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JOHDANTO 

 
Tämä sääntökirja sisältää tietoa siitä, miten Etelä-Savon maakunta järjestää, tuottaa ja toteuttaa 

omaishoitoa tukevia palveluja. Sääntökirjassa kuvataan omaishoidon tuen toimintamalli tunnistami-

sesta omaishoidon päättymiseen liittyviä ja sitä tukevia käytäntöjä sekä omaishoitajien tuen eri muo-

toja ja niiden toteutusta. Lisäksi sääntökirjassa linjataan yhtenäiset periaatteet omaishoidon toteut-

tamiseen Etelä-Savon maakunnassa. Sääntökirjan avulla turvataan yhdenvertaiset, yhteneväisellä 

tavalla koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut ja luo perustan kaikkien osapuolten 

oikeuksiin ja velvollisuuksiin. 

 

Sääntökirjassa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja asetuksia:  

 Laki omaishoidon tuesta (937/2005) 

 Laki omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta (511/2016) 

 Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 

 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (3.8.1992/734) 

 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 

 Omaishoidon tuki, opas kuntien päättäjille. STM:n oppaita 2006 

 Kuntainfo 6/2016: Omaishoitoa koskevaan lainsäädäntöön muutoksia 1.7.2016 alkaen 

 Kuntainfo 5/2017: Omaishoidon tuen hoitopalkkioiden indeksitarkastukset 2018 

 

Omaishoidon palvelulupaus omaishoidettavalle ja omaishoitajalle 

Lupaamme turvata omaishoidettavan hyvän hoidon omassa kodissa  

 Tuemme omaishoitajaa niin, että hän pystyy toteuttamaan omaishoitoon liittyvät työtehtävät 

hoidettavan kotona Turvaamme omaishoitajalle riittävät palvelut ja resurssit niin, että omais-

hoitotyö voi toteutua suunnitellusti ja omaishoitaja jaksaa tehdä hoitotyötään (kotihoito yms. 

tukipalvelut ja siivouspalvelut, että …)Kaikki omaishoitoperheet ovat yhdenvertaisia ja asiak-

kaiden osallisuus huomioidaan.  

 Omaishoidon palvelut ovat vaikuttavia ja niitä arvioidaan, seurataan ja kehitetään säännölli-

sesti yhteistyössä maakunnan eri toimijoiden kanssa. 

 

Omaishoidon palvelulupaus vahvistetaan omaishoidon sääntökirjassa, lainsäädännössä olevat pal-

velut toteutetaan maakunnassa ja vastuutetaan viranhaltijat toimimaan sääntökirjan ohjeiden / lakien 

mukaisesti, noudattaen toiminnassaan avoimuutta, laadullisuutta, vaikuttavuutta näkyvyyttä ja valin-

nanvapautta siinä määrin, kun se on mahdollista. 

 

 

Keskeiset käsitteet 
Omaishoito on elämäntilanne, jossa sairaus ja vammaisuus, auttaminen ja tukeminen sovitetaan 

eri tavoin perheen elämään. Omaishoitotilanteessa sekä hoidettava että hoitaja, koko omaishoito-

perhe, tarvitsee tukea. Omaishoitoon liittyy aina elämänmuutos, jonka perheenjäsenen syntyminen, 

sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa. Omaishoito vaikuttaa koko perheen elämään. (Omais-

hoitajat liitto Ry.) Omaishoitajaksi soveltuu henkilö, jonka hoidettava on hyväksynyt hoitajakseen 

sekä joka oman terveytensä ja toimintakykynsä sekä elämäntilanteensa puolesta soveltuu tehtä-

vään. Omaishoitajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. 

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä 

vastaa maakunta. Omaishoidontuki koostuu omaishoitajalle maksettavasta palkkiosta ja yksilöllisesti 
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suunnitelluista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Omaishoidon tuki myönnetään pääsääntöi-

sesti toistaiseksi, erityisestä syystä voidaan myöntää määräaikaiseksi. Omaishoidon tuki ja suunni-

tellut palvelut koskevat kaiken ikäisiä omaishoitoperheitä. Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon 

sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Perheen tulot ja varallisuus eivät vaikuta palkkion määrään. 

Hoitopalkkio on verotettavaa tuloa. Hoitajan esittämän erityisen syyn perusteella hoitopalkkio voi-

daan sopia säädettyjä vähimmäismääriä pienemmiksi. Maakunta päättää omaishoidon tuen palkkio-

luokkien lukumääristä ja myöntämisen perusteista lain sallimissa rajoissa. Voimassa oleviin palkki-

oihin tehdään indeksitarkistukset. 

 

Etäomaishoitaja 

Omaisestaan voi huolehtia myös toiselta paikkakunnalta käsin. Tällöin kyseessä on sitova päivittäi-

nen etäomaishoivatilanne, jolloin hoiva tapahtuu osin esimerkiksi puhelimitse ja etäteknologian 

avulla. Etäomaishoitaja voi esimerkiksi matkustaa joka viikonloppu pitkän matkan huolehtiakseen 

läheisestään ja auttaakseen häntä seuraavan viikon haasteissa (Omaishoitajaliitto). Etäomaishoita-

jan tuki koostuu hoidettavalle myönnetyistä palveluista. Etäomaishoitajilla on mahdollisuus osallistua 

omaishoitajille suunnattuun kolmannen sektorin toteuttamaan valmennukseen.   

 

Omaishoitajan oikeus vapaaseen määräytyy voimassa olevan omaishoitolain mukaisesti. Omais-

hoidon tuki ja palveluiden tarve arvioidaan yksilöllisesti palvelutarpeen arvioinnissa, jonka tekevät 

omaishoidon tukeen perehtynyt palveluohjaaja. Omaishoidon tukea ja palveluita koskevat asiat kir-

jataan henkilökohtaiseen asiakassuunnitelmaan. Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viivytyksettä 

ja viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ja arvioinnin on valmistuttava viimeistään kolmen kuukau-

den kuluessa asian vireille tulosta.  

 

Omaishoitosopimus on maakunnan ja omaishoitajan välinen sopimus. Omaishoitosopimus on voi-

massa toistaiseksi tai määräaikaisesti. Omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja ei ole työsopi-

muslain 2 §:n tarkoittamassa työsuhteessa maakuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. 

Sopimusomaishoidon edellytyksenä on, että hoidettava hyväksyy hoitajan sopimusomaishoitajak-

seen ja että sopimusomaishoito on muutenkin hoidettavan toiveiden ja edun mukaista sekä omais-

hoitaja kyvykäs toimimaan omaishoitajana. Asiakkaan tahdon selvittämisestä säädetään sosiaali-

huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812 /2000). Omaishoitosopimuksen 

sisältö määräytyy lain (Laki omaishoidon tuesta) perusteella.  

