
AURAN KUNNAN OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 01.07.2012 LUKIEN 
(Perusturvalautakunta 13.06.2012, § 48) 
  
Omaishoidon tuki 
  
Omaishoito on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämisestä 
kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuen tarkoitukse- 
na on edistää hoidettavan edun mukaista omaishoidon toteutumista turvaamalla riittävät sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen (Laki omais- 
hoidontuesta 1 §).  
  
  
Omaishoidon tukea voi hakea henkilölle, jonka kotikuntalain mukainen kotipaikka on Auran kunta. 
  
2.  Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt  
     omaishoitosopimuksen ja on käytännössä osallistunut hoitoon sekä on valmis vastaamaan  
     pääosin (= hoitaja ei voi olla ansiotyössä tai opiskella päätoimisesti) hoidosta ja huolen-   
     pidosta. Ns. vierashoitaja ei voi toimia omaishoitajana. Omaishoidon tukea voidaan myöntää  
     vain, jos hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia  
     (hoitaja ei itse voi olla Kelan korotetun tai erityishoitotuen saaja). Tarvittaessa voidaan  
     pyytää hoitaja esittämään hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 
  
3.  Omaishoidon tukea haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemukseen liitetään 
     lääkärinlausunto, kuntoutussuunnitelma ( maks.3 kk kirjoittamisesta) tai vastaava.  
     Omaishoidon tukea hakeneen asiakkaan luokse tehdään kotikäynti, jolloin arvioidaan hakijan  
     tuen ja hoidon tarve sekä muut hoitoon liittyvät asiat. 
  
Tuki myönnetään ja hoitosopimus tehdään pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevaksi, kun  

tuen tarpeen arvioidaan olevan pysyvä (verrattavissa tehostettuun palveluasumiseen tai 
laitoshoitoon) 
hoidon sitovuudessa ja vaativuudessa ei ole odotettavissa lähiaikoina ( = 4-6 kk) muutoksia 
omaishoitaja on valmis sitoutumaan pitkäaikaisesti ( = 1 v tai >) omaishoitoon 
omaishoitajan voidaan olettaa selviytyvän hoitajana pitkäaikaisesti ( = 1 v tai >)sekä hänen 
terveytensä ja toimintakykynsä vastaa omaishoidon asettamia vaatimuksia 

  
                  Tuki voidaan myöntää määräaikaisena, jolloin tuen perusteena on esim. kuntoutuminen. 
  
Hoidettavan kodin on sovelluttava hoidon antamiseen.  
  
Henkilökohtaisiksi päivittäisiksi toiminnoiksi luetaan aamu-/iltatoimet( peseytyminen, 
pukeutuminen, syöminen, liikkuminen, erittäminen, hoidolliset toimenpiteet jne). Päivit-täisiä 
toimintoja eivät ole kodinhoitoapu, kuten siivoaminen, pyykinpesu tai kodin ulko-puolisten asioiden 
hoitaminen. 
  
Omaishoidon tukea myönnetään hakijoille kunnan talousarviossa siihen varattujen määrära- 
hojen puitteissa. Hoidon sitovuus ja vaativuus ratkaisevat tuen myöntämisjärjestyksen. Mää- 
rärahat kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville. Vanhuksille toimintakyvyn 
arvioinnissa käytetään apuna RaVa-toimintakykymittaria ja tarvittaessa esim. MMSE- ja GDS 15-
seulaa. Toimintakykymittarit eivät yksinomaan ratkaise hoitopalkkion määrää, vaan siihen vaikuttaa 
hoidettavan kokonaistilanteen arviointi, jolloin huomioidaan muiden palvelujen tarvetta ja määrää 
sekä hoidon sitovuutta ja vaativuutta. 
Kun kyseessä on  lapsi, arvioidaan hänen toimintakykyään ja hoidon tarvetta verraten vastaavan 
ikäiseen terveen lapsen toimintakykyyn. 
Lastensuojelun tukitoimia ja omaishoidon tukea ei pääsääntöisesti myönnetä samanaikaisesti 
  
Omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja kunnan välillä sopimus. Sopimuksessa tulee mainita 
palkkion määrä ja maksutapa sekä mahdollinen oikeus lainmukaisiin vapaisiin sekä vapaan 
järjestämistapa. Sopimus on toimeksianto, jolloin hoitaja ei ole työsopimuslain tarkoittamassa 



palkkion määrä ja maksutapa sekä mahdollinen oikeus lainmukaisiin vapaisiin sekä vapaan 
järjestämistapa. Sopimus on toimeksianto, jolloin hoitaja ei ole työsopimuslain tarkoittamassa 
työsuhteessa kuntaan. Omaishoitosopimuksen liitteenä on oltava hoito- ja palvelusuunnitelma, johon 
kirjataan mm: 

omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö 
muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä 

sisältö 
miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, terveydenhoitoon liittyvien 

käyntien tai muun poissaolon aikana 
omaishoitajalle annettavat hoitotehtävää tukevat  palvelut. 
 Palvelu- ja hoitosuunnitelmaan kirjataan myös sen sosiaali- tai terveydenhuollon 
ammattihenkilön yhteystiedot, johon omaishoitaja voi tarvittaessa olla yhteydessä ja joka voi 
toimia omaishoitajan ensisijaisena yhteyshenkilönä. 
miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan terveydenhoitoon liittyvien käyntien aikana 
palvelu- ja hoitosuunnitelmaan liitetään tiedot omaishoitolain mukaisista hoidettavan ja 
hoitajan oikeuksia koskevista säännöksistä ja niiden soveltamisesta. 

  
Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenteri- 
kuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoi- 
toon ympärivuorokautisesti. Vähäisenä keskeytyksenä tässä tarkoitetaan maksimissaan seitsemän 
tunnin keskeytystä vuorokaudessa, eri pituisina jaksoina tai  viiden vuorokauden keskeytystä 
kuukaudessa yksittäisinä päivinä. Oikeus kolmen vuorokauden vapaaseen on myös omaishoitajalla, 
jonka hoidettava on kodin ulkopuolella enintään seitsemän tuntia arkipäivää kohden saamassa 
kuntoutusta tai koulutusta tai muita sosiaali- ja terveyden-huollon palveluja. Kunnan on tällöin 
huolehdittava omaishoitajan vapaan lomitus. Kunta osoittaa lomituksen aikaisen hoitopaikan. 
Omaishoitajan lomapäiviä saa kerryttää kalenterivuoden ajan. 
  
  
Omaishoitajan antamaa hoitoa korvaavasta hoidosta omaishoidettava maksaa maksuasetuk- 
sen mukaisen maksun. Omaishoidon tukena annettavasta palvelusta ei peritä maksua. Omaishoitajaa 
tukevat muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat maksullisia.  
             
  
Jos hoidettava on säännöllisesti muussa kuin omaishoitajan kotona antamassa hoidossa,  
merkitään se hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Hoidon keskeytyminen ei tällöin keskeytä hoitopalkkion 
maksamista. 

Jos hoito keskeytyy äkillisesti hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä, 
      keskeytyy hoitopalkkion maksaminen kuukauden kuluttua. Mikäli keskeytyminen  
      johtuu hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä, palkkion mak- 
      saminen keskeytyy ensimmäisestä keskeytyspäivästä lukien.  

Hoitajasta johtuva hoidon keskeytyminen keskeyttää palkkion maksamisen ensimmäisestä 
poissaolopäivästä lukien. 
Hoitajan on ilmoitettava kuntaan kaikista hoidon keskeytyksistä. 
Jollei sopimuksessa ole toisin sovittu, kunta voi irtisanoa sopimuksen päättymään 

aikaisintaan irtisanomista seuraavan kahden ja hoitajan irtisanomista seuraavan  
yhden kuukauden kuluttua. 

Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana 
hoito hoidettavan terveydentilan muutoksista käy tarpeettomaksi 

Sopimus voidaan purkaa välittömästi, mikäli sopimuksen jatkaminen vaarantaa 
hoidettavan turvallisuuden. 
  
Tuet maksetaan hoidon vaativuuden ja sitovuuden perusteella siten, että 
  
I-ryhmä 
 Ryhmään kuuluvat henkilöt, joiden omaishoitaja on sidottu hoitoon lähes  
 ympärivuorokautisesti. 

hoito korvaa tehostetun, ympärivuorokautisen palveluasumisen tai laitoshoidon 
tai mahdollistaa saattohoidon kotona 

hoito on fyysisesti ja/tai psyykkisesti erittäin raskasta 
hoidettava tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa, jatkuvaa apua, 



hoito on fyysisesti ja/tai psyykkisesti erittäin raskasta 
hoidettava tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa, jatkuvaa apua, 

valvontaa ja/tai ohjausta kaikissa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa ja/tai 
henkilökohtaiseen hoitoon liittyvissä toimenpiteissä 

hoivatyö edellyttää omaishoitajan päätoimista kokovuorokautista työpanosta ja 
hoitovastuuta 
hoidettava ei voi asua yksin, yksin voi olla vain pienen ajan (maks. 1 h) 
RaVa-indeksi vähintään 3,25. 

