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OMAISHOIDON HOITOPALKKIOT 
1.1.2019 alkaen 
 
 
Säännöllinen sosiaali- ja terveydenhuollon tai muiden hoidon sitovuuteen vaikuttavien palvelui-
den saaminen vaikuttaa omaishoidon tuen palkkioon. Maksettavaa hoitopalkkiota alennetaan, 
jos hoitajan antaman hoidon sitovuus ja jatkuvuus vuorokaudessa on vähäisempää kuin myön-
tämisen perusteissa on edellytetty. Tällöin palkkiota alennetaan porrastetusti. Tällaisia tilanteita 
ovat muun muassa: 
 
Hoitopalkkiota alennetaan 25 % 
 

 Kun hoidettavalla on kotona henkilökohtainen avustaja keskimäärin yli seitsemän 
(7) tuntia viikossa 

 Kun hoidettava saa säännöllisen kotihoidon palveluja enemmän kuin viisi (5) tuntia vii-
kossa sisältäen lapsiperheiden kotihoidon sekä rintamaveteraanien kotona tukevien pal-
velujen kautta järjestetyn kotihoidon 

 Kun päivätoiminta tai päivähoito toteutuu vähintään neljänä päivänä viikossa, yli seitse-
män tuntia päivässä 

 Kun koulun jälkeinen iltapäivähoito toteutuu kouluvuoden aikana vähintään neljänä päi-
vänä viikossa 

 
Hoitopalkkiota alennetaan 50 % 
 

 Kun hoidettavalla on kotona henkilökohtainen avustaja keskimäärin yli 40 tuntia viikossa 

 Kun hoidettava saa säännöllisen kotihoidon palveluja enemmän kuin 12 tuntia viikossa 
sisältäen lapsiperheiden kotihoidon sekä rintamaveteraanien kotona tukevien palvelujen 
kautta järjestettävän kotihoidon 

 
Hoitopalkkiota ei makseta yli kahdeksan hoitopäivää kuukaudessa kestävän tilapäis- tai lyhyt-
aikaishoidon ajalta. 
 
Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista sääde-
tään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita 
tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkka-
kertoimella. 
 
 

1. HOITOPALKKIOLUOKKA 
 
Hoidettava tarvitsee päivittäin useamman kerran avustamista/ hoitoa ja huolenpitoa monissa 
henkilökohtaisissa toimissa (esim. peseytyminen, pukeutuminen, syöminen, wc-toiminnot, lää-
kehoidon toteutus) ja/tai valvontaa tai ohjausta muistamattomuuden, kehitysvamman tai psyyk-
kisen vointinsa vuoksi. Hoidettava voi tarvita hoitoa ja huolenpitoa yöaikaan. 
 
Hoitopalkkio 399,91 euroa/kk Sijaishoidon hoitopalkkio 80,07 euroa/kk 
  



 

  

 
 

2. HOITOPALKKIOLUOKKA 
 
Hoidettava tarvitsee runsaasti avustamista/ hoitoa ja huolenpitoa useissa päivittäisissä henkilö- 
kohtaisissa toimissa (esim. peseytyminen, pukeutuminen, syöminen, wc-toiminnot, lääkehoi-
don toteutus) ja/tai tarvitsee muistamattomuuden, kehitysvamman tai psyykkisen vointinsa 
vuoksi lähes jatkuvaa valvontaa tai ohjausta.  Myös yöaikaan hoidettava tarvitsee hoitoa ja 
huolenpitoa. 
 
Hoitopalkkio 533,86 euroa/kk Sijaishoidon hoitopalkkio 96,09 euroa/kk 
 

3. HOITOPALKKIOLUOKKA 
 
Hoidettava tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa ja on täysin autettava päivittäi-
sissä henkilökohtaisissa toimissa (esim. peseytyminen, pukeutuminen, syöminen, wc-toimin-
not, lääkehoidon toteutus). Hoitaja ei voi jättää hoidettavaa ilman hoitoa tai valvontaa. 
 
