
Omaishoidon tuki sosiaali- ja 
terveystoimialalla

Vammaisten sosiaalityö / Itäkadun perhekeskus

Sosiaaliohjaajat Anna Pättiniemi ja Mia Henriksson

26.3.2018



• Omaishoidon tuki on uudistettu Helsingissä tammikuun 2018 alusta.  Omaishoidon tuen 

hoitoisuusryhmiä on kolme, myös tuen myöntämisperusteet muuttuivat. 

• Kriteerit Helsingissä 1.1.2018 alkaen:

• Alle 18-vuotialle asiakkaille omat

• 18-65-vuotiaille asiakkaille omat

• 1.1.2018 alkaen kolme maksuluokkaa: 432, 784, 1699 eur/kk

• Sopimus ja päätös: toistaiseksi voimassa oleva / määräaikainen, päätös hoidettavan nimellä



• Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu kokonaistilanteen yksilölliseen arviointiin, jossa 
huomioidaan omaishoitajan antaman hoidon vaativuus ja sitovuus sekä valvonnan ja ohjauksen 
tarve. 

• Perheen kotitöitä ja kodin ulkopuolisia asiointeja ei huomioida omaishoidon tuen 
hoitoisuusryhmää arvioitaessa.

• Kokonaistilanteen arvioinnissa otetaan huomioon omaishoitajan omaishoidettavalle antama 
päivittäisen henkilökohtaisen hoidon, ohjauksen ja valvonnan määrä seuraavissa toiminnoissa: 
• peseytyminen 
• ruokailu 
• liikkuminen 
• lääkitys 
• pukeminen 
• WC-toiminnot 
• muut terveyden- ja sairaanhoidolliset hoitotoimenpiteet. 



• Edellisten lisäksi kokonaistilanteen arvioinnissa otetaan huomioon muun tuen tarpeet. 

• Arvioinnin tukena käytetään lääkärinlausuntoa ja tarvittaessa voidaan käyttää myös muita 
selvityksiä. 

• Alle 18-vuotiaan omaishoidon tuen arvioinnin apuna käytetään ns. lasten ja nuorten hoitoisuuden 
arviointilomaketta yhdessä hoidon kokonaistilanteen arvioinnin kanssa. Hoidettavan hoitoisuutta 
arvioitaessa, hoidettavaa verrataan lapsen tai nuoren terveeseen ikätoveriin. 

• Jos omaishoitajalla on enemmän kuin yksi virallinen omaishoidettava, arvioidaan 
kokonaistilannetta ja omaishoitajan antaman yksilökohtaisen hoidon osuus. 



• Muutostilanteiden ilmoittaminen omaishoidon tuen työntekijälle esim. hoitajan sairastuminen, 
lapsen/hoidettavan mahdollinen sijoittamien kodin ulkopuoliseen hoitoon tai hoidettavan 
hoidollisuuden muutos. 

• Jos hoitaja jättää ilmoittamatta muutoksista ja selviää, että hänelle on maksettu tukea 
virheellisin perustein, joutuu sosiaali- ja terveystoimi laskuttamaan liikaa maksetun osuuden 
takaisin

Omaishoidon tuen maksatus ja sen vaikutus muihin tukiin/etuuksiin:

• Kela: toimeentulotuki, opintoraha, erityishoitoraha (asumistukeen ei vaikutusta)

• TE –keskus, ilmoitus omaishoidon tuen hoitoisuusryhmästä

• Päivähoitomaksuyksikköön ilmoitus tulojen muutoksesta



Omaishoitajan jaksamisen tukemisen keinoja
Omaishoitajan vapaat

• Omaishoitajalla on oikeus lakisääteiseen vapaaseen kaksi tai kolme vuorokautta riippuen 
omaishoitajalle maksetun palkkion suuruudesta.

• Lakisääteiset vapaat on tarkoitettu hoitajan jaksamisen tukemiseen. Tavoitteena on, että vapaat 
järjestetään säännöllisesti ja suunnitelmallisesti.

• Lakisääteiset vapaat tulee pitää kalenteri vuoden aikana. Niitä ei voi siirtää seuraavalle vuodelle 
eikä käyttämättömiä vapaita korvata omaishoitajalle palkkiona. 



