
PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET 
 

1 Hoitopalkkio ja kulukorvaus 
 
Perhehoitajalle maksetaan kutakin perhehoidossa olevaa asiakasta kohden hoitopalkkio ja 
kulukorvaus. Jos avio- tai avopuolisot tai sisarukset toimivat yhdessä perhehoitajina, 
perhehoidon palkkioiden ja korvausten jakamisesta sovitaan heidän kesken erikseen. 
Hoitopalkkio ja kulukorvaus voidaan erityisestä syystä sopia maksettavaksi myös 
perhehoitolaissa säädettyä vähimmäismäärää pienempänä (Perhehoitolaki 263/2015, 16 §). 
Hoitopalkkio on veronalaista tuloa ja se kartuttaa eläkettä. Myös kulukorvaus on veronalaista 
tuloa, mutta perhehoitaja voi esittää sen vähennettäväksi verotuksessa tulonhankkimiskuluna. 
Hoitopalkkio ja kulukorvaus maksetaan perhehoitajalle kuukausittain jälkikäteen.  
  
Kulukorvaukseen sisältyvät:  
- asuminen perhekodissa ja asunnon käytöstä aiheutuvat menot: jätehuolto, sähkö, lämmitys, 

vesi, kodin kiinteistön korjaus, kodin puhtaanapito ja irtaimiston kuluminen  
- päivittäiset ravintomenot sisältäen erikoisruokavaliot 
- tavanomaiset yhteiskäytössä olevat ensiaputarvikkeet (laastarit yms.) 
- yhteiskäytössä olevat ihon- ja hiustenpesuaineet  
- asiakkaan vaatteiden ja liinavaatteiden pyykkihuolto  
- perhehoidosta perhehoitajalle aiheutuneet puhelinkulut 
- omalla autolla ajettujen perhehoitoon kuuluvien ajojen matkakuluvähennykset, eli 

tavanomainen liikkuminen esim. apteekkiasiointi, hoitotarvikkeiden haku, kaupassa käynnit 
 

Perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan vuosittain työntekijän 
eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Kulukorvausta ja 
käynnistämiskorvausta tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin edellisen vuoden lokakuun 
vuosimuutoksen mukaisesti. Pyöristys lähimpään kymmeneen ylöspäin.    
 
1.1 Jatkuvan perhehoidon hoitopalkkio ja kulukorvaus  
 
Perhehoito on toistaiseksi voimassaolevaa. Hoitopalkkio ja kulukorvaus maksetaan tulo-, 
läsnäolo- ja lähtöpäiviltä.  
 

arviointimenetelmät RAI  
Maple 1-5 
 

CPS/ 
MMSE 

Hoitopalkkio  
€/kk/asiakas 

Kulukorvaus 
€/kk/asiakas 

taso 1. Säännöllinen hoivan ja 
huolenpidon tarve 

2-3 2-3/18 – 23 833,30 623,60 

taso 2. Lähes jatkuva hoidon ja 
huolenpidon tarve 

3-4 3/16–17 936,70 623,60 

taso 3. Jatkuva hoidon ja 
huolenpidon tarve 

> 4 3-4/0-15 1100,30 623,60 

 
Erityisestä syytä hoitopalkkiota voidaan kokonaisarvion perusteella korottaa seuraavalle tasolle, 
vaikka toimintakykyindeksien arvot eivät täyttyisi.  
 



Mikäli jatkuva perhehoito alkaa tai päättyy (esim. asiakas siirtyy palveluasumisen tai 
laitoshoidon piiriin, asiakkaan kuolema) kesken kalenterikuukauden, lasketaan hoitopalkkio ja 
kulukorvaus tältä osakuukaudelta jakamalla hoitopalkkio ja kulukorvaus kyseisen kuukauden 
kalenteripäivien määrällä ja kertomalla saatu osamäärä toteutuneiden perhehoitopäivien 
määrällä.  
 
1.2 Jatkuvan osavuorokautisen perhehoidon hoitopalkkio ja kulukorvaus  
 
Perhehoito osavuorokautista ja toistaiseksi voimassaolevaa, hoito toteutuu päivä- tai yöhoitona. 
Hoitopalkkio ja kulukorvaus maksetaan toteutuneilta osavuorokautisilta hoitopäiviltä.  
 
