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OMAISHOIDONTUKI V. 2019
417/301/2018
SOSTERV § 112

Valmistelu: vt. palvelupäällikkö Juha Kähkönen,
p. 050 316 8819
Omaishoidontuki
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotioloissa tapahtuvan hoidon ja huolenpidon
järjestämistä omaisen tai muun muun hoidettavalle läheisen
henkilön avulla. Omaishoidontuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista,
jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidontuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, mikä tarkoittaa sitä, että yksilöllä on oikeus palveluun kunnan varaamien määrärahojen rajoissa. Palvelua
voidaan tällöin kohdentaa esimerkiksi niitä kaikkein eniten
tarvitseville.
Omaishoidon tuen hoitopalkkio
Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja
alimmasta hoitopalkkiosta säädetään omaishoidon tuesta
annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Hoitopalkkioita tarkistetaan
kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä
tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2019 vahvistettu
palkkakerroin on 1,417 ja merkitsee hoitopalkkioihin n. 1,87
% korotusta vuoteen 2018 verrattuna ja se tehdään myös
omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin.
Hoitopalkkion vähimmäismäärä on indeksitarkistuksen jälkeen 399,91 euroa/kk (vuonna 2018 392,57 euroa/kk) ja
hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava
hoitopalkkio on vähintään 799,81 euroa/kk (vuonna 2018
785,14 euroa/kk). Hoitopalkkion määrän indeksitarkistus
tehdään myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu
palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienimmäksi ja
jotka perustuvat ennen korotusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen.
Omaishoitajan vapaa
Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijais-
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hoito on voitu 1.8.2011 alkaen järjestää omaishoidon tuesta
annetun lain 4 a §:n perusteella toimeksianto- sopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Omaishoitajan
vapaan sijaistamisesta viranhaltija tekee järjestämispäätöksen. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden.
Mikäli omaishoito järjestetään sijaishoidon avulla, sijaishoitajalle maksetaan sijaishoitopalkkio asiakasryhmän mukaisesti. Lisäksi sijaishoitajalle maksetaan kulukorvausta
(11,99 euroa/vuorokausi), kun hoito tapahtuu sijaishoitajan
kotona. Vapaapäivän sijaishoitopalkkio on päiväkohtainen.
Vapaan aikaiset asiakasmaksut
Omaishoitajan lakisääteisen ja harkinnanvaraisen vapaan
aikaisesta hoidosta kunta voi periä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992,6b§)
säädetyn maksun. Kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista perittävä
vuorokausikohtainen asiakasmaksu on 1.1.2019 enintään
11,40 euroa/vuorokausi.
Palvelupäällikön esitys:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä omaishoidontuen ja sijaishoidon hoitopalkkiot, kulukorvauksen ja
asiakasmaksun 1.1.2019 alkaen seuraavasti:
Omaishoidon tuen hoitopalkkiot:
Asiakasryhmä 1
399,91 euroa/kk
Asiakasryhmä 2
712,07 euroa/kk
Asiakasryhmä 3
1043,06 euroa/kk
Sijaishoidon hoitopalkkiot:
Asiakasryhmä 1
58,71 euroa/vrk
Asiakasryhmä 2
69,39 euroa/vrk
Asiakasryhmä 3
80,08 euroa/vrk
Sijaishoidon kulukorvaus 11,99 euroa/vrk, kun hoito tapahtuu sijaishoitajan kotona.
Omaishoitajan lakisääteisen ja harkinnanvaraisen vapaan
aikaisesta hoidosta peritään asiakasmaksua 11,40 euroa/vrk.
Sosiaali- ja terveysjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vt. palvelupäällikön
esityksen.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Hyväksyttiin.
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