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________________________________________________________________________
OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2021 ALKAEN
Omaishoidon tuen määrittely ja tarkoitus

Omaishoidon tukea määrittelee laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937. Sosiaali- ja
Terveysministeriö (STM) julkaisee vuosittain kunnille ohjeet omaishoidon palkkioiden
määristä. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen etuus. Sitä maksetaan Kaavin
kunnan kunkin vuoden talousarviossa määritellyssä määrärahasta eniten hoitoa ja
huolenpitoa tarvitseville. Omaishoidolla tarkoitetaan omaishoitolaissa vanhuksen,
vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai
muun läheisen henkilön avulla.
Omaishoitosopimuksella tarkoitetaan hoitajan tai hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan
välistä toimeksiantosopimusta omaishoidon järjestämisestä. Omaishoitajalla tarkoitetaan
hoidettavan omaista tai läheistä henkilöä, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen.
Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, omaishoidon vapaista
ja omaishoitajan tukemisesta. Omaishoidon tuen avulla pyritään ehkäisemään ja
korvaamaan intensiivinen avopalveluiden ja laitoshoidon tarve. Omaishoitotuen tukena
voidaan
käyttää
perhehoitoa,
kotihoitopalveluja,
päivätoimintaa,
lyhytaikaista
palveluasumista sekä näiden yhdistelmiä. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet päättää
Kaavin kunnan perusturvalautakunta lain säännökset huomioiden. Asiakkaalla ei ole
subjektiivista oikeutta palveluun.
Hakeminen

Omaishoidontukea haetaan kirjallisella omaishoidontuki-hakemuksella, joka toimitetaan
vanhustyön palveluohjaajalle. Lomakkeita saa vanhustyön palveluohjaajalta tai kunnan
internet-sivuilta. Hoitoa tarvitsevan henkilön tosiasiallinen kotikunta tulee olla Kaavi. Jos
hoidettavan kotikunta vaihtuu, on hakemus omaishoidon tuesta laitettava vireille uudessa
kotikunnassa. Liitteenä tulee esittää lääkärintodistus tai muu selvitys palveluiden tarpeesta.
Palvelutarpeen arviointi toteutetaan kotikäynnillä, jossa yhdessä hoidettavan ja hoitajan
kanssa tehdään RAI-toimintakykyarvio. Omaishoidon tuen edellytyksiä arvioidaan
tarvittaessa moniammatillisessa tiimissä ja vanhustyön palveluohjaaja tekee viranhaltijan
päätöksen omaishoidon tuen myöntämisestä.
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Omaishoidontuen käsittelyaika on enintään kaksi kuukautta. Tuen maksaminen alkaa
myönteistä päätöstä seuraavan kuukauden alusta.

Palvelutarpeen arviointi

Omaishoidon tuen myöntämisestä päättäminen perustuu aina hoidettavan ja hoitajan
monipuoliseen elämäntilanteen, toimintakyvyn ja voimavarojen arviointiin. Arviointi tehdään
kotikäynnillä, jossa tavataan sekä hoidettava, että hoitaja. Henkilön hoidon tarve sekä
muiden välttämättömien palveluiden tarve ja määrä arvioidaan kotikäynnillä. Palvelutarpeen
arviointi tehdään tarvittaessa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilökunnan
yhteistyönä. Jos omaishoitoperheenjäsenenä on lapsi, lapsen tilanne selvitetään erikseen
ja kuullaan lasta. Omaishoidon tuen päätös tehdään lapsen etu huomioon ottaen. Arvioinnin
tavoitteena on omaishoitoperheen kokonaistilanteen huomioon ottaminen ja tarvittavien
palvelujen yhteensovittaminen.

