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OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT 2022

Omaishoidon tuki  perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin  (937/2005)  ja  siihen
tehtyihin  muutoksiin.  Omaishoidon  tuen  tarkoituksena  on  mahdollistaa  vanhuksen,
vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen
tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon  tuella  tarkoitetaan  kokonaisuutta,  joka  muodostuu  hoidettaville
annettavista  tarvittavista  palveluista  ja  omaishoitajalle  annettavasta  hoitopalkkiosta,
vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.  Laissa omaishoidon tuesta (937/2005)
säädetään hoitopalkkion suuruudesta.  Palkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja
vaativuuden mukaan. 

Omaishoidon  tuki  on  määrärahasidonnainen  sosiaalipalvelu,  joka  myönnetään  lain
omaishoidontuen §3 mukaan.

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista 
säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan 
hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä 
tarkoitetulla palkkakertoimella.

Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin oli 1,465, vuodelle 2022 vahvistettu 
palkkakerroin on 1,501. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2022 
lukien 423,61 euroa kuukaudessa.  Jos omaishoitaja on hoidollisesti raskaan 
siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä, palkkio 
on vähintään 847,22 euroa kuukaudessa. 

Palkkakertoimet ja alimpien hoitopalkkioiden määrät vuosina 2006 – 2021 ilmenevät 
liitetaulukosta (liite nro 131.1). Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2022 lukien 
myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi
tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen 
omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2022 vahvistettu palkkakerroin merkitsee 
hoitopalkkioihin noin 2,46 prosentin korotusta vuoteen 2021 verrattuna.

Posion kunnan omaishoidon tuen myöntämisen perusteet sekä maksuluokat on 
hyvinvointilautakunta vahvistanut 26.10.2018 (§ 94):

TUKILUOKKA/  ENNALTAEHKÄISEVÄ  LUOKKA:  PALKKIO  ON 50% ALIMMASTA
MAKSULUOKASTA
Tässä luokassa hoidettava tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa toimissa ja
arjen  askareissa  lähes  päivittäin,  mutta  hoidettavan  avun  tarve  ei  täytä  tukiluokan  I
kriteereitä. Tuki voidaan myöntää sivukylällä, kaukana palveluista asuvasta henkilöstä
edellyttäen,  että omaishoitajan antama hoito korvaa kotihoidon palveluja osaltaan tai
kokonaan.  Lisäksi  edellytyksenä  on,  ettei  palvelua  ole  saatavilla  palvelusetelillä.
Korvaus voidaan maksaa myös muulle läheiselle henkilölle.

MAKSULUOKKA 1: PALKKIO 413,44 €
Hoidettava tarvitsee paljon hoitoa, huolenpitoa, ohjausta ja valvontaa useissa 
henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa. Hoidon- ja huolenpidon tarve on jatkuvaa.
Hoidettava voi olla lyhyehkön aikaa yksin päivittäin eikä tarvitse säännöllisesti apua 
yöllä. Hoidettava tarvitsee hoitajan apua säännöllisesti useita kertoja päivässä. 
Päävastuu hoidosta on omaishoitajalla.
Lapsi ja nuori: Lapsen hoidon ja huolenpidon tarvetta verrataan saman ikäisten lasten 
tarvitsemaan hoitoon ja huolenpitoon. Hoidettava tarvitsee paljon enemmän hoitoa ja 
huolenpitoa kuin ikäisensä lapsi keskimäärin. Hoidettava tarvitsee jatkuvasti apua 
päivittäisissä toiminnoissa, mutta hänellä ei ole yöllistä avuntarvetta tai avuntarve öisin 
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on vähäinen.
Alle 65-vuotiaan toimintakykyarvion tuloksen tulee olla osittain autettava.
Omaishoidontuen vaihtoehtona olisi säännöllinen kotihoito ja tukipalvelut

