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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 (Laki omais-
hoidon tuesta 937/2005). 
 
Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu 
kunnan harkintaan. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidetta-
valle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta palkkiosta, vapaas-
ta ja omaishoitoa tukevista palveluista, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. 
 
Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja edellytykset määritellään laissa. Tässä toimintaohjees-
sa määritellään Pirkkalan yhteistoiminta-alueella noudatettavat tarkemmat myöntämisperusteet. 
Omaishoidon tuki ei ole subjektiivinen oikeus vaan sen myöntäminen perustuu harkintaan.  
 
Omaishoidon tuen toteuttamisesta yhteistoiminta-alueella vastaa hyvinvointilautakunta  
 
Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen hakemukset käsittelee ikääntyneiden palvelujen omais-
hoidon koordinaattori ja alle 65-vuotiaiden hakemukset vammaispalvelun sosiaalityöntekijä. 
Alle 65-vuotiaat muistisairaat ja kotona hoidettavat aikuiset saattohoitoasiakkaat jäävät yli 65-
vuotiaiden omaishoidon piiriin.  
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2. OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 
 

2.1. Yleiset perusteet 
 

Tukea voidaan myöntää silloin, kun henkilö tarvitsee vaativaa hoitoa, huolenpitoa ja jatkuvaa 
apua päivittäisissä toiminnoissa. Hoidon tulee olla ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti sitovaa. 
Omaishoidon tuki korvaa hoidettavan henkilön pitkäaikaisen laitoshoidon tai tehostetun palve-
luasumisen tarpeen. Omaishoidon tuen myöntämisen tulee olla hoidettavan edun mukaista. 
Omaishoito on aina henkilökohtaiseen hoitoon annettavaa apua, ei ainoastaan kodin ulkopuo-
lista asiointia tai taloustöitä. Hoidon sitovuutta ja vaativuutta arvioidaan hoitajan ja hoidetta-
van yksilöllisellä haastattelulla, kotikäynnillä tehtävällä toimintakyvyn arvioinnilla ja havain-
noinnilla.  
 
Omaishoidon tukea ei myönnetä lyhytaikaiseen ja tilapäiseen hoitotarpeeseen. Tästä poikkeuk-
sena voi olla esim. saattohoitotilanne. Hoidettava voi olla lyhytaikaishoidossa niin, että laitos-
hoitojaksot ja kodissa oleminen vaihtelevat kahden viikon välein. Mikäli hoidettava saa sään-
nöllisesti kotihoidon palveluja enemmän kuin kaksi kertaa päivässä ja vähintään viitenä päivä-
nä viikossa, omaishoidon tukea ei makseta. Omaishoidon tukea haettaessa edellytetään, että 
hoidettava on hakenut Kelalta eläkkeensaajan hoitotukea, aikuisen vammaistukea tai lapsen 
vammaistukea. 
 
Omaishoitajan tulee olla hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Hoidet-
tavan tulee hyväksyä henkilö hoitajakseen ja hoitajan tulee toimintakykynsä, terveydentilansa 
ja elämäntilanteensa puolesta soveltua tehtävään. Omaishoitajan on kyettävä kantamaan koko-
naisvastuu hoidettavasta henkilöstä tarpeen mukaisten palveluiden avulla. Omaishoitajan tulee 
olla valmis huolehtimaan hoidettavasta ja hänen hoitotoimenpiteistään eri vuorokauden aikoina. 
 
Hoitajan soveltuvuudesta hoitotyöhön voidaan edellyttää sosiaali- tai terveydenhuollon asian-
tuntijan lausunto. Omaishoidon tukea ei voida myöntää, jos hoitajan terveys ja toimintakyky 
eivät vastaa omaishoidon vaatimuksia. Kelan maksamaa korotettua hoito- tai vammaistukea 
saava henkilö ei voi toimia omaishoitajana, mikäli tuki on myönnetty hänen oman hoitoisuu-
tensa perusteella. 

 
2.2. Lapsen omaishoidon tuen myöntämisen perusteet 
 

Lapsen omaishoidon tukea myönnettäessä huomioidaan vammaisuuden lisäksi normaali iän-
mukainen kehitys, joka vaikuttaa hoidon tarpeisiin kotona ja kodin ulkopuolella. Lääkärinlau-
suntoa voidaan käyttää hakemuksen tukena, mutta hoidettavan toimintakyky sekä hoidon ja 
ohjauksen sekä valvonnan tarve on diagnoosia ratkaisevampi tuen peruste. Alle 3-vuotiaalle 
lapselle tukea voidaan myöntää silloin, kun kysymyksessä on vaikeavammainen tai pitkäai-
kaissairas lapsi, joka muutoin vaatisi sairaalahoitoa tai laitoshoitotasoisen hoitopaikan. 
 
