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Omaishoitajan asema
Omaishoidon tuesta sopimuksen tehnyt henkilö ei ole työsuhteessa sopimuksen
tehneeseen kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. Omaishoidon tuesta
laaditaan hoitajan ja kunnan välille toimeksiantosopimus, jossa määritellään
sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet.
Omaishoidon tukeen sisältyy
 Hoitopalkkio kunnan kanssa sopimuksen tehneelle hoitajalle.
 Hoidon turvaamiseksi tarvittavat palvelut, jotka määritellään hoidettavalle
laadittavassa hoito- ja palvelusuunnitelmassa.
 Omaishoitajalle lakisääteistä vapaata hoitotyöstä 2–3 vuorokautta
kuukaudessa.
 Omaishoitajan tapaturmavakuutus, kattaa hoitotyössä tapahtuvat vahingot.
 Omaishoidon tuki on eläketurvaan oikeuttavaa tuloa ja omaishoitajan
eläketurvasta
säädetään
kunnallisessa
eläkelaissa
(549/2003).
Omaishoidon tuen palkkio kartuttaa eläkettä 68-vuotiaaksi asti.
 Hoitajalla on oikeus hyvinvointi- ja terveystarkastukseen sekä
valmennukseen.
Omaishoidon tuki saattaa vaikuttaa hoitajan saamiin etuuksiin. Hoitajan tulee itse
tarkistaa (etuuden maksajalta) ennen sopimuksen tekoa tuen mahdollinen vaikutus
etuuteen.
Omaishoidosta maksettava hoitopalkkio on veronalaista tuloa, josta toimitetaan
ennakonpidätys. Hoitajan tulee toimittaa verokortti.
Omaishoitajan lakisääteiset vapaat ja hoidettavan hoidon järjestäminen
Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta sellaista
kalenterikuukautta kohti, jolloin hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu
hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Vapaita kertyy kaksi vuorokautta
niiltä kalenterikuukausilta, jolloin omaishoidettava on ollut kodin ulkopuolisessa
hoidossa yli seitsemän päivän ajan. Vapaa koskee niitä hoitajia, joilla on omaishoidon
tuesta sopimus kunnan kanssa.
Kunta järjestää asiakkaan hoidon omaishoitajan vapaan ajaksi. Hoidon järjestämiseen
on erilaisia mahdollisuuksia, joista sovitaan tarkemmin kunnan omaishoidon tuesta
vastaavan työntekijän kanssa. Vapaat on käytettävä kalenterivuosittain. Vapaan
aikaisesta hoidosta peritään asiakasmaksuna 11,60 euroa/vrk. Palvelusetelillä kotiin tai
päivätoimintana järjestettävä omaishoidon tuen vapaa on asiakkaalle maksutonta.
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Omaishoidon lakisääteinen vapaa voidaan järjestää seuraavilla tavoilla:
 Lyhytaikaisjaksot asumispalveluyksikössä
 Perhehoito (lyhytaikaisjaksot tai osavuorokautinen hoito)
 Sijaishoitaja (perheen itse hankkima)
 Omaishoidon vapaan palvelusetelillä hoitaja kotiin tai hoidettava
päivätoimintakeskukseen
Omaishoitajalla on ilmoitusvelvollisuus kaikista omaishoitoon liittyvistä kotona
tapahtuvista muutoksista, kuten
 Hoidettavan toimintakyvyn tai olosuhteiden muutoksista
 Hoidon tarpeen oleellisesta muuttumisesta
 Hoidettavan siirtymisestä pysyvästi tai tilapäisesti sosiaali- ja/tai
terveydenhuollon palveluyksikköön, jossa palvelut ovat saatavissa kyseisen
yksikön toimesta
 Omaishoitajan tilanteen muutoksesta (esimerkiksi omaishoitajan
terveydentilan muutokset)
 Muutto toiselle paikkakunnalle
Pirkanmaan omaishoidon tuen yksikkö
Pirkanmaan omaishoidon tuen yksikkö toimii kuntien kumppanina omaishoidon
järjestämisessä ja tukee omaishoitajia. Yksikkö tarjoaa ohjausta ja neuvontaa
omaishoidon tuen asiakkaille, koordinoi omaishoitajien valmennukset sekä hyvinvointija terveystarkastukset keskitetysti. Lisäksi omaishoidon tuen yksikössä vastataan
sijaishoidon kokonaisuudesta sopimuksenteon jälkeen, muun muassa otetaan vastaan
sijaishoitajien tuntiseurantalomakkeet ja lasketaan vapaan käyttö.
Yhteystiedot
Pirkanmaan omaishoidon tuen yksikkö
Hatanpäänkatu 3 B
33900 Tampere
pirkanmaanomaishoito@tampere.fi

