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Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2022 alkaen 
 
Seuraavissa taulukoissa on perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2022 al-
kaen. Vertailutietona suluissa on aikaisemmin 1.1.2021 alkaen maksetut perhehoidon palk-
kiot ja korvaukset.  
 
Ikäihmisten perhehoito 
 
Hoitopalkkio 
 
Korvausmuoto Hoitopalkkio 
   Kriteerit 

 
Ikäihmisen perhehoito, joka muo-
dossaan edellyttää aina palvelutar-
peen arviointia. 
 
Kokonaisarvioinnissa huomioidaan 
erityisesti se, että henkilö tarvitsee 
toisen henkilön ohjausta, tukea tai 
läsnäoloa arjessa selviytymiseen 
enemmän kuin kotiin annettavalla 
palvelulla voidaan tai on tarkoituk-
senmukaista häntä tukea. 
 
Lyhytaikainen perhehoito on pääasi-
assa tarkoitettu omaishoitajan laki-
sääteisten vapaapäivien käyttöön. 

Jatkuva perhehoito 881,59 €/kk 
(860,42 €/kk) 
 

  

Lyhytaikainen perhehoito 
ympärivuorokautinen hoiva 

 47,55 €/pv 
(46,41 €/pv) 
 

Lyhytaikainen perhehoito voi kestää 
yhtäjaksoisesti enintään 3 kk. 

Lyhytaikainen perhehoito 
kriisiperhehoito 

 53,96 €/pv 
(52,66 €/pv) 
 

Valmius ottaa ikäihminen vastaan 
lyhyellä varoitusajalla akuutin kriisiti-
lanteen vuoksi. Edellyttää palvelu-
tarpeen arvioinnin. 
 
Sijoituksen kesto enintään 14 vrk. 

Lyhytaikainen perhehoito 
osavuorokautinen hoiva 

 18,36 €/pv 
(17,92 €/pv) 
 

Osavuorokautinen hoito voi kestää 
enintään 10 h/vrk 
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Kulukorvaus 
 
Korvausmuoto Kulukorvaus  
   Kriteerit 
Jatkuva perhehoito 783,38 €/kk 

(759,60 €/kk) 
 

  

Lyhytaikainen perhehoito 
ympärivuorokautinen hoiva 

 28,07 €/pv 
(27,22 €/pv) 
 

Lyhytaikainen perhehoito voi kes-
tää yhtäjaksoisesti enintään 3 kk. 
 

Lyhytaikainen perhehoito 
kriisiperhehoito 

 31,32 €/pv 
(30,37 €/pv) 
 

Valmius ottaa ikäihminen vastaan 
lyhyellä varoitusajalla akuutin kriisi-
tilanteen vuoksi. Edellyttää palvelu-
tarpeen arvioinnin. 
 
Sijoituksen kesto enintään 14 vrk 
 

Lyhytaikainen perhehoito 
osavuorokautinen hoiva 

 11,86 €/pv 
(11,50 €/ pv) 
 

Osavuorokautinen hoito voi kestää 
enintään 10 h/vrk 

 
 
Lasten ja nuorten perhehoito 
 
Jatkuva lasten ja nuorten perhehoito 

 
Hoitopalkkio 
 
Korvausmuoto Hoitopalkkio   Kriteerit 
Jatkuva perhehoito 
 

1134,39 €/kk 
(1107,15 
€/kk) 
 

 Perushoitopalkkio 0 – 17 -vuotias 
lapsi 
 
Mikäli lapsi on poissa perhehoitoko-
dista yli kaksi (2) kuukautta (esimer-
kiksi sairaalahoitojaksolla), kolman-
nesta kuukaudesta lähtien makse-
taan osa-aikainen hoitopalkkio. 
 

