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Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2020 alkaen
Seuraavissa taulukoissa on perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2020 alkaen. Vertailutietona suluissa on aikaisemmin 1.1.2019 alkaen maksetut perhehoidon palkkiot ja korvaukset.

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

849,30 €/kk
(832,24 €/kk)

Lyhytaikainen perhehoito
ympärivuorokautinen hoiva

45,80 €/pv
(44,88 €/pv)

Lyhytaikainen perhehoito voi kestää
yhtäjaksoisesti enintään 3 kk.

Lyhytaikainen perhehoito
kriisiperhehoito

51,98 €/pv
(50,94 € /pv)

Valmius ottaa ikäihminen vastaan lyhyellä varoitusajalla akuutin kriisitilanteen
vuoksi. Edellyttää palvelutarpeen
arvioinnin.
Sijoituksen kesto enintään 14 vrk.

Lyhytaikainen perhehoito
osavuorokautinen hoiva

17,69 €/pv
(17,33 €/pv)

Osavuorokautinen hoito
voi kestää enintään 10 h/vrk

Postiosoite
PL 400
87070 Kainuu

Puhelin
08 61561/vaihde
Faksi 08 6155 4270

Pankki
FI0881199710008972

Sähköposti
kirjaamo@kainuu.fi
etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Internet
www.kainuu.fi

Y-tunnus
2496986-0
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Kulukorvaus
Korvausmuoto

Kulukorvaus

Jatkuva perhehoito

758,09 €/kk
(752,30 €/kk)

Kriteerit

Lyhytaikainen perhehoito
ympärivuorokautinen hoiva

27,17 €/pv
(26,96 €/pv)

Lyhytaikainen perhehoito voi kestää
yhtäjaksoisesti enintään 3 kk.

Lyhytaikainen perhehoito
kriisiperhehoito

30,31 €/pv
(30,08 € / pv)

Valmius ottaa ikäihminen vastaan lyhyellä varoitusajalla akuutin kriisitilanteen
vuoksi. Edellyttää palvelutarpeen
arvioinnin.
Sijoituksen kesto enintään 14 vrk

Lyhytaikainen perhehoito
osavuorokautinen hoiva

11,48 €/pv
(11,39 €/pv)

Osavuorokautinen hoito
voi kestää enintään 10 h/vrk

Lasten ja nuorten perhehoito
Jatkuva lasten ja nuorten perhehoito
Hoitopalkkio
Korvausmuoto
Jatkuva perhehoito

Jatkuva, vaativa
perhehoito

Hoitopalkkio
1092,83 e/kk
(1070,88 e/kk)

Kriteerit
Perushoitopalkkio (0-17v)

1311,39 e/kk
(1285,05 e/kk)

Jatkuva vaativa perhehoitopalkkio (017v)

Mikäli lapsi/nuori on sovitusti pois sijaiskodista yli 2 kk. (esim. sairaalajakso)
Kolmannelta kuulta maksetaan osaaikainen hoitopalkkio.

Lapsi tarvitsee erityisen vaativaa, sitovaa, ympärivuorokautista huolenpitoa ja
avustamista. Hoidettava henkilö on vaikeavammainen ja/tai muuten sairauden
vuoksi runsaasti hoitoa tarvitseva. Lapsella on vaikeahoitoisuudesta useita
asiantuntijalausuntoja. Perhehoitajalla
on valmiudet vastata lapsen tarpeisiin, ja
hänellä on vähintään sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto. Perhehoitajat
ovat PRIDE-koulutettuja.

Postiosoite
PL 400
87070 Kainuu

Puhelin
08 61561/vaihde
Faksi 08 6155 4270

Pankki
FI0881199710008972

Sähköposti
kirjaamo@kainuu.fi
etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Internet
www.kainuu.fi

Y-tunnus
2496986-0

Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymä

3 (13)
3.12.2019

Korvausmuoto

Hoitopalkkio

Kriteerit
Mikäli lapsi/nuori on sovitusti pois sijaiskodista yli 2 kk. (esim. sairaalajakso)
Kolmannelta kuulta maksetaan osaaikainen hoitopalkkio

Tilapäinen päätoiminen
perhehoitopalkkio

1639,24 e/kk
(1606,31 e/kk)

