Perhe- ja sosiaalipalvelut
Perhehoidon hoitopalkkiot vuonna 2021 sijais- ja jälkihuoltoyksikkö Pessin alueella:

Hoitopalkkion määräytyminen lyhytaikaisessa / määräaikaisessa perhehoidossa
Peruste
100% korotus
 lyhytaikaisessa perhehoidossa lapsesta

euroa/kk
1.654,00
(55,15 €/pv)

150%

2.067,55
(68,95 €/pv)






erityisin perustein
päiväkohtainen palkkio lasketaan jakamalla kuukausipalkkio luvulla 30
maksetaan toteutuneilta päiviltä tulo- ja lähtöpäivä mukaan lukien

Hoitopalkkion määräytyminen pitkäaikaisissa perhehoidossa (huostaanoton myötä)
Peruste
euroa/kk
perushoitopalkkio
827,00
Peruspalkkio
(27,60 €/pv)
Lakisääteinen perusmaksu(826,90), joka maksetaan kaikille sijoitetuille
lapsille
- lapsen tilanne on vakaa, lapsella ei ole diagnosoituja erityistarpeita,
perhehoitaja voi käydä ansiotyössä

50% korotus:
- perusvammaistuki / korotettu vammaistuki
Hoitopalkkiota voidaan korottaa 50 % seuraavin edellytyksin:
- Lapsi tarvitsee arjessa muihin saman ikäisiin lapsiin verrattuna
enemmän päivittäistä hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa.
- Lapsen käyttäytyminen, oireilu ja tarpeet
aiheuttavat perheelle erityistä rasitusta ja lapsen hoitaminen
sitoo perhettä enemmän kuin saman ikäisen ikätasoisesti
kehittyneen lapsen hoito ja on perhehoitajaa sitovaa.
- Lapsen/nuoren vaativahoitoisuudesta voi olla asiantuntijalausunto tai
vaativahoitoisuus on tunnistettu moniammatillisesti tai asia on
etenemässä esimerkiksi selvittelyihin/tutkimuksiin esimerkiksi
lastenpsykiatrian tutkimusjaksolle
- Lapsen ja hänen läheisverkoston kanssa tehtävä yhteistyö on
haasteellista.

1.240,50
(41,35 €/ pv)

100 % korotus:
1.654,00
- vähintään ensimmäisen sijoitusvuoden ajan (sijaisvanhempi kotona) tai kun (55,15 €/pv)
sijaisvanhempi jää pois ansiotyöstä sijoituksen myöhemmässä vaiheessa
lapsen tarpeiden takia (erityistapauksissa myös perhehoitajan ollessa
ansiotyössä) TAI
- ylin vammaistuki TAI
Hoitopalkkiota voidaan korottaa mikäli 50 % lisäksi täyttyvät seuraavat

edellytykset:
‐ Lapsi on vaativahoitoinen. Hän tarvitsee arjessa
ikäkauteen kuulumatonta hoitoa, huolenpitoa, jatkuvaa ohjausta
sekä tukea. Lapsi tarvitsee aikuiselta intensiivistä läsnäoloa ja valvontaa
- lapsen/nuoren vaikeahoitoisuudesta on asiantuntijalausunto
‐ Lapsella on vaikeuksia useilla eri toimintakyvyn alueilla.
‐ Lapsella on myönnetty tiiviitä terapia- tai kuntoutuskontakteja.
‐ Lapsen läheisverkoston kanssa tehtävä yhteistyö on erityisen
haasteellista ja se vaikeuttaa sijaisperheen normaalia arkea.
150 % korotus
kun seuraavat ehdot täyttyvät:
- sijaisperheellä on valmiudet ja kokemusta vastata erityishoidon tarpeeseen
- vähintään viiden vuoden työkokemus perhehoitajana toimimisesta /
lastensuojelussa lasten ja nuorten kanssa työskentelystä
- perhehoitaja toimii päätoimisena kotona (ei ansiotyössä)
- voidaan käyttää harkinnalla tilanteissa, joissa sijoituksen alussa on maksettu
200% korotusta, mutta lapsen tilanne muuttuu siinä määrin, ettei edellytykset
erityisen vaativahoitoisuuteen enää täyty
- lapsi on erityisen vaativahoitoinen, vaikeahoitoisuudesta
asiantuntijalausunto, vaativa verkosto
‐ Lapsi tarvitsee aikuiselta tiivistä kokoaikaista huolenpitoa,
ohjausta ja valvontaa sekä korjaavaa vuorovaikutusta arjessa
fyysisen ja/tai psyykkisen sairauden, vammaisuuden tai
käyttäytymisen tai päihteidenkäytön tai rajattomuuden tai
ylivilkkauden vuoksi
‐ Lapsen hoito ja kasvatus sitovat perhehoitajaa, ettei perhehoitoa
voi järjestää ilman kotona jatkuvasti olevaa aikuista.
200% korotus= erityismaksuluokka ns. ammatillisille sijaisperheille:
 sijaisvanhemmalla on soveltuva (kasvatus-, sosiaali-, tai terveysalan)
vähintään AMK -tason tutkinto
 tutkinnon sisältö tarkastellaan tapauskohtaisesti
 soveltuvaa kasvatus- tai lastensuojelualan työkokemusta vähintään 5
vuotta
 lasta/
nuorta
hoidetaan
päätoimisesti
kotona
toimeksiantosopimussuhteisena perhehoitona.
 vain erityisen vaativahoitoisten lasten/ nuorten tarpeisiin

2.067,55
(68,95 €/pv)

2.481,00
(82,70 €/pv)

Vrt. koulutuksen ja kokemuksen puolesta olisi mahdollisuus perustaa
ammatillinen perhekoti.

