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Mitä on omaishoito?
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoitaja
Hoitajan tulee olla hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö, jonka terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Hoitajaksi soveltuu henkilö, jonka hoidettava on hoitajakseen hyväksynyt ja joka oman ikänsä, kuntonsa ja elämäntilanteensa puolesta soveltuu tähän tehtävään. Omaishoidon tuen päätöstä tehtäessä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, selviytyykö hoitaja omaishoitoon sisältyvistä tehtävistä.

Hoitoisuuden arviointi
Omaishoidon tuen myöntäminen pohjautuu omaishoitajan ja omaishoidettavan toimintakyvyn ja voimavarojen arviointiin. Arviointi koostuu kotikäynnillä/seurantakäynnillä tehtävästä
havainnoinnista, omaishoidettavan ja omaishoitajan haastatteluista sekä toimintakuvun
arvioinnista. Omaishoidettavan hoitoisuus arvioidaan moniammatillisessa työryhmässä.
Omaishoidon tuki lapsiperheessä arvioidaan lapsikohtaisesti. Omaishoito on aina henkilökohtaiseen hoitoon ja huolenpitoon annettava apu, ei ainoastaan kodin ulkopuolista
asiointia eikä kodinhoidollista työtä. Toimintakyvyn ja hoitoisuuden arvioinnissa vaaditaan
aina myös lääkärin C-lausuntoa.

Tuen edellytykset ja maksaminen
Omaishoidon tukea voidaan myöntää, kun kotihoito korvaa laitoksessa tai sairaalassa annettavan hoidon. Hoidon tarpeen tulee tällöin olla ympärivuorokautista tai jatkuvaa ja päivittäistä. Hoidon tulee myös olla sitovampaa ja vaativampaa verrattuna perheenjäsenten
normaaliin huolenpitoon.
Omaishoitosopimuksella tarkoitetaan hoitajan ja hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan
välistä toimeksiantosopimusta omaishoidon järjestämisestä. Sopimuksen liitteeksi laaditaan
hoito- ja palvelusuunnitelma. Sopimus sisältää tiedon hoitopalkkion määrästä ja
maksutavasta.
Omaishoidon tuki tarkistetaan vähintään kerran vuodessa kotikäynnin yhteydessä. Tarkistus
tehdään kuitenkin aina omaishoidettavan hoidon tarpeen tai muun tilanteen muuttuessa.
Tarkastuksen yhteydessä päivitetään myös hoito- ja palvelusuunnitelma.
Omaishoidon tukea haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemuksia saa verkkosivuilta
osoitteessa www.siuntio.fi tai hakemalla kunnan info-pisteestä.

Hoitopalkkiota
Omaishoito on porrastettu neljään luokkaan hoidon ja huolenpidon tarpeen perusteella ja
vuonna 2021 hoitopalkkiot eri luokissa ovat:
Ryhmä Hoitopalkkio €/kk *indeksitarkistus vuosittain joulukuussa.
1
413,45*
2
577,58*
3
836,14*
4
1381,10*
Hoidettavan ollessa säännöllisessä jaksohoidossa tukea alennetaan seuraavasti:
Kun hoidettavaa hoidetaan kolme viikkoa kotona ja viikon ajan muualla,
palkkiota alennetaan 25%.
Kun hoidettavaa hoidetaan kaksi viikkoa kotona ja kahden viikon ajan muualla,
palkkiota alennetaan 50%.
Omaishoidon tuki on verotettavaa tuloa, ja alle 65-vuotiaalle hoitajalle se kerryttää eläkettä.
Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/2005).

Hoitajan oikeus vapaaseen
Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti, jos
hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai
päivittäin.
Omaishoitajalla on mahdollisuus pitää vapaapäivät säännöllisesti kuukausittain tai vaihtoehtoisesti hän voi myös säästää vapaapäiviään ja pitää vapaan pidemmässä jaksossa.
Hoitajalle annetaan mahdollisuus vapaa-aikaan joillakin seuraavista järjestelyistä:
Intervallihoito tai lyhytaikainen hoito hoivakodissa tai laitoshoidossa.
Päivätoiminta 1krt/viikko päivätoimintakeskuksessa.
Kehitysvammaisten omaishoitajien vapaapäivät järjestetään pääosin kehitysvamma
huollon omilla palveluilla, joita ovat esimerkiksi lyhytaikais- ja viikonloppupaikat tai
hoitajan palkkaaminen kotiin.
Vapaapäivät voidaan toteuttaa myös jakamalla vapaat vastaava tuntimäärä
useammaksi vuorokautta lyhyemmäksi jaksoksi.
Vapaapäivät voidaan toteuttaa toimeksiantosopimuksella 68,00€/vuorokausi.
Omaishoidon tuen vapaapäivät tulee käyttää saman kalenterivuoden aikana tai viimeistään
seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.
Lakisäteisen vapaan pitäminen (3vk/kk) ei vähennä hoitopalkkion määrä.

Yhteystiedot
Mervi Lahtinen (yli 65-vuotiaat)
sähköposti: mervi.lahtinen@siuntio.fi
Puh. 050 386 0839
Andreas Jankes (lapset ja vammaiset)
sähköposti: andreas.jankes@siuntio.fi
Puh. (09) 2606 1272 puhelinaika ma-ke klo 12-13

Hakemukset liitteineen toimitetaan osoitteeseen:
Siuntion kunta/Omaishoidontuki
Puistopolku 1
02580 Siuntio
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