Jatkuva, vaativa perhe-
hoito 
 

1361,25 €/kk 
(1328,57 
€/kk) 
 

 Jatkuva vaativa perhehoitopalkkio  
0 – 17 -vuotias lapsi 
 
Lapsi tarvitsee erityisen vaativaa, 
sitovaa, ympärivuorokautista huo-
lenpitoa ja avustamista. Hoidettava 
lapsi on vaikeavammainen ja/tai 
muuten sairauden vuoksi runsaasti 
hoitoa tarvitseva. Lapsella on vai-
keahoitoisuudesta useita asiantunti-
jalausuntoja. Perhehoitajalla on val-
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Korvausmuoto Hoitopalkkio   Kriteerit 
miudet vastata lapsen tarpeisiin, ja 
hänellä on vähintään sosiaali- ja ter-
veydenhuollon perustutkinto. Perhe-
hoitajat ovat suorittaneet lasten- ja 
nuorten perhehoidon valmennuksen 
(esim. PRIDE-koulutus). 
 
Mikäli lapsi on pois perhehoitokodis-
ta yli kaksi (2) kuukautta (esimerkiksi 
sairaalahoitojaksolla), kolmannesta 
kuukaudesta lähtien maksetaan osa-
aikainen hoitopalkkio. 
 

Tilapäinen päätoiminen 
perhehoitopalkkio 

1701,56 €/kk 
(1660,71 
€/kk) 
 

 0 – 5 -vuotias lapsi   
 
Tilapäistä päätoimista perhehoito-
palkkiota voidaan maksaa, jos sijoi-
tettu lapsi ei ole päivähoidossa.  
0 – 9 -kuukautisen vauvan kohdalla 
kyse on niin sanotusta vanhempain-
rahakaudesta. Korvausta voi saada 
vain yhdestä lapsesta kerrallaan. 
 
Tilapäisen päätoimisen perhehoidon 
korvauksen maksaminen edellyttää, 
että toinen perhehoitajista jää sijoi-
tuksen alussa tehdyn asiakassuunni-
telman mukaisesti pois vakinaisesta 
ansiotyöstä palkattomalle virka- tai 
työvapaalle tai pois määräaikaisesta 
työsuhteesta mahdollistaakseen lap-
sen / lasten hoidon kotona. Tilapäi-
sen päätoimisen perhehoidon kor-
vausta maksetaan enintään yhden 
(1) vuoden ajan sijoituksen alkami-
sesta (määräaikainen toimeksianto-
sopimus tämän asian osalta).  
 
Mikäli lapsi on poissa perhehoitoko-
dista yli kaksi (2) kuukautta (esimer-
kiksi sairaalahoitojaksolla), kolman-
nesta kuukaudesta lähtien makse-
taan osa-aikainen hoitopalkkio. 
 

Jatkuva perhehoito  
yli 18 -vuotias 

711,52 €/kk 
(694,44 €/kk) 
 

 Yli 18 -vuotias jälkihuoltonuori, joka 
asuu perhehoitokodissa erityisen 
tuen tarpeen vuoksi.  
 
Perhehoidon päättyessä hoitopalkki-
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Korvausmuoto Hoitopalkkio   Kriteerit 
on maksaminen päättyy kuluvan 
kuukauden loppuun. 
 

Osa-aikainen perhehoito 
 

567,20 €/kk 
(553,58 €/kk) 
 
50 % jatku-
van perhe-
hoidon palk-
kiosta 
 

 Nuori asuu arkisin toisella paikka-
kunnalla esimerkiksi opiskelun tai 
armeijan (yli 18 v.) takia ja viettää 
viikonloput ja loma-aikoja perhehoi-
tokodissa. Vastuu nuoren tukemises-
ta on edelleen perhehoitajilla. Jälki-
huollon suunnitelmassa määritellään 
tarkemmin perhehoitajien rooli nuo-
ren itsenäistymisessä. 

Tai 

Lapsi tai nuori on pois perhehoitoko-
dista yli kaksi (2) kuukautta (esimer-
kiksi sairaalahoitojakson vuoksi). 
Kolmannesta kuukaudesta lähtien 
maksetaan edelleen osa-aikainen 
hoitopalkkio. 

Erityishoitopalkkiolisä I 
 

340,32 €/kk 
(332,15 €/kk) 
 
(30 % korotus 
jatkuvan per-
hehoidon 
hoitopalkki-
oon) 
 

 Lapselle / nuorelle on myönnetty alle  
16 -vuotiaan ja yli 16 -vuotiaan lap-
sen perusvammaistuki I  
 
Erityishoitopalkkiolisä maksetaan 
hoito-palkkion lisäksi. Lisä on voi-
massa siitä lähtien ja siihen saakka 
kunnes perusvammaistuki I on voi-
massa. Toimeksiantosopimukseen 
merkitään erityishoitopalkkion voi-
massaolo. 
 
