
 

 

 

  

 

2015 
 

Someron 
kaupunki 
 

[OMAISHOIDON TUEN 
MYÖNTÄMISOHJEET] 



Sivu 1 / 6 
 

Someron kaupungin omaishoidon tuen myöntämisohjeet 2015 
 

Yleistä omaishoidontuesta 
 
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikais- sairaan henkilön 
hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen 
henkilön avulla. Omaishoidon tuen tarkoituksena on mahdollistaa hoidettavan asuminen 
omassa 
kodissaan mahdollisimman pitkään ja siirtää palveluasumisen tai laitoshoidon tarvetta. 
 
Omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) säädetään tuen 

• myöntämisedellytyksistä, 
• alimpien hoitopalkkioiden määrästä, 
• omaishoidon tukena 
• annettavista palveluista 
• omaishoitajan vapaasta 
• hoito- ja palvelusuunnitelmasta 
• omaishoitosopimuksesta. 

 
Omaishoidon tuen myöntämisperusteet päättää jokainen kunta itse, säännösten 
sallimissa rajoissa. Omaishoidon tukea myönnetään talousarviossa annetun 
määrärahan mukaan. Omaishoidon tuki ei ole subjektiivinen oikeus. Eikä oikeutta 
muodostu myöskään sillä, että hoidettavalle on aiemmin myönnetty omaishoidontukea. 
Tuki kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville henkilöille. Omaishoidon 
tuki ei ole toimeentuloturvaetuus, vaan se on korvaus omaishoitajan antamasta hoidosta 
ja huolenpidosta.  
 
Omaishoito on aina päivittäiseen henkilökohtaiseen hoitoon ja huolenpitoon annettavaa 
apua, ei ainoastaan kodin ulkopuolista asiointia ja taloustöitä. Hoidon tulee myös olla 
sitovampaa ja vaativampaa verrattuna perheenjäsenten normaaliin huolenpitoon. 
 
Omaishoidon tukea ei myönnetä kodin ulkopuoliseen palveluasumiseen, koska 
valtakunnallisten ohjeistusten mukaan palveluasumisyksikön tulee järjestää asukkaille 
hoidon ja turvallisuuden takaavat palvelut. 
 

Omaishoidon tuen hakeminen 
 
Omaishoidon tukea haetaan omaishoidontukihakemuksella, jonka voi tulostaa 
internetistä 
http://www.somero.fi/terveydenhuolto/kotihoito/omaishoidon_tuki/  
tai pyytää paperisena kotiin soittamalla Someron kaupungin vammaistyön johtajalle 044-
77 91431. Hakemuksen käsittelee alle 65- vuotiaiden osalta vammaistyön johtaja ja 65-  
tai yli kotihoidon esimies. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin lausunto. 
Omaishoidon tukea ei myönnetä lyhytaikaiseen, tilapäiseen hoitotarpeeseen. Tästä on 
poikkeuksena saattohoitotilanne tai muu vastaava hoidollisesti raskas siirtymävaihe (ks. 
erityismaksuluokka). 
 
Omaishoidon tuen selvittämiseksi tehdään kotikäynti, jolloin arvioidaan hoidettavan 
palvelun tarve, omaishoitajan soveltuvuus tehtävään ja muut omaishoidon myöntämisen 

http://www.somero.fi/terveydenhuolto/kotihoito/omaishoidon_tuki/
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edellytykset. Omaishoitajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Omaishoitajalla tulee olla 
riittävät henkiset ja fyysiset voimavarat kyetäkseen kantamaan kokonaisvastuun 
hoidettavasta sekä takaamaan hänelle asianmukainen ja turvallinen hoito. Jos 
omaishoitaja saa Kelan myöntämää eläkettä saavan korotettua hoitotukea oman avun 
tarpeensa perusteella, ei omaishoidontukea myönnetä. Tarvittaessa voidaan pyytää 
omaishoitajan terveydentilaa koskeva lääkärintodistus. Hoito-olosuhteiden tulee olla 
omaishoidolle sopivat. Päätöksenteon tukena voidaan käyttää myös muiden hoidettavan 
hoitoon osallistuvien henkilöiden ja tahojen asiantuntemusta. Arviointimenetelminä ovat 
havainnointi, haastattelu ja erilaiset toimintakykymittarit. Omaishoidon tuen 
myöntämisestä päättää omaishoidon työryhmä, joka kokoontuu kerran kuukaudessa.  
 

