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VÅRDARVODEN INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN ÅR 2017 

Vårdarvode som betalas som stöd för närståendevård höjs på grund av index-
justering från och med 1.1.2017 

Om storleken och de lägsta beloppen på vårdarvode som betalas till närståendevårdare bestäms i 5 § 
i lagen om stöd för närståendevård (937/2005). Enligt lagens 6 § justeras vårdarvodena varje kalen-
derår med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). 

Den lönekoefficient som fastställts för år 2016 är 1,373 och den som fastställts för år 2017 är 1,389. 

Fr.o.m. 1.1.2017 är vårdarvodets minimibelopp 392,00 euro i månaden. Det lägsta beloppet på vår-
darvode som betalas ut under en vårdmässigt tung övergångsperiod är 784,01 per månad. 

Lönekoefficienterna och beloppet på de lägsta vårdarvodena 2006–2017 framgår av bifogad tabell. 

Vårdarvodets belopp justeras fr.o.m. 1.1.2017 även i fråga om sådana vårdarvoden som har avtalats 
att vara högre eller lägre än det lägsta arvodebeloppet och som baserar sig på ett avtal om närståen-
devård som varit i kraft innan arvodet justerades. Den lönekoefficient som fastställts för år 2017 
innebär att vårdarvodena höjs med cirka 1,17 procent jämfört med 2016. 

Avlösarservice under närståendevårdarens ledighet och annan frånvaro har från och med 1.8.2011 
enligt 4 a § i lagen om stöd för närståendevård kunnat ordnas genom ett uppdragsavtal, som kom-
munen ingår med en avlösare. Kommunen beslutar om storleken av vårdarvodet. Höjningen av vår-
darvodena med cirka 1,17 procent som görs från och med 1.1.2017 gäller även arvodena för avlö-
sarservice som ordnas som stöd för närståendevård.  

 

Ytterligare information 
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Tabell. Indexjusteringar i vårdarvodena för närståendevård 2006–2017 

 

År Lönekoefficient Ändring av löne-
koefficient, % 

  Lägsta vård-
arvode, € 

Lägsta vårdarvode, 
vårdmässigt tung 

övergångsperiod, € 

2006 1,063 300,00 600,00 

2007 1,100 3,48 310,44 620,88 

2008 1,124 2,18 317,22 634,43 

2009 1,192 6,05 336,41 672,81 

2010 1,231 3,27 347,41 694,83 

2011 1,253 1,79 353,62 707,24 

2012 1,291 3,03 364,35 728,69 

2013 1,327 2,79 374,51 749,01 

2014 1,350 1,73 381,00 761,99 

2015 1,363 0,96 384,67 769,33 

2016 1,373 0,73 387,49 774,98 

2017 1,389 1,17 392,00 784,01 

                           


