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Mitä on omaishoidontuki?
Omaishoidon tuki
Omaishoidontuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu (omaishoitolaki 937/2005). Kunta määrittelee, millä perusteella ja minkä suuruisena omaishoidontuen hoitopalkkiota kulloinkin maksetaan, huomioiden tarkoitukseen varatut määrärahat ja lain asettamat vaatimukset.
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon
järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat
palvelut sekä omaishoitajalle annettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut,
jotka määritellään hoidettavan kotona laadittavassa hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Omaishoidon tuen hakeminen
Omaishoidon tukea haetaan hoidettavana olevan henkilön kotikunnalta. Omaishoidon tuki ei ole ulkomaille myönnettävää palvelua.
Omaishoidon tukea haetaan hakemuslomakkeella, johon liitetään lääkärinlausunto tai muu
selvitys hoidettavan terveydentilasta. Omaishoidontuen hakemuksia saa omaishoidon palveluvastaavilta, Palvelutorilta, sosiaalityöntekijältä sekä Rauman kaupungin sivuilta
www.rauma.fi. Omaishoidontukihakemuksen liitteenä on SUOSTUMUS-lomake, joka liittyy
valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakastieto Kanta- arkiston käyttöönottoon. Koska potilas- ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä, tarvitaan
suostumus, jotta tarpeelliset asiakas- ja potilastiedot liikkuvat joustavasti hoitoon osallistuvien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä.

Tuen myöntämisen edellytykset
Kunta voi myöntää omaishoidon tukea seuraavin perustein:
 henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi hoitoa kotioloissa
 hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan
hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla
 hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia.
 omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden
kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää
 hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle
sopiva
 tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista
Omaishoidontuen myöntämisen edellytyksiä arvioidaan kotikäynnillä hoidettavan kotona. Arviointi voidaan poikkeuksellisesti tehdä myös puhelimitse.
Omaishoidon tuen hoitopalkkio maksetaan tehdystä hoitotyöstä. Omaishoidon tukeen ei ole
oikeutta, mikäli avun tarve on pelkästään esimerkiksi ruoanlaitossa, siivouksessa ja asioinnissa
kodin ulkopuolella. Tukea ei makseta, jos hoidettava on sairaalassa potilaana tai käy kotilomilla kotona sairaalasta. Omaishoidon tukea ei makseta, kun on kyse yhdessä asuvien henkilöiden kesken tapahtuvasta normaalista auttamisesta.
Omaishoidon tukea ei myönnetä, jos hoitajalla on toimintakykyä alentava muistiin tai mielenterveyteen vaikuttava sairaus, tai päihteiden väärinkäyttöä. Vaikka rinnalle voitaisiin järjestää
riittävä määrä hoidettavalle tulevia palveluja ja tukea.
Omaishoidon tukea myönnetään myös palvelutaloihin, kun omaishoidontuen kriteerit täyttyvät. Omaishoito palvelutalossa tulee olla verrattavissa siihen, kun asiakas tarvitsee omaishoidon tuesta annetun lain 3 §:n 1 kohdan tarkoittamalla tavalla kotiolosuhteissa. Omaishoitajalla on kuitenkin päävastuu hoidettavan hoidosta. Omaishoitaja voi tarvittaessa ostaa omaishoidon palvelusetelillä tai/ja omakustanteisesti palveluja palvelutalosta. Omaishoidon tukea
ei myönnetä kuitenkaan tehostettuun palveluasumiseen.

Omaishoidontuen myöntäminen
Omaishoidon tukea voidaan myöntää hoidon tarpeen ja/tai sitovuuden perusteella joko
määräaikaisena tai toistaiseksi voimassaolevana. Omaishoidontuen kriteerien täyttyessä
kunta tekee toimeksiantosopimuksen omaishoitajan kanssa. Omaishoitosopimuksen liitteenä on oltava hoito- ja palvelusuunnitelma, joka on laadittava yhdessä hoidettavan ja
omaishoitajan kanssa.
Omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan, jolloin hoitajalla ei ole työsopimuksen mukaisia loma-, päiväraha-, työaika- ym. etuuksia. Omaishoitajan eläketurvasta säädetään
kunnallisessa eläkelaissa (68-v. saakka). Kunnan on otettava tapaturmavakuutuslain mukainen
vakuutus hoitajalle eli niin kutsutun vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen.
Jos palkkio korvataan osin rahana ja palvelusetelinä, vakuutusturvassa korvaus perustuu kuitenkin rahana maksettavan hoitopalkkion määrään. Jos palkkio korvataan kokonaan palvelusetelillä, omaishoidontuki ei kerrytä hoitajan eläkettä eikä hoitajalla ole vakuutusturvaa tapaturman varalta.