Omaishoidon sopimus 
 
Omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja kaupungin välinen omaishoitolain 
mukainen omaishoitosopimus, jonka liitteenä on omaishoitolain mukainen hoito- ja 
palvelusuunnitelma. Omaishoidon sopimus voi olla toistaiseksi voimassaoleva tai 
erityisestä syystä määräaikainen. Omaishoidon sopimukset sekä hoito- ja 
palvelusuunnitelmat tarkistetaan säännöllisesti. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan 
kirjataan muun muassa omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö, muiden 
hoidettavalle 
tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen määrä ja sisältö, omaishoitajan hoitotehtävää 
tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja sisältö sekä miten hoidettavan hoito 
järjestetään hoitajan vapaan aikana. 
 

Omaishoidon tuen maksaminen 
 
Hoitopalkkion maksu alkaa hakukuukautta seuraavan kuukauden alusta lukien. Tukea ei 
voi hakea takautuvasti. Hoitopalkkion maksupäivä on seuraavan kuukauden 16. päivä. 
Hoitopalkkio on omaishoitajalle veronalaista tuloa, josta kaupunki perii 
ennakonpidätyksen ja eläkemaksun. Eläkemaksu koskee alle 68-vuotiaita omaishoitajia. 
Omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja ei ole työsuhteessa kaupunkiin. Kaupunki on 
velvollinen järjestämään omaishoitajalle vapaaehtoisen vakuutuksen omaishoitotyössä 
sattuvan tapaturman varalle. Omaishoitajan tulee myös toimittaa joka kuukauden 
viimeiseen päivään mennessä omaishoitoilmoitus- kaavake alle 65-vuotiailla 
sosiaalitoimistoon Margit Hakolalle tai s-postilla sosiaalitoimisto@somero.fi  ja yli 65-
vuotiailla kotihoitotoimistoon Terttu Ihamäelle tai s-postilla kotihoito@somero.fi  
Ilmoituksen laiminlyönnistä maksatus keskeytyy. 
 

Omaishoidon tuen maksuluokan määräytymisperusteet 
 
Omaishoidontuen maksuluokan määräytyminen perustuu seuraaviin ohjeisiin sekä 
arviointimenetelmien tuloksiin. Muiden palveluiden käyttö saattaa vaikuttaa 
omaishoidon tuen määrään. Tietyissä haastavissa erityistilanteissa, joissa hoitotyö on 
fyysisesti, psyykkisesti tai sosiaalisesti erityisen raskasta käytetään yksilöllistä harkintaa. 
Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista 
säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan 
hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä 
tarkoitetulla palkkakertoimella. 
 

mailto:sosiaalitoimisto@somero.fi
mailto:kotihoito@somero.fi
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Alle 65-vuotiailla 
 
Maksuluokka II  
 
409,80 €/kk 
Maksuluokkaan kuuluu henkilö, joka tarvitsee runsaasti hoitoa ja huolenpitoa 
päivittäisissä toiminnoissa sekä henkilökohtaiseen hoitoon liittyvissä toimenpiteissä. 
Hoitotyö on sitovaa ja vaativaa, hoidettava ei yleensä tarvitse hoitoa tai jatkuvaa 
valvontaa öiseen aikaan. Kun hoidettava on lapsi, rinnastetaan hänet oman ikäryhmän 
lapsiin hoidon sitovuutta arvioitaessa. Hoidettava on hakenut Kelan eläkettä saavan 
hoitotukea tai alle 16- vuotiaan vammaistukea. Ilman omaishoidon tukea hoidettava 
tarvitsee päivittäin useita muita palveluita.  
 