Lapsi 0 – 5 v
Päätoimiselle perhehoitajalle, jos lapsi ei
ole päivähoidossa. (0-9kk ikäisestä vauvasta ns. vanhempainrahakausi)
Korvausta voi saada vain yhdestä lapsesta kerrallaan.
Sijoituksen alussa tehdyn asiakassuunnitelman mukaisesti lapsesta johtuvasta
syystä toinen sijaisvanhemmista jää pois
vakinaisesta ansiotyöstä palkattomalle
virka/työvapaalle mahdollistaakseen
lapsen/lapsien hoidon kotona, eikä lapsi
ole päivähoidossa. Mikäli jää edellä mainituin perustein pois määräaikaisesta
työsuhteesta, korvaus maksetaan samalla tavoin enintään vuodeksi. Toimeksiantosopimus tehdään määräaikaisena
ja korvaus maksetaan enintään 1 vuoden ajan sijoituksen/hoidon alkamisesta.
Mikäli lapsi on sovitusti pois sijaiskodista
yli 2 kk. (esim. sairaalajakso) Kolmannelta kuulta maksetaan osa-aikainen hoitopalkkio

Jatkuva perhehoito yli 18vuotias

685,46 e/kk
(671,69 e/kk)

Yli 18-vuotias jälkihuoltonuori, joka asuu
sijaisperheessä erityisen tuen tarpeen
vuoksi.
Perhehoidon päättyessä hoitopalkkion
maksaminen päättyy kuluvan kuukauden
loppuun.

Osa-aikainen perhehoito

546,42 e/kk
(535,44 e/kk)
50 % jatkuvan
perhehoidon
palkkiosta

Nuori asuu viikot toisella paikkakunnalla
ja käy viikonloppuisin sijaisperheessä.
Vastuu nuoresta on edelleen sijaisvanhemmilla, vaikka nuori asuukin viikot
muualla. Jälkihuollon suunnitelmassa
määritellään tarkemmin sijaisvanhempien rooli nuoren itsenäistymisessä.
tai
Lapsi/nuori on sovitusti pois sijaiskodista
yli 2 kk. (esim. sairaalajakso) Kolmannelta kuulta maksetaan osa-aikainen hoitopalkkio.

Postiosoite
PL 400
87070 Kainuu

Puhelin
08 61561/vaihde
Faksi 08 6155 4270

Pankki
FI0881199710008972

Sähköposti
kirjaamo@kainuu.fi
etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Internet
www.kainuu.fi

Y-tunnus
2496986-0
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Korvausmuoto
Erityishoitopalkkiolisä I

Hoitopalkkio
327,85 e/kk
(321,26 e/kk)
(30 % korotus
jatkuvan perhehoidon hoitopalkkioon)

Erityishoitopalkkiolisä II

Kriteerit
Lapselle / nuorelle on myönnetty alle 16
v ja yli 16 v lapsen perusvammaistuki I
Erityishoitopalkkiolisä maksetaan hoitopalkkion lisäksi. Lisä on voimassa siitä
lähtien ja siihen saakka kunnes perusvammaistuki I on voimassa.
Kelan vammaistuki peritään Kainuun
sotelle (kerryttää lapsen itsenäistymisvaroja).
Toimeksiantosopimus tehdään määräaikaisena.

546,42 e/kk
(535,44 e/kk)

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

(50 % korotus
jatkuvan perhehoidon hoitopalkkioon)

Erityishoitopalkkiolisä maksetaan hoitopalkkion lisäksi. Lisä on voimassa siitä
lähtien ja siihen saakka, kunnes korotettu vammaistuki II tai nuoren kuntoutusraha
päätös on voimassa.
Kelan korotettu vammaistuki ja nuoren
kuntoutusraha peritään Kainuun sotelle
(kerryttää lapsen itsenäistymisvaroja).
Toimeksiantosopimus tehdään määräaikaisena.

Erityishoitopalkkiolisä III

1092,83 e/kk
(1070,88 e/kk)

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

100 % korotus
hoitopalkkioon

Erityishoitopalkkiolisä maksetaan hoitopalkkion lisäksi. Lisä on voimassa siitä
lähtien ja siihen saakka, kunnes ylin
vammaistuki III on voimassa.
Kelan ylin vammaistuki peritään Kainuun
sotelle (kerryttää lapsen itsenäistymisvaroja).
Toimeksiantosopimus tehdään määräaikaisena.