Hoitopalkkio
Kunta määrittelee, millä perusteella ja minkä suuruisena omaishoidontuen hoitopalkkiota kulloinkin maksetaan huomioiden tarkoitukseen varatut määrärahat ja lain asettamat vaatimukset. Kunnat päättävät omaishoidontuen maksuluokkien lukumääristä ja kriteereistä lain sallimissa rajoissa. Lain mukaan hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden, hoidettavuuden
ja vaativuuden mukaan ja lisäksi hoitopalkkion vähimmäismäärä on säädetty lailla. Omaishoidontuen laissa on myös määritelty omaishoidontuen palkkio, jos hoidettava kuuluu hoidollisesti raskaaseen siirtymävaiheeseen.
Omaishoidontuen palkkio maksetaan hoitajalle. Rahallinen omaishoidontuki on veronalaista
tuloa, josta kunta on velvollinen suorittamaan ennakonpidätyksen ja eläkevakuutusmaksun,
mutta ei sosiaaliturvamaksua.
Hoitopalkkion voin halutessaan vaihtaa joko kokonaan tai osittain palveluseteliksi. Palveluseteli myönnetään hoidettavalle. Palveluseteli on verotonta tuloa.
Omaishoidon tuen palvelusetelillä voi ostaa hoiva-, ateria-, siivous-, pyykki-, saattajapalvelua,
sosiaalista kanssakäymistä edistävää palvelua sekä lyhytaikaista hoitoa palvelukodissa tai
muussa hoitoyhteisössä yksityisiltä palveluntuottajilta. Omaishoidon tuen palvelusetelillä ei
voi ostaa sairaanhoidollisia palveluja, kampaamopalveluja, kuljetuspalvelua eikä kodin remontointipalveluja. Palvelusetelillä ostetuista palveluista ei ole mahdollisuus saada verovähennystä verottajalta.
Omaishoidontukea ei makseta takautuvasti, vaan sitä voidaan maksaa aikaisintaan hakemuskuukauden alusta.
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os. Sosiaali- ja terveystoimiala/vanhuspalvelut, Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma

Hoitopalkkiot ja kriteerit 1.1.2022 lähtien
1. Maksuluokka
423,61 €/kk
Hoidettava vaatii päivittäin runsaasti hoitoa, huolenpitoa tai ohjausta/valvontaa, mutta hoitotyö ei välttämättä sido hoitajaa kokopäiväisesti. Hoidettava voi olla osan vuorokaudesta yksin, mutta ei selviydy päivittäisistä toiminnoista ilman omaishoitajaa.

2. Maksuluokka
508,30 €/kk
Hoidettava vaatii ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa tai ohjausta/valvontaa päivittäisissä toiminnoissa. Hoitotyö sitoo pääsääntöisesti hoitajan kokopäiväisesti. Hoidettava voi sairaudestaan/vammastaan huolimatta mahdollisesti olla lyhyehkön ajan päivästä yksin.

3. Maksuluokka
705,95 €/kk
Hoidettava vaatii runsaasti ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa ja jatkuvaa ohjausta/valvontaa. Hoitotyö sitoo hoitajan pääsääntöisesti ympärivuorokautisesti. Hoidettava ei kykene
itsenäiseen asumiseen, mutta voi sairaudestaan/vammastaan huolimatta mahdollisesti olla
lyhyehkön ajan päivästä yksin.

4. Maksuluokka
847,22 €/kk
Hoidettava kuuluu hoidollisesti raskaaseen siirtymävaiheeseen, kyseessä voi olla esim. saattohoito tai siirtyminen laitoshoidosta kotiin. Tämä edellyttää, että hoidettava tarvitsee lyhytaikaisesti normaalia enemmän hoivaa ja huolenpitoa. Tätä palkkioluokkaa voidaan käyttää tilanteissa, jossa hoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemään työtä tai päätoimista opiskelua.

5. Maksuluokka
1270,46 €/kk
Hoidettava vaatii erityisen runsasta ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa ja jatkuvaa ohjausta/valvontaa. Hoitotyö sitoo hoitajan ympärivuorokautisesti. Tätä luokkaa käytetään erityistilanteissa.

Päätöksentekijällä on oikeus poiketa edellä mainituista kriteereistä erittäin perustelluista
syistä. Mikäli hoidettava saa muita kaupungin järjestämiä hoitopalveluja, hänet voidaan siirtää
alempiin maksuluokkiin kuuluvaksi.

