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1. OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT1.1.2020 alkaen 
 
AIKUISET, YLI 18-VUOTIAAT 
 

1. Hoitopalkkioluokka: 408,10 €/kk 
 

Hoidon sitovuus ja vaativuus: hoidettava tarvitsee ja saa omaishoitajalta useamman 
kerran vuorokaudessa ohjausta tai avustamista vähintään kolmessa alla olevassa 
henkilökohtaisessa toiminnossa. Jos asiakkaan hoitoon voidaan vastata etäohjauksella, 
osa päivän käynneistä voidaan toteuttaa etäohjauksen avulla.  

Henkilökohtainen hygienia: hoidettavan henkilökohtaisesta hygieniasta on 
huolehdittava, eikä peseytyminen onnistu ilman avustamista tai ohjausta.  

Ruokailu: hoidettava tarvitsee ohjausta tai avustamista päivittäisen ravitsemuksen 
toteutuksessa. 

Liikkuminen: hoidettava tarvitsee ohjausta tai avustamista liikkumiseen esim. 
ylösnousuissa tukeminen, apuvälineen antaminen  

Lääkitys: hoidettava tarvitsee ohjausta tai avustamista lääkehoidossa.  

Pukeminen: hoidettava tarvitsee ohjausta tai avustamista asianmukaisessa 
pukeutumisessa.  

WC-toiminnot: hoidettava tarvitsee ohjausta tai avustamista wc-toimissa.  

Muut hoidolliset hoitotoimenpiteet: hoidettava tarvitsee sairaanhoidollisia toimenpiteitä 
päivittäin (esim. haavahoito).  

Psyykkinen toimintakyky: hoidettava tarvitsee henkistä tukea alentuneen muistin, 
kognition, kehitysvamman tai psyykkisen vointinsa vuoksi.  

Hoidettavan öinen avun tarve: hoidettava voi tarvita hoitoa ja huolenpitoa yöaikaan. 

 

2. Hoitopalkkioluokka: 600 €/kk 
 

Hoidon sitovuus ja vaativuus: hoidettava tarvitsee ja saa omaishoitajalta useamman 
kerran vuorokaudessa ohjausta tai avustamista neljässä-viidessä päivittäisessä 
henkilökohtaisessa toiminnossa: 

 

Henkilökohtainen hygienia: hoidettavan henkilökohtaisesta hygieniasta on 
huolehdittava, eikä peseytyminen onnistu ilman avustamista. 

Ruokailu: hoidettava tarvitsee ohjausta ja avustamista ravitsemuksen toteutuksessa. 
Esim. ruoka on annosteltava lautaselle. Ilman omaishoitajan apua hoidettavan ei tule 
syötyä ja juotua. 
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Liikkuminen: hoidettava tarvitsee ohjausta ja avustamista liikkumisessa. 

Lääkitys: lääkehoidon toteutus on omaishoitajan vastuulla. 

Pukeminen: hoidettava tarvitsee avustamista pukeutumisessa tai toimintaa on ohjattava 
vaihe vaiheelta. 

WC-toiminnot: hoidettava tarvitsee ohjausta ja avustamista (esim. vaipan vaihto, 
alapesut). 

Muut hoitotoimenpiteet: hoidettava tarvitsee sairaanhoidollisia toimenpiteitä päivittäin 
(esim. haavahoito).  

Psyykkinen toimintakyky: hoidettava tarvitsee runsasta henkistä tukea alentuneen 
muistin, kognition, kehitysvamman tai psyykkisen vointinsa vuoksi. 

Hoidettavan öinen avun tarve: yöaikaan hoidettava tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa 

 

3. Hoitopalkkioluokka: 817,22 €/kk 
 

Hoidon sitovuus ja vaativuus: hoidettava tarvitsee ja saa omaishoitajalta 
ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa ainakin kuudessa päivittäisessä 
henkilökohtaisessa toiminnossa: 

 

Henkilökohtainen hygienia: hoidettavan henkilökohtaisesta hygieniasta on 
huolehdittava, eikä peseytyminen onnistu ilman avustamista.  

Ruokailu: hoidettavan ravitsemuksesta on huolehdittava esim. syöttämällä tai avustamalla 
vieressä ruokailun ajan. 

Liikkuminen: hoidettava on täysin autettava liikkumisessa. Hänet on siirrettävä esim. 
pyörätuoliin tai talutettava, tai hän on täysin vuoteeseen hoidettava.  

Lääkitys: lääkehoidon toteutus on omaishoitajan vastuulla. 

