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Kysymys:  
 
Kuinka paljon omaishoidontukea maksetaan vuositasolla ja paljonko siitä saadaan verotuloja? 
 
Vastaus: 
 
Omaishoidontuki vuositasolla 
 
Tilastokeskuksen Kuntien käyttötalouserittelyjen (vuosi 2018) mukaan kuntien omaishoidon tuen palkkiot olivat 
yhteensä 226 miljoonaa euroa:  
 
kunnissa yhteensä  171 854 (yksikkö 1 000 euroa) 
kuntayhtymissä   54 161 (yksikkö 1 000 euroa)  
yhteensä:   226 015 (yksikkö 1 000 euroa) 
 
Lähde: Tilastokeskus, kuntien käyttötalousmenot, vuosi 2018 
 
Omaishoidon tuen kokonaisuuteen liittyvät lisäksi hoidettavalle annettavat palvelut, vapaat ja omaishoitoa 
tukevat palvelut sekä palkkiosta perittävät pakolliset maksut. Nämä on jätetty laskelman ulkopuolelle.  
 
Lisätietoja:  
Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2014 julkaisemassa, Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma (2014-
2020) työryhmän loppuraportti, on arvioitu, että omaishoidon tuen kokonaiskustannukset ovat noin 450 
miljoonaa euroa vuodessa. Ko. raportissa viitataan Kehusmaan ym. (2013) tekemään tutkimukseen, jossa 
omaishoitajien tekemän työn laskennallinen arvo oli vuonna 2013 yhteensä noin 1,7 miljardia euroa.  
 
Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2018 
kertoo, että omaishoidon tuen hoitopalkkiot Kuusikkokunnissa (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu) 
olivat vuonna 48 887 027 euroa. Hoitopalkkioiden osuus kokonaiskustannuksista oli 76,2 %. 
Palvelusetelikustannusten määrä oli 3 116 931 euroa.  
 
Verotulot 
 
Omaishoidontuki on veronalaista tuloa, jota verotetaan ansiotulona. Se kuinka paljon siitä joutuu maksamaan 
veroa, riippuu siitä, kuinka suuret muut ansiotulot tukea saavilla henkilöllä muuten on. Jos ja kun tuki tulee 
muiden ansiotulojen päälle, saatua tukea verotetaan tukea saavan henkilön marginaaliveroprosentilla.  
 
Omaishoidontuen saajien joukosta merkittävä määrä on eläkeläisiä1. Tämä vaikuttaa tuensaajajoukon 
keskimääräiseen marginaaliveroprosenttiin, jolla tuen verovaikutusta voidaan arvioida. Yllä viitatussa STM:n 
raportissa tehtyjen laskelmien perusteella tuensaajajoukon marginaaliveroprosentti vuonna 2013 oli noin 29,5%.  
 
Ansioverotuksessa on vuoden 2013 jälkeen tapahtunut muutoksia mutta keskimääräistä eläkettä tai palkkaa 
saavan marginaaliveroprosenteissa muutos on kuitenkin ollut vähäinen. Näin ollen käytämme tuensaajanjoukon 
marginaaliveroprosentin estimaattina raportin lukua 29,5. Tällöin omaishoidon tuen verovapauden kustannus 
olisi noin 65 miljoonaa euroa. Luku on mittakaava-arvio.  

                                                             
1 Omaishoidon sopimuksen tehneistä omaishoitajista 65 vuotta täyttäneitä on 58 % (yht. 27 591). Lähde: Sotkanetin 
tilastotietokanta 
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