
 

 

 

OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT 2019 
 
 
Hämeenlinnan uudet hoitopalkkiot (euroa/kk) ovat 1.1.2019 lukien 
 
Hoitopalkkio 1 399,91 
 
Hoitopalkkio 2 482,28 
 
Hoitopalkkio 3 668,76 
 
Hoitopalkkio 4 1655,16 
 
 
 
Hoitopalkkioiden kriteerit 
 

1. Hoitoisuusluokka 
 
Hoidettava tarvitsee säännöllistä hoitoa ja huolenpitoa päivittäisissä toiminnoissaan. 
Hän ei pääsääntöisesti tarvitse apua yöllä ja voi asua vielä yksin. Omaishoidontuki 
korvaa päivittäisen kotihoidon. Hoidon sitovuus on toistuvaa ja omaishoitajan 
poissaolo voi olla enintään 7 tuntia vuorokaudessa 

 
Lapset ja nuoret (alle 21-v.) 
Hoitotyö on fyysisesti ja/tai psyykkisesti raskasta.  Hoidettava tarvitsee 
säännöllisesti hoitoa ja toisen henkilön apua esim. liikkumisessa, wc-käynneissä, 
peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa, ja lääkityksestä huolehtimisessa. 
Hoidon sitovuutta ja vaativuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota päivittäisten 
toimintojen lisäksi kommunikaatioon sekä valvontaan. Hoidettava ei säännöllisesti 
tarvitse vammasta tai sairaudesta johtuvaa hoitoa yöaikaan. Hoidettava voi olla 
lyhyen ajan yksin. 

 
 

2. Hoitoisuusluokka 
 

Hoidettava tarvitsee runsasta hoitoa ja huolenpitoa päivittäisissä toiminnoissaan 
myös yöaikaan. Hoito on pääsääntöisesti ympärivuorokautisesti sitovaa ja 
omaishoitajan poissaolo voi olla enintään 3 tuntia vuorokaudessa. Palkkioluokkaa 
alennetaan edelliseen palkkioluokkaan, mikäli hoidettavalla on käytössään muita 
palveluita ja nämä palvelut alentavat hoidon sitovuutta merkittävästi. 

 
Lapset ja nuoret (alle 21-v.) 
Hoitotyö on fyysisesti ja/tai psyykkisesti raskasta.  Hoidettava tarvitsee runsaasti 
hoitoa ja toisen henkilön apua esim. liikkumisessa, wc-käynneissä, peseytymisessä, 



 

 

 

pukeutumisessa, ruokailussa ja lääkityksestä huolehtimisessa. Hoidon sitovuutta ja 
vaativuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota päivittäisten toimintojen lisäksi 
kommunikaatioon sekä valvontaan. Hoidettava tarvitsee vammasta tai sairaudesta 
johtuvaa hoitoa myös yöaikaan. Hoidettava voi olla lyhyen ajan yksin. 

 
 

3. Hoitoisuusluokka 
 

Hoidettava on täysin autettava kaikissa päivittäisissä toiminnoissa ja tarvitsee 
ympärivuorokautista hoitoa ja valvontaa. Hoidettava ei voi asua yksin. Hoito on 
ympärivuorokautisesti sitovaa ja omaishoitaja ei voi jättää hoidettavaa hetkeksikään 
ilman hoitoa tai valvontaa. Palkkioluokkaa alennetaan edelliseen palkkioluokkaan, 
mikäli hoidettavalla on käytössään muita palveluita ja nämä palvelut alentavat 
hoidon sitovuutta merkittävästi. 

 
Lapset ja nuoret (alle 21-v.) 
Hoitotyö on fyysisesti ja/tai psyykkisesti raskasta.  Hoidettava tarvitsee runsaasti 
hoitoa ja toisen henkilön apua esim. liikkumisessa, wc-käynneissä, peseytymisessä, 
pukeutumisessa, ruokailussa ja lääkityksestä huolehtimisessa. Hoidon sitovuutta ja 
vaativuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota päivittäisten toimintojen lisäksi 
kommunikaatioon sekä valvontaan. Hoidettava tarvitsee hoitoa myös yöaikaan. 
Yöaikaan tarvittava hoito on toistuvaa ja jatkuvaluonteista. Hoidettavaa ei voi jättää 
yksin. 

 
 

4. Erityismaksuluokka 
 

Kriteerit vastaavat lain mukaista vähintään 749,01 euron (v. 2013) hoitopalkkion 
kriteerejä. Maksetaan hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana, jolloin 
omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai päätoimista opiskelua. 
Hoidollisesti raskas siirtymävaihe voi olla esimerkiksi saattohoitotilanne, siirtyminen 
hoitomuodosta toiseen (esim. laitoksesta kotiin) tai henkilön toipuminen vakavasta 
onnettomuudesta tai hoidettavalla on todettu äkillinen vakava sairaus.  Hoidon tarve 
on ympärivuorokautista ja hoidettavan hoitoisuus vastaa hoitoisuusluokka 3:n 
kriteerejä. 
Siirtymävaiheeseen myönnettävää palkkiota maksetaan enintään puolen vuoden 
ajan.  Jos hoito jatkuu samanlaisena raskaan siirtymävaiheen jälkeen, tehdään 
asiasta uusi päätös. 

 
Lapset ja nuoret (alle 21-v.) 
Erityismaksuluokkaa tulee kyseeseen esim. tilanteessa, jossa lasta tai nuorta 
hoidetaan kotona vaikean leikkauksen jälkeen.  Tällöin omaishoitajalla ei ole 
vähäistä suurempia työtuloja, äityis- tai vanhempainrahaa tai oikeutta 
sairausvakuutuslain mukaiseen erityishoitorahaan tai oikeutta vuorotteluvapaalain 
mukaiseen vuorottelukorvaukseen. 