Hoitopalkkio uusilla asiakkailla 384,67 e/kk 
 
Maksuluokka I 
 
682,91 €/kk 
Maksuluokkaan kuuluu henkilö, joka tarvitsee kokoaikaisesti toisen henkilön antamaa 
hoitoa ja huolenpitoa päivittäisissä toiminnoissa sekä henkilökohtaiseen hoitoon 
liittyvissä toimenpiteissä. Hoitotyö on sitovaa ja vaativaa ympärivuorokautisesti. 
Hoitotyö on fyysisesti, psyykkisesti tai sosiaalisesti erityisen raskasta. Hoidettava on 
hakenut Kelan eläkettä saavan hoitotukea tai alle 16- vuotiaan vammaistukea. Kun 
hoidettava on lapsi, 
rinnastetaan hänet oman ikäryhmän lapsiin hoidon sitovuutta arvioitaessa.  
 
Hoitopalkkio uusilla asiakkailla 561 e/kk 
 
 
Erityismaksuluokka 
 
769,33 €/kk 
Erityismaksuluokan mukaista tukea voidaan myöntää lyhytaikaisesti enintään 6 kuukautta 
hoidettavan hoidollisesti raskaan siirtymävaiheeseen esim. saattovaiheen hoitoon. 
Hoitaja on raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai 
päätoimista opiskelua. Edellytyksenä tuen saamiselle on hoitajan ansion menetys ja se, 
että hoitajalla 
ei ole samalta ajalta vähäistä suurempia työtuloja eikä oikeutta erityishoitorahaan tai 
vuorottelukorvaukseen. 
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Yli 65-vuotiailla 

Maksuluokka II 

Maksuluokkaan kuuluu henkilö, joka tarvitsee runsaasti hoitoa ja huolenpitoa 
päivittäisissä toiminnoissa sekä henkilökohtaiseen hoitoon liittyvissä toimenpiteissä. 
Hoitotyö on sitovaa ja vaativaa, vaikka hoidettava voi olla jonkin aikaa päivästä yksin. 
Hoidettavalle on haettu Kelan eläkettä saavan hoitotukea. Ilman omaishoitoa hoidettava 
tarvitsisi useita kotihoidon käyntejä päivässä tai ympärivuorokautista hoitoa 
tehostetussa palveluasumisessa tai hoivakodissa.  
Viitteellinen suositus mittareiden arvoista:  
RAVA 2,35 -2,99, MMSE 12-13/30  
 
Hoitopalkkio uusilla asiakkailla 384,67 e/kk 

Maksuluokka I 

Maksuluokkaan kuuluu henkilö, joka tarvitsee runsaasti hoitoa ja huolenpitoa. Hoidon 
sitovuus on samaa tasoa kuin ympärivuorokautisessa hoidossa. Hoidettava asuu 
hoitovastuussa olevan henkilön kanssa. Hoidettavalle on haettu Kelan eläkettä saavan 
hoitotukea. Ilman omaishoitoa hoidettava tarvitsisi ympärivuorokautista hoitoa 
tehostetussa palveluasumisessa tai hoivakodissa.  
Viitteellinen suositus mittareiden arvoista:  
RAVA yli 3,00, MMSE 11/30 tai alle  
 
Hoitopalkkio uusilla asiakkailla 561 e/kk 

Erityismaksuluokka 

Erityismaksuluokan mukaista tukea voidaan myöntää lyhytaikaisesti enintään 6 kuukautta 
hoidettavan hoidollisesti raskaan siirtymävaiheeseen esim. saattovaiheen hoitoon. 
Hoitaja on raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai 
päätoimista opiskelua. Edellytyksenä tuen saamiselle on hoitajan ansion menetys ja se, 
että hoitajalla ei ole samalta ajalta vähäistä suurempia työtuloja eikä oikeutta 
erityishoitorahaan tai vuorottelukorvaukseen. 

Hoitopalkkio 769,33 e/kk 

Omaishoitajan ja omaishoidettavan saamat muut palvelut ja niiden vaikutus 
omaishoidontukeen. 
 