Pukeminen: hoidettava on täysin puettava tai toimintaa on ohjattava vaihe vaiheelta 

WC-toiminnot: hoidettava tarvitsee ohjausta ja avustamista (esim. vaipan vaihto, 
alapesut). 

Muut hoidolliset hoitotoimenpiteet: hoidettava tarvitsee sairaanhoidollisia toimenpiteitä 
päivittäin (esim. haavahoito).  

Psyykkinen toimintakyky: hoidettava tarvitsee jatkuvaa henkistä tukea ja valvontaa sekä 
ohjausta alentuneen muistin, kognition, kehitysvamman tai psyykkisen vointinsa vuoksi. 

 

Hoidettavan öinen avun tarve: yöaikaan hoidettava tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa. 
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LAPSET JA NUORET (alle 18-vuotiaat)  
 
Arvioinnissa huomioidaan lapsen ja nuoren ikätasosta poikkeava päivittäisen hoivan, 
huolenpidon, ohjauksen ja valvonnan tarve. Lisäksi arvioidaan liikuntakykyä, 
kommunikaatiotaitoja sekä hoitotoimenpiteiden tarvetta. Päätöksenteon tukena käytetään 
kotikäynnillä tehtävää hoito- ja palvelusuunnitelmaa, lääkärinlausuntoja sekä muita 
hoitoisuuteen liittyviä lausuntoja. Hoidettavan hoidon ja huolenpidon tarve arvioidaan 
yksilöllisesti. Lapsen- ja nuoren hoitoisuutta ja toimintakykyä arvioitaessa, hoidettavaa 
verrataan saman ikäiseen lapseen tai nuoreen. 
 
Omaishoidon tuki saattaa vaikuttaa hoitajan saamiin taloudellisiin etuuksiin. Hoitajan tulee 
itse tarkistaa ennen omaishoitosopimuksen tekoa vaikuttaako myönnetty omaishoidon tuki 
hoitajan saamiin etuuksiin.  

 

 
1. Hoitopalkkioluokka: 408,10 euroa/kk  
    
Hoidon sitovuus ja vaativuus: Hoidettava tarvitsee useasti päivittäin jatkuvaa, vaativaa 
ja sitovaa ohjausta tai avustamista useissa eri toiminnoissa. Hoidettava voi tarvita hoitoa ja 
huolenpitoa yöaikaan.  
 

− hoidettava ei selviä itsenäisesti ikätasoon liittyvistä arkitoimista vaan tarvitsee 
jatkuvasti useissa päivittäisissä toimissaan paljon ohjausta tai avustamista (esim. 
ruokailu, pukeminen, peseytyminen, wc-toimet, liikkuminen)   

− hoidettava tarvitsee ohjausta ja tukea kommunikaatiossa ja sosiaalisissa 
kanssakäymisessä    

− hoidettavalla on lähes jatkuva hoidon ja valvonnan tarve siksi, että hoidettavalla on 
esimerkiksi alentunut psyykkinen toimintakyky, tilanteeseen sopimaton käytös, 
alentunut aistitoiminto.  

− hoidettava voi olla vain lyhyen ajan yksin. 
  
  

2. Hoitopalkkioluokka: 600,00 euroa/kk  
 
Hoidon sitovuus ja vaativuus: Hoidettava tarvitsee runsaasti päivittäin jatkuvaa, vaativaa 
ja sitovaa ohjausta ja avustamista useissa eri toiminnoissa. Hoidettava tarvitsee apua ja 
huolenpitoa useana yönä viikossa (esim. asentovaihdot, hengityksen apu).  
 

− hoidettava ei selviä itsenäisesti ikätasoon liittyvistä arkitoimista vaan hoidettava 
tarvitsee lähes kaikissa päivittäisissä henkilökohtaisissa toiminnoissa runsaasti 
toisen avustamista tai ohjausta (esim. ruokailu, pukeminen, peseytyminen, wc-
toimet, liikkuminen).   

− hoidettava tarvitsee avustusta ja tukea kommunikaatiossa ja sosiaalisessa kanssa 
käymisessä.   

− hoidettava saattaa tarvita erityishoitotoimenpiteitä mm. lääkitykseen tai ruokailuun 
liittyen.  

− hoidettavalla on lähes jatkuva hoidon ja valvonnan tarve alentuneen psyykkisen 
toimintakyvyn, tilanteeseen sopimattoman käytöksen tai alentuneen aistitoiminnon 
vuoksi, mistä johtuen hoidettavan tai muiden turvallisuus saattaa vaarantua 
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− hoidettava ei voi jäädä yksin tai hoidettava voi olla vain lyhyen ajan ilman toisen 
henkilön läsnäoloa. 

