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1. Omaishoidon tuki
Omaishoidon tuki perustuu omaishoidosta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin
(950/2006, 318/2011, 1317/2014, 1646/2015, 511/2016). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,
vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun
hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan kotihoito. Omaishoidon
tuki ei ole subjektiivinen oikeus, vaan sen myöntäminen perustuu kunnan harkintaan ja tuen saajien määrä
on riippuvainen kunnan tähän tarkoitukseen varaamasta määrärahasta.

2. Omaishoidon tuen hakeminen ja päätöksenteko
Omaishoidon tukea haetaan omaishoidon tuen hakemuksella, joka palautetaan hakemuksessa mainittuun
osoitteeseen. Hoidon tarve ja hoidon sitovuus arvioidaan kotikäynnillä.
Henkilön hakiessa omaishoidon tukea, tulee aina tehdä laaja palvelutarpeen arvio, jossa sovitaan asiakkaan
palvelut. Asiakkaan palvelutarpeen arviointi aloitetaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun
asiakas, asiakkaan omainen tai läheinen tai hänen laillinen edustajansa on ottanut yhteyttä palvelun
saamiseksi, jos henkilö on yli 75-vuotias tai saa Kelan erityishoitotukea. Myös erityistä tukea tarvitsevan
lapsen palvelutarpeen arviointi on aloitettava seitsemäntenä arkipäivänä.
Tukipäätöksen tekee selvityksen perusteella vanhustyön johtaja tai kehitysvammahuollon johtaja.
Sopimuksen sekä palvelusuunnitelman tekee ikäihmisten osalta kotikäynnillä SAS- hoitaja, hyvinvointia
edistäviä kotikäyntejä tekevä sairaanhoitaja tai geronomi sekä alle 18-vuotiaiden ja kehitysvammaisten
osalta kehitysvammahuollon johtaja.
Omaishoidon tuki maksetaan hakemuskuukauden alusta, jos kriteerit ovat täyttyneet.

3. Omaishoidon tuen myöntämisen edellytykset
Lain omaishoidon tuesta 3 §:n perusteella kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos
o
o
o
o
o
o

henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi
tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa,
hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja
huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla,
hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia,
omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on
hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää,
hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja
tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Vanhusten ja vammaisten hoidon tarve ja yleinen terveydentila todetaan lääkärin- tai kotisairaanhoitajan
todistuksella. Arvioinnissa käytetään RAI arviointimittaristoa. Lasten ja nuorten osalta pyydetään
tarvittaessa lisälausuntoja.
Omaishoidon tukea myönnettäessä on arvioitava, että tuen myöntäminen on hoidettavan edun mukaista ja
hoidettava hyväksyy omaishoitajaksi hakevan henkilön hoitajakseen.
Hoitajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt henkilö joka ottaa päävastuun hoidettavan hoidosta ja
huolenpidosta ja sitoutuu hoitamaan häntä ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Omaishoitajalta
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edellytetään terveytensä, hoitotaitojensa, soveltuvuutensa, voimavarojensa ja elämäntilanteensa puolesta
sopivuutta tehtävään.
Omaishoidon tukea ei pääsääntöisesti myönnetä erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille, jotka ikänsä
puolesta tarvitsevat muutoinkin jatkuvaa vanhempien hoitoa ja huolenpitoa. Poikkeuksena ovat kuitenkin
vakavaa sairautta sairastavat lapset, joiden hoito tiettynä ajanjaksona vaatii erityisjärjestelyjä koko
perheeltä.

4. Määritelmät
Omaishoitaja Omaishoitajalla tarkoitetaan laissa hoidettavan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä
henkilöä, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen.
