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Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn,
sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta
huolenpitoa. Hoito ja huolenpito toteutetaan henkilön kotona.

Omaishoitajan tulee olla elämäntilanteensa, terveytensä ja toimintakykynsä
(psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen) puolesta soveltuva omaishoitajaksi ja täysi-
ikäinen. Hänen tulee kyetä kantamaan kokonaisvastuu hoidettavasta tarvittavien
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa.

 Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu kokonaistilanteen arviointiin, jossa
huomioidaan omaishoitajan antaman hoidon vaativuus ja sitovuus. Alle 18-vuotiaiden
omaishoidon tuen arvioinnin apuna käytetään ns. lasten hoitoisuusmittaristoa.
Hoidon tarvetta ja sitovuutta arvioidessa lapsen tai nuoren taitoja verrataan
vammattomaan ja terveeseen ikätoveriin.

Ensimmäinen hoitoisuusryhmä: hoitopalkkio on korkeintaan 1500
euroa/kk

- hoidettava tarvitsee ja saa runsaasti ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa
lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissa eikä hoidettavaa voi jättää yksin
                                                       ja

- Lasten- ja nuorten hoitoisuusmittarin hoitoisuuspisteet 41-47/47
                                                       ja

- hoidettavan hoitotilanne edellyttää omaishoitajan ympärivuorokautista
läsnäoloa, koska hoidettavan kunto on sellainen että hän ei voi osallistua
kodin ulkopuoliseen toimintaan
                                                        ja

- hoidettavan hoito edellyttää joka yö toimenpiteitä pelkkä valvonta ei riitä ja
hoitoon sisältyy ei-ikään liittyviä hoitotoimenpiteitä, joissa omaishoitajan
fyysistä apua tarvitaan. Hoitotilanteita voivat olla esim. asentovaihdot,
hengityksen apu, verensokerin mittaus. Hoitaja ei voi käydä ansiotyössä.

Toinen hoitoisuusryhmä: hoitopalkkio on korkeintaan 750 euroa/kk
A.

- omaishoitaja antaa hoidettavalle apua ja hoitoa fyysisissä henkilökohtaisissa
toiminnoissa. Tarve on suurta normaaliin ikätasoon verrattuna
                                             ja



- hoitajan antama apu ja hoito on päivittäin usein toistuvaa sekä pääsääntöisesti
ympärivuorokautista. Yöhoito on hoitajan antamaa apua useana yönä
viikossa, pelkkä ohjaus ei riitä
                                             ja

- hoidettava ei pysty pääsääntöisesti olemaan yksin
                                                  ja

- Lasten- ja nuorten hoitoisuusmittarin hoitoisuuspisteet 31-40/47
-

TAI
B.

- hoidettavan hoito vaatii hoitajalta jatkuvaa ohjeistusta, koska hoidettava ei
kykene toimimaan itsenäisesti.
                                               ja

- hoidettava ei pääsääntöisesti pysty olemaan eikä voi jättää yksin. Valvonnan
tarve syntyy tilanteissa jossa hoidettava vaarantaa itsensä tai muiden
turvallisuuden
                                               ja

- edellyttää hoitajalta jatkuvaa läsnäoloa, ohjausta ja avustamista toiminnan
ajan esim. wc-käynti, syöminen

ja
- Lasten- ja nuorten hoitoisuusmittarin hoitoisuuspisteet 31-40/47

C.  Hoidettavan yöaikainen hoidontarve on ensimmäisen hoitoisuusryhmän
mukainen, mutta hänen päiväaikainen hoidontarve on vain alimman hoitoluokan
mukaista.

Omaishoitaja voi työskennellä osa-aikaisesti tai tehdä lyhennettyä työpäivää silloin
kun hoidettava on poissa kotoa esim. päivätoiminnassa tai koulussa.

Kolmas hoitoisuusryhmä: hoitopalkkio on 392 euroa/kk
- hoidettava tarvitsee ja saa apua ja hoitoa useissa henkilökohtaisissa

päivittäisissä toiminnoissa hoitajalta
                                                                 ja

- avun tarve on ikätasoon verrattuna runsasta: fyysistä apua, ohjausta ja
valvontaa
                                                                  ja

- Lasten- ja nuorten hoitoisuusmittarin hoitoisuuspisteet 20-30/47
                                                                  ja

- hoitaja ja hoidettava asuvat samassa taloudessa
                                                                  ja

- hoidettava voi olla vain lyhyen ajan yksin, korkeintaan 3-4 tuntia



Lakisääteiset vapaapäivät

Vapaapäiviä kertyy vain niiltä kuukausilta kun omaishoitajalle maksetaan
hoitopalkkiota vähintään 2 vuorokautta kuukaudessa.

Muiden palveluiden vaikutus maksettavaan hoitopalkkioon

Hoitopalkkiota pienennetään ensimmäisessä ja toisessa hoitoisuusryhmässä,

- jos hoidettavalla on kotihoitoa tai henkilökohtaista apua enemmän kuin 41
tuntia/kk

- jos hoidettava käy säännöllisesti toistuvassa lyhytaikaishoidossa 4 - 7 vrk/kk
tai enemmän

- jos hoidettava käy säännöllisesti päivisin koulussa, päivätoiminnassa tms ja
saa lisäksi runsaasti muita palveluja kuten henkilökohtainen apu,
lapsiperheiden kotihoito jne. on mahdollista että perhe ei ole oikeutettu
omaishoidontukeen