Kelan vammaistuki peritään Kainuun 
sotelle itsenäistymisvarojen kerryt-
tämiseksi 
 

Erityishoitopalkkiolisä II 
 

567,20 €/kk 
(553,58 €/kk) 
 
(50 % korotus 
jatkuvan per-
hehoidon 
hoitopalkki-
oon) 
 

 Lapselle / nuorelle on myönnetty alle  
16 -vuotiaan ja yli 16 -vuotiaan lap-
sen korotettu vammaistuki II tai nuo-
ren kuntoutusraha 
 
Erityishoitopalkkiolisä maksetaan 
hoitopalkkion lisäksi. Lisä on voi-
massa siitä lähtien ja siihen saakka, 
kunnes korotettu vammaistuki II tai 
nuoren kuntoutusraha päätös on 
voimassa. Toimeksiantosopimukseen 
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Korvausmuoto Hoitopalkkio   Kriteerit 
merkitään erityishoitopalkkion voi-
massaolo. 
 
Kelan korotettu vammaistuki ja nuo-
ren kuntoutusraha peritään Kainuun 
sotelle itsenäistymisvarojen kerryt-
tämiseksi. 
  

Erityishoitopalkkiolisä III 
 

1134,39 €/kk 
(1107,15 
€/kk) 
 
100 % koro-
tus hoitopalk-
kioon 
 

 Lapselle / nuorelle on myönnetty alle  
16 -vuotiaan ja yli 16 -vuotiaan lap-
sen ylin vammaistuki III 
 
Erityishoitopalkkiolisä maksetaan 
hoitopalkkion lisäksi. Lisä on voi-
massa siitä lähtien ja siihen saakka, 
kunnes ylin vammaistuki III on voi-
massa. Toimeksiantosopimukseen 
merkitään erityishoitopalkkion voi-
massaolo. 
 
Kelan ylin vammaistuki peritään Kai-
nuun sotelle itsenäistymisvarojen 
kerryttämiseksi 
 

    
Lapsilisä  
 

  Maksetaan perhehoitajalle. (Ei kerry-
tä itsenäistymisvaroja.) 
 

Opintoraha / nuoren kun-
toutusraha 
 

  Kelan opintoraha ja nuoren kuntou-
tusraha peritään Kainuun sotelle 
(kerryttää lapsen itsenäistymisvaro-
ja).  

 
 
Lasten ja nuorten perhehoito 
 
Lyhytaikainen lasten ja nuorten perhehoito 
 
Hoitopalkkio 
 
Korvausmuoto Hoitopalkkio  Kriteerit 
Lyhytaikainen perhe-
hoito 
 
(kiireellinen sijoitus tai 
kiireellinen avohuollon 
sijoitus) 

62,33 €/pv 
(60,83 €/pv) 
 

 Lapsi on sijoitettu perhehoitoon ly-
hytaikaisesti kiireellisen sijoituksen 
tai kiireellisen avohuollon sijoituksen 
päätöksellä. Hoitopalkkiota makse-
taan maksimissaan 30 päivän ajan, 
jonka jälkeen siirrytään maksamaan 
tukiperhehoidon mukaista päiväkoh-
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taista hoitopalkkiota. Perhehoitajilla 
on oikeus laskuttaa ainoastaan to-
teutuneet hoitopäivät, eikä erillistä 
irtisanomisaikaa ole. Lyhytaikainen 
perhehoito voi kestää maksimissaan 
kolme (3) kuukautta. Perhehoitajille 
tehdään lyhytaikaisen perhehoidon 
toimeksiantosopimus. 
 