 

arviointimenetelmät RAI  
Maple 1-5 
 

CPS/ 
MMSE 

Hoitopalkkio  
€/kk/asiakas 

Kulukorvaus 
€/kk/asiakas 

taso 1. Säännöllinen hoivan ja 
huolenpidon tarve 

2-3 2-3/18 – 23 733,50 535 

taso 2. Lähes jatkuva hoidon ja 
huolenpidon tarve 

3-4 3/16–17 846,00 535 

taso 3. Jatkuva hoidon ja 
huolenpidon tarve 

> 4 3-4/0-15 1009,60 535 

 
Erityisestä syytä hoitopalkkiota voidaan kokonaisarvion perusteella korottaa seuraavalle tasolle, 
vaikka toimintakykyindeksien arvot eivät täyttyisi. 
 
Mikäli osavuorokautinen perhehoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, lasketaan 
hoitopalkkio ja kulukorvaus tältä osakuukaudelta jakamalla hoitopalkkio ja kulukorvaus kyseisen 
kuukauden kalenteripäivien määrällä ja kertomalla saatu osamäärä toteutuneiden 
perhehoitopäivien määrällä.  
 
1.3 Lyhytaikaisen kokovuorokautisen perhehoidon hoitopalkkio ja kulukorvaus  
 
Perhehoito on lyhytaikaista ja kokovuorokautista. Hoitopalkkio ja kulukorvaus maksetaan tulo-, 
läsnäolo- ja lähtöpäiviltä.  
 
 

Hoitopalkkio  
€/pv/asiakas 

Kulukorvaus 
€/pv/asiakas 

55,80 32,50 
 

 
 
 
 

1.4 Lyhytaikaisen osavuorokautisen perhehoidon hoitopalkkio ja kulukorvaus  
 
Perhehoito on lyhytaikaista ja osavuorokautista, hoito toteutuu päivä- tai yöhoitona. 
Hoitopalkkio ja kulukorvaus maksetaan toteutuneilta osavuorokautisilta hoitopäiviltä.  
 



 
 
 

 
 
 
1.5 Kiertävän perhehoitajan hoitopalkkio ja kulukorvaus 
 
Asiakkaan kotiin tulevalle kiertävälle perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus 
toteutuneilta hoitopäiviltä. Kulukorvaus sisältää matka- ja ateriakulut.  
 
 

Hoitoaika Hoitopalkkio  
€/pv/asiakas 

Kulukorvaus 
€/pv 

alle 3h/pv 
 

43,40 28,30 

alle 6 h/pv 
 

48,20 28,30 

> 6 h/pv 
 

55,80 28,30 

 
 
 

Hoitopalkkio  
€/pv/asiakas 

Kulukorvaus 
€/pv/asiakas 

43,40 28,30 
 



1.6 Käynnistämiskorvaus 
 
Perhehoitajalle maksetaan korvausta perhehoidon käynnistämisestä aiheutuvista tarpeellisista 
kustannuksista. Lyhytaikaisessa perhehoidossa käynnistämiskorvaus maksetaan tarpeen 
mukaan. Käynnistämiskorvauksella on tarkoitus kattaa sijoitusvaiheessa tai sen aikana hoidon ja 
perhekodin käynnistämisen tai toiminnan kannalta välttämättömät hankinnat.  
Käynnistämiskorvauksen määrä arvioidaan ennen sijoitusta tai sen aikana. Hankinnat sovitaan 
toimeksiantosopimuksessa tai myöhemmin perhehoidosta vastaavan viranomaisen ja 
perhehoitajan kesken. Käynnistämiskorvausta maksetaan korkeintaan sosiaali- ja 
terveysministeriön vuosittain vahvistama enimmäismäärä perhehoidossa olevaa henkilöä kohti. 
Korvaus on vuonna 2021 korkeintaan 3012,25€.  
 
