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1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ
Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia
määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon tukea koskevan lainsäädännön (937/2005, omaishoitolaki)
tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen.
Vaikka omaishoidon tuki on lakisääteinen palvelu (Omaishoitolaki 937/2005), on kyseessä
kuitenkin määrärahasidonnainen palvelu. Hoitoa tarvitsevan henkilön kotikunnan tulee olla
Järvenpää.
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon
järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.
Omaishoitosopimuksella tarkoitetaan hoitajan ja hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan välistä
toimeksiantosopimusta omaishoidon järjestämisestä.
Omaishoitajalla tarkoitetaan hoidettavan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on
tehnyt omaishoitosopimuksen.
Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista
tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa
tukevista palveluista. Omaishoidon tuki on aina rahallinen palkkio, johon voi lisäksi sisältyä sovittu
määrä palveluja. Hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.
2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN PERUSTEET
2.1. Omaishoidettavan palvelutarpeen määritteleminen
Hoidettavan avuntarvetta ja toimintakykyä arvioitaessa otetaan huomioon hoidettavan
kokonaistilanne. Arvioitavia asioita ovat hoidettavan
 fyysinen ja psyykkinen terveydentila
 ikä
 sosiaalinen ympäristö
 muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö
 yhteiskunnan tukimuodot
Yli 65-vuotiaiden toimintakyvyn arvioinnissa käytetään
 RAVA- mittaria
 tarvittaessa MMSE- muistitestiä
Hoidettavan terveydentilan ja toimintakyvyn lisäksi arvioidaan tarvittavan hoidon määrää ja laatua.
Tämän kokonaisvaltaisen arvioinnin perusteella omaishoidon tukea myönnetään, kun
 kotona tapahtuva hoito korvaa laitoshoidon tai huomattavan kotihoidon palvelujen määrän
 hoito on ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin sitovaa
 omaishoito on aina henkilökohtaiseen hoitoon annettavaa apua
 tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.
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2.2. Soveltuvuus omaishoitajaksi
Omaishoitajalta edellytetään, että
 hänen terveytensä ja toimintakykynsä vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia
 hoitaja on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla
(Omaishoitolaki 937/2005 § 3)
 hoidettavan koti on soveltuva hoidon toteuttamiselle.
Henkilön soveltuvuutta omaishoitajaksi arvioidaan tämän terveydentilan ja toimintakyvyn
perusteella. Hoitajan toimintakykyä arvioitaessa kiinnitetään huomiota muun muassa hänen omiin
sairauksiinsa, muistiin, liikuntakykyyn ja elämäntapoihin. Hoitajan sopivuuteen voivat vaikuttaa
myös sosiaaliset syyt esimerkiksi hoitajan liiallinen päihteiden käyttö.
Omaishoidon päätöksenteon tukena käytetään tarvittaessa terveydentilaa ja/tai toimintakykyä
koskevia lausuntoja sekä muita lausuntoja. Hoidettavan hoidon ja huolenpidon tarve arvioidaan
kaikissa tapauksissa yksilöllisesti viranhaltijan tekemän kotikäynnin yhteydessä.

3. OMAISHOIDON TUKEMINEN
3.1. Hoitoisuuskriteerit ja palkkiot
Lain 5§:n mukaan hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan
Hoitopalkkion suuruus palkkioluokittain on vuoden 2017 osalta toimintaohjeen liitteenä 1.
Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan
kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella
(Kuntainfo 9/2016).
Hoitopalkkio voidaan sopia säädettyä määrää pienemmäksi, mikäli hoidon sitovuus on vähäisempää
kuin 4 § 1. mom. edellytetään ja hoidon ja huolenpidon tarve on vähäistä tai siihen on hoitajan
esittämä erityinen syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi se, että vähimmäismäärää pienemmän
hoitopalkkion vastaanottaminen on hänelle ja hänen perheelleen taloudellisesti edullisin vaihtoehto.
Hoitopalkkiota tarkistetaan kalenterivuosittain kertoimella, joka vahvistetaan työntekijän eläkelain
soveltamista varten. Omaishoidon palkkio on veronalaista tuloa, josta toimitetaan ennakonpidätys.

