
1 (16)

  

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2023 alkaen

Seuraavissa taulukoissa on perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2023 alkaen. 

Ikäihmisten perhehoito

Hoitopalkkio

Korvausmuoto Hoitopalkkio
Kriteerit

Ikäihmisen perhehoito, joka 
muodossaan edellyttää aina 
palvelutarpeen arviointia. 
Kokonaisarvioinnissa huomioidaan 
erityisesti se, että henkilö tarvitsee 
toisen henkilön ohjausta, tukea tai 
läsnäoloa arjessa selviytymiseen 
enemmän kuin kotiin annettavalla 
palvelulla voidaan tai on 
tarkoituksenmukaista häntä tukea.

Lyhytaikainen perhehoito on 
pääasiassa tarkoitettu omaishoitajan 
lakisääteisten vapaapäivien 
käyttöön.

Jatkuva perhehoito 915,09 €/kk

Lyhytaikainen perhehoito
ympärivuorokautinen hoiva

49,36 €/pv Lyhytaikainen perhehoito voi kestää 
yhtäjaksoisesti enintään 3 kk.

Lyhytaikainen perhehoito
kriisiperhehoito

56,01 €/pv Valmius ottaa ikäihminen vastaan 
lyhyellä varoitusajalla akuutin 
kriisitilanteen vuoksi. Edellyttää 
palvelutarpeen arvioinnin.

Sijoituksen kesto enintään 14 vrk.
Lyhytaikainen perhehoito
osavuorokautinen hoiva

19,06 €/pv Osavuorokautinen hoito voi kestää 
enintään 10 h/vrk
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Kulukorvaus

Korvausmuoto Kulukorvaus
Kriteerit

Jatkuva perhehoito 848,64 €/kk

Lyhytaikainen perhehoito
ympärivuorokautinen hoiva

30,41 €/pv Lyhytaikainen perhehoito voi 
kestää yhtäjaksoisesti enintään 3 
kk.

Lyhytaikainen perhehoito
kriisiperhehoito

33,93 €/pv Valmius ottaa ikäihminen vastaan 
lyhyellä varoitusajalla akuutin 
kriisitilanteen vuoksi. Edellyttää 
palvelutarpeen arvioinnin.

Sijoituksen kesto enintään 14 vrk

Lyhytaikainen perhehoito
osavuorokautinen hoiva

12,85 €/pv Osavuorokautinen hoito voi kestää 
enintään 10 h/vrk

Lasten ja nuorten perhehoito

Jatkuva lasten ja nuorten perhehoito

Hoitopalkkio

Korvausmuoto Hoitopalkkio Kriteerit
Jatkuva perhehoito 1177,50 €/kk Perushoitopalkkio 0–17-vuotias lapsi

Mikäli lapsi on poissa 
perhehoitokodista yli kaksi kuukautta 
(esimerkiksi sairaalahoitojaksolla), 
kolmannesta kuukaudesta lähtien 
maksetaan osa-aikainen 
hoitopalkkio.

Jatkuva, vaativa 
perhehoito

1412,98 €/kk Jatkuva vaativa perhehoitopalkkio 
0–17-vuotias lapsi

Lapsi tarvitsee erityisen vaativaa, 
sitovaa, ympärivuorokautista 
huolenpitoa ja avustamista. 
Hoidettava lapsi on 
vaikeavammainen ja/tai muuten 
sairauden vuoksi runsaasti hoitoa 
tarvitseva. Lapsella on 
vaikeahoitoisuudesta useita 
asiantuntijalausuntoja. 
Perhehoitajalla on valmiudet vastata 
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Korvausmuoto Hoitopalkkio Kriteerit
lapsen tarpeisiin, ja hänellä on 
vähintään sosiaali- ja 
terveydenhuollon perustutkinto. 
Perhehoitajat ovat suorittaneet 
lasten- ja nuorten perhehoidon 
valmennuksen (esim. PRIDE-
koulutus).

Mikäli lapsi on pois 
perhehoitokodista yli kaksi (2) 
kuukautta (esimerkiksi 
sairaalahoitojaksolla), kolmannesta 
kuukaudesta lähtien maksetaan osa-
aikainen hoitopalkkio.