Lapsen hoitoisuutta arvioitaessa verrataan vammaisen tai sairaan lapsen hoitoisuutta saman-
ikäisen terveen lapsen hoidon tarpeeseen ja hoidon sitovuuteen. Toimintakyvyn lisäksi arvioi-
daan liikuntakykyä, kommunikaatiotaitoja, valvonnan ja vaativien hoitotoimenpiteiden tarpei-
ta. Lapsen itsenäistä selviytymistä ja yksinoloa arvioitaessa otetaan huomioon lapsen ikä. Ar-
vioinnin tukena käytetään aina erillistä asiantuntijalausuntoa (esim. päivähoidon tai koulun 
opettaja, kehitysvammapoliklinikka).  
 
Lapsen edun mukaisista hoidon tarpeista, päivähoito- ja koulujärjestelyistä sekä muusta avun 
tarpeesta tehdään kokonaisarviointi yhdessä vanhempien kanssa. Kokonaisarvioinnissa huomi-
oidaan, missä vaiheessa omaishoito mahdollisesti korvautuu muilla palveluilla. Jos lapsen 
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vanhemmat ovat eronneet ja heillä on yhteishuoltajuus, omaishoidon sopimukseen tarvitaan 
molempien vanhempien suostumus. 
 
Lapsen omaishoidon tuen myöntämistä koskeva päätös käsitellään vammaispalvelun tiimissä, 
joka konsultoi tarvittaessa muita lapsen ja perheen kanssa työskenteleviä asiantuntijatahoja. 
 
 

3. HOITOISUUSRYHMÄT 
 

Omaishoidon tuen palkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan (Laki omais-
hoidon tuesta § 5). Pirkkalan yhteistoiminta-alueella hoidon sitovuus ja vaativuus on jaettu 
kolmeen hoitoisuusryhmään. Vanhustyön johtaja tekee palkkioihin lain edellyttämät muutokset 
ja indeksikorotukset vuosittain.  
 

3.1. Hoitoisuusryhmä I 
 

Henkilöt, jotka tarvitsevat paljon hoitoa, huolenpitoa ja jatkuvaa apua päivittäisissä toimin-
noissa. Hoitotyö on vaativaa ja fyysisesti ja/tai psyykkisesti raskasta ja sitoo hoitajan pääsään-
töisesti kokopäiväisesti. Hoidettava tarvitsee huolenpitoa ja valvontaa sekä ohjausta monissa 
päivittäisissä toiminnoissa. Hoitotarpeen arvioinnissa kiinnitetään huomiota fyysiseen, psyyk-
kiseen, sosiaaliseen ja kognitiiviseen toimintakykyyn sekä suoriutumiseen henkilökohtaisissa 
päivittäisissä toiminnoissa. Valvonnan ja ohjauksen tarve on säännöllistä. Aikuisen hoidetta-
van voi jättää yksin 3-5 tunniksi. Hoidettava ei kykene liikkumaan itsenäisesti kodin ulkopuo-
lella 
 
Yli 65-vuotiaiden aikuisten ohjeelliset RAI-toimintakykymittarin arvot, joiden perusteella 
omaishoidon tukea voidaan myöntää: 
 

1) MapLe (palvelun tarve) vähintään 4; 
2) CPS (kognitiivinen toimintakyky) vähintään 3; 
3) IADL (välinetoiminnot) vähintään 13; 
4) ADLH (päivittäiset toiminnot) vähintään 3.  

 
Alle 65-vuotiaiden aikuisten toimintakykyä arvioidaan selvittämällä tuen tarve vammaispalve-
lun sosiaalityöntekijän/palveluohjaajan kotikäynnillä tekemällä toimintakyvyn kartoituksella. 
Tähän hoitoisuusryhmään kuuluvat henkilöt tarvitsevat vamman tai sairauden vuoksi runsaasti 
apua ja hoitoa päivittäisissä toiminnoissa. Öisin avuntarve on satunnaista, mutta hoidettava 
tarvitsee kuitenkin valvontaa. Hoidettava voi olla lyhyen ajan yksin, mutta ei voi asua yksin. 
Hoito ja huolenpito on jatkuvaa ja päivittäin sitovaa. Hoidon sitovuus on verrattavissa tehostet-
tuun kotihoitoon tai tuettuun palveluasumiseen. Tuen ulkopuolelle jäävät ne hoidettavat, joiden 
avuntarve on vähäinen tai se kohdistuu pelkästään asiointiin, siivoukseen tai muihin kodinhoi-
totehtäviin. Kehitysvammaisista tähän hoitoisuusryhmään kuuluvat ne, joiden hoito terveeseen 
vastaavan ikäiseen henkilöön verrattuna on erittäin sitovaa ja vaativaa. Uudet hakemukset kä-
sitellään aina vammaispalvelun tiimissä.  
 