3.1.1. Minimitason hoitoisuuskriteerit
 Hoidettava tarvitsee päivittäin henkilökohtaisista perustoiminnoistaan selviytyäkseen hoitoa,
huolenpitoa ja/tai valvontaa.
 Avuntarvetta on useammalla päivittäisen toiminnan osa-alueella esim. lääkehoidossa,
liikkumisessa, ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa, muussa henkilökohtaisessa
hygieniassa, wc-asioinneissa ja/tai vuorovaikutuksessa/kommunikaatiossa.
 Hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella
järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluita tai saa koulutusta tai opetusta.
 Hoidettava voi olla yksin useita tunteja
 Vaihtoehto päivittäisille kotihoidon palveluille
 Hoidon sitovuus on vähäistä, joten hoitaja voi tehdä omaa työtä tai opiskella
päätoimisesti.
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Omaishoitajalla on hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella oikeus kahteen (2)
vapaavuorokauteen kuukaudessa. (poikkeuksena kohdan 3.2.1 säännökset vapaaoikeuden
vähenemisestä)
Yli 65-vuotiaat
Hoidettavan hoidon tarpeen kokonaisarvioinnin yhteydessä suuntaa antavina kriteereinä käytetään:
 Rava-toimintakykymittaria. RaVa-pisteet 2,0–2,5(3,0)
 Mini Mental State Examination-testiä (MMSE): tulos 24p.– 17 p/30p. (lievä-keskivaikea
dementia)
 Muita tarkoitukseen soveltuvia mittareita
16–64-vuotiaat
Asiakkaan hoidon tarpeen kokonaisarvioinnin yhteydessä suuntaa antavina kriteereinä käytetään:
 Mini Mental State Examination-testiä (MMSE): tulos 24p – 17 p. /30p. (lievä-keskivaikea
dementia)
 Muita tarkoitukseen soveltuvia mittareita
Lapset ja nuoret alle 16-vuotiaat
Hoidettava on vammainen ja/tai pitkäaikaissairas lapsi, jonka erityistarpeet hänen ikänsä ja
kehitystasonsa huomioon ottaen edellyttävät vanhemmilta tavanomaisen vanhemmuuden ylittävää
erityistä valvontaa ja huolenpitoa tai apua ja henkilökohtaista hoivaa
 Arvioinnissa huomioidaan lapsen ikätasoa vastaava päivittäisen hoivan, huolenpidon,
ohjauksen ja valvonnan tarve.
 Hoidon sitovuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota päivittäisten toimintojen lisäksi
valvonnan ja erityisen vaativien hoitotoimenpiteiden tarpeeseen
 Asiakkaan hoidon tarpeen kokonaisarvioinnissa voidaan käyttää suuntaa antavina
käytettävissä olevia mittareita

3.1.2. Tason 1 hoitoisuuskriteerit
 Hoidettava tarvitsee päivittäin henkilökohtaisista perustoiminnoistaan selviytyäkseen
paljon hoitoa, huolenpitoa ja/tai valvontaa.
 Avuntarvetta on useammalla päivittäisen toiminnan osa-alueella esim. lääkehoidossa,
liikkumisessa, ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa, muussa henkilökohtaisessa
hygieniassa, wc-asioinneissa ja/tai vuorovaikutuksessa/kommunikaatiossa.
 Hoidon sitovuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota päivittäisten toimintojen lisäksi
valvonnan ja erityisen vaativien hoitotoimenpiteiden tarpeeseen.
 Hoidettava tulee toimeen vain lyhyitä aikoja ilman valvontaa.
 Omaishoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon päivittäin.
Omaishoitajalla on hoidon sitovuuden perustella oikeus kolmeen (3) vapaavuorokauteen
kuukaudessa (poikkeuksena kohdan 3.2.1 säännökset vapaaoikeuden vähenemisestä)
Yli 65-vuotiaat
Hoidettavan hoidon tarpeen kokonaisarvioinnin yhteydessä suuntaa antavina kriteereinä käytetään:
 Rava-toimintakykymittaria. RaVa-pisteet 2,0–2,5(3,0)
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Mini Mental State Examination-testiä (MMSE): tulos 24p.– 17 p/30p. (lievä-keskivaikea
dementia)
Muita tarkoitukseen soveltuvia mittareita

16–64-vuotiaat
Asiakkaan hoidon tarpeen kokonaisarvioinnin yhteydessä suuntaa antavina kriteereinä käytetään:
 Mini Mental State Examination-testiä (MMSE): tulos 24p – 17 p./30p. (lievä-keskivaikea
dementia)
 Muita tarkoitukseen soveltuvia mittareita.
Lapset ja nuoret alle 16-vuotiaat
 Hoidettava on vammainen ja/tai pitkäaikaissairas lapsi, jonka erityistarpeet hänen
ikänsä ja kehitystasonsa huomioon ottaen edellyttävät vanhemmilta tavanomaisen
vanhemmuuden ylittävää erityistä valvontaa ja huolenpitoa tai toistuvaa apua ja
henkilökohtaista hoivaa
 Arvioinnissa huomioidaan lapsen ikätasoa vastaava päivittäisen hoivan, huolenpidon,
ohjauksen ja valvonnan tarve.
 Asiakkaan hoidon tarpeen kokonaisarvioinnissa voidaan käyttää suuntaa antavina
käytettävissä olevia mittareita

3.1.3. Tason 2 hoitoisuuskriteerit
 Hoidettava tarvitsee päivittäin henkilökohtaisista perustoiminnoistaan selviytyäkseen
jatkuvaa tai lähes jatkuvaa (ympärivuorokautista) hoitoa, huolenpitoa ja/tai valvontaa.
 Avuntarvetta on useammalla päivittäisen toiminnan osa-alueella esimerkiksi lääkehoidossa,
liikkumisessa, ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa, muussa henkilökohtaisessa
hygieniassa, wc-asioinneissa ja/tai vuorovaikutuksessa/kommunikaatiossa.
 Hoidon sitovuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota päivittäisten toimintojen lisäksi
valvonnan ja erityisen vaativien hoitotoimenpiteiden tarpeeseen.
 Hoidon sitovuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää
säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä
sosiaali- tai terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta.
 Hoitovaihtoehtona on pysyvä laitoshoito tai sijoittuminen tehostetun palveluasumisen
yksikköön.
Omaishoitajalla on hoidon sitovuuden perustella oikeus kolmeen (3) vapaavuorokauteen
kuukaudessa (poikkeuksena kohdan 3.2.1 säännökset vapaaoikeuden vähenemisestä)
Yli 65-vuotiaat
Hoidettavan hoidon tarpeen kokonaisarvioinnin yhteydessä suuntaa antavina kriteereinä käytetään:
 Rava-toimintakykymittaria: RaVa-pisteet 2,5–3,5
 Mini Mental State Examination-testiä (MMSE): tulos 0 p.-17p./30p. (vaikea-keskivaikea
dementia)
 Muita tarkoitukseen soveltuvia mittareita
16–64-vuotiaat
Asiakkaan hoidon tarpeen kokonaisarvioinnin yhteydessä suuntaa antavina kriteereinä käytetään:
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Mini Mental State Examination-testiä (MMSE): tulos 0p – 17 p./30p. (vaikea-keskivaikea
dementia)
Muita tarkoitukseen soveltuvia mittareita

