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Laki omaishoidon tuesta (937/2005). 
 
Lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon 
toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 
sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen (1 §). 

Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheis-
tä henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen (2 §). 

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu 
hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle 
annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palve-
luista (2 §) jotka sovitaan palvelu- ja hoitosuunnitelmassa. 

Sopimus omaishoidon tuesta laaditaan toistaiseksi ja vain erityisis-
tä syistä määräaikaisena (8 § 3 mom.). 

Omaishoidon tuesta sopimuksen tehnyt henkilö ei ole työsopimus-
lain (320/1970) 55/2001 tarkoittamassa työsuhteessa sopimuksen teh-
neeseen kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan (10 § 1 
mom.). 

Omaishoidon tuesta sopimuksen tehneen hoitajan eläketurvasta 
säädetään kunnallisten viranhaltijain ja työntekijöiden eläkelaissa 
(202/64) 549/2003 (10 § 2 mom.) 

Omaishoidon tuesta hoitajan kanssa sopimuksen tehneen kunnan 
on vakuutettava hoitaja työtapaturma- ja ammattitautilain otettava tapa-
turmavakuutuslain (608/1948) 459/2015 3 § 1 momentin mukaisella 
vakuutuksella. 57 § 1 momentin mukainen vakuutus eli vapaaehtoinen 
tapaturmavakuutus (10 § 3 mom.). 

Järjestämisvastuu ja asiakkuus 
Omaishoidon tuki on sosiaalipalvelua, jonka järjestämisestä vastaa kun-
ta. Kemijärven kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa 
omaishoidon tuen myöntämisperusteet säännösten sallimissa rajoissa.  

Omaishoidon tuen järjestämisestä vastaa se kunta, joka sosiaali-
huoltolain (710/1982) 3 luvun mukaan on velvollinen järjestämään hoi-
dettavalle sosiaalipalveluja (11 §). Sosiaalihuoltolain 14 §:n mukaan 
kunnan asukkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on kunnassa kotipaikka. 
Kotikunnan määräytymisestä säädetään kotikuntalaissa.  

Lain laajuus 
Omaishoidon tuen kokonaisuus laajenee hoitopalkkion ja hoidettavalle 
annettavien palvelujen lisäksi myös omaishoitajalle annettaviin sosiaali-
palveluihin. Omaishoidon tukeen sisältyviä tai sitä täydentäviä palveluja 
voivat olla esimerkiksi apuvälinepalvelut, kotipalvelut, tukipalvelut tai 
lyhytaikainen laitoshoito. 

Omaishoidon tuen hakeminen 
Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti erillisellä kaavakkeella. Omais-
hoidon tukihakemuksia voidaan jättää koko vuoden. 
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Hakukaavakkeita on saatavilla Kemijärven kaupungin yhteispalve-
lupiste Sortteerista, Kotihoitoyksiköstä sekä Kemijärven kaupungin koti-
sivuilta. 

Omaishoidon tukea maksetaan talousarvioon varatun määrärahan 
puitteissa ja kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville. 
Tuki maksetaan sopimuksessa sovitusta ajankohdasta lukien. 

 

Omaishoidon tuen yleiset periaatteet 
Omaishoidontuen palkkio maksetaan korvauksena tehdystä hoito-

työstä. Tukeen ei ole oikeutta, mikäli avuntarve on pelkästään ruoanlai-
tossa, siivouksessa ja asioinnissa kodin ulkopuolella. 
        Tukea arvioidessa otetaan huomioon myös perheen normaalit si-
säiset vastuut esim. puolisoiden välinen tavanomainen auttaminen tai 
vanhempien vastuu lapsesta. 

Omaishoidon tuki myönnetään Kemijärven kaupungin asukkaille 
Kemijärvellä tapahtuvasta hoidosta.  

Omaishoidon tukea ei myönnetä jos hoidettavalla on ajo-oikeus au-
tolla ajamiseen. 