 

Omatyöntekijä tarkoittaa sosiaalihuoltolain mukaan asiakkaalle asiakkuuden ajaksi nimettävää 

omatyöntekijää. On omaishoitoperheen ”rinnalla kulkija”. 
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I OMAISHOIDON TUEN ASIAKKAAKSI TULO  

 
Omaishoitotilanteen tunnistaminen voi nousta esille tukea tarvitsevan lähiyhteisöstä tai itse voi tun-

nistautua omaishoitajaksi. Ikääntyneiden, vammaisten sekä erityislasten parissa työskentelevät am-

mattilaiset ovat avainroolissa omaishoitotilanteiden tunnistamisessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattilaisia koulutetaan tunnistamaan omaishoitajuutta. Mitä varhaisemmassa vaiheessa alkava 

omaishoitotilanne pystytään tunnistamaan, sitä todennäköisempää on omaishoitoperheen sujuva ja 

turvallinen arki.  

 

Omaishoidon tukea haetaan maakunnan asiakasohjauksesta kirjallisesti tai sähköisesti. Omaishoi-

don tuen myöntäminen perustuu yksilölliseen tarveharkintaan ja tukena on maakunnassa käytössä 

olevat toimintakyvyn arvioinnin työkalut ja kriteerit.  

 

 
 

 

 

 

Arviointi- ja valmennusjakso 

Omaishoitoperheen palvelutarpeen arviointi tapahtuu moniammatillisesti pääsääntöisesti 1-4 viikkoa 

kestävän arviointijakson aikana yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa.  Arvioinnissa 

otetaan huomioon: 

 omaishoitajan kyky toimia omaishoitajana 

 hoidon sitovuus ja vaativuus 

 hoidettavan toimintakyky päivittäisissä toiminnoissa (esim. liikkuminen, pukeutuminen, lääki-

tyksen toteutuminen, ravitsemustila) 

 vaihtoehtoisten ja korvaavien kommunikaatiomuotojen käyttäminen 

 sairauden hoito (kotihoito tukena) 

 yöllisen hoidon tarve 

 omaishoidettavan suostumus omaishoidettavaksi 

 

Palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkaan kotona kodin olosuhteet huomioiden. Kotikäynnin yhtey-

dessä arvioidaan omaishoidettavan hoidon, huolenpidon ja palveluiden tarve sekä omaishoitajan 

palveluiden ja tuen tarve sekä tuen muut myöntämisedellytykset. Kotikäynti suunnitellaan ja toteute-

taan yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa.  

 

Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten osalta palvelutarpeen arvioinnin omaishoidon tuesta tekee 

vammaispalvelujen sosiaalityöntekijät, omaishoidon palveluohjaajat, tarvittaessa yhteistyössä vam-

maispalvelun erityistyöntekijät ja/tai kehitysvammahuollon palveluohjaajien kanssa. Arvioinnissa 

huomioidaan henkilön ikätasoa vastaava päivittäisen hoivan, huolenpidon, ohjauksen, valvonnan 

tarve ja hoidon sitovuutta. Lisäksi arvioidaan liikuntakykyä, kommunikaatiotaitoja sekä hoitotoimen-

piteiden tarvetta. Päätöksenteon tukena käytetään lääkärinlausuntoa, muita hoitoisuuteen liittyviä 

TUNNISTAMINEN/

HAKEMUS

ARVIOINTIKÄYNTI

= PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI JA

OMAISHOIDON TUEN 
EDELLYTYSTEN 

ARVIOINTI

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

OMAISHOITOSOPIMUS

ASIAKASSUUNNITELMA

SUUNNITELMA
-TAPAAMINEN

OMAISHOIDON TUEN 
TOTEUTUS JA 

YHTEYDENOTOT 
ASIAKASSUUNNITELMAN 

MUKAAN

OMAISH
OIDON 
TUEN 

PÄÄTTY
MINEN

ASIAKKAAKSI TULO ASIAKKAANA OLO  

ARVIOINTI- JA VALMENNUSJAKSO 
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lausuntoja sekä moniammatillista arviointityötä. Mikäli henkilökohtaisen avun kriteerit täytyvät, vaih-

toehtona voi olla omaishoito. Vaihtoehdoista keskustellaan yhdessä perheen kanssa. Vaihtoehtona 

voi myös olla sekä omaishoidontuki että henkilökohtainen apu, jolloin ne yhteen sovitetaan kokonai-

suudeksi. Omaishoidon tuki voi pienentää henkilökohtaisen avun tuntimäärän tarvetta. 

 

Arviointijakso koostuu kotiin tehtävästä arviointikäynnistä sekä suunnitelmatapaamisesta.  

 Arviointikäynnin yhteydessä kartoitetaan hoidettavan toimintakykyä ja arjessa selviytymistä. 

Asiakkaalta pyydetään lupa omaishoito tilanteeseen liittyvien asiakastietojen tarkasteluun.  Arvi-

ointikäynnillä tehdään yhdessä asiakkaan kanssa asiakassuunnitelma, joka suunnitelmatapaa-

misessa tarkennetaan. 

 Suunnitelmatapaamisessa käydään läpi omaishoitosopimus, tarkennetaan asiakassuunni-

telma, laaditaan yhteydenpitosuunnitelma sekä nimetään omatyöntekijä. Tarvittaessa suunnitel-

matapaaminen toteutetaan, vaikka omaishoidon tuen päätös olisi kielteinen. 

 

Asiakkaan toiveita ja odotuksia kuullaan, ja ne yhteensovitetaan ammattilaisen näkemyksen kanssa 

asiakassuunnitelmaan. Tarvittaessa järjestetään tarvittavat kommunikaation apuvälineet tai tulk-

kauspalvelu.  

 

 

 

II ASIAKKAANA OLO 

 
Palveluohjaus on keskeisessä roolissa omaishoitajan hoitotehtävän tukemisessa. Sen tavoitteena 

on helpottaa, neuvoa, auttaa ja tukea omaishoitoperheiden elämää sekä koordinoida ja sujuvoittaa 

palveluiden kohdentumista. Palveluohjaaja työskentelee yhteistyössä eri tahojen ammattilaisten (jul-

kinen-, yksityinen- ja kolmas sektori) sekä omaisten kanssa. Lisäksi omaishoitoa tuetaan muilla pal-

veluilla (kohdat 4.8 - 4.15), kotihoidon palveluilla tai täydentävillä tukipalveluilla. Tukipalveluita ovat 

mm. ateria-, kauppa-, asiointi-, siivous-, vaatehuolto-, turva-, kuljetus- ja saattajapalvelut sekä sosi-

aalista kanssakäymistä edistävät palvelut.  

 

Omaishoitajalla on mahdollisuus hakea omaishoitotehtävää tukevia pari- tai yksilölomia, joita järjes-

tää esimerkiksi KELA ja yhdistykset. Omaishoitoperheen tukena ovat myös yhdistysten ja seurakun-

tien tarjoama vertaistuki virkistystoiminta ja vapaaehtoisten tarjoama tuki, sekä edunvalvonta.   

