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Omaishoidon tuki
•

Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin
muutoksiin (950/2006, 318/2011, 511/2016) sekä Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunnan
hyväksymiin omaishoidon tuen myöntämisen perusteisiin.

•

Hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella



Omaishoidontuen alentaminen erityistapauksissa, vaikuttaa esim. kotihoidon palvelut, jotka
vähentävät hoidon sitovuutta.



Omaishoidontuki myönnetään hakukuukauden alusta lähtien.



Omaishoitajan toimintakykyä arvioidaan tarkemmin ja tarvittaessa voidaan edellyttää lääkärin tai
muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijan arviota hoitajan soveltuvuudesta hoitotyöhön.

Omaishoidon tuen maksuluokat 1.1.2020 alkaen
TUKILUOKKA/ ENNALTAEHKÄISEVÄ LUOKKA 204,06€
Hoidettava tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa toimissa ja arjen askareissa lähes päivittäin,
mutta hoidettavan avun tarve ei täytä tukiluokan I kriteereitä. Tuki voidaan myöntää sivukylällä, kaukana
palveluista asuvasta henkilöstä edellyttäen, että omaishoitajan antama hoito korvaa kotihoidon palveluja
osaltaan tai kokonaan. Lisäksi edellytyksenä on, ettei palvelua ole saatavilla palvelusetelillä. Korvaus
voidaan maksaa myös muulle läheiselle henkilölle.
MAKSULUOKKA 1 PALKKIO 408,11€ €
•

Hoidettava tarvitsee paljon hoitoa, huolenpitoa, ohjausta ja valvontaa useissa henkilökohtaisissa
päivittäisissä toiminnoissa. Hoidon- ja huolenpidon tarve on jatkuvaa. Hoidettava voi olla lyhyehkön
aikaa yksin päivittäin eikä tarvitse säännöllisesti apua yöllä. Hoidettava tarvitsee hoitajan apua
säännöllisesti useita kertoja päivässä. Päävastuu hoidosta on omaishoitajalla.

•

Omaishoidontuen vaihtoehtona olisi säännöllinen kotihoito ja tukipalvelut.

MAKSULUOKKA 2 PALKKIO 540,87€€
•

Hoidettava tarvitsee runsaasti hoitoa, huolenpitoa, ohjausta 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.

•

Omaishoidontuen vaihtoehtona olisi tehostettu palveluasuminen.

MAKSULUOKKA 3 PALKKIO 722,51€
•

Hoidettava tarvitsee jatkuvaa hoitoa, huolenpitoa, ohjausta ja valvontaa kaikissa henkilökohtaisissa
päivittäisissä toiminnoissa, sekä runsaasti hoivaa ja huolenpitoa myös yöaikaan. Erityisen
vaikeavammaiset tai vaikeasti sairaat hoidettavat, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa.
Omaishoitaja asuu omaishoidettavan kanssa eikä hoidettavaa voi jättää ilman valvontaa.
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•

Omaishoidon tuen vaihtoehtona olisi tehostettu palveluasuminen tai vaikeasti vammaiselle
henkilölle tarkoitettu erityistason vaativa tai tehostettua palveluasumista antava asumisyksikkö.

ERITYISMAKSULUOKKA PALKKIO 913,35 €
•

Hoidettavan toimintakyky arvioidaan käytössä olevilla arviointimenetelmillä: RAI , Rava,
toimintakykykartoitus, palveluntarvekartoitus.

•

Hoidettavalla on lyhytaikainen ja ympärivuorokautinen hoidon ja huolenpidon tarve (enintään 6
kk). Hoitaja on raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen
työtä. Edellytyksenä on, että hoitajalla ei ole tältä ajalta vähäistä suurempia työtuloja tai oikeutta
sairausvakuutuslain 10 luvun mukaiseen erityishoitorahaan eikä -oikeutta vuorotteluvapaalain
(1305/2002) 13 §:n mukaiseen vuorottelukorvaukseen.

•

Hoidollisesti raskas siirtymävaihe voi olla esimerkiksi saattohoitotilanne tai siirtyminen
hoitomuodosta toiseen, jonka aikana hoidettava tarvitsee lyhytaikaisesti normaalia hoivaa tai
huolenpitoa. Päävastuu hoidosta on omaishoitajalla.

Sijaishoitopalkkiot 1.1.2020 alkaen
Sijaishoitopalkkion suuruus on omaishoidontuen maksuluokkien mukaisesti:
•

1. Maksuluokka 52,05 € vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta palkkio 25,72 €

•

2. Maksuluokka 61,23 € vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta palkkio 30,62 €

•

3. Maksuluokka 71,44€ vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta palkkio on 35,72 €

Omaishoidon tuen alentaminen erityistapauksissa
Palkkioryhmien 2 ja 3 maksuluokkia alennetaan yhdellä maksuluokalla, mikäli hoidettava saa runsaasti
kunnallisia hoito- ja avopalveluja. Runsaiden palveluiden esimerkkejä:
•

Asiakas käy säännöllisesti päivätoiminnoissa vähintään neljänä (4) päivänä viikossa. Asiakas käy
säännöllisesti päivätoiminnoissa 1-3 päivänä viikossa ja saa kunnan järjestämää muuta sosiaali- ja
terveyspalvelua 30 tuntia kuukaudessa. Asiakas saa henkilökohtaista apua, säännöllistä kotihoitoa
tai muuta kotiin järjestettävää palvelua yli 30 tuntia kuukaudessa tai palvelusuunnitelman mukaista
säännöllistä vuorohoitoa yli 7 vrk/kk. Tähän ei sisälly omaishoidon vapaat.