Omaishoidon tukea ei makseta palvelutaloissa asuvalle, sillä palve-
lutaloissa on mahdollisuus saada päivittäin kunnan tarjoamaa kotipalve-
lua. 

Hoidettavalle ei synny subjektiivista oikeutta omaishoidon saami-
seen eikä tällaista oikeutta synny sillä, että hoidettavalle on aikaisem-
min myönnetty omaishoidon tukea. 

Omaishoidon tuen myöntämisen edellytykset 
 
Kemijärven kaupunki voi myöntää omaishoidon tukea, jos (3 §): 

1. henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman 
tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi kotioloissa hoitoa tai muuta huo-
lenpitoa; 

2. hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on 
valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen 
avulla; 

3. hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asetta-
mia vaatimuksia;  

4. omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujen kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja 
turvallisuuden kannalta riittävää; kotipalvelun tarve ja määrä arvioidaan 
tapauskohtaisesti 

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

6. tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukais-
ta. 

Kaikki edellä mainitut omaishoidon myöntämisen edellytykset tulee 
täyttyä, jotta omaishoidon tukea voidaan myöntää. 
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 Omaishoitajan tulee kyetä kantamaan kokonaisvastuu hoidetta-
vasta. Omaishoidon tukea ei voida myöntää, mikäli hoitajalla on päihtei-
den väärinkäyttöä tai jos hoitajan terveydentila rajoittaa häntä toimimas-
ta omaishoitajana, vaikka rinnalle voitaisiin järjestää riittävä määrä hoi-
dettavalle tulevia palveluja ja tukea. 
        Omaishoitajan ja hoidettavan terveystiedot tarkistetaan sairaala 
Lapponian potilastietojärjestelmästä. 

 

Toimintakyvyn arviointi 
 
Hoidon ja huolenpidon tarpeen arvioinnissa käytetään kolmea (3) toi-
mintakyvyn arviointi- ja luokitusjärjestelmää, koska vanhusten ja aikuis-
ikäisten sairaiden, kehitysvammaisten ja sairaiden lasten hoidon ja huo-
lenpidon tarve suuntautuu eri tavoin. Kaikissa kolmessa arviointi- ja luo-
kitusjärjestelmässä käytetään samoja maksuluokkia. 

Hoidettava henkilö voi siirtyä ylempään tai alempaan hoitoisuus-
luokkaan jonkin hoitoon erityisesti vaikuttavan tekijän vuoksi. 

Arviointi- ja hoitoisuusluokituslomakkeet 
A.   käytössä ovat vanhuksen,  tai sairaan aikuisikäisen toimintaky-

vyn arviointi- ja hoitoisuusluokituslomake, toimintakykyarvio (RAVA) ja 
muistitesti (MMSE), palvelu- ja hoitosuunnitelma 

B.  Kehitysvammaisen toimintakyvyn arviointi- ja hoitoisuusluokitus-
lomake. 

C.  Sairaan lapsen toimintakyvyn arviointi- ja hoitoisuusluokituslo-
make. 

 

Toimintakyvyn arvioinnin tekeminen 
Jokaisen hoidettavan henkilön omatoimisuus sekä hoidon ja huolenpi-
don tarve kartoitetaan kotikäynnin yhteydessä, jolloin tehdään hoidetta-
van henkilön toimintakyvystä arviointi- ja hoitoisuusluokitus. 
Hoidon ja huolenpidon tarve arvioidaan yksilöllisesti ja sen apuna käyte-
tään RAVATAR- ja MMSE- testejä. 
Maksuluokissa käytetyt raja-arvot ovat viitteellisiä. 

