
Sosiaali- ja terveyslautakunta § 41 15.12.2021 
Sosiaali- ja terveyslautakunta § 1 03.03.2022 
  
Omaishoidon tuen hoitopalkkiot 1.1.2022 alkaen 
  
Soteltk 15.12.2021 § 41 
  
Valmistelija/lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen, puh. 0447401951 
  
Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 24.11.2021 kuntainfon 7/2021 omaishoidon tuen hoitopalkkioista 
vuonna 2022. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista 
säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita 
tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. 
Vuodelle 2022 vahvistettu palkkakerroin on 1,501. 
  
Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2022 lukien 423,61 euroa kuukaudessa. 
Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 847,22 euroa 
kuukaudessa. 
  
Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2022 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu 
palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa 
voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin merkitsee 
hoitopalkkioihin noin 2,46 prosentin korotusta vuoteen 2021 verrattuna.  
  
Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on 17.12.2020 § 42 päättänyt omaishoidon tuen 
tukiluokista. Omaishoidon tukea maksetaan neljässä tukiluokassa. 
  
1.1.2022 alkaen omaishoidon tuen hoitopalkkiot ovat: 
Tukiluokka 1 423,62 euroa kuukaudessa 
Tukiluokka 2 576,64 euroa kuukaudessa 
Tukiluokka 3 852,66 euroa kuukaudessa 
Tukiluokka 4 1 451,30 euroa kuukaudessa 
  
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 2,46 prosentin korotus tehdään 1.1.2022 lukien myös omaishoidon tukena 
järjestettävän sijaishoidon palkkioihin. Vuodelle 2022 omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon 
palkkio on 66,71 euroa vuorokaudessa. 
  
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: Vaikutusten ennakkoarviointia ei tarvita, koska lakisääteinen 
indeksitarkistus omaishoidon tukena maksettaviin hoitopalkkioihin. 
  
Päätösehdotus 
Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa 1.1.2022 alkaen omaishoidon tuen hoitopalkkioiksi 
  
1. tukiluokassa 423,62 euroa kuukaudessa, 
2. tukiluokassa 576,64 euroa kuukaudessa, 
3. tukiluokassa 852,66 euroa kuukaudessa, 
4. tukiluokassa 1 451,30 euroa kuukaudessa, 



omaishoidon tukena järjestettävän 
sijaishoidon palkkioksi 

66,71 euroa vuorokaudessa. 

  
  
Päätös 
Asia jätetään pöydälle. 
__________________________________ 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Karita Lehikoinen ja Hannu Vartiainen ilmoittivat olevansa esteellisiä (HallintoL 28 § kohta 1) tämän 
asian käsittelyyn. 
Soteltk 03.03.2022 § 1 
  
Valmistelija/lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen, puh. 044 740 1951 
  
Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti 15.12.2021 kokouksessa omaishoidon tuen hoitopalkkiot 1.1.2022 alkaen 
pöydälle, koska sosiaali- ja terveyslautakunta ei ollut päätösvaltainen. Asia siirrettiin käsiteltäväksi vuoden 
2022 ensimmäiseen sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukseen. 
  
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: Vaikutusten ennakkoarviointia ei tarvita, koska lakisääteinen 
indeksitarkistus omaishoidon tukena maksettaviin hoitopalkkioihin. 
  
  
Päätösehdotus 
Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa 1.1.2022 alkaen omaishoidon tuen hoitopalkkioiksi 
  
1. tukiluokassa 423,62 euroa kuukaudessa, 
2. tukiluokassa 576,64 euroa kuukaudessa, 
3. tukiluokassa 852,66 euroa kuukaudessa, 
4. tukiluokassa 1 451,30 euroa kuukaudessa, 
omaishoidon tukena järjestettävän 
sijaishoidon palkkioksi 

66,71 euroa vuorokaudessa. 

  
Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että omaishoidon tuen korotus (erotus) maksetaan asiakkaalle 
takautuvasti 1.1.2022 alkaen. 
  
Päätös 
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
 


