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OMAISHOIDON TUKI

Omaishoidontuella tarkoitetaan kokonaisuutta,
johon kuuluu hoidettavalle annettava omaishoito
sekä muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
Omaishoidontuen hakemukset, arviointi /
kotikäynnit sovitaan
Ikäihmisten palveluntarpeen arvioinnista
puhelin 016 259 552
arkisin kello 9-12
Omaishoidontukeen on oma hakemus.
Hakemuksia saa
Keskustan palvelukeskuksesta,
Sauvosaarenkatu 25
94100 Kemi
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Omaishoidontuki perustuu omaishoidontuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen
tehtyihin muutoksiin (950/2006), 318/2011, 511/2016) sekä Lapin maakunnan
hyväksymiin toimintaohjeisiin ja palkkioluokkiin. Omaishoidon tuki on lakisääteinen
sosiaalipalvelu, jonka järjestämis- ja valvontavastuu on maakunnalla.
Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja
huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön
avulla. Omaishoidontuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettaville
annettavista tarvittavista palveluista ja omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta,
vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Runsas palvelujen käyttö vaikuttaa
hoitopalkkion määrään.
Omaishoidontukea myönnetään harkinnanvaraisesti, määrärahojen puitteissa.
Hakemuksia ja esitteitä saa Keskustan palvelukeskuksesta, jonne myös
hakemukset palautetaan os. Sauvosaarenkatu 25, 94100 Kemi
Omaishoidon tukea myönnetään jos (Laki Omaishoidon tuesta, 3§)
Henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn

1. vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai huolenpitoa.

Hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan

2. hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla

3. Hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia
Omaishoito yhdessä muiden tarvittavien palvelujen kanssa on hoidettavan hyvin-

4. voinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää

Hoidettavan koti on terveydellisistä ja muilta olosuhteiltaan siellä

5. annettavalle hoidolle sopiva.
6. Tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.
Omaishoidon tukeen eivät ole oikeutettuja henkilöt, joilla avuntarve kohdistuu pelkästään asiointi ja kodinhoitotehtäviin. Omaishoidontukea ei myönnetä sosiaali- ja
terveydenhuollon asumisyksiköihin, hoitokoteihin tai kunnan palvelutaloasuntoihin.
Omaishoidon tuki ei ole tarkoitettu korvaamaan vammasta tai sairaudesta aiheutuvia
kustannuksia, kuten Kansaneläkelaitoksen maksamat hoitotuet ja vammaistuki.
Palvelutarpeen arviointi
Henkilön hakiessa omaishoidontukea, tehdään aina laaja palveluntarpeen arviointi ja
asiakassuunnitelma, jossa sovitaan asiakkaan palveluista.
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Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu aina hoidettavan ja hoitaja monipuoliseen
toimintakyvyn ja voimavarojen arviointiin. Omaishoidon tukipäätöstä tehtäessä
arvioidaan asiakkaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve ja kokonaisuus. Arvioinnissa
otetaan huomioon asuin- ja hoitoympäristön toimivuus ja mahdollisten apuvälineiden ja
asunnon muutostöiden tarve. Arviota tehtäessä huomioidaan myös muut vaihtoehtoiset
ja täydentävät tavat järjestää asiakkaan tarvitsemat palvelut.
Hoidon tarpeen arvioinnissa käytetään apuna Rava- ja Rai -toimintakykymittaria, mutta
arviointi perustuu kokonaisarvioon hoidon ja huolenpidon tarpeesta sekä hoidon
sitovuudesta ja vaativuudesta. RAI:n sisältyvä MAPLe-5 asteikko kuvaa asiakkaan
palvelutarpeen määrää: 1 (vähäinen palveluntarve), 2 (lievä palveluntarve), 3
(kohtalainen palveluntarve), 4 (suuri palveluntarve) ja 5 (erittäin suuri palveluntarve).
Alle 16-vuotiaiden asiakkaiden toimintakyvyn arvioinnissa on käytössä oma lomake.
Rava- mittarin tukena voidaan käyttää muistitestiä (MMSE, Cerad) sekä RAI- arviointia
sekä kehitysvammaisten toimintakykyä arvioitaessa KETO- toimintakykymittaria.
Omaishoidon kotikäynnillä sovitaan hoitajan lakisääteisen vapaan järjestelyt ja ne
kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan.
Omaishoitaja tekee kaupungin kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla hoitaja sitoutuu
omaishoitoon ja kaupunki sitoutuu järjestämään sovitut palvelut.
Mikäli päätös on myönteinen, omaishoidontuki myönnetään hakemuksen saapumispäivämäärästä alkaen tai mikäli hakemus on ollut määrärahojen loppumisesta johtuen
jonossa, määrärahojen vapautumista seuraavan kuukauden alusta. Mikäli määrärahat
ovat loppuneet, hakijat asetetaan jonoon hoitoisuuden perusteella. Määrärahojen
vapautuessa ensisijalla ovat eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevat henkilöt.
Mikäli omaishoidontukea haetaan esim. leikkauksen jälkeen, toimintakyky arvioidaan
vasta kuntoutumisen jälkeen. Omaishoidontukea myönnetään pääsääntöisesti, kun
tuen tarpeen arvioidaan olevan pysyvä eikä hoidon sitovuudessa ja vaativuudessa ole
oletettavissa lähiaikoina muutoksia.
1.1.2021 Hoitopalkkio on vähintään 413,45 €/kk (alin palkkio) ja se on veronalaista
tuloa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on
vähintään 942,62 euroa kuukaudessa.
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Omaishoidon maksuluokat 1.1.2021 alkaen
MAKSULUOKKA

EUROA / KUUKAUSI

Maksuluokka I

413,45

Maksuluokka II

558,20

Maksuluokka III

745,67

Erityismaksuluokka

942,62

Ennaltaehkäisevä
maksuluokka

206,73

Sijaishoito omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikana. Näistä sovitaan
toimeksiantosopimuksessa.
2021 hintatiedot:
Maksuluokka

€ / Vuorokausi

6-12 tuntia kestävä hoito/ €

Maksuluokka I

52,73

26,37

Maksuluokka II

62,03

31,02

Maksuluokka III

72,38

36,19

Omaishoidon vapaan järjestäminen Purolan intervallihoidossa
Omaishoitajan lakisääteisiä vapaita kertyy 3 vuorokautta / kuukausi. Maksuna näiden
vapaiden järjestämisestä voidaan periä 11,40e/vuorokausi. Kertyneitä vapaita voi pitää
enintään 3 kuukauden kertymä kerrallaan.
Edellisen vuoden aikana kertyneet vapaat pitää kuitenkin pitää tammikuun loppuun
mennessä.
Intervallihoidosta perittävä maksu on 48,90e/vuorokausi vuonna 2021.
Lisätietoja
Omaishoidontuki ja lyhytaikaishoidon varaukset
Ikäihmisten palveluntarpeen arviointi
puhelin 016 259 552
arkisin kello 9-12
Omaishoidontuen maksatus
Kemin kaupunki / Palkkatoimisto
Kaupungintalo,
Valtakatu 26,
94100 Kemi

