Perhehoidon hoitopalkkiot ja kulukorvaukset 1.1.2022 lähtien

Hoitopalkkio

Korotettu hoitopalkkio

Kulukorvaus

Kotona olevan perhehoitajan
0-2 v
1239,39 €/kk + kotihoidontuen suuruinen määrä
3-17 v
1239,39 €/kk
18-24 v
900,41–1239,39 €/kk sijaisperheessä asuva nuori,
yksilökohtaiseen harkintaan perustuen
Työssä käyvän perhehoitajan
958,67 €/kk
Erityisen tuen perhehoito
2383,43 €/kk
Korotus 1. peruspalkkio + 360,17 €/kk
Korotus 2. peruspalkkio + 720,32 €/kk
Kotihoidontuki 0-2 vuotiaalle lapselle 342,95 €/kk
0-11 v
572,73 €/kk
12-16 v
656,03 €/kk
17- v
749,74 €/kk
Yli 18-vuotias, joka asuu oppilaitoksessa tai on armeijassa 364,47
€/kk
Mikäli lapsella on esim. erityisruokavalio tai jostain muusta erityisestä syystä
menot nousevat, on aiheellista harkita kulukorvauksen korottamista.

Käynnistämiskorvaus
Käyttövarat

Lapsilisät
Sairauskustannukset

Päivähoitokustannukset
Harrastuskulut
Koulutuskustannukset

Matkakustannukset
Perhehoitajan oikeus
vapaaseen
Korvaus
ansionmenetyksestä

Erityisen tuen perhehoito
0-11 v
645,61 €/kk
12-16 v
728,92 €/kk
17- v
791,40 €/kk
Harkinnan mukaan enintään 3106,53 €
Sisältyvät kulukorvaukseen.
Yli 15-vuotiaalle omaan käyttöön vähintään 1/3 elatustuen määrästä
55,78 €/kk.
Maksetaan sijaisvanhemmille.
Normaalit sairauskulut sisältyvät kulukorvaukseen.
Kulukorvauksen lisäksi korvataan sellaiset yksilöllisistä tarpeista
johtuvat terveydenhuollon (esim. silmälasit) ja terapian erityiset
kustannukset, joita muun lainsäädännön nojalla ei korvata.
Vammaistuet peritään kunnalle hoidon korvaukseksi ja lakisääteisesti
lapselle kerättäviin itsenäistymisvaroihin.
Korvataan
Asiakassuunnitelman mukaisesti tuetaan pitkäjänteistä harrastusta
400 €/vuosi ylittävältä osalta.
Alle 25-vuotiaan lapsen tai nuoren opinnoista aiheutuvat erityiset
kustannukset, joita muun lainsäädännön nojalla ei korvata.
Koulun vaatimat liikuntavälineet korvataan.
Lapsen yhteydenpidossa omaisiinsa aiheutuvat matkakustannukset
korvataan. Kilometrikorvaus omaa autoa käytettäessä on 0,28 €/km.
Vapaaoikeus 2 vrk/kk.
Korotus 2. mukaan (720,32 €/kk)
Sijoituksen alussa ansiotyöstä kotiin jäävälle vanhemmalle voidaan maksaa
hoitopalkkion lisäksi korvausta menetetystä ansiosta sijoitetun lapsen
tarpeiden mukaan 1-12 kuukauden ajan.

Lyhytaikainen perhehoito, tukiperhesijoitus

Hoitopalkkio
Erityistä hoitoa vaativan
lapsen hoitopalkkio
Kulukorvaus

51,23 €/vrk
66,60 /81,97 €/vrk

Viikonlopusta pe-su maksetaan 2 vrk:n
palkkio ja kulukorvaus.

30,94 €/vrk
Mikäli lapsella on esim.
erityisruokavalio tai jostain
muusta erityisestä syystä menot
nousevat, on aiheellista harkita
kulukorvauksen korottamista.

Vastaanottoperheet (Porin yta)

Käynnistämiskorvaus
Varallaolokorvaus
Hoitopalkkio
Kulukorvaus

Tarpeen mukaan
1239,39 €/kk
69,91 € / vrk
32,28 € / vrk

Lyhytaikainen perhehoito, vastaanottoperhesijoitus, muut

Käynnistämiskorvaus
Hoitopalkkio
Kulukorvaus

Tarpeen mukaan
59,32 €/vrk
32,28 €/vrk

Jos sijoitus jatkuu yhtäjaksoisesti yli
kolme kuukautta, voidaan palkkion ja
kulukorvauksen määrä tarkistaa.

