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1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 
 
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon 
järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon 
tuki muodostuu tarvittavista palveluista hoidettavalle, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkki-
osta, vapaista ja omaishoitajan hoitotehtävää tukevista palveluista. Omaishoitajalla tarkoitetaan 
omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoito-sopi-
muksen. 
 
Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus - ja 
erityispalveluineen. Omaishoidon tuen tavoitteena on välttää vanhuksen, vammaisen tai sairaan 
joutuminen palveluasumiseen ja laitoshoitoon. Omaishoidon tuki on osa palvelurakennetta ja 
omaishoidontuen palkkio on riippuvainen muiden annettujen palvelujen määrästä. Asiakkaan saa-
mat runsaat henkilökohtaiset, kunnan järjestämät palvelut vähentävät tukea. Asiakas ja tuesta päät-
tävä työntekijä voivat sopia yksilöllisestä ja joustavasta palvelukokonaisuudesta, jossa rahana mak-
settavan tuen osuus pienenee hoidettavan saadessa enemmän palveluja. Asiakkaan tarvitsema pal-
velukokonaisuus määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. 
 
 

1.1 Myöntämisperusteet 
 
Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos: 
 
1) henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tar-
vitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa. (Hoidolla ja huolenpidolla tarkoitetaan tässä yhtey-
dessä apua, tukea, valvontaa ja ohjausta henkilökohtaisissa toiminnoissa.) 
 
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.  
 
Omaishoidon tuen tarpeen arviointi perustuu hoidettavan hoidon ja huolenpidon tarpeen sekä 
toimintakyvyn määrittelyyn. Omaishoidon tuen myöntämisen edellytyksenä on hoidon ja huolen-
pidon sitovuus ja vaativuus. Diagnoosi ei pelkästään aina kuvaa asiakkaan todellista toimintakykyä 
tai hoidon ja huolenpidon tarvetta. Hoidon ja huolenpidon tarvetta ja sitovuutta arvioidaan suh-
teessa hoidettavan toimintakykyyn. Omaishoidon tukea ei voida myöntää, mikäli asiakkaan avun 
tarve kohdistuu pelkästään asiointi- ja kodinhoitotehtäviin tai ruoanlaittoon.  
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Lapsen tai nuoren kohdalla hänen toimintakykyään sekä yksilöllistä hoidon, huolenpidon ja/tai 
valvonnan tarvettaan arvioidaan moniammatillisesti sekä verrataan saman ikäisen terveen lap-
sen tai nuoren toimintakykyyn sekä hoivan, huolenpidon ja tuentarpeisiin. Arvioinnissa arvioi-
daan lapsen tai nuoren hoidon ja huolenpidon fyysistä ja psyykkistä raskautta sekä sitovuutta. 
Rasituksella ja sidonnaisuudella tarkoitetaan sairaan tai vammaisen lapsen hoidosta ja huolenpi-
dosta aiheutuvia konkreettisia toimenpiteitä, ylimääräistä työtä ja vaivaa. Alle 18-vuotiaan hoi-
dettavan kohdalla kiinnitetään huomiota päivittäisten toimintojen lisäksi kommunikaatioon, lii-
kuntakykyyn, valvonnan tarpeeseen sekä erityisen vaativien hoitotoimenpiteiden tarpeeseen. 
Pienten lasten kohdalla omaishoidon myöntämisperusteet ja palvelun voimassaolo arvioidaan 
yksilökohtaisesti, koska pieni lapsi tarvitsee muutenkin ympärivuorokautisesti vanhempiensa 
hoitoa ja hoivaa. Arvioinnin ja päätöksen teon tukena käytetään lääkärinlausuntoja sekä muita 
sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalausuntoja. 
 

