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§ 288
Sosiaalihuollon toimeenpanoon liittyvien palkkioiden ja korvausten 
määristä päättäminen

HEL 2018-006879 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että sosiaali- ja terveystoimialan 
perhe- ja sosiaalipalvelujen vammaistyössä tukihenkilölle maksettava 
palkkio on 11,39 euroa tunnissa ja kulukorvaus enintään 50 euroa kuu-
kaudessa ja lastensuojelussa tukihenkilölle maksettava kulukorvaus on 
enintään 85 euroa kuukaudessa. 

Samalla lautakunta päätti, että sosiaalihuollon toimeenpanoon liittyvien 
palkkioiden ja korvausten määrien lakiin perustuvista tarkistuksista teh-
dään sosiaali- ja terveystoimialalta ilmoitus kaupunginkanslian talous-
hallintopalveluliikelaitokselle, jossa korotukset toteutetaan teknisesti.

Lisäksi lautakunta päätti, että sosiaalihuollon toimeenpanoon liittyvien 
palkkioiden ja korvausten