OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT PERIAATTEET VUONNA 2015
1. Omaishoidon tuen myöntämisen perusedellytys on, että omaishoidon tuesta annetun
lain edellyttämät kriteerit täyttyvät.
2. Omaishoidon tuki myönnetään budjetoitujen varojen puitteissa ensisijaisesti
hoidettavalle, joka hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan tarvitsee eniten hoitoa ja
huolenpitoa. Päätös omaishoidosta tehdään pääsääntöisesti toistaiseksi, mutta
tarvittaessa asiassa voidaan tehdä myös määräaikainen päätös.
3. Niissä tapauksissa, joissa hoito ei ole niin sitovaa, että voidaan sanoa kyseen olevan
omaishoidosta vaan lähinnä normaalista omaisten antamasta avusta (esim.
kotitaloustöistä, kodin ulkopuolella hoidettavista asioista), hoidettavaa ja omaisia
tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tarjoamin muin palveluin olemassa olevien varojen
puitteissa. Tämä koskee myös vanhempia pariskuntia, joissa hoitaja itse voi olla niin
huonossa kunnossa, että on kohtuutonta, että hän ryhtyy hoitajaksi.
4. Sairaan tai vammaisen lapsen hoidon sitovuutta arvioitaessa vertailukohtana on
samanikäisen terveen lapsen hoito. Vanhemman ja hoitajan roolit tulee pitää toisistaan
erillään. Vanhemmuutta tuetaan tarvittaessa muin tukimuodoin.
5. Useimmissa tapauksissa omaishoitaja hoitaa yhtä omaistaan tai läheistä ystäväänsä,
mutta toisinaan tulee tilanteita, joissa esim. molemmat vanhemmat tai useampi perheen
lapsista täyttävät omaishoidon tuen myöntämistä koskevat kriteerit. Hoitopalkkio
arvioidaan hoidettavan yksilöllisen hoitoisuuden pohjalta. Hoitajan resurssit hoitaa
useampaa hoidettavaa samanaikaisesti selvitetään, koska jo yhden henkilön
omaishoidon katsotaan vievän useissa tapauksissa koko vuorokauden.
6. Hoitajalle maksettava tuki määräytyy seuraavasti:
-

-

387,21 €/kk myönnetään hoidettavalle, joka tarvitsee päivittäistä ja säännöllistä apua
itsensä ja henkilökohtaisten asioidensa hoitamiseen sellaisessa laajuudessa, että hoito
sitoo hoitajaa. Runsaan avun turvin hoidettava voi tietyissä tapauksissa asua yksin.
Lasten osalta huomioidaan erityiset hoitotoimenpiteet ja valvonta, jotka ylittävät
vanhempien tavanomaisen huolenpidon lapsistaan.
Tähän ryhmään kuuluvat myös hoidettavat, joiden hoidontarve on suuri ja jotka
saavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sellaisessa laajuudessa, että hoitajan
sitovuus vähenee. Hoidettava voi olla päiväkodissa, koulussa tai muussa
hoitopaikassa päivän aikana.
515,60 €/kk myönnetään hoidettavalle, joka tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa ja
joka ei voi asua yksin, mutta joka voidaan jättää hetkeksi yksin hoitajan esim.
toimittaessa asioita kodin ulkopuolella. Hoidettava voi olla päiväkodissa, koulussa tai
muussa hoitopaikassa päivän aikana.

-

-

-

641,93 €/kk myönnetään hoidettavalle, joka on riippuvainen hoitajan jatkuvasta
avusta ympärivuorokautisesti ja joka ei ole säännöllisesti muualla päivän aikana.
770,29 €/kk myönnetään hoidettavalle, jonka hoitaja on hoidettavan raskaan
hoitojakson aikana estynyt hoitamaan työtään omassa tai jonkun muun omistamassa
yrityksessä.
Seuraavissa tapauksissa voidaan maksaa alhaisempi palkkio:
1) Hoito sitoo hoitajaa vähemmän kuin mitä lain 4 §:n 1 momentissa
edellytetään ja hoidon ja huolenpidon tarve on vähäinen, tai
2) Hoitaja esittää tähän erityisiä syitä.
Hoitopalkkioon tehdään vuosittain indeksitarkistus.

7. Tuki myönnetään sen kuukauden alusta lähtien, jolloin anomus on jätetty. Tuki maksetaan
kuukausittain jälkikäteen. Jos hoidettava on laitoshoidossa tai vastaavassa
toimintayksikössä taikka hoitaja on estynyt huolehtimaan hoidettavasta, sovelletaan 7
vuorokauden kuukausittaista karenssiaikaa ennen tuen maksamisen keskeyttämistä. Jos
hoidettava on laitoshoidossa oman terveydentilansa johdosta, laki edellyttää tuen
maksamisen keskeyttämistä vasta yhden kuukauden kuluttua. Kuolemantapauksessa tai
pitkäaikaisessa laitoshoidossa tuen maksaminen keskeytyy lain mukaan kyseisen
kuukauden lopussa.
8. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti, jolloin tukea voidaan tarkistaa
tai sopimus voidaan irtisanoa.
9. Lakisääteisistä ja muista vapaista sovitaan yksilöllisesti. Lomitus hoidettavan kotona,
päivähoito, perhehoito, intervallihoito palveluasunnossa tai laitoshoidossa järjestetään
mahdollisuuksien mukaan hoidettavan toiveiden mukaan, mutta hoidettavalla tai
hoitajalla ei ole ehdotonta oikeutta valita käytettävää hoito- tai palvelumuotoa.
Hoitaja maksaa enintään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain
mukaisen maksun hoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestettävistä palveluista. Alle
18-vuotiailta ei peritä maksua. Vuorokausissa laskettava lomitus voidaan hoitajan
tarpeen mukaan vaihtaa lomittajan hoidettavan kotona antamiin hoitokertoihin (3
vuorokautta vastaa 3:a hoitokertaa, à korkeintaan 8 tuntia hoidettavan kotona).
Lomittajan käynneistä ei peritä maksua.
Hoitajalle ei kerry vapaata niinä kuukausina, joiden aikana keskeytyksiä on vähäistä
enemmän. Kunnan on lain mukaan määriteltävä, mitä vähäisillä keskeytyksillä
tarkoitetaan, ja siten vähäinen keskeytys määritellään yhteensä seitsemäksi päiväksi (yli 7
tuntia päivässä) yhden kuukauden aikana. Ansaitut vapaat tulee käyttää 12 kuukauden
kuluessa.
Useampaa kuin yhtä hoidettavaa hoitavalla hoitajalla on oikeus 3 vuorokauden
lakisääteiseen vapaaseen hoidettavaa kohden kuukaudessa.

