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Tiedote: Pirkanmaan omaishoidon tuen yksikkö aloittaa toimintansa vuoden 2022 alkupuolella 

 

Pirkanmaan omaishoidon tuen yksikkö toimii kuntien kumppanina omaishoidon järjestämisessä ja tukee 

omaishoitajia. Yksikön toiminta alkaa vuoden 2022 alkupuolella, kun toiminnan edellytykset saadaan 

valmisteltua loppuun ja työntekijät palkattua yksikköön. Omaishoidon tuen yksikön toiminnassa vuonna 

2022 ovat mukana Pirkanmaan kunnista Kuhmoinen, Lempäälä, Tampere-Orivesi ja Valkeakoski. 

 

Pirkanmaan omaishoidon tuen yksikkö 

• Neuvoo ja ohjaa omaishoidon tuen hakemisessa ja muissa tukeen liittyvissä käytännöissä. 

• Järjestää omaishoitajien valmennukset sekä hyvinvointi- ja terveystarkastukset. 

• Koordinoi omaishoidon vapaan palvelusetelin käyttöä. 

• Tekee tiivistä yhteistyötä omaishoitojärjestöjen kanssa, jotka järjestävät muun muassa 

vertaistukitoimintaa ja virkistystä omaishoitajille. 

 

Päätöksenteko omaishoidon tuesta ja päävastuu palvelutarpeen arvioinnin kokonaisuudesta säilyy edelleen 

kunnissa. Asiakkaan asioista vastaava kunta tekee viranhaltijapäätökset sekä järjestää ja sopii omaishoidon 

tuen vapaista yhdessä omaishoitajan ja hoidettavan kanssa. 

 

Pirkanmaalla on valmistauduttu hyvinvointialueelle siirtymiseen vuonna 2023 yhtenäistämällä omaishoidon 

tuen myöntämisperusteet ja toimintakäytännöt. Näitä on valmisteltu yhteistyössä kaikkien Pirkanmaan 

kuntien kanssa. Järjestöille on järjestetty asiasta yhteisiä keskustelutilaisuuksia. Pirkanmaan kunnista 

Kuhmoinen, Lempäälä, Tampere- Orivesi yhteistoiminta-alue ja Valkeakoski ovat ottaneet Pirkanmaan 

yhtenäiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja toimintakäytännöt käyttöön vuoden 2022 alusta 

alkaen. Palkkioluokat yhtenäistetään vaiheittain. Jokainen omaishoidon tilanne arvioidaan uudestaan ja 

yksilöllisesti. Valkeakoski ei ota käyttöön Pirkanmaan yhtenäisiä palkkioluokkia vuonna 2022.   

 

Pirkanmaan yhtenäisissä omaishoidon tuen toimintakäytännöissä on määritelty omaishoidon tukeen kolme 

palkkioluokkaa: omaishoitolain määrittämä minimipalkkio 423,61 €/kk, 700 €/kk sekä 1 200 €/kk. 

Palkkioluokat määräytyvät omaishoidettavan hoitoisuuden ja hoidon sitovuuden mukaan. 

 

Pirkanmaan uudet omaishoitajan sijaishoitajan palkkiot 1.1.2022 alkaen ovat 86,81 € / vuorokausi ja 70,52 

€ / vuorokausi. Sijaishoitajalle maksettava palkkio määritellään omaishoidettavan hoitoisuusryhmän 

mukaan (70,52 €/vuorokausi koskee alinta palkkiota saavia hoidettavia). 1.1.2022 alkaen solmittavissa 

uusien sijaishoitajien sopimuksissa noudatetaan edellä mainittuja palkkioita.  

 

Lisätietoa Pirkanmaan omaishoidon tuen yksikön toiminnasta ja Pirkanmaan omaishoidon 

toimintakäytänteet 1.1.2022 alkaen löydät verkkosivulta:  

https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/hop/pirkanmaan-omaishoidon-tuen-yksikko.html  

 

Muutosten johdosta omaishoidon tuen asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään. Kunnan omaishoidon tuesta 

vastaava työntekijä on yhteydessä, kun omaishoidon tuen tarkastaminen on ajankohtaista.   

 

https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/hop/pirkanmaan-omaishoidon-tuen-yksikko.html