Lapset ja nuoret alle 16-vuotiaat
Hoidettava on vaikeasti vammainen ja/tai pitkäaikaissairas lapsi, jonka erityistarpeet hänen ikänsä
ja kehitystasonsa huomioon ottaen edellyttävät vanhemmilta tavanomaisen vanhemmuuden
ylittävää erityistä valvontaa ja huolenpitoa tai jatkuvaa apua ja ympärivuorokautista
henkilökohtaista hoivaa
 Arvioinnissa huomioidaan lapsen ikätasoa vastaava päivittäisen hoivan, huolenpidon,
ohjauksen ja valvonnan tarve.
 Hoidon sitovuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota päivittäisten toimintojen lisäksi
käyttäytymiseen ja kommunikaatioon esim. vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien
käyttöön.
 Asiakkaan hoidon tarpeen kokonaisarvioinnissa voidaan käyttää suuntaa antavina
käytettävissä olevia mittareita

3.1.4. Tason 3 (raskas siirtymävaihe) hoitoisuuskriteerit
 Myönnetään hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana esim. saattohoito, sairaudesta tai
onnettomuudesta kuntoutuminen, laitoksesta kotiin siirtyminen tai muu vastaava tilanne.
 Hoitoisuus vastaa ympärivuorokautisen hoidon tarvetta ja yöllä tarvittava hoito on toistuvaa
ja jatkuvaluonteista.
 Hoitotyö edellyttää hoitajan jatkuvaluonteista työpanosta ja on luonteeltaan vaativaa
 Edellyttää, että omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai päätoimista
opiskelua
 Hoitajalla voi olla eläketuloja
 Hoitovaihtoehtona on pysyvä laitoshoito tai sijoittuminen tehostetun palveluasumisen
yksikköön.
Omaishoitajalla on hoidon sitovuuden perustella oikeus kolmeen (3) vapaavuorokauteen
kuukaudessa (poikkeuksena kohdan 3.2.1 säännökset vapaaoikeuden vähenemisestä)
Yli 65-vuotiaat
Hoidettavan hoidon tarpeen kokonaisarvioinnin yhteydessä suuntaa antavina kriteereinä käytetään:
 Rava-toimintakykymittaria: RaVa-pisteet 3,0 tai yli
 Mini Mental State Examination-testiä (MMSE): tulos 0 p.-17p./30p. (vaikea-keskivaikea
dementia)
 Muita tarkoitukseen soveltuvia mittareita
16- 64-vuotiaat
Asiakkaan hoidon tarpeen kokonaisarvioinnin yhteydessä suuntaa antavina kriteereinä käytetään:
 Mini Mental State Examination-testiä (MMSE): tulos 0p – 17 p./30p. (vaikea-keskivaikea
dementia)
 Muita tarkoitukseen soveltuvia mittareita
Lapset ja nuoret alle 16-vuotiaat
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 Hoidettava on vaikeasti vammainen ja/tai pitkäaikaissairas lapsi, jonka erityistarpeet hänen
ikänsä ja kehitystasonsa huomioon ottaen edellyttävät vanhemmilta tavanomaisen
vanhemmuuden ylittävää erityistä valvontaa ja huolenpitoa tai jatkuvaa apua ja
ympärivuorokautista henkilökohtaista hoivaa
 Arvioinnissa huomioidaan lapsen ikätasoa vastaava päivittäisen hoivan, huolenpidon,
ohjauksen ja valvonnan tarve.
 Hoidon sitovuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota päivittäisten toimintojen lisäksi
käyttäytymiseen ja kommunikaatioon esim. vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien
käyttöön.
 Asiakkaan hoidon tarpeen kokonaisarvioinnissa voidaan käyttää suuntaa antavina
käytettävissä olevia mittareita

