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PALKKATYÖN JA OMAISHOIDON
YHDISTÄMINEN 

Jos hoidat kotona asuvaa läheistäsi,

voit hakea omaishoidon tukea

kunnan sosiaalitoimesta.

Voit saada omaishoidon tukea,

jos läheisesi tarvitsee usein apua.

Hän voi tarvita apua esimerkiksi

ruokailussa, pukeutumisessa,

asioiden muistamisessa,

peseytymisessä

ja muissa henkilökohtaisissa

asioissa.

Jokaisella kunnalla on

omat vaatimukset siitä,

missä tilanteessa voi saada

omaishoidon tukea.

Monet omaishoitajat ovat

samaan aikaan töissä

kokopäiväisesti kodin ulkopuolella.

Tarkista oman kuntasi

sosiaalitoimesta,

voitko saada omaishoidon tukea,

jos olet myös palkkatyössä.

Palkkatyö voi onnistua,

jos hoidettavasi on

esimerkiksi päivähoidossa,

koulussa tai päivätoiminnassa.

Hoidettavallasi voi myös olla

henkilökohtainen avustaja

ja muita kunnan palveluita.

Hänellä voi olla työpäiväsi aikana

toinen läheinen apuna, jos

tarvitaan.

Hoidettavasi saattaa tarvita

eniten apua esimerkiksi

aamulla, illalla ja yöllä,

jolloin ei normaalisti olla töissä.
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PALKKATYÖN JA OMAISHOIDON
YHDISTÄMINEN 

Omaishoitaja ja kunta tekevät

hoidosta omaishoitosopimuksen.

Omaishoitosopimus ei ole

työsopimus vaan

toimeksiantosopimus.

Se tarkoittaa, että omaishoitaja

saa kunnalta palkkion, ei palkkaa.

Omaishoitaja ei siis ole

työsuhteessa

kuntaan.

Omaishoitosopimukseen kuuluu

hoito� ja palvelusuunnitelma,

joka tehdään hoidettavallesi.

Siihen pitää kirjoittaa selkeästi,

jos käyt kokopäivätyössä

kodin ulkopuolella.

Suunnitelmaan kirjoitetaan myös,

miten hoidettavan hoito

järjestetään

omaishoitajan työpäivän aikana.

Jos olet tehnyt kunnan kanssa

omaishoitosopimuksen, saat

2–3 vuorokautta vapaata

kuukaudessa.

(Vapaapäiviä voi saada myös

ilman omaishoitosopimusta.)

Kun pidät vapaata, silloin esimerkiksi

joku toinen läheinen voi huolehtia

hoidettavastasi ja toimia

sijaishoitajana.

Tällöin hän tekee kunnan kanssa

oman omaishoitosopimuksen.

Jos omaishoitaja saa suurinta

omaishoidon palkkiota,

hän ei yleensä voi käydä töissä

kodin ulkopuolella.
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OMAISHOIDON PALKKIO JA
MUUT TULOT

Muut tulosi tai omaisuutesi

eivät vaikuta palkkion määrään,

jota saat omaishoidosta.

    

Omaishoidon palkkiosta

pitää maksaa veroa.

Tarkista verottajalta,

nouseeko veroprosenttisi,

kun saat omaishoidon palkkiota.

Muista lähettää joka vuosi

verokortti kuntaan

omaishoidon palkkiota varten.

      

Omaishoidon palkkio voi vaikuttaa

joihinkin muihin tukiin, joita saat.

Tällainen tuki on esimerkiksi

Kelan toimeentulotuki.

Kelan asumistukeen

omaishoidon palkkio ei vaikuta.

Jos saat jotain Kelan tukea,

muista tarkistaa Kelasta,

vaikuttaako omaishoidon tuki siihen.

    

Jos olet alle 
��vuotias,

omaishoidon palkkio kerr1ttää

eläkettäsi.

Kun jäät eläkkeelle, kert1n1t eläke

ei tule automaattisesti,

vaan sinun pitää itse hakea sitä.
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Oletko työikäinen ja

hoidat läheistäsi, joka

tarvitsee apua?

Oletko ajatellut, että

voit hakea kunnalta

omaishoidon tukea.

Kun haet omaishoidon tukea

kunnalta, ota huomioon

seuraavia asioita.

OMAISEN HOITO JA
PALKKATYÖ

Voit saada työttömyysetuutta 
vain, jos haet kokopäivätyötä ja  
olet valmis vastaanottamaan työn.
 
Jos omaishoito estää
kokopäivätyön tekemisen,
et voi saada työttömyysetuutta.

Omaishoitosopimuksessa pitää  
lukea selkeästi, että voit käydä  
kokopäivätyössä kodin ulkopuolella. 
Lisäksi hoidettavan hoito- ja  
palvelusuunnitelmaan kirjoitetaan, 
miten hoidettavan hoito järjestetään
omaishoitajan työpäivän aikana.

Jos olet TE-toimiston asiakas, 
ilmoita sinne 
omaishoitosopimuksesta 
(TE-toimisto = 
työ- ja elinkeinotoimisto). 
TE-toimisto pyytää sinulta 
selvityksen siitä, 
pystytkö omaishoidon lisäksi 
vastaanottamaan kokopäivätyötä. 
TE-toimisto päättää 
selvityksen jälkeen, 
onko sinulla oikeus saada  
työttömyysetuutta. 

Jos hoidettavalla on  
vapaapäivien aikana sijaishoitaja, 
joka on TE-toimiston asiakas, 
myös hänen pitää antaa selvitys  
TE-toimistolle sijaishoitajana 
toimimisesta.

Jos voit yhdistää omaishoidon ja
kokopäivätyön kodin ulkopuolella,
selvitä tämä TE-toimistolle tarkasti.
Muuten voit menettää 
työttömyysetuutesi! 
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