Tilapäinen päätoiminen 
perhehoitopalkkio

1766,22 €/kk 0–10-vuotias lapsi  

Tilapäistä päätoimista 
perhehoitopalkkiota voidaan 
maksaa, jos sijoitettu lapsi ei ole 
päivähoidossa. 
0–9-kuukautisen vauvan kohdalla 
kyse on niin sanotusta 
vanhempainrahakaudesta. 
Korvausta voi saada vain yhdestä 
lapsesta kerrallaan.

Tilapäisen päätoimisen perhehoidon 
korvauksen maksaminen edellyttää, 
että toinen perhehoitajista jää 
sijoituksen alussa tehdyn 
asiakassuunnitelman mukaisesti pois 
vakinaisesta ansiotyöstä 
palkattomalle virka- tai työvapaalle 
tai pois määräaikaisesta 
työsuhteesta mahdollistaakseen 
lapsen / lasten hoidon kotona. 
Tilapäisen päätoimisen perhehoidon 
korvausta maksetaan enintään 
yhden vuoden ajan sijoituksen 
alkamisesta (määräaikainen 
toimeksiantosopimus tämän asian 
osalta). 

Mikäli lapsi on poissa 
perhehoitokodista yli kaksi kuukautta 
(esimerkiksi sairaalahoitojaksolla), 
kolmannesta kuukaudesta lähtien 
maksetaan osa-aikainen 
hoitopalkkio.
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Korvausmuoto Hoitopalkkio Kriteerit
Jatkuva perhehoito 
yli 18-vuotias

738,56 €/kk Yli 18 -vuotias jälkihuoltonuori, joka 
asuu perhehoitokodissa erityisen 
tuen tarpeen vuoksi. 

Perhehoidon päättyessä 
hoitopalkkion maksaminen päättyy 
kuluvan kuukauden loppuun.

Osa-aikainen perhehoito 588,75 €/kk

50 % 
jatkuvan 
perhehoidon 
palkkiosta

Nuori asuu arkisin toisella 
paikkakunnalla esimerkiksi opiskelun 
tai armeijan (yli 18 v.) takia ja viettää 
viikonloput ja loma-aikoja 
perhehoitokodissa. Vastuu nuoren 
tukemisesta on edelleen 
perhehoitajilla. Jälkihuollon 
suunnitelmassa määritellään 
tarkemmin perhehoitajien rooli 
nuoren itsenäistymisessä.

Tai

Lapsi tai nuori on pois 
perhehoitokodista yli kaksi kuukautta 
(esimerkiksi sairaalahoitojakson 
vuoksi). Kolmannesta kuukaudesta 
lähtien maksetaan edelleen osa-
aikainen hoitopalkkio.

Erityishoitopalkkiolisä I 353,25 €/kk

(30 % korotus 
jatkuvan 
perhehoidon 
hoitopalkkioo
n)

Lapselle/nuorelle on myönnetty alle 
16-vuotiaan ja yli 16-vuotiaan lapsen 
perusvammaistuki I 

Erityishoitopalkkiolisä maksetaan 
hoitopalkkion lisäksi. Lisä on 
voimassa siitä lähtien ja siihen 
saakka, kunnes perusvammaistuki I 
on voimassa. 
Toimeksiantosopimukseen 
merkitään erityishoitopalkkion 
voimassaolo.

Kelan vammaistuki peritään Kainuun 
hyvinvointialueelle 
itsenäistymisvarojen kerryttämiseksi

Erityishoitopalkkiolisä II 588,75 €/kk

(50 % korotus 
jatkuvan 
perhehoidon 
hoitopalkkioo

Lapselle / nuorelle on myönnetty alle 
16-vuotiaan ja yli 16-vuotiaan lapsen 
korotettu vammaistuki II tai nuoren 
kuntoutusraha

Erityishoitopalkkiolisä maksetaan 



5 (16)

  

Korvausmuoto Hoitopalkkio Kriteerit
n) hoitopalkkion lisäksi. Lisä on 

voimassa siitä lähtien ja siihen 
saakka, kunnes korotettu 
vammaistuki II tai nuoren 
kuntoutusraha päätös on voimassa. 
Toimeksiantosopimukseen 
merkitään erityishoitopalkkion 
voimassaolo.