MAKSULUOKKA 2: PALKKIO 552,42 €
Hoidettava tarvitsee runsaasti hoitoa, huolenpitoa, ohjausta ja valvontaa useimmissa 
henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa. Hoidettava ei kykene itsenäiseen 
asumiseen. Hoidettava tarvitsee hoitajan apua vuorokauden eri aikoina, säännöllisesti 
myös yöllä. Päävastuu hoidosta on omaishoitajalla. 
Lapsi ja nuori: Lapsen hoidon ja huolenpidon tarvetta verrataan saman ikäisten lasten
tarvitsemaan hoitoon ja huolenpitoon. Hoidettava tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa
sekä jatkuvaa apua tai läsnäoloa päivittäisissä toiminnoissa. Hoidettava tarvitsee hoitoa
ja huolenpitoa myös yöaikaan. Yöaikaan tarvittava hoito ja huolenpito on toistuvaa ja
säännöllistä.  Hoidettava  ei  voi  olla  lyhyttäkään  aikaa  yksin,  vaan  lapsen  tai  nuoren
hoidosta huolehtivan on oltava jatkuvasti varuillaan tai lapsi tarvitsee valvojaa karkailun
ja impulsiivisuuden vuoksi tai koska lapsi tai  nuori voi vahingoittaa itseään tai muita.
Alle 65-vuotiaiden toimintakykyarvion tuloksen on oltava suurimmaksi osaksi autettava.
Omaishoidontuen  vaihtoehtona  olisi  tehostettu  palveluasuminen.

MAKSULUOKKA 3: PALKKIO 737,95 €
Hoidettava  tarvitsee  jatkuvaa  hoitoa,  huolenpitoa,  ohjausta  ja  valvontaa  kaikissa
henkilökohtaisissa  päivittäisissä  toiminnoissa,  sekä  runsaasti  hoivaa  ja  huolenpitoa
myös  yöaikaan.  Erityisen  vaikeavammaiset  tai  vaikeasti  sairaat  hoidettavat,  jotka
tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa.
Omaishoitaja  asuu  omaishoidettavan  kanssa  eikä  hoidettavaa  voi  jättää  ilman
valvontaa.
Lapsi ja nuori: lapsen hoidon ja huolenpidon tarvetta verrataan saman ikäisten lasten
tarvitsemaan  hoitoon  ja  huolenpitoon.  Hoitotyö  edellyttää  omaishoitajalta
ympärivuorokautista  työpanosta  ja  on  fyysisesti  ja/tai  psyykkisesti  raskasta.
Alle 65-vuotiaiden hoidettavien toimintakykyarvion tuloksen on oltava täysin autettava.
Omaishoidon  tuen  vaihtoehtona  olisi  tehostettu  palveluasuminen  tai  vaikeasti
vammaiselle  henkilölle  tarkoitettu  erityistason  vaativa  tai  tehostettua palveluasumista
antava asumisyksikkö.

ERITYISMAKSULUOKKA (hoidollisesti  raskaan  siirtymävaiheen  aikainen
palkkio): PALKKIO 932,87 €
Hoidettavan toimintakyky arvioidaan käytössä olevilla arviointimenetelmillä:  RAI/Rava,
toimintakykykartoitus, palveluntarvekartoitus.
Hoidettavalla  on  lyhytaikainen  ja  ympärivuorokautinen  hoidon  ja  huolenpidon  tarve
(enintään  6  kk).  Hoitaja  on  raskaan  siirtymävaiheen  aikana  lyhytaikaisesti  estynyt
tekemästä  omaa tai  toisen  työtä.  Edellytyksenä  on,  että  hoitajalla  ei  ole  tältä  ajalta
vähäistä  suurempia  työtuloja  tai  oikeutta  sairausvakuutuslain  10  luvun  mukaiseen
erityishoitorahaan  eikä  -oikeutta  vuorotteluvapaalain  (1305/2002)  13  §:n  mukaiseen
vuorottelukorvaukseen.
Hoidollisesti raskas siirtymävaihe voi olla esimerkiksi saattohoitotilanne tai siirtyminen
hoitomuodosta  toiseen,  jonka  aikana  hoidettava  tarvitsee  lyhytaikaisesti  normaalia
hoivaa tai huolenpitoa. Huoltaja hoitaa erittäin vaikeasti vammaista tai sairasta lastaan
kotona (mm. palliatiivinen hoito)  eikä voi  olla  ansiotyössä tai  opiskella  päätoimisesti.
Päävastuu hoidosta on omaishoitajalla.