 

Hoitopalkkio/Maksuluokat 
Kemijärven kaupunki porrastaa omaishoidon tuesta maksettavat hoito-
palkkiot hoidettavan hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella kol-
meen (3) maksuluokkaan. Lisäksi on erityismaksuluokka lyhytaikaista 
hoitojärjestelyä varten, maksuluokka osittaista hoitoa varten ja vuoro-
hoidon maksuluokka. 
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Maksuluokka I: 408,09 €/kk 
Henkilö tarvitsee toistuvasti päivittäin hoivaa ja huolenpitoa, valvontaa 
ja ohjausta henkilökohtaisissa toiminnoissa: henkilökohtaisen hygienian 
hoidossa, ravitsemuksesta huolehtimisessa ja liikkumisessa sekä elä-
mänhallinnassa ja vuorovaikutuksessa. Henkilö tulisi kotona toimeen 
tehostetun kotihoidon turvin, mutta tuen avulla kotihoidon palvelutarvet-
ta voidaan vähentää. Hoitaja asuu samassa taloudessa tai lähellä hoi-
dettavaa. Hoidettava saa yleensä Kelan hoitotukea. 
Päävastuu hoidosta on omaishoitajalla. 

Vanhukset: RAVA 2,00 – 2,49 ja MMSE 18 - 23 
Kehitysvammaiset: 36 – 46 
Sairaat lapset: 20 - 29 

Maksuluokka II: 544,12 €/kk 
Henkilö tarvitsee lähes jatkuvasti hoitoa, huolenpitoa, ohjausta ja val-
vontaa pääsääntöisesti ympärivuorokautisesti henkilökohtaisissa päivit-
täisissä toiminnoissa: henkilökohtaisen hygienian hoidossa, ravitsemuk-
sesta huolehtimisessa ja liikkumisessa sekä elämänhallinnassa ja vuo-
rovaikutuksessa. Hoitotyö edellyttää pääsääntöisesti hoitajan kokopäi-
vätoimista työpanosta. Jos henkilöllä ei olisi omaishoitajaa, hän olisi 
todennäköisesti jatkuvassa ympärivuorokautisessa hoidossa. Hoidetta-
va saa yleensä Kelan korotettua hoitotukea. Hoitaja asuu samassa ta-
loudessa tai lähellä hoidettavaa. 

Vanhukset: RAVA 2,50 – 3,39 ja MMSE 12 – 17 
Kehitysvammaiset: 47 – 53 
Sairaat lapset: 30 - 40 

Maksuluokka III: 680,38– 884,19 €/kk 
Henkilö tarvitsee ympärivuorokautisesti runsaasti hoitoa ja huolenpitoa. 
Hän tarvitsee jatkuvasti ympärivuorokauden apua, tukea ja ohjausta 
kaikissa seuraavista alueista: henkilökohtaisen hygienian hoidossa, 
ravitsemuksesta huolehtimisessa ja liikkumisessa sekä elämän-  
hallinnassa ja vuorovaikutuksessa. Hoitotyö edellyttää jatkuvaa ympäri-
vuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Hoidettava saa yleensä Kelan eri-
tyishoitotukea. Hoitaja asuu samassa taloudessa hoidettavan kanssa. 

Vanhukset: RAVA 3,40 – 4,00 ja MMSE alle 12 
Kehitysvammaiset: 54 – 65 
Sairaat lapset: 41 - 50 

Erityismaksuluokka: 952,20 €/kk 
Henkilö on hoidollisesti raskaassa ja lyhytaikaisessa siirtymävaiheessa. 
Henkilö tarvitsee usein erityishoitoja ja on usein täysin tai lähes liikunta-
kyvytön. Henkilö voi esim. olla saattohoitopotilas, hoito hoidettavan leik-
kaushoidon jälkeen tai henkilön toipuminen vakavasta onnettomuudes-
ta.  

Omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen 
työtä ja hoitajalla ei ole tältä ajalta vähäistä enempää tuloja, oikeutta 
sairausvakuutuslain (1224/2004) 10 luvun mukaiseen erityishoitorahaan 
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eikä oikeutta vuorotteluvapaalain (1305/2002) 13 §:n mukaiseen vuorot-
telukorvaukseen. 

Osittaisen hoidon maksuluokka: 272,07 €/kk 
Hoidettava tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa toimissa 
ja arjen askareissa lähes päivittäin, mutta hoidettavan avun tarve ei täy-
tä tukiluokan I kriteereitä.  Osittaisen hoidon tuki voidaan myöntää, jos 
arvioidaan, että omaishoitajan antama hoito korvaa kotihoidon palveluja 
osaltaan tai kokonaan. 