 

1.2 Omaishoitajan kriteerit  
 
Omaishoitajaksi voidaan ottaa vain hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen, täysi-ikäi-
nen henkilö, jonka hoidettava hyväksyy hoitajakseen. Omaishoidon tuesta annetun lain mukaan 
tuen myöntämisedellytyksenä on, että hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon 
asettamia vaatimuksia. Hoitajaksi voidaan nimetä henkilö, joka toimintakykynsä ja terveydentilansa 
puolesta kykenee huolehtimaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovituista hoidettavan tarpeista.  
 
Joissain tapauksissa hoitaja saattaa itsekin olla niin huonokuntoinen, että hoitajan rooli on hänelle 
kohtuuton. Tällaisissa tapauksissa ei ole perusteita omaishoidon tuen myöntämiselle. Tällöin omais-
hoitajan ja hoidettavan hyvinvoinnin turvaaminen toteutetaan järjestämällä heille riittävä määrä 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.  
 
Mikäli hoitajalla on esim. dementoiva sairaus, vakavia mielenterveyden ongelmia, päihteiden vää-
rinkäyttöä tai muu terveydellinen tila selvästi rajoittaa häntä toimimasta omaishoitajana, vaikka rin-
nalle arvioitaisiin riittävä määrä hoidettavalle tulevia palveluja ja tukea, on omaishoidon tuen myön-
tämistä harkittava tarkoin. Tarvittaessa voidaan pyytää lääkärin tai muun asiantuntijan, esimerkiksi 
mielenterveys-, päihde- tai muistiasiantuntijan, lausunto hoitajan terveydentilasta ja kyvystä toimia 
omaishoitajana. 
 

2 OMAISHOIDONTUEN HAKEMINEN 
 

2.1 Hakemus 
 
Omaishoidon tukea haetaan erillisellä hakemuksella, joka on saatavilla Limingan kunnan internetsi-
vuilta tai viranomaisilta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan ajantasainen lääkärinlausunto ja/tai muu 
ajantasainen selvitys tai lausunto (alle 6 kuukautta vanha) hoidettavan toimintakyvystä. Lausunto 
on oltava käytettävissä asiasta ensimmäistä kertaa päätettäessä tai asiakkaan hakiessa korotusta 
maksuluokkaan. Tarvittaessa lausunto pyydetään myös muulloin, esimerkiksi jatkohakemuksen yh-
teydessä. 
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Omaishoidon tuen hakumenettely on jatkuva. Limingan kunnassa tuki ei ole määrärahasidonnainen. 

 

2.2 Palvelutarpeen arviointi sekä hoito- ja palvelusuunnitelma 
 

Hoidettavan henkilön hoidon ja huolenpidon tarve arvioidaan kotikäynnillä. Tarvittaessa hoidon ja 
huolenpidon tarvetta voidaan arvioida lisäksi esimerkiksi päiväkodissa tai tilapäishoidossa. Palvelu-
tarpeen arvioinnissa voidaan käyttää apuna esim. asiantuntijalausuntoja tai toimintakykymittareita.  
 
Palvelutarpeen arviointia täydennetään omaishoidon tuen hoito- ja palvelusuunnitelmalla, joka laa-
ditaan yhteisesti hoidettavan ja omaishoitajan kanssa.  
 
Lapsen kohdalla hänen toimintakykyään sekä hoidon, huolenpidon ja/tai valvonnan tarvettaan 
verrataan samanikäisen terveen lapsen toimintakykyyn sekä tuentarpeisiin.  

 

3 TUEN MYÖNTÄMINEN JA MAKSAMINEN 
 

3.1 Päätös omaishoidontuesta  
 

Omaishoidon tukea myönnetään Limingassa asuville henkilöille, joiden kotikunta on Liminka. Omais-
hoidon tuki ja maksuluokan muutos myönnetään hakemuskuukauden alusta. Tukea ei myönnetä 
jälkikäteen, ei myöskään korotusta jo myönnettyyn omaishoidon tukeen. Päätös tehdään viimeis-
tään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.  
 