Lasten ja nuorten hoitopalkkio kohdennetaan niille vaikeavammaisille ja pitkäaikaissairaille, 
jotka sairautensa tai vammansa vuoksi tarvitsevat paljon toisen henkilön apua kaikissa henki-
lökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa. 

 
Mikäli samalla hoitajalla on kaksi hoidettavaa, sovelletaan vähemmän hoitoa tarvitsevaan hoi-
toisuudesta riippumatta I-ryhmän hoitopalkkiota, ellei kyseessä ole saattohoito tai muu hoidol-
lisesti raskas siirtymävaihe. 
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3.2.  Hoitoisuusryhmä II    
 

Henkilöt, joiden hoidon vaativuus ja sitovuus vastaavat vaativaa laitoshoitoa fyysisesti sekä 
psyykkisesti. Hoitotyö on jatkuvasti erittäin sitovaa ja edellyttää hoitovastuuta ympärivuoro-
kauden. Aikuista hoidettavaa ei voi jättää yksin kuin 1-2 tunniksi. Hoidettava ei kykene asu-
maan yksin. 
 
Yli 65-vuotiaiden aikuisten henkilöiden ohjeelliset RAI-toimintakykymittarin arvot, joiden pe-
rusteella omaishoidon tukea voidaan myöntää: 
 

1) MapLe (palvelun tarve) vähintään 5; 
2)  CPS (kognitiivinen toimintakyky) vähintään 4; 
3)  IADL (välinetoiminnot) vähintään 15; 
4)  ADLH (päivittäiset toiminnot) vähintään 5. 

 
Alle 65-vuotiaiden aikuisten toimintakykyä arvioidaan selvittämällä tuen tarve vammaispalve-
lun sosiaalityöntekijän/palveluohjaajan kotikäynnillä tekemällä toimintakyvyn kartoituksella. 
Tähän hoitoisuusryhmään kuuluvat henkilöt tarvitsevat vamman tai sairauden vuoksi runsaasti 
apua kaikissa päivittäisissä toiminnoissa sekä jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpi-
toa. Hoidon sitovuus on verrattavissa ympärivuorokautiseen palveluasumiseen tai laitoshoi-
toon. Uudet hakemukset käsitellään aina vammaispalvelun tiimissä.  
 

3.3.  Hoitoisuusryhmä III 
 

Omaiselle tai läheiselle, joka jää ansiotyöstä pois vaikeasti sairaan henkilön hoitamista varten, 
voidaan myöntää omaishoidon tukea enintään kuuden (6) kuukauden ajaksi ns. erityispalkkio-
na. Tuen myöntämisen perusteena on lääkärin lausunto hoidettavan vaikeasta sairaudesta 
(esim. saattohoito) sekä työnantajan päätös omaishoitajan palkattomasta työvapaasta. Henki-
lölle, joka saa vuorotteluvapaalain 13 §:n tai sairausvakuutuslain 10 luvun mukaista erityisra-
haa ei kuitenkaan makseta siirtymävaiheen omaishoidon tuen palkkiota. 
 
Ryhmään kuuluvat hoidettavat, jotka tarvitsevat kokoaikaisesti toisen henkilön läsnäoloa ja 
apua henkilökohtaisissa toimissa ja hoidon sitovuus on sama tasoa kuin pysyvässä sairaalahoi-
dossa. 
 

 
4. OMAISHOIDON TUEN PÄÄTÖS JA SOPIMUS 
 

Omaishoidon tuen palvelukokonaisuudesta vastaa yli 65-vuotiaiden henkilöiden osalta yhteis-
toiminta-alueen omaishoidon koordinaattori ja alle 65-vuotiaiden osalta vammaispalvelun so-
siaalityöntekijä. Omaishoidon tuen hakemukset osoitetaan omaishoidon koordinaattorille/ 
vammaispalvelun sosiaalityöntekijälle, joka valmistelee päätökset. Kehitysvammaisten omais-
hoidontuen päätösten valmisteluun osallistuu palveluohjaaja. Päätöksen allekirjoittaa yhteis-
toiminta-alueen kotihoitopäällikkö (yli 65-vuotiaat) tai vammaispalvelupäällikkö (alle 65-
vuotiaat). 
 