Lyhytaikainen perhe-
hoito (suunnitelmalli-
nen avohuollon sijoi-
tus) 

1134,39 €/kk 
(1107,15 €/kk) 
 
 

 Lapsi on sijoitettu perhehoitoon avo-
huollon sijoituksen päätöksellä. Ly-
hytaikainen perhehoito voi kestää 
maksimissaan kolme (3) kuukautta 
kerrallaan. Perhehoitajille tehdään 
lyhytaikaisen perhehoidon toimeksi-
antosopimus. Mikäli perhehoito päät-
tyy ennen määräaikaa, perhehoitajal-
le maksetaan korvaukset sen kuu-
kauden loppuun saakka jolloin sijoi-
tus on päättynyt. Mikäli avohuollon 
sijoitus jatkuu, tulee arvioida teh-
däänkö jatkuva perhehoitosopimus 
vai lyhytaikainenperhehoitosopimus.  

Tukiperhehoito  
 
tai 
 
Perhehoitajan vapaiden 
sijainen (sijainen ottaa 
lapsen hoitoon omaan 
kotiinsa) 
 

37,82 €/pv 
(36,91 €/pv) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47,55 €/pv 
(46,41 €/pv) 
 
 
 
56,27 €/pv 
(54,92 €/pv)  
 
 
 
67,88 €/pv 
(66,25 €/pv) 
 

 Mikäli tukiperhehoito kestää yli 14 
pv/kk, muuttuu perhehoito jatkuvaksi 
perhehoidoksi (sosiaalityöntekijä 
tekee uuden päätöksen). Hoitopalk-
kio tukiperhehoidossa määräytyy 
jatkuvan perhehoitopalkkion päivä-
korvauksen mukaan 1134,39 €/30 pv 
(1107,15 €/30 pv). Luokat I-III mää-
räytyvät vammaispalvelujen tilapäi-
sen perhehoidon korvausten mukai-
sesti. 
 
Lapsen perusvammaistuki I 
 
 
 
 
Lapsen korotettu vammaistuki II 
 
 
 
 
Lapsen ylin vammaistuki III 
 

Perhehoitajan vapaiden 
sijainen (hoito tapahtuu 

62,33 €/pv 
(60,83 €/pv) 
 

 Perhehoitajan sijaiselle maksetaan 
hoitopalkkio, ei kulukorvausta (per-
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perhehoitajan kotona, 
jonne lapsi on sijoitettu 
 

hehoitajan tulee huolehtia vapaiden 
ajalle tarvittavat ruuat ja muut tarvik-
keet). 

 
 
Lasten ja nuorten perhehoito 
 
Kulukorvaus 
 
Korvausmuoto Kulukorvaus  Kriteerit 
 Jatkuva  

perhehoito 
  

Lasten jatkuva perhehoi-
to 
 

490,60 €/kk 
(475,71 €/kk) 
 
 
583,12 €/kk 
(565,42 €/kk) 
 
 
653,71 €/kk 
(633,87 €/kk) 
 

 0 – 11 -vuotiaat  
 
 
 
12 – 16 -vuotiaat 
 
 
 
17 – 24 -vuotiaat  
 
Mikäli nuorella on omia säännöllisiä 
tuloja tai Kelan etuuksia (ei opintotu-
ki), maksetaan osa-aikaisen perhe-
hoidon kulukorvausta. 
 

Osa-aikainen perhehoito 
 

233,85 €/kk 
(226,75 €/kk) 
 

 Lapsi on sairaalahoidossa tai hänen 
muu sovittu oleskelunsa muualla 
kuin perhehoitokodissa kestää yli 
kuukauden.  
 
Tai 
 
Lapsi tai nuori viettää perhehoitoko-
dissa viikonloppuja ja loma-aikoja. 
Perhehoitajat tukevat lasta tai nuorta 
itsenäistymisessä. Silloin kun kysy-
myksessä on 18−24 -vuotias nuori, 
jälkihuollon suunnitelmaan määritel-
lään perhehoitajien rooli nuoren it-
senäistymisen tukemisessa.  
 
Tai 
 
Kysymyksessä on nuori, jolla on 
omia säännöllisiä tuloja tai Kelan 
etuuksia (ei opintotuki). 
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Lyhytaikainen perhehoi-
to 
 

 31,32 €/pv 
(30,37 
€/pv) 
 

Lapsi on lyhytaikaisessa perhehoi-
dossa kiireellisen sijoituksen, kiireel-
lisen avohuollon sijoituksen tai avo-
huollon sijoituksen päätöksellä. Sijoi-
tus kestää enintään kolme (3) kuu-
kautta.  
 

