
 

 

TUUSULAN KUNTA         2017 
Sosiaali- ja terveystoimiala 

Vanhus- ja vammaispalvelut 
        

 

 
TIEDOTE OMAISHOIDONTUEN PALKKIOISTA 

 
Omaishoidon tuen hoitopalkkioryhmät on vahvistettu omaishoidon toimintaohjeessa, 
joka on tullut voimaan 1.5.2012 (sosiaali- ja terveyslautakunta 23.5.2012 § 41). Hoi-

topalkkioiden suuruudet tarkistetaan vuosittain. 
 

Hoitopalkkioryhmät ovat 1.1.2017 alkaen: 
 
1. hoitoisuusryhmä: hoitopalkkio 1080,81 euroa/kk 

– raskas siirtymävaihe 1756,31 euroa /kk 
2. hoitoisuusryhmä: hoitopalkkio 631,60 euroa/kk  

3. hoitoisuusryhmä: hoitopalkkio 392,00 euroa/kk 
 
Hoidettavan saamat säännölliset muut sosiaali- ja terveyspalvelut vähentävät hoito-

palkkion määrää. Omaishoitajan vapaat toteutuvat kuten hoidettavan hoito- ja palve-
lusuunnitelmassa on vapaista sovittu. 

 
Sijaisomaishoitajan hoitopalkkiot ovat 1.1.2017 alkaen: 
 

1. hoitoisuusryhmä/hoitopalkkio 164,15 euroa/vrk  
2. hoitoisuusryhmä/hoitopalkkio 96,58 euroa/vrk  

3. hoitoisuusryhmä/hoitopalkkio 75,76 euroa/vrk  

 
Omaishoitajan lakisääteinen vapaa 
 

Omaishoidosta kunnan kanssa sopimuksen tehneellä henkilöllä on oikeus pitää laki-
sääteistä vapaata kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana 

hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti 
tai jatkuvasti päivittäin. Lakisääteisen vapaan aikana hoidettavalle annettavista palve-

luista peritään asiakasmaksu, joka on 11,50 euroa/vrk. 

 
Omaishoidontuen palkkion maksatus 

 
Omaishoidon tuen palkkioiden maksu hoidetaan Tuusulan kunnan palkanmaksupalve-

lujen kautta sosiaali- ja terveystoimen päätösten mukaisesti. Hoitopalkkion maksupäi-
vä on kunkin kuukauden viimeinen arkipäivä.  
 

Hoitopalkkion maksaminen omaishoidon keskeytymisen ajalta 
 

Jos hoito keskeytyy äkillisesti hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä, keskey-
tyy hoitopalkkion maksaminen kuukauden kuluttua. Muissa tilapäisissä keskeytymisti-

lanteissa hoitopalkkion maksatus keskeytyy kymmenen (10) päivän kuluttua.  
 
 

 



 

 

Sopimuksen irtisanominen 

 

Kunta voi irtisanoa sopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista seuraavan kah-
den ja hoitaja irtisanomista seuraavan yhden kuukauden kuluttua. Irtisanominen on 
tehtävä kirjallisesti.  

 
Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana 

hoito hoidettavan terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi tai hänet 
siirretään pitkäaikaiseen laitoshoitoon. 
 

Omaishoitaja on velvollinen ilmoittamaan keskeytyksistä tai päättymisestä  
vanhus- ja vammaispalveluihin. Liikaa tai perusteetta maksettu hoitopalkkio 

voidaan periä takaisin omaishoitajalta.  
 
Mikäli olosuhteissa tapahtuu muutoksia omaishoidettava tai omaishoitaja voi 

pyytää omaishoidon tuen tai hoito- ja palvelusuunnitelman tarkistusta.  
 

 
Lisätietoja antavat seuraavat työntekijät: 
 

Alle 65-vuotiaat asiakkaat: 
 sosiaalityöntekijä Päivi Jalkanen (asiakkaat A-L) puh. 040 314 3320  

(ma-to klo 12–13)  
 sosiaalityöntekijä Satu Lindblad (asiakkaat M-Ö) puh. 040 314 3312  

(ma-to klo 12–13)  

 
65 vuotta täyttäneet asiakkaat: 

 sosiaaliohjaaja Hilkka Kokkoniemi (asiakkaat A-J) puh. 09 8718 3354  
(ma-to klo 12–13) 

 sosiaaliohjaaja Kirsi Karhunen (asiakkaat K-O), puh. 040 314 3716 

 sosiaaliohjaaja Mari Tapiola (asiakkaat P-Ö) puh. 09 8718 3378   
(ma-to klo 12–13). 