 

Viranhaltijapäätös 

Omaishoidon tuesta laaditaan kirjallinen viranhaltijapäätös, joka lähetetään omaishoitajalle arvioin-

tijakson aikana. Viranhaltijapäätöksen tekee maakunnassa virassa oleva sosiaalialan ammattilainen. 

Omaishoidon tuki myönnetään maakunnan hyväksymän määrärahan ja myöntämisperusteiden pe-

rusteella. Päätöksenteon tukena käytetään yksilökohtaista harkintaa. Viranhaltijapäätökseen voi ha-

kea muutoksenhakua 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon päätöksestä. Muutoksenhaun laatimi-

sesta ohjeistetaan päätöksen liitteessä. 

 

Viranhaltijapäätös on myönteinen, kun asiakkaalle tarjotaan omaishoitoa tukevia palveluja, rahalli-

nen hoitopalkkio ja vapaapäiväoikeudet. Viranhaltijapäätös kirjataan kielteisenä, jos omaishoidon 

myöntämisperusteet eivät täyty.  Mikäli omaishoidon hakemukseen tehdään kielteinen päätös, asi-

akkaalle voidaan silti tarjota omaishoitoa tukevia palveluita sekä vapaajärjestelyjä. 
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Omaishoitosopimus 

Omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja maakunnan palvelun järjestäjän välillä sopi-

mus, mikä sisältää: 

 sopimus hoitopalkkion määrästä ja maksupäivästä  

 oikeus lakisääteisiin vapaisiin ja vapaiden järjestämistavat  

 sopimuksen voimassaolo (toistaiseksi tai määräaikainen)  

 hoitopalkkion maksamisen keskeytykset; jos hoito keskeytyy äkillisesti hoidettavan tervey-

dentilasta johtuvasta syystä, keskeytyy hoitopalkkion maksaminen 1 kk kuluttua 

 sopimusosapuolet (omaishoitaja ja maakunnan edustaja) tarkistavat sopimuksen ja asiakas-

suunnitelman vähintään kerran vuodessa tai tarvittaessa  

 lakisääteinen tapaturmavakuutus 

 sopimuksen irtisanominen 

 sopimuksen liitteenä on asiakassuunnitelma 

 hoitopalkkion määrä tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella 

Jos sopimus tehdään määräaikaisena, kirjataan asiakassuunnitelmaan, miten tarvittava hoito ja 
huolenpito toteutetaan omaishoitosopimuksen päättymisen jälkeen.  

Omaishoitosopimus tarkistetaan vuosittain tai tarvittaessa.  

 

Hoitopalkkion määräytyminen 

Omaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidettavan toimintakyvyn, hoidon 

sitovuuden ja vaativuuden sekä kokonaisarvion ja harkinnan perusteella. Hoitopalkkio tarkistetaan 

kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Omais-

hoidontuki maksetaan omaishoitajalle kuukausittain. Palkkio on veronalaista tuloa, josta pidätetään 

ennakkovero ja suoritetaan eläkevakuutusmaksu. Palkkiosta ei makseta työnantajan sosiaaliturva-

maksua. Omaishoidon tuen hoitopalkkio saattaa vaikuttaa etuuksiin. Omaishoitajan tulee itse tarkis-

taa omaishoidontuen hoitopalkkion vaikutukset saamiinsa muihin etuuksiin. 

 

Hoitopalkkiot  

I 410,54€ 
Hoidettava tarvitsee pääsääntöisesti ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Arvioinnissa käyte-

tään asiakkaan tilanteeseen soveltuvia arviointimenetelmiä.  

 

II 578,40€ 

Hoidettava tarvitsee jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Hoito on pääsääntöisesti  

kokopäiväistä ja kokoaikaista.  

 

III 810,35€ 

Hoidettava tarvitsee jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa.  

 

IIIb 1052,55€ (tarkastus 1-6 kk välein)  

Hoidollisesti raskaassa siirtymävaiheessa, omainen ei ole työmarkkinoiden käytettävissä. 

Jos omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä 
omaa tai toisen työtä, palkkio on vähintään laissa määritellyn mukaisesti edellyttäen, että hoitajalla 
ei ole tältä ajalta: 

1. vähäistä suurempia työtuloja; 
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2. oikeutta sairausvakuutuslain (1224/ 2004) 10 luvun mukaiseen erityishoitorahaan; 
3. oikeutta vuorotteluvapaalain (1305/ 2002) 13 §:n mukaiseen vuorottelukorvaukseen. 

 

Hoitopalkkio voidaan sopia säädettyä määrää pienemmäksi, jos: 

 hoidon sitovuus on vähäisempää, eli omaishoitaja ei ole yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskey-

tyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin ja hoidon ja huolenpidon 

tarve on vähäistä; taikka siihen on hoitajan esittämä erityinen syy 

 hoidettavalla on käytössään henkilökohtainen avustaja yli 40 tuntia / viikko  

 tilanteissa, joissa hoitaja käy useita kertoja päivässä hoidettavan luona, mutta ei asu sa-

massa osoitteessa  

 hoidettava on säännöllisesti neljätoista (14) vuorokautta tai yli kuukaudessa ympärivuoro-

kautisessa jaksohoidossa kodin ulkopuolella 

 

Vain yhtä alentamisperustetta voidaan soveltaa kerrallaan. Hoitopalkkio ei kuitenkaan voi olla pie-

nempi kuin laissa määritelty minimi. (Laki omaishoidon tuesta 5§) 

 

Keskeytykset hoitopalkkion maksamisessa 

Jos omaishoito keskeytyy äkillisesti hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä, hoitopalkkion 

maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua. Jos omaishoitotilanne keskeytyy hoitajasta johtuvasta 

syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä, hoitopalkkio keskeytyy 7 

vuorokauden kuluttua. Omaishoitaja on velvollinen ilmoittamaan omaishoidon tuen omatyöntekijälle 

omaishoidon keskeytymisestä. Jos keskeytys on jätetty ilmoittamatta, peritään perusteetta maksettu 

hoitopalkkio takaisin.  

 

Asiakasmaksut  

Omaishoitoon kuuluvista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista peritään sosiaali- ja terveyden-

huollon asiakasmaksuasetuksen ja maakunnan asiakasmaksujen mukaiset maksut. Omaishoitajan 

lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävistä korvaavista palveluista peritään maksu asiakasmaksu-

lain 6 b §:n säännösten mukaisesti, joiden maksut ovat maksukaton ulkopuolella. Poikkeuksena ovat 

palvelut, jotka on säädetty kokonaan tai osittain maksuttomiksi. Omaishoidon tuen hoitopalkkiota ei 

oteta huomioon tulona kotihoidon palvelumaksua määriteltäessä.  

 

Omaishoitaja voi pitää lakisääteisen vapaapäivän enintään kolmena alle vuorokauden pituisena jak-

sona siten, että jaksojen pituus yhteensä ei ylitä 24 tuntia. Vapaapäivästä, joka pidetään useam-

massa jaksossa, voidaan periä yksi maksu vapaata vuorokautta kohti. Asiakasmaksu peritään en-

simmäisen vapaajakson alkaessa.  