3.1.5. Tason 4 (raskas siirtymävaihe) hoitoisuuskriteerit
 Myönnetään hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana esim. saattohoito, sairaudesta tai
onnettomuudesta kuntoutuminen, laitoksesta kotiin siirtyminen tai muu vastaava tilanne.
 Hoitoisuus vastaa ympärivuorokautisen hoidon tarvetta ja yöllä tarvittava hoito on toistuvaa
ja jatkuvaluonteista.
 Hoitotyö edellyttää hoitajan jatkuvaluonteista työpanosta ja on luonteeltaan vaativaa
 Omaishoitaja jää pois ansiotyöstään hoitamaan hoidollisesti erityisen raskasta hoidettavaa.
 Hoitovaihtoehtona on pysyvä laitoshoito tai sijoittuminen tehostetun palveluasumisen
yksikköön.
Omaishoitajalla on hoidon sitovuuden perustella oikeus kolmeen (3) vapaavuorokauteen
kuukaudessa.
Yli 65-vuotiaat
Hoidettavan hoidon tarpeen kokonaisarvioinnin yhteydessä suuntaa antavina kriteereinä käytetään:
 Rava-toimintakykymittaria: RaVa-pisteet 3,0 tai yli
 Mini Mental State Examination-testiä (MMSE): tulos 0 p.-17p./30p. (vaikea-keskivaikea
dementia)
 Muita tarkoitukseen soveltuvia mittareita
16- 64-vuotiaat
Asiakkaan hoidon tarpeen kokonaisarvioinnin yhteydessä suuntaa antavina kriteereinä käytetään
 Mini Mental State Examination-testiä (MMSE): tulos 0p – 17 p./30p. (vaikea-keskivaikea
dementia)
 Muita tarkoitukseen soveltuvia mittareita
Lapset ja nuoret alle 16-vuotiaat
 Hoidettava on vaikeasti vammainen ja/tai pitkäaikaissairas lapsi, jonka erityistarpeet hänen
ikänsä ja kehitystasonsa huomioon ottaen edellyttävät vanhemmilta tavanomaisen
vanhemmuuden ylittävää erityistä valvontaa ja huolenpitoa tai jatkuvaa apua ja
ympärivuorokautista henkilökohtaista hoivaa
 Arvioinnissa huomioidaan lapsen ikätasoa vastaava päivittäisen hoivan, huolenpidon,
ohjauksen ja valvonnan tarve.
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 Hoidon sitovuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota päivittäisten toimintojen lisäksi
käyttäytymiseen ja kommunikaatioon esim. vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien
käyttöön.
 Asiakkaan hoidon tarpeen kokonaisarvioinnissa voidaan käyttää suuntaa antavina
käytettävissä olevia mittareita

3.2. Omaishoitajan lakisääteiset vapaapäivät ja hoidon järjestäminen vapaiden aikana
3.2.1. Oikeus lakisääteisiin vapaisiin
Omaishoitolain 4 §:n mukaan kaikilla omaishoitosopimuksen tehneillä omaishoitajilla on
lakisääteinen oikeus vähintään kahteen vapaavuorokauteen kuukaudessa. Vapaaoikeus on 3
vuorokautta kuukaudessa, jos omaishoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu
hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Vapaiden määrä sovitaan
omaishoitosopimusta tehtäessä tai sopimusta tarkistettaessa.
Omaishoitajalle ei kerry lainkaan lakisääteistä vapaaoikeutta sellaiselta ajalta, jona omaishoidon
hoitopalkkio on keskeytyneenä omaishoitosopimukseen kirjatuin perustein kokonaisen
kalenterikuukauden ajan.
Omaishoitajan vapaaoikeus vähenee hoidon sitovuuden vähenemisen perusteella 3 vuorokaudesta 2
vuorokauteen kuukaudessa seuraavissa tilanteissa:


Hoidettava saa keskimäärin 6 vrk (7 kalenteripäivää) säännöllistä lyhytaikaishoitoa,
tilapäishoitoa tai muuta vastaavaa ympärivuorokautista palvelua kodin ulkopuolella.
Säännöllisellä hoidolla tarkoitetaan hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjattua
palvelua. Keskimäärin 6 vrk tarkoittaa sitä, että hoitojaksojen käytön rytmitys voi
kalenterikuukausittain vaihdella, mutta palvelua on myönnetty käytettäväksi 6 vrk (7
kalenteripäivää) kuukaudessa.



Omaishoidettava on koko kalenterikuukauden ajan
hoidettavana, mutta hoitopalkkio ei ole keskeytyneenä.



Omaishoitajan hoitopalkkio on keskeytyneenä vähintään 7
kalenterikuukauden aikana omaishoitosopimukseen kirjatuin perustein.

muualla

kuin

omaishoitajan
kalenteripäivää

Omaishoitajan lakisääteisten vapaavuorokausien käyttäminen ei vaikuta vapaiden kertymiseen.
Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden ja muun lyhytaikaishoidon yhteensovittamisesta kirjataan
suunnitelma omaishoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Lähtökohtana on, että
omaishoitajalle kertyneet lakisääteiset vapaat vähennetään käytetyiksi ensin ja jäljelle jäävä osuus
hoidosta toteutuu muuna lyhytaikaishoitona. Tällöin hoitojaksolta perittävä asiakasmaksu
määräytyy omaishoitajan vapaavuorokausien osalta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja
koskevan lain 6b § mukaisesti (omaishoitajan vapaan aikaisten palvelujen asiakasmaksu).
Soveltamisohjetta noudatetaan takautuvasti 1.7.2016 alkaen. Jos omaishoitajan vapaat eivät ole
toteutuneet lain mukaisesti, sovitaan takautuvasta korjaamisesta omaishoitajan kanssa.
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Omaishoitaja voi pitää kertyneet vapaapäivät säännöllisesti kuukausittain tai säästää vapaapäiviä ja
pitää vapaata pidemmän jakson kerralla. Vapaat tulee pitää niiden kertymisvuoden (kuluvan
kalenterivuoden) aikana, kuitenkin viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.
1.7.2016 voimaan astuneen omaishoitolain muutoksesta johtuvat, 1.7.2016 jälkeen kertyneet vapaat
voi käyttää vuoden 2017 loppuun mennessä. Jos vapaiden katsotaan toteutuneen muiden
hoitojaksojen yhteydessä, tarkistetaan asiakasmaksut takautuvasti näiden vuorokausien osalta.

