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D/1181/02.05.00/2020 
 
 Omaishoidontuen hoitopalkkiot ja hoitopäivämaksut vuonna 2021 
 
PER_YTA 16.12.2020 
§ 109 
 

Oheismateriaali:  
Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo 13/2020; Omaishoidon tuen hoito-
palkkiot vuonna 2021 
 
Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön 
kotona tapahtuvaa hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai 
muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoitajalla tarkoitetaan 
omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt kunnan 
kanssa omaishoitosopimuksen.   
 
Omaishoidon palkkio määräytyy hoidettavan toimintakyvyn perusteella. Arvi-
oinnissa käytetään apuna mm. henkilön toimintakykyä mittaavaa vuonna 
2020 käyttöön otettavaa RAI- mittaristoa. Hoidettavan ikä ei vaikuta omais-
hoidon tuen myöntämiseen. 
 
Omaishoitajalla on oikeus kahteen -kolmeen vapaapäivään kuukaudessa. Jos 
hoidettava on jo muiden perusteiden mukaan esim. perhehoidossa kuukausit-
tain, ei vapaisiin vuorokausiin synny oikeutta. Kun omaishoidettava on omais-
hoitajan vapaapäivien aikana laitoshoidossa tai muussa hoitoyksikössä tai 
perhehoidossa, hoidettavalta peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
maksulain mukaisesti korkeintaan 11,40 euroa päivältä.  
 
Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoito-
palkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. 
Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän 
eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. 
  
Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2021 lukien myös sellaisiin hoito-
palkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pie-
nemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen 
omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin 1,465 mer-
kitsee hoitopalkkioihin noin 1,31 % korotusta vuoteen 2020 verrattuna.   
 
Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2021 lukien 413,45 
euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava 
hoitopalkkio on vähintään 826,90 euroa kuukaudessa. 
 
Akaan kaupunki ja Urjalan kunta muodostavat sosiaali- ja terveyspalveluiden 
yhteistoiminta-alueen. Omaishoidon tuen palkkiot ovat siten molemmissa 
kunnissa saman suuruiset. 
 
(Lisätietoja: vanhuspalvelujohtaja Anna-Stiina Salminen, p. 040 335 3434, 
asiakasohjaajat Henni Numminen p. 335 3009, Leena Kähkönen p. 040 335 
2630, Seija Korkiakangas p. 040 335 4294, Tuula Auranen p. 040 335 4275, 
vammaispalvelujohtaja Marjut Takanen p. 040 335 4274) 
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Ehdotus ma. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää, että omaishoidon hoito-
palkkiot ja vapaapäivältä perittävä hoitomaksu ovat 1.1.2021 alkaen seuraa-
vat (suluissa vuonna 2020 maksettava hoitopalkkio): 

 
 Maksuluokat ja hoitopalkkiot 
 

Luokka 1 2 3 4 

Hoitopalkkio,  
e / kk 

433,00 
(427,40) 

554,72 
(547,55) 

691,64 
(682,70) 
 

859,56 
(848,45) 

 
  Omaishoitolain 5 §:n mukaisissa tilanteissa (luokka 4) hoitopalkkio on 859,56 

e/kk (848,45e/kk). 
 
 Omaishoidon tuen vapaapäivältä peritään hoitomaksuna 11,40 e. 
 
 Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu 

1.8.2011 alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a §:n perusteella 
toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta 
päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden noin 1,31 
prosentin korotus tehdään 1.1.2021 lukien myös omaishoidon tukena järjes-
tettävään sijaishoidon palkkioihin.  
 

Käsittely Keskustelun kuluessa Antti Orava esitti, että päätösehdotuksen perään lisä-
tään teksti: 

 
 ”Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnalle tuotetaan 

vuoden 2021 aikana selvitys Akaan ja Urjalan omaishoidon tilanteesta. Selvi-
tyksessä tuodaan ilmi: 
- omaishoidon taloudelliset näkökulmat, sisältäen erittelyn maksuluokista, 

hoitopalkkioista ja omaishoitajien työtapaturma- ja ammattitautilain mu-
kaisten vakuutusten kustannuksista; 

- omaishoitajien tukipalveluiden tilanne sekä riittävyys; 
- omaishoidon tilanteen tarkastelu verrattuna muiden Pirkanmaan kuntien 

omaishoidon tilanteeseen; 
- ja keinot vahvistaa omaishoidon asemaa tulevaisuudessa." 

 
 Jami Susijärvi, Nina Weltzien, Jorma Kivi ja Markku Anttila kannattivat Oravan 

esitystä. 
 
 Puheenjohtaja tiedusteli, voiko lautakunta yksimielisesti hyväksyä Antti Ora-

van tekemän lisäysesityksen. Näin voitiin tehdä. 
 
Päätös Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin päätösehdotus Antti Oravan esittämällä 

lisäyksellä. 
 
 
Ote Akaan kaupunki / Tuula Auranen, Seija Korkiakangas, Leena Kähkönen, Lee-

na Laine, Henni Numminen, Marjut Takanen, Leea Eskelinen 