Kelan korotettu vammaistuki ja 
nuoren kuntoutusraha peritään 
hyvinvointialueelle 
itsenäistymisvarojen kerryttämiseksi.
 

Erityishoitopalkkiolisä III 1177,50 €/kk

100 % 
korotus 
hoitopalkkioo
n

Lapselle / nuorelle on myönnetty alle 
16-vuotiaan ja yli 16-vuotiaan lapsen 
ylin vammaistuki III

Erityishoitopalkkiolisä maksetaan 
hoitopalkkion lisäksi. Lisä on 
voimassa siitä lähtien ja siihen 
saakka, kunnes ylin vammaistuki III 
on voimassa. 
Toimeksiantosopimukseen 
merkitään erityishoitopalkkion 
voimassaolo.

Kelan ylin vammaistuki peritään 
Kainuun hyvinvointialueelle 
itsenäistymisvarojen kerryttämiseksi

Lapsilisä Maksetaan perhehoitajalle. (Ei 
kerrytä itsenäistymisvaroja.)

Opintoraha / nuoren 
kuntoutusraha

Kelan opintoraha ja nuoren 
kuntoutusraha peritään Kainuun 
hyvinvointialueelle (kerryttää lapsen 
itsenäistymisvaroja). 

Lasten ja nuorten perhehoito

Lyhytaikainen lasten ja nuorten perhehoito

Hoitopalkkio

Korvausmuoto Hoitopalkkio Kriteerit
Lyhytaikainen 
perhehoito

64,70 €/pv Lapsi on sijoitettu perhehoitoon 
lyhytaikaisesti kiireellisen sijoituksen 
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(kiireellinen sijoitus tai 
kiireellinen avohuollon 
sijoitus)

tai kiireellisen avohuollon sijoituksen 
päätöksellä. Hoitopalkkiota 
maksetaan maksimissaan 30 päivän 
ajan, jonka jälkeen siirrytään 
maksamaan tukiperhehoidon 
mukaista päiväkohtaista 
hoitopalkkiota. Perhehoitajilla on 
oikeus laskuttaa ainoastaan 
toteutuneet hoitopäivät, eikä erillistä 
irtisanomisaikaa ole. Lyhytaikainen 
perhehoito voi kestää maksimissaan 
kolme kuukautta. Perhehoitajille 
tehdään lyhytaikaisen perhehoidon 
toimeksiantosopimus.

Lyhytaikainen 
perhehoito 
(suunnitelmallinen 
avohuollon sijoitus)

1177,50 €/kk Lapsi on sijoitettu perhehoitoon 
avohuollon sijoituksen päätöksellä. 
Lyhytaikainen perhehoito voi kestää 
maksimissaan kolme kuukautta 
kerrallaan. Perhehoitajille tehdään 
lyhytaikaisen perhehoidon 
toimeksiantosopimus. Mikäli 
perhehoito päättyy ennen 
määräaikaa, perhehoitajalle 
maksetaan korvaukset sen 
kuukauden loppuun saakka, jolloin 
sijoitus on päättynyt. Mikäli 
avohuollon sijoitus jatkuu, tulee 
arvioida, tehdäänkö jatkuva 
perhehoitosopimus vai lyhytaikainen 
perhehoitosopimus. 

Tukiperhehoito 

tai

Perhehoitajan vapaiden 
sijainen (sijainen ottaa 
lapsen hoitoon omaan 
kotiinsa)

39,25 €/pv

49,36 €/pv

58,41 €/pv

70,46 €/pv

Mikäli tukiperhehoito kestää yli 
14 pv/kk, muuttuu perhehoito 
jatkuvaksi perhehoidoksi 
(sosiaalityöntekijä tekee uuden 
päätöksen). Hoitopalkkio 
tukiperhehoidossa määräytyy 
jatkuvan perhehoitopalkkion 
päiväkorvauksen mukaan 1177,50 €/
30 pv). Luokat I-III määräytyvät 
vammaispalvelujen tilapäisen 
perhehoidon korvausten mukaisesti.