Maksuluokka oikeuttaa kahteen lakisääteiseen vapaaseen. 

Vuorohoito 
Omaishoidon tuki voi olla kokonaisuus, jossa etukäteen suunnitellut 
lyhytaikaishoidon jaksot laitoksessa, tilapäisessä perhehoidossa tai 
muun Kemijärven kaupungin hyväksymän palveluantajan hoidossa 
(palveluseteli) tai ympärivuorokautisessa hoito-/hoiva-/ryhmäkodissa ja 
omaishoitajan kotona antama hoito ja huolenpito vuorottelevat. Tällöin 
hoitajan antaman hoidon sitovuus ja vaativuus vähenevät ja hoidon si-
tovuus ei ole jatkuvasti ympärivuorokautista tai jatkuvasti päivittäistä. 

Hoitopalkkio määrätään 25 % alennettavaksi, jos etukäteen suunni-
teltuja hoitojaksoja on yksi (1) viikko kuukaudessa ja 50 % alennetta-
vaksi, jos etukäteen suunniteltuja hoitojaksoja on kaksi (2) viikkoa kuu-
kaudessa. 

Vuorohoito oikeuttaa kolmeen lakisääteiseen vapaaseen. 
 

Omaishoitajalle järjestettävä vapaa 

Lakisääteinen vapaa 

Omaishoitolain 4 §:n mukaan omaishoitajan oikeus vapaaseen on por-
rastettu hoidon sitovuuden perusteella.  Jokaisella omaishoitolain 8 §:n 
mukaisen omaishoitajasopimuksen tehneellä hoitajalla on oikeus pitää 
vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Omais-
hoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta kalente-
rikuukautta kohti, jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin 
sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti 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. Hoidettavan voidaan katsoa viettävän 
vähäisen osan vuorokaudesta kotinsa ulkopuolella, jos hänen säännöl-
linen poissaolonsa kestää keskimäärin 5 – 7 tuntia arkipäivää kohti.  

Omaishoitajalla on oikeus pitää lakisääteiset vapaat kokonaisina 
vuorokausina.  

Omaishoitaja voi kerryttää lakisääteisiä vapaapäiviä ja vapaat tulee 
pitää pääsääntöisesti viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun lop-
puun mennessä. 
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Lakisääteisen vapaan pitäminen ei vähennä omaishoitajan saaman 
hoitopalkkion määrää. 

Hoitopaikka lakisääteisen vapaan aikana 
Kunta on huolehdittava hoidettavan hoidon järjestämisestä omaishoita-
jan lakisääteisten vapaiden aikana. Vapaan aikana hoidettavalle järjes-
tettävän palvelun muodon ja järjestämistavan päättää Kemijärven kau-
punki.  

Vapaan aikainen hoito on järjestettävä tarkoituksenmukaisesti ja 
hoidettavan kanssa on neuvoteltava. 

Kemijärven kaupunki järjestää lakisääteisten vapaiden aikaista hoi-
toa mm. Ainola-kodissa, vanhusten päivätoiminnassa ja Setlementti 
Tunturila ry:n Luhtavillassa. 

Hoitajan lakisääteiset vapaat sovitaan omaishoitosopimuksessa.  

Palvelumaksut lakisääteisen vapaan aikana 
Palveluista, jotka kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaapäi-
vän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpi-
toa, voi hoidettavan maksettavaksi tulla enintään 11,40 euroa vuoro-
kaudessa. 

