
   

Palkkiot 2021 

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, alle 18-vuotiaiden lasten hoito 

(vahvistettu sosiaalilautakunnassa 30.1.2012 § 5) 

Omaishoidon tuen palkkioluokat perustuvat omaishoidon tuesta annettuun lakiin ja 

asetukseen sekä sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen 2005:30 ”Omaishoidon tuki. Opas 

kuntien päättäjille”. Omaishoidon tukea myönnetään hoidon vaativuuden ja sitovuuden 

perusteella. Kunnassa on käytössä kaksi palkkioluokkaa, jotka on edelleen jaettu kahteen 

osaan. Kohdan a) mukaista palkkiota maksetaan, kun hoito on vaativaa ja sitovaa. Kohdan b) 

mukaista palkkiota maksetaan, kun hoidon sitovuus on vähäisempää.  

 Palkkioluokka 1 

     Vuosi 2021   Vuosi 2020 

a) 939,16 euroa/kuukausi  925,60 euroa/kuukausi 

 

- Lapsi tarvitsee vaikean pitkäaikaisen sairauden tai pysyvän vakavan 

vamman vuoksi jatkuvaa apua arjessa ja paljon hoitoa ja muuta 

huolenpitoa. Lapsen avun, tuen ja ohjauksen tarve on huomattavasti 

vaativampaa ja sitovampaa kuin muiden samanikäisten terveiden lasten 

(hygienian hoito, syöminen, pukeminen ja riisuminen, wc-käynnit, 

liikkuminen, sosiaalinen toiminta).  

- Tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa myös yöaikaan. 

- Lasta ei voi jättää ilman valvontaa. 

Hoito edellyttää omaishoitajalta täyttä/vaativaa jokapäiväistä ja jatkuvaa 

työpanosta, ja lapsi on riippuvainen toisesta henkilöstä selviytyäkseen 

arjesta, toisin kuin samanikäinen terve lapsi (omaishoitajan tulee olla valmis 

hoitamaan lasta ympärivuorokautisesti). 

 

b) 657,41 euroa/kuukausi  647,92 euroa/kuukausi 

 

Kohdan a) mukaista hoitopalkkiota alennetaan 30 prosenttia, jos lapsi on 

pääsääntöisesti osan päivästä (vähintään 7 tuntia/päivä) poissa kotoa tai 

saa päivähoitoa kotona tai jos hoitaja on poissa kotoa vähintään 

7 tuntia/päivä. Jo yhden päivän poissaolo viikossa alentaa palkkiota. Lapsi 

voi esimerkiksi olla päivähoidossa, koulussa tai päivätoiminnassa ja hoitaja 

ansiotyössä. Jos lapsi on kotona koko kuukauden täysin omaishoitajan 

hoidettavana, hoitopalkkio voidaan tältä kuukaudelta maksaa 

täysimääräisenä. 

 

 

 



   

Palkkioluokka 2 

 

a) 646,97 euroa/kuukausi  637,63 euroa/kuukausi 

 

- Lapsi tarvitsee vaikean pitkäaikaisen sairauden tai pysyvän vakavan 

vamman vuoksi huomattavasti enemmän apua kuin samanikäinen terve 

lapsi selviytyäkseen arjesta ja melko paljon hoitoa/valvontaa ja 

huolenpitoa. 

- Hoito on vaativaa, ja se sitoo omaishoitajaa ympärivuorokautisesti. 

- Lapsi tarvitsee jatkuvaa apua tai valvontaa päivittäisissä henkilökohtaisissa 

toimissaan, kuten hygienian hoidossa, syömisessä, pukemisessa ja 

riisumisessa, wc-käynneillä, sosiaalisessa toiminnassa, vapaa-aikana ja 

asioimisessa. 

 

b) 452,88 euroa/kuukausi  446,34 euroa/kuukausi 

 

- Kohdan a) mukaista hoitopalkkiota alennetaan 30 prosenttia, jos lapsi on 

pääsääntöisesti osan päivästä (vähintään 7 tuntia/päivä) poissa kotoa tai 

saa päivähoitoa kotona tai jos hoitaja on poissa kotoa vähintään 

7 tuntia/päivä. Jo yhden päivän poissaolo viikossa alentaa palkkiota. Lapsi 

voi viettää osan päivästä / jotkin päivät viikossa päivähoidossa, koulussa tai 

päivätoiminnassa. Jos lapsi on kotona koko kuukauden täysin omaishoitajan 

hoidettavana, hoitopalkkio voidaan tältä kuukaudelta maksaa 

täysimääräisenä. 

 

Palkkioluokka 3 – Hoitopalkkio raskaan siirtymävaiheen aikana 

 1 016,74 euroa/kuukausi   1 002,06 euroa/kuukausi 

- Hoidettava tarvitsee väliaikaisesti tavallista enemmän hoitoa ja muuta 

huolenpitoa. 

- Hoitoaika voi olla noin puoli vuotta, usein vähemmän. 

- Hoitaja on tänä aikana estynyt tekemästä työtä. 

- Hoidettava on riippuvainen jatkuvasta ja yhtäjaksoisesta henkilökohtaisesta 

hoidosta ympäri vuorokauden, eikä hoidettavaa voi jättää yksin.  

- Omaishoitajalla ei ole oikeutta saada erityishoitorahaa sairausvakuutuslain 

perusteella. 

- Omaishoitajalla ei ole oikeutta saada vuorottelukorvausta 

vuorotteluvapaalain perusteella. 

Omaishoitajan esittämän erityisen syyn perusteella hoitopalkkio voidaan sopia 

myönnettyä palkkiota pienemmäksi. 