Lapsen perusvammaistuki I

Lapsen korotettu vammaistuki II

Lapsen ylin vammaistuki III

Perhehoitajan vapaiden 64,70 €/pv Perhehoitajan sijaiselle maksetaan 
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sijainen (hoito tapahtuu 
perhehoitajan kotona, 
jonne lapsi on sijoitettu

hoitopalkkio, ei kulukorvausta 
(perhehoitajan tulee huolehtia 
vapaiden ajalle tarvittavat ruuat ja 
muut tarvikkeet).
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Lasten ja nuorten perhehoito

Kulukorvaus

Korvausmuoto Kulukorvaus Kriteerit
Jatkuva 
perhehoito

Lasten jatkuva perhehoito 631,69 €/kk

708,15 €/kk

848,64 €/kk

0–6-vuotiaat

7–16-vuotiaat 

yli 17-vuotiaat 

Mikäli täysi-ikäisellä jälkihuolto 
nuorella on omia säännöllisiä tuloja 
tai Kelan etuuksia (ei opintotuki), 
maksetaan osa-aikaisen 
perhehoidon kulukorvausta.

Osa-aikainen perhehoito 354,07 €/kk Lapsi on sairaalahoidossa tai hänen 
muu sovittu oleskelunsa muualla 
kuin perhehoitokodissa kestää yli 
kuukauden. Maksu määräytyy 50 % 
7–16-vuotiaan jatkuvasta 
kulukorvauksesta.

Tai

Lapsi tai nuori viettää 
perhehoitokodissa viikonloppuja ja 
loma-aikoja. Perhehoitajat tukevat 
lasta tai nuorta itsenäistymisessä. 
Silloin kun kysymyksessä on 18–24-
vuotias nuori, jälkihuollon 
suunnitelmaan määritellään 
perhehoitajien rooli nuoren 
itsenäistymisen tukemisessa. 

Tai

Kysymyksessä on nuori, jolla on 
omia säännöllisiä tuloja tai Kelan 
etuuksia (ei opintotuki).

Lyhytaikainen perhehoito 33,93 
€/pv

Lapsi on lyhytaikaisessa 
perhehoidossa kiireellisen 
sijoituksen, kiireellisen avohuollon 
sijoituksen tai avohuollon sijoituksen 
päätöksellä. Sijoitus kestää enintään 
kolme kuukautta. 
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Tukiperhehoito 

tai 

Perhehoitajan vapaiden 
sijainen (sijainen ottaa 
lapsen omaan kotiinsa)

33,93 
€/pv

Lapsi on tukiperhehoidossa max. 
14 pv/kk tai lapsi on perhehoitajan 
vapaiden sijaisen hoidossa sijaisen 
kodissa. 

Erilliskorvaus 
terveydenhuoltokustannust
en osalta 

Kulukorvaukseen sisältyvät 
tavanomaiset terveydenhuollon 
kustannukset (kuten 
käsikauppatavaralääkkeet).

Erilliskorvauksena korvataan julkisen 
terveydenhuollon 
terveyskeskusmaksut, 
poliklinikkamaksut, lääkärin 
määräämät reseptilääkkeet, 
kohtuulliset kustannukset 
silmälaseista, piilolinssit, 
hammashoito, sairaalahoito ja muut 
ei tavanomaiseksi luokiteltavat 
terveydenhuoltomenot. 

Sovitut terapiasta aiheutuneet kulut 
sekä siihen liittyvät matkakulut 
korvataan siltä osin kuin Kela tai 
yksityinen sairausvakuutus ei niitä 
korvaa.

Opiskelukustannusten 
korvaus

Korvataan opiskelusta aiheutuvat 
kustannukset (esim. 
tietokoneohjelmineen max. 500 
euron, kirjat, erityisvaatetus tai 
matkakulut Kelan 
koulumatkakorvauksen ylittävältä 
osalta) 

Harrastuskustannusten 
korvaus

Kulukorvaus kattaa 
harrastekausimaksuja, välineitä ja 
harrastematkakuluja 400 
€/kalenterivuosi. Ylimenevältä osalta 
korvataan kuitteja vastaan enintään 
600 €/kalenterivuosi.