Omaishoidontukisopimus Omaishoitosopimus on hoitajan ja kunnan välinen sopimus
omaishoidonjärjestämisestä ja maksettavasta rahallisesta hoitopalkkiosta. Sopimus on ns.
toimeksiantosopimus. Omaishoitosopimukset ovat voimassa toistaiseksi, ellei ole erityisiä syitä
määräaikaisen sopimuksen tekemiseen. Sopimus voidaan tehdä määräaikaisena, jos omaishoidon tarpeen
kesto on etukäteen tarkasti määriteltävissä tai hoito korvataan tietyn määräajan jälkeen toisella palvelulla.
Määräaikaisen sopimuksen tekemisen lähtökohtana on hoidettavan edun toteutuminen.
Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti.
Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme (3) vuorokautta sellaista kalenterikuukautta
kohden, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympäri
vuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Hoito on sitovaa silloinkin, kun hoidettava viettää säännöllisesti
vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolelle järjestettyjä sosiaali- tai terveyspalveluja taikka
saaden kuntoutusta ja opetusta. Lakisääteisen vapaan pitäminen ei vähennä hoitopalkkion määrää (Laki
sosiaalihuoltolain muuttamisesta 1134/2001, 27 §). Ensisijaisesti omaishoitajan vapaat järjestetään
Rantakartanon Lepolassa. Poikkeustapauksissa Esperi Oulassa tai Taukokankaalla maksusitoumuksella.
Omaishoitaja voi pitää vapaansa kuukausittain tai hän voi säästää niitä ja pitää kerralla useampia
vapaapäiviä. Kuitenkin niin, että vapaapäivät on pidettävä kohtuullisen ajan kuluessa, eli edellisen vuoden
aikana kertyneet vapaat on pidettävä viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.
Vapaata saa kuitenkin kerätä enintään kolmen kuukauden ajalta kerrallaan. Kunta ja omaishoitaja voivat
sopia, että omaishoitaja pitää vapaansa useampana alle vuorokauden pituisena jaksona.
Kunnan velvollisuutena on järjestää tarvittaessa omaishoitajalle hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä
hänen hyvinvointiaan tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Oulaisissa järjestetään kaikille hoitajille
mahdollisuus hyvinvointi- ja terveystarkastukseen noin kahden vuoden välein. Kunnan on tarvittaessa
järjestettävä omaishoitajalle valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten.
Hoito- ja palvelusuunnitelma Omaishoidon tuesta on laadittava yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan
kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoitolain 7 §:n mukaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan tulee
liittää tiedot omaishoitolain mukaisista hoidettavan ja hoitajan oikeuksista koskevista säännöksistä ja niiden
soveltamisesta.
Hoito- ja palvelusuunnitelmaan on kirjattava omaishoitajan antama hoidon ja määrän sisältö ja
omaishoitajalle annettavat hoitotehtävää tukevat sosiaalihuollon palvelut ja hoidettavalle tarpeellisten
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä ja sisältö. Palvelujen määrä ja sisältö on merkittävä tarvetta
vastaavina. Jos palveluntarve arvioidaan hyvin vähäiseksi, tulee suunnitelmaan kirjata sen sosiaalihuollon
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ammattihenkilön yhteystiedot, johon omaishoitaja voi tarvittaessa olla yhteydessä. Suunnitelmaan on aina
kirjattava, miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, terveydenhoitoon liittyvien käyntien
aikana tai muun poissaolon aikana.

5. Hoitopalkkio
Omaishoitolain mukaan omaishoidon tukena maksettava hoitopalkkio tarkistetaan kalenterivuosittain
indeksillä. Vuodelle 2022 vahvistettu palkkakerroin on 1,501.
Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2022 on lukien 423,61 euroa kuukaudessa.
Oulaisissa 424 €.
Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 847,22 euroa
kuukaudessa. Oulaisissa 848 €.
Kunnat voivat edelleen maksaa myös vähimmäismääriä suurempia hoitopalkkioita. Laissa säädetyin
edellytyksin hoitopalkkio voidaan myös sopia vähimmäismäärää pienemmäksi. Hoitopalkkion määrän
tarkistus tehdään 1.1.2022 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion
vähimmäismäärää suuremmaksi tai pienemmäksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa
olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2022 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin
noin 2,46 prosentin korotusta vuoteen 2021 verrattuna.