Hoitopalkkio 800,80 euroa /kk Sijaishoidon hoitopalkkio 112,12 euroa/kk 
 
 

ERITYISMAKSULUOKKA 
 
Omaishoidontukea voidaan maksaa korotettuna silloin, kun 

– omaishoitaja hoitaa vaikeasti sairasta tai vammaista omaistaan tai läheistään päätoimi-
sesti ja 

– hoidon tarve ja sitovuus on vastaava kuin 3. hoitopalkkioluokassa ja 
– hän on omaishoitajuuden vuoksi estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä eikä 
– hän ole työnhakijana eikä 
– hänellä ole vähäistä suurempia tuloja (esim. työ-, eläke-, vuokra- tai korkotulot) eikä 
– oikeutta vuorotteluvapaalain (1305/202) 13 § mukaiseen vuorottelukorvaukseen eikä 
– sairasvakuutuslain (1224/2004) 10 luvun mukaista erityishoitorahaa Hoitopalkkion 

määrä erityismaksuluokassa on 960,96 euroa / kk. 
 

KOROTETTU LYHYTAIKAINEN HOITOPALKKIO 
 
Korotettua lyhytaikaista hoitopalkkiota voidaan maksaa tilapäisesti silloin, kun omaishoitaja jää 
työstään palkattomalle vapaalle omaisensa äkillisen vaikean sairauden tai saattohoidon vuoksi. 
Hoidon tarve ja sitovuus on vastaava kuin 2. hoitopalkkioluokassa. 
 
Korotettua lyhytaikaista hoitopalkkiota voidaan maksaa, jos omaishoitaja on hoidollisesti ras-
kaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä edellyt-
täen, että hoitajalla ei ole tältä ajalta: 

– vähäistä suurempia tuloja 
– oikeutta vuorotteluvapaalain (1305/202) 13 § mukaiseen vuorottelukorvaukseen 
– sairasvakuutuslain (1224/2004) 10 luvun mukaista erityishoitorahaa 

 
Korotetun lyhtyaikaisen hoitopalkkion määrä on 960,96 euroa /kk. Korotettua lyhytaikaista hoi-
topalkkiota maksetaan enintään kuuden (6) kuukauden ajan. 
 
 

  



 

  

OMAISHOIDON LÄHIHOITAJAT 
 
Palveluna toteutettuna käynnit vähentävät omaishoidon tukea seuraavasti: 
 
Kesto Määrä Vähennys omaishoidon tuesta 

2-4 tuntia 3-4 kertaa/kk 40 euroa/kk 

2-4 tuntia ≥ 5 kertaa/kk 80 euroa/kk 

6-8 tuntia 3-4 kertaa/kk 80 euroa/kk 

 

 
OMAISHOIDON PALVELUSETELI 
 
Asiakas voi halutessaan vaihtaa omaishoitajan lakisääteisen vapaan omaishoidon tuen palve-
luseteliin. Tästä ei peritä asiakasmaksua.  Omaishoidon tuen palvelusetelin arvo määräytyy 
hoitopalkkioluokan mukaan seuraavasti: 
 

– 1. hoitopalkkioluokka: 200 euroa/kk 
– 2. ja 3. hoitopalkkioluokka: 300 euroa/kk 

 
Omaishoidon tuen palveluseteli voidaan myöntää myös osana omaishoitajalle maksettavaa 
hoitopalkkiota. Tällöin hoitopalkkiosta vähennetään puolet setelin arvosta. 
 
Omaishoidon tuen palveluseteliä voidaan myöntää korkeintaan 500 euron arvosta kuukau-
dessa. 
 

LAKISÄÄTEINEN VAPAA 
 
Silloin kun omaishoitajan lakisääteinen vapaa järjestetään lyhytaikaishoitopaikassa tai perhe-
hoidossa, asiakasmaksu on 11,40 euroa/vrk. Mikäli asiakas valitsee omaishoitajan lakisääteiset 
vapaat järjestettävän lyhytaikaisen palveluasumisen palvelusetelillä, on asiakasmaksu suu-
rempi, mikäli asiakas valitsee palveluntuottajan, jonka vuorokausihinta on suurempi kuin palve-
lusetelin arvo. 