3.2.2. Omaishoidettavan hoidon järjestäminen lakisääteisten vapaiden aikana
Kaupunki järjestää omaishoidettavan hoidon omaishoitajan lakisääteisten vapaiden aikana.
Omaishoidettavan hoitojärjestelyistä omaishoitajan vapaiden aikana sovitaan aina omaishoidon tuen
palveluohjaajan kanssa. Hoitajalla ja hoidettavalla ei ole ehdotonta oikeutta valita omaishoitajan
vapaiden ajaksi järjestettävän hoidon muotoa.
Kunta ja omaishoitaja voivat sopia, että omaishoitaja pitää 1 momentissa tarkoitetun vapaansa
useampana alle vuorokauden pituisena jaksona. (4 § 2 mom.) Useammasta alle vuorokauden
pituisesta hoitojaksosta voi syntyä yhteen laskettuna enintään yksi vuorokausi (STM Kuntainfo
6/2016).
Vapaiden käyttämisestä alle vuorokauden mittaisina jaksoina sovitaan yhdessä omaishoitajan
kanssa. Palvelumuodosta riippuen alle vuorokauden mittaiset jaksot rinnastetaan yhteen
vapaavuorokauteen seuraavasti:
 4h henkilökohtaista hoitoa kotiin ostopalveluna tai kunnan tuottamana palveluna
 10h osavuorokautista perhehoitoa, päivätoimintaa tai osavuorokautista asumispalvelua
 24h toimeksiantosuhteista sijaishoitoa
Asiakasmaksu peritään kertaalleen kustakin yhtä vapaavuorokautta vastaavasta kokonaisuudesta.
Hoidettavan kotona järjestettävästä palvelusta ei peritä asiakasmaksua, koska asiakas vastaa silloin
itse ateria- ja muista ylläpitokuluista.

3.2.2.1. Ympärivuorokautinen hoito
Omaishoitajien lakisääteiset vapaat lomitetaan yli 65-vuotiaiden osalta ensisijaisesti Jampankaaren
palvelupihan lyhytaikaishoidon yksikössä. Alle 65-vuotiaiden omaishoidettavien lakisääteisten
vapaiden aikainen ympärivuorokautinen hoito järjestetään kaupungin hankintasopimusten
mukaisissa lyhytaikaishoitoa tarjoavissa asumispalveluyksiköissä.
Lisäksi omaishoitaja voi käyttää lakisääteisiä vapaitaan sinä aikana, kun omaishoidettava on
sairaalahoidossa Järvenpään terveyskeskussairaalassa. Hoitajan tulee ilmoittaa hoitojakson alussa
osastosihteerille, että pitää vapaita ko. jakson aikana. Tällöin hoidettavan hoidosta peritään
asiakasmaksulain 6 b §:ssä säädetty omavastuuosuus.

3.2.2.2.

Omaishoidon sijaishoito toimeksiantosopimuksella

Omaishoidon tukea koskevan lainsäädännön (318/2011) § 4a mukaan kunta voi järjestää
omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikaisen hoidon tekemällä tehtävään soveltuvan henkilön
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kanssa toimeksiantosopimuksen. Sopimuksessa
omaishoitajan vapaan aikaisesta sijaishoidosta.

hoitaja

sitoutuu

huolehtimaan

vakituisen

Toimeksiantosopimus tehdään jokaisesta hoidettavasta erikseen siltä hoitoajalta, jolloin sijaishoitaja
toimii omaishoitajan sijaisena. Kunta voi siten tehdä yhden sijaishoitajan kanssa useita eri
hoidettavia henkilöitä koskevia toimeksiantosopimuksia. Kunnan sijaishoitajan kanssa tehtävässä
toimeksiantosopimuksessa sovitaan sijaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion määrästä ja
maksutavasta, tarvittaessa sijaishoitajalle
aiheutuvien
kustannusten
korvaamisesta,
toimeksiantosopimuksen voimassaolosta sekä tarvittaessa muista sijaishoitoa koskevista seikoista.
Sijaishoitajan kanssa tehtävä toimeksiantosopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassa olevaksi tai
määräaikaiseksi.
Sijaishoitajaan sovelletaan omaishoitajan eläke- ja tapaturmavakuutusturvaa ja työoikeudellista
asemaa koskevia säädöksiä. Sijaishoitaja ei ole työsopimuslain (55/2001) tarkoittamassa
työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan. Eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa
(549/2003).
Toimeksiantosopimuksella voidaan järjestää sijaishoitoa hoidettavan iästä riippumatta ja koskee
vain lakisääteisiä vapaapäiviä. Sijaishoito voidaan toteuttaa joko asiakkaan kotona tai hoitajan
kotona. perhehoitona. Hoitajaan kohdistuvat vaatimukset ovat osittain samoja sekä sijais- että
perhehoidossa. Sijaishoitajan ei tarvitse olla hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö, mutta
sijaiseen kohdistuu samoja lain asettamia vaatimuksia kuin omaishoitajaankin. Omaishoitolain 3 §:n
3 kohdan mukaan omaishoitajan terveyden ja toimintakyvyn on vastattava omaishoidon asettamia
vaatimuksia. Tämä edellytys koskee myös sijaishoitajaa. Sijaishoitajan soveltuvuus arvioidaan
hoidettavan henkilön kannalta kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon hoidon asettamat vaatimukset.
Sijaishenkilön soveltuvuuden lisäksi järjestelyn tekemiseen vaikuttavat omaishoidettavan mielipide
asiasta sekä arvio siitä, onko sijaishenkilön järjestäminen hoidettavan henkilön edun mukaista.
Lisäksi järjestelyyn tulee olla omaishoitajan suostumus. Sijaishoitajan käyttö omaishoitajan vapaan
tai muun poissaolon aikana kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka lain mukaan tehdään
kaikille omaishoidon tuen saajille (Omaishoitolaki 7 §). Sijaishoitajan palkkio on vuonna 2017
69,94€ vuorokaudessa, erilliskorvauksia ei makseta. Palkkion mahdollinen korotus perustuu
omaishoidon tuen palkkion korotukseen vuoden vaihteessa voimassa olevissa sopimuksissa.
3.2.2.3. Omaishoidon hoivapalveluseteli
Palveluseteli on kunnan sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle myöntämä sitoumus korvata palvelujen
tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Seteleitä
myönnetään asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Käyttömahdollisuutta tarjotaan niille
omaishoitajille, jotka täyttävät omaishoidon tuen piiriin pääsyn kriteerit ja ovat oikeutettuja
omaishoidontuen lakisääteisten vapaiden pitämiseen.
Omaishoitaja valitsee itsenäisesti palveluntuottajan kaupungin hyväksymien palveluntuottajien
joukosta. Listan palvelusetelituottajista saa omaishoidon palveluohjaajalta ja internetsivuilta.
Palvelusetelin saanut asiakas tekee palvelujen tuottajan kanssa sopimuksen palvelujen antamisesta.
Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja
sopimusoikeuden säädökset ja oikeusperiaatteet.
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Omaishoitaja voi järjestää omaishoidon hoivapalvelusetelillä omaishoidettavalle hänen
tarvitsemaansa hoitoon omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden ajaksi silloin kun omaishoitaja ja
kunta ovat yhdessä sopineet vapaiden pitämisestä alle vuorokauden mittaisina jaksoina. Tällöin
palvelusetelin arvo on 120€ kutakin omaishoidon vapaavuorokautta kohden vastaten neljää tuntia
henkilökohtaista kotiin vietävää hoitoa. Omaishoidon palvelusetelillä järjestettävästä lakisääteisestä
vapaasta ei peritä erikseen omavastuuosuutta. Omaishoidon hoivapalveluseteliä haetaan
omaishoidon palveluohjaajalta.

