
 

 

Palvelutuotantolautakunta 20.6.2017, Liite 1 

 

 

Vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuki 

20.6.2017 alkaen Oulunkaaren kuntayhtymässä 

 

Omaishoidon tuen yleiset periaatteet 

 

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön hoidon ja 

huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. 

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja 

omaishoitoa tukevista palveluista. (Laki omaishoidon tuesta 937/2005, 2§.) Omaishoidon tukea 

myönnetään Oulunkaaren kuntayhtymän jäsenkunnissa asuville henkilöille. 

  

Omaishoidon tuen myöntämisen edellytykset 

 

Lain 3 §:n mukaan kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos: 

 

1) Henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi 

tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa. 

 

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 

hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää. 

 

5) Hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavaIIe hoidolle sopiva.  

 

6) Tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista. 

 

 

 

 



 

Omaishoidon tuki on kuntayhtymän harkinnassa oleva määrärahasidonnainen palvelu ja se on 

tarkoitettu kohdennettavaksi runsaasti hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville asiakkaille. Lakisääteiseen 

omaishoidon tukeen sisältyy aina rahana suoritettava hoitopalkkio. Omaishoitajalle maksettava 

hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden sekä omaishoidon tukena annettavien 

palvelujen perusteella. Rahana maksettava palkkio on riippuvainen muiden annettujen palvelujen 

määrästä. Asiakkaan saamat runsaat henkilökohtaiset, kuntayhtymän järjestämät palvelut vähentävät 

tuen määriä. Asiakkaan kanssa voidaan sopia yksilöllisestä ja joustavasta palvelukokonaisuudesta, jossa 

rahana maksettavan tuen osuus pienenee hoidettavan saadessa enemmän palveluja. 

 

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden suuruudesta ja alimmasta hoitopalkkiosta säädetään 

omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §. 

 

Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 

§:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Hoitopalkkion määrän tarkistus palkkakertoimen muutosta 

vastaavasti tehdään myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion alinta määrää 

suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen 

omaishoitosopimukseen. Omaishoidosta maksettava hoitopalkkio on veronalaista tuloa, josta 

toimitetaan veronpidätys. 

 

Asiakkailla, joilla avun tarve kohdistuu pelkästään asiointi- ja kodinhoitotehtäviin, ei ole oikeutta 

omaishoidon tuen palkkioon. 

 

Hoidettavan palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvioiminen 

 

Asiakkaan palvelutarpeen arviointi pyritään käynnistämään 14 arkipäivän kuluessa omaishoidon tukea 

koskevan hakemuksen saapumisesta.  Mikäli asiakas on erityistä tukea tarvitseva, yli 75-vuotias tai hän saa 

Kelan erityishoitotukea, palvelutarpeen arviointi käynnistetään seitsemän arkipäivän kuluessa 

(Sosiaalihuoltolaki 36 §).  

 

Omaishoidon tukea koskevat ratkaisut tehdään moniammatillisessa työryhmässä ja ratkaisujen pohjana 

käytetään sosiaalityöntekijän tai muun vastaavan ammattihenkilön kotikäynnillä tekemää arviointia 

hoidettavan hoidon ja huolenpidon tarpeesta. Vanhuksilla käytetään RaVa -indeksiin perustuvaa 

toimintakykyarviota, (RaVa-indeksi 2.0 tai yli). Tarvittaessa voidaan käyttää päätöksen tekemisen tukena 

muita toimintakykyä mittaavia mittareita, lääkärinlausuntoa, kotihoidon henkilöstön, vammaispalvelun 

ja muiden yhteistyötahojen asiantuntemusta. Kotikäynnillä arvioidaan myös hoitajan toimintakykyä ja 

kotiolosuhteita.   