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisen palvelun hoitovuoro-
kauden määritelmä on poikkeava. Omaishoitajan hoitoa korvaavan ly-
hytaikaisen laitoshoidon ja ympärivuorokautisen hoito-/hoiva-
/ryhmäkotiasumisen maksu määrätään vuorokaudelta, kun taas muun 
lyhytaikaisen laitoshoidon ja ympärivuorokautisen hoiva-/hoito- ja ryh-
mäkotiasumisen maksu määrätään hoitopäivältä. Jos omaishoitaja pitää 
yhden vuorokauden mittaisen lakisääteisen vapaan ja hoidettava on 
vapaan ajan laitoshoidossa niin, että hoito alkaa torstaina klo 9 ja päät-
tyy perjantaina klo 9. Laitoshoito korvaa omaishoitajan vapaata yhden 
vuorokauden ja hoidettavalta voidaan periä laitoshoidosta enintään 1 * 
11,40 euroa eli yhden vuorokauden maksu. Jos lyhytaikaishoito jatkuu 
muusta syystä kuin lakisääteisen vapaan johdosta perjantaina, tästä 
peritään maksua tulopäivän mukaisesti. 

Omaishoitaja ja vapaan aikaisen hoidon järjestäjä sopivat lakisää-
teisten vapaapäivien toteutumisesta.    

 

Palvelumaksut muiden vapaiden aikana 
Palveluista, jotka kunta järjestää omaishoitajan muiden vapaiden ajaksi, 
Kemijärven kaupunki perii hoidettavalta kaupungin vahvistamien mak-
sujen ja taksojen mukaiset hoito- ja palvelumaksut maksuasetuksen 
säännösten rajoissa. 

Vapaiden ja hoidon järjestäminen 
Hoidettavalle tehtävässä hoito- ja palvelusuunnitelmassa suunnitellaan 
omaishoitajan vapaiden järjestäminen ja hoidettavan hoidon järjestämi-
nen omaishoitajan vapaiden aikana. Vapaan aikana hoidettavalle järjes-
tettävän palvelun muodon ja järjestämistavan päättää kunta.  
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Hoitopalkkio 
 
Omaishoitajan hoitopalkkio on veronalaista tuloa. Omaishoitajan hoito-
palkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. 
Hoitopalkkioiden määrästä ja alimmasta hoitopalkkiosta säädetään 
omaishoidon tuesta annetun lain 5 §:ssä. Hoitopalkkiota tarkistetaan 
kalenterivuosittain työntekijän eläkelaissa (395/2006) tarkoitetulla palk-
kakertoimella. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain hoito-
palkkioiden vähimmäismäärän ja palkkakertoimen suuruuden. 
Hoitopalkkio voidaan sopia vähimmäismäärää pienemmäksi, jos hoidon 
sitovuus on vähäisempää kuin mitä omaishoidon tuesta annetun lain 
4§:n 1 momentissa edellytetään ja hoidon ja huolenpidon tarve on vä-
häistä tai alentamiseen on hoitajan esittämä erityinen syy. 
 
 
Omaishoidon tuen hoitopalkkio on 1.1.2019 vähintään 399,91 euroa 
kuukaudessa.  

Hoitopalkkion maksuluokat ovat: 
a. maksuluokka I 408,09 €/kk; 
b. maksuluokka II 544,12 €/kk; 
c. maksuluokka III 680,38 – 884,19 €/kk; 
d. erityismaksuluokka 952,20 €/kk; 
e. osittaisen hoidon maksuluokka 272,07 €/kk;   
f. vuorohoito 25 % tai 50 % maksuluokasta I-III 
Hoitopalkkiota maksetaan erityismaksuluokan mukaan jos omais-

hoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti 
estynyt tekemästä omaa tai toisen palveluksessa työtä, 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 vuo-

rottelukorvaukseen. 
Osittaisen hoidon mukaista hoitomaksua maksetaan jos hoidon si-

tovuus on vähäisempää kuin mikä lain 4 §:n 1 momentissa edellytetään 
ja hoidon ja huolenpidon tarve on vähäistä tai siihen on hoitajan esittä-
mä erityinen syy. 

Maksu määräytyy vuorohoidon mukaan jos etukäteen suunnitellut 
lyhytaikaishoidon jaksot laitoksessa tai ympärivuorokautisessa hoiva-
/hoito-/ryhmäkodissa ja omaishoitajan kotona antama hoito ja huolenpi-
to vuorottelevat. 