Korvattavia kohteita voivat olla mm. asuntoon kohdistuvat välttämättömät pienet korjaus- ja 
muutostyöt, asiakkaan tarpeisiin liittyvä välttämätön kalustaminen, vuodevaatteet. Hankinnat 
todennetaan tositteilla tai kuiteilla. 
 
Käynnistämiskorvauksena tehdyt kaluste-, väline- ja muut vastaavat hankinnat ovat 
järjestäjätahon omaisuutta. Poistoaika on 4 vuotta siten, että kunakin vuonna poistuu neljäsosa 
(25 %) hankinnan arvosta. Mikäli perhehoito päättyy lyhemmän ajan kuluessa, voidaan sopia 
jäljellä olevan osan takaisinmaksusta (esim. pyytää perhehoitajalta ostotarjous) tai välineiden 
luovuttamisesta järjestäjätaholle. Näihin hankintoihin eivät kuulu kulutustavarat, joiden 
käyttöikä on 1-3 vuotta. 
 
 
1.7 Oman auton käyttö ja matkakorvaukset 
 
Perhehoitajalle maksetaan oman auton käytöstä matkakorvaus, joka on Kelan oman auton 
käytöstä korvaaman kilometrikorvauksen suuruinen. Matkakorvausta saa, kun kysymyksessä on 
perhehoidosta vastaavan viranomaisen kanssa ennalta sovittu matka. Esimerkiksi 
perhehoitajan loman tai sairastumisen vuoksi perhehoitoasiakkaan siirrosta toiseen 
perhekotiin tai palveluasumiseen aiheutuvat matkat, sekä matkat, jotka aiheutuvat 
perhehoitajan osallistumisesta heille järjestettyihin tilaisuuksiin, vertaistapaamisiin ja 
koulutukseen.      
 
 

2 PERHEHOIDON KESKEYTYMINEN 
 
2.1 Perhehoitajan oikeus vapaisiin ja korvaukset vapaan ajalta  

 
Laki perhehoitolain muuttamisesta (510/2016) edellyttää sitä, että kunnan tai kuntayhtymän 
tulee järjestää perhehoitajalle mahdollisuus vapaaseen, jonka pituus on kaksi vuorokautta 
kutakin sellaista kalenterikuukautta kohden, jonka aikana hän on toiminut 
toimeksiantosopimuksen perusteella vähintään 14 vuorokautta perhehoitajana.  
 
Jatkuvassa perhehoidossa vapaata kertyy 3 täyttä kalenteripäivää kutakin sellaista 
kalenterikuukautta kohti, jonka aikana perhehoitaja on toiminut jatkuvana 
toimeksiantosopimussuhteisena perhehoitajana vähintään 14 vrk. Perhehoidossa olevien 



asiakkaiden määrä ei vaikuta kertyneiden vapaiden määrään. Vapaat voi pitää, kun lomaoikeus 
on kertynyt. Vapaita voi myös kerätä ja pitää yhtäjaksoisesti. Ne on kuitenkin pidettävä 
viimeistään seuraavan kalenterivuoden tammikuun loppuun mennessä. Perhehoitajalla on 
vastuu siitä, että hän käyttää oikeutensa vapaaseen. Perhehoitajan tulee sopia perhehoidosta 
vastaavan viranomaisen kanssa hyvissä ajoin vapaiden käyttämisestä (vähintään 2 kk 
aikaisemmin).  
 
Vapaapäiviksi luetaan ne kalenteripäivät, jolloin perhehoitaja on täysin vapaa tehtävästään. 
Asiakkaan siirtyessä vapaan ajaksi muuhun yksikköön, kotiin tai toiseen perhekotiin, ei 
asiakkaan tulo- tai lähtöpäivää lasketa perhehoitajan vapaapäiväksi, mikäli hän tosiasiallisesti 
vastaa perhehoidosta ko. päivinä. Mikäli perhehoitajan vapaat toteutetaan perhehoidon 
sijaisen avulla, ei sijaisen tulo- tai lähtöpäivää pääsääntöisesti lasketa perhehoitajan 
vapaapäiväksi, mikäli perhehoitaja tosiasiallisesti vastaa perhehoidosta ko. päivinä.   
 