Tukiperhehoito  
tai  
Perhehoitajan vapaiden 
sijainen (sijainen ottaa 
lapsen omaan kotiinsa) 
 

 31,32 €/pv 
(30,37 
€/pv) 
 

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

Erilliskorvaus tervey-
denhuoltokustannusten 
osalta  

  Kulukorvaukseen sisältyvät tavan-
omaiset terveydenhuollon kustan-
nukset (kuten käsikauppatavaralääk-
keet). 
 
Erilliskorvauksena korvataan julkisen 
terveydenhuollon terveyskeskus-
maksut, poliklinikkamaksut, lääkärin 
määräämät reseptilääkkeet, kohtuul-
liset kustannukset silmälaseista, pii-
lolinssit, hammashoito, sairaalahoito 
ja muut ei tavanomaiseksi luokitelta-
vat terveydenhuoltomenot.  
 
Sovitut terapiasta aiheutuneet kulut 
sekä siihen liittyvät matkakulut kor-
vataan siltä osin kuin Kela tai yksityi-
nen sairausvakuutus ei niitä korvaa. 
 

Opiskelukustannusten 
korvaus 
 

  Korvataan opiskelusta aiheutuvat 
kustannukset (esim. tietokoneohjel-
mineen max. 500 euron, kirjat, eri-
tyisvaatetus tai matkakulut Kelan 
koulumatkakorvauksen ylittävältä 
osalta)  
 

Harrastuskustannusten 
korvaus 
 

  Kulukorvaus kattaa harrastekausi-
maksuja, välineitä ja harrastematka-
kuluja 400 €/kalenterivuosi. Ylimene-
vältä osalta korvataan kuitteja vas-
taan enintään 600 €/kalenterivuosi. 

Lapsen säännöllistä, ohjattua, tavoit-
teellista ja aktiivista harrastusta 
(esimerkiksi kilpaurheilu) voidaan 
poikkeuksellisesti tukea myös enim-
mäismäärän ylittävältä osalta tosi-
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asiallisten kustannusten mukaisesti. 
Päätöksen asiasta tekee lapsen asi-
oista vastaava sosiaalityöntekijä ja 
se kirjataan asiakassuunnitelmaan. 

 
Luonapitokorvaus 12,00 €/pv 

(10,00 €/pv) 
 Lapsen asioista vastaava sosiaali-

työntekijä korvaa lapsen läheiselle 
asiakassuunnitelman mukaisesta 
lapsen ja vanhemman välisistä ta-
paamisista kotona tai vastaavasta 
tapaamisesta aiheutuneita kuluja  
12 €/päivä/lapsi. Maksu määräytyy 
samoin kuin laitokseen sijoitetuilla 
lapsilla. 
 

Verohallinnon hyväksy-
mä matkakuluvähennys 
oman auton käytöstä 
0,25 €/km  
 

  Perhehoitajalle korvataan asiakas-
suunnitelmassa sovitut sijoitetun 
lapsen kuljetukset esimerkiksi biolo-
gisten sukulaisten tapaamisiin. Per-
hehoitaja voi hakea matkakorvausta 
myös osallistumisestaan Kainuun 
soten järjestämiin perhehoitajien 
työnohjaukseen, koulutuksiin sekä 
virkistystoimintaan. 
 
Tukiperheelle korvataan lapsen tuki-
perheeseen hakuun ja kotiin vientiin 
liittyvät kilometrit asiakassuunnitel-
man mukaisesti. Ensisijaisesti lapsen 
vanhemmat järjestävät kuljetuksen 
itse. 
 

Sijoitetun lapsen loma- 
ja virkistyskorvaus 
 

enintään 
583,12 €/vuosi 
(enintään 
565,42 €/vuosi) 
 
 

 Perhehoitajalle korvataan sijoitetun 
lapsen loma- ja virkistystoiminnasta 
aiheutuneita kustannuksia sosiaali-
työntekijän kanssa etukäteen sovitun 
mukaisesti kuitteja vastaan enintään 
583,12 €/ 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 
3106,53 € 
(enintään 
3012,25 € 

 Käynnistämiskorvausta myönnetään 
huostaanotetun lapsen perhesijoi-
tuksen alussa lapsen tarvitsemiin 
hankintoihin. Käynnistämiskorvausta 
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(1.1.2021) 
 

voidaan käyttää enintään kahden 
vuoden ajan sijoituksen alkamisesta. 
Lapsen henkilökohtaiset kulutustava-
rat ovat lapsen omaisuutta (ks. toi-
mintaohje ). 
 