Sosiaalityöntekijöiden
arvioon perustuva hoitopalkkiolisä

327,85 e/kk
(321,26 e/kk)
(30 % korotus
jatkuvan perhehoidon hoitopalkkioon)

Postiosoite
PL 400
87070 Kainuu

Puhelin
08 61561/vaihde
Faksi 08 6155 4270

Pankki
FI0881199710008972

Maksetaan hoitopalkkion lisäksi.
Perhehoitaja ei saa erityishoitopalkkiolisää, mutta sijaishuollon sosiaalityöntekijä ja vastuualuepäällikkö arvioivat lapsen
hoidon ja kasvatuksen haasteelliseksi ja
/ tai lähiverkoston kanssa tehdyn yhteistyön erityisen haastavaksi.
Toimeksiantosopimus tehdään määräaikaisena ja korvaus suoritetaan enintään
yhden vuoden kerrallaan.

Sähköposti
kirjaamo@kainuu.fi
etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Internet
www.kainuu.fi

Y-tunnus
2496986-0
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Korvausmuoto
Lapsilisä

Hoitopalkkio

Opintoraha / nuoren kuntoutusraha

Kriteerit
Maksetaan perhehoitajalle. (Ei kerrytä
itsenäistymisvaroja.)
Kelan opintoraha ja nuoren kuntoutusraha peritään Kainuun sotelle (kerryttää
lapsen itsenäistymisvaroja).

Lasten ja nuorten perhehoito
Lyhytaikainen lasten ja nuorten perhehoito
Hoitopalkkio
Korvausmuoto
Lyhytaikainen perhehoito

Hoitopalkkio
60,04 e/pv
(58,83 e/pv)

Kriteerit
Valmius ottaa lapsi vastaan lyhyt aikaiseen sijoitukseen kiireellisen sijoituksen /
kiireellisen avohuollon ja avohuollon
sijoituksen ajaksi, voimassa max. 30 pv.
Tämän jälkeen siirrytään maksamaan
hoitopalkkio tukiperhehoidon päiväkorvauksen mukaisesti. Lyhytaikainen perhehoito voi kestää max. 3 kk.

36,43 e/pv
(35,70 e/pv)

Mikäli tukiperhehoito kestää yli 14 pv/kk,
muuttuu perhehoito jatkuvaksi perhehoidoksi. Määräytyy jatkuvan perhehoitopalkkion päiväkorvauksen mukaan
1092,83 e / 30 pv (1070,88e/ 30pv ).
Luokat I-III määräytyvät samoin kuin
vammaispalvelujen tilapäisen perhehoidon korvausten mukaisesti.

45,81 e/pv
(44,89 e/pv)

Lapsen perusvammaistuki I

54,21 e/pv
(53,12 e/pv)

Lapsen korotettu vammaistuki II

Tukiperhehoito
Perhehoitajan vapaiden
sijainen (sijainen ottaa
lapsen omaan kotiinsa)

65,39 e/pv
(64,08 e/pv)
Perhehoitajan vapaiden
sijainen (hoito tapahtuu
perhehoitajan kotona
jossa lapset sijoitettuna)

Postiosoite
PL 400
87070 Kainuu

Puhelin
08 61561/vaihde
Faksi 08 6155 4270

60,04 e/pv
(58,83 e/pv)

Pankki
FI0881199710008972

Lapsen ylin vammaistuki III
Perhehoitajan sijaiselle maksetaan hoitopalkkio, ei kulukorvausta (perhehoitajan tulee huolehtia vapaiden ajalle tarvittavat ruuat ja muut tarvikkeet).

Sähköposti
kirjaamo@kainuu.fi
etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Internet
www.kainuu.fi

Y-tunnus
2496986-0
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Lasten ja nuorten perhehoito
Kulukorvaus
Korvausmuoto
Lasten jatkuva
perhehoito

Kulukorvaus
Jatkuva
perhehoito
474,76 e/kk
(471,13 e/kk)

Kriteerit

564,29 e/kk
(559,98 e/kk)

12–16 v

0–11 v

17–20 v
632,60 e/kk
(627,77 e/kk)

Osa-aikainen perhehoito

Mikäli nuorella on omia säännöllisiä tuloja tai Kelan etuuksia (ei opintotuki),
maksetaan kulukorvausta osa-aikaisen
perhehoitopalkkion mukaisesti.