  

 
3. Hoitopalkkioluokka: 817,22 euroa/kk 

  
Hoidon sitovuus ja vaativuus: Hoidettava tarvitsee ympärivuorokautisesti vaativaa, 
jatkuvaluonteista hoitoa ja avustamista kaikissa eri toiminnoissa. Hoidettava tarvitsee 
hoitoa myös yöaikaan (esim. asentovaihdot, hengityksen apu)   
 

− hoidettava on täysin autettava kaikissa päivittäisissä toiminnoissa (esim. ruokailu, 
pukeminen, peseytyminen, lääkityksistä huolehtiminen, wc-toimet, liikkuminen).  

− hoidettava ei kommunikoi tai tarvitsee avustusta ja tukea kommunikaatiossa ja 
sosiaalisessa kanssakäymisessä.     

− hoidettavalla on jatkuva hoidon ja valvonnan tarve alentuneen psyykkisen 
toimintakyvyn, tilanteeseen sopimattoman käytöksen tai alentuneen aistitoiminnon 
vuoksi, mistä johtuen hoidettavan tai muiden turvallisuus saattaa vaarantua. Näiden 
lisäksi hoidettavalla on karkailua, hoitokielteisyyttä, epäluuloisuutta, pakkotoimintoa 
tai psyykkinen sairaus.  

− hoidettavaa ei voi jättää yksin ilman hoitoa ja valvontaa.  
 

 
Omaishoidon tuen erityismaksuluokka: 980,66 €/kk 
 

Omaishoidontukea voidaan maksaa korotettuna silloin, kun 

− omaishoitaja hoitaa vaikeasti sairasta tai vammaista omaistaan tai läheistään 
päätoimisesti ja 

− hoidon tarve ja sitovuus on vastaava kuin 3. hoitopalkkioluokassa ja 
− hän on omaishoitajuuden vuoksi estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä eikä 
− hän ole työnhakijana eikä 
− hänellä ole vähäistä suurempia tuloja (esim. työ-, eläke-, vuokra- tai korkotulot) eikä 
− oikeutta vuorotteluvapaalain (1305/202) 13 § mukaiseen vuorottelukorvaukseen 

eikä 
− sairasvakuutuslain (1224/2004) 10 luvun mukaista erityishoitorahaa  
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Omaishoidon tuen korotettu lyhytaikainen hoitopalkkio 980,66 €/kk 
 

Korotettua lyhytaikaista hoitopalkkiota voidaan maksaa tilapäisesti silloin, kun omaishoitaja 
jää työstään palkattomalle vapaalle omaisensa äkillisen vaikean sairauden tai 
saattohoidon vuoksi. Hoidon tarve ja sitovuus on vastaava kuin 2. hoitopalkkioluokassa. 

Korotettua lyhytaikaista hoitopalkkiota voidaan maksaa, jos omaishoitaja on hoidollisesti 
raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä 
edellyttäen, että hoitajalla ei ole tältä ajalta: 

− vähäistä suurempia tuloja 
− oikeutta vuorotteluvapaalain (1305/202) 13 § mukaiseen vuorottelukorvaukseen 
− sairasvakuutuslain (1224/2004) 10 luvun mukaista erityishoitorahaa 

Korotetun lyhtyaikaisen hoitopalkkion määrä on 980,66 euroa /kk. Korotettua lyhytaikaista 
hoitopalkkiota maksetaan enintään kuuden (6) kuukauden ajan. 

 

Sijaishoidon hoitopalkkiot  
 

1. Hoitopalkkioluokka sijaishoidon hoitopalkkio 81,72 euroa/kk 

2. Hoitopalkkioluokka sijaishoidon hoitopalkkio 98,06 euroa/kk 

3. Hoitopalkkioluokka sijaishoidon hoitopalkkioluokka 114,42 euroa/kk 
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2. HOITOPALKKIOIDEN ALENTAMISPERUSTEET  
 

Säännöllinen sosiaali- ja terveydenhuollon tai muiden hoidon sitovuuteen vaikuttavien 
palveluiden saaminen vaikuttaa omaishoidon tuen palkkioon. Maksettavaa hoitopalkkiota 
alennetaan, jos hoitajan antaman hoidon sitovuus ja jatkuvuus vuorokaudessa on 
vähäisempää kuin myöntämisen perusteissa on edellytetty. Tällöin palkkiota alennetaan 
porrastetusti. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa: 