Hoidettavan hoidon tarpeen määrityksessä käytetään apuna toimintakykymittareita:
RAI-toimintakykyarvio, MMSE-muistitesti, sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden alle 16vuotiaiden hoitoisuusarviointi. Aikuisen omaishoidon tuen hakijan toimintakyvyn arvioinnissa
otetaan

huomioon

hoidon

sitovuus,

hoidettavan

selviytyminen

henkilökohtaisissa

päivittäisissä toiminnoissa, tuen tarve lääkityksessä, sekä yöajan hoidon tarve.

Kokonaisarvioinnissa mm. RAI-arvioinnin avulla kartoitetaan
•

Asiakkaan tai häntä edustavan henkilön oma näkemys tai toive

•

Hoitoisuus

•

Fyysinen ja psyykkinen toimintakyky

•

Kognition taso

•

Terveydentila

•

Haasteellinen käytös (esim. karkailu tai aggressiivisuus)

•

Hoitavan omaisen uupumus tai sen uhka

•

Yksinäisyys ja turvattomuus

•

Olemassa olevat palvelut ja apuvälineet
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Kehitys- ja vaikeavammaisen sekä mielenterveysasiakkaan henkilön omaishoidon tuen
tarpeen selvitys perustuu toimintakyvyn kartoitukseen, jossa voidaan käyttää soveltuvia
arviointimenetelmiä. Lapsista tuen piiriin voidaan ottaa vaikeasti vammaiset ja sairaat,
joiden hoito terveeseen vastaavaan ikäiseen lapseen verrattuna on erittäin sitovaa ja
vaativaa.

Omaishoitajaksi voidaan ottaa vain hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen
täysi-ikäinen henkilö, joka kuntonsa ja terveydentilansa puolesta kykenee huolehtimaan
hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittavista hoidettavan tarpeista. Omaishoidon tuesta
päättävä voi edellyttää hakijaa tarvittaessa toimittamaan asiantuntijan lausunnon siitä, että
on kykenevä toimimaan kyseisen asiakkaan hoitajana. Tukea myönnettäessä huomioidaan,
että hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle
sopiva ja tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Omaishoitaja ei voi toimia henkilökohtaisena avustajana hoidettavalleen. Hakemuksen
käsittelyssä kartoitetaan omaishoidon tuen tarve, hoidon sitovuus ja vaativuus.
Omaishoidon tuella on tarkoitus tukea kaikkein eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia
henkilöitä,

joiden

toimintakyky

on

selvästi

alentunut.

Esimerkiksi

vanhuus

tai

kehitysvammaisuus ei ole riittävä peruste tuen saamiseen vaan hoidettavan avun tarve ja
hoidettavuus sekä hoidon sitovuus ratkaisevat, kuuluuko henkilö tuen piiriin. Omaishoidon
tukea ei makseta sellaisen henkilön osalta, joka saa tapaturma- tai liikennevakuutuksesta
hoitotukea tai kodinhoitokustannusten korvausta.

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset yli 65-vuotiaat

Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään omaishoitoperheen kokonaistilanne ja millaisten
palvelujen turvin perheen hyvinvointia on mahdollista tukea. Selvityksessä kiinnitetään
huomio sekä voimavaroihin että selviytymisessä ilmeneviin haasteisiin. Omaishoidon
päätökseen vaikuttaa perheen tilanne, myönnetyt muut palvelut ja myöntämisessä
käytettävien mittareiden antama tieto.
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Edellytyksenä on, että asiakas tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa
päivittäisissä toiminnoissa, mutta selviytyy osittain itsenäisesti. Asiakas tarvitsisi ilman
myönnettyä omaishoidon tukea vähintään tehostettua kotihoitoa tai palveluasumista.
Asiakasryhmän ulkopuolelle jäävät asiakkaat, joilla avuntarve kohdistuu pelkästään asiointi
ja kodinhoitotehtäviin. Mikäli omaishoitaja tekee omaishoidon ohella ansiotyötä neljä tuntia
päivässä tai alle, hänen on selvitettävä kirjallisesti, miten hoidettavan hoito on järjestetty
hänen työssä ollessaan.