226,30 e/kk
(224,57 e/kk)

Sairaalahoito tai muu sovittu oleskelu
muualla kuin sijaisperheessä kestää yli
kuukauden.
Lapsi käy sijaisperheessä lomat ja viikonloput. Sijaisperhe on vastuussa edelleen lapsesta.
tai
18–20 v nuori, jonka jälkihuoltosuunnitelmaan on määritelty sijaisvanhempien
rooli nuoren itsenäistymisessä. Lapsi
käy sijaisperheessä lomat ja viikonloput.
Sijaisperhe on vastuussa edelleen lapsesta. Mikäli nuorella on omia säännöllisiä tuloja tai Kelan etuuksia (ei opintotuki), maksetaan kulukorvausta osaaikaisen perhehoitopalkkion mukaisesti.

Lyhytaikainen perhehoito

30,31 e/pv
(30,08 e/pv)

Valmius ottaa lapsi vastaan lyhyellä
varoitusajalla. Sijoituksen kesto enintään
3 kk.

Tukiperhehoito

30,31 e/pv
(30,08 e/pv)

Mikäli tukiperhehoito kestää yli 14 pv/kk,
sijoitus muuttuu jatkuvaksi perhehoidoksi

Perhehoitajan vapaiden
sijainen (sijainen ottaa
lapsen omaan kotiinsa)

Postiosoite
PL 400
87070 Kainuu

Puhelin
08 61561/vaihde
Faksi 08 6155 4270

Pankki
FI0881199710008972

Sähköposti
kirjaamo@kainuu.fi
etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Internet
www.kainuu.fi

Y-tunnus
2496986-0
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Erilliskorvaus

Kulukorvaukseen sisältyvät tavanomaiset terveydenhuollon kustannukset (kuten käsikauppatavaralääkkeet).
Erilliskorvauksena maksetaan julkisen
terveydenhuollon terveyskeskusmaksut,
poliklinikkamaksut, lääkärin määräämät
reseptilääkkeet, kohtuulliset kustannukset silmälaseista, piilolinssit, hammashoito, sairaalahoito ja muut ei tavanomaiseksi luokiteltavat terveydenhuoltomenot.
Sovitut terapiasta aiheutuneet kulut korvataan sekä siihen liittyvät matkakulut
siltä osin kuin Kela tai yksityinen sairausvakuutus ei niitä korvaa.

Opiskelun tuki

Korvataan opiskelusta aiheutuvat kustannukset (esim. tietokone ohjelmineen
max. 500 e, kirjat, erityisvaatetus tai
matkakulut Kelan koulumatkakorvauksen ylittävältä osa)

Harrastusraha

Kulukorvaus kattaa harrastekausimaksuja, välineitä ja harrastematkakuluja 400
e/v, ylimenevältä osalta maksetaan kuitteja vastaan enintään 600 e/v. Lapsen
säännöllistä, ohjattua, tavoitteellista ja
aktiivista harrastusta (esimerkiksi kilpaurheilu) voidaan poikkeuksellisesti
tukea myös enimmäismäärän ylittävältä
osalta tosiasiallisten kustannusten mukaisesti lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän päätöksellä ja päätös
kyseisen harrastuksen tukemisesta kirjataan lapsen asiakassuunnitelmaan.
Erilliskorvauksena sosiaalityöntekijä
maksaa asiakassuunnitelman mukaisesti
lapsen läheiselle lapsesta aiheutuvien
kulujen korvaamiseen 12
e/lapsi/kotilomapäivä mukaan lukien
lähtö- ja tulopäivät. Maksu määräytyy
samoin kuin laitoksessa olevilla lapsilla.
Asiakassuunnitelmassa sovitut kuljetukset korvataan perhehoitajalle tai perhehoitajan vapaiden sijaiselle (esim. vanhempien tapaamiset, perhehoitajan koulutus, työnohjaus).
Tukiperheelle korvataan lapsen tukiperheeseen hakuun ja kotiin vientiin liittyvät
kilometrit asiakassuunnitelman mukaisesti. Ensisijaisesti lapsen vanhemmat
itse järjestävät kuljetuksen.

