
TETOLA 23.4.2013 § 42 
 
Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.5.2013 lukien 
Vaikeavammaiset  
  
Yleiset perusteet 
 
Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa 
säännöllisen hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja. 
Omaishoitajana voi toimia hoidettavan omainen tai muu hänelle läheinen henkilö. Omaishoidon 
tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle 
maksettavasta palkkiosta, lakisääteisistä vapaapäivistä ja omaishoitoa tukevista muista palveluista. 
 
Laki omaishoidon tuesta (937/2005) tuli voimaan vuoden 2006 alusta. Omaishoidon tuki on 
lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa 
puitteissa.   
 
Omaishoitajan vapaan aikaisten palvelujen maksuna peritään asiakasmaksulain määrittelemä 
enimmäismäärä vuorokautta kohden. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
387/2008 6b §). 
 
Omaishoidon tuesta laaditaan yhdessä hoidettavan, hoitajan ja kunnan kanssa palvelusuunnitelma 
sekä hoitajan ja kunnan välillä omaishoitosopimus.  Omaishoitosopimus on toimeksiantosopimus, 
jossa sovitaan mm. rahassa maksettavasta palkkiosta, hoitajalle järjestettävästä vapaasta sekä 
muista säädetyistä seikoista. Sopimuksen tehnyt henkilö ei ole työsopimuslain tarkoittamassa 
työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. 
 
Palvelusuunnitelmassa sovitaan hoitajan antaman hoidon ohella hoidon turvaamiseksi tarvittavista 
muista palveluista, kuten kotihoidosta tukipalveluineen, hoidosta hoitajan eri syistä tapahtuvien 
poissaolojen aikana. 
 
Tuen myöntämisperusteet 

 
Omaishoidon tuen palkkio maksetaan korvauksena tehdystä hoitotyöstä. Tukeen ei ole oikeutta, 
mikäli avun tarve on pelkästään ruoanlaitossa, siivouksessa ja asioinnissa kodin ulkopuolella. 
Arvioinnissa otetaan huomioon myös perheen normaalit sisäiset vastuut, esim. puolisoiden välinen 
tavanomainen auttaminen ja vanhempien tavanomainen vastuu lapsesta.  
 
Hoitajan tulee olla terveytensä ja toimintakykynsä puolesta sopiva hoitajaksi ja hänen on kyettävä 
kantamaan kokonaisvastuu hoidettavasta. Hoitajan toimintakykyä arvioitaessa kiinnitetään 
huomiota mm. hänen omiin sairauksiinsa, muistiin, liikuntakykyyn ja elämäntapoihin. Hoitajan 
sopivuuteen voivat vaikuttaa myös sosiaaliset syyt esim. hoitajan liiallinen päihteiden käyttö. Kunta 
voi pyytää hoitajalta selvitystä hänen terveydentilastaan.  
  
Hoitoisuusluokkaa ja hoidettavan toimintakykyä arvioitaessa otetaan huomioon hoidettavan ja 
hoitajan kokonaistilanne. Arvioitaessa otetaan huomioon sosiaalinen ympäristö, hoidettavan 
fyysinen ja psyykkinen tila, ikä, muut sosiaali- ja terveyspalvelut sekä yhteiskunnan tukimuodot. 
Hoidettavan kodin pitää olla terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle 
sopiva.  
 
Omaishoidon tukea ei myönnetä, jos hoidettava asuu sosiaali- ja/tai terveydenhuollon julkisessa tai 
yksityisessä toimintayksikössä esim. palvelutalossa tai tehostetun palveluasumisen 
palveluyksikössä. Tuen maksaminen keskeytetään, jos vammainen tai pitkäaikaissairas lapsi tai 
nuori opiskelee oppilaitoksessa, jossa on mahdollisuus asua kouluviikkojen ajan oppilaskodissa.  
 



Tukea myönnetään pääsääntöisesti pitkäkestoiseen (yli 3 kk) omaishoitoon. 
 
Tukea myönnetään silloin, kun kotona tapahtuva hoito korvaa palveluasumisen ja kun hoito on 
ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti omaishoitajaa sitovaa päivittäin.  
 
Hoidon tarve selvitetään lääkärinlausunnolla sekä kotikäynnillä ja palvelusuunnitelman avulla. 
Arvioinnissa voidaan käyttää hyväksi myös toimintakyvyn arviointimenetelmää esim. Toimi-
menetelmä, Rava-ohjearvo tai muuta vastaavaa. Arviointi tehdään kokonaisvaikutusten, ei 
yksittäisten kriteerien perusteella.   
 