Omaishoidon tuesta solmitaan omaishoitajan ja kunnan välinen sopimus, jonka liitteenä on kir-
jallinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Sopimuksen allekirjoittavat omaishoitaja ja yhteistoimin-
ta-alueen omaishoidon koordinaattori/vammaispalvelun sosiaalityöntekijä. Omaishoitaja ei ole 
työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan tai hoidettavaan. Hoitajan eläketurva mää-
räytyy kunnallisen eläkelain (549/2003) mukaisesti. Omaishoitajat ovat tapaturmavakuutuslain 
(608/1948) 57 § 1 momentin mukaisen kunnan tapaturmavakuutuksen piirissä. 
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Omaishoidon tuesta laadittavassa sopimuksessa sovitaan: 
1) omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja maksutavasta; 
2) omaishoitajalle järjestettävistä vapaapäivistä; 
3) määräaikaisen sopimuksen perusteesta ja kestosta; 
4) hoitopalkkion maksamisesta ja keskeytyksistä tilanteessa, jossa keskeytys johtuu hoita-

jasta tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisistä syistä; 
5) sopimuksen irtisanomisesta. 

 
Sopimus tarkistetaan hoidon kestoa tai sisältöä koskevien muutosten vuoksi tai jos siihen muu-
ten on aihetta. 
 
 

5. HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA  
 
Omaishoidon tuesta laaditaan yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa hoito- ja palvelu-
suunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat: 

 
1) omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö; 
2) muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä ja 

sisältö; 
3) omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja sisältö; 
4) omaishoidettavan hoidon järjestäminen hoitajan poissaolon aikana; 
5) omaishoidettavan hoidon järjestelyt omaishoitajan vapaapäivien aikana 
6) muut hoitoon liittyvät asiat. 
 

Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan vuosittain sekä tarpeen mukaan. Suunnitelman liittee-
nä annetaan tiedot omaishoitolain hoidettavaa ja hoitajaa koskevista säädöksistä sekä niiden so-
veltamisesta. 
 
 

6. OMAISHOITAJAN LAKISÄÄTEINEN VAPAA JA HOITOTEHTÄVÄN TUKEMINEN 
 

Omaishoitolain mukaan omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta 
kalenterikuukautta kohti, ja vähintään kolme vuorokautta, jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäi-
sin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus 
katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäi-
sen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- tai terveyspalveluja 
taikka saaden kuntoutusta tai opetusta. Vähäiseksi katsotaan 5-7 tunnin poissaolo arkipäivää 
kohti.  
 
Lakisääteisen vapaapäivän kesto on yksi (1) vuorokausi. Omaishoitajan kanssa voidaan neuvo-
tella lyhemmistä ns. virkistysvapaista. Kunta päättää ensisijaisesti, miten omaishoitajan vapaan 
tai poissaolon aikainen hoito järjestetään. 
 
Pirkkalan yhteistoiminta-alueella omaishoidon vapaapäivien määrä on kolme (3) vuorokautta 
kuukaudessa kaikissa hoitoisuusryhmissä. 
 
Omaishoitajan vapaapäivät ja niiden järjestely kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Va-
paapäivät suositellaan pidettäväksi säännöllisesti kuukausittain. Vapaapäivät tulee pitää kalen-
terivuoden aikana eikä niitä voi siirtää seuraavalle vuodelle. 
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Omaishoidon tuen lakisääteiset vapaapäivät järjestetään:  
1) lyhytaikaishoitona yhteistoiminta-alueen omissa sosiaalihuollon yksiköissä; 
2) ostopalveluna palveluntuottajilta voimassa olevien sopimusten mukaisesti; 
3) sijaishoidon avulla; 

- Hoidon järjestäminen sijaishoitajan avulla edellyttää, että omaishoitaja ja hoidettava 
suostuvat järjestelyyn. Toimeksiantosopimus tehdään jokaisesta hoidettavasta erik-
seen hoitoajalta, jolloin sijaishoitaja toimii omaishoitajan vapaapäivien sijaisena. 
Toimeksiantosopimus voidaan tehdä toimintakykynsä ja terveydentilansa puolesta 
sijaishoitajaksi soveltuvan henkilön kanssa. 

4) perhehoidon avulla; 
5) palvelusetelijärjestelmän kautta palveluasumisena tai kotiin annettavana palveluna.  

- Kotiin annettava palvelu on vaihtoehto niille asiakkaille, jotka eivät halua pitää 
omaishoidon vapaita täysinä vuorokausina. 

 
 
7. ASIAKASMAKSUT 

 
Omaishoidettavalta peritään hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisista palveluista yhteistoimin-
ta-alueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksutaksan mukaiset maksut. 