 

 



 

 

Hoitajaksi voidaan ottaa täysi-ikäinen henkilö, joka kuntonsa ja terveydentilansa puolesta kykenee 

huolehtimaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovituista hoidettavan tarpeista. Arvioitaessa tuen 

myöntämisen edellytyksiä selvitetään hoitovastuun velvoitteen ja hoitajan voimavarojen 

yhteensovittaminen. Jos hoitajan rooli ja tehtävät muodostuvat tai ovat muodostuneet hoitajalle 

kohtuuttoman raskaaksi hoitajan voimavaroihin ja kuntoon nähden, omaishoidon tuen myöntämiselle 

tai aikaisemmin myönnetyn omaishoidon tuen jatkamiselle ei ole perustetta. Tällaisissa tapauksissa 

järjestetään hoidettavalle ja hoitajalle hyvinvoinnin turvaamiseksi riittävä määrä sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluita. Mikäli hoitajalla on esim. toimintakykyä haittaava muistisairaus, vakavia 

mielenterveyden ongelmia, päihteiden väärinkäyttöä, tai muu terveydellinen tila selvästi rajoittaa häntä 

toimimasta omaishoitajana, vaikka rinnalle myönnettäisiin riittävä määrä hoidettavalle tulevia palveluja 

ja tukea, omaishoidon tukea ei myönnetä. 

 

Omaishoidontuen päätöstä tehtäessä tehdään kokonaisvaltainen arvio siitä, selviytyykö hoitaja 

omaishoitoon sisältyvistä tehtävistä. Tarvittaessa pyydetään lääkärin lausunto hoitajan terveydentilasta 

tai muu asiantuntijalausunto omaishoitajan kyvystä toimia omaishoitajana. 

 

 

Omaishoidon tuen myöntäminen sekä hoitajan kanssa tehtävä sopimus ja sopimuksen 

irtisanominen 

  

Omaishoidon tukea myönnetään aikaisintaan hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta 

lukien. Maksuluokan muutos myönnetään hakemuskuukautta seuraavan kuukauden alusta lähtien. 

Takautuvasti maksuluokan muutosta ei myönnetä. Omaishoidon tukea ei myönnetä kuukautta 

lyhyemmäksi ajaksi. Omaishoidon tuen myöntämisestä annetaan päätös hoidettavalle kirjallisesti. 

 

Omaishoidon tuesta annetun lain 8 §:n mukaan kuntayhtymän ja omaishoitajan välille laaditaan 

toimeksiantosopimus omaishoidon järjestämisestä. Omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja ei ole 

työsopimuslain (55/2001) tarkoittamassa työsuhteessa kuntayhtymään, hoidettavaan tai hoidettavan 

huoltajaan. Omaishoitosopimus on pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa oleva. Erityisestä syystä se 

voidaan tehdä määräaikaisena. 

 

Omaishoidon tuesta laaditaan yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa hoito- ja 

palvelusuunnitelma, johon kirjataan omaishoitajan hoitotehtävää tukevien palvelujen määrä ja sisältö , 

muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä ja sisältö sekä miten 

hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, terveydenhoitoon liittyvien käyntien tai muun poissaolon 

aikana. 



 

 Hoito- ja palvelusuunnitelma liitetään omaishoitosopimukseen (Laki omaishoidon tuesta 7 §). Hoito- ja 

palvelusuunnitelman avulla turvataan asiakkaan palvelun yksilöllisyys ja jatkuvuus sekä sovitetaan 

saumattomasti yhteen eri palvelut. Tuen maksamisen edellytyksenä on allekirjoitettu sopimus 

liitteineen. 

Omaishoitajalle on tarvittaessa järjestettävä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hänen hyvinvointiaan ja 

hoitotehtäväänsä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja. 

Lain 3 a§: n mukaan omaishoitajan hoitotehtävää tukevana palveluna omaishoitajalle on tarvittaessa 

järjestettävä valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten 1.1.2018 alkaen. 

Omaishoitosopimuksen irtisanomisaika on kuntayhtymän taholta kaksi kuukautta ja omaishoitajan 

taholta yksi kuukausi. Jos sopimuksen jatkaminen vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai 

turvallisuuden, sopijapuolet voivat purkaa sopimuksen välittömästi. Hoitajan toimintakyvyn ja 

terveydentilan heikentyminen voi olla peruste sopimuksen purkamiselle. Irtisanomisajasta riippumatta 

sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito hoidettavan terveydentilan muutoksista 

johtuen käy tarpeettomaksi (esim. siirtyminen pysyvästi laitoshoitoon). 

 

Omaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa (549/2003). Kuntayhtymällä on 

tapaturmavakuutuslain (608/1948) 57 §:n 1 momentin mukainen vakuutus omaishoitajille. 

 

Tapaturman sattuessa korvauksen maksaminen perustuu omaishoitajan vuosityöansioon eli 

hoidosta saatavaan hoitopalkkioon. 