  
       II-ryhmä 
 Ryhmään kuuluvat henkilöt, joiden hoitoon omaishoitaja on sidottu pääsään- 
 töisesti kokopäiväisesti 

hoito korvaa tehostettua palveluasumista  
hoito on fyysisesti ja /tai psyykkisesti raskasta             
hoidettavalla on jatkuva ympärivuorokautisen hoidon/avun tarve:                            hän 
tarvitsee runsaasti hoitoa ja huolenpitoa, jatkuvaa apua, valvontaa ja/tai ohjausta useissa  
päivittäisissä, henkilökohtaisissa toiminnoissa ja/tai henkilökohtaiseen hoitoon liittyvissä 
toimenpiteissä 
Hoidettava tarvitsee jonkin verran hoitoa tai hoivaa myös yöllä. 
hoidettava voi olla vähäisen ajan (1-2 h) päivästä yksin, mutta ei voi asua yksin 
RaVa-indeksi vähintään 2,90. 

  
  
      III-ryhmä 
 Ryhmään kuuluvat henkilöt, joilla on toistuva hoidon tarve ja selviytyminen  
 edellyttää hoitoa ja/tai valvontaa kaikkina vuorokauden aikoina. 

 hoito korvaa tehostettua palveluasumista tai huomattavan paljoa (=esim. 3-4 käyntiä 
päivässä) kotipalvelua.  
hoito on sitovaa: hoidettava tarvitsee päivittäistä hoitoa ja huolenpitoa, jatkuvaa apua, 
valvontaa ja/tai ohjausta henkilökohtaisissa toiminnoissa ja/tai henkilökohtai- 

seen hoitoon liittyvissä toimenpiteissä 
hoidettava voi olla lyhyitä aikoja ( 2-4 h) päivästä yksin, mutta ei voi asua yksin 
tässä luokassa oikeutta lakisääteiseen vapaaseen ei välttämättä synny. 
RaVa-indeksi vähintään 2,00. 

  
  
    Kunnan perusturvalautakunta vahvistaa tukien euromäärät vuosittain. 
  
Hoidon sitovuudesta ja vaativuudesta riippumatta hoitopalkkio voidaan hoitajan esittämän 
erityisen syyn perusteella sopia säädettyjä vähimmäismääriä pienemmäksi. 
  
Omaishoidon tuki on veronalaista tuloa. Omaishoitajan on toimitettava verokorttinsa kun- 
nan palkanlaskijalle ennen tuen maksamista. 
  
Omaishoitajat on tapaturmavakuutettu omaishoitotilanteessa sattuvan tapaturman varalta. 
  
16.  Omaishoidon tuki voidaan myöntää rahallisena avustuksena tai harkinnanvaraisesti palve- 
       lun ja rahallisen avustuksen yhdistelmänä. Omaishoidon palkkiona annettavasta palvelusta  
       ei peritä asiakasmaksua. Sosiaali- ja terveydenhuollon muista palveluista asiakkaalta peri-   
       tään maksuasetuksen mukainen korvaus. 
  
 Tuen myöntämisestä tai epäämisestä tehdään aina kirjallinen päätös hakijalle. Tukeen  
oikeutetulle tuki myönnetään hakemuksen saapumisajankohdasta seuraavan kuukauden alusta, 
tukea ei makseta takautuvasti. 
       
 Nämä omaishoidon tuen myöntämisohjeet tulevat voimaan 01.07.2012 alkaen.  
 



                       AURAN KUNTA HAKEMUS OMAISHOIDON TUESTA

                       PERUSTURVALAUTAKUNTA
saapunut:

vastaanottja:

HAKIJAA KOSKEVAT TIEDOT

Henkilötiedot Henkilön (hoidettavan) nimi Henkilötunnus

Osoite

Postinumero Puhelin

Perhesuhteet

      naimaton avioliitossa eronnut

      avoliitossa asumuserossa leski

Lähin omainen, osoite, postinro ja puh.nro

Perhetiedot Hakijan perheen koko: ……….perheenjäsentä

Perheessä on …….. alle 15-vuotiasta lasta, syntymävuodet:

Asumistiedot Asunnon koko: …… huonetta ja keittiö

Mukavuudet:

       wc         lämmin vesi keskuslämmitys

      puulämmitys         kylpyhuone/suihku

      hissi .. as.kerros         sauna

Onko asuntoon tehtyhakijan vamman edellyttämiä muutostöitä?

      ei

      kyllä, milloin, mitä

Sosiaaliturva       kansaneläke      hoitotuki   1    2   3        hakemus vireillä

       C/tod tehty_____

      työeläke    
 

      muu eläke:

      kuljetuspalvelu

     rintamamies     

     rintamaveteraani

     sotainvalidi____  %

Kotiin annettavat palvelut Palvelut  nyt: Tarvittavat palvelut:

kuinka usein: kuinka usein:

Kotipalvelu / kotisairaanhoito

Joku muu avustaja

En tarvitse palveluja

    
x 
  



HOIDETTAVAN TOIMINTAKYKY JA AVUNTARVE

Liikkuminen      itsenäisesti      osin autettava      vuodepotilas

miten:

Ateriointi      itsenäisesti      osin autettava      täysin autettava

miten:

dieetit:

Lääkitys      itsenäisesti      jaettava      valvottava

Peseytyminen      itsenäisesti      osin autettava         täysin autettavatäysin autettava

miten:

Pukeutuminen      itsenäisesti      osin autettava  täysin autettava

miten:

Wc-toiminnot      itsenäisesti      toisen auttamana     vaipat 

miten:

Näkö      hyvä      heikko      sokea

Kuulo      hyvä      heikko     kuuro           

    kuulolaite

Muisti      normaali      alentunut     muistamaton

Puhe      puhuva      puhehäiriö     puhumaton

Käytössä olevat apuvälineet      kyllä, mitä

Onko hoidettava päivisin tai muutoin säännöllisesti:

       koulussa, missä, aika matkoineen:

       päiväkodissa, missä, aika matkoineen:

       suojatyössä, missä, aika matkoineen:

       päiväsairaalassa, miten usein, aika:

       päiväkeskuksessa, miten usein, aika:

       päivätoimintakeskuksessa, miten usein, aika:

       muualla, missä, aika:

Laitoshoito Laitoshoitojaksot viimeisen 6 kuukauden aikana, hoidettavana sairaalassa

tai muussa laitoksessa (esim. terveyskeskus ja palvelukeskukset)

      ei ole ollut laitoshoidossa        kyllä, missä, hoitoajat:

Hakemus vireillä laitoshoitoon, palvelukotiin/ -taloon

hakemus jätetty, koska/minne______________________________________________________________

______________________________________________________________

     ei haettu



Päivittäinen HOIDONTARVE Kuvailkaa mahdollisimman tarkasti, mitä säännölliseen hoitoon,          

  
avustamiseen, ohjaamiseen tai valvontaan kuuluu. 

Avuntarve aamulla:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Avuntarve päivällä:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Avuntarve illalla:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Avuntarve yöllä:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________



HOITAJAA KOSKEVAT TIEDOT

Henkilötiedot Hoitajan  nimi henkilötunnus

arvo tai ammatti puhelin

osoite postinumero

Hoitajan työssäkäynti      kokopäivätyö työpuhelin

     osa-aikatyö     virkavapaus/työloma

     työtön     hoitotyö on omaishoitajan

    päätyö (hoitaja työllistää

    itsensä omaishoitajana

     eläke     muu ammattiasema, mikä

Tiedot hoitosuhteesta Hoitaja on hakijan

      puoliso/avopuoliso     lapsi

      isä/äiti

      

      muu omainen, kuka

Mistä alkaen hoitaja hoitanut

hakijaa?

________________________

Onko hoitajalla tällä hetkellä muita hoidettavia?

       ei        kyllä, nimi ja osoite:

Jos hoitaja on hoidettavan lähiomainen, onko joutunut jäämään pois ansiotyöstä hoitaakseen tuen 

hakijaa?

       ei         kyllä, milloin:______________________________

Lisätietoja: Hakeeko hakija ensisijaisesti kotona selviytymiseksi tarvittavia palveluja

vai hoitopalkkiota. Miksi?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Allekirjoitus         /        20

paikka

Hoidettavan allekirjoitus

Hoitajan allekirjoitus

Lääkärinlausunto, lomake C tai B, tai muu lääkärin antama selvitys, sekä sotilasvammalain

piiriin kuuluvat (väh.25 %) Valtiokonttorin päätös

Lomakkeiden palautus osoitteella:                             :n kunta 

Auran kunta, sosiaalitoimisto

PL 24 21381 AURA