3.2.3. Sosiaalihuoltolain mukainen vapaa omaistaan tai läheistään hoitavalle
Kunta voi sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti tarvittaessa järjestää tuen tarpeessa olevan henkilön
päivittäin sitovaa hoitoa ja huolenpitoa antavalle, muulle kuin omaishoitosopimuksen kunnan kanssa
tehneelle omaiselle tai läheiselle vapaapäiviä sekä alle vuorokauden pituisia virkistysvapaita.
Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä vapaan aikana.
Hoitajan vapaan aikainen sijaishoito voidaan järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a §:ssä tarkoitettuna
sijaishoitona.
Sosiaalihuoltolain 27 b § mukainen vapaa myönnetään omaishoidon tuen myöntämisperusteiden täyttyessä
silloin, kun omaistaan tai läheistään hoitava henkilö toteuttaa hoitoa ilman omaishoitosopimusta. Vapaan
myöntämiseksi hoidettavalle tehdään palvelutarpeen arviointi ja hänen tarvitsemansa hoito ja sen toteutus
kirjataan hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan.. Myönnettävien vapaiden määrä perustuu
tarveharkintaan ja kunnan määrärahoihin, vapaiden määrän ollessa kuitenkin enintään 3 vuorokautta
kuukaudessa. Sosiaalihuoltolain nojalla myönnettävän vapaan aikainen hoito järjestetään hoidettavalle
samoilla toteutustavoilla ja asiakasmaksulla kuin omaishoitolain nojalla myönnettävän vapaan aikainen
hoito.

3.3.

Omaishoidon muut tukimuodot

Lain edellyttämien sosiaalihuollon palvelujen lisäksi voidaan omaishoidon tukemisessa käyttää
myös muita tukimuotoja tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Palveluohjaus on tavallisesti
ensisijainen tukimuoto, joka tarjoaa tietoa ja neuvontaa saatavilla olevista palveluista.
Palveluohjauksen myötä hoitajalle ja hoidettavalle voidaan järjestää asianmukaisia tukitoimia.
Tukitoimet voivat olla kaupungin järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluja, yksityisiä palveluja,
sosiaalietuuksia tai vertaistukitoimintaa.

Omaishoito on paitsi fyysisesti myös henkisesti kuormittavaa, jolloin hoitajat tarvitsevat tukea
omaan jaksamiseensa. Omaishoitolakiin 1.7.2017 lisätyssä uudessa 3a pykälässä säädetään kunnan
velvollisuudesta järjestää tarvittaessa omaishoitajalle hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hänen
hyvinvointiaan ja hoitotehtäväänsä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja.
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3.3.1. Omaishoitajien terveystarkastukset
Kunta järjestää kaikille omaishoitajille mahdollisuuden tarvittaessa maksuttomaan hyvinvointi- ja
terveystarkastukseen.