Kunta voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista seuraavan kahden ja
omaishoitaja irtisanomista seuraavan yhden kuukauden kuluttua. Jos sopimuksen jatkaminen vaarantaa
hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden, sopijapuolet voivat purkaa sopimuksen
välittömästi. Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito
hoidettavan terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi. Jos omaishoito keskeytyy tilapäisesti
hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua.
(Laki omaishoidosta). Lakisääteisen vapaan pitäminen ei vähennä omaishoitopalkkiota. Muussa
intervallihoidossa oleva osalta hoitajan palkkio keskeytetään 11 pv ylimenevältä osalta/kuukaudessa, jos
kysymyksessä ei ole hoitajan lakisääteinen vapaa. Jos omaishoidon tuki keskeytyy hoitajasta johtuvasta
syystä, omaishoidon tuki keskeytetään heti omaishoitajan estyessä antamaan hoito- ja
palvelusuunnitelmassa sovittua hoitoa, ellei omaishoitaja itse järjestä korvaavaa hoitoa hoidettavalle, esim.
toinen omainen. Jos hoidettava kuolee, sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana
kuolemantapaus sattui. Jos hoidettava siirtyy esim. tehostettuun palveluasumiseen/laitoshoitoon, sopimus
päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hän siirtyi tehostettuun palveluasumiseen/laitoshoitoon.
Jos hoidettava on säännöllisesti muussa kuin omaishoitajan kotona antamassa hoidossa, tulee hoito
merkitä hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Hoidon keskeytyminen ei tällöin keskeytä hoitopalkkion
maksamista. Hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai
hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä tulee sopia omaishoitosopimuksessa.
Omaishoidon tuen maksuluokat vuodelle 2022 ovat seuraavat:
HOITOISUUSRYHMÄ I 424 euroa / kk.
Hoidettava tarvitsee paljon hoivaa, hoitoa, huolenpitoa tai valvontaa henkilökohtaisissa päivittäisissä
toiminnoissa useamman kerran päivässä. Henkilökohtaisia toimintoja ovat mm. ruokailu, lääkehoito,
liikkuminen, pukeutuminen, wc-käynnit, peseytyminen ja muu hygienian hoito. Hoidon- ja
huolenpidontarve on jatkuvaa. Hoidettava voi asua yksin ja voi olla yksin osan aikaa päivästä eikä tarvitse
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säännöllisesti apua yöllä. Päävastuu hoidosta on omaishoitajalla. Työssäkäynti ei ole omaishoidon tuelle
este.
Arviointimittarit RAI: CPS6 2 tai enemmän, diagnosoitu keskivaikea muistisairaus
ADL-H6 2, IADL21 >13 ja MAPLE5 3 (täytyttävä vähintään kaksi mittaria), joista toinen on ADL-H6 vähintään
2.
HOITOISUUSRYHMÄ II 650 euroa / kk.
Hoidettava tarvitsee runsasta päivittäistä hoivaa, hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa useimmissa
henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa. Hoidettava ei kykene itsenäiseen asumiseen. Hoidettava
tarvitsee hoitajan apua vuorokauden eri aikoina, säännöllisesti myös yöllä. Päävastuu hoidosta on
omaishoitajalla.
RAI: CPS6 3 tai enemmän, diagnosoitu keskivaikea tai vaikea-asteinen muistisairaus
ADL-H6 >4, IADL21 >15 ja MAPLE5 4-5 (täytyttävä vähintään kolme mittaria), joista yksi on ADL- H6
vähintään 4.
HOITOISUUSRYHMÄ III 848 euroa / kk.
Hoitoisuus vastaa hoitoisuusryhmän II hoidettavuutta. Hoidettava tarvitsee runsasta (jatkuvaa)
ympärivuorokautista hoivaa, hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa useimmissa henkilökohtaisissa päivittäisissä
toiminnoissa. Hoitotyö edellyttää hoitajan kokopäiväistä työpanosta ja hoitovastuuta
ympärivuorokautisesti esimerkiksi saattohoidon tai äkillisen vaikean sairauden tai vammautumisen vuoksi.
