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Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 28.11.2017 kuntainfon 5/2017 omais hoi-
don tuen hoitopalkkioista vuonna 2018. Omaishoitajille maksettavien hoi to palk-
kioi den määrästä ja alimmista hoi to palk kiois ta säädetään omaishoidon tuesta an-
ne tun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan ka-
len te ri vuo sit tain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palk ka ker-
toi mel la. Vuodelle 2018 vahvistettu palk ka ker roin on 1,391.
Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2018 lukien 392,57 €
kuu kau des sa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoi to palk-
kio on vähintään 785,14 € kuukaudessa.

Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2018 lukien myös sellaisiin hoi to palk-
kioi hin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pie nem mik si
ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omais hoi to so-
pi muk seen. Vuodelle 2018 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoi to palk kioi hin
noin 0,14 prosentin korotusta vuoteen 2017 verrattuna.

Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on 27.11.2014 § 68 päättänyt
omais hoi don tuen hoitopalkkioista ja tukiluokista. Omaishoidon tukea maksetaan
nel jäs sä tukiluokassa, jotka ovat tukiluokka 1 (perustukea ja -palvelua saavat),
tu ki luok ka 2 (jatkuvaa tukea ja palvelua saavat), tukiluokka 3 (runsasta tukea ja
pal ve lua saavat) ja tukiluokka 4 (erityistukea ja -palvelua saavat).

1.1.2018 alkaen omaishoidon tuen hoitopalkkiot ovat:
Tukiluokka 1  392,57 € / kuukausi
Tukiluokka 2  534,37 € / kuukausi
Tukiluokka 3  790,15 € / kuukausi
Tukiluokka 4  1344,90 € / kuukausi

Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu 1.8.2011
al kaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a §:n perusteella toi mek si an-
to so pi muk sel la, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää si jais hoi-
don hoitopalkkioiden suuruuden. Sosiaali- ja terveyslautakunta on vah vis ta nut
omais hoi don tukena järjestettävän sijaishoidon palk kiok si 1.1.2016 al kaen 61,02
€/vuo ro kau si. Vuodelle 2018 vahvistettu palk ka ker roin merkitsee si jais hoi don
palk kioi hin noin 0,14 prosentin korotusta vuoteen 2017 verrattuna. Vuo del le 2018
omais hoi don tukena järjestettävän sijaishoidon palk kio on 61,82 €/vuo ro kau si.

Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa omaishoidon tuen hoi to palk kioik si 1. tu ki-
luo kas sa 392,57 €/kk, 2. tukiluokassa 534,37 €/kk, 3. tu ki luo kas sa 790,15 €/kk ja
4. tukiluokassa 1344,90 €/kk 1.1.2018 alkaen. Omaishoidon tukena jär jes tet tä vän



sijaishoidon palkkio on 61,82 €/vuorokausi 1.1.2018 alkaen.

Päätös Hyväksyttiin.
 __________


