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HYVÄ OMAISHOIDON ASIAKAS JA OMAISHOITAJA! 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta Kanta-Hämeen hyvinvointialu-
eelle.  
 
Kanta-Hämeen hyvinvointialue eli OmaHäme aloittaa toimintansa 1.1.2023. Palvelujen yh-
teystiedot, kuten puhelinnumerot, pysyvät tässä vaiheessa samana. Sähköpostiosoitteet 
muuttuvat muotoon etunimi.sukunimi@omahame.fi 1.1.2023 alkaen. Teitä palvelee tuttu 
henkilökunta ja lähtökohtaisesti omatyöntekijänne pysyy samana. Tiedotamme Teitä hyvissä 
ajoin, mikäli esimerkiksi yhteyshenkilön osalta tulee muutoksia. 
 
Kanta-Hämeen alueella voimaan tuleva omaishoidon tuen toimintaohje ja maksettavat palk-
kiot hyväksyttiin aluevaltuuston kokouksessa (13.12.2022, § 83). 
 
1.1.2023 voimaan tulevat palkkiot ovat (sisältävät indeksikorotukset): 
- Luokka 1: 557 € / kk 
- Luokka 2: 703 € / kk 
- Luokka 3: 1 307 € / kk 
- Erityinen tuki: 1 820 € / kk. 
 
Omaishoidon tuen palkkiot maksetaan aina kuun viimeinen päivä. Teemme parhaamme, 
että jo tammikuussa 2023 jokainen saa mainitun suuruisen palkkion siinä palkkioluokassa, mi-
hin teidät on nykyorganisaation toimesta sijoitettu. 
 
Omahämeeseen ei oteta lähtökohtaisesti vastaan paperisia verokortteja. Voimassaolevan 
verokorttinne tiedot siirtyvät automaattisesti Verohallinnolta Omahämeen käyttöön. Mikäli 
teette veroprosenttiin muutoksia, ne tulee tehdä joko Omaverossa (www.omavero.fi) tai 
muutoin asioiden verohallinnon kanssa siten, että muutos tallentuu verohallinnon järjestel-
miin. Sieltä ne automaattisesti siirtyvät myös jatkossa Omahämeelle, joten vaikka useammin 
muutoksia tekisitte, niitä ei erikseen tarvitse ilmoittaa. 
  
Mikäli teillä ei ole voimassa olevaa verotuspäätöstä, pidätetään palkkioista veroa 60 %:n mu-
kaan. 
 
Vahvistetun toimintaohjeen mukaan omaishoidon tukeen kuuluu aina rahallinen palkkio, 
eikä palkkion sijasta kokonaisuudessaan tai osittain myönnetä maksuttomia palveluita. Joil-
lain nykyorganisaatioilla on ollut käytössä palvelusetelikäytänteitä korvaamaan osan palkkios-
ta tai sen kokonaan – näiden asiakasperheiden osalta käymme kokonaisuuden lävitse, mutta 
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hyvä on tietää, että ajan kanssa tullaan heidänkin osaltaan siirtymään siihen, että palkkion 
saa kokonaisuudessaan rahana. 
 
Kanta-Hämeessä on erilaisia omaishoitoperheitä lähes 1 600 vuoden vaihtuessa. Uusien 
myöntämisperusteiden tullessa voimaan arvioidaan jokaisen asiakasperheen tilanne uudel-
leen suhteessa uusiin myöntämisperusteisiin ja palkkioluokkiin. Kaikkien omaishoitoperhei-
den tilanteet pyritään käymään läpi niin joutuisasti kuin mahdollista mutta se tulee viemään 
silti aikaa.  
 
Tilanteiden kartoittamisella varmistetaan, että jokaisen omaishoitoperheen sopimukset, 
palkkiot ja palvelupäätökset päivitetään mahdollisimman pian järjestämisvastuun siirryttyä. 
Omaishoitoperheen tilannetta verrataan vahvistettuihin myöntämisperusteisiin. Valtuusto on 
päättänyt, että jos uudet myöntämisperusteet ovat asiakkaan kannalta edullisemmat (eli hä-
nen tulisi kuulua hoitoisuusluokkaan, josta maksetaan korkeampaa palkkiota), tehdään muu-
tos takautuvasti vuoden alusta alkaen; jos taas aiemmat perusteet ovat olleet edullisemmat, 
niin muutosta ei tehdä takautuvasti vaan seuraavan tukikuukauden alusta alkaen. Tämä tar-
koittaa sitä, että asiakas siirtyy toiseen hoitoisuusluokkaan, josta maksetaan aiempaa alem-
paa palkkiota.  
 
Kaikkien tilanteiden osalta ohjeeksi on saatu, että omaishoidon tuen sopimusta voidaan 
muuttaa irtisanomatta, jos molemmat sopimuspuolet muutokseen suostuvat. Jos ehdot olen-
naisesti heikkenevät, on irtisanominen hyvinvointialueen osalta tehtävä ja noudatettava asi-
anomaisia irtisanomisaikoja. Irtisanomisajan noudattaminen myöhästyttää käytännössä esi-
merkiksi alempaan palkkioluokkaan siirtymistä em. ajalla. 
 
Ystävällisin terveisin koko Omahämeen ja omaishoidon tuen työntekijöiden puolesta, 
 
 
 
Johanna Pulkkinen Annukka Kuismin  
vammaispalvelujen tulosaluejohtaja asiakasohjauksen tulosaluejohtaja 
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut Ikäihmisten palvelut 


