Liite 1
Perhehoidon maksut
Lakisääteiset indeksikorotukset perhehoidon maksuissa huomioidaan vuosittain.
HOITOPALKKIO

PITKÄAIKAINEN
PERHEHOITO

TILAPÄINEN
PERHEHOITO

OSAVUOROKAUTINEN
PERHEHOITO 3-8 h

Maksuluokka 1

881,68 €/kk

68,21 €/hoitopäivä

47,13 €

Maksuluokka 2

1049,58 €/kk

83,97 €/hoitopäivä

Erityismaksuluokka 3

1416,91 €/kk

Perhehoito keskeytyy
perhehoitajan sairausloman
takia

Hoitopalkkio maksetaan
Kelan
sairauspäivärahan
omavastuuajalta.
Perhehoitajan kotiin
tulevalle sijaiselle
maksetaan tilapäisen
perhehoidon
hoitopalkkio. Lisäksi
sijaiselle maksetaan
matkakorvaus
Verohallinnon
päätöksen mukaisesti.
Hoitopalkkio maksetaan
21
päivää
täysimääräisenä.

Perhehoito keskeytyy
perhehoitajasta
riippumattomasta syystä
(Esim. hoidettavan
sairaalahoito, vierailu
läheisten luona)
Perhehoitajan vapaan
ajalta

Perhehoitajan vapaan
ajalta, kun perhekotiin
tulee sijainen

Vapaata ei ole
mahdollista pitää
asiakkaasta johtuvista
syistä

Hoitopalkkio maksetaan
täysimääräisenä. Jos
hoidettava menee
vapaan
ajaksi toiseen
perhehoitopaikkaan,
lomapaikan
perhehoitajalle
maksetaan tilapäisen
perhehoidon
hoitopalkkio.
Hoitopalkkio maksetaan
täysimääräisenä.
Perhehoitajan kotiin
tulevalle sijaiselle
maksetaan tilapäisen
perhehoidon
hoitopalkkio. Lisäksi
sijaiselle maksetaan
matkakorvaus
Verohallinnon
päätöksen mukaisesti
(Kts. Toimintaohje s.17)
Maksetaan
ylimääräinen
kuukausipalkkio.

Kun hoitopäiviä on
vähintään 14 päivää/kk,
vapaa (3 pvä) korvataan
rahana hoitopalkkion
maksun yhteydessä
tilapäisen perhehoidon
hoitopalkkion suuruisena.
Saman sijoittajan
toimeksiantosopimusten
hoitopäivät lasketaan
yhteen vapaaoikeuden
kertymistä määriteltäessä.

Kun sama asiakas on
osavuorokautisessa
perhehoidossa vähintään
14 päivää/kk, vapaa (3 pvä)
korvataan rahana
hoitopalkkion maksun
yhteydessä
osavuorokautisen
perhehoidon hoitopalkkion
suuruisena.

Perhehoitajan koulutuksen
ajalta

Koulutus ei vaikuta
hoitopalkkioon eikä
kulukorvaukseen.

Perhehoito todetaan
puutteelliseksi, eikä asia ole
korjattavissa

Toimeksiantosopimus
puretaan välittömästi ja
maksut päättyvät
välittömästi.
Hoitopalkkio ja
kulukorvaus maksetaan
täysimääräisenä 21
päivää.

Perhehoidon asiakkaan
kuolema

KULUKORVAUS

PITKÄAIKAINEN
PERHEHOITO

TILAPÄINEN
PERHEHOITO

OSAVUOROKAUTINEN
PERHEHOITO 3-8 h

Peruskulukorvaus

729,85 €/kk

22,46 €/hoitopäivä

15,71 €

Erityislisä 1
Erityiskuluja: ruoka,
puhtaanapito, muu
Perhehoito keskeytyy
perhehoitajan sairausloman
vuoksi

51,80 €/kk

5,18 €/hoitopäivä

3,11 €

HOIDETTAVAN KOTONA ANNETTAVA
PERHEHOITO

TILAPÄINEN
PERHEHOITO

OSAVUOROKAUTINEN
PERHEHOITO

Sijaistaminen perhekodissa, kts. taulukko tilapäinen
perhehoito
Maksuluokka 1

102,33 €/hoitopäivä

70,70 €

Maksuluokka 2

125,95 €/hoitopäivä

Perhehoito keskeytyy
perhehoitajasta
riippumattomasta syystä
(Esim. hoidettavan
sairaalahoito, vierailu
läheisten luona)
Perhehoitajan vapaan
ajalta

Perhehoitajan vapaan ajalta,
kun perhekotiin tulee sijainen

Kulukorvaus
maksetaan Kelan
sairauspäivärahan
omavastuuajalta.
Kulukorvaus
maksetaan 21 päivää
täysimääräisenä.

Kulukorvauksesta
maksetaan 50 %, jos
hoidettavan hoito
järjestetään vapaan
aikana perhekodin
ulkopuolella.
Omassa kodissaan
lomittavalle
perhehoitajalle
maksetaan tilapäisen
perhehoidon
kulukorvaus.
Kulukorvaus
maksetaan
täysimääräisenä
pitkäaikaiselle
perhehoitajalle.

Hoidettavan kotona tapahtuvasta perhehoidosta ei makseta kulukorvausta. Hoidettavan
kotona toimivalle perhehoitajalle maksetaan matkakorvaus Verohallinnon päätöksen
mukaisesti.

