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VÖYRIN KUNNAN PERUSTEET YLI 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDOLLE
Omaishoito on omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaan lakisääteinen sosiaalipalvelu, jota
kunnan tulee järjestää talousarvionsa puitteissa. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai
alentuneesti toimintakykyisen henkilön hoitoa ja huolenpitoa kotona omaisen tai muun hoidettavalle
läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki koostuu hoidettavalle tarjottavista palveluista sekä
omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.
Omaishoidon tuen myöntämisedellytyksiä:
 Henkilö tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa alentuneen toimintakyvyn, sairauden,
vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi.
 Hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja
huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla.
 Hoidettava hyväksyy omaishoitajan ja omaishoidon hoitomuodokseen.
 Omaishoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia.
 Omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on
riittävää hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta.
 Hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan sopiva siellä annettavalle hoidolle.
 Tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Omaishoidon tuen perusteet
Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntäminen edellyttää, että hoidettavan kokonaistilanne täyttää
tuen yleiset ja erityiset perusteet. Tuen tarpeen arviointi ja päätös perustuvat yhdessä hoidettavan ja
hoitajan kanssa tehtävään kokonaisarviointiin.
RAVAluokka
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RAVAindeksin
arvo

RAVAluokka

Hoitosuositus

RAVAindeksin arvo

Kunnan maksuluokat
omaishoidon tuelle

2,00–2,49

Valvottu

Kotihoito

2,20–2,99

Perustuki

Kotihoidonyksikk
ö
Tehostettu
5
3,00–3,49
Tehostettu
palveluasuminen
Täysin
Vanhustenhuollo
6
3,50–4,03
autettava
n vuodeosasto
RAVA mittaa asiakkaan toimintakykyä ja avuntarvetta.
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2,50–2,99

Valvottu

3,00–3,49
3,50–4,03

Korotettu tuki
Vaativan hoidon tuki

Yleiset perusteet
 Omaishoidon tukeen vaikuttaa kaikilla tasoilla se, kenellä on päävastuu hoidosta. Jos hoito
täyttää sitovan ja vaativan omaishoidon vaatimukset, mutta vastuu hoidosta on pääasiassa
jollakulla muulla kuin omaishoitajalla, kunta voi alentaa omaishoidon tukea alemmalle tasolle
tai täysin evätä tuen. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun hoidettava saa laajaa
kotipalvelua (enemmän kuin kaksi kotikäyntiä päivässä).
 Omaishoidon tuen myöntäminen ei edellytä, että hoidettava oleskelee jatkuvasti vakinaisessa
asunnossaan. Lyhyehkö ulkomaanmatka tai kesämökillä oleskelu ei estä omaishoidon tuen
maksamista.
 Avunanto kodin askareissa tai asioinnissa ei oikeuta omaishoidon tukeen.
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Omaishoidon tukea ei myönnetä, jos hoidettava asuu julkisessa tai yksityisessä sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintayksikössä, esimerkiksi palveluasunnossa tai vanhustenhuollon
vuodeosastolla.
Omaishoidon tuki on sidoksissa kotikuntaan. Jos kotikunta vaihtuu, tuen maksaminen päättyy
muuttopäivään. Jotta omaishoidon tuki voisi jatkua, uudelle kotikunnalle on lähetettävä
hakemus, johon he sitten ottavat kantaa.

Erityiset perusteet ja tukitasot
Omaishoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteet
























Hoidettava tarvitsee yhtämittaista ja säännöllistä päivittäistä hoitoa,
huolenpitoa ja valvontaa henkilökohtaisissa päivittäisissä
toiminnoissa (liikkuminen, henkilökohtainen hygienia, wc-käynnit,
pukeminen ja riisuminen, syöminen).
Hoidettava ei pysty suoriutumaan päivittäisistä asioista
(lääkkeidenotto, kaupassakäynti, kotityöt, ruoanvalmistus) ilman
ohjausta tai apua.
Avuntarve on päivittäistä jatkuvaa avuntarvetta, useita kertoja
päivässä.
Hoidettava voi asua yksin ja hänet voi jättää yksikseen joiksikin
tunneiksi.
Omaishoito on vaihtoehtona kotihoidolle tai kotihoitoyksikölle.
RAVA-indeksi 2,2–2,99
Hoidettavalla on suuri hoidon, huolenpidon ja valvonnan tarve
useissa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa (liikkuminen,
henkilökohtainen hygienia, wc-käynnit, pukeminen ja riisuminen,
syöminen).
Hoidettava ei pysty suoriutumaan päivittäisistä asioista
(lääkkeidenotto, kaupassakäynti, kotityöt, ruoanvalmistus) ilman
suurta apua.
Avuntarve sitoo hoitajaa lähes koko päivän ja ajoittain öisin.
Hoidettava ei voi asua yksin, mutta hänet voi jättää yksikseen lyhyiksi
hetkiksi.
Omaishoito on vaihtoehto tehostetulle palveluasumiselle.
RAVA-indeksi 3,0–3,49
Hoidettavalla on laaja hoidon, huolenpidon ja valvonnan tarve
monissa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa (liikkuminen,
henkilökohtainen hygienia, wc-käynnit, pukeminen ja riisuminen,
syöminen).
Hoidettava ei pysty hoitamaan päivittäisiä toimintoja.
Avuntarve sitoo hoitajaa säännöllisesti vuorokauden ympäri.
Hoidettava ei voi asua yksin eikä häntä voi jättää yksikseen kotiin.
Omaishoito on vaihtoehto vanhustenhuollon vuodeosastolle.
RAVA-indeksi 3,5–4,03

Tukitaso v. 2018
Perustuki
392,57 €/kk
Omaishoitajan
sijaisen perustuki
30,74 €/vrk

Korotettu tuki
522,93 €/kk
Omaishoitajan
sijaisen korotettu tuki
61,39 €/vrk

Vaativan hoidon tuki
874,92 €/kk
Vaativan hoidon tuki
omaishoitajan
sijaiselle
92,13 €/vrk

Perusteet on hyväksytty peruspalvelulautakunnassa § 143/14.12.2016, ja ne ovat olleet
käytössä 1.1.2017 lähtien.