1. Asiakasryhmä
•Asiakas

tarvitsee

huolenpitoa
päivittäisissä

2. Asiakasryhmä
paljon

hoitoa

ja •Asiakas

tarvitsee

ympärivuorokautista

henkilökohtaisissa hoitoa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa
toiminnoissa,

kuten

wc- päivittäisissä

toiminnoissa,

kuten

wc-

toimissa, lääkehoidossa, peseytymisessä, toimissa, lääkehoidossa, peseytymisessä,
pukeutumisessa,

ruokailuissa

ja pukeutumisessa,

liikkumisessa.

ruokailuissa

ja

liikkumisessa.

•Asiakas tarvitsisi ilman omaishoitajan apua •Asiakas tarvitsisi ilman omaishoitajan apua
ja tukea tehostettua palveluasumista.

ja tukea tehostettua palveluasumista tai
laitoshoitoa.

•RAI-toimintakykyarviossa MAPLE 4 tai 5
(palveluntarve), ADLH ≥ 3 ja IADL > 15 •RAI-toimintakykyarviossa
(arjen perustoiminnot)

MAPLE

5

(palveluntarve), ADLH ≥ 3 ja IADL > 15
(arjen perustoiminnot)

•MMSE ≤ 21/30
•MMSE ≤ 16/30
•Asiakkaalle on myönnetty kelan korotettu
hoitotuki.

•Asiakkaalle
hoitotuki.

•Mikäli omaishoitaja tekee omaishoidon
ohella ansiotyötä neljä tuntia päivässä tai

on

myönnetty

kelan

ylin
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alle, hänen on selvitettävä kirjallisesti miten •Mikäli omaishoitaja tekee omaishoidon
hoidettavan hoito on järjestetty hänen ohella ansiotyötä neljä tuntia päivässä tai
töissä ollessaan.

alle, hänen on selvitettävä kirjallisesti miten
hoidettavan hoito on järjestetty hänen

Hoitopalkkion määrä vuonna 2021 on töissä ollessaan.
413,45e/kk
•Mikäli asiakas saa runsaasti kunnallisia
hoito-

ja

avopalveluja,

hoitopalkkio

maksetaan hoitopalkkio I mukaan (Asiakas
saa säännöllisesti kotihoitoa tai palvelua
30–39 tuntia kuukaudessa).

Hoitopalkkion määrä vuonna 2021 on
608,53/kk

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset lapset, kehitys- ja vaikeavammaiset, sekä
mielenterveyskuntoutujat

Lapsen (alle 16-v.) osalta tuen tarvetta arvioitaessa yhtenä arviointikriteerinä on, että
lapsella on sairaudesta tai vammasta aiheutuva erityisen hoidon tarve ikäkehitystasoon
nähden. Lapsen hoidon ja avun tarvetta verrataan saman ikäisen lapsen hoivan,
huolenpidon, ohjauksen ja valvonnan tarpeisiin. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä
muiden hoitoon ja hoivaan, sekä palveluiden järjestämiseen osallistuvien tahojen kanssa.
Tuen ulkopuolelle jäävät ne hoidettavat, joiden avuntarve on vähäistä tai se kohdistuu
pelkästään asiointiin, siivoukseen tai kodinhoitotehtäviin. Kehitysvammaisista tähän
hoitoisuusryhmään kuuluvat ne, joiden hoito terveeseen vastaavaan ikäiseen verrattuna on
erittäin sitova ja vaativaa. Mikäli omaishoitaja tekee omaishoidon ohella ansiotyötä yli neljä
tuntia päivässä, maksetaan sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain vahvistaman
hoitopalkkion alin määrä, joka on asiakasryhmä I:n hoitopalkkion määrä
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1. Asiakasryhmä

2. Asiakasryhmä

•Lapsilla hoidon ja huolenpidon sitovuutta, •Lapsilla hoidon ja huolenpidon sitovuutta,
sekä

hoidon

tarvetta

verrataan sekä

hoidon

tarvetta

verrataan

samanikäisten lasten yleisesti tarvitsemaan samanikäisten lasten yleisesti tarvitsemaan
hoitoon ja huolenpitoon.

hoitoon ja huolenpitoon.

