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Tyyppi 

18.1.2023 

Diaarinumero 

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja 
toimintaohje sekä hoitopalkkiot Etelä-
Karjalan hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen 
Valmistelijat 

(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunim@eksote.fi)    

Merja Tepponen, kehitysjohtaja, p. 040 0655197                                                                          

Anu Koivumäki, toimintakyky- ja hoivapalvelujohtaja, p. 040 768 8783  

Heli Asikainen, asiakasohjauspäällikkö,  p. 040 5738134 

Lisää aiheesta: https://stm.fi/omaishoito 

 

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja toimintaohje  

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja 

toimintaohje on hyväksytty 28.4.2021 ja on voimassa 1.5.2021 alkaen. 

Myöntämisperusteisiin ja toimintaohjeeseen ei ole tehty olennaisia muutoksia ja 

ne siirtyvät koskemaan Etelä-Karjalan Hyvinvointialuetta.   
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Hoitopalkkio  

Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä säädetään omaishoitajille 

maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista. Lain 6 §:n 

mukaan hoitopalkkiota tarksitetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain 

(395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.  

 

Vuodelle 2022 vahvistettu palkkakerroin on 1,501 ja vuodelle 2023 vahvistettu 

palkkakerroin 1,558, jolloin vähimmäismääräiset hoitopalkkiot nousevat 1.1.2023 

lukien vuoden 2022 tasosta 3,8 prosenttia. 1.1.2023 alkaen omaishoidon tuen 

hoitopalkkion vähimmäismäärä on 439,70 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti 

raskaan siirtymävaiheen hoitopalkkio on vähintään 879,40 euroa kuukaudessa 

1.1.2023 lukien.  

 

Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2023 myös sellaisiin hoitopalkkioihin, 

jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka 

perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen 

omaishoitosopimukseen.  

 

Hyvinvointialue voi järjestää omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikaisen 

sijaishoidon tekemällä toimeksiantosopimuksen sijaishoitajan kanssa 

omaishoidon tuesta annetun lain 4 a §:n perusteella. Hyvinvointialue päättää 

sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden noin 3,80 prosentin 

korotus tehdään 1.1.2023 lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän 

sijaishoidon palkkioihin.  

 

Etelä-Karjalan hyvinvointialueella omaishoidon hoitopalkkioita 1.1.2023 alkaen 

esitetään korotettavaksi sosiaali- ja terveysministeriön määrittämän 
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indeksikorotuksen (3,8 %) verran ja summat pyöristetään lähinnä seuraavaan 

ylempään euromääräiseen kokonaislukuun. 

 

Omaishoidon tuen hoitopalkkiot v. 2023  Euroa/kk (punaiselle v.2022 

palkkio, mustalla v.2023 palkkio) 

Aikuiset tukiluokka I    (426,00) 443,00 

Aikuiset tukiluokka II    (568,00) 590,00 

Aikuiset tukiluokka III    (851,00) 884,00 

Lapset ja nuoret tukiluokka I (alle 18-vuotiaat)  (426,00) 443,00 

Lapset ja nuoret tukiluokka II (alle 18-vuotiaat)  (568,00) 590,00  

Lapset ja nuoret tukiluokka III (alle 18-vuotiaat)  (851,00) 884,00 

Mikäli hoidettava asuu koulunkäynnin vuoksi (216,00) 225,00 

 arkipäivät poissa kotoa       

Hoidollisesti raskas siirtymävaihe   (1096,00) 1138,00 

(korotus erityistapauksissa 1 - 6 kk)      

Sijaisomaishoitajan palkkio €/vrk   (100,00) 104,00 

 

Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Kirjaamo 

Valto Käkelän katu 3 

53130 Lappeenranta 

Vaihde 05 352 000 

Faksi 05 352 7800 

etunimi.sukunimi@ekhva.fi 

www.ekhva.fi 

Y-tunnus: 3221313–1 

Asiakirja päättyy tähän. 