 

Omaishoidon tukea koskevaan päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia 

palvelutuotantolautakunnan käsiteltäväksi, jos hän sitä kirjallisesti 30 vuorokauden kuluessa 

päätöksestä tiedon saatuaan vaatii. Muutosta palvelutuotantolautakunnan päätökseen haetaan 

valittamalla 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta hallinto-oikeuteen 

(Sosiaalihuoltolaki 710/1982, 7 luku). 

 

Omaishoitajan oikeus vapaaseen 

Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä hoitajan vapaan 

aikana.  Lakisääteisten vapaapäivien ja virkistysvapaan pitäminen eivät vähennä hoitopalkkion määrää. 

Vapaasta ja sen järjestämisestä sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.  

 

 



Omaishoidon tuesta kuntayhtymän kanssa sopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata 

vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään 

kolme vuorokautta kalenterikuukautta 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. Kunta voi 

järjestää omaishoitajalle 1 momentissa säädettyä enemmän vapaapäiviä sekä useampana alle vuorokauden 

pituisena jaksona.  (Laki omaishoidon tuesta 4 §). Hoidettavan oppivelvollisuuden suorittaminen ei 

vähennä omaishoitajan lakisääteistä vapaaoikeutta 

Laki omaishoidontuesta 4a§.n mukaan ilman omaishoidonsopimusta hoitaville kunta voi järjestää vapaan 

aikaisen sijaishoidon omaistaan tai läheistään sitovasti hoitavalle henkilölle tekemällä 3 §:n 3 kohdassa 

säädetyt edellytykset täyttävän henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan 

sijaishoidosta. Sosiaalihuollon nojalla myönnettävistä vapaan aikaisista palveluista voidaan periä vastaava 

asiakasmaksu.  

Omaishoitaja voi pitää kertyneet vapaapäivät säännöllisesti kuukausittain tai kerätä niitä ja 

pitää vapaata pidemmän jakson kerralla. Lakisääteisiä vapaapäiviä voidaan kerryttää 

korkeintaan puolelta vuodelta. Vapaapäivät kertyvät kalenterivuosittain. Vapaapäiviä ei voi 

käyttää etukäteen.  

 

Keskeytykset 

 

Jos omaishoito keskeytyy tilapäisesti hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä yli 14 

vuorokautta, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua. Hoidettavasta 

johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä keskeytyksen ajalta ei makseta 

hoitopalkkiota, mikäli hoito keskeytyy yli 14 vuorokauden ajaksi kalenterikuukaudessa.  · 

 

Hoitajasta johtuvasta syystä keskeytyksen ajalta ei makseta hoitopalkkiota, mikäli 

hoito keskeytyy yli seitsemän (7) vuorokauden ajaksi kalenterikuukaudessa esim. 

hoitajan sairastuminen. Hoitopalkkio maksetaan hoitajan kuntoutuksen ajalta. 

 

Mikäli omaishoito keskeytyy tilapäisesti yli 14 vuorokautta kalenterikuukauden aikana, 

oikeutta lakisääteisiin vapaisiin siltä kalenterikuukaudelta ei synny. 

 

 

 

 

 

 



Palveluista perittävät maksut 

 

Omaishoidon palkkiosta ei peritä asiakasmaksua. Muista palveluista peritään hoidettavalta 

asiakasmaksulain mukaiset palvelutuotantolautakunnan vahvistamat asiakasmaksut 

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi (3vrk/kk, enintään 36 vrk/vuosi) järjestetyistä 

palveluista peritään asiakasmaksua asiakasmaksulain mukaisesti (Laki sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakasmaksuista 6 b §). Myös palvelusetelillä järjestettävän lakisääteisen 

vapaan omavastuuosuus on asiakasmaksulain 6 b§ mukainen. · Maksun suuruuteen ei vaikuta 

se, millaisten palvelujen avulla omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen hoito järjestetään 

eikä se, kuinka paljon palveluja hoidettavalle annetaan vuorokaudessa. 

 

Maksu voidaan asiakasmaksulain 11 §:n mukaan harkinnan perusteella alentaa tai jättää 

perimättä. 

 

Lakisääteisen vapaan aikana omaishoitajan hoitoa korvaavien palvelujen maksut ovat maksukaton 

ulkopuolella. 

