Kunnan kanssa omaishoidon sopimuksen tehneen omaishoitajan palkkion
vaikutukset eri etuuksiin
Etuus

Omaishoidon
Lisätietoja
palkki- on vaikutus
etuuteen

KELAN ETUUDET

Lisää tietoa: www.kela.fi

Asumistuki

Ei vaikuta

Hoito- ja vammaistuet

Eivät vaikuta

Saatetaan käyttää osoittimena hoidon sitovuudesta ja vaativuudesta.

Peruspäiväraha

Saattaa vaikuttaa

Omaishoidontuki voi estää työttömyysetuuden maksun, jos omaishoidon
katsotaan työllistävän henkilöä niin paljon, ettei hän voi olla työmarkkinoiden
käytettävissä (kokoaikatyön hakuvelvoite). Omaishoitajan on selvitettävä,
miten läheisen hoito olisi järjestetty hänen työssäkäyntinsä aikana.
Sijaishoitojärjestelyt on syytä kirjata selvästi.

Opintotuki

Vaikuttaa

Hoitopalkkio on veronalaista tuloa, joten se on opintotuessa huomioitavaa
vuosituloa. Jos tulot ylittyvät, voidaan opintotukea periä takaisin.

Perustoimeentulotuki

Vaikuttaa

Vanhempainpäiväraha

Vaikuttaa

Kotihoidon tuki

Vaikuttaa osittain

Työmarkkinatuki

Vaikuttaa

Sairauspäiväraha

Vaikuttaa

Omaishoidon tuen palkkio on vuosituloissa huomioitavaa palkkatuloa. Palkkion
vaikutus sairauspäivärahaan riippuu siitä, jatkuuko palkkion maksaminen
sairauspäivärahakaudella. Lisäksi tulee ottaa huomioon se, että sairauspäivärahan
saamisen edellytyksenä on työkyvyttömyys. Sairauspäivärahahakemuksen
käsittelyssä arvioidaan, vaikuttaako omaishoitajana toimiminen oikeuteen saada
sairauspäivärahaa.

Kuntoutusraha

Saattaa vaikuttaa

Omaishoidon tuen palkkio voi laskea kuntoutusrahan määrä.

Omais- tai perhehoitajana toimivan osalta harkitaan, maksetaanko vanhempainpäiväraha vähimmäismääräisenä vai täytenä.
Kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha, hoitolisä ja mahdollinen kuntalisä
kotikunnasta riippuen. Omaishoidon tuen palkkio huomioidaan tulona kotihoidon
tuen tulosidonnaisessa hoitolisässä. Hoitoraha on tuloista riippumaton ja siihen
palkkio ei vaikuta.
Työmarkkinatuen tarveharkinnassa otetaan huomioon pääomatulot ja muut tulot,
myös omaishoidon tuen palkkio. Omaishoidontuki voi estää työttömyysetuuden
maksun, jos omaishoidon katsotaan työllistävän henkilöä niin paljon, ettei
hän voi olla työmarkkinoiden käytettävissä (kokoaikatyön hakuvelvoite).
Omaishoitajan on selvitettävä, miten läheisen hoito olisi järjestetty hänen
työssäkäyntinsä aikana. Sijaishoitojärjestelyt on syytä kirjata selvästi.

Lisää tietoa: www.keva.fi

ELÄKKEET
Vanhuuseläke

Ei vaikuta

Vanhuuseläkkeellä voi työskennellä ilman tulorajoituksia.

Takuueläke

Ei vaikuta

Takuueläkkeessä ei oteta tulona huomioon omaishoidontukea.

Osittainen varhennettu
vanhuuseläke

Ei vaikuta

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä ei ole ansaintarajoja, eikä Keva seuraa
työtuloja.

Työkyvyttömyyseläke

Vaikuttaa

Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä ollessa saa ansaita 40 % eläkettä edeltävästä
keskiansiosta, tai vähintään 855,48 euroa bruttomääräisenä (vuonna 2022)
kuukaudessa.

Osatyökyvyttömyyseläke

Vaikuttaa

Osatyökyvyttömyyseläkkeen ennakkopäätöksessä ilmoitetaan henkilökohtaiset
ansaintarajat osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä
ollessa saa ansaita 60 % eläkettä edeltävästä keskiansiosta, tai vähintään
855,48 euroa bruttomääräisenä (vuonna 2022) kuukaudessa.

MUUT ETUUDET
Ansiopäiväraha

Saattaa vaikuttaa

Kts. kohta Peruspäiväraha

