
 

 Perhe- ja sosiaalipalvelut 

Palkkiot, kulukorvaukset, työosuusmaksut 1.1.2022 alkaen 

(kuntayhtymä -> asiakas/toimija) 

  Hyväksytty: Yhtymähallitus 18.11.2020 § 151 

Indeksikorotukset 2022 laskettu                        Yhtymähallitus 9.2.2022 § 7 

  



1. Vammaispalvelut  

 

Vammaispalvelun tukihenkilöille maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset 

Tukihenkilö 

• palkkio   25,95 €/kerta  

• kulukorvaus (kuitteja vastaan) 36,17 €/kk  

• kilometrikorvaus  0,46 € /km  

Vapaaehtoisena tukihenkilönä voi toimia ilman sosiaali- tai terveydenhuollon koulutusta. 

Tukihenkilöksi katsotaan henkilö, jolla on mahdollisuus toimia vammaiselle henkilölle tur-

vallisena ja luotettavana henkilönä kodin ulkopuolella. 

Ammatillinen tukihenkilö 

• palkkio   38,40 €/h  

• kulukorvaus (kuitteja vastaan) 51,67 €/kk  

• kilometrikorvaukset  0,46 € /km 

Ammatilliseksi tukihenkilöksi katsotaan henkilö, jolla on riittävä sosiaali- tai terveyden-

huollon koulutus tai työkokemus. 

 

Vammaispalvelun perhehoitajille maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset  

Pitkäaikainen perhehoito 

• palkkioluokka I  1162,61 €/kk  

• palkkioluokka II  1395,15 €/kk 

• kulukorvaus  619,22 €/kk 

 

Lyhytaikainen perhehoito 

• palkkioluokka I  58,15 €/vrk   

• palkkioluokka II  69,68 €/vrk  

• kulukorvaus  22,52 €/vrk  

 

Käynnistämiskorvaus harkinnan mukaan enintään 3106,53 € / henkilö.  



 

Kehitysvammaisten työtoiminnasta maksettava työosuusraha  

• työtoiminta (Hovipaja ja Toimari)   6 €/pv 

• osallistuminen alihankintatyöhön (Hovipaja ja Toimari) 10 €/pv 

• avotyö toimintakeskuksen ulkopuolella (yritys tai yhdistys) 12 €/pv 

 

2. Lapsiperheiden palvelut 

Lapsiperhepalveluiden tukihenkilöille ja tukiperheille maksettavat palkkiot ja 

kulukorvaukset  

Ammatillinen tukihenkilö 

 palkkio   38,40 €/h 

 kulukorvaus (kuitteja vastaan) 51,67 €/kk  

 kilometrikorvaukset  0,46 €/km 

Ammatilliseksi tukihenkilöksi katsotaan henkilö, jolla on riittävä sosiaali- tai terveyden-

huollon koulutus tai työkokemus.  

Tukihenkilö 

 palkkio       25,95 €/kerta  

 kulukorvaus (kuitteja vastaan) 36,17 €/kk  

 kilometrikorvaukset     0,46 €/ km 

Vapaaehtoisena tukihenkilönä voi toimia ilman sosiaali- tai terveydenhuollon koulutusta. 

Tukihenkilöksi katsotaan henkilö, jolla on mahdollisuus toimia lapselle turvallisena ja luo-

tettavana aikuisena kodin ulkopuolella. 

Tukiperhe 

 palkkio    59,17 €/vrk 

 kulukorvaus (kuitteja vastaan) 30,94 €/vrk 

 kilometrikorvaus    0,25 € / km 

Viikonloppu lasketaan 3 vrk.  

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lähityöntekijän (SHL) harkinnan 

mukaan lapsen hoitoisuuden perusteella voidaan maksaa tukiperheelle korotettua hoito-

palkkiota (ks. Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön suositus) sekä etukäteen erik-

seen sovittaessa korvata pienistä matkoista tai retkistä aiheutuvia lapsen kuluja (esim. 

retki huvipuistoon tai eläintarhaan tms.)  



 

PERHEHOIDON HOITOPALKKIOT JA KULUKORVAUKSET  

Hoitopalkkio Kotona olevan perhehoitajan 
0-2 v 1239,39 €/kk+ kotihoidontuen suuruinen määrä 
3-17 v 1239,39 €/kk 
18-24 v 900,41 - 1239,39 €/kk sijaisperheessä asuva nuori, 
yksilökohtaiseen harkintaan perustuen  

Voidaan maksaa myös, jos erityistä huolenpitoa vaativa nuori asuu viikot op-
pilaitoksessa tai harjoittelee itsenäistä asumista. 