 

Hoitopalkkio maksetaan jälkikäteen kuukauden 15. päivänä. 

 

65 –vuotta täyttäneiden omaishoidontuki haetaan vanhuspalveluista. Asiakas siirtyy vanhuspalveluiden 

piiriin sitä seuraavan vuoden alusta, jona hän on täyttänyt 65 -vuotta. 

 

Omaishoidon palkkiot 

 

Omaishoidon tukea maksetaan 1.1.2017 (Patulk 13.12.2016 §106) alkaen seuraavien palkkioluokkien ja 

asiakkaan hoidettavuuden kriteereiden mukaisesti. (Laki omaishoidon tuesta 5. ja 6. §). 

 

1.. Sopimuspalkkioluokka 196,22 €/kk 

' 

Hoitopalkkio voidaan sopia säädettyä määrää pienemmäksi silloin, kun hoidon ja 

huolenpidon tarve on vähäistä ja kun omaishoito ei ole niin sitovaa, että se oikeuttaisi 

lakisääteiseen vapaaseen (4 § 1 mom.) taikka siihen on hoitajan esittämä erityinen syy tai 

avun tarve tulee erityisolosuhteista. Avustaminen kotitaloustöissä ja asioiden hoitaminen 

kodin ulkopuolella eivät riitä omaishoidon tuen perusteiksi. 

 

 

 

 



 

2. Alin palkkioluokka 392,00 €/kk 

 

Asiakas tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa. Asiakkaan hoito edellyttää lähes jatkuvaa hoitajan 

läsnäoloa sekä hoidon, huolenpidon ja valvonnan tarvetta useissa henkilökohtaisissa päivittäisissä 

toiminnoissa, mutta selviytyy osittain itsenäisesti. Psyykkisen avun, ohjauksen ja valvonnan tarve voi 

olla lähes sama kuin korotetun hoitopalkkion palkkioluokassa. 

 

Palkkion lisäksi omaishoidon tukena voi olla kuntayhtymän järjestämänä vuorohoitoa 7 

vrk/kk, kotihoidon palveluja enintään 10 tuntia/viikko tai muuta palvelua (esim. päivähoito, 

päivätoiminta, henkilökohtainen avustaja) enintään yhteensä 7 tuntia arkipäivää kohden. 

 

3. Korotettu palkkioluokka 590,21 €/kk 

 

Asiakas tarvitsee runsaasti hoitoa ja huolenpitoa. Asiakkaan hoidon tarve vastaa pitkäaikaisessa 

ympärivuorokautisessa hoidossa olevan asiakkaan hoidon ja huolenpidon määrää ja hoitotyö edellyttää 

hoitajan jatkuvaa ympärivuorokautista työpanosta ja hoitovastuuta kaikissa päivittäisissä 

henkilökohtaisissa toiminnoissa. Psyykkisen avun, ohjauksen ja valvonnan tarve voi aiheutua 

levottomuudesta, väkivaltaisuudesta, karkailusta tai vaikeasta muistisairaudesta. 

 

 Mikäli omaishoitaja hoitaa hoitotyön sitovuudeltaan korotettuun maksuluokkaan kuuluvaa asiakasta ja 

asiakas saa runsaasti kuntayhtymän järjestämiä palveluita tai hoidettava käy oppivelvollisuuskoulua tai 

hoitajalla on mahdollisuus tehdä omaishoidon ohella ansiotyötä, omaishoidon tuki maksetaan alimman 

hoitopalkkion mukaan.  

Runsailla kuntayhtymän järjestämillä palveluilla tarkoitetaan: 

 

 Vuorohoitoa enemmän kuin 7 vrk/kk, kotihoidon palveluja enemmän kuin 10 tuntia/viikko             

tai muita kunnallisia avopalveluita (esim. päivähoito, päivätoiminta, henkilökohtainen 

avustaja) yhteensä enemmän kuin 7 tuntia arkipäivää kohden.   

 

4. Erityistilanteiden palkkioluokka 784,01 €/kk 

 

Hoidettavalla on hoidollisesti raskas siirtymävaihe ja vaativa hoitotilanne (esim. 

saattohoito, sairaalasta/laitoksesta kotiutus), jolloin omaishoitaja on 

lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä tai päätoimista opiskelua 

tai on luopunut työnhausta omaisensa hoitamisen vuoksi. Omaisen hoitaminen 

edellyttää hoitajan ympärivuorokautista työpanosta ja hoitovastuuta. 