Hoitopalkkio vahvistetaan toimintakyvyn arvioinnin perusteella 
määräytyvän maksuluokan mukaan. 

Hoitopalkkion indeksitarkistus 
Hoitopalkkiot tarkistetaan kalenterivuosittain kertoimella, joka vuosittain 
vahvistetaan työntekijäin eläkelain (395/2006) 96 §:n soveltamista var-
ten. 
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Hoitopalkkion maksaminen 
Hoitopalkkio maksetaan omaishoitajalle kuukausittain taannehtivasti 
seuraavan kuukauden 15 päivä. Hoitopalkkio suoritetaan hoitopäiviltä.  

Jos omaishoito keskeytyy äkillisesti hoidettavan terveydentilasta 
johtuvista syistä, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden ku-
luttua.  

Jos omaishoito keskeytyy äkillisesti tai suunnitelman mukaisesti 
muista hoidettavasta johtuvista syistä kuin terveydellisistä syistä, hoito-
palkkion maksaminen keskeytyy viiden (5) päivän karenssin jälkeen. 
Viiden päivän karenssi huomioidaan kerran kalenterikuukaudessa hoi-
don keskeytyessä. 

Jos omaishoito keskeytyy tilapäisesti hoitajasta johtuvasta syystä, 
hoitopalkkion maksaminen keskeytetään heti omaishoitajan estyessä 
antamaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittua hoitoa. 

Omaishoitajan välitön ilmoitusvelvollisuus 
Omaishoitajalla on välitön ilmoitusvelvollisuus omaishoidon keskeytyk-
sistä ja päättymisestä. Tämä koskee esim. hoidettavan oloa kuntoutuk-
sessa, siirtymistä palveluasumiseen, tehostettuun palveluasumiseen, 
sairaala- tai laitoshoitoon. Hoitajan on myös ilmoitettava, jos hoito kes-
keytyy hoitajan äkillisesti sairastuessa tai ollessa muutoin estynyt hoito-
työhön. 

Aiheettomasti maksettu hoitopalkkio 
Aiheettomasti maksettu omaishoidon tuki voidaan periä takaisin. 

Omaishoitosopimus 
Omaishoidon tuesta tehdään hoitajan ja Kemijärven kaupungin välille 
toistaiseksi voimassa oleva omaishoitosopimus. Erityisistä syistä sopi-
mus voidaan tehdä määräaikaisena.  
Omaishoidon palvelu- ja hoitosuunnitelma päivitetään vähintään kahden 
vuoden välein ja tarvittaessa asiakkaan, omaisen tai sosiaali- ja tervey-
denhuollon henkilön pyynnöstä. 

Omaishoitosopimus sisältää: 
1. hoitopalkkion määrän ja maksutavan; 
2. oikeuden lakisääteisiin vapaapäiviin; 
3. maininnan määräaikaisen sopimuksen kestosta sekä 
4. hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta joh-

tuvista syistä tai hoidettavasta johtuvista muista kuin terveydellisistä 
syistä.  

Sopimusta tarkistetaan kulloinkin voimassa olevia omaishoidontuen 
myöntämisperusteita noudattaen. Määräaikainen sopimus lakkaa ilman 
irtisanomista määräajan päätyttyä. Jatkumisen ehtona on uusi hakemus 
sekä hoidontarpeen ja tilanteen arviointi. 
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Palvelu- ja hoitosuunnitelma 
Omaishoitosopimuksen yhteydessä laaditaan yhdessä hoidettavan ja 
omaishoitajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Hoito- ja palvelu-
suunnitelma liitetään omaishoitosopimuksen liitteeksi. 

Suunnitelmaan kirjataan 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 mahdollisuus terveystarkastukseen 
4. miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, terveyden-
huoltoon liittyvien käyntien ja muun poissaolon aikana.  
Jos omaishoitajan tuen tarve on vähäistä, nimetään hänelle yh-

teyshenkilö. 
Hoito- ja palvelusuunnitelman liitteeksi tulee omaishoidon tuen so-

veltamisohjeet. 
 