Luonapitokorvaus

12,00 e/pv
(10 e/pv)

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

Postiosoite
PL 400
87070 Kainuu

Puhelin
08 61561/vaihde
Faksi 08 6155 4270

Pankki
FI0881199710008972

Sähköposti
kirjaamo@kainuu.fi
etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Internet
www.kainuu.fi

Y-tunnus
2496986-0
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Lapsen loman vietosta
aiheutuneet kustannukset

enintään
564,29
e/vuosi
(enintään
559,98
e/vuosi)

Lapsen loman vietosta aiheutuneita kustannuksia voidaan korvata sosiaalityöntekijän kanssa etukäteen sovitun mukaisesti kuitteja vastaan enintään 564,29 e/
vuosi/määräytyy 12–16 v. lapsen kulukorvauksen kuukausittaista kulukorvauksen summasta.

Jatkuvan perhehoidon
käynnistämiskorvaus

enintään
3006,24 e
(1.1.2020)
(enintään
2 983,40 e
1.1.2019)

Käynnistämiskorvausta myönnetään
huostaanotetun lapsen perhesijoituksen
alussa lapsen / nuoren tarvitsemiin hankintoihin. Käynnistämiskorvausta voidaan 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 esim. pyytää
perhehoitajalta ostotarjous tai esim. välineiden luovuttamisesta Kainuun sotelle.
Näihin hankintoihin eivät kuulu henkilökohtaiset kulutustavarat.

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

Kehitysvammaisten henkilöiden ja vammaisten henkilöiden perhehoito
Hoitopalkkio
Hoitoluokka
I

II

Postiosoite
PL 400
87070 Kainuu

Hoitopalkkio
Jatkuva
perhehoito
849,30 e/kk
(832,24 e/kk)

971,74 e/kk
(952,22 e/kk)

Puhelin
08 61561/vaihde
Faksi 08 6155 4270

Pankki
FI0881199710008972

Kriteerit
Perhehoidossa oleva henkilö voi saada
Kelan korotettua hoitotukea. Hoidettava tarvitsee runsaasti ohjausta, huolenpitoa ja valvontaa.
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.

Sähköposti
kirjaamo@kainuu.fi
etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Internet
www.kainuu.fi

Y-tunnus
2496986-0
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Lyhytaikainen perhehoito, hoitoluokka I

45,81 e/pv
(44,89 e/pv)
Osavuorokautinen, alle
10 h/pv
30,54 e/pv
(29,93 e/pv)

Lyhytaikainen perhehoito, hoitoluokka II

54,21 e/pv
(53,12 e/pv)
Osavuorokautinen, alle
10 h/pv
36,14 e/pv
(35,41 e/pv)

Lyhytaikainen perhehoito, hoitoluokka III

65,39 e/pv
(64,08 e/pv)
Osavuorokautinen, alle
10 h/pv
47,80 e/pv
(46,84 €/pv)

Perhehoidossa oleva henkilö, joka saa
Kelan perushoitotukea tai perus vammaistukea, ja hän tarvitsee lähes jatkuvaa ohjausta ja huolenpitoa

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

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
Jatkuva perhehoito

Kulukorvaus

Kriteerit

Jatkuva
perhehoito
758,09 e/kk
(752,30 e/kk)

yli 16 v ja alle 16 v

Lyhytaikainen perhehoito

27,17 e/pv
(26,96 e/pv)

yli 16 v ja alle 16 v

Osavuorokautinen lyhytaikainen perhehoito,
alle 10 h/pv

18,12 e/pv
(17,98 €/pv)

yli 16 v ja alle 16 v

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

Postiosoite
PL 400
87070 Kainuu

Puhelin
08 61561/vaihde
Faksi 08 6155 4270

Pankki
FI0881199710008972

Sähköposti
kirjaamo@kainuu.fi
etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Internet
www.kainuu.fi