3.3.2. Omaishoitajien valmennus
Uusille omaishoitajille tarjotaan mahdollisuus osallistua omaishoitotehtävään valmentavaan ja
omaishoitajan valmiuksia tukevaan ryhmämuotoiseen valmennukseen. Valmennus voi olla joko
kunnan itse tai kuntayhteistyönä järjestämää tai kolmannen sektorin toteuttamaa.
3.3.3. Omaishoidon tukipalveluseteli
Omaishoidon tukipalveluseteleitä myönnetään omaishoidon toteutumisen edellytyksiä vahvistaviin
kotona asumisen tukipalveluihin. Omaishoidon tukipalvelusetelin käyttömahdollisuutta tarjotaan
niille omaishoitajille, jotka täyttävät omaishoidon tuen piiriin pääsyn kriteerit Tukipalvelusetelillä
voidaan hankkia omaishoidettavan kodinhoitoon ja arjen turvaamiseen liittyviä palveluita, kuten
siivousta, asiointia, ruuanlaittoa sekä kodin pieniä huoltotöitä. Remontteihin ja asunnon
muutostöihin palveluseteliä ei voi käyttää.
Kotona asumisen tukipalveluseteli on arvoltaan kiinteä 20 €/kpl ja seteleitä myönnetään 1 kpl/kk.
Palvelusetelin myöntäminen perustuu tarveharkintaan. Päätöksen palvelusetelin myöntämisestä
tekee omaishoidon palveluohjaaja hakemuksen perusteella. Palvelusetelin myöntämisen perusteena
on omaishoitajan toimintakyvyn heikentymisestä johtuva tarve.
Palveluseteleiden käyttö edellyttää palvelun ostohetkellä voimassa olevaa omaishoitosopimusta.
Setelit myönnetään kutakin omaishoidon tukeen oikeuttavaa kuukautta kohden, eikä niitä voi
käyttää etukäteen. Seteleitä voi kuitenkin säästää ja kerryttää käytettäväksi useamman kerrallaan.
Kullekin vuodelle myönnetyt palvelusetelit voi käyttää seuraavan vuoden tammikuun loppuun
mennessä edellyttäen, että omaishoitosopimus on edelleen voimassa.
Omaishoidon palvelusetelit ovat määrärahasidonnaisia ja toissijaisia saatavilla oleviin lakisääteisiin
tai
muilla
perustein
myönnettäviin
tukitoimiin
(vammaisille,
kehitysvammaisille,
lastensuojeluasiakkaille jne.) nähden. Omaishoidettavan on halutessaan mahdollista hakea
kotihoidon tukipalveluna myönnettävää siivouksen palveluseteliä, joka on tulosidonnainen.
Omaishoidon tukipalveluseteliä ei myönnetä, mikäli omaishoidettavalle on myönnetty vastaava
palvelu joko muulla palvelusetelinä tai muulla tavoin järjestettynä.
Palveluita voi hankkia yrityksiltä, jotka on hyväksytty Järvenpään kaupungin
palvelusetelituottajaksi. Asiakas valitsee palveluntuottajan itse ja tekee tämän kanssa sopimuksen
palvelun hankinnasta. Mikäli asiakkaan ja palvelujen tuottajan sopima hinta palvelusta on pienempi
kuin palvelusetelin arvo, on kunta velvollinen suorittamaan palvelujen tuottajalle enintään
asiakkaan ja palvelujen tuottajan sopiman hinnan. Kunnan vastuu rajoittuu siis todellisuudessa
maksettuun hintaan.
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3.3.4. Omaishoitajan tilapäinen lomitusapu
Hoidettavan kotona toteutettavaa lyhytaikaista omaishoitajan asioinnin ja virkistyksen
mahdollistavaa lomitusapua voidaan järjestää kaupungin omana palveluna omaishoidon
lähihoitajien kotikäynteinä tai omaishoidon hoivapalvelusetelillä yksityisiltä palveluntuottajilta.
3.3.4.1. Omaishoidon lähihoitajien kotikäynnit
Omaishoidon lähihoitajien toteuttama sijaistusapu kohdennetaan pääsääntöisesti ikääntyneille
omaishoidettaville. Palvelusta peritään kulloinkin voimassa olevan asiakasmaksuhinnaston
mukainen, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen mukainen
asiakasmaksu.
3.3.4.2. Omaishoidon hoivapalveluseteli
Omaishoidon hoivapalveluseteli voidaan myöntää hoitajan jaksamista tukevaan, hoidettavalle
annettavaan hoivaan ja hoitoon. Palvelusetelillä omaishoitaja voi hankkia omaishoidettavalle hoivaa
ja hoitoa kotiin tuotavana palveluna. Palveluseteli on arvoltaan kiinteä 50 €/kpl. Seteleitä
myönnetään pääsääntöisesti 1 kpl/kk. Omaishoidon palveluohjaaja voi myöntää
hoivapalveluseteleitä hoitajan jaksamista tukevaan toimintaa yksilöllisen tarveharkinnan ja
määrärahojen puitteissa. Lista hyväksytyistä palvelutuottajista on saatavilla omaishoidon
palveluohjaajilta ja internetsivuilta.
Mikäli asiakkaan ja palvelujen tuottajan sopima hinta palvelusta on pienempi kuin palvelusetelin
arvo, on kunta velvollinen suorittamaan palvelujen tuottajalle enintään asiakkaan ja palvelujen
tuottajan sopiman hinnan. Kunnan vastuu rajoittuu siis todellisuudessa maksettuun hintaan.
4.

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti omaishoidon tuki -hakemuksella ikääntyneiden ja
toimintarajoitteisten palvelualueen palveluohjaajilta. Omaishoidon tukea hakevan luokse tehdään
kotikäynti, jonka tarkoituksena on arvioida hoidettavan ja hoitajan toimintakyky, hoitoympäristön
olosuhteet, palvelujen tarve sekä omaishoidon tuen myöntämisedellytykset. Omaishoidon tuki
myönnetään hakemuskuukauden alusta. tukea ei makseta takautuvasti. Hakemus kirjataan
saapuneeksi, kun se on saapunut omaishoidon tuen palveluyksikköön osoitteeseen Myllytie 11A.