Omaishoidontuki myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi. Tuki voidaan myöntää kuitenkin erityi-
sestä syystä määräaikaisena. Esimerkiksi hoidettavan lapsen toimintakyky sekä hoidon ja huolenpi-
don tarve voivat kasvun ja kehityksen myötä tavoitteellisesti muuttua, jolloin on perusteltua myön-
tää tuki määräajalle.  
 
 

3.2 Omaishoidon toimeksiantosopimus 

Omaishoitajan kanssa tehdään toimeksiantosopimus, johon liitetään hoidettavaa koskeva hoito- ja 
palvelusuunnitelma. Tähän suunnitelmaan kirjataan omaishoitajana toimiva henkilö sekä muut hoi-
toon osallistuvat henkilöt ja tahot. Omaishoidon tuki on hoitajalle veronalaista tuloa. 

Tuen maksamisen edellytyksenä on allekirjoitettu sopimus liitteineen. Päätöstä sekä siihen liittyvää 
toimeksiantosopimusta voidaan tarvittaessa tarkistaa. Tuki maksetaan kuukausittain, kuukauden 
viimeisenä päivänä. 
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4 OIKEUS OMAISHOITAJAN VAPAASEEN 
 

4.1 Omaishoitajan lakisääteinen vapaa 
 
Silloin, kun omaishoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuoro-
kautisesti tai jatkuvasti päivittäin, omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuoro-
kautta (vrk = 24h) kalenterikuukautta kohti.  
 
Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännölli-
sesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyä sosiaali- tai terveys-
palveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta. Oikeus lakisääteiseen vapaaseen säilyy aina siihen 
saakka, kun hoidettava saa säännöllisesti kunnan järjestämiä kodin ulkopuolisia palveluja (esim. päi-
vähoito, päivätoiminta, henkilökohtainen apu) enintään 35h/vko. Jos hoidettava käy koulua tai opis-
kelee, omaishoitajan vapaaoikeus ei vähene.  
 
Omaishoidon lakisääteisen vapaan toteutumisesta peritään omavastuuosuus 11,40€ /vrk (v. 2021). 
 

4.2 Omaishoitajan harkinnanvarainen vapaa 
 
Harkinnanvaraista vapaata voidaan myöntää enintään 5 vuorokautta (vrk = 24h) kuukaudessa. Pää-
töksenteko perustuu yksilökohtaiseen harkintaan ja asia kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan.  
 
Lakisääteisen ja harkinnanvaraisen vapaan pitäminen eivät vähennä hoitopalkkion määrää.  
 
Omaishoidon harkinnanvaraisen vapaan toteutumisesta peritään omavastuuosuus, joka on laitos-
hoidossa 48,90€/kk ja muussa ympärivuorokautisessa hoidossa (perhehoito ja palveluasuminen) 
31,30€/vrk. 
 

4.3 Vapaiden toteuttaminen ja seuranta sekä vapaapäivien menetys 
 
Vapaasta ja sen järjestämisestä sovitaan omaishoidon tukea koskevassa hoito- ja palvelusuunnitel-
massa. Lakisääteisiä vapaapäiviä voi kerryttää korkeintaan puolelta vuodelta. Etukäteen vapaapäiviä 
ei voi käyttää.  
 
Harkinnanvaraista vapaata ei voi kerryttää, vaan se pidetään kalenterikuukausittain. Jos hoidetta-
valle on myönnetty harkinnanvaraisia vapaita, lakisääteiset ja harkinnanvaraiset vapaat on pidet-
tävä kalenterikuukauden aikana. Lakisääteiset vapaat tulee käyttää ennen harkinnanvaraisten va-
paiden käyttöä. 
 
Kaikki vapaat on pidettävä kalenterivuoden aikana eli esimerkiksi joulukuun kertyneitä vapaita ei 
voida siirtää seuraavalle vuodelle pidettäväksi. 
 