18 vuotta täyttäneiden nuorten perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset
Peruste
Nuori asuu perhehoidossa (perushoitopalkkio)

euroa/kk (hoitopalkkio + kulukorvaus)
827,00 + 580,00

Nuori asuu/opiskelee toisella paikkakunnalla, mutta 827,00 + 290,00
on viikonloput sijaisperheessä (kulukorvaus
puolitetaan).
Perhehoitajan nuorelle antamasta tuesta sovitaan
asiakassuunnitelmaneuvottelussa.
Nuori asuu omillaan ja perhehoitaja tukee nuorta.
827,00 TAI 413,50
Hoitopalkkion määrä riippuu nuoren tuen

tarpeesta. Perhehoitajan nuorelle antamasta
tuesta sovitaan asiakassuunnitelmaneuvottelussa.

Kulukorvaus niiltä päiviltä 19,35 €/pv, jolloin
nuori vierailee sijaisperheessä (raamit
sovittu asiakassuunnitelmassa)

Sijaishoitajan/lomittajan hoitopalkkio
Peruste
50%
(vastaa tukiperhetoiminnan palkkiota)

euroa/pv
41,35 (aina vähintään tämä, koska
sijaishoitaja on koko ajan kotona) Lapsen
hoitoisuuden mukaan palkkio e / päivä
+kulukorvaus 17,70, mikäli hoito tapahtuu
sijaishoitajan/lomittajan kotona
100%
55,15
Mikäli pitkäaikaisessa perhehoidossa on arvioitu +kulukorvaus 17,70 mikäli hoito tapahtuu
lapsen erityisen vaativahoitoisuuden kriteereiden sijaishoitajan/lomittajan kotona
täyttyvän ja sijaishoitajalla on valmius näihin
tarpeisiin vastata
150%
68,95 e/vrk
- 100 % lisäksi
- sijaisperheellä on valmiudet ja kokemusta vastata
erityishoidon tarpeeseen
- vähintään
viiden
vuoden
työkokemus
perhehoitajana toimimisesta / lastensuojelussa
lasten ja nuorten kanssa työskentelystä
- 200 %
82,70e/vrk
- soveltuva (kasvatus-, sosiaali-, tai terveysalan)
vähintään AMK -tason tutkinto
- erityisen vaativahoitoisten lasten/ nuorten
tarpeisiin

Kulukorvaukset Sijais- ja jälkihuoltoyksikkö • 0 ‐ 16 ‐vuotiaasta 530 euroa/kk, 17,70
Pessin alueella v. 2021
€/pv
• 17 ‐ 21vuotiaasta 580 euroa/kk, 19,35
€/pv
• Mikäli sijaisperhe vastaa nuoren
toimeentulosta opiskelupaikkakunnalla,
kulukorvausta ei vähennetä.
• Sijoitettavan alle yhden kuukauden
yhtäjaksoinen sairaalahoito tai muu sovittu
oleskelu muualla kuin sijaisperheessä ei
Kulukorvauksen
maksaminen vähennä kulukorvausta.
vähimmäismäärää pienempänä
• Kun 17 vuotta täyttänyt nuori on
suorittamassa
asevelvollisuutta/
siviilipalvelusta tai opiskelee toisella
paikkakunnalla ja käy viikonloppuisin sekä
lomilla sijaisperheessä, sijaisperheelle
voidaan
maksaa
puolitettua
kulukorvausta.

• kulukorvauksen alentaminen
ei
ole
suositeltavaa, mikäli sijaisvanhempi on
vastuussa nuoren tukemisesta myös
viikolla ja nuori viettää pääsääntöisesti
viikonloput
sijaisperheessä.
(Huom.
Opintotukeen oikeus 17 vuotta täyttäneellä)
• Mikäli sijoitettavan sairaalahoito tai muu
sovittu
oleskelu
muualla
kuin
sijaisperheessä kestää yli kuukauden,
maksetaan korvausta kuluihin, jotka ovat
olemassa sijoitettavan poissa ollessakin
(asumiskulut, käyttövarat jne.) puolikkaan
kulukorvauksen verran.
• Kulukorvausta voidaan alentaa myös
porrastetusti, kun lapsi esimerkiksi
viettää aikaa paljon biologisten
vanhempien luona suunnitelmallisen
kotiinpaluun yhteydessä.

Tukiperhetoiminnan palkkiot
ja kulukorvaukset €/vrk

Palkkio 41,35 €/vrk
Mahdolliset korotetut palkkiot (perusteet
tukiperhetoiminnan ohjeistuksessa)
30 % 53,75 €/vrk
50 % 62,05 €/vrk
100 % 82,70 €/vrk
Kulukorvaukset: 17,70 €
Matkakulut: Matkakorvaus: Korvausperusteena
käytetään kulloinkin voimassa olevaa KVTES:n
mukaista matkakulujen korvausperustetta.

