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Tiedote omaishoidon asiakkaille / omaishoitajille 
 
 
 

Hyvä asiakas,  
 

 
Pirkanmaalle muodostetaan 1.1.2023 hyvinvointialue. Kuntien sosiaali- ja 
terveyspalvelujen siirtyminen hyvinvointialueen hallinnoimaksi tuo muutoksia kuntien 
palveluvalikkoon.  
 
Mikäli teillä on säännöllisen kotihoidon palvelua tai kotihoidon tukipalveluita, kuten 
turvapuhelinpalvelu, on näihin palveluihin liittyen omat tiedotteet. Saatte ne erillisenä 
tiedotteena kirjeenä kotiin.  

 
 
Muutokset liittyen omaishoidon tuen sisältöihin:  
 
Omaishoidon palkkioluokkiin tulee muutoksia 1.1.2023 alkaen. Nykyisin palkkioluokkia on 
kaksi ja 1.1.2023 alkaen palkkioluokkia on kolme. Palkkioluokkien arviointi 1.1.2023 
alkaen perustuu omaishoidon tuen myöntämisperusteiden mukaisesti palvelutarpeen 
arviointiin, jonka tukena käytetään toimintakyvyn Rai-arviointimittaria. Arviointia 
tehdään vuoden 2023 aikana. Tämä ei edellytä teiltä toimenpiteitä. Asiakasohjaaja ottaa 
teihin yhteyttä tämänhetkisen omaishoidon tilanteen arvioimiseksi. Teille tutut 
asiakasohjaajat Kirsi Iivarinen ja Sirkka-Liisa Penttilä vastaavat edelleen omaishoidon tuen 
päätöksistä ja sopimuksista sekä sopivat teidän kanssanne yhdessä muun muassa 
omaishoidon vapaan järjestämistavoista.  
 
Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintakäytäntöjen 1.1.2023 mukaisesti omaishoidon 
tuen palveluihin tulee muutoksia 1.1.2023 alkaen. Keskeisiä muutoksia ovat: 
 

• Omaishoidon sijaishoidosta peritään asiakasmaksu (11,60 €). Sijaishoidon palkkioiden 
maksuun tulee muutoksia. Uudet maksut on tiedotettu liitteenä olevassa Pirkanmaan 
hyvinvointialueen tiedotteessa. 

• Omaishoidon tuen vapaan käyttäminen Ikääntyneiden päivätoiminta Rauhalantien 
Helmessä tai Elokaaren toimintayksikössä ei ole enää mahdollista.  

• Omaishoitajan vapaiden pitäminen lyhytaikaisjaksoina jatkuvat edelleen 
lakisääteisten kolmen vuorokauden osalta. Jatkossa lisävuorokaudet 
lyhytaikaisjaksolla arvioidaan yksilöllisesti omaishoitoperheen tilanteen mukaisesti.  
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Omaishoidon tuen palkkiomaksu siirtyy Oima-palkkionmaksujärjestelmään. Myös 
sijaishoitajan toteutuneet hoitopäivät viedään jatkossa Oima-järjestelmään. Tämän 
kirjeen liitteen on kutsu Oiman järjestämään koulutukseen. Pyydämme ystävällisesti, että 
tiedotatte myös teillä toimivia sijaishoitajia tulevasta koulutuksesta 26.1.2022 klo 15.00-
16.00 sekä muutoksista, jotka koskevat sijaishoidon palkkiota.  

 
Verokortit: Oima-palkkionmaksujärjestelmä saa vuoden 2023 verotiedot suoraan 
verohallinnosta, jos verokortti on jo tehty omaishoidon työkorvausta varten. Tällöin 
teidän ei tarvitse huolehtia verokorttien toimittamisesta vuodelle 2023.  
 
 
 
Pirkanmaan omaishoidon tuen yksikkö auttaa ja neuvoo teitä monissa omaishoidon tuen 
asioissa 1.1.2023 alkaen. Yksiköstä saatte neuvoa mm. omaishoidon tukeen, palveluihin 
ja oikeuksiin liittyen sekä neuvontaa Oima-palkkionmaksujärjestelmästä. Yksikön 
työntekijät neuvovat teitä myös omaishoitajien valmennuksiin sekä hyvinvointi- ja 
terveystarkastuksiin liittyen.  
 
Omaishoidon tuen yksikön yhteystiedot: 
p. 041 730 2108 (arkisin klo 9.00 – 14.00, paitsi tiistaisin klo 13.00 – 17.00) 
 

 
 

Ikäneuvopuhelimesta saatte jatkossakin yleistä tietoa, ohjausta ja neuvontaa palveluihin 
liittyen: p. 040 733 3949 arkisin klo 8.30 - 16.00. 

 
 
 
 
Tarvittaessa voitte olla myös yhteydessä omaan asiakasohjaajaanne tai asiakasohjauksen 
esihenkilöön 

 
 

 
 
 

Asiakasohjaaja  
Kirsi Iivarinen  
p. 050 596 9086 
 
1.1.2023 alkaen 
sähköposti: 
kirsi.iivarinen@pirha.fi  

 

Asiakasohjaaja  
Sirkka-Liisa Penttilä 
p. 050 68133 
 
1.1.2023 alkaen 
sähköposti: 
mirja.penttila@pirha.fi 

 

 
Asiakasohjauksen 
esihenkilö Johanna Alanen 
p. 050 344 2497 
 
1.1.2023 alkaen 
sähköposti: 
johanna.alanen@pirha.fi 
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