
 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite 

Soiten perhehoidon palkkiot 2022 

Hoitopalkkiot 

Lastensuojelun perhehoidon sekä tukiperheiden palkkiot  

 vähimmäis-

määrä 

1.korotus 2.korotus 3.korotus 

€/kk 847,24 915,15 1037,34 1219,38 

€/pv 28,24 30,51 34,58 40,65 

Lastensuojelu määrittelee hoitoisuuden perusteella tulevat korotukset. 

Lastensuojelun perhehoidon päivystysrinki  

Päivystyskorvaus 1500 €/kk 

Hoitopalkkio 80 €/pv  

Kulukorvaus  28 €/pv 

Km-korvaus  0,44 €/km 

Päivystyskorvauksen maksaminen keskeytyy, kun sijoitus alkaa ja maksaminen jatkuu, kun si-

joitus päättyy. 

  



Iänmukaiset kulukorvaukset  

Vähimmäismäärä 437,44 €/kk 

ikä €/kk €/pv 

0-6 v 437,44 14,58 

7-11 v 463,92 15,46 

12-16 v 500,95 16,70 

17 v 590,02 19,67 

Perhehoitajan hoitopalkkio 1219,38 €/kk  

Kotiin jäävän perhehoitajan hoitopalkkio 1805,44 €/kk  

Jälkihuoltonuoren hoitopalkkio 847,24 €/kk ja 28,24 €/pv 

Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä 3106,53 € 

Ikääntyneiden ja aikuisten vammaisten perhehoidon hoitopalkkiot  

 Perhehoitajan kodissa Hoidettavan kodissa 

Pitkäaikainen perhehoito 1126,05 €/kk/hlö  

Viranhaltija voi erityisharkinnalla ko-

rottaa hoitopalkkiota, mikäli asiak-

kaan hoitoisuus on tavanomaista 

suurempi, esim. korvaa tehostetun 

palveluasumisen 

1317,05 €/kk 

1126,05 €/kk 

 

Lyhytaikainen perhehoito 

yli 10 h ja enintään 14 

vrk/kerta 

56,30 €/vrk/hlö  

Viranhaltija voi erityisharkinnalla ko-

rottaa hoitopalkkiota, mikäli asiak-

kaan hoitoisuus on tavanomaista 

suurempi, esim. korvaa tehostetun 

palveluasumisen 

76,47 €/vrk/hlö 

56,30 €/vrk/hlö 

76,47 €/kk 

Jatkuva osavuorokautinen 

perhehoito 

enintään 10 h/pv tai 12 h/yö 

819,90 €/kk/hlö  84,17 €/vrk 



Lyhytaikainen osavuoro-

kautinen perhehoito 

enintään 4 h 

enintään 10 h 

53,99 €/vrk 

86,33 €/vrk 

53,99 €/vrk 

86,33 €/vrk 

Erityistilanteissa hoidosta maksettavaa hoitopalkkiota voidaan korottaa enintään 50 % enintään 

3 kuukauden määräajaksi vastuutyöntekijän harkinnan mukaan. 

Lyhytaikaisen perhehoidon palkkiota maksetaan enintään 14 vrk saakka. Palkkiota voidaan maksaa 

pidempään, jos hoito jatkuu ennalta odottamattomasti joillakin päivillä mutta ei 21 vrk pidempään. 

Mikäli hoitojakso jatkuu yli 21 vuorokauden, maksetaan pitkäaikaisen perhehoidon korvaus alkaen 

14. vrk:sta eteenpäin. 

Ikääntyneiden ja aikuisten vammaisten perhehoidon kulukorvaukset  

 Perhehoitajan kodissa 

Pitkäaikainen perhehoito 660,24 €/kk 

Viranhaltija voi erityisharkinnalla korottaa 

kulukorvausta mikäli asiakkaan hoitoisuus 

on tavanomaista suurempi, esim. tehoste-

tun palveluasumisen 717,31 €/kk 

Lyhytaikainen perhehoito 

yli 10 h ja enintään 14 vrk/kerta 

32,14 €/vrk 

Jatkuva osavuorokautinen perhehoito 

enintään 10 h/pv tai 12 h/yö 

428,74 €/kk 

Lyhytaikainen osavuorokautinen perhehoito 

enintään 10 h/pv tai 12 h/yö 

10,70 €/vrk 

Käynnistämiskorvaus  

Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 3106,53 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohden. 

Käyttövara  

Käyttövara 167 €/kk 

  



Kulukorvaukset oman auton käytöstä 

Oman auton käytöstä korvattavat matkakulut 0,25 €/km 

Asiakasmaksut 

Ikääntyneiden perhehoito 

Lyhytaikaisesta perhehoidosta peritään 35,40 €/vrk 

Osapäiväisen perhehoidon maksu 19,50 €/vrk (osapäiväinen on alle 10 h päivä tai alle 12 h yö). 

Osapäiväisen pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksussa käytetään harkintaa, mikäli maksu on 

korkeampi kuin pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksu.  

Mikäli lyhytaikaista perhehoitoa järjestetään omaishoitajan vapaan ajaksi, peritään hoidosta 

omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta 11,40 €/vrk. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asia-

kasmaksuista 1992/734). 

Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut 

Tilapäishoito perhehoidossa 

Tilapäishoito/vrk  32,80 € 

Päivä/yöhoito /vrk  23,22 € 

Osapäivähoito 5-10 h  18,33 € 

Osapäivähoito max 5 h  8,66 € 

Omaishoitajan lakisääteinen vapaa 11,40 € 

Ylläpitomaksu  122,85 €  