Perhehoitajan vapaan korvaus/Lomittajan hoitopalkkio

Hoitopalkkio

59,32 €/vrk
Mikäli vapaa korvataan
perhehoitajalle rahana, se
lasketaan kaavalla: palkkio /
30 x vapaaoikeusvuorokausien
määrä.
Huom! Laskentaperusteena
tosiasiallinen palkkio.

Perhehoitajalaki (14 §)
Kunta tai kuntayhtymä voi järjestää
perhehoitajan vapaan tai muun
tilapäisen poissaolon ajaksi tarvittavan
sijaishoidon tekemällä säädetyt
edellytykset täyttävän henkilön kanssa
toimeksiantosopimuksen, jolla tämä
sitoutuu huolehtimaan sijaishoidosta
perhehoitajan kotona. Sijaishoitoa
voidaan järjestää edellä tarkoitetulla
tavalla, jos perhehoitaja suostuu siihen
ja järjestely arvioidaan hoidettavan
henkilön edun mukaiseksi.

STM 9.12.2021: Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2022 (palkkioihin korotus 2,46% ja kulukorvauksiin
3,13%)
Hoitopalkkion vähimmäismäärä on 847,24 euroa ja kulukorvauksen 437,44 euroa.

PoSa yhtymähallitus 25.1.2022 § 8

Liite 1
ERITYISEN TUEN PERHEHOITO


Erityisen tuen perhehoito on tarkoitettu pitkäaikaisiin sijoituksiin ja se on kohdennettu ensisijaisesti
sellaisiin lasten ja nuorten sijoituksiin, joissa olisi laitossijoituksen sijasta vielä mahdollisuus tehdä
sijoitus perhehoitoon. Erityisen tuen perhehoito on siis vaihtoehto laitoshoidolle.



Erityisen tuen perheessä hoidettavien lasten enimmäislukumäärä on neljä lasta. Tähän
enimmäismäärään lasketaan hoitajan alle kouluikäiset ja erityistä hoitoa tarvitsevat lapset. Toisella
vanhemmalla tulee olla ammatillinen, vähintään toisen asteen sosiaali- tai terveysalan koulutus tai muu
soveltuva koulutus. Tapauskohtaisesti (esim. sisarukset) voidaan poiketa sijoitettujen lasten
lukumäärästä. jos perheeseen aiemmin sijoitettujen tilanne sen sallii.



Erityisen tuen perhehoitajalta edellytetään prosessinomaista ennakkovalmennusta (Esim. Pridevalmennus) ja riittävää kokemusta sijaisvanhemmuudesta tai lastensuojelutyöstä sekä hänen tulee olla
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva antamaan erityisesti tuettua perhehoitoa.



toisen vanhemman edellytetään olevan kokoaikaisesti kotona



Erityisen tuen perhehoito on toimeksiantosopimussuhteista (poikkeuksena irtisanomisaika 3 kk), ei ole
luvanvaraista toisin kuin ammatillinen perhehoito.

.
Erityisen tuen perhehoidon tuki


Lapsen asioista vastaa vastuu sosiaalityöntekijä kunnasta ja erityisen tuen perhehoidon intensiivinen
tuki tulee Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksiköstä



Säännöllinen työnohjaus



Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö tukee perheitä perhekohtaisesti yhdessä perheen ja
vastuutyöntekijän kanssa tehdyn suunnitelman mukaisesti.



Erityisen tuen perhehoitajat kokoontuvat Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikössä. Tapaamisissa
voi olla tarpeen mukaan myös kunnan työntekijöitä.



Erityisen tuen perhehoitajille järjestetään koulutusta tarpeen mukaan ja heidän tulee osallistua
järjestettyyn täydennyskoulutukseen yhteisesti sovitun suunnitelman mukaisesti.



Erityisen tuen perhehoitajan vapaaoikeus on 2 vrk/kk. Vapaaoikeuden toteuttamisesta sovitaan yhdessä
perhehoitajan kanssa.