Lapset ja nuoret (alle 21-v.) 

Aikuisten omaishoidon tuen myöntämisohjeistusta noudatetaan soveltuvin osin lasten ja nuorten 
omaishoidon tukea arvioitaessa.  Lisäksi huomioidaan lapsen ikätasoa vastaava päivittäisen 
hoivan, huolenpidon, ohjauksen ja valvonnan tarve ja arvioidaan liikuntakykyä, 
kommunikaatiotaitoja sekä hoitotoimenpiteiden tarvetta. Päätöksenteon tukena käytetään 
lääkärinlausuntoja sekä muita hoitoisuuteen liittyviä lausuntoja. Hoidettavan hoidon ja huolenpidon 
tarve arvioidaan yksilökohtaisesti.  
 
Lapsista voidaan ottaa tuen piiriin pääsääntöisesti kolme vuotta täyttäneet vaikeasti vammaiset ja 
sairaat, joiden hoito terveeseen vastaavan ikäiseen lapseen verrattuna on erittäin vaativaa ja 
sitovaa eikä Kelan maksaman lapsen erityishoitotuen voida katsoa kohtuudella riittävän 
vanhemmille lapsen mahdollisiin erityis- ja hoitokustannuksiin. 
 
Omaishoidon tukea ei pääsääntöisesti myönnetä, jos perhe on lastensuojelun asiakas.  
 
Hoitopalkkiot ja kriteerit 

 
1. Hoitoisuusluokka, hoitopalkkio 374,52 €/kk (2013) 

 
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, hoitopalkkio 451,68 €/kk (2013) 

 
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, hoitopalkkio 626,32 €/kk (2013) 

 
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, hoitopalkkio 1550,17 €/kk (2013) 

 
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. 

 
 
       
Tuen maksaminen ja tarkistukset 

 
Omaishoidon tukeen tehdään tarvittavat indeksitarkistukset valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. 
 
Omaishoidon tukea koskevat päätökset tehdään toistaiseksi ja vain erityisistä syistä 
määräaikaisena. Uusille omaishoidon tuen saajille tuki myönnetään aikaisintaan 
hakemuskuukautta seuraavan kuukauden alusta edellyttäen, että hoito oli jo tällöin alkanut. 
 
Hoidon keskeytyessä hoidettavan terveydellisestä syystä, hoitopalkkio keskeytetään kuukauden 
kuluttua. Mikäli hoito keskeytyy hoitajasta tai hoidettavasta johtuvasta muusta syystä (esim. 
lyhytaikainen sairaus tai kuntoutus) ja kunta järjestää hoidon keskeytyksen ajalla, hoitopalkkio 
keskeytetään heti. Hoitajan kuollessa sopimus puretaan heti. 



 
Omaishoidon tuen myöntäminen palveluna 
 
Omaishoidon tuella tarkoitetaan laissa kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista 
tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa 
tukevista palveluista. Omaishoidon tukeen sisältyy lain mukaan aina rahana suoritettava 
hoitopalkkio. Pelkkien palvelujen myöntämisessä ei siten ole kyse omaishoidon tuesta. 
 
Koska omaishoidon tuen myöntäminen pelkästään palveluna on monen asiakkaan kohdalla 
tarkoituksenmukaisinta ja asiakkaan toiveen mukaista, myönnetään näille asiakkaille palvelut 
sosiaalihuoltolain perusteella ja palvelusuunnitelma tehdään asiakaslain mukaisesti. 
 
Asiakasmaksujen periminen 
 

Omaishoitajan vapaan aikaisten palvelujen maksuna peritään asiakasmaksulain määrittelemä 
enimmäismäärä vuorokautta kohden. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
387/2008 6b §). Muiden asiakasmaksujen osalta noudatetaan terveyden ja toimintakyvyn 
edistämisen lautakunnan päätöstä vammaispalvelun asiakasmaksuista (vuoden 2013 maksut 
päätetty TETOLAssa 20.11.2012 § 121). Mikäli omaishoidon tuen palkkion sijasta asiakkaalle 
myönnetään sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, ei palveluista peritä maksua siltä osin kuin 
palvelujen kustannukset vastaavat hoitopalkkion kustannuksia. 
 