Työssä käyvän perhehoitajan 958,67 €/kk 

Erityisen tuen perhehoito 2383,43 €/kk 

Korotettu hoitopalkkio Kotihoidontuki 0-3 -vuotiaalle lapselle 346,17 €/kk 
Korotus 1. peruspalkkio + 360,17 €/kk 
Korotus 2. peruspalkkio + 720,32 €/kk 

Kulukorvaus 0-11 v 572,73 €/kk 
12-16 v 656,03 €/kk 
17- v 749,74 €/kk 

Yli 18-vuotias, joka asuu oppilaitoksessa tai on armeijassa 364,47 €/kk 
Mikäli lapsella on esim. erityisruokavalio tai jostain muusta erityisestä syystä menot nouse-
vat, on aiheellista harkita kulukorvauksen korottamista. 

Erityisen tuen perhehoito 
0-11 v 645,61 €/kk 
12-16 v 728,92 €/kk 
17- v 791,40 €/kk 

Käynnistämiskorvaus Harkinnan mukaan enintään 3106,53 € 

Käyttövarat Sisältyvät kulukorvaukseen. 

Yli 15-vuotiaalle omaan käyttöön vähintään 1/3 elatustuen määrästä. 

Lapsilisät Maksetaan sijaisvanhemmille. 

Sairauskustannukset Normaalit sairauskulut sisältyvät kulukorvaukseen. 

Kulukorvauksen lisäksi korvataan sellaiset yksilöllisistä tarpeista johtuvat ter-
veydenhuollon (esim. silmälasit) ja terapian erityiset kustannukset, joita 
muun lainsäädännön nojalla ei korvata. 

Vammaistuet peritään kunnalle hoidon korvaukseksi ja lakisääteisesti lap-
selle kerättäviin itsenäistymisvaroihin. 

Päivähoitokustannukset Korvataan 

Harrastuskulut Asiakassuunnitelman mukaisesti tuetaan pitkäjänteistä harrastusta 400 
€/vuosi ylittävältä osalta. 

Koulutuskustannukset Alle 21-vuotiaan lapsen tai nuoren opinnoista aiheutuvat erityiset kustan-
nukset, joita muun lainsäädännön nojalla ei korvata. 

Koulun vaatimat liikuntavälineet korvataan. 

Matkakustannukset Lapsen yhteydenpidossa omaisiinsa aiheutuvat matkakustannukset 
korvataan. Kilometrikorvaus omaa autoa käytettäessä on 0,25 €/km. 

Perhehoitajan oikeus va-
paaseen 

Vapaaoikeus 2 vrk/kk 



Korvaus ansionmenetyk-
sestä 

Korotus 2. mukaan 720,32 €/kk 
Sijoituksen alussa ansiotyöstä kotiin jäävälle vanhemmalle voidaan maksaa hoitopalkkion li-
säksi korvausta menetetystä ansiosta sijoitetun lapsen tarpeiden mukaan 1-12 kuukauden 
ajan 

 

Lyhytaikainen perhehoito, vastaanottoperhesijoitus, muut 

Käynnistämiskorvaus Tarpeen mukaan  

Hoitopalkkio 59,32 €/vrk Jos sijoitus jatkuu yhtäjaksoisesti yli 
kolme kuukautta, maksetaan ylittävältä 
ajalta normaalit perhehoidon palkkiot ja 
kulukorvaukset. 

Kulukorvaus 32,28 €/vrk   

 

Perhehoitajan vapaa 

Hoitopalkkio 59,32 €/vrk 

 

Mikäli vapaa korvataan perhehoita-
jalle rahana, se lasketaan kaavalla: 
palkkio / 30 x vapaaoikeusvuorokau-
sien määrä. 

 

Huom! laskentaperusteena tosiasialli-
nen palkkio. 

Perhehoitajalaki (14 §) 

Kunta tai kuntayhtymä voi järjestää per-
hehoitajan vapaan tai muun tilapäisen 
poissaolon ajaksi tarvittavan sijaishoidon 
tekemällä säädetyt edellytykset täyttä-
vän henkilön kanssa toimeksiantosopi-
muksen, jolla tämä sitoutuu huolehti-
maan sijaishoidosta perhehoitajan ko-
tona. Sijaishoitoa voidaan järjestää 
edellä tarkoitetulla tavalla, jos perhehoi-
taja suostuu siihen ja järjestely arvioi-
daan hoidettavan henkilön edun mu-
kaiseksi. 

 

STM 9.12.2021: Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2022 (palkkioihin korotus 2,46 % ja kulukor-

vauksiin 3,13 %). Hoitopalkkion vähimmäismäärä on 847,24 euroa ja kulukorvauksen 437,44 euroa. 

 

 

3. Aikuisten psykososiaaliset palvelut 

Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta 

 työtoiminta   9€ / päivä 

   

 