Käynnistämiskorvauksen poistoaika 
on neljä vuotta siten, että kunakin 
vuonna poistuu neljäsosa (25 %) 
hankinnan arvosta. Mikäli perhehoito 
lakkaa lyhyemmän ajan kuluessa, 
voidaan sopia osan takaisin maksus-
ta esimerkiksi pyytää perhehoitajalta 
ostotarjous tai sopia hankintojen luo-
vuttamisesta Kainuun sotelle. Näihin 
hankintoihin eivät kuulu henkilökoh-
taiset kulutustavarat. 
 

 
Viranhaltijalla on tapauskohtaisesti yksilöllinen harkinnanvara maksaa hoitopalkkion lisäksi 
erityislisää. Päätöksen tekee delegointipäätöksen mukainen viranhaltija.  
 
 
Kehitysvammaisten henkilöiden ja vammaisten henkilöiden perhehoito 
 
Hoitopalkkio 
 
Hoitoluokka Hoitopalkkio  Kriteerit 
 Jatkuva 

perhehoito 
  

I 881,59€/kk 
(860,42 €/kk) 
 

 Perhehoidossa oleva henkilö voi 
saada Kelan korotettua hoitotukea. 
Hoidettava tarvitsee runsaasti oh-
jausta, huolenpitoa ja valvontaa. 
 

II 1008,67€/kk 
(984,46 €/kk) 
 

 Perhehoidossa oleva henkilö tarvit-
see erityisen vaativaa, sitovaa, ym-
pärivuorokautista huolenpitoa, 
avustamista ja hoitoa. Hoidettavana 
henkilö on vaikeavammainen ja 
/muuten sairauden vuoksi runsaasti 
hoitoa tarvitseva ja hän voi saada 
Kelan ylintä hoitotukea.  
 

Lyhytaikainen perhe-
hoito, hoitoluokka I 

 47,55€/pv 
(46,41 €/pv) 
 
 
Osavuoro-

Perhehoidossa oleva henkilö, joka 
saa Kelan perushoitotukea tai pe-
rusvammaistukea, ja hän tarvitsee 
lähes jatkuvaa ohjausta ja huolen-
pitoa. 
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kautinen, 
alle 10 h/pv 
31,70€/pv 
(30,94 €/pv) 
 

 

Lyhytaikainen perhe-
hoito, hoitoluokka II 

 56,27€/pv 
(54,92 €/pv) 
 
 
 
Osavuoro-
kautinen, 
alle 10 h/pv 
37,51€/pv 
(36,61 €/pv) 
 

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

Lyhytaikainen perhe-
hoito, hoitoluokka III 

 67,87€/pv 
(66,24 €/pv) 
 
 
 
Osavuoro-
kautinen, 
alle 10 h/pv 
49,61€/pv 
(48,42 €/pv) 
 

Perhehoidossa oleva henkilö tarvit-
see erityisen vaativaa, sitovaa, ym-
pärivuorokautista huolenpitoa, 
avustamista ja hoitoa. Hoidettavana 
henkilö on vaikeavammainen ja 
/muuten sairauden vuoksi runsaasti 
hoitoa tarvitseva ja hän saa Kelan 
ylintä hoitotukea tai ylintä vammais-
tukea. 