Hoitopalkkion maksun alkaminen 
Omaishoidon tukea maksetaan hakemuksen saapumisesta seu-

raavan kuukauden alusta alkaen. 
Päätösten tekeminen 
Omaishoidon tukipäätökset tekee hoiva- ja hoitotyönjohtaja. 

Omaishoitosopimuksen irtisanominen ja purka-
minen 
Kemijärven kaupunki voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään 
aikaisintaan irtisanomista seuraavan kahden (2) kuukauden ja omais-
hoitaja irtisanomista seuraavan yhden (1) kuukauden kuluttua. Jos so-
pimuksen jatkaminen vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan tervey-
den tai turvallisuuden, sopijapuolet voivat purkaa sopimuksen välittö-
mästi. 

Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lo-
pussa, jonka aikana hoito hoidettavan terveydentilan muutoksista johtu-
en käy tarpeettomaksi.  

Päätösten tarkistaminen ja voimaantulo 
Tämä omaishoidon tuen soveltamisohje astuu voimaan 1.5.2017 

Voimassa olevat hoitosopimukset pysyvät voimassa ja niihin sovel-
letaan tätä omaishoidon soveltamisohjetta 1.5.2017 alkaen. 

Uudet omaishoidon tukihakemukset käsitellään sosiaali- ja terveys-
lautakunnan 18.4.2017 hyväksymän omaishoidon tuen myöntämispe-
rusteen mukaisesti ja niistä tehtävät päätökset tulevat voimaan 1.5.2017 
alkaen. 
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Muutoksenhaku 
Päätökseen, jonka sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen viranhaltija 
on tehnyt, päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada päätös sosiaali- 
ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi, jos päätökseen tyytymätön 30 päi-
vän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan sitä vaatii. Viranhaltijan pää-
tökseen liitetään ohjeet muutoksenhaun saattamisesta sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan käsiteltäväksi. 

Viranhaltijan tekemä päätös voidaan toimittaa asianomaiselle kir-
jeellä postitse. Tiedoksisaannin katsotaan tällöin tapahtuneen, jollei 
muuta näytetä, seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun päätös asianomai-
sen ilmoittamalla osoitteella varustettuna on annettu postin kuljetetta-
vaksi. 

Muutosta sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen haetaan valit-
tamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saa-
misesta. Valitus voidaan antaa sanottuna päivänä myös sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalle, jonka tulee oman lausuntonsa ohella toimittaa se 
hallinto-oikeudelle. 
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Tärkeät yhteystiedot 

 

Hakemuskaavakkeet ja hakemusten jättäminen 
Yhteispalvelupiste Sortteeri (Vapaudenkatu 8) puh. 020 690 810 
Kotihoitoyksikkö (Sairaalakatu 9) puh. 040 658 5411 

 
 

Lisätietoja antavat 
 
Yhteiset hyvinvointipalvelut 
 

• Hoiva- ja hoitotyönjohtaja puh. 040 480 6093 
 
       Kotihoitoyksikkö (Sairaalakatu 9, 98100 Kemijärvi) 

• Osastonhoitaja puh. 040 820 6906 

• Palveluneuvoja puh. 040 481 1926 

• Kotihoidon ohjaaja puh. 040 775 1019 

• Toimistosihteeri puh. 040 658 5411 

• Toimistosihteeri puh. 040 567 5704 
 
 

Ilmoitukset hoidon keskeytyksistä ja hoidon päättymisestä 
Yhteiset hyvinvointipalvelut, kotihoitoyksikkö (Sairaalakatu 9)              
 

•  Toimistosihteeri puh. 040 658 5411 

•  Toimistosihteeri puh. 040 567 5704 

•  Osastonhoitaja puh. 040 820 6906 
 
 

 
Kemijärven kaupunki 

Yhteiset hyvinvointipalvelut 
PL 5 

98101 Kemijärvi 