•Hoidettava tarvitsee vamman tai sairauden •Hoidettava tarvitsee vamman tai sairauden
vuoksi

runsasta

apua

päivittäisissä vuoksi

jatkuvaa

apua

päivittäisissä

toiminnoissa, sekä runsaasti hoitoa ja toiminnoissa, sekä runsaasti hoitoa ja
valvontaa.

valvontaa.

•Yöaikainen hoidon tarve on satunnaista, •Yöaikainen hoidon tarve on säännöllistä ja
mutta

hoidettava

tarvitsee

yöaikaista hoidettava tarvitsee jatkuvaa yöaikaista

valvontaa.
•Hoidettavalle

valvontaa.
on

myönnetty

alle

16- •Hoidettavalle

vuotiaan vammaistuki tai hoitotuki

on

myönnetty

alle

16-

vuotiaan korotettu vammaistuki tai korotettu
hoitotuki

Hoitopalkkion määrä vuonna 2021 on
413,45e/kk

Hoitopalkkion määrä vuonna 2021 on
608,53/kk

Tässä hoitoisuusryhmässä hoitopalkkion määrään vaikuttaa se, että hoidettava on
säännöllisesti päivittäin tai kuukausittain muualla kuin omaishoitajan hoidon piirissä.
Hoitopalkkiota vähennetään seuraavasti:
a. jos hoidettava on päivätoiminnassa, koulussa tai päivähoidossa 1–2 päivänä viikossa tai
hän saa säännöllisesti kotihoidon palveluja enintään 11 tuntia kuukaudessa, hoitopalkkiota
vähennetään 60 euroa kuukaudessa
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b. jos hoidettava on päivätoiminnassa, koulussa tai päivähoidossa 3-5 päivänä viikossa tai
hän saa säännöllisesti kotihoidon palveluja 12–29 tuntia kuukaudessa, vähennetään
hoitopalkkiota 110 euroa kuukaudessa
c. hoidettavan säännöllinen vähintään 30 tuntia kuukaudessa kotihoitoa vähentää
hoitopalkkiota 150 euroa kuukaudessa
d. jos hoidettavalla on vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen avustaja, vähennys
hoitopalkkiosta suhteutetaan avustajan viikkotuntimäärään – täysi työaika 38,25 tuntia
viikossa, hoitopalkkio 1 asiakasryhmän mukaan
e. jos hoidettava on säännöllisesti vuorohoidossa keskimäärin esimerkiksi seitsemän
vuorokautta kuukaudessa, hoitopalkkio asiakasryhmä 1:n mukainen.

Omaishoitosopimus ja omaishoidon tuen maksaminen

Omaishoidon tuesta laaditaan hoitajan ja myöntäjän kanssa toimeksiantosopimus. Sopimus
sisältää omaishoitolain (937/2005 § 8) vaatimat asiat eli hoitopalkkion määrän, sopimuksen
keston,

vapaapäivät ja

vapaapäivien

järjestelyt. Omaishoitosopimukseen liitetään

hoidettavaa koskeva hoito- ja palvelusuunnitelma, joka laaditaan yhdessä hoidettavan ja
omaishoitajan kanssa sopimuksen teon yhteydessä. Omaishoitosopimus laaditaan
toistaiseksi voimassa olevaksi. Eritystapauksissa tuki voidaan myöntää määräajaksi
esimerkiksi silloin, kun asiakkaan hoidon tarve on selkeästi määräaikainen tai hoitaja
sitoutuu määräajaksi hoitamiseen.

Omaishoitaja ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai
hoidettavan huoltajaan. Hänelle kertyy kuitenkin palkkiosta eläkeoikeus sekä hänet
tapaturma vakuutetaan ryhmävakuutuksena kunnan toimesta.