Y-tunnus
2496986-0
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Ikäihmisten, kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden perhehoidon sijaishoitaja
Kuntayhtymä 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 kuntayhtymään. Perhehoidon sijaishoitajalle maksetaan
hoitopalkkio. Kulukorvausta ei makseta. Sijaishoitaja voi vähentää ko. tehtävän työmatkakulut lopullisessa verotuksessa.
Hoitopalkkio
Perhehoidon sijaishoitaja

Hoitopalkkio
51,73 (50,69) e/pv/asiakas < 8 h/pv
73,03 (71,56) e/pv/asiakas / 1 vrk
(1 vrk = 24 h)
102,26 (100,21) e/pv/4 asiakasta / 12 h
204,52 (200,41) e/pv/4 asiakasta / 1 vrk
(1 vrk = 24 h)
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Kotiin annettava perhehoito
Ikäihmiset sekä vammaiset ja kehitysvammaiset henkilöt
Perhehoitoa voidaan perhehoitolain 3 §:n mukaan antaa myös hoidettavan kotona.
Ikäihmisten sekä vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden omaishoitajan lakisääteinen vapaa voidaan järjestää yksilöllisin perustein hoidettavan kotona edellyttäen, että
saatavilla on valmennettu perhehoitaja. Asiakkaan kotona toimivien perhehoitajien tulee
olla Kainuun Soten hyväksymiä ennakkovalmennuksen käyneitä perhehoitajia.
Kotiin annettavassa perhehoidossa perhehoitaja ei ole työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntayhtymään. Perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkio jokaisesta perhehoidettavasta erikseen. Kulukorvausta ei makseta.
Hoitopalkkio
Hoidettavan kotiin annettava perhehoito

Hoitopalkkio
55,10 (53,99) e/pv/asiakas alle 6 h/pv
88,37 (86,59) e/pv/asiakas 6 h-12 h/pv
124,75 (122,24) e/pv/asiakas 12 h-24 h/pv
Lisäksi maksetaan verohallinnon vuosittain hyväksymä matkakuluvähennys oman auton käytöstä ajopäiväkirjan mukaan.
Perhehoitaja voi laskuttaa matkakorvausta asiakaskäynniltä, kun
yhdensuuntainen matka työn suorittamispaikkaan on yli kymmenen
(10) kilometriä hoitajan vakituisesta asunnosta. Korvaus maksetaan
vain yli kymmenen (10) kilometriä ylittävältä osalta. Matkakorvausta
laskutettaessa huomioidaan enintään sadan (100) kilometrin yhdensuuntainen matka. Matkakorvausta maksetaan siten enintään yhdeksänkymmenen (90) kilometrin yhdensuuntaiselta matkalta ja
enintään sata kahdeksankymmentä (180) kilometrin edestakaiselta
matkalta.

Postiosoite
PL 400
87070 Kainuu

Puhelin
08 61561/vaihde
Faksi 08 6155 4270

Pankki
FI0881199710008972

Sähköposti
kirjaamo@kainuu.fi
etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Internet
www.kainuu.fi

Y-tunnus
2496986-0

Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymä

12 (13)
3.12.2019

Perhehoitajille maksettavat muut korvaukset
Perhehoitajille maksettava käynnistämiskorvaus
Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 1.1.2020 alkaen 3006,24 euroa (1.1.2019
2983,40 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.
Kehitysvammaisten, 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 PRIDEvalmentajaksi 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 1.1.2020 lukien 3 218 e/sis. 6 perheen koulutus (3 218 e v. 2019), tuntikorvauksena 16,09 e/h (16,09 e/h v. 2019). Koulutukseen osallistuvista ylimääräisistä perheistä maksetaan 100 e/perhe (maksimissaan voi
osallistua 18 henkilöä). Neljän pidetyn PRIDE-valmennuksen jälkeen maksetaan kouluttajalle +200 e (3 418 e), seitsemän pidetyn valmennuksen jälkeen +200 e (3 618 e),
kymmenen pidetyn valmennuksen jälkeen +300 e (3 918 e).
Kainuun ulkopuolisen kunnan sijoittaessa Kainuun soten kouluttamaan perheeseen sijoittavan kunnan maksettava korvaus koulutuksesta on 1.1.2020 lukien 2 800 e (2 800 e v.
2019), mikäli koulutuksesta on kulunut alle kaksi vuotta.
Kehitysvammaisten 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.
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