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-Täytetty lomake tulee palauttaa omaishoidon yksikköön kuukausittain sijaishoidon toteuduttua. Vuoden vaihtuessa 
joulukuun lomake tulee palauttaa viimeistään tammikuun 2. arkipäivänä.  
 
-Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden kertyminen: Lakisääteisiä vapaapäiviä ei voi pitää ennakkoon. Omaishoitajalle 
myönnetään 3 vrk vapaata, kun omaishoito on toteutunut 15 vrk kalenterikuukauden aikana. Tätä lyhyemmästä 
toteutumasta kertyy 2 vrk vapaata ja mikäli omaishoito ei toteudu kalenterikuukauden aikana lainkaan, vapaata ei kerry.  
Hoitoisuusluokka 3 ja 4:ssä myönnetään vapaata yksi lisävuorokausi kuukaudessa. 
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