 

Asiakasmaksulain 4 § 1 mom 5 kohdan mukaan palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut ovat mak-

suttomia. Mikäli asiakkaalle järjestetty vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen kotiin, omais-

hoitajan lakisääteisen vapaan ajalta ei peritä asiakasmaksua omaishoidettavan hoidon osalta. 

 

Asiakassuunnitelma  

Palvelutarpeen arviointia täydennetään asiakkaalle laadittavalla asiakassuunnitelmalla, ellei suunni-

telman laatiminen ole ilmeisen tarpeetonta. Suunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä es-

tettä, yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakassuunnitelma sisältää asiakkaan palvelutarpeen edellyttä-

mässä laajuudessa: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2004/20041224
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021305
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1. asiakkaan arvion ja ammatillisen arvion tuen tarpeesta; 

2. asiakkaan arvion ja ammatillisen arvion tarvittavista palveluista ja toimenpiteistä; 

3. omatyöntekijän tai muun asiakkaan palveluista vastaavan työntekijän arvio asiakkaan ter-

veyden tai kehityksen kannalta välttämättömistä sosiaalipalveluista, niiden alkamisajankoh-

dasta ja kestosta; 

4. tiedot siitä kuinka usein asiakas ja omatyöntekijä tai muu asiakkaan palveluista vastaava 

työntekijä tulevat tapaamaan; 

5. asiakkaan ja työntekijän arvion asiakkaan vahvuuksista ja voimavaroista; 

6. asiakkaan ja työntekijän yhdessä asettamat tavoitteet, joihin sosiaalihuollon avulla pyritään; 

7. arvion asiakkuuden kestosta; 

8. tiedot eri alojen yhteistyötahoista, jotka osallistuvat asiakkaan tarpeisiin vastaamiseen ja vas-

tuiden jakautuminen niiden kesken; 

9. suunnitelman toteutumisen seurantaa, tavoitteiden saavuttamista ja tarpeiden uudelleen ar-

viointia koskevat tiedot. 

 

Asiakassuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa omaishoitotilanteen muuttuessa tai hoidettavan tai 

omaishoitajan pyynnöstä, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Seuraava tarkastamisajankohta kir-

jataan asiakassuunnitelmaan. Asiakassuunnitelma sovitetaan yhteen asiakkaan muiden palvelujen 

ja tukitoimien kanssa. Asiakassuunnitelma on yhteinen omaishoidettavalle ja -hoitajalle omaishoidon 

tuen osalta. Omaishoitajalle laaditaan oma asiakassuunnitelma, jos hän tarvitsee muita kuin omais-

hoidon hoitotehtävää tukevia sosiaalihuollon palveluja.  

 

Omaishoitajan lakisääteinen vapaa 

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Oi-

keus kahden vuorokauden vapaaseen koskee omaishoitajia, joiden hoidon sitovuus ei ole sitovaa 

ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sosiaalihuoltolain 27 b § mukaan kahden vuorokau-

den vapaaseen ovat oikeutettuja myös ne omaistaan hoitavat, joilla ei ole tehtynä sopimusta omais-

hoidosta.  

 

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti, jos 

hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti 

päivittäin. Sitovuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää sään-

nöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- ja ter-

veyspalveluja tai saaden kuntoutusta tai opetusta.  

 

Lakisääteisen vapaan pitämiseen liittyviä maakunnallisia yhteneväisiä ohjeistuksia: 
 Lakisääteiseen vapaaseen kalenterikuukautta kohti ei ole oikeutettu silloin, kun omaishoito 

keskeytyy yli neljäksitoista vuorokaudeksi kalenterikuukauden aikana 

 Omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestäminen palvelusetelillä, jaksohoitona, perhehoi-

tona tai toimeksiantosuhteisena sijaishoitona kirjataan asiakassuunnitelmaan  

 Mikäli omaishoitaja ei halua pitää lakisääteisiä vapaita, tieto kirjataan asiakassuunnitelmaan.  

 Vapaat tulee pitää suunnitellusti esim. jaksohoito suunniteltujen jaksojen mukaan. Jos asia-

kassuunnitelmassa on sovittu hoidettavan ympärivuorokautisesta hoidosta säännöllisesti 

muualla kuin kotona, tulee hoitajan käyttää vapaapäivät tänä ajankohtana.  

 Omaishoitaja voi myös jaksottaa ja pitää lakisääteisen vapaan enintään kolmena alle vuoro-

kauden pituisena jaksona siten, että jaksojen pituus yhteensä ei ylitä 24 tuntia. Vapaa, joka 

pidetään enintään kolmessa jaksossa, peritään yksi maksu vapaata vuorokautta kohti. Asia-

kasmaksu peritään ensimmäisen vapaajakson alkaessa.  
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 Edellisen vuoden lakisääteiset vapaat on käytettävä seuraavan vuoden tammikuun loppuun 

mennessä. Lakisääteiset vapaat tulee pitää puolen vuoden sisällä siitä, kun ne on ansaittu. 

Lakisääteiset vapaat suositellaan pidettäväksi kuukausittain.  

 

Lakisääteisen vapaan ajan hoito voidaan järjestää omaishoidettavalle: 

 Toimeksiantosopimuksella toteutettavana sijaishoitona 

 Omaishoidon vapaapäivien työntekijän avulla 

 Perhehoitona   

 Ympärivuorokautinen jaksohoitona 

 Päivätoimintana  

 Palvelusetelillä 

 

Muu vapaa / virkistysvapaa 

Omaishoitajalle voidaan järjestää lakisääteisten vapaiden lisäksi virkistysvapaata. Maakunta voi tar-

vittaessa järjestää tuen tarpeessa olevan henkilön päivittäin sitovaa hoitoa ja huolenpitoa antavalle 

omaiselle tai läheiselle vapaapäiviä sekä alle vuorokauden pituisia virkistysvapaita. Maakunnan on 

huolehdittava hoidettavan hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä vapaan aikana. Hoitajan 

vapaan aikainen sijaishoito voidaan järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a §:ssä tarkoitettuna 

sijaishoitona. Virkistysvapaan tavoitteena on tukea niitä omaisia ja läheisiä, jotka osallistuvat tiiviisti 

tuen tarpeessa olevan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämiseen. Virkistysvapaa koskee käy-

tännössä niitä henkilöitä, jotka täyttävät kriteerit omaishoitosopimuksen tekemiselle, mutta jotka ei-

vät syystä tai toisesta ole tehneet sopimusta. Tarkoituksena on laajentaa maakunnan antaman tuen 

piirissä olevaa omaisten ja läheisten antamaa hoitoa heikentämättä hoitoa ja huolenpitoa tarvitse-

vien henkilöiden mahdollisuuksia päästä omaishoitolain mukaisen omaishoidon tuen piiriin. 