Omaishoidon tuen alentaminen erityistapauksissa
Hoitopalkkioiden II ja III maksuluokkia alennetaan yhdellä maksuluokalla, mikäli  
hoidettava saa runsaasti kunnallisia hoito- ja avopalveluja.
Runsaiden palveluiden esimerkkejä:
- asiakas käy säännöllisesti päivätoiminnoissa vähintään neljänä (4) päivänä viikossa,
- asiakas käy säännöllisesti päivätoiminnoissa 1-3 päivänä viikossa ja saa kunnan 
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järjestämää muuta sosiaali- ja terveyspalvelua 30 tuntia kuukaudessa,
- asiakas saa henkilökohtaista apua, säännöllistä kotihoitoa tai muuta kotiin 
järjestettävää palvelua yli 30 tuntia kuukaudessa tai
- palvelusuunnitelman mukaista säännöllistä vuorohoitoa yli 7 vrk/kk. Tähän ei sisälly 
omaishoidon vapaat

Omaishoitajan  vapaan  sijaishoito  ja  palkkio  (laki  omaishoidon  tuesta  §4  ja  4a§
8.4.2011/318).  Omaishoitajalla  on  lisäksi  oikeus  pitää  vapaata  vähintään  kaksi
vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään
kolme  vuorokautta  kalenterikuukautta  kohti,  jos  hän  on  yhtäjaksoisesti  tai  vähäisin
keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus
katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännöllisesti
vähäisen  osan  vuorokaudesta  käyttäen  kotinsa  ulkopuolella  järjestettyjä  sosiaali-  tai
terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta.

Kunta  voi  järjestää  omaishoitajan  vapaan  tai  muun  tilapäisen  poissaolon  ajaksi
tarvittavan  sijaishoidon  tekemällä  sijaishoitajan  kanssa  toimeksiantosopimuksen,  jolla
tämä sitoutuu huolehtimaan sijaishoidosta.

Kulukorvauksia ei erikseen makseta. Asiakas hankkii sijaishoitajan itse tai tarvittaessa
palveluntuottaja avustuksella. Sijaishoitajan kanssa tehdään toimeksiantosopimus joko
määräajaksi  tai  toistaiseksi  voimassa olevaksi.  Sijaishoitajalle  maksettava palkkio  on
verotettavaa tuloa.

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta peritään vuorokauden kestävältä hoitoajalta
asiakasmaksua 1.1.2022 lukien 11,60 €/vrk, silloin kuin hoito tapahtuu muualla kuin 
asiakkaan kotona. 

Hoitopalkkioiden noin 2,46 prosentin korotus tehdään 1.1.2022 lukien myös 
omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin.

Sijaishoitopalkkion suuruus on omaishoidontuen maksuluokkien mukaisesti (17.12.2020 
§107):
I MAKSULUOKKA 53,39 € vuorokaudessa, 6-12 t kestävästä hoidosta palkkio 26,70 €
II MAKSULUOKKA 62,81 € vuorokaudessa, 6-12 t kestävästä hoidosta palkkio 31,41 €
III MAKSULUOKKA 73,29 € vuorokaudessa, 6-12 t kestävästä hoidosta palkkio on 36,65
€

Ehdotus
Hyvinvointilautakunta vahvistaa 1.1.2022 alkaen omaishoidon tuen hoitopalkkiot 
seuraavasti:

Maksuluokka I 423,60 € / kk
Maksuluokka II 566,00 € / kk
Maksuluokka III 

756,10 € / kk

Erityismaksuluokka: hoidollisesti raskaan 
siirtymävaiheen hoitopalkkio 

955,80 € / kk

Sijaishoidon palkkiot (korotus 2,46 %): 
I MAKSULUOKKA 54,70 € vuorokaudessa, 6-12 t kestävästä hoidosta palkkio 27,36 €
II MAKSULUOKKA 64,36 € vuorokaudessa, 6-12 t kestävästä hoidosta palkkio 32,18 €
III MAKSULUOKKA 75,09 € vuorokaudessa, 6-12 t kestävästä hoidosta palkkio on 37,55
€

Päätös



POSION KUNTA

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
----------