Lapsen säännöllistä, ohjattua, 
tavoitteellista ja aktiivista harrastusta 
(esimerkiksi kilpaurheilu) voidaan 
poikkeuksellisesti tukea myös 
enimmäismäärän ylittävältä osalta 
tosiasiallisten kustannusten 
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mukaisesti. Päätöksen asiasta tekee 
lapsen asioista vastaava 
sosiaalityöntekijä ja se kirjataan 
asiakassuunnitelmaan.

Luonapitokorvaus 12,00 €/pv Lapsen asioista vastaava 
sosiaalityöntekijä korvaa lapsen 
läheiselle asiakassuunnitelman 
mukaisesta lapsen ja vanhemman 
välisistä tapaamisista kotona tai 
vastaavasta tapaamisesta 
aiheutuneita kuluja 
12 €/päivä/lapsi. Maksu määräytyy 
samoin kuin laitokseen sijoitetuilla 
lapsilla.

Verohallinnon hyväksymä 
matkakuluvähennys oman 
auton käytöstä 0,25 €/km 

Mikäli verohallinnon 
korvaus on suurempi kuin 
0,25 € (esim. muuttuu 
kesken vuotta), niin 
korvaus maksetaan 
verohallinnon hyväksymän 
matkakuluvähennyksen 
mukaisena.  

Perhehoitajalle korvataan 
asiakassuunnitelmassa sovitut 
sijoitetun lapsen kuljetukset 
esimerkiksi biologisten sukulaisten 
tapaamisiin. Perhehoitaja voi hakea 
matkakorvausta myös 
osallistumisestaan Kainuun 
hyvinvointialueen järjestämiin 
perhehoitajien työnohjaukseen, 
koulutuksiin sekä virkistystoimintaan.

Tukiperheelle korvataan lapsen 
tukiperheeseen hakuun ja kotiin 
vientiin liittyvät kilometrit 
asiakassuunnitelman mukaisesti. 
Ensisijaisesti lapsen vanhemmat 
järjestävät kuljetuksen itse.

Sijoitetun lapsen loma- ja 
virkistyskorvaus

enintään 
631,69 €/vuosi

Perhehoitajalle korvataan sijoitetun 
lapsen loma- ja virkistystoiminnasta 
aiheutuneita kustannuksia 
sosiaalityöntekijän kanssa etukäteen 
sovitun mukaisesti kuitteja vastaan 
enintään 631,69 €/kalenterivuosi. 
Korvaus määräytyy 12–16-vuotiaan 
lapsen kuukausittaisen 
kulukorvauksen summasta. Loma-
ajan ruokailuista ei ole mahdollista 
saada korvausta, koska 
ateriakustannukset sisältyvät 
kulukorvaukseen.

Jatkuvan perhehoidon 
käynnistämiskorvaus 

enintään 
3365,30 € 
1.1.2023

Käynnistämiskorvausta myönnetään 
huostaanotetun lapsen 
perhesijoituksen alussa lapsen 
tarvitsemiin hankintoihin. 
Käynnistämiskorvausta voidaan 
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käyttää enintään kahden vuoden 
ajan sijoituksen alkamisesta. Lapsen 
henkilökohtaiset kulutustavarat ovat 
lapsen omaisuutta 
(ks. toimintaohje).

Käynnistämiskorvauksen poistoaika 
on neljä vuotta siten, että kunakin 
vuonna poistuu neljäsosa (25 %) 
hankinnan arvosta. Mikäli perhehoito 
lakkaa lyhyemmän ajan kuluessa, 
voidaan sopia osan takaisin 
maksusta esimerkiksi pyytää 
perhehoitajalta ostotarjous tai sopia 
hankintojen luovuttamisesta Kainuun 
hyvinvointialueelle. Näihin 
hankintoihin eivät kuulu 
henkilökohtaiset kulutustavarat.

Viranhaltijalla on tapauskohtaisesti yksilöllinen harkinnanvara maksaa hoitopalkkion lisäksi 
erityislisää. Päätöksen tekee toimivaltainen viranhaltija. 

Vammaisten henkilöiden perhehoito

Hoitopalkkio

Hoitoluokka Hoitopalkkio Kriteerit
Jatkuva
perhehoito

I 915,09 €/kk Perhehoidossa oleva henkilö voi 
saada Kelan korotettua hoitotukea. 
Hoidettava tarvitsee runsaasti 
ohjausta, huolenpitoa ja valvontaa.