Hoidettavuus vastaa laitostasoista hoitoa ja edellyttää hoitajan läsnäoloa, 

huolenpitoa ja valvontaa kaikissa henkilökohtaisissa toiminnoissa.  



 

Hoitopalkkion maksaminen edellyttää lisäksi (5§), että hoitajalla ei ole 

 

1) vähäistä suurempia työtuloja, 

2) oikeutta sairausvakuutuslain (1224/2004) 10 luvun mukaiseen erityishoitorahaan, 

3) oikeutta vuorotteluvapaalain (1305/2002) 13 §:n mukaiseen 

vuorottelukorvaukseen.  

 

Palkkion lisäksi omaishoidon tukena voi olla kuntayhtymän järjestämänä vuorohoitoa,  

kotihoidon palveluja 10 tuntia/viikko tai muuta palvelua (esim. päivähoito, 

päivätoiminta, henkilökohtainen avustaja) yhteensä 7 tuntia arkipäivää 

kohden. 

 

 Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen hoitopalkkiota maksetaan enintään kolmen kuukauden ajan. 

 

 

Kriteerit lapsiperheille 
 
Omaishoidon tuen kriteerit koskevat myös lapsiperheitä. Lapsiperheiden osalta on tehty tarkennuksia 
seuraavasti: 
 
Lapsilla ja nuorilla omaishoidon tuki kohdennetaan ensisijaisesti vaikeasti vammaisten ja pitkäaikaissairaiden 
lasten hoitoon. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota päivittäisten toimintojen lisäksi liikuntakykyyn, 
kommunikaatioon sekä valvonnan ja erityisen vaativien hoitotoimenpiteiden tarpeeseen.  

 
Itsenäistä selviytymistä ja yksinoloa arvioitaessa otetaan huomioon hoidettavan ikä ja missä määrin tämän 
ikäinen edellyttää normaalisti valvontaa ja huolenpitoa. Hoidontarpeista, päivähoito- ja koulujärjestelyistä 
sekä muusta avun tarpeesta tehdään kokonaisarviointi yhdessä vanhempien kanssa sekä mahdollisten 
yhteistyötahojen kanssa. Arvioinnissa otetaan kantaa myös siihen, missä vaiheessa omaishoito mahdollisesti 
korvautuu muulla palvelulla. 

 
Omaishoidon tukea myönnettäessä lapsen hoidon ja huolenpidon vaativuutta ja sitovuutta verrataan saman 
ikäisen terveen lapsen hoidon tarpeeseen. 
 
  
Alin  maksuluokka: 392 €/kk 

 
Lapsi tarvitsee sairaudestaan tai vammaisuudestaan johtuen runsaasti ja säännöllistä hoitoa ja huolenpitoa 
useissa päivittäisissä toiminnoissa. Lapsen hoito on ikäryhmään verrattuna huomattavan sitovaa ja työlästä. 
 
 
 Korotettu palkkioluokka 590,21 €/kk 

Lasten ja nuorten omaishoitajan tulee olla valmis huolehtimaan hoidettavasta ja hänen 
hoitotoimenpiteistään eri vuorokauden aikoina. Omaishoitaja osallistuu hoidettavan kuntoutukseen. 
Omaishoidettava voi olla 7-10 tuntia päivästä (enintään) kodin ulkopuolella päivähoidossa, koulussa, 
toimintakeskuksessa tai muussa vastaavassa hoitopaikassa. Hoitopalkkion saamiseksi edellytetään kuitenkin, 
että hoidon tarve on runsasta ja sitovaa niinä aikoina, kun hoidettava on kotona 

 

 



Erityistilanteiden palkkioluokka 784,01 €/kk 

Lapsen hoito on sitovuudeltaan laitoshoitoon verrattavissa. Lapsi tarvitsee sairaudestaan tai 
vammaisuudestaan johtuen jatkuvaa hoitoa, huolenpitoa tai valvontaa. Hoitotyö edellyttää jatkuvaa 
ympärivuorokautista työpanosta tai lasta ei voida sairauden tai vamman vuoksi hoitaa kodin ulkopuolella 
lainkaan. 
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