 

Omaishoidon palveluseteli  

Omaishoitoa tukevia palveluja voidaan järjestää myös palvelusetelillä. Palvelusetelillä maakunta si-

toutuu maksamaan palvelun käyttäjän hankkimat palvelut siihen palvelusetelin arvoon asti, jonka 

maakunnan liikelaitos on päättänyt. Palvelusetelillä hankittavat palvelut ovat maakunnan liikelaitok-

sen hyväksymän yksityisen palveluntuottajan tai järjestön tuottamia palveluita. Mikäli hoidettavan 

hoito järjestetään palvelusetelillä omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi, asiakkaan maksetta-

vaksi tulee palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan hinnan välinen erotus. Maakunnan alueella 

omaishoidon palvelusetelin arvo on 105€/vrk (enintään 3 kpl kuukaudessa). Yksi 105 euron arvoinen 

palveluseteli vastaa yhtä vapaavuorokautta. Omaishoidon palvelusetelistä on olemassa oma sään-

tökirja. 

 

Omaishoitajan koulutus ja valmennus 

Omaishoitolain 3 a §:n mukaan (511/2016) omaishoitajalle on järjestettävä valmennusta ja koulu-

tusta hoitotehtävää varten. Maakunta järjestää omaishoitajien valmennuksen osana omaishoidon 

tuen arviointijaksoa omaishoitotilanteen alussa ja säännöllisesti arvioiden, mikäli tilanne sen uudel-

leen vaatii. Omaishoitaja ohjataan Omaishoitajaliiton paikallisjärjestön Ovet-valmennukseen.  
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Omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastukset  

Omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus hyvinvointi- ja terveystarkastukseen omaishoidon tuen al-

kaessa sekä kahden vuoden välein. Hyvinvointi- ja terveystarkastukset ei peritä asiakasmaksua so-

siaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992 5 §:n 1) kohdan perusteella.  

 

Omaishoitajalle lähetetään kutsu hyvinvointi- ja terveystapaamiseen. Mikäli mahdollista, tieto kutsun 

lähettämisestä kirjataan omaishoitajan omiin terveystietoihin potilastietojärjestelmän kertomukseen 

omaishoitajan luvalla. Omaishoidon tuen edellytys on suostumus tietojen luovuttamiseen. 

 

Terveys- ja hyvinvointitarkastuksessa selvitetään omaishoitajan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 

toimintakykyä ja terveydentilaa, lisäksi selvitetään mahdolliset sairaudet ja niiden vaatima hoito sekä 

elämäntilanne ja sosiaaliset verkostot. Tarkastuksessa käytetään Chess-elämänlaatumittaria, joka 

kartoittaa avun ja tuen tarvetta sekä koko perheen ja lähiverkoston olemassa olevia voimavaroja. 

Terveydenhoitaja keskustelee tarvittaessa omaishoitajan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 

toimintakyvystä ja terveydentilasta yhdessä omatyöntekijän kanssa suhteessa kykyyn toimia omais-

hoitajana. Tarkastuksella tuetaan omaishoitajaa tekemään hänen omaa terveyttään ja hyvinvointi-

aan edistäviä valintoja. Tarvittaessa ohjataan asiakas lääkärin ja/tai muun sosiaali- ja terveyden-

huollon asiantuntijan arvioon.  

 

Omaishoidon tukea ei myönnetä, jos hoitajalla on: 

 todettu (diagnosoitu) muistisairaus, joka on edennyt sellaiseen vaiheeseen, että edellytykset 

omaishoitajana toimimiseen eivät enää täyty (lääkärin lausunto tarvittaessa) 

 vakavia mielenterveyden ongelmia (lääkärin lausunto tarvittaessa) 

 päihteiden väärinkäyttöä (arvioidaan tarvittaessa audit-kyselyllä) 

 perhetilanne tai elämäntilanne selvästi rajoittaa toimimasta omaishoitajana (arvioidaan tar-

vittaessa THL:n väkivaltaseulalla) 

 

Eläke- ja muu vakuutusturva 

Sopimusomaishoitajalla on oikeus eläketurvaan ja tapaturmavakuutukseen. Tarve sopimusomais-

hoitajan vastuuvakuutukseen sekä työttömyysturvaa koskeviin muutoksiin selvitetään erikseen. 

Omaishoitosopimukseen kuuluu lakisääteinen tapaturmavakuutus, joka koskee hoitotilanteissa ta-

pahtuvia tapaturmia. Omaishoitajan vakuuttaminen alkaa 17 vuotiaana, jatkuu v. 1957 tai sitä ennen 

syntyneillä 68 vuoteen, vuosina 1958 - 1961 syntyneillä 69 vuoteen ja vuonna 1962 ja sen jälkeen 

syntyneillä 70 vuoteen.  

 

Sijaishoito 

Omaishoitaja voi itse hankkia omasta lähiverkostostaan hoidettavalleen sijaishoitajan, jonka kanssa 

tehdään toimeksiantosopimus ja viranhaltijapäätös. Sijaishoitajille maksettava palkkio vuonna 2018 

on 77,60 euroa / vuorokausi. 

  

Perhehoito 

Omaishoitajan vapaan järjestämiseksi voidaan omaishoidettavalle järjestää perhehoitoa perheko-

dissa tai hoidettavan kotona. Ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoidosta on laadittu maakun-

nallinen sääntökirja. 
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Päivä- ja iltaparkkihoito 

1 - 4 tuntia kestävää maksutonta päivähoitoa omaishoidettaville järjestetään kuntakohtaisesti maa-

kunnan alueen eri jaksohoitoyksiköissä tai päivätoiminnassa. Tietoa oman alueen paikoista antavat 

nimetyt omatyöntekijät.  

 

1 - 4 tuntia kestävä iltapäivä – ja iltahoitoa klo 16:sta jälkeen omaishoidettaville järjestetään maa-

kunnan alueella kunnasta riippuen. Asiakasmaksu on osa-aikaisen päivätoiminnan asiakasmaksu 

eli 9 euroa /kerta. 

 

 

 

III ASIAKKUUDEN PÄÄTTYMINEN 

 
Omaishoidon tuen päättymisen yhteydessä tehdään nimetyn omatyöntekijän toimesta seurantata-

paaminen, jossa pyydetään palautetta omaishoidon tuesta järjestäjän ja tuottajan näkökulmasta, an-

netaan asiakasohjausta uudessa muuttuneessa elämäntilanteessa ja ohjataan omaishoitaja muun 

muassa Omaishoitaja-yhdistysten tarjoamiin vertaistukiryhmiin, tai mukaan vapaaehtoistoimintaan. 

Lisäksi omaishoitajalle tarjotaan mahdollisuus terveys- ja hyvinvointitarkastukseen, jonka tavoit-

teena on antaa ohjausta ja neuvontaa omaishoitajan omaan terveyteen ja hyvinvointiin sekä elä-

mänhallintaan liittyen. 