Jos asiakkaiden varahoito järjestetään perhehoitajan vapaan ajalle asumispalveluyksikössä, 
toisessa perhekodissa tai muualla (esim. omaisten luona), maksetaan perhehoitajalle 
hoitopalkkiot täysimääräisenä sekä 50 % kulukorvauksista.  
 
Jos perhehoidon vapaat järjestetään perhehoidon sijaisen avulla perhehoitajan kotiin, 
maksetaan perhehoitajalle hoitopalkkio ja kulukorvaus täysimääräisenä.  
 
Jos perhehoitajalla on ainoastaan lyhytaikaisen perhehoidon asiakkaita, perhehoitajalle kertyy 
vapaata 2 täyttä kalenteripäivää kutakin sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän 
on toiminut perhehoitajana vähintään 14 vrk. Lyhytaikaisen perhehoidon vapaat korvataan 
rahana 53,85 €/pv. Lyhytaikaisessa ja osavuorokautisessa perhehoidossa pyritään sopimaan 
asiakkaiden hoitojaksot siten, että perhehoitaja voi pitää vapaansa ilman sijaisjärjestelyjä.  
 
Päätoimisesti kiertävänä perhehoitajana toimivalle kertyy 1 vapaapäivä kutakin sellaista 
kuukautta kohti, jonka aikana hän on toiminut vähintään 14 vuorokautena kalenterikuukauden 
aikaan toimeksiantosopimukset yhteen laskien kiertävänä perhehoitajana. Pääsääntöisesti 
kiertävänä perhehoitajana toimivalle kertyy kuitenkin 2 vapaapäivää kutakin sellaista kuukautta 
kohti, jonka aikana hän on toiminut samaan toimeksiantosopimukseen (sama asiakas) 
perustuen vähintään 14 vuorokautena kalenterikuukauden aikana kiertävänä perhehoitajana. 
Kiertävän perhehoitajan vapaa korvataan rahana 48,20 €/pv.  
 

2.2 Toimeksiantosopimussuhteinen perhehoidon sijainen perhehoidon vapaissa 
 
Perhehoitajan vapaisiin ja sairaslomiin voidaan tarjota toimeksiantosopimussuhteinen 
valmennettu perhehoidon sijainen, joka toimii perhekodissa sijaisena perhehoitajan 
vapaan/sairasloman ajan. Perhehoidon sijaiselle laaditaan asiakaskohtainen 
toimeksiantosopimus sijaisena toimimisesta.  
 
Mikäli lyhytaikaisesta perhehoidosta on sovittu toimeksiantosopimuksella ja jakso peruuntuu 
asiakkaasta johtuvasta syystä, toimeksiantosopimus raukeaa ko. asiakkaan kohdalta. Mikäli 
lyhytaikaisesta perhehoidosta on sovittu toimeksiantosopimuksella ja jakso peruuntuu 
perhehoitajasta johtuvasta syystä, toimeksiantosopimus raukeaa. Mikäli perhehoidon asiakas 



siirtyy toisaalle sijaistamisen aikana, perhehoidon toimeksiantosopimus ko. asiakkaan osalta 
raukeaa. Perhehoidon sijaiselle ei kerry perhehoidon vapaita sijaistamisen ajalta.  
 



Perhehoidon sijaiselle maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus seuraavan taulukon mukaisesti. 
Kulukorvaus sisältää matka- ja ateriakulut.  
 

Vapaan sijaistamisaika Hoitopalkkio  
€/pv/asiakas 

Kulukorvaus 
€/pv 

alle 8 h/pv 
 

31,80 28,30 

8 - alle 10 h/pv 
 

43,40 28,30 

> 10 h/pv 55,80 28,30 

 
Mikäli perhekodissa perhehoidon sijaisen vastuulla on ainoastaan yksi asiakas, ja ko. asiakkaan 
varahoitoa ei ole saatu järjestymään muilla keinoin, maksetaan perhehoidon sijaiselle 
hoitopalkkiota 55,80 €/pv sekä kulukorvaus 28,30€/pv.  
 