 
 
Kulukorvaus 
 
Korvausmuoto Kulukorvaus  Kriteerit 
 Jatkuva  

perhehoito 
  

Jatkuva perhehoito 783,38€/kk 
(759,60 €/kk) 
 

 yli 16 v ja alle 16 v 
 

Lyhytaikainen perhe-
hoito 

 28,07€/pv 
(27,22 €/pv) 
 

yli 16 v ja alle 16 v 

Osavuorokautinen 
lyhytaikainen perhe-
hoito, alle 10 h/pv 
 

 18,72€/pv 
(18,15 €/pv) 
 

yli 16 v ja alle 16 v 

 
Viranhaltijalla on tapauskohtaisesti yksilöllinen harkinnanvara maksaa hoitopalkkion li-
säksi erityislisää. Päätöksen tekee delegointipäätöksen mukainen viranhaltija. 
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Ikäihmisten, kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden perhehoi-
don sijaishoitaja  
 
Kuntayhtymä voi järjestää perhehoitajan vapaan tai muun tilapäisen poissaolon ajaksi 
tarvittavan perhehoitajan sijaisuuden tekemällä perhehoidon ennakkovalmennuksen 
saaneen henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen. Toimeksiantosopimuksella sijaishoi-
taja sitoutuu huolehtimaan perhehoidosta perhehoitajan kotona. Sijaishoito voidaan jär-
jestää, jos perhehoitaja suostuu siihen ja järjestely arvioidaan hoidettavan edun mu-
kaiseksi. 
 
Sijaishoitaja ei ole työsuhteessa kuntayhtymään. Perhehoidon sijaishoitajalle maksetaan 
hoitopalkkio. Kulukorvausta ei makseta. Sijaishoitaja voi vähentää ko. tehtävän työ-
matkakulut lopullisessa verotuksessa. 
 
 
Hoitopalkkio 
 
Perhehoidon sijaishoitaja Hoitopalkkio 
 53,69 (52,40) €/pv/asiakas < 8 h/pv 

 
75,80 (73,98) €/pv/asiakas / 1 vrk 
(1 vrk = 24 h) 
 
106,14 (103,59) €/pv/4 asiakasta / 12 h 
 
212,29 (207,19) €/pv/4 asiakasta / 1 vrk  
(1 vrk = 24 h) 



 

Kainuun sosiaali- ja  
terveydenhuollon kuntayhtymä 
 

  13 (15) 

  
15.12.2021 

 

 
 
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 

   

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 lakisää-
teinen 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 teh-
neeseen kuntayhtymään. Perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkio jokaisesta perhe-
hoidettavasta erikseen. Kulukorvausta ei makseta. 
 
Hoitopalkkio 
 
Hoidettavan kotiin annettava 
perhehoito 

Hoitopalkkio 

 57,19 (55,82) €/pv/asiakas alle 6 h/pv  
 
91,72 (89,52) €/pv/asiakas 6 h-12 h/pv 
 
129,49 (126,38) €/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 1.1.2022 alkaen 3106,53 euroa  
(1.1.2021 3012,25 euroa) perhehoidossa olevaa henkilöä kohti. 
 
 
Perhehoitajille maksettavat matkakorvaukset 
 
Tavanomaiset hoidettavan kuljetukset sisältyvät perhehoitajalle maksettavaan kulukor-
vaukseen. Perhehoitajalle voidaan maksaa matkakorvausta oman auton käytöstä vero-
hallinnon vuosittain hyväksymän matkakuluvähennyksen mukaisesti ei-tavanomaisista 
asiakkaan kuljetuksista, esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: 
 

- perhehoitaja osallistuu koulutukseen, työnohjaukseen, perhehoitajien työko-
kouksiin 

- 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 erilli-
sen 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 perhe-
hoitaja. PRIDE-kouluttajan työpanos on noin 200 tuntia koulutusta kohden. Kouluttajana 
toimivalle perhehoitajalle maksetaan maksukorvaus 1.1.2020 lukien 3218 €/ sisältää 
6 perheen koulutus (3218 € v. 2019), tuntikorvauksena 16,09 €/h (16,09 €/h v. 2019). 
Koulutukseen osallistuvista ylimääräisistä perheistä maksetaan 100 €/perhe (maksimis-
saan 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 €). 
 
Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoitajat valmennetaan Keva-valmennuksella, jossa 
kouluttajina toimivat sosiaaliohjaaja ja Keva-valmennuksen kouluttajakoulutuksen käynyt 
perhehoitaja. Kouluttajana toimivalle perhehoitajalle maksetaan tehtyjen tuntien mukai-
nen tuntipalkka PRIDE-valmennuksen mukaisesti. 


