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Lastensuojelun perhehoidon hoitopalkkiot 

Perhehoitajan hoitopalkkio 1400 €/kk (1219,38 €/kk) 

- hoitopalkkioon lisätään Kelan vammaistuen määrä, mikäli lapselle on myönnetty Kelan 

vammaistukea  

Kotiin jäävän perhehoitajan hoitopalkkio 2000 €/kk (1805,44 €/kk) 

- perhehoitaja jää kotiin hoitamaan alle 3-vuotiasta lasta tai vanhemman lapsen/nuoren 

tarpeiden takia perhehoitaja jää kotiin  

- hoitopalkkioon lisätään Kelan vammaistuen määrä, mikäli lapselle on myönnetty Kelan 

vammaistukea  

Osittaista työaikaa tekevän perhehoitajan palkkio 1805,44 €/kk 

- perhehoitaja tekee lapsen/nuoren tarpeiden takia osittaista työaikaa 

- hoitopalkkioon lisätään Kelan vammaistuen määrä, mikäli lapselle on myönnetty Kelan 

vammaistukea  

Jälkihuoltonuoren hoitopalkkio 879,47 €/kk (847,24 €/kk) ja 29,35 €/pv (28,24 €/pv)  

Perhehoitajan vapaiden toteuttajan palkkio 80 €/pv (39,67 €/pv/lapsi) ja kulukorvaus 28 

€/pv/lapsi (20 €/pv)  

Iänmukaiset kulukorvaukset lastensuojelussa 

Vähimmäismäärä 473,88 €/kk (437,44 €/kk) 

Ikä €/kk €/pv 

0-6 v 473,88 (437,44) 15,83 (14,58) 

7-11 v 502,58 (463,92) 16,80 (15,46) 

12-16 v 542,69 (500,95) 18,15 (16,70) 

17 v 639,17 (590,02) 21,34 (19,67) 

 

Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä 3365,30 € (3106,53 €) 
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Lastensuojelun perhehoidon päivystysperhehoito  

Päivystyskorvaus 1800 €/kk (1500 €/kk) 

Hoitopalkkio 83,04 €/pv (80 €/pv)  

Kulukorvaus 30,34 €/pv (28 €/pv) 

Km-korvaus  0,46 €/km (0,44 €/km) 

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

joitus päättyy. 

Ikääntyneiden ja aikuisten vammaisten perhehoidon hoitopalkkiot 

 Perhehoitajan kodissa Hoidettavan kodissa 

Pitkäaikainen perhehoito 1168,84 €/kk (1126,05 

€/kk/hlö) 

Viranhaltija voi erityisharkin-

nalla korottaa hoitopalkkiota, 

mikäli asiakkaan hoitoisuus on 

tavanomaista suurempi, esim. 

melkein yhtä vaativaa kuin 

ympärivuorokautinen palvelu-

asuminen 

1475 €/kk (1367,10 €/kk) 

1168,84 €/kk (1126,05 €/kk) 

Lyhytaikainen perhehoito 

 

yli 10 h ja enintään 14 

vrk/kerta 

58,47 €/vrk/hlö (56,30 

€/vrk/hlö) 

Viranhaltija voi erityisharkin-

nalla korottaa hoitopalkkiota, 

mikäli asiakkaan hoitoisuus on 

tavanomaista suurempi, esim. 

58,47 €/vrk/hlö (56,30 

€/vrk/hlö) 
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 Perhehoitajan kodissa Hoidettavan kodissa 

korvaa tehostetun palveluasu-

misen 

79,40 €/vrk/hlö (76,47 

€/vrk/hlö) 

 

79,40 €/vrk/hlö (76,47 €/kk) 

Jatkuva osavuorokautinen 

perhehoito 

enintään 10 h/pv tai 12 h/yö 

Lyhytaikainen osavuorokauti-

nen perhehoito, enintään 4h 

enintään 10 h 

851,06 €/kk/hlö (819,90 

€/kk/hlö) 

56,05 €/vrk (53,99 €/vrk) 

89,64 €/vrk (86,33 €/vrk) 

87,40 €/vrk (84,17 €/vrk) 

56,05 €/vrk (53,99 €/vrk) 

89,64 €/vrk (86,33 €/vrk) 

Erityistilanteissa hoidosta maksettavaa hoitopalkkiota voidaan korottaa enintään 50 % enintään 

3 kuukauden määräajaksi vastuutyöntekijän harkinnalla. 

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. vuorokaudesta eteenpäin. 

Ikääntyneiden ja aikuisten vammaisten perhehoidon kulukorvaukset 

 Perhehoitajan kodissa 

Pitkäaikainen perhehoito 715,31 €/kk (660,24 €/kk) 

Viranhaltija voi erityisharkinnalla korottaa kulu-

korvausta, mikäli asiakkaan hoitoisuus on ta-
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 Perhehoitajan kodissa 

vanomaista suurempi (esim. ympärivuoro-

kautisen palveluasumisen korvaava) 777,12 

€/kk (717,31 €/kk) 

Lyhytaikainen perhehoito  

yli 10 h ja enintään 14 vrk/kerta 

34,89 €/vrk (32,14 €/vrk) 

Jatkuva osavuorokautinen perhehoito enin-

tään 10 h/pv tai 12 h/yö 

464,48 €/kk (428,74 €/kk) 

Lyhytaikainen osavuorokautinen perhehoito 

enintään 10 h/pv tai 12 h/yö 

11,82 (10,70 €/vrk) 

Käynnistämiskorvaus 

Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 3365,30 € (3106,53 €) perhehoidossa olevaa henkilöä 

kohden. 

Matkakorvaukset 

Oman auton käytöstä korvattavat matkakulut 0,46 €/km  
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