 
Omaishoidon tuki päättyy ilman irtisanomista sen kuukauden loppuun, jonka aikana hoidettavan 

hoito terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi. Maakunta voi irtisanoa omaishoidon-

sopimuksen kahden kuukauden irtisanomisajalla. Omaishoitaja voi irtisanoa sopimuksen yhden kuu-

kauden irtisanomisajalla. Jos sopimuksen jatkaminen vaarantaa hoidettavan tai hoitajan terveyden 

tai turvallisuuden, tulee omaishoidon tuen sopimus purkaa välittömästi maakunnan toimesta. Hoita-

jaa ja hoidettavaa kuullaan ennen sopimuksen purkamisesta. Päätöksen sopimuksen päättymisestä 

tekee sopimuksen tehnyt viranhaltija. Omaishoitosopimusta koskeva riita käsitellään hallintoriita-

asiana hallinto-oikeudessa siten kuin hallintolain käyttölaissa (586/1996) säädetään. Omaishoidon 

tuen irtisanomisesta tehdään viranhaltijapäätös.  

 

 

 

SÄÄNTÖKIRJAN SEURANTA JA ARVIOINTI 
 

Sääntökirjaa päivitetään ja arvioidaan Etelä-Savon maakunnassa nimetyn omaishoidon työryhmän 

toimesta vähintään vuosittain kevään aikana ennen seuraavan vuoden budjetin laadintaa tai tarvit-

taessa. Vuosittain huomioidaan muun muassa indeksikorotukset palkkioihin sekä muutokset asia-

kasmaksuihin. Muutokset hyväksytään maakunnan järjestäjätahossa. Maakunnallinen omaishoidon 

asiantuntijatyöryhmä koostuu julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoista sekä omaishoita-

jista.  
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LIITTEET 

Liite 1 Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaa-

malla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn 

tukeminen. 

2 §  

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 

1) omaishoidolla vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä 

kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla; 

2) omaishoitosopimuksella hoitajan ja hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan välistä toimeksian-

tosopimusta omaishoidon järjestämisestä; 

3) omaishoitajalla hoidettavan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt 

omaishoitosopimuksen; 

4) omaishoidon tuella kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palve-

luista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palve-

luista; 

5) omalla työllä omassa tai perheenjäsenen yrityksessä, liikkeessä tai ammatissa taikka maa-, 

metsä-, koti- tai muussa taloudessa suoritettua työtä ja itsenäistä tieteellistä tai taiteellista työtä sekä 

päätoimista opiskelua. 

3 §  

Tuen myöntämisedellytykset 

Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos: 

1) henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tar-

vitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa; 

2) hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja 

huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla; 

3) hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia; 

4) omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoi-

dettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää; 

5) hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva; ja 

6) tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista. 

4 §  

Omaishoitajalle järjestettävä vapaa 

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta 

kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuoro-

kautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, 

että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella 

järjestettyjä sosiaali- tai terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta. (3.11.2006/950)  

Kunta voi järjestää omaishoitajalle 1 momentissa säädettyä enemmän vapaapäiviä sekä alle vuoro-

kauden pituisia virkistysvapaita. Vapaapäiviä ja virkistysvapaita voidaan järjestää muillekin kuin 1 

momentissa tarkoitetuille omaishoitajille. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937#a937-2005#a937-2005
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937#a937-2005#a937-2005
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937#a937-2005#a937-2005
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937#a3.11.2006-950#a3.11.2006-950
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Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä hoitajan va-

paan aikana. Edellä 1 momentissa tarkoitettujen vapaapäivien ja virkistysvapaan pitäminen eivät 

vähennä hoitopalkkion määrää. 

5 §  

Hoitopalkkio 

Palkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hoitopalkkio on vähintään 300 

euroa kuukaudessa. 

Jos omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä 

omaa tai toisen työtä, palkkio on vähintään 600 euroa kuukaudessa edellyttäen, että hoitajalla ei ole 

tältä ajalta: 

1) vähäistä suurempia työtuloja; 

2) oikeutta sairausvakuutuslain (1224/ 2004) 10 luvun mukaiseen erityishoitorahaan; 

3) oikeutta vuorotteluvapaalain (1305/ 2002) 13 §:n mukaiseen vuorottelukorvaukseen. 

Hoitopalkkio voidaan sopia säädettyä määrää pienemmäksi, jos: 

1) hoidon sitovuus on vähäisempää kuin mitä 4 §:n 1 momentissa edellytetään ja hoidon ja huolen-

pidon tarve on vähäistä; taikka 

2) siihen on hoitajan esittämä erityinen syy. 

6 § (3.11.2006/950)  

Hoitopalkkion määrän tarkistaminen 

Hoitopalkkion määrä tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tar-

koitetulla palkkakertoimella. 

7 §  

Hoito- ja palvelusuunnitelma 

Omaishoidon tuesta on laadittava yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa hoito- ja palvelu-

suunnitelma. Suunnitelmaan tulee liittää tiedot tämän lain mukaisista hoidettavan ja hoitajan oikeuk-

sia koskevista säännöksistä ja niiden soveltamisesta. 

Lisäksi suunnitelmaan tulee kirjata ainakin: 

1) omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö; 

2) muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä ja sisältö; 

3) omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja sisältö; sekä 

4) miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, terveydenhoitoon liittyvien käyntien tai muun 

poissaolon aikana. 

8 §  

Omaishoitosopimus 

Omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja kunnan välillä sopimus, jonka liitteenä on oltava 

hoito- ja palvelusuunnitelma. 

Omaishoitosopimuksen tulee sisältää tiedot ainakin: 

1) hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta; 

2) oikeudesta 4 §:n 1 momentin mukaisiin vapaapäiviin; 

3) mainitun 4 §:n 2 momentin mukaisen vapaan järjestämisestä; 

4) määräaikaisen sopimuksen kestosta; sekä 

5) hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta 

johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä. 

Omaishoitosopimus on voimassa toistaiseksi. Erityisestä syystä sopimus voidaan tehdä määräaikai-

sena. Sopimusta voidaan tarvittaessa tarkistaa. 

9 §  

Omaishoitosopimuksen irtisanominen ja purkaminen 

Kunta voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista seuraavan kahden 

ja omaishoitaja irtisanomista seuraavan yhden kuukauden kuluttua. Jos sopimuksen jatkaminen 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937#a937-2005#a937-2005
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2004/20041224
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021305
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937#a3.11.2006-950#a3.11.2006-950
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060395
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937#a937-2005#a937-2005
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937#a937-2005#a937-2005
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937#a937-2005#a937-2005
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vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden, sopijapuolet voivat purkaa so-

pimuksen välittömästi. 

Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito hoidetta-

van terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi. Jos omaishoito hoidettavan terveyden-

tilasta johtuvasta syystä keskeytyy tilapäisesti, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden ku-

luttua. 

Sopimusehto, joka poikkeaa tämän pykälän säännöksistä omaishoitajan vahingoksi, on mitätön. 