Hoitopalkkio voidaan sopia säädettyä määrää pienemmäksi, jos hoidon sitovuus on 
vähäisempää kuin mitä Omaishoitolain 4§ 1 momentissa edellytetään. Vähäisempi 
sitovuus huomioidaan hoitopalkkion suuruudessa vähentävästi (-100 €/kk), kun 
hoidettava on säännöllisesti arkipäivisin yli 7 tuntia esimerkiksi 

• päivä- tai työtoiminnassa 
• päivähoidossa 
• koulussa 
• opiskelemassa 
• aamu- ja iltapäivähoidossa 
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Lisäksi hoitopalkkiota voidaan vähentää, jos 
• hoidettava saa runsaasti muita palveluja, esimerkiksi tilapäishoitoa, 

henkilökohtaista apua, kotihoitoa tai näiden palveluiden yhdistelmiä 
• hoito keskeytyy hoitajan työssäkäynnin ajaksi 

Omaishoidon keskeytykset 
 
Mikäli hoidon keskeytys on säännöllisesti yli 10 tuntia / vuorokaudessa, hoitajalla ei ole 
oikeutta omaishoidon vapaapäiviin. Hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden 
kuluttua siitä, kun omaishoito keskeytyy tilapäisesti omaishoidettavan terveydentilassa 
tapahtuvasta äkillisestä syystä. Muu omaishoitajasta tai omaishoidettavasta johtuva 
keskeytys keskeyttää hoitopalkkion maksamisen välittömästi, ellei kyseessä ole hoitajan 
kuntoutus tai muu omaishoitosopimuksessa erikseen sovittu keskeytys. Omaishoitajan 
tulee välittömästi ilmoittaa omaishoitotilanteen ja palkkion saantiin vaikuttavat 
muutokset vammaistyön johtajalle tai kotihoidon esimiehelle. Esimerkiksi: 

• Omaishoidettavan joutuminen sairaalaan 
• Muutokset perhesuhteissa 
• Asuinpaikan muuttuminen 
• Muutokset terveydentilassa 

 
 
Mikäli omaishoitopalkkiota myönnettäessä tai maksettaessa on annettu virheellisiä 
tietoja tai omaishoitajan laiminlyödessä ilmoitusvelvollisuutensa, voidaan 
myönnetty palkkio lakkauttaa välittömästi ja suoritetut erät periä takaisin. 
 

Säännöllinen vuorohoito 
 
Säännöllistä vuorohoitoa (ns. intervallihoito) saavan omaishoidettavan omaishoitajalle 
maksetaan hoidettavan maksuluokan mukaisesti hoitopalkkiota niiden päivien osalta, 
joina hoidettava on omaishoitajan hoidossa. Asiakkaan ollessa säännöllisessä 
vuorohoidossa, hoitajalle ei kerry vapaapäiviä, sillä lain edellyttämä hoidon 
yhtäjaksoisuus ja sitovuus eivät täyty. Säännöllisellä vuorohoidolla / tilapäishoidolla 
tarkoitetaan kerran kuukaudessa tai kerran joka toinen kuukausi toteutuvia vähintään 
viikon mittaisia hoitojaksoja ympärivuorokautisessa hoidossa. Säännöllisessä 
vuorohoidossa / tilapäishoidossa olevan henkilön omaishoitajalle maksetaan 
hoitopalkkiota vain niiltä päiviltä, joina omaishoidettava on omaishoitajan hoidossa. 
Mikäli hoidettava on jatkuvasti kodin ulkopuolisessa hoidossa yli 14 vrk / kuukausi, 
omaishoidon tuki voidaan lakkauttaa, koska hoidon sitovuus ei enää täyty. 
 