Oikeutta kolme vuorokautta kestävään vapaaseen kuukautta kohti ei ole silloin, kun omaishoito kes-
keytyy yli 5 vuorokaudeksi kalenterikuukautta kohden.  
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Omaishoitajan tulee itse seurata vapaiden käyttöä. Lisäksi seurantaa tehdään kunnan toimesta. 
 

5 TUEN MAKSAMISEN KESKEYTYKSET  
 
Jos omaishoito hoidettavan henkilön terveydellisestä syystä ja tilanteesta johtuen keskeytyy tila-
päisesti, esimerkiksi hoidettavan siirtyessä hoitoon sairaalaan tai terveyskeskuksen vuodeosastolle, 
omaishoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua keskeytyksen alkamisesta lukien.  
 
Jos omaishoito muusta kuin hoidettavan terveydellisestä syystä johtuen keskeytyy, hoitopalkkion 
maksaminen keskeytyy kolmen vuorokauden kuluttua keskeytyksen alkamisesta.  
 
Hoitajasta johtuvasta syystä keskeytyksen ajalta ei makseta hoitopalkkiota, mikäli hoito keskey-
tyy yli kolmen (3) vuorokauden ajaksi kalenterikuukaudessa, esim. hoitajan sairastuminen. Jos 
hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjattu ja asiasta sovittu muu läheinen henkilö (ns. hoitorinki) hoitaa 
omaishoidettavaa keskeytyksen ajalla, ei tuen maksamista keskeytetä.  
 
Omaishoidon tuen maksaminen ei keskeydy ajalta, jolloin hoidettava on ympärivuorokautisessa 
kuntoutuksessa. Mikäli kuntoutus jatkuu yli kaksi (2) viikkoa kuukaudessa, tilanne arvioidaan erik-
seen.  
 
Omaishoidon tuen maksaminen päätetään sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito hoidettavan 
terveydentilasta johtuen käy tarpeettomaksi. Tällöin on kyse esimerkiksi hoidettavan siirtyminen 
ympärivuorokautiseen palvelukotiin tai hoidettavan menehtyminen. Jos omaishoitaja on pysyvästi 
estynyt hoitamasta omaishoidettavaa, esim. menehtymisen vuoksi, päätetään tuen maksaminen 
samana päivänä. 
 
Omaishoitaja on ilmoitusvelvollinen muutoksista, jotka vaikuttavat myönnettyyn omaishoidon tu-
keen. 
 
Omaishoitajan sairastuessa tai muun omaishoitajan akuutin terveydentilan hoidon ajaksi kunta vas-
taa hoidettavan hoidon järjestämisestä. Tällöin omaishoitaja ottaa yhteyttä omaishoidontuesta vas-
taavaan työntekijään tai sosiaalipäivystysnumeroon. Virka-ajan ulkopuolella otetaan yhteyttä alu-
eelliseen sosiaalipäivystykseen. 
 
Alle 65-vuotiaiden omaishoito  klo. 8 – 16 arkisin p. 050 363 7444 
 
Yli 65-vuotiaiden omaishoito  klo. 8 – 16 arkisin p. 046 922 9969 
 
Sosiaali- ja kriisipäivystys Limingan kunta klo. 8 – 16 arkisin p. 044 497 3662 
 
Alueellinen sosiaali- ja kriisipäivystys klo. 16–08 ja viikonloppuisin ja pyhinä p. 044 703 6235 
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6 OMAISHOIDONTUEN MAKSULUOKAT  
 
Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain hoitopalkkion alimman määrän sekä palkkioihin 
sosiaaliturvakuluineen tehtävän indeksikorotuksen. Indeksikorotukset tehdään vuosittain sosiaali- 
ja terveysministeriön ohjeiden mukaan.  
 
Hoitopalkkio voidaan maksaa alennettuna hoitajan pyynnöstä (esim. eläkkeeseen vaikuttava tulo-
raja huomioiden).  
 