Vapaapäivät voi toteuttaa

• Sijaisomaishoitajaa käyttämällä:

• Omaishoitaja voi itse ehdottaa sijaisomaishoitajaa, joka voi olla omainen tai muu läheinen.

• Sijaisomaishoitajaa koskevat samat oikeudet (esim. eläke ja tapaturmavakuutus) ja hänellä on 
samat velvollisuudet kuin varsinaisella omaishoitajalla. 

• Sijaisomaishoitajan kanssa kunta tekee kirjallisen sopimuksen

• Sijaisomaishoitajalle maksetaan vuorokausipalkkio, joka määräytyy omaishoidon tuen 
hoitoisuusryhmän mukaan. 



• Omaishoidon vapaan tuntikorvauksella

• Vapaan voi myös toteuttaa omaishoidon vapaan tuntikorvauksella, jolloin omaishoitaja valitsee 
sopivan tilapäisen hoitajan ja toimii hoitajan työnantajana. 

• Korvausta voidaan myöntää hoitajan palkkamenoihin enintään 3 x 6 tuntia tai 2 x 6 tuntia 
kuukaudessa riippuen hoitajan vapaapäiväoikeuden määrästä.

• Tunteja voi käyttää yksittäin, mutta tunteja ei voi kerätä, vaan ne on käytettävä sen kuukauden 
jälkeen, kun oikeus vapaaseen on ansaittu.

• Korvauksen määrä on 10, 44 € /tunti. 



• Omaishoidon lakisääteisenä lomituksena kodin ulkopuolisessa 
yksikössä/asumispalvelussa alle 65-vuotiaalle asiakkaalle

• Kodin ulkopuolisessa yksikössä vapaat voidaan järjestää joko kunnallisessa yksikössä, 
palveluseteliyksikössä tai ostopalveluyksikössä. Kunnalliset yksiköt ovat ensisijaisia 
lomituspaikkoja. Asiakasmaksu 11,40 eur/vrk.

• Kaupungin omat:
• Alle 18-vuotiaiden lyhytaikaishoito:

• Visiitti (kehitysvammaisille lapsille)
• Isoniitty (vaikeasti vammaisille/kehitysvammasille lapsille)

• Yli 18-vuotiaiden lyhytaikaishoito: 
• Myllypuro

Ruotsinkielisten lyhytaikaishoito:
• Kivelä
• Folkhälsan Juniorhemmet (ostopalvelu)



Palveluseteli kodinulkopuolella

• www.parastapalvelua.fi

http://www.parastapalvelua.fi/




• Palvelustelillä kotiin ostettavana tuntilomituksena kaupungin hyväksymältä palveluntuottajalta 

• Tuntilomituksen palveluseteli (2x6 h/kk tai 3x6 h/kk) on vaihtoehto omaishoitajan lakisääteisten 
vapaapäivien järjestämiseen, mikäli omaishoitoperhe ei koe tarvetta tai ei halua käyttää 
ympärivuorokautista hoitoa kodin ulkopuolisessa yksikössä tai heillä ei ole mahdollista käyttää 
sijaisomaishoitajaa. 

• Asiakasmaksu on 11,40 eur/ 6 h jakso.



Omaishoitajan jaksamisen tukemisen keinoja

• Sähköinen terveystarkastus www.hel.fi > sosiaali- ja terveyspalvelut > 

omaishoidon tuki > alle 65-vuotiaan omaishoitaja > linkki omaishoitajan 

hyvinvointi- ja terveystarkastus ja valmennus > linkki sivulla sähköinen 

terveys ja hyvinvointi tarkastus

• Kelan kuntoutusta omaishoitajille ja omaisille (myöhemmin Merja Jäntti)

• Alle 18-vuotiaille Lapsiperheiden kotipalvelu

• Yli 18-vuotiaille kotihoito (myöhemmin Mervi Lehikoinen)

Esimerkiksi järjestöt ja yhdistykset:

POLLI

KVTuki 57 ry.

Leijona Emot ry.

Pienperheyhdistys

Hilma

http://www.hel.fi/



