
 

ARJEN HELPOTTAMINEN 

 

 

Omaishoitajan vapaan aikana voidaan erityishuollossa 

olevien lasten ja nuorten hoito ja hoiva järjestää 

erityishuollon palveluiden avulla, mm 

lyhytaikaishoitona.  

Omaishoitajan vapaa voidaan toteuttaa myös 

sijaishoitajan avulla.  

Mikäli mikään näistä arkea helpottavista 

toimenpiteistä ei ole sopiva, voidaan parempaa 

ratkaisua miettiä yhdessä vammaispalvelun kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTEYSTIEDOT 

 

 

Yhteystiedot: 

Vammaispalvelut 

puh. 019 289 2000 (vaihde) 

Puhelinaika klo 9–10 ma, ke–pe 

vammaispalvelut@raasepori.fi 

 

Omaishoidon tukea koskeva hakemus 

toimitetaan alle 18-vuotiaiden osalta 

osoitteeseen: 

Raaseporin kaupunki, vammaispalvelut 

Raaseporintie 37, Torppa 

10650 Raasepori 

 

Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto. 

 

  

 

ALLE 18-VUOTIAIDEN 
OMAISHOITO 

 

 

 

 

Alle 18-vuotiaiden omaishoito 

Raaseporissa 

 

 

 

 

 



 

Mitä on omaishoito? 

Lasten ja nuorten omaishoidolla tarkoitetaan 

vammaisen tai sairaan lapsen hoitoa ja hoivaa 

kotiympäristössä perheenjäsenen tai muun 

omaisen avustuksella. 

Tuen edellytykset 

Omaishoidon tukea voidaan myöntää, kun hoidon 

tarve on ympärivuorokautista tai jatkuvaa ja 

päivittäistä. Hoidon tulee olla sitovampaa ja 

vaativampaa kuin normaali perheen huolenpito. 

Kuka voi toimia omaishoitajana? 

Hoitaja voi olla perheenjäsen tai muu omainen. 

Hoitajan terveyden ja toimintakyvyn tulee vastata 

tehtävän asettamia vaatimuksia ja hänen on oltava 

valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta 

muiden tarpeellisten palveluiden avulla. 

Hoitotarpeen arviointi  

Hoidon tarve arvioidaan yksilöllisesti, ja hoitajan ja 

hoidettavan tilanne otetaan huomioon 

kokonaisuutena, johon sisältyy lapsen ikä, 

sosiaalinen ympäristö sekä hoitoa tarvitsevan 

fyysinen ja psyykkinen tila. 

ALLE 18-
VUOTIAIDEN 
OMAISHOITO 

 

 Lapsen avun, hoivan, ohjauksen ja 

valvonnan tarvetta verrataan muiden saman 

ikäisten tarpeeseen. Omaishoidon tuki 

edellyttää aina kotikäyntiä, jossa tehdään 

kartoitus sekä hoito- ja palvelusuunnitelma. 

Hoito- ja palvelusuunnitelmasta käy ilmi 

hoidon tarve sekä hoidon toteuttaminen 

käytännössä. Suunnitelma tarkistetaan 

palvelutarpeen muuttuessa. 

Oikeus vapaaseen 

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata 

vähintään kaksi vuorokautta 

kalenterikuukautta kohti, jos hoitaja on 

sidottu hoitoon vuorokauden ympäri tai 

jatkuvasti joka päivä. Vapaita voi säästää 

käytettäväksi pitempänä vapaajaksona, mikäli 

hoitaja näin haluaa. Lakisääteisen vapaan 

pitäminen ei vähennä hoitopalkkion määrää. 

 

Tuen maksaminen 

Hoitopalkkion suuruus riippuu hoidon sitovuudesta 

ja vaativuudesta. Omaishoidon tuki on verotettavaa 

tuloa, joka kerryttää eläkettä alle 65-vuotiaalle 

hoitajalle. 

Hoitopalkkiota maksetaan vähintään 413,45 euroa 

kuukaudessa (2021). 

Omaishoitajan edut 

Omaishoitajille tarjotaan Raaseporissa 

terveystarkastus kahden vuoden välein. 

Omaishoitajat uivat kaupungin uimahallissa 1 euron 

kertamaksulla ja heille tarjotaan myös 

valmennuskursseja (Ovet).  

 

Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon 

tuesta (937/2005). 

 

 

 

   
 