 

1. Maksuluokka 440,25 euroa/kuukausi (v.2021)  
Asiakas tarvitsee vammansa, sairauden ja toimintakykynsä vuoksi paljon hoitoa ja huolenpitoa ja/tai 
valvontaa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa, mutta selviytyy osittain itsenäisesti. Asia-
kaan hoito ja huolenpito sitovat hoitajan kokopäiväisesti. Asiakas kykenee olemaan vain vähän aikaa 
ilman läsnäoloa ja/tai valvontaa. 
 

2. Maksuluokka 733,79 euroa/kuukausi (v.2021)  
Asiakas tarvitsee runsaasti hoitoa ja huolenpitoa ja/tai valvontaa. Hoidettavuus on lähes samaa ta-
soa kuin pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa olevalla. Asiakkaan hoito ja huolenpito si-
tovat hoitajan ympärivuorokauden.  
 
Mikäli hoidettava saa kunnallisia palveluita yli 35 h/vko (esim. päivähoito, päivätoiminta, henkilö-
kohtainen apu) tai käy oppivelvollisuuskoulua, omaishoidon tuki maksetaan 1. maksuluokan mu-
kaan. 
 

3. Erityismaksuluokka 1500 €/kk (v.2021)  
Omaishoidon tukea voidaan maksaa korotettuna, mikäli asiakas täyttää 2. maksuluokan hoitoisuu-
den kriteerit ja omaishoitaja jää työstään palkattomalle vapaalle omaisensa saattohoidon, äkillisen 
vaikean sairauden tai vammautumisen vuoksi.  
 
Korotettua omaishoidon tukea ei voida maksaa, jos omaishoitaja on eläkkeellä, päivärahalla, opis-
kelijana tai hän saa muuta säännöllistä tuloa, kuten Kelan erityishoitorahaa.  
 
Korotettua omaishoidon tukea voidaan maksaa enintään kuuden kuukauden ajan kertapäätöksellä, 
jonka jälkeen tehdään uusi palvelutarvearvio. 

 

7 OMAISHOIDON TUEN VAPAIDEN JÄRJESTÄMINEN 
 
Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä hoitajan laki-
sääteisen ja harkinnanvaraisen vapaan ajaksi.  
 
1. Taloudellinen tuki hoitajan sijaisen palkkakustannuksiin 72,37 € /vrk (v. 2021) 

- Tuki on palkkaa sijaiselle, josta kunta maksaa lakisääteiset työnantajamaksut  
- Tuki maksetaan tuntiperusteisesti 
- Asiakkaalta ei peritä erillistä asiakasmaksua 
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- Hoitajan sijaiselta edellytetään täysi-ikäisyyttä  
- Alaikäisen hoidettavan omaishoitajan vapaan sijaisena ei voi pääsääntöisesti toimia sa-

massa taloudessa asuva hoidettavan toinen huoltaja/vanhempi tai omaishoitajan puoliso 
 

2. Hoidon järjestäminen yksityisellä palveluntuottajalla tai kunnan omassa asumispalveluyksi-
kössä 
- asiakas maksaa palvelusta asiakasmaksun (vuonna 2021 11,40€/vrk) 

 
3. Ympärivuorokautinen perhehoito 

- asiakas maksaa asiakasmaksun (vuonna 2021 11,40€/vrk), mikäli hoito tapahtuu perhehoi-
tajan kotona 

- perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkio perusturvajohtajan päätöksen 30.11.2020 (§55) 
mukaisesti 
 

