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Laki omaishoidon tuesta (937/05) 8 §

OMAISHOITOSOPIMUS

Sosiaali- ja terveysvirasto
Osoite: PL 7, 04201 KERAVA
Puh. (09) 29 491
Sopijapuolet

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Hoidettava
henkilö

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Sopimuksen
sisältö

HOITAJALLE MAKSETTAVA PALKKIO
Viranhaltijapäätös nro:
Hoitopalkkio maksetaan omaishoitajalle kunnan palkanmaksupalvelusta kuukauden
viimeisenä arkipäivänä.
Korvausluokka

Alkaen, pvm

Tilinumero:
Omaishoidon tuki maksetaan hoitajan ilmoittamalle pankkitilille kunnan
palkanmaksupalvelusta kuukauden viimeisenä arkipäivänä.
Hoitopalkkio on sovittu alinta määrää pienemmäksi hoitajan esittämä n erityisen
syyn perusteella:
Hoitopalkkiota tarkistetaan kalenterivuosittain (937/05) 6 §:n mukaan.
Tuen maksaminen hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta
johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä: Tuki keskeytyy 10 päivän kuluttua.

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Sopimus on voimassa toistaiseksi.
Sopimus on voimassa määräajan, ajalle:
Määräaikaisuuden syy:

OMAISHOITAJALLE JÄRJESTETTÄVÄ VAPAA (4 §)
Oikeus lakisääteiseen vapaaseen (4 § 1 mom)
on
ei ole
ei käytä

Sopimuksen
irtisanominen
Sopimuksen
luonne
Liite
Voimaantulo ja
tarkistaminen

Suunnitelma vapaan järjestämisestä:
Hoivaosasto Helmiinassa. Lakisääteisen vapaan voi varata hyvissä ajoin ennen aiottua
loma-ajankohtaa. Lyhytaikaishoidon varauksiin on puhelinaika arkisin klo 12 - 13.
Puhelinnumero on 040-318 3380. Puheluita ottaa vastaan Helmiinan sairaanhoitaja.
Kuluvan vuoden lakisääteisistä vapaista voi käyttää 3 päivää seuraavan vuoden tammikuun
loppuun mennessä.
MUUT OMAISHOITOA KOSKEVAT SEIKAT
Omaishoitajat ovat tapaturmavakuutuksen piirissä kunnan vakuuttamana. Hoitajan
eläketurva määräytyy kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain (549/2003)
mukaisesti. Omaishoidon tuki on hoitajalle veronalaista tuloa. Maksettava palkkio saattaa
vaikuttaa hoitajan eläkkeeseen ja työttömyysturvaan.
Irtisanominen on kunnan taholta kaksi kuukautta ja hoitajan taholta yksi kuukausi (lain
937/05 9 §:n mukainen).
Omaishoidon tuesta sopimuksen tehnyt henkilö ei ole työsopimuslain (55/2001)
tarkoittamassa työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan
huoltajaan.
Tämä sopimus tulee voimaan 2012. Sopimus tarkistetaan hoito-olosuhteiden muuttuessa ja
tai jos siihen on muutoin aihetta.
Omaishoidon tuki maksetaan toimivaltaisen viranomaisen kulloisenkin päätöksen
mukaisesti. Suoritettavan omaishoidon tuen suuruus muuttuu viranomaispäätöksen
mukaisesti. Palkkioluokan alentamista koskevat muutokset tulevat voimaan päätöstä
seuraavan kahden kuukauden kuluttua.

Tätä sopimusta on tehty kaksi kappaletta, joista kumpikin osapuoli saa omansa.
Hoitosopimuksen allekirjoittaminen on edellytyksenä omaishoidon tuen maksatukselle.

Allekirjoitukset

Keravalla
Paikka ja aika

Kaupungin edustajan allekirjoitus

Paikka ja aika

Hoitajan allekirjoitus