II 1047,0 €/kk Perhehoidossa oleva henkilö 
tarvitsee erityisen vaativaa, sitovaa, 
ympärivuorokautista huolenpitoa, 
avustamista ja hoitoa. Hoidettavana 
henkilö on vaikeavammainen ja 
/muuten sairauden vuoksi runsaasti 
hoitoa tarvitseva ja hän voi saada 
Kelan ylintä hoitotukea. 

Lyhytaikainen 
perhehoito, 
hoitoluokka I

49,36 €/pv

Osavuoro-
kautinen, 

Perhehoidossa oleva henkilö, joka 
saa Kelan perushoitotukea tai 
perusvammaistukea, ja hän 
tarvitsee lähes jatkuvaa ohjausta ja 
huolenpitoa.
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alle 10 h/pv
32,90 €/pv

Lyhytaikainen 
perhehoito, 
hoitoluokka II

58,41 €/pv

Osavuoro-
kautinen, 
alle 10 h/pv
38,94 €/pv

Perhehoidossa oleva henkilö, joka 
saa Kelan korotettua hoitotukea tai 
korotettua vammaistukea. 
Hoidettava tarvitsee runsaasti 
ohjausta, huolenpitoa ja valvontaa.

Lyhytaikainen 
perhehoito, 
hoitoluokka III

70,45 €/pv

Osavuoro-
kautinen, 
alle 10 h/pv
51,50 €/pv

Perhehoidossa oleva henkilö 
tarvitsee erityisen vaativaa, sitovaa, 
ympärivuorokautista huolenpitoa, 
avustamista ja hoitoa. Hoidettavana 
henkilö on vaikeavammainen ja 
/muuten sairauden vuoksi runsaasti 
hoitoa tarvitseva ja hän saa Kelan 
ylintä hoitotukea tai ylintä 
vammaistukea.

Kulukorvaus

Korvausmuoto Kulukorvaus Kriteerit
Jatkuva 
perhehoito

Jatkuva perhehoito 848,64 €/kk yli 16 v ja alle 16 v

Lyhytaikainen 
perhehoito

30,41 €/pv yli 16 v ja alle 16 v

Osavuorokautinen 
lyhytaikainen 
perhehoito, alle 10 
h/pv

20,28 €/pv yli 16 v ja alle 16 v

Viranhaltijalla on tapauskohtaisesti yksilöllinen harkinnanvara maksaa hoitopalkkion lisäksi 
erityislisää. Päätöksen tekee toimivaltainen viranhaltija.
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Ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden perhehoidon sijaishoitaja 

Hyvinvointialue voi järjestää perhehoitajan vapaan tai muun tilapäisen poissaolon ajaksi 
tarvittavan perhehoitajan sijaisuuden tekemällä perhehoidon ennakkovalmennuksen saaneen 
henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen. Toimeksiantosopimuksella sijaishoitaja sitoutuu 
huolehtimaan perhehoidosta perhehoitajan kotona. Sijaishoito voidaan järjestää, jos perhehoitaja 
suostuu siihen ja järjestely arvioidaan hoidettavan edun mukaiseksi.

Sijaishoitaja ei ole työsuhteessa hyvinvointialueeseen. Perhehoidon sijaishoitajalle maksetaan 
hoitopalkkio. Kulukorvausta ei makseta. Sijaishoitaja voi vähentää ko. tehtävän työmatkakulut 
lopullisessa verotuksessa.

Hoitopalkkio

Perhehoidon sijaishoitaja Hoitopalkkio
55,73 €/pv/asiakas < 8 h/pv

78,68 €/pv/asiakas/1 vrk
(1 vrk = 24 h)

110,17 €/pv/4 asiakasta/12 h

220,36 €/pv/4 asiakasta/1 vrk 
(1 vrk = 24 h)
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Kotiin annettava perhehoito 
Ikäihmiset sekä vammaiset henkilöt

Perhehoitoa voidaan perhehoitolain 3 §:n mukaan antaa myös hoidettavan kotona.
Ikäihmisten sekä vammaisten henkilöiden omaishoitajan lakisääteinen vapaa voidaan järjestää 
yksilöllisin perustein hoidettavan kotona edellyttäen, että saatavilla on valmennettu perhehoitaja. 
Asiakkaan kotona toimivien perhehoitajien tulee olla Hyvinvointialueen hyväksymiä 
ennakkovalmennuksen käyneitä perhehoitajia. 