 
 
8. HOITAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 

 
Hoitajan oikeutena on  

- saada hoito- ja palvelusuunnitelmassa olevat edut ja palvelut 
- saada tukea hoitotehtävissään sosiaali- ja terveydenhuollolta 
- tulla kuulluksi hoito- ja palvelusuunnitelmaa muutettaessa ja hoitoa toisin  

 järjestettäessä 
 

Hoitaja sitoutuu 
- huolehtimaan sopimuksen mukaisesti siitä, että hoidettava saa asianmukaisen hoidon 

ja ylläpidon 
- olemaan yhteistyössä kunnan työntekijöiden kanssa hoidettavan hoitoon liittyvissä  

asioissa 
- noudattamaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 15 §:n  

mukaista salassapitovelvollisuutta 
- ilmoittamaan, mikäli hoidon tarve keskeytyy tilapäisesti tai pysyvästi. 

 
 
9. KUNNAN VELVOLLISUUDET 

 
Kunnan tulee 

- kuulla ja huomioida hoitajaa ja hoidettavaa hoito- ja palvelusuunnitelmaa laadittaessa 
- huolehtia palvelu- ja hoitosuunnitelmassa mainituista palveluista ja eduista 
- seurata hoitotyön toteutumista, tukea ja ohjata hoitajaa hoitotyössä 
- järjestää omaishoitajalle valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten 
- järjestää tarvittaessa omaishoitajalle hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hänen 

hyvinvointiaan ja hoitotehtäväänsä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja 
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10. OMAISHOIDON TUEN PALKKION MAKSAMINEN 
 

Omaishoidon tuen hoitopalkkio maksetaan aikaisintaan hakemuksen allekirjoittamista seuraa-
van kuukauden ensimmäisestä (1.) päivästä alkaen. Hoitopalkkio maksetaan omaishoitajan il-
moittamalle pankkitilille kerran kuukaudessa (kuukauden 15. päivä) jälkikäteen. Omaishoidon 
tuen hoitopalkkio on veronalaista tuloa, josta peritään ennakonpidätys, eläkevakuutus- ja sosi-
aaliturvamaksut.  

 
 
11. HOIDON KESKEYTYS JA SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN 
 

Jos omaishoito keskeytyy tilapäisesti hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä, hoito-
palkkion maksaminen keskeytyy yhden (1) kuukauden kuluttua. Mikäli keskeytys aiheutuu 
omaishoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavan muusta kuin terveydellisestä syystä yli seit-
semän (7) vuorokauden ajaksi, ei hoitopalkkiota makseta tämän ylimenevältä ajalta. Hoitajalla 
on velvollisuus ilmoittaa keskeytyksistä omaishoidon koordinaattorille. Kunnalla on oikeus pe-
riä väärin maksettu tuki takaisin. 
 
Omaishoitajan lakisääteinen vapaapäivä ja omaishoitajan tai hoidettavan kuntoutusjakso eivät 
keskeytä hoitopalkkion maksamista. 
 
Sopimuksen irtisanomisen yhteydessä noudatetaan omaishoidon tuesta annetun lain 9 § mukai-
sia sopimuksen päättymistä ja purkamista koskevia säännöksiä. Jos sopimuksen jatkaminen 
vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden, sopimus puretaan välit-
tömästi. Määräajaksi tehty sopimus päättyy ilman irtisanomisaikaa. Jos hoidon tarve jatkuu 
edelleen, omaishoidon tukea haetaan täyttämällä uusi hakemus omaishoidon tuesta sekä liittä-
mällä siihen vaadittava lääkärintodistus (C tai B todistus). 
 

 
12. OMAISHOIDON TUEN VASTUUHENKILÖT 

 
Yli 65-vuotiaiden omaishoito 

Omaishoidon koordinaattori 
Vanhustyön keskus Pirkankoivu 
Lehtimäentie 2 C, 33960 Pirkkala 
p. 03 565 25014 tai 050 330 2192 (puhelinajat ma-to klo 9.00–9.30) 

 
Alle 65-vuotiaiden omaishoito 

Pirkkalan yhteistoiminta-alueen vammaispalvelut 
 
Pirkkalan sosiaalityöntekijä 
PL 1001, 33961 Pirkkala (Käyntiosoite: Suupankuja 1) 
puh. 03 565 24923 (puhelinajat ma klo 9.45–10.30, ti, to ja pe klo 9.15–10) 
 
Vesilahden sosiaalityöntekijä 
Anttilantie 2, 37470 Vesilahti 
puh. 03 565 27410 (puhelinajat ma-ti ja to-pe klo 10.00—10.45) 

 
 

  


