Tammikuu 2021

Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä

puhelinvaihde 03 819 11

OMAISHOIDON TUKI
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan
hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön
avulla (Laki omaishoidon tuesta 937/2006).
Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä
omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.
MYÖNTÄMISPERUSTEET
Myöntämisen kriteerit päättää Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä. Pääperiaatteena on, että
omaishoidon tuella korvataan ympärivuorokautinen laitoshoito tai asumispalvelu.
Tuen tarve arvioidaan hoidettavan päivittäisen toimintakyvyn sekä hoidon sitovuuden ja
vaativuuden perusteella.
TUEN HAKEMINEN
Omaishoidon tukea haetaan hakulomakkeella, jonka liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto.
Hakemuksia saa Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän sosiaali- ja terveysasemilta,
vammaispalveluista, sairaaloista tai internet-sivuilta.
Hakemus palautetaan omaishoidon tukea käsittelevälle työntekijälle, joka laatii kotikäynnillä
hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä hoitajan ja hoidettavan kanssa.
HOITOPALKKIO
Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja käytössä olevien palveluiden perusteella.
Omaishoidon tuesta tehdään sopimus kunnan ja hoitajan välillä.
•

Hoitopalkkio on verotettavaa tuloa.

HOITOMAKSULUOKAT HYVINVOINTIYHTYMÄSSÄ
Maksuluokka
1. luokka
413,45 €
perustukea ja
palvelua
saavat

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET /
PÄIJÄT- HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Hoidettava tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa, valvontaa ja
ohjausta päivittäisissä henkilökohtaisissa toiminnoissa (pukeutuminen,
peseytyminen, ruokailu, wc-toiminnot ja hygienianhoito, lääkehoidon
toteutus). Omaishoidettava voi olla yksin pieniä hetkiä (korkeintaan 2-3
tuntia). Hoidon vaativuus edellyttää ympärivuorokautista hoitajan sitoutumista
hoidettavan hoitoon ja huolenpitoon ja hoitajan tulee asua samassa
taloudessa hoidettavan kanssa.
Aikuisten asiakkaiden toimintakyvyn ja hoidon tarpeen arvioinnissa käytetään
apuna RAI-mittaria.
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. luokka
826,90 €
vaativaa
tukea ja
palvelua
saavat

Erityismaksu
luokka:
1240,20 €

Hoidettava tarvitsee runsasta ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa,
valvontaa ja ohjausta kaikissa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa
(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.
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 kuntoutusja hoitotoimenpiteitä. Liikkumista arvioitaessa kriteerinä on, että hoidettava ei
kykene liikkumaan itsenäisesti kodin ulkopuolella.

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.
Mikäli omaishoitajan hoidossa on kaksi hoidettavaa, joiden molempien
hoitoisuus on erityismaksuluokan mukainen, vain toisesta maksetaan
1224,17 euroa/kk ja toisen kohdalla hoitopalkkio on 816,18 euroa/kk.

OMAISHOIDON SIJAISHOIDON PALKKIO
palkkio
•

1. maksuluokassa 66,26 €/vrk
2. maksuluokassa ja erityismaksuluokassa 102,40 €/vrk

Hoitopalkkioihin lisätään indeksikorotus vuosittain.

HOITOPALKKIO JA MYÖNNETTYJEN ETUUKSIEN VAIKUTUS HOITOPALKKIOON
Omaishoidon tukea myönnetään aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on
saapunut.
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
• Hoitajalla on tältä ajalta
▪ vähäistä suurempia tuloja
▪ oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen erityishoitorahaan
▪ oikeus vuorotteluvapaalain mukaiseen vuorottelukorvaukseen

OMAISHOIDON TUKEA KÄSITTELEVÄT TYÖNTEKIJÄT
HOIDETTAVA YLI 65-VUOTIAS
Asiakasohjausyksikkö Siiri
Omaishoidon asiakasohjaajat arkisin klo 8 – 11

p. 044 416 4728

HOIDETTAVA ALLE 65-VUOTIAS
Vammaispalvelun palvelupiste (josta ohjaus tiimiin)
arkisin kello 9 – 12 ja 13 – 15
Asumisen ja liikkumisen tuki
palveluvastaava Merja Laurén
Sopimusasiat ja omaishoitajien tuki

p. 044 018 7045

p. 044 780 2522

Toimipisteet ja postitusosoitteet
LAHTI
Vammaispalvelut
Aleksanterinkatu 18 A, 15140 Lahti

HOLLOLA, KÄRKÖLÄ
Hollolan sosiaalitoimisto
Tiilijärventie 7 F, 15870 Hollola

LAHDEN NASTOLAN ALUE, IITTI
Nastolan sosiaalitoimisto
Kukkastie 22, 15560 Nastola

ASIKKALA, PADASJOKI,
Asikkalan
HARTOLAsosiaalitoimisto
Terveystie 1 A, 17200 Vääksy

ORIMATTILA, PUKKILA, MYRSKYLÄ
Orimattilan sosiaalitoimisto
Pappilantie 2, 16300 Orimattila
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