 
2.3 Toimeksiantosopimussuhteinen perhehoidon sijainen perhehoidon poikkeustilanteissa  
 
Poikkeustilanteissa perhehoidosta vastaavan viranomaisen erityisellä harkinnalla voidaan 
perhekotiin tarjota toimeksiantosopimussuhteinen valmennettu perhehoidon sijainen 
lisäavuksi perhehoitajalle. Poikkeustilanne voi syntyä tilanteissa, joissa perhehoitoon joudutaan 
tilapäisesti sijoittamaan asiakas/asiakkaita ylipaikalle. Poikkeustilanne voi syntyä myös 
tilanteissa, joissa perhekotiin sijoitetun asiakkaan/asiakkaiden hoidon tarve lisääntyy 
väliaikaisesti (mm. epidemia).  
 
Perhehoidon sijaiselle maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus seuraavan taulukon mukaisesti 
niistä asiakkaista, jotka ovat perhekodissa tilapäisesti ylipaikalla tai joiden hoidon tarve 
edellyttää lisäapua.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.4 Perhehoitajan sairastuminen ja korvaukset sairasloman ajalta 
 

Perhehoitajan sairastuessa siten, että työkyvyttömyys kestää enintään 3 kalenteripäivää, riittää 
perhehoitajan oma ilmoitus sairastumisestaan perhehoidosta vastaavalle viranomaiselle. Mikäli 
sairaus jatkuu yli 3 kalenteripäivää, on perhehoitajan toimitettava lääkärin tai 
terveydenhoitajan/sairaanhoitajan todistus työkyvyttömyydestä.  

Vapaan sijaistamisaika Hoitopalkkio  
€/pv/asiakas 

Kulukorvaus 
€/pv 

alle 8 h/pv 
 

31,80 28,30 

8 - alle 10 h/pv 
 

43,40 28,30 

> 10 h/pv 55,80 28,30 
 



 
Perhehoitajan ollessa sairauden vuoksi tilapäisesti kykenemätön hoitamaan perhehoitoon 
sijoitettua asiakasta ja sijaishoito järjestetään muualla kuin ko. perhekodissa, maksetaan 
perhehoitajalle täysimääräinen hoitopalkkio ja kulukorvaus jatkuvan perhehoidon asiakkaista 
sairastumispäivältä ja seuraavilta yhdeksältä arkipäivältä. Mikäli sairaus jatkuu pidempään, 
kulukorvausta ja hoitopalkkiota ei makseta. Sairausajan korvausten maksaminen edellyttää 
vähintään yhden kuukauden mittaisen ajan toimeksiantosopimussuhteisena perhehoitajana 
toimimisen. Lyhytaikaisen perhehoidon tai kiertävän perhehoitajan asiakkaista ei synny oikeutta 
edellä mainittuihin sairausajan korvauksiin.  
 

Perhehoitajan ollessa sairauden vuoksi tilapäisesti kykenemätön hoitamaan perhehoitoon 
sijoitettua asiakasta ja hoito järjestetään perhekotiin perhehoidon sijaisen avulla, maksetaan 
perhehoitajalle täysimääräinen hoitopalkkio ja kulukorvaus jatkuvan perhehoidon asiakkaista 
sairastumispäivältä ja seuraavilta yhdeksältä arkipäivältä. Mikäli sairaus jatkuu pidempään, 
kulukorvaus maksetaan täysimääräisenä, mutta hoitopalkkiota ei makseta.  
 

Mikäli asiakkaan/asiakkaiden hoito jatkuu perhekodissa perhehoitajan vastuulla sairasloman 
ajan, on perhehoitaja oikeutettu saamaan sairauspäivärahan sekä täysimääräisen hoitopalkkion 
ja kulukorvauksen hoitamistaan perhehoidon asiakkaista. 
 

Perhehoitaja on oikeutettu saamaan Kelan sairauspäivärahaa omavastuuajan (sairastumispäivä 
+ 9 arkipäivää) jälkeen verotettavien tulojensa perusteella laskettavan 
sairausvakuutuspäivärahan suuruisena. (Sairausvakuutuslaki 1224/2004) Sairauspäivärahaa 
haettaessa tarvitaan työkyvyttömyydestä lääkärintodistus. Kela arvioi ja päättää kuitenkin 
sairauspäivärahan maksamisesta. 