Omaishoitaja ja -hoidettava saavat omaishoidon tuesta valituskelpoisen päätöksen.
Päätöksestä on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus perusturvalautakunnalle. Omaishoidon
tuen hoitopalkkiosummaa tarkistetaan kalenterivuosittain sekä silloin, kun hoidettavan
hoitoisuudessa tai palvelun tarpeessa tapahtuu muutoksia. Muutosten ensisijainen
ilmoitusvelvollisuus on hoitajalla. Hoitopalkkio voidaan hoitajan pyynnöstä maksaa
pienempänä, jos siihen on hoitajan esittämä erityinen syy. Tuen maksamisen edellytyksenä
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on allekirjoitettu omaishoitosopimus liitteineen. Tuki maksetaan kuukausittain kuukauden
viimeinen päivä.

Omaishoidontuki

on

veronalaista

tuloa.

Tarkista

palkkion

vaikutus

ennakonpidätysprosenttiisi verotoimistosta. Myönnetty tuki saattaa vaikuttaa eläkkeellä
olevan hoitajan eläkkeeseen. Jos olet eläkkeellä, varmista työeläkettä maksavalta
eläkelaitokselta tai Kansaneläkelaitokselta, voitko ansaita omaishoidon palkkion eläkkeen
lisäksi. Mikäli saat työttömyysturvaa, varmista Työvoimatoimistosta, miten omaishoidontuki
vaikuttaa työttömyysturvaasi. Omaishoidontuen hakemuksia saa sosiaalitoimistosta ja
Kunnan internetsivuilta. Hakemukset palautetaan alla olevilla yhteystiedoilla.

Omaishoitajan lakisääteinen vapaa ja muut palvelut

Omaishoitajasopimuksen tehneellä on oikeus vähintään kolmen vuorokauden vapaaseen
sellaisena kalenterikuukautena, jona aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin
sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan
ympärivuorokautiseksi,

vaikka

hoidettava

viettää

säännöllisesti

vähäisen

osan

vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja,
kuntoutusta tai opetusta. Omaishoitajan pitäessä lakisääteisiä vapaapäiviä hoitopalkkion
määrä ei vähene. Jos hoidettava on kalenterikuukauden aikana yli neljätoista vuorokautta
ympärivuorokautisesti hoidossa kodin ulkopuolella, hoitajalle ei kerry tältä kuukaudelta
lakisääteisiä vapaapäiviä.

Vapaasta ja sen järjestämisestä sovitaan omaishoidon tukea koskevassa sopimuksessa.
Vapaa pyritään järjestämään hoitajan toiveiden mukaan säännöllisesti ja suunnitelmallisesti
huomioiden samalla mahdollisuudet vapaan järjestämiseen. Hoitaja voi käyttää kertyneet
vapaapäivät kuukausittain tai pitää kertyneitä päiviä muutoin yhtäaikaisesti. Vapaa on
pidettävä sen kalenterivuoden aikana, jona oikeus vapaaseen on syntynyt.

Edellisen

vuoden aikana kertyneet vapaat on pidettävä viimeistään seuraavan vuoden helmikuun
loppuun mennessä.
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Mikäli perhe haluaa itse huolehtia omaishoitajavapaan järjestämisen, niin hoidosta vapaan
aikaan

vastaavalle

täysi-ikäiselle

henkilölle

maksetaan

perusturvalautakunnan

perhehoidosta vahvistaman hoitopalkkion suuruinen hoitopalkkio. Asiasta laaditaan
kirjallinen sijaishoitosopimus. Hoidettavalla tai omaishoitajalla ei ole ehdotonta oikeutta
valita vapaan aikaisen hoidon palvelumuotoa. Palveluista, joita kunta järjestää hoidettavalle
lakisääteisen vapaan (3 vrk/kk) ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja
huolenpitoa, hoidettavan maksettavaksi voi tulla enintään omavastuuosuus, joka on 11,40
euroa/vrk (vuonna 2021). Kaavin kunta järjestää omaishoidon vapaan myöntämällä
asiakkaalle 380e/kk arvoisen palvelusetelin, jolla asiakas voi ostaa lyhytaikaista tehostettua
palveluasumista tai muita hoitopalveluita Kaavin kunnan palvelusetelituottajilta vapaan
järjestämiseksi.