Omaishoitaja jää työstään palkattomalle vapaalle. Korotettua omaishoidon tukea ei voida maksaa, jos
hoitaja on eläkkeellä, päivärahalla, opiskelijana tai hän saa muuta säännöllistä tuloa. Omaishoidon tukea
voidaan maksaa enintään 6 kuukauden ajan kerrallaan.
RAI: CPS6 3 tai enemmän, diagnosoitu keskivaikea tai vaikea-asteinen muistisairaus
ADL-H6 >4, IADL21 >15 ja MAPLE5 4-5 (täytyttävä vähintään kolme mittaria)

6. Asiakasmaksut
Omaishoitotyön tukena järjestettävistä muista palveluista peritään palvelun saajalta ko. palvelun
asiakasmaksu. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalle hoidettavalle järjestetyistä palveluista peritään
11,60 euroa/päivämaksu lukuun ottamatta palveluja, jotka ovat säännösten mukaan asiakkaille osittain tai
kokonaan maksuttomia. Omaishoidon tuesta ei peritä hoidettavalta asiakasmaksua. Vapaiden joustavan
toteutumisen kannalta kunnan on suositeltavaa päättää yhtenäisestä käytännöstä, minkä verran hoitoaika
voi ylittyä, että se katsotaan sisältyväksi edellä mainittuun 11,60 euron maksuun.

7. Omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoito
Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito voidaan järjestää 1.8.2011 alkaen
toimeksiantosopimuksella. Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005, jäljempänä omaishoitolaki)
muutoksen (318/ 2011) tavoitteena on tukea omaishoitajien jaksamista parantamalla heidän
mahdollisuuksiaan pitää lakisääteiset vapaapäivät sekä muita vapaapäiviä ja virkistysvapaita. Omaishoidon
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tuesta annettuun lakiin on lisätty uusi 4 a §, jonka mukaan kunta voi järjestää omaishoitajan vapaan tai
muun poissaolon aikaisen hoidon tekemällä tehtävään soveltuvan henkilön kanssa
toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan vakituisen omaishoitajan vapaan aikaisesta
sijaishoidosta. Omaishoitajan sijaisen avulla toteutettava hoito järjestetään hoidettavan kotona, mikä
vastaa selvitysten mukaan monien omaishoitajien ja – hoidettavien henkilöiden toiveita. Sijaishoitajan ei
tarvitse olla hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta
sijaishoidosta, kunta voi periä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetuissa laissa säädetyn
maksu.
Kunnan sijaishoitajan kanssa tekemässä toimeksiantosopimuksessa sovitaan:
o
o
o
o

sijaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta
tarvittaessa sijaishoitajalle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta
toimeksiantosopimuksen voimassaolosta sekä
tarvittaessa muista sijaishoitoa koskevista seikoista Kunta päättää sijaishoitajalle maksettavan
palkkion määräytymisperusteista. Kunta päättää maksetaanko sijaishoitajalle korvauksia
kustannuksista, joita hänelle mahdollisesti aiheutuu sijaishoitajana toimimisesta.

Sijaishoitajalle maksettava hoitopalkkio
Tähän kuuluvat lapset, vanhukset ja kehitysvammaiset. Maksetaan sijaishoitajalle hoitopalkkiona,
sisältäen kustannusten korvauksen seuraavasti, 2,46 % korotus tehdään myös sijaishoidon palkkioihin
1.1.2022 alkaen.
