
 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET/ 
PÄIJÄT- HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ 

1. 

Maksuluokka 

423,61 € 

Hoidettava tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa, valvontaa ja ohjausta 

päivittäisissä henkilökohtaisissa toiminnoissa (pukeutuminen, peseytyminen, 

ruokailu, wc-toiminnot ja hygienianhoito, lääkehoidon toteutus). Hoidon vaativuus 

edellyttää ympärivuorokautista hoitajan sitoutumista hoidettavan hoitoon ja 

huolenpitoon ja hoitajan tulee asua samassa taloudessa hoidettavan kanssa. 

Omaishoidettava voi olla yksin pieniä hetkiä (korkeintaan 2-3 tuntia). 

 
Aikuisten asiakkaiden toimintakyvyn ja hoidon tarpeen arvioinnissa käytetään 

apuna RAI-mittaria. 

 
Iäkkäiden RAI arvioinnissa ohjeellinen viitearvo CPS 3-4, ADLH 3-4, IADL yli 

13, MAPLe 4-5. 

 
Lasten/nuorten kohdalla arvioinnissa huomioidaan lapsen merkittävä ikätasosta 

poikkeava päivittäisen hoidon, huolenpidon, ohjauksen ja valvonnan tarve. Hoidon 

sitovuutta ja vaativuutta arvioitaessa tarkastellaan esimerkiksi yöaikaisen hoidon 

tarpeen säännöllisyyttä, kommunikoinnin vaikeutta, tarvetta jatkuvalle 

toiminnanohjaukselle, apuvälineiden runsautta, lääkehoitoa ja terveydentilasta 

johtuvan valvonnan tiiviyttä sekä hoitajan toteuttamia kuntoutus- ja 

hoitotoimenpiteitä. Liikkumista arvioitaessa kriteerinä on, että hoidettava ei kykene 

liikkumaan itsenäisesti kodin ulkopuolella. 

2. Hoidettava tarvitsee runsasta ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa, 

Maksuluokka valvontaa ja ohjausta kaikissa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa 

847,22 € (pukeutuminen, peseytyminen, ruokailu, wc-toiminnot ja hygienianhoito, 
lääkehoidon toteutus). Hoidon vaativuus sitoo hoitajan ympärivuorokautisesti 

 hoidettavan hoitoon ja huolenpitoon, ja hoitotyö on fyysisesti/psyykkisesti 
 raskasta. Lisäksi hoidettavan edellytetään tarvitsevan yöaikaista hoitajan 

 antamaa apua useamman kerran yössä. 

 
Aikuisten asiakkaiden toimintakyvyn ja hoidon tarpeen arvioinnissa käytetään 

 apuna RAI-mittaria. 

 
Iäkkäiden RAI arvioinnissa ohjeellinen viitearvo CPS 4-6, ADLH 4-6, IADL yli 17, 

MAPLe 4-5 

 
Lasten/nuorten kohdalla arvioinnissa huomioidaan lapsen erityisen merkittävä 

 ikätasosta poikkeava päivittäisen hoidon, huolenpidon, ohjauksen ja valvonnan 
 tarve. Hoidon sitovuutta ja vaativuutta tarkastellaan esimerkiksi yöaikaisen hoidon 
 tarpeen säännöllisyyttä, kommunikoinnin vaikeutta, tarvetta jatkuvalle 
 toiminnanohjaukselle, apuvälineiden runsautta, lääkehoitoa ja terveydentilasta 
 johtuvan valvonnan tiiviyttä ja hoitajan toteuttamia kuntoutus- ja 
 hoitotoimenpiteitä. Liikkumista arvioitaessa kriteerinä on, että hoidettava ei kykene 

 liikkumaan itsenäisesti kodin ulkopuolella. 

 
Hoitajalle maksetaan omaishoidon tukea maksuluokan 1 mukaisesti, vaikka 

hoidettavan toimintakyky olisi 2 maksuluokan mukainen, mikäli: 

 • Hoidettava saa kotihoidon palveluja enemmän kuin kerran vuorokaudessa 

• Hoidettava on tilapäishoidossa vähintään 2 viikkoa / kuukausi 

• Hoidettava on 5 päivänä viikossa enemmän kuin 7 h/pv päivähoidossa tai 

muun vastaavanlaisen toiminnan piirissä. 



Erityis- 

Maksuluokka: 

1270,71 €/kk 

Hoidettava on avuntarpeen perusteella maksuluokassa 2. Erityismaksuluokka 

voidaan myöntää lyhytaikaisesti hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana 

työikäiselle hoitajalle, joka on estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä, eikä hän 

saa muuta korvausta ansiotulojen menetyksestä. Hoidollisesti raskas siirtymävaihe 

voi olla esimerkiksi vakavan sairauden hoito tai henkilön toipuminen vakavasta 

tapaturmasta. 
 

Hoitajalle maksetaan omaishoidon tukea maksuluokan 2 mukaisesti, mikäli 

hoitajalla on tältä ajalta: 

• vähäistä suurempia tuloja 

• oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen erityishoitorahaan 

• oikeus vuorotteluvapaalain mukaiseen 

vuorottelukorvaukseen. 

Erityismaksuluokka voidaan myöntää myös kotona tapahtuvaan saattohoitoon, mikäli 

lääkäri on tehnyt saattohoitopäätöksen. 

 
Aikuisten asiakkaiden toimintakyvyn ja hoidon tarpeen arvioinnissa käytetään apuna 

RAI-mittaria. 

 

Iäkkäiden RAI arvioinnissa ohjeellinen viitearvo CPS 4-6, ADLH 4-6, IADL yli 17, 

MAPLe 4-5 

 

Mikäli omaishoitajan hoidossa on kaksi hoidettavaa, joiden molempien hoitoisuus on 

erityismaksuluokan mukainen, vain    toisesta    maksetaan    1270,71 €/kk ja toisen 

kohdalla hoitopalkkio on 847,22 €/kk. 

 

OMAISHOIDON SIJAISHOIDON PALKKIOT 

Omaishoidon sijaishoidon hoitopalkkioita korotetaan 2,46 % 1.1.2022 alkaen, jolloin 

palkkiot ovat: 

 
• omaishoidontuen 1. maksuluokassa 67,89 €/vrk 

• omaishoidon tuen 2. maksuluokassa ja erityismaksuluokassa 104,92 €/vrk. 


