Perusturvalautakunta

§ 88

10.12.2019

Lastensuojelun ja sosiaalipalvelujen perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja
kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2020
Petula 10.12.2019 § 88
(valm. perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö, 044 7591 271)
Hoitopalkkio
Hoitopalkkion määrä on tarkistettava kalenterivuosittain työntekijän
eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.
Vuodelle 2019 vahvistettu palkkakerroin oli 1,417 ja vuodelle 2020
vahvistettu palkkakerroin on 1,446, jolloin vähimmäismääräiset hoitopalkkiot nousevat 1.1.2020 lukien 2019 tasosta 2,05 prosenttia.
Kulu- ja käynnistämiskorvaus
Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tulee perhehoitolain 19 §:n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain
vuoden alusta elinkustannusindeksin (lokakuu 1951=100) edellisvuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Elinkustannusindeksin
pisteluku lokakuussa 2018 oli 1960 ja lokakuussa 2019 se oli 1975.
Indeksin pisteluku on noussut noin 0,77 prosenttia. Perhehoitolain
mukaisten korvausten vähimmäismäärää tulee nyt tarkistaa elinkustannusindeksin muutosta vastaavaksi.
Esitys:

Perhehoidon hoitopalkkiot, kulukorvaukset ja käynnistymiskorvaukset ovat 1.1.2020 alkaen seuraavat:
Hoitopalkkio
Perushoitopalkkio perhehoidossa, pitkäaikainen perhehoito. Hoitopalkkion vähimmäismäärä on 816,21 €/lapsi/kk. Hoitopalkkio voidaan
erityisestä syystä sopia maksettavaksi vähimmäismäärää pienempänä.
Hoitopalkkio kuukaudessa
Perushoitopalkkio

816,21 €

Erityishoitopalkkio I + 20%

979,45 €

Huomattavasti vaativa hoito

Erityishoitopalkkio II + 50%

1 224,32 €

Hoidettava saa perusvammaistukea
tai korotettua vammaistukea

Erityishoitopalkkio III + 90%

1 550,80 €

Hoidettava saa ylintä vammaistukea

Alle 18-vuotias nuori, joka
408,11 €
ei asu kotona, palkkio on 50 489,73 €
% maksetusta hoitopalkkiosta
612,16 €

Huomattavasti vaativa hoito
Hoidettava saa perusvammaistukea
tai korotettua vammaistukea
Hoidettava saa ylintä vammaistukea

775,40 €
Yli 18-vuotias nuori, joka ei 326,48 €
asu kotona, mutta käy koto- 391,78 €
na säännöllisesti esim. viikonloppuisin, palkkio on 40 489,73 €
% maksetusta hoitopalkkiosta

Huomattavasti vaativa hoito
Hoidettava saa perusvammaistukea
tai korotettua vammaistukea
Hoidettava saa ylintä vammaistukea

620,32 €
Yli 18-vuotias nuori, joka ei
asu kotona, käy epäsäännöllisesti kotona, hoitajalle ei
makseta hoitopalkkiota

Kulukorvaus kuukaudessa

Käyttövara

0–6v

423,31 €

15 €

7 – 11 v

480,65 €

25 €

12 -15 v

538,40 €

35 €

16 – 18 v

620,94 €

60 €

18 – 21 v

Nuori, joka asuu
kotona, maksetaan 50 % korkeimmasta kulukorvauksesta eli
310,47 €

70 €

Nuori, joka ei asu

kotona, mutta käy
säännöllisesti kotona esim. viikonloppuisin, maksetaan 40 % korkeimmasta kulukorvauksesta eli
248,38 €
Nuori, joka ei asu
kotona, käy epäsäännöllisesti kotona, maksetaan
15 % korkeimmasta kulukorvauksesta eli
93,14 €

Käynnistämiskorvauksena maksetaan enintään 3006,24 euroa,
kuitenkin tapauskohtaisesti harkiten. Kulukorvaus sisältää lapselle
kuukausittain annettavan käyttövaran.
Mikäli muualla asuva nuori tai jälkihuoltonuori hakee itse toimeentulotukea, kulukorvaus hoitajalle maksetaan vain niiden vuorokausien
mukaan, mitä nuori on kotona.
Kunta perii hoidon korvaukseksi perhehoidon osalta lapsen etuudet:
perhe-eläkkeen, hoitotuen, vammaistuen, elatusavun ja elatustuen.
LSL 19 §, AsiakasmaksuL 7 §, 14 §. Näistä perityistä etuuksista kertyy lapselle itsenäistymisvaroja 40 %. LSL 77 §.
Hoitaja saa kelan maksaman lapsilisän.
Jos lapsi on perhekotisijoituksessa, sosiaali- ja terveyspiiri perii kaikki lapsen etuudet ja lapsilisän hoidon korvaukseksi.
Hoito tukiperheessä
Hoitopalkkio

23,00 € / lapsi / pv

Erityistä hoitoa vaativan
lapsen hoitopalkkio

32,00 € / lapsi / pv

Kulukorvaus

19,50 € / lapsi / pv

Matkakorvaus lapsen/lasten hausta ja viemisestä erikseen sovitusti
0,25 euroa/km.
Vakuutukset
Toimeksiantosopimuksen allekirjoittaneet perhehoitajat ovat Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen puolesta tapaturmavakuutettuja (OP-Pohjola). Perhehoitaja voi halutessaan ottaa lapselle lisätapaturmavakuutuksen. Sijoitetut lapset ovat Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen toimesta
vakuutettuja. Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi on vakuuttanut tukiperhehoitajat tapaturmavakuutuksella silloin, kun lapsi on hoidettavana
tukiperheessä.
Perhehoitajan oikeus vapaaseen
Perhehoitolain 13 § 1 momentin mukaisesti perhehoitajalla on oikeus
vapaaseen, jonka pituus on kaksi arkipäivää/kk tai 24 päivää/ lomavuosi. Ensisijaisesti vapaat tulisi pitää vapaapäivinä.
Pitämättömät lomapäivät voidaan maksaa rahana. Korvaus enimmillään 24:stä pitämättömästä lomapäivästä on yhden kuukauden hoitopalkkio ja kulukorvaus.
Lomakauden (1.4.–31.3.) ajalta pitämättömät lomat tulee ilmoittaa lomakkeella 31.5. mennessä sosiaalitoimelle.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy lastensuojelun ja sosiaalipalvelujen perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistamisen
vuodelle 2020 esityksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______