Liite 2
ABC:n tekstiä:
Hoitopalkkio ja kulukorvaus
Sijoitetun lapsen hoidosta maksetaan hoitopalkkiota ja kulukorvausta. Hoitopalkkio ja kulukorvaus lasketaan
perhehoitajalle tuloksi ja niiden yhteismäärästä suoritetaan ennakonpidätys. Veroilmoituksessa kulukorvaus ja
hoitopalkkio ilmoitetaan tuloina, mutta kulukorvaus merkitään kokonaisuudessaan vähennyksiin.
Kotona lasta päätoimisesti hoitavan perhehoitajan palkkio on suurempi kuin työssäkäyvän tai päätoimisesti
opiskelevan. Perhehoitaja voi olla työttömänä työnhakijana ja saada työttömyyskorvausta, vaikka saakin kotona
lasta hoitavan perhehoitajan palkkiota. Myös vuorotteluvapaalle lasta hoitamaan jäänyt perhehoitaja saa kotona
lasta hoitavan perhehoitajan palkkiota.
Kulukorvaus korvaa lapsen ravinnosta, asumisesta, harrastuksista, henkilökohtaisista tarpeista, vaatetuksesta ja
muusta elatuksesta aiheutuvat tavanomaiset menot sekä tavanomaiset terveydenhuollon kustannukset, joita ei
muun lainsäädännön nojalla ei korvata.
Hoitopalkkion korottaminen
Hoitopalkkiota voidaan korottaa hoidon vaativuuden takia. Lapsen kasvuun liittyvät normaalien kehityskriisien
aiheuttama vaativuus ei ole peruste korotettuun hoitopalkkioon. Hoitopalkkiota tarkistetaan, mikäli kriteerit,
joilla hoitopalkkio on määrittynyt, ovat muuttuneet. Palkkio tarkistetaan tarvittaessa jommankumman
sopijapuolen sitä pyytäessä, Kansaneläkelaitoksen vammaistuen tarkistuksen yhteydessä tai vähintään kerran
vuodessa (indeksikorotus) sekä perhehoitajan olosuhteiden muuttuessa. Hoitopalkkion summat käyvät ilmi
erillisestä liitteestä.
Korotusta 1. maksetaan, kun lapsi saa Kelan maksamaa perusvammaistukea tai korotettua vammaistukea.
Korotusta 1. voidaan maksaa myös, mikäli lapsen tilanteen tuntevat työntekijät (esimerkiksi sosiaalityöntekijät)
arvioivat lapsen hoidon vaativaksi tai lapsen lähiverkoston kanssa tehtävän yhteistyön erittäin haasteelliseksi.
Korotusta 2. maksetaan, kun lapsi saa Kelan maksamaa korotettua tai korkeinta vammaistukea tai jos sekä
sosiaalityöntekijän arvion, että muun asiantuntijan tai asiantuntijaryhmän lausunnon mukaan lapsen hoito tai
sijoitus muuten on erittäin vaativa.
Lapsen hoitoisuutta arvioidessaan sosiaalityöntekijä kiinnittää huomiota lapsen tarvitseman hoidon erityiseen
vaativuuteen, sitovuuteen ja ympärivuorokautisen huolenpidon ja avustamisen tarpeeseen.
Korotetun hoitopalkkion kriteereinä voivat olla esimerkiksi:
Kriteereissä on hyvä olla selkeitä objektiivisia määreitä, kuten sitovuus. Tällaisia voisivat olla esim.
-

erilaiset terapia-, poliklinikka- yms. käynnit
theraplay-jakso
erityisruokavalio
kodin erityisjärjestelyjä vaativat lapsen allergiat
erityinen fyysinen hoidettavuus (esim. atooppisen ihon päivittäiset hoidot tai kastelu- tai
tuhrimisongelma)

-

sijaisvanhemman yövalvomista vaativat lapsen nukkumisongelmat

-

lapsen toistuva vaikea psyykkinen oireilu
lapsen jatkuvaa aikuisen ohjausta ja valvomista vaativa käytös
lapsen vaihtelevat (joskus ennustamattomat) kehitystasoerot (esim. 8-vuotias, joka voi olla toisinaan alle
2-vuotiaan tasolla ja toisinaan 10-vuotiaan tasolla)
vaativat lapsen läheissuhteet (esim. sijaisvanhempiin kohdistuvaa toistuvaa arvostelua tai uhkaa,
tapaamiseen saapumatta jättämisiä)
erityisen runsaat läheistapaamiset (kerran viikossa tai useammin)
sijaisvanhemman läsnäoloedellytys läheisen tapaamisissa
lapsen omat vahvaa oireilua aiheuttavat kriisit (esim. huoltajan menetys)
koulunkäynti hankalaa (kiusaaminen, tarvitsee erityisen paljon tukea sekä oppimisessa ja sosiaalisessa
kanssakäymisessä yms.)
huostaanotonpurkuprosessi