Kotiin annettavassa perhehoidossa perhehoitaja ei ole työsuhteessa sopimuksen tehneeseen 
hyvinvointialueeseen. Perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkio jokaisesta perhehoidettavasta 
erikseen. Kulukorvausta ei makseta.

Hoitopalkkio

Hoidettavan kotiin annettava 
perhehoito

Hoitopalkkio

59,36 €/pv/asiakas alle 6 h/pv 

95,21 €/pv/asiakas 6 h-12 h/pv

134,41 €/pv/asiakas 12 h-24 h/pv

Lisäksi maksetaan verohallinnon vuosittain hyväksymä 
matkakuluvähennys oman auton käytöstä ajopäiväkirjan 
mukaan.
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Perhehoitajille maksettavat muut korvaukset

Perhehoitajille maksettava käynnistämiskorvaus

Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 1.1.2023 alkaen 3365,30 euroa perhehoidossa 
olevaa henkilöä kohti.

Perhehoitajille maksettavat matkakorvaukset

Tavanomaiset hoidettavan kuljetukset sisältyvät perhehoitajalle maksettavaan kulukorvaukseen. 
Perhehoitajalle voidaan maksaa matkakorvausta oman auton käytöstä verohallinnon vuosittain 
hyväksymän matkakuluvähennyksen mukaisesti ei-tavanomaisista asiakkaan kuljetuksista, 
esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 perhehoitaja osallistuu koulutukseen, työnohjaukseen, perhehoitajien työkokouksiin,
 perhehoitaja vie hoidettavan lyhytaikaiseen perhehoitoon ja hakee hoidettavan 

lyhytaikaisesta perhehoidosta,
 vuosivapaan järjestämiseen liittyvät tarvittavat hoidettavan kuljetukset,
 kuljetukset, jotka liittyvät hoidettavan hoidon ja kuntoutuksen järjestämiseen ja joita 

Kela ei korvaa.

Lasten ja nuorten perhehoidossa korvataan asiakassuunnitelman mukaisesti lapsen ja 
biologisten vanhempien tapaamisiin liittyvät matkat.

Vammaisten ja ikäihmisten perhehoidossa ei-tavanomaiset matkat korvataan 
toimeksiantosopimuksessa sovitulla tavalla. Matkakorvaukset maksetaan erillisen matkalaskun 
perusteella.
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Keva-koulutuksesta perhehoitajille ja PRIDE-valmennuksesta PRIDE-
valmentajaksi koulutetuille perhehoitajille maksettavat korvaukset

Lasten ja nuorten perhehoitajat valmennetaan PRIDE-valmennuksella, jossa kouluttajina toimivat 
sosiaalityöntekijä ja PRIDE-valmennuksen kouluttajakoulutuksen käynyt perhehoitaja. PRIDE-
kouluttajan työpanos on noin 200 tuntia koulutusta kohden. Kouluttajana toimivalle perhehoitajalle 
maksetaan maksukorvaus 1.1.2023 lukien 3218 €/ sisältää kuuden perheen koulutus, 
tuntikorvauksena 16,09 €/h. Koulutukseen osallistuvista ylimääräisistä perheistä maksetaan 100 
€/perhe (maksimissaan voi osallistua 18 henkilöä). Neljän pidetyn PRIDE-valmennuksen jälkeen 
maksetaan kouluttajalle +200 € (3418 €), seitsemän pidetyn valmennuksen jälkeen +200 € (3618 
€), kymmenen pidetyn valmennuksen jälkeen +300 € (3918 €).

Vammaisten henkilöiden perhehoitajat valmennetaan Keva-valmennuksella, jossa kouluttajina 
toimivat sosiaaliohjaaja ja Keva-valmennuksen kouluttajakoulutuksen käynyt perhehoitaja. 
Kouluttajana toimivalle perhehoitajalle maksetaan tehtyjen tuntien mukainen tuntipalkka PRIDE-
valmennuksen mukaisesti.