10 §  

Omaishoitajan eläke- ja tapaturmavakuutusturva 

Omaishoitaja ei ole työsopimuslain (55/ 2001) tarkoittamassa työsuhteessa sopimuksen tehneeseen 

kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. 

Omaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa (549/2003). 

Omaishoidon tuesta hoitajan kanssa sopimuksen tehneen kunnan on otettava tapaturmavakuutus-

lain (608/1948) 57 §:n 1 momentin mukainen vakuutus hoitajalle. 

11 §  

Palvelun järjestäjä 

Omaishoidon tuen järjestämisestä vastaa se kunta, joka sosiaalihuoltolain (710/1982) 3 luvun mu-

kaan on velvollinen järjestämään hoidettavalle sosiaalipalveluja. 

12 §  

Muutoksenhaku ja omaishoitosopimusta koskevan riidan käsittely 

Muutoksenhausta tässä laissa tarkoitetuissa asioissa on voimassa, mitä sosiaalihuoltolain 7 luvussa 

säädetään. Omaishoitosopimusta koskeva riita käsitellään hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa si-

ten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

13 §  

Voimaantulo 

Tämä laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006. 

Tällä lailla kumotaan sosiaalihuoltolain 27 a–27 c § niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen. Jos 

muussa lainsäädännössä viitataan tällä lailla kumottuihin säännöksiin tai niiden nojalla annettuun 

asetukseen, viittauksen on katsottava tarkoittavan tämän lain säännöksiä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Kunnan on huolehdittava siitä, että omaishoitosopimukset ja niiden liitteinä olevat hoito- ja palvelu-

suunnitelmat saatetaan vastaamaan tämän lain säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2006. 

 

Omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoito voidaan järjestää toimeksiantosopimuksella 

1.8.2011 alkaen 

Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito voidaan järjestää 1.8.2011 alkaen 

toimeksiantosopimuksella. Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005, jäljempänä omaishoitolaki) 

muutoksen (318/2011) tavoitteena on tukea omaishoitajien jaksamista parantamalla heidän mahdol-

lisuuksiaan pitää lakisääteiset vapaapäivät sekä muita vapaapäiviä ja virkistysvapaita. Uudistus pe-

rustuu hallituksen esitykseen (HE 331/2010), jonka mukaisesti tehtiin muutoksia myös perhehoita-

jalakiin (312/1992) ja lastensuojelulakiin (417/2007). Perhehoitajalain 1, 2 ja 7 §:n muutokset tulivat 

voimaan 1.8.2011 ja niitä sovelletaan 1.1.2012 lukien. Perhehoitajalain 6 a §:n muutos tuli voimaan 

1.8.2011. Lastensuojelulain 50 §:n muutos tuli voimaan 1.1.2012.  

 

Omaishoidon tuesta annettuun lakiin on lisätty uusi 4 a §, jonka mukaan kunta voi järjestää omais-

hoitajan vapaan tai muun poissaolon aikaisen hoidon tekemällä tehtävään soveltuvan henkilön 

kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan vakituisen omaishoitajan vapaan 

aikaisesta sijaishoidosta. Omaishoitajan sijaisen avulla toteutettava hoito järjestetään hoidettavan 

kotona, mikä vastaa selvitysten mukaan monien omaishoitajien ja-hoidettavien henkilöiden toiveita. 

Sijaishoitajan ei tarvitse olla hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937#a937-2005#a937-2005
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030549
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1948/19480608
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937#a937-2005#a937-2005
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820710
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937#a937-2005#a937-2005
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960586
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Uudistus tuo kunnille uuden vaihtoehdon omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikaisen hoidon 

järjestämistapoihin. Sijaishoidon mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja saatavuuden edistämiseksi 

tarvitaan suunnitelmallista toimintaa ja monipuolista tiedotusta, jossa kunnat voivat hyödyntää muun 

muassa verkkotiedotusta ja yhteistyötä järjestöjen kanssa. Omaishoitajan vapaasta sovittaessa on 

tärkeää pohtia yhdessä omaishoitajan ja hoidettavan kanssa, mikä on kuhunkin tilanteeseen sopiva 

omaishoitoa korvaavan hoidon järjestämistapa. Hoitojärjestelyn on aina turvattava hoidettavan hy-

vinvointi, terveys ja turvallisuus. Kunta päättää viimesijassa siitä, miten omaishoitajan vapaan tai 

poissaolon aikainen hoito järjestetään. Hoidon järjestäminen sijaishoitajan avulla edellyttää kuiten-

kin, että omaishoitaja suostuu siihen. Myös omaishoidossa olevan henkilön mielipide on otettava 

huomioon, kun suunnitellaan hoidon järjestämistä sijaishoitajan avulla. Järjestelyn tulee aina olla 

hoidossa olevan henkilön edun mukainen.  

 

Henkilön soveltuvuudesta omaishoitajaksi säädetään omaishoitolain 3 §:n 3 kohdassa, jonka mu-

kaan omaishoitajan terveyden ja toimintakyvyn on vastattava omaishoidon asettamia vaatimuksia. 

Tämä edellytys koskee myös sijaishoitajia. Sijaishoitajan soveltuvuutta on aina arvioitava hoidetta-

van henkilön kannalta kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon hoidon asettamat vaatimukset. Omais-

hoidon tuella hoidettavalle tehdään aina asiakassuunnitelma (omaishoitolaki 7 §), johon sisällytetään 

sijaishoidon käyttö omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikana. Omaishoitajan lakisääteisen 

vapaan aikaisesta sijaishoidosta, joka korvaa omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, kunta 

voi periä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992, 6 b §) sääde-

tyn maksun. Vuonna 2018 maksu on enintään 11,40 euroa vuorokaudessa.  

 

Kunta päättää omaishoitajan muun vapaan tai poissaolon aikaisen sijaishoidon maksuista. Maksu 

voi olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Lisäksi kunta tekee 

sijaishoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen. Toimeksiantosopimus tehdään jokaisesta hoidetta-

vasta erikseen siltä hoitoajalta, jolloin sijaishoitaja toimii omaishoitajan sijaisena. Kunta voi siten 

tehdä yhden sijaishoitajan kanssa useita eri hoidettavia henkilöitä koskevia toimeksiantosopimuksia. 

 

Kunnan sijaishoitajan kanssa tekemässä toimeksiantosopimuksessa sovitaan: 

1. sijaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta; 

2. tarvittaessa sijaishoitajalle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta; 

3. toimeksiantosopimuksen voimassaolosta; sekä 

4. tarvittaessa muista sijaishoitoa koskevista seikoista. 