Muista

hoidettavan

saamista

palveluista

peritään

hoidettavalta

asiakasmaksulain mukaiset ja perusturvalautakunnan vahvistamat asiakasmaksut.

Omaishoidon tuen hoitopalkkiota ei oteta tulona huomioon muita sosiaalietuuksia
myönnettäessä. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestetyistä palveluista perityt
maksut ovat kokonaan asiakasmaksulain 6 a §:ssä tarkoitetun maksukaton ulkopuolella.

Omaishoidon tuen maksun keskeytyminen ja sopimuksen irtisanominen

Omaishoidon tuen maksaminen keskeytyy

1. sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jos omaishoito keskeytyy äkillisesti yli
neljäksitoista vuorokaudeksi hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä.
2. jos hoito keskeytyy yli viideksi vuorokaudeksi hoitajasta johtuvasta syystä tai
hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä, hoitopalkkion maksaminen
keskeytyy ja palkkio vähennetään koko keskeytyksen ajalta. Lakisääteisten vapaitten
yhtäjaksoinen pitäminen yhdessä sovitusti ei aiheuta maksamisen keskeytystä.
3. hoidettavan asuessa opiskelun vuoksi viikot tai yli neljätoista vuorokautta kuukaudesta
muualla, omaishoidon tuki maksetaan asiakasryhmän 1. mukaan. Yli kaksi viikkoa kestävä
loma, jonka hoidettava on omaishoitajan hoidossa, voidaan maksaa esim. asiakasryhmä 2.
mukaan, jos omaishoidonkriteerit oikeuttavat siihen.
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4. hoitajasta johtuvasta syystä omaishoidon tuki keskeytetään heti omaishoitajan estyessä
antamasta hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittua hoitoa hoidettavalle, ellei omaishoitaja
itse järjestä tilapäisesti enintään yhden kuukauden kestävää korvaavaa hoitoa (esim.
omaista).

Hoitaja

on

velvollinen

ilmoittamaan

omaishoidon

tuen

sopimuksessa

mainitulle

yhdyshenkilölle mahdolliset tuen maksatukseen johtavat keskeytykset. Väärin perustein
maksetut tuet tullaan perimään hoitajalta takaisin. Hoitajan osoittaessa olevansa estynyt
hoitamasta hoidettavaa kuntoutuksen aikana, hoitopalkkiota ei alenneta kuntoutuksen
ajalta.

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 hoidettavan terveydentilan muutoksista
johtuen käy tarpeettomaksi. Jos omaishoito hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä
keskeytyy tilapäisesti, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua.

Raskas siirtymävaihe

Omaishoidon tukea voidaan maksaa korotettuna, mikäli omaishoitaja jää vakituisesta
työstään palkattomalle virkavapaalle omaisensa saattohoidon, äkillisen vaikean sairauden
tai vammautumisen vuoksi. Omaishoitaja ei voi olla eläkkeellä, päivärahalla tai opiskelijana,
eikä hänellä ole muitakaan tuloja. Hoitopalkkio vuonna 2021 on enintään kolmen kuukauden
ajan 826,90 euroa/kk.

Hoitajan tapaturmavakuutus

Hoitajalle, jonka kanssa on solmittu hoitosopimus, otetaan tapaturmavakuutuslain
(608/1948) 57 § 1. momentin mukainen vakuutus. Kyseessä on ryhmävakuutus.

Kaavin kunta
perusturvalautakunta
Lisätietoja:
Vanhustyön palveluohjaaja
Helena Vesterinen
040 703 0451
helena.vesterinen@kaavi.fi
Kirkkorannantie 2
73600 Kaavi
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