- alle 12 tunnin päivästä 56,68 € (2021 vuodelta oli 55,32 €) ja
- yli 12 tuntia/koko vuorokaudesta 127,82 € (2021 vuodelta oli 124,76 €)
Vapaan aikaisesta sijaishoidosta peritään asiakkaalta 11,60 €/päivämaksu. Kun lakisääteiset vapaapäivät
loppuvat, peritään 34 €/vrk. Omaishoitolain 4 §:n 2 momentin mukaan kunta ja omaishoitaja voivat sopia,
että omaishoitaja pitää vapaapäivänsä useampana alle vuorokauden pituisena jaksona siten, että jaksojen
pituus on yhteensä enintään vuorokausi. Vapaasta, joka pidetään useammassa alle vuorokauden jaksossa,
voidaan periä enintään yksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 b §:n tarkoittama
maksu vapaata vuorokautta kohti. Asiakasmaksu peritään heti 1. vapaajakson alkaessa.

8. Alle 18-vuotiaat omaishoidettavat sekä kehitysvammaiset
Alle 18-vuotiaiden hoidettavien kohdalla arvioinnissa kiinnitetään huomiota päivittäisten toimintojen lisäksi
liikuntakykyyn, kommunikaatioon sekä valvonnan ja erityisen vaativien hoitotoimenpiteiden tarpeeseen.
Tuki kohdennetaan vaikeasti vammaisen ja/tai vaikeasti pitkäaikaissairaan lapsen hoitoon. Edellytyksenä
tuen maksamiselle on se, että asiakas asuu kotona. Omaishoidon tukeen asetetut myöntämisen perusteet
edellyttävät, että hoidettavan tulee olla lähes kaikissa henkilökohtaiseen hoitoon liittyvissä toimenpiteissä
toisen henkilön avun varassa. Ympärivuorokautisen hoidon, huolenpidon tai valvonnan tarve tulee olla
runsasta henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa, kuten esimerkiksi wc-käynneissä, pukeutumisessa
tai ruokailussa. Lapsella tulee olla vaikea liikuntakyvyn ongelma, vaikea kommunikaatio-ongelma tai hän
tarvitsee erityisen vaativia hoitotoimenpiteitä.
Oikeutta omaishoidon tukeen ei ole, jos hoidettavan avun tarve on pääasiassa sanallista ohjausta ja
muistuttelua, hoidettavalla ei ole ongelmia liikkumisessa tai kommunikaatiossa, eikä hoidettava tarvitse
erityisiä vaativia hoitotoimenpiteitä, eikä avun tarve ole ympärivuorokautista. Päätöksenteon tukena
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käytetään toimintakykyarviointi-kaavaketta, lääkärinlausuntoja sekä muita hoitoisuuteen liittyviä
lausuntoja.
Päätökset voidaan tehdä määräaikaisena mahdollisen hoidon sitovuuden muuttumisen vuoksi, jolloin
tilanne arvioidaan uudelleen ja tarvittaessa tehdään uusi päätös. Lasten kohdalla toimintakykyä arvioidaan
myös suhteessa muihin omaishoidon tuen piirissä sekä muihin samassa kehitysiässä oleviin lapsiin.
Kehitysvammaisten kohdalla sovelletaan kokonaisarviota heidän päivittäisen hoivan ja huolenpidon, sekä
ohjauksen ja valvonnan tarpeesta ja sitovuudesta. Kehitysvammaisten kohdalla arvioinnin apuna käytetään
hoitoisuuskaavaketta sekä erityishuollon palvelusuunnitelmaa. Kehitysvammaisten toimintakykyä
arvioidaan myös suhteessa muihin omaishoidon tuen piirissä oleviin kehitysvammaisiin.
Omaishoidon tuki myönnetään lasten kohdalla pääsääntöisesti alimman maksuluokan mukaan, koska lapsi
on yleensä suurimman osan vuodesta kodin ulkopuolisten palveluiden piirissä (esimerkiksi päiväkodissa tai
koulussa). Myös ylemmän tason tuki voidaan myöntää, mikäli katsotaan, että lapsi vaatii erittäin paljon
hoitoa tai omaishoito korvaa sairaala- ja/tai laitoshoidon.