 
 
2.5 Perhehoitajan oikeus omiin henkilökohtaisiin vapaisiin 

 
Pääsääntöisesti hyväksytään vain toimeksiantosopimuksen mukaan kertyneet vapaat, 
sairausloma sekä perhehoitajien koulutuksesta, työnohjauksesta ja vertaistapaamisista 
aiheutuneet vapaat.  Perustellusta syystä voidaan myöntää oikeus muun henkilökohtaisen 
vapaan pitämiseen korkeintaan 7 pv/kalenterivuosi, mikäli asiakkaiden hoito saadaan 
järjestymään. 
 
Lupa oman vapaan käyttämiseen ja sijaisjärjestelyihin on aina sovittava perhehoidosta 
vastaavan viranomaisen kanssa hyvissä ajoissa etukäteen, ja sen myöntäminen harkitaan 
tapauskohtaisesti. Oma vapaa on pyrittävä sijoittamaan jo kertyneen vapaan pitämisen jatkeeksi 
(asiakasnäkökulma).  
 
Oman vapaan ajalta perhehoitajalle ei makseta hoitopalkkiota ja kulukorvausta, mikäli 
hoidettava on ko. ajan muualle sijoitettuna. Hoitopalkkio ja kulukorvaus tältä kuukaudelta 
lasketaan jakamalla hoitopalkkio ja kulukorvaus kyseisen kuukauden kalenteripäivien määrällä 
ja kertomalla saatu osamäärä toteutuneiden perhehoitopäivien määrällä. Vapaan alkamispäivä 
katsotaan perhehoitopäiväksi, josta maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus, vapaan 
päättymispäivää ei katsota perhehoitopäiväksi ja hoitopalkkiota ja kulukorvausta ei tältä 
päivältä makseta. Mikäli perhehoidon asiakkaat eivät siirry muualle perhehoitajan oman vapaan 



ajaksi, edellisestä poiketen kulukorvaus perhehoitajalle maksetaan täysimääräisenä ja 
sijaiskuluista vastaa perhehoidon järjestäjätaho.  
 
 

2.6 Asiakkaasta aiheutuvat perhehoidon keskeytykset ja perhehoidon päättyminen 
 
Jos jatkuvan perhehoidon asiakkaan hoito keskeytyy perhehoitajasta riippumattomasta syystä 
(hoidettavan sairaalahoito, vierailu omaisten luona), maksetaan perhehoitajalle asiakkaan 
poissaolojen ajalta hoitopalkkio täysimääräisenä ja 50 % kulukorvauksesta korkeintaan 30 
pv/kalenterivuosi. Jos jatkuvan perhehoidon keskeytykset ylittävät 30 pv/kalenterivuosi, ei 
hoitopalkkiota ylimenevältä ajalta makseta. Kulukorvausta maksetaan 50 %, mikäli perhehoitaja 
pitää asiakkaalle huonetta varattuna ja perhehoito jatkuu keskeytyksen jälkeen. Muussa 
tapauksessa kulukorvausta ei ylimenevältä ajalta makseta. Asiakkaan tulo- ja lähtöpäivä 
maksetaan perhehoitajalle toteutuneina perhehoitopäivinä.  
 
Irtisanomisajasta riippumatta jatkuvan perhehoidon toimeksiantosopimus päättyy, jos 
perhehoito hoidettavan terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi. Hoidettavan 
siirtyessä muihin palveluihin (esim. tehostettuun palveluasumiseen), hoitopalkkion ja 
kulukorvauksen maksu päättyy em. tapahtumaa seuraavasta päivästä alkaen. Perhehoidon 
päättyessä hoidettavan kuolemaan, hoitopalkkio maksetaan 7 päivän ajalta, kulukorvausta ei 
makseta.  
Jos lyhytaikaisen perhehoidon asiakkaan hoito keskeytyy perhehoitajasta riippumattomasta 
syystä (esim. asiakas siirtyy sairaalahoitoon tai haluaa keskeyttää perhehoidon jakson), ei 
hoitopalkkiota ja kulukorvausta keskeytyksen ajalta suoriteta). Asiakkaan tulo- ja lähtöpäivä 
maksetaan kuitenkin perhehoitajalle toteutuneina perhehoitopäivinä.  
 
Mikäli lyhytaikaisesta perhehoidosta on sovittu toimeksiantosopimuksella, ja siinä sovittu jakso 
peruuntuu ikäihmisestä johtuvasta syystä, eikä tilalle pystytä osoittamaan/järjes-tämään uutta 
asiakasta, toimitaan seuraavasti: 

 
• jos päätoiminen perhehoitaja saa tiedon sovitun hoitopäivän tai – jakson peruuntumisesta ≥ 

3 pv ennen hoidon alkamista, perhehoitajalle ei makseta hoitopalkkiota eikä kulukorvausta. 
• jos päätoiminen perhehoitaja saa tiedon sovitun hoitopäivän tai – jakson peruuntumisesta < 

3 pv ennen hoidon alkamista, perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus 
suunniteltujen perhehoitopäivien mukaisesti, kuitenkin enintään 3 hoitopäivältä. 
 

Mikäli kiertävälle perhehoitajalle suunnitellut työtunnit peruuntuvat ikäihmisestä johtuvasta 
syystä eikä kiertävälle perhehoitajalle ole sovittuna kyseiselle päivälle toista asiakasta tai uutta 
asiakasta ei pystytä järjestämään peruuntuneen tilalle, toimitaan seuraavasti: 

• jos kiertävä perhehoitaja saa tiedon sovitun hoitopäivän peruuntumisesta ≥ 3 pv tai 
ennemmin sovittua hoitopäivää, perhehoitajalle ei makseta hoitopalkkiota tai 
kulukorvausta.  

• jos kiertävä perhehoitaja saa tiedon sovitun hoitopäivän peruuntumisesta < 3 pv ennen 
hoidon alkamista, perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkio suunnittelun perhehoitopäivän 
mukaisesti, kulukorvausta ei makseta.  



• jos kiertävälle perhehoitajalle on alun perin sovittu kaksi asiakasta, joista toinen 
peruuntuu ikäihmisestä johtuvista syistä ja toinen toteutuu suunnitelman mukaisesti, ei 
kiertävälle perhehoitajalle makseta hoitopalkkiota ja kulukorvausta peruuntuneesta 
asiakkaasta eikä peruuntuneen asiakkaan tilalle tule etsiä uutta asiakasta.  

• jos kiertävän perhehoitajan peruuntuneen asiakkaan tilalle pystytään osoittamaan toinen 
asiakas, mutta perhehoitaja ei ota asiakasta vastaan, ei peruuntuneesta asiakkaasta 
makseta hoitopalkkiota tai kulukorvausta.  

 
 
 

 
3 PERHEHOITAJAN ELÄKETURVA JA VAKUUTUKSET 

 
3.1 Perhehoitajan eläketurva 

 
Perhehoitajan eläketurva määräytyy aina peruseläketurvan mukaisesti, ja kertyvän eläkkeen 
suuruus määräytyy hoitopalkkion mukaan. Perhehoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa 
eläkelaissa (549/2003). Eläkkeelle siirtymisestä on perhehoitajan tiedotettava hyvissä ajoin 
viranomaiselle.   

 
 
3.2 Perhehoitajan vakuutukset 

 
Perhehoitajat on vakuutettu työssä tapahtuvan tapaturman varalta. (Työtapaturma- ja 
ammattitautilaki 459/2015, Perhehoitolaki 263/2015 20 §). Perhehoitoon sijoitetun asiakkaan 
aiheuttamiin vahinkoihin ei järjestävällä taholla ole erillistä vakuutusta, mutta tilanne ja 
olosuhteet huomioiden voidaan osallistua ikäihmisen aiheuttaman pienehkön vahingon 
korvaamiseen. Vahingon sattuessa tulee asiasta ilmoittaa välittömästi perhehoidosta 
vastaavalle viranomaiselle, jonka harkinnan perusteella korvaus suoritetaan. On kuitenkin 
suositeltavaa, että perhehoitaja hankkii itse laajennetun kotivakuutuksen. 
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