
v 2023 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET / 
PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIALUE 

1. 
Maksu- 
luokka 
439,70 €

Hoidettava tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa, valvontaa ja 
ohjausta päivittäisissä henkilökohtaisissa toiminnoissa (pukeutuminen, 
peseytyminen, ruokailu, wc-toiminnot ja hygieniahoito, 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). 

RAI mittaristo käytössä yli 65-vuotiailla omaishoidettavilla. 

Iäkkäiden RAI arvioinnissa ohjeellinen viitearvo: 
CPS 3-4 (kognition (mm. muisti, aistit) keskivaikea tai vaikea heikkeneminen) 
ADLH 3-4 (runsas avuntarve päivittäisissä toiminnoissa) 
 IADL CH 4-5 (tarvitsee suurimman avun tai on täysin autettava vähintään 
kolmessa kotiaskare toiminnassa) 
MAPLe 4–5 (palvelutarve) 

Lasten ja nuorten omaishoidon osalta huomioidaan lisäksi: 

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 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.  

Päätöstä tehtäessä huomioidaan omaishoitoperheen kokonaistilanne ja hoidon 
sitovuus. 

Hoitaja sitoutuu hoidettavan toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen. 

Hoitajan tulee olla terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään omaishoitajaksi 
soveltuva. 



2. 
Maksu- 
luokka 
879,41 € 

Hoidettava tarvitsee runsasta ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa, valvontaa 
ja ohjausta kaikissa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa (pukeutuminen, 
peseytyminen, ruokailu, wc-toiminnot ja hygieniahoito, 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. 

RAI mittaristo käytössä yli 65-vuotiailla omaishoidettavilla. 

Iäkkäiden RAI arvioinnissa ohjeellinen viitearvo: 
CPS 4-6 kognition (mm. muisti, aistit) keskivaikea tai vaikea heikkeneminen) 
ADLH 4-6 (runsas avuntarve päivittäisissä toiminnoissa) 
 IADLCH  5-6 (tarvitsee suurimman avun tai on täysin autettava vähintään 
kolmessa kotiaskare toiminnassa) 
MAPLe 4–5 (palvelutarve) 

Lasten ja nuorten omaishoidon osalta huomioidaan lisäksi: 

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. 

Päätöstä tehtäessä huomioidaan omaishoitoperheen kokonaistilanne ja hoidon 
sitovuus. 

Hoitaja sitoutuu hoidettavan toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen. 

Hoitajan tulee olla terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään omaishoitajaksi 
soveltuva. 

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 / pvä päivähoidossa tai
muun vastaavanlaisen toiminnan piirissä.



Erityis- 

maksuluokka 

1319,00 €

• Hoidettava on avuntarpeen perusteella maksuluokassa 2.

• voidaan myöntää lyhytaikaisesti vakavan sairauden hoidon tai vakavasta
tapaturmasta toipumisen ajaksi tai lääkärin tekemän saattohoitopäätöksen
perusteella kotona tehtävään saattohoitoon.

• kyseessä on työikäiselle, työstään palkattomalle vapaalle jäävälle hoitajalle
maksettava erityiskorvaus

• Päätökset tehdään pääsääntöisesti määräaikaisesti.

Omaishoidon toimintaohjeessa täsmennetään muiden palveluiden ja korvausten vaikutusta 
maksuluokkaan. 

Omaishoidon vapaan yksi muoto on sijaishoito toimeksiantosopimuksella. 
 Omaishoidon sijaishoidon hoitopalkkiot v 2023

• omaishoidontuen 1. maksuluokassa 70,47 €/vrk
• omaishoidon tuen 2. maksuluokassa ja erityismaksuluokassa 108,90 €/vrk