 

Kunta päättää sijaishoitajalle maksettavan palkkion määräytymisperusteista. Omaishoitajan sijaisen 

palkkion määrä ei ole sidoksissa omaishoitajalle omaishoitolain 5 §:n mukaan maksettaviin palkkioi-

hin, vaan palkkiosta sovitaan kunnan ja sijaishoitajan välillä. Sijaishoitajien palkkiot voivat olla esi-

merkiksi tunti- tai vuorokausikohtaisia. Kunta päättää myös siitä, onko palkkio aina sama vai porras-

tetaanko se sijaishoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Kunta päättää, maksetaanko sijaishoi-

tajalle korvauksia kustannuksista, joita hänelle mahdollisesti aiheutuu omaishoitajan sijaisena toimi-

misesta. Kustannusten korvaukset ovat pääsääntöisesti veronalaista ansiotuloa. Lisätietoa kustan-

nuskorvausten verotuskohtelusta on saatavissa vuoden vaihteessa annettavasta Verohallinnon yh-

tenäistämisohjeesta sekä työnantajan vuosi-ilmoituksen täyttöoppaasta.  

 

Sijaishoitajan kanssa tehtävä toimeksiantosopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassa olevaksi tai 

määräaikaiseksi. Jos sopimus on voimassa vuoden vaihteessa, hoitopalkkion määrää tarkistetaan 

omaishoidon tuesta annetun lain 6 §:n mukaisesti. Sijaishoitajan työoikeudellisesta asemasta, elä-

keturvasta sekä tapaturmavakuutuksesta säädetään 4 a §:n 3 momentissa. Sijaishoitajan työoikeu-
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dellinen asema sekä eläke- ja tapaturmavakuutusturva on samanlainen kuin omaishoitajalla (omais-

hoitolaki 10 §). Sijaishoitaja ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa sopimuksen tehnee-

seen kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. Sijaishoitajan eläketurvasta säädetään kun-

nallisessa eläkelaissa (549/2003), ja sijaishoitajan tapaturman varalta kunnan on otettava tapatur-

mavakuutuslain 57 §:n 1 momentin mukainen vakuutus sijaishoitajalle. Sijaishoitoa omaishoitajan 

vapaan ja muun poissaolon aikana koskeva omaishoitolain 4 a § tuli voimaan 1.8.2011 lukien. 
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Liite 2 Omaishoidon prosessikuvaukset 

ks. posteri 
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Liite 3 Omaishoidon teesit  

Kymmenen teesiä omaishoidosta (Omaishoitajat ja Läheiset -liitto 2004)  

 
1. Omaishoidolle on annettava sille kuuluva arvo  

Yhteiskunnan on estettävä omaishoitajien syrjäytyminen. 

 On tunnustettava, että Suomi ei selviydy ilman omaishoitoa. 

 Omaishoito ei saa olla pelkästään laitoshoidon vaihtoehto. 

 Omaishoitajia on kohdeltava tasa-arvoisesti. 

2. Omaishoitotilanteet on tunnistettava  

Viranomaisten on oltava herkkiä havaitsemaan omaishoidon rajat ja mahdollisuudet. 

 Heti kun hoitosuhde on syntynyt, viranomaisten on tarjottava omaishoitoa tukevia palveluja. 

 Kaikkia omaishoitosuhteita varten on tehtävä yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. 

 Kun omaishoito käy hoitajalle ylivoimaiseksi, on hoidettavalle järjestettävä hoitopaikka. 

3. Jokaiseen omaishoitosuhteeseen on kohdistettava oikeanlaista tukea  

Tuen ja palvelujen määrää on kasvatettava hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. 

 Työssäkäyvien omaishoitajien hoitoa tarvitseville läheisille on tarjottava riittävästi päivähoidon vaihtoehtoja. 

 Erityistä hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevan lapsen vanhempia on kohdeltava omaishoitajina. 

 Iäkkäiden puolisoiden erityistarpeet on otettava huomioon. 

4. Omaishoito on osa kotihoidon kokonaisuutta  

Hoito- ja palvelusuunnitelmaa on säännöllisin välein tarkistettava. 

 Omaishoidon onnistumiseksi on annettava riittävästi apuvälineitä ja hoitotarvikkeita. 

 Kotiin on järjestettävä kotihoitoa tukevia palveluja. 

 Kuntien on varauduttava lyhyt- ja pitkäaikaishoidon antamiseen hoidettavalle. 

5. Omaishoitajille on tarjottava tietoa, koulutusta ja ohjausta  

Kuntien, seurakuntien ja järjestöjen tulee toimia yhteistyössä omaishoitajien tukemiseksi. 

 Perheitä on tuettava tunnistamaan, milloin normaali perhesuhde muuttuu omaishoitosuhteeksi. 

 Omaishoitajille on tarjottava helposti saatavaa, selkeää tietoa oikeuksista ja palveluista. 

 Koulutuksen ja ohjauksen pitää olla yksilöllistä ja kuhunkin omaishoidon vaiheeseen soveltuvaa. 

6. Omaishoitajien terveydestä ja toimintakyvystä on huolehdittava  

Ammattilaisten tulee aktiivisesti seurata omaishoitosuhteessa elävien henkilöiden terveydentilaa. 

 Omaishoitotilanteiden selvittämiseksi ikääntyvien perheiden tulee saada palveluohjausta. 

 Omaishoitajille on järjestettävä säännöllisiä terveystarkastuksia. 

 Omaishoitajille on tarjottava mahdollisuus toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kuntoutukseen. 

7. Omaishoitajilla tulee olla oikeus säännölliseen vapaaseen  

Yksilöllisiä tilapäishoidon vaihtoehtoja on kehitettävä. 

 Omaishoitajien jaksaminen on turvattava loman ja vapaan avulla. 

 Vapaata on järjestettävä hoitajan yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden mukaan. 

 Kotona tehtävään tilapäishoitoon on koulutettava sijaishoitajia. 

8. Omaishoitajalla on oltava mahdollisuus vertaistukeen  

Viranomaisten on kannustettava omaishoitajia osallistumaan paikkakunnalla toimiviin vertaisryhmiin. 

 Omaishoitajat tarvitsevat toisiaan, vaikka heidän hoitosuhteensa ovat erilaisia. 

 Omaishoitajan yksilöllisyyttä ja omaa elämänkatsomusta on kunnioitettava. 

 Omaishoitajien ”hiljainen tieto” on otettava täydesti käyttöön myös suunnittelussa. 

9. Hoitosuhde on ihmissuhde  

On tärkeää, että sekä hoitajan että hoidettavan arkielämää ja itsetunnon säilymistä tuetaan. 

 Hoitosuhteessa pitää olla tilaa myös ihmissuhteelle. 

 Toisistaan huolehtivia iäkkäitä pariskuntia ei saa jättää yksin. 

 Vammaisten lasten vanhemmilla on oikeus vanhemmuuteen ja aikuiseen parisuhteeseen. 

10. Omaishoitajalla on oikeus omaan elämään  

Omaishoito on elämäntapa, haaste ja mahdollisuus. On muistettava, että hyvä omaishoito ei saa olla itsestäänselvyys eikä 

se edellytä uhrautumista. 

 Hoitaminen ei saa olla omaishoitajan ainoa elämänsisältö. 

 Riippuvuussuhteen sitovuutta on lievennettävä tukemalla hoitajan jaksamista. 

 Omaishoitajalla on oikeus lepoon, iloon ja hyvään oloon. 