 

Hoitopalkkiota alennetaan 25 % 

− Kun hoidettavalla on kotona henkilökohtainen avustaja keskimäärin yli seitsemän 
(7) tuntia viikossa 

− Kun hoidettava saa säännöllisen kotihoidon palveluja enemmän kuin viisi (5) tuntia 
viikossa sisältäen lapsiperheiden kotihoidon  

− Kun päivätoiminta tai päivähoito toteutuu vähintään neljänä päivänä viikossa, yli 
seitsemän tuntia päivässä 

− Kun koulun jälkeinen iltapäivätoiminta toteutuu kouluvuoden aikana vähintään 
neljänä päivänä viikossa ja koulupäivän sekä iltapäivätoiminnan pituus on yhteensä 
yli 7 tuntia päivässä.  

 

Hoitopalkkiota alennetaan 50 % 

− Kun hoidettavalla on kotona henkilökohtainen avustaja keskimäärin yli 40 tuntia 
viikossa 

− Kun hoidettava saa säännöllisen kotihoidon palveluja enemmän kuin 12 tuntia 
viikossa sisältäen lapsiperheiden kotihoidon  

 

Hoitopalkkiota ei makseta yli kahdeksan hoitopäivää kuukaudessa kestävän tilapäis- tai 
lyhytaikaishoidon ajalta.  

 

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. 
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3. HOITOAPUA KOTIIN 

 

3.1 Omaishoidon lähihoitajat 
 

Pääsääntöisesti 1 krt/ viikossa 

Palvelusta ei peritä asiakasmaksua. Käynnit vähentävät omaishoitajalle maksettavaa 
palkkiota seuraavasti: 

Kesto     Määrä                  Vähennys omaishoidon 
palkkiosta 

  

2-4 tuntia 

  

3-4 kertaa/kk 

  

40 €/kk 
  

2-4 tuntia 

  

≥ 5 kertaa/kk 

  

80 €/kk 
  

6-8 tuntia 

  

3-4 kertaa/kk         

  

80 €/kk 

 

Käynnit voidaan myöntää maksuttomana, jos käytössä ei ole muuta omaishoitajan 
lakisääteisen vapaan palvelua. 

 

3.2 Perhehoitoa asiakkaan kotiin 
 

− Pääsääntöisesti 1 krt/ viikossa, enintään 3 vrk tunnit eli 72 tuntia kuukaudessa.  
− Omaishoitajan vapaapäiviin 11,40 euroa/ vrk. Laskutetaan alkavasta 

hoitovuorokaudesta 
− Muu perhehoito asiakkaan kotiin 18,50 euroa/ päivä  
− Osapäiväinen perhehoito 18,50 euroa/ päivä perhehoito kodissa 

 

3.3 Omaishoidon tuen palveluseteli 
 

Asiakas voi halutessaan vaihtaa omaishoitajan lakisääteisen vapaan omaishoidon tuen 
palveluseteliin, jolla voi hankkia hoitoapua kotiin.  Tästä ei peritä asiakasmaksua. 
Omaishoidon tuen palvelusetelin arvo määräytyy hoitopalkkioluokan mukaan seuraavasti: 

1. hoitopalkkioluokka: 250 euroa/kk 

2. hoitopalkkioluokka 300 euroa/kk 

3. hoitopalkkioluokka: 350 euroa/kk 

Omaishoidon tuen palveluseteli voidaan myöntää myös osana omaishoitajalle 
maksettavaa hoitopalkkiota. Tällöin hoitopalkkiosta vähennetään puolet setelin arvosta. 

Omaishoidon tuen palveluseteliä voidaan myöntää korkeintaan 500 euron arvosta 
kuukaudessa. 
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3.4 Lakisääteinen vapaa 
 

Silloin kun omaishoitajan lakisääteinen vapaa järjestetään lyhytaikaishoitopaikassa tai 
perhehoidossa, asiakasmaksu on 11,40 euroa/vrk. Muun lyhytaikaishoidon asiakasmaksu 
on 36,20 euroa/ hoitopäivä.  

 

Mikäli asiakas valitsee omaishoitajan lakisääteiset vapaat järjestettävän lyhytaikaisen 
palveluasumisen palvelusetelillä, on asiakasmaksu suurempi, mikäli asiakas valitsee 
palveluntuottajan, jonka vuorokausihinta on suurempi kuin palvelusetelin arvo.   

 

 

 

 