4. Osavuorokautinen perhehoito  
- kaksi osavuorokautista perhehoitokertaa vastaa yhtä lakisääteistä vapaapäivää (osavuoro-

kausi = enintään 12h) 
- asiakas maksaa asiakasmaksun (vuonna 2021 11,40€/vrk), mikäli hoito tapahtuu perhehoi-

tajan kotona 
- perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkio perusturvajohtajan päätöksen 30.11.2020 (§55) 

mukaisesti 
 
5. Palveluseteli (120€/vrk) 

- Asiakas voi ostaa palvelusetelillä kotiin annettavaa palvelua (vastaavaa kuin omaishoito on) 
- Palvelusetelin ylimenevän osuuden asiakas maksaa itse  
- Asiakkaalta ei peritä erillistä asiakasmaksua. 
- Limingan kunnan hyväksymistä yksityisistä palveluntuottajista (”palveluseteliyrittäjistä”) 

löytyy lisätietoa Limingan kunnan internet-sivuilta  
 

8 ERITYISPÄÄTÖKSET / SÄÄNNÖLLINEN VUOROHOITO 
 

Hoidettaville, joille on myönnetty säännöllistä vuorohoitoa 2 viikkoa kuukaudessa, voidaan myöntää 
omaishoidontukea niiltä vuorokausilta, jotka hoidettava on kotona omaishoitajan turvin. Omais-
hoitajalle ei muodostu oikeutta lakisääteisiin vapaapäiviin, vaan omaishoitajan vapaapäivien kat-
sotaan tässä hoitojärjestelyssä sisältyvän vuorohoitojaksoon.  
 
Vuorohoidon toteutumisen ajalta peritään harkinnanvaraisen vapaan omavastuuosuus, joka on lai-
toshoidossa 48,90€/kk (v. 2021) ja muussa ympärivuorokautisessa hoidossa (perhehoito ja palvelu-
asuminen) 31,30€/vrk (v. 2021). 

 

9 OMAISHOITAJAN HYVINVOINTI- JA TERVEYSTARKASTUKSET  
 
Jokaisella omaishoitajalla on mahdollisuus käydä maksuttomassa hyvinvointi- ja terveystarkas-
tuksessa. Tapaamisella keskustellaan luottamuksellisesti omaishoitajan fyysisestä, psyykkisestä ja 
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sosiaalisesta tilanteesta sekä tehdään tarvittaessa terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä mit-
tauksia. Tavoitteena on tukea omaishoitajaa, hänen toimintakykyään ja hyvinvointiaan.   
 
Hyvinvointi- ja terveystarkastukseen voi hakeutua seuraavasti: 
 
₋ Alle 65-vuotiaat omaishoitajat asioivat heille nimetyn sairaanhoitajan vastaanotolla Limingan 

terveyskeskuksessa. Ajanvaraus p. 08-55873 890. 
 

₋ Yli 65-vuotiaat omaishoitajat asioivat Limingan Vanhuspalvelukeskuksen seniorineuvolassa, 
osoite Kakarakuja 2, 3.krs. Ajanvaraus ke – pe klo 8:00 – 9:00, muina aikoina voi soittaa ja jättää 
puhelinvastaajaan viestin. p. 050 430 2021. 

 

10 OMAISHOITAJIEN VALMENNUS JA KOULUTUS 
 

Kunnan on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää var-
ten. Omaishoidon valmennuksessa ja koulutuksessa hyödynnetään mm. Omaishoitajat ja läheiset -
liitto ry:n tarjoamia koulutuspalveluja sekä seudun koulutuksia. Omaishoitajia informoidaan erik-
seen valmennuksista ja koulutuksista. 
 

11  OMAISHOITOSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN 
 

Kunta voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista seuraavan kahden 
ja omaishoitaja irtisanomista seuraavan yhden kuukauden kuluttua. Jos sopimuksen jatkaminen 
vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden, sopijapuolet voivat purkaa 
sopimuksen välittömästi. 
 
Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito hoidet-
tavan terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi. Jos omaishoito hoidettavan tervey-
dentilasta johtuvasta syystä keskeytyy tilapäisesti, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden 
kuluttua. 
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Laki omaishoidontuesta 937/2005 
Asiakasmaksulaki 734/1992 

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 192/1992 