Omaishoitajan vapaat ja hoidettavalta perittävät asiakasmaksut 
 
Omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus pitää kolme vuorokautta vapaata sellaista 
kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin 
sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Vähäisin keskeytyksin 
tarkoittaa maksimissaan 7 tuntia / vuorokausi. Seitsemän vuorokauden (yli 10 h / vrk) 
keskeytys omaishoidossa / kalenterikuukausi, esimerkiksi 7 vrk sairaalassa, 
terveyskeskuksessa tai tilapäishoidossa, joka ei johdu omaishoidon vapaiden pitämisestä 
aiheuttaa vapaapäivien menetyksen sen kuukauden osalta. Hoitajan lakisääteisen vapaan 
pitäminen ei vähennä hänelle maksettavaa hoitopalkkiota. 
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Omaishoitaja voi käyttää lakisääteiset vuorokausivapaansa ensisijaisesti 
perusturvatoimen intervalleilla, kotona annettavana sijaishoitona, tukiperhetoimintana 
tai muussa tilapäishoidossa, joka on kirjattu hoito- ja palvelusuunnitelmaan. 
Omaishoidettavalla ja -hoitajalla ei ole ehdotonta oikeutta valita omaishoidettavan 
vapaan aikaista hoitomuotoa, vaan hoito järjestetään kaupungin osoittamassa 
hoitopaikassa. 
 
Omaishoitaja voi pitää lakisääteiset vapaapäivät säännöllisesti kuukausittain tai säästää 
ne ja pitää pidemmän ajan vapaata yhtäjaksoisesti. Vapaapäivät on kuitenkin käytettävä 
kalenterivuoden aikana, paitsi marras-joulukuun osalta seuraavan vuoden helmikuun 
loppuun mennessä. Vapaita ei voi pitää etukäteen. Hoidettavalta peritään 
asiakasmaksua omaishoitajan vapaapäivien ajalta kulloinkin voimassa olevan 
asiakasmaksun mukaan, vuonna 2015 maksu on 11,30 €/ vrk (ei kerrytä maksukattoa). 
 

Sijaishoito 
 
Sijaishoidolla tarkoitetaan hoidettavan omaishoidettavan omassa kodissa annettavaa 
hoitoa. Sijaishoitajan tulee olla18 -vuotta täyttänyt.  
Sijaishoidosta tehdään kirjallinen ilmoitus sijaishoitajan ja kaupungin välille. 
Sijaishoitajalle maksetaan hoitopalkkiota 70 euroa, kun hoito kestää yli vuorokauden. 
Mikäli hoito kestää 12–24 tuntia, hoitopalkkion suuruus on 50 euroa. Hoidon kestäessä 
alle 12 tuntia, hoitopalkkio on 30 euroa.  
Hoitopalkkio on veronalaista tuloa. 
Kaupunki ei korvaa sijaishoitajalle aiheutuvia matkakuluja. 
Omaishoitajan tulee toimittaa lomake sijaishoitajan käytöstä välittömästi, mutta 
viimeistään seuraavan kuun 4.päivään mennessä vammaistyön johtajalle tai kotihoidon 
esimiehelle.  
 

Kotihoito 
 
Omaishoidettavalle kunnallinen kotihoito on maksullinen. Säännöllisen kotihoidon maksu 
on tuloperusteinen. Tilapäisistä kotihoidon käynneistä peritään maksua 9,30 
euroa/käynti.  
 

Omaishoitosopimuksen irtisanominen ja lakkautus 
 
(Omaishoitolaki 9§) 
Kunta voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista 
seuraavan kahden ja omaishoitaja irtisanomista seuraavan yhden kuukauden kuluttua. 
Kunta voi purkaa sopimuksen välittömästi, jos sopimus vaarantaa hoidettavan tai 
hoitajan terveyden tai turvallisuuden. 
Omaishoidon tuki lakkautetaan ja omaishoidontuen maksu päättyy sen kuukauden 
lopussa, kun hoidettava siirtyy laitokseen, ryhmäkotiin tai vastaavaan tai hoitaja ei 
kykene hoitamaan hoidettavaa kotona tai muut omaishoidon myöntämisedellytykset 
eivät enää täyty. 
Hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluessa silloin, kun hoito loppuu tai 
keskeytyy hoidettavan terveydentilassa tapahtuvasta äkillisestä syystä. Irtisanomisajasta 
riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoitohoidettavan 
terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi. 
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