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Hyvä Omaishoitaja! 
 
Ohessa päätös omaishoidon tuen hoitopalkkiosta, toimeksiantosopimus sekä hoito- ja 
palvelusuunnitelma, jonka liitteeksi on tulostettu asiakassuunnitelma. Tehkää tarvitta-

vat lisäykset/korjaukset hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja palauttakaa yhdet allekir-
joitetut kappaleet toimeksiantosopimuksesta ja hoito- ja palvelusuunnitelmasta sosi-

aaliohjaajalle. Loput asiakirjat jäävät teille. Hoitaja täyttää sopimukseen tilinumeronsa 
FI – muodossa palkkion maksatusta varten. Tuen maksamisen edellytys on allekirjoi-
tettu toimeksiantosopimus, joka tulee palauttaa 2 viikon kuluessa, jotta hoitopalkkio 

voidaan maksaa myönnetyltä ajankohdalta alkaen. 
 

Hoitopalkkio on veronalaista tuloa, joten hoitajan tulee toimittaa verokortti omaishoi-
don palkkion maksatusta varten. Verokortin voi tilata Verohallinnon palvelunumerosta 
029 497 000 tai asioida Verohallinnon internetsivulla www.vero.fi. 

 
Verokortit toimitetaan palkkahallintoon (omaishoitajat ja sijaishoitajat): 

 
Monetra Pirkanmaa OY 

Palkat 1/ Karviainen 
PL 1003, 
33101 Tampere 

Asiakaspalvelu (8:30-15:45): 040-180 8475 
Sähköposti: palkat.karviainen@monetra.fi 

 
Palkkiot maksetaan aina jälkikäteen seuraavan kuukauden 15. päivä. Poikkeuksena on 
joulukuun palkkio, joka maksetaan aina jo joulukuun aikana.  

Palkkahallinto noutaa Verohallinnosta ennakonpidätystiedot sähköisesti aina vuoden 
vaihteessa. Tiedot haetaan niiden omaishoitajien osalta, joiden omaishoitosopimus on 

ollut voimassa 31.12.  
Tulojen muuttuessa tulee toimittaa muutosverokortti palkkahallintoon. 
 

Mikäli omaishoitaja ei toimita verokorttia, palkkiosta vähennetään 60 % kunnes vero-
kortti on toimitettu.  

 
Omaishoitajalle kertyvät lakisääteiset vapaapäivät 
 

Omaishoitajalla on oikeus pitää 3 vrk vapaata sellaista kalenterikuukautta kohti, jol-
loin hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuoro-

kautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Vapaapäiviä voi pitää kuukausittain 3 vrk tai sääs-
tyneitä päiviä voi pitää pidemmän jakson kerrallaan. Vapaapäiviä ei voi pitää etukä-
teen, mutta kuitenkin kuluvan kuukauden aikana. Vapaat tulee käyttää kalenterivuo-

den aikana.  
Kun omaishoitaja on vapaalla, hoito voidaan järjestää intervallihoitona palvelutalossa, 

perhehoitona/lyhytaikaishoitona tai sijaishoitona. Omaishoitajan vapaan aikainen hoito 
voidaan järjestää myös erillisellä sopimuksella palvelusetelillä intervallihoitona palve-
lutalossa tai hoivasetelillä kotiin järjestettävänä hoitona. 
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Omaishoitaja sopii lakisääteisten vapaiden järjestämisestä ja käyttötavasta sosiaalioh-
jaajan/ veteraanineuvojan kanssa. 
 

Sijaishoito 
 

Sijaishoitajana voi toimia yksityishenkilö: läheinen, naapuri tai ystävä voi toimia 
omaishoitajan sijaisena lakisääteisten lomapäivien aikana hoidettavan kotona. 
Sijaishoitaja tekee aina kirjallisen sopimuksen Ptky Karviaisen kanssa.  Sijaishoitajan 

tulee olla 18 vuotta täyttänyt henkilö, jonka omaishoidettava ja –hoitaja sekä 
Karviainen on hyväksynyt hoitajaksi. Sijaishoitajalle maksetaan hoitopalkkiota 72,12 € 

täydeltä sijaishoitovuorokaudelta (v. 2022). Omaishoitaja ja sijaishoitaja sopivat hoi-
toajankohdasta keskenään, lomaoikeuden voi tarkistaa sosiaaliohjaajilta tai veteraani-
neuvojalta. Yli 18- vuotias omaishoidettava maksaa sijaishoidosta asiakasmaksulain 

mukaisen omavastuuosuuden Ptky Karviaiselle 11,60 €/vuorokausi (1.1.2022 alkaen). 
 

Intervallihoito sekä perhehoito/lyhytaikaishoito lapsille ja nuorille 
 
Ptky Karviainen ostaa intervallihoitoja sekä perhe- ja lyhytaikaishoitoa yksityisiltä 

palveluntuottajilta. Kun omaishoitaja haluaa käyttää lakisääteisiä vapaitaan, 
ensimmäisellä kerralla sosiaaliohjaaja/veteraanineuvoja varaa hoidettavalle paikan 

intervallihoitopaikasta. 
Kun hoidettava on seuraavan kerran menossa hoitojaksolle, omaishoitaja voi itse 
varata jakson hoivakodista/perhehoitajalta/lyhytaikaishoitopaikasta, mutta hänen 

tulee aina ilmoittaa sovittu hoitoajankohta sosiaaliohjaajalle/ veteraanineuvojalle, joka 
kirjoittaa maksusitoumuksen hoidosta ja myöntää hoitojakson.  

Omaishoitaja voi tarkistaa pitämättömien vapaapäivien määrän sosiaaliohjaajalta.  
Yli 18-vuotias omaishoidettava maksaa intervallihoidosta Ptky Karviaiselle 

asiakasmaksulain mukaisen omavastuuosuuden 11,60 €/vrk.  Ptky Karviainen ei peri 
asiakasmaksua alle 18-vuotiailta omaishoidettavilta. 
 

Omaishoidon palveluseteli/ hoivaseteli 
 

Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaan 
aikainen hoito yksityisen palveluntuottajan kautta. Ptky Karviainen sitoutuu 
palvelusetelipäätöksellä maksamaan tietyn osuuden yksityisen palveluntuottajan 

hoidettavalle antamasta hoidosta. Palveluseteliä voidaan käyttää vain Ptky Karviaisen 
hyväksymillä palveluntuottajilla. Palveluntuottaja tekee omaishoitajan kanssa 

kirjallisen hoito- ja palvelusuunnitelman. Omaishoitaja on velvollinen antamaan 
palveluntuottajalle tiedot hoidettavan tarvitsemasta hoidosta ja hoivasta. 
Ajankohtaisen tiedon yksityisistä palvelusetelituottajista saa Ptky Karviaisen internet-

sivuilta (www.karviainen.fi) tai omaishoidon sosiaaliohjaajilta. 
 

Palvelusetelin arvo on 110 €/ lakisääteinen vapaapäivä. Mikäli palvelu maksaa 
enemmän, maksaa asiakas palvelusetelin arvon ja palveluhinnan erotuksen suoraan 
palveluntuottajalle. Mikäli palvelutalon vuorokausihinta on pienempi kuin 

palvelusetelin arvo/ omaishoitajan lakisääteinen vapaa, käyttämättä jäänyt 
palveluseteliosuus ei jää asiakkaan käyttöön. 

 
Palveluseteli voidaan myöntää hyväksyttyjen palveluntuottajien järjestämään 
intervallihoitoon palvelutaloissa.  

Palvelusetelin hoivasetelistä puhutaan silloin, kun hoidettavalle halutaan järjestää 
yksityisen palveluntuottajan kautta hoivaa ja hoitoa kotiin omaishoitajan vapaan 

ajaksi. Hoivaseteli on hyvä vaihtoehto silloin, kun omaishoitaja ei halua pitää 
lakisääteisiä vapaita täysinä vuorokausina. 

http://www.karviainen.fi/
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Hoitajalla on ilmoitusvelvollisuus, kun omaishoito keskeytyy 
 
Hoitajalla on ilmoitusvelvollisuus hoidossa tai olosuhteissa tapahtuvista muutoksista. 

Mikäli hoito keskeytyy hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä, on hoitajan 
ilmoitettava siitä 7 päivän kuluessa sosiaaliohjaajalle. Hoitopalkkion maksaminen kes-

keytyy kuukauden kuluttua keskeytyksen alkamisesta. 
 
Mikäli hoitaja on estynyt hoitotyöstä, tulee hänen ilmoittaa keskeytyksestä välittömäs-

ti ja hoitopalkkion maksaminen keskeytyy heti. Perusteettomasti maksettu hoitopalk-
kio peritään takaisin. Hoitopalkkio tarkistetaan kalenterivuosittain palkkaindeksin mu-

kaan ilman erillistä päätöstä. Omaishoidon tuen hoito- ja palvelusuunnitelma tarkiste-
taan vuosittain tai sopimuksen mukaan sekä silloin, kun hoidossa tai olosuhteissa on 
tapahtunut muutoksia. 

 
Lisätietoa omaishoidosta, vapaapäivien käyttämisestä ja hoidon varaamisesta antavat 

sekä allekirjoitetut asiakirjat palautetaan omaishoitoa hoitavalle viranhaltijal-
le: 

 
Sosiaaliohjaaja Jaana Humalamäki  p. 09 4258 2286 
 

Sosiaaliohjaaja Kirsi Sillman  p. 09 4258 2016  
 

Osoitteella: 
Asemantie 30, 03100 Nummela 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                   