Hakemuksen saapumisen jälkeen asiakkaan luo tehdään kotikäynti ja käynnin aikana selvitetään asiakkaan
hoidon ja palveluiden tarve sekä hoitajan soveltuvuus omaishoitajaksi. Omaishoidon tukea arvioitaessa
otetaan huomioon hoidettavan ja hoitajan kokonaistilanne, sosiaalinen ympäristö, hoidettavan fyysinen ja
psyykkinen kunto sekä hoitajan valmiudet omaishoitajan tehtävään.
Alle 18-vuotiaiden lasten omaishoitajien vapaat järjestetään ensisijaisesti tilapäisenä perhehoitona joko
lapsen tai hoitajien kotona.
HOITOPALKKIOLUOKKA 1. 424 €/kk, lakisääteinen vähimmäismäärä. Hoidettava tarvitsee apua
päivittäisissä toiminnoissa. Hoidettavaa on autettava konkreettisesti pukeutumisessa ja pesuissa, tai oltava
välittömässä läheisyydessä ohjaamassa sanallisesti hoidettavan toimintaa. Ruokailussa hoidettavaa on
syötettävä tai ruokailua on valvottava olemalla hänen vieressään tai välittömässä läheisyydessä. Edellä
mainittujen lisäksi hoidettavalla tulee olla suuria vaikeuksia kommunikoinnissa tai liikkumisessa, tai
hoidettava tarvitsee vaativia hoitotoimenpiteitä tai hänellä on erityisen suuri valvonnan tarve. Valvonnan
tarve voi johtua esimerkiksi epilepsiasta, vaarantajun puutteesta, psyykkisistä syistä tai hoidettavalla on
vaikea psyykkinen sairaus/oire, joka vaikeuttaa kodin ulkopuolella liikkumista ja sosiaalisia suhteita.
Diabeetikkojen kohdalla hoidon tasapaino, kehitysikä sekä seurannan ja hoitotoimenpiteiden määrä
vaikuttaa omaishoidon tuen myöntämiseen.
HOITOPALKKIOLUOKKA 2. 650 €/kk Hoidettavan tarvitsema hoiva ja huolenpito on runsasta, eikä vastaa
normaaliin ikätasoon kuuluvan avun ja huolenpidon tarvetta, koska hoidettava ei kykene toimimaan
itsenäisesti vaan on lähes täysin toisen henkilön hoivan ja huolenpidon varassa. Lisäksi hoidettava voi olla
vaaraksi itselleen tai muille. Hoito on täysin ympärivuorokautista. Hoidettava ei pysty olemaan yksin kuin
pienen hetken.
Mikäli hoidettavalle on myönnetty muita kotiin annettavia palveluja täyttä työaikaa vastaava aika viikon
aikana tai tilapäishoitoa on omaishoidon vapaiden lisäksi yli neljä (4) vuorokautta kuukaudessa,
hoitopalkkioluokka on hoitopalkkioluokan 1. mukainen.
HOITOPALKKIOLUOKKA 3. 848 €/kk Edellyttää omaishoitajalta jatkuvaa läsnäoloa ja erittäin runsasta
hoitoa ja huolenpitoa. Hoidettava tarvitsee erityisen vaativia hoitotoimenpiteitä ja on pääasiassa kotona
hoidettava (korvaa sairaalassa oloa). Palkkioluokkaa voidaan käyttää myös hoidollisesti raskaan
siirtymävaiheen aikana, kun hoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai päätoimista opiskelua ja
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jää hoitamaan läheistään tai omaistaan saattohoidon tai muun hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen ajan,
eikä saa muuta korvausta ansion menetyksestä.
Kehitysvammaisista tähän hoitoisuusluokkaan kuuluvat kehitysvammaisista erittäin vaikeavammaiset,
monivammaiset ja täysin autettavat henkilöt, joiden hoitaja on jäänyt pois työelämästä hoidettavan vuoksi
eikä hoidettava ole muissa palveluissa. Hoitaja ei saa muuta korvausta ansiotulon menetyksestä.