5.

PÄÄTÖS OMAISHOIDON TUESTA

Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu aina viranhaltijan päätökseen (Laki sosiaalihuollon
asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 §6) ja Hallintolaki 434/2003 § 43 1.mom. Viranhaltija
voi päätöstä tehdessään käyttää tukenaan moniammatillisen työryhmän asiantuntemusta.
Omaishoitosopimukset on laadittava toistaiseksi voimassa oleviksi, ellei ole erityistä syytä
määräaikaisen sopimuksen tekemiseen. Hallintolain 23§:n mukaan asia on käsiteltävä ilman
aiheetonta viivytystä.
Omaishoidon tuen myöntämisestä päättävät hallintosäännön mukaisesti toimivaltainen viranhaltija.
Hoidettavalle toimitettavaan päätökseen omaishoidon tuen myöntämisestä voidaan liittää
mahdollinen/mahdolliset muut päätökset tälle annettavista sosiaalihuollon palveluista. Mikäli
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omaishoidon tukeen sisältyy omaishoitajalle annettavia sosiaalipalveluja, toimitetaan ko. päätös
omaishoitajalle. Terveydenhuollon palvelujen myöntämisen osalta noudatetaan terveydenhuoltoa
koskevaa lainsäädäntöä.
Mikäli omaishoidon tuesta tehtävä päätös on kokonaan tai osittain kielteinen, on hylkäämisen
perusteet ilmoitettava päätöksessä (Hallintolaki § 45). Tällöin on lisäksi huolehdittava hakijan
riittävästä ohjauksesta ja neuvonnasta muiden julkisten tai yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen
osalta.
Tehtyyn päätökseen voi hakea muutosta. Jos asiakas on tyytymätön omaishoidon tuen päätökseen,
hänellä on oikeus saada päätös sosiaali- tai ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi, jos hän 30 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksi saatuaan sitä vaatii. Muutosta lautakunnan päätökseen haetaan
valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta (Sosiaalihuoltolaki
710/1982, 7 luku).
6.

OMAISHOITOSOPIMUS SEKÄ HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA

Mikäli viranhaltija tekee omaishoidontuesta myönteisen päätöksen, omaishoitajan ja kunnan välille
laaditaan omaishoitosopimus. Omaishoitosopimuksen tulee sisältää tiedot ainakin:
 hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta
 oikeudesta 4 §:n 1 momentin mukaisiin vapaapäiviin
 mainitun 4 §:n 2 momentin mukaisen vapaan järjestämisestä
 määräaikaisen sopimuksen kestosta
 hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai
hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä.
Omaishoitosopimukseen tulee liittää hoito- ja palvelusuunnitelma, joka laaditaan yhdessä
omaishoitajan ja hoidettavan kanssa. Suunnitelman teossa hyödynnetään muiden yhteistyötahojen
esim. vammaispalvelujen asiantuntemusta. Suunnitelmaan kirjataan ainakin seuraavat asiat:
 omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö sekä hoidon sitovuus
 muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä ja sisältö
 omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja sisältö
 miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, terveydenhoitoon liittyvien käyntien ja
muun poissaolon aikana
 hoitopalkkion määrä.
7.

HOITOPALKKION MAKSAMINEN OMAISHOIDON KESKEYTYMISEN AJALTA

Omaishoitosopimukseen kirjataan omaishoitajan oikeus lakisääteisiin vapaisiin ja näiden pitäminen
ei keskeytä hoitopalkkion maksamista. Asiakirjassa sovitaan myös hoitopalkkion maksamisesta
silloin, kun hoito keskeytyy hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin
terveydellisestä syystä.
Mikäli omaishoito keskeytyy:
 äkillisesti hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä, keskeytyy hoitopalkkion
maksaminen kuukauden kuluttua tästä
 omaishoitajasta johtuvasta syystä, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy seuraavasta
päivästä
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 omaishoitajan kuntoutuksesta johtuvasta syystä, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy 15
vrk kuluttua keskeytyksestä

8.

OMAISHOIDON PÄÄTTYMINEN

Kunta voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista seuraavan kahden
kuukauden kuluttua. Jos hoitaja irtisanoo sopimuksen, sopimus päättyy kuukauden kuluttua
sopimuksen irtisanomisesta. Sopimus tulee irtisanoa, jos hoito ei enää vastaa hoidettavan etua ja
vaarantaa hoidettavan terveyden tai turvallisuuden. Jos sopimuksen jatkaminen vaarantaa
omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden, sopijapuolet voivat purkaa sopimuksen välittömästi.
Hoitajan heikentynyt terveydentila tai toimintakyvyn lasku voivat olla perusteet sopimuksen
purkamiselle.
Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana omaishoito
hoidettavan terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi. Säännöstä sovelletaan
esimerkiksi tilanteessa, jossa hoidettavan terveydentilan heikkeneminen edellyttää tehostettua
ympärivuorokautista hoitoa.
Omaishoidon katsotaan käyvän tarpeettomaksi hoidettavan
terveydentilasta johtuvan keskeytyksen (esimerkiksi sairaalahoidon) jatkuttua 3 kuukautta.
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LIITE 1

OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT 2017

Palkkioluokka

Hoitopalkkio

Minimitaso

392,00€

Taso 1

451,88€

Taso 2

635,86€

Taso 3

784,01€

(raskas siirtymävaihe)

Taso 4

1414,82€

(raskas siirtymävaihe)

Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan
kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella
(Kuntainfo 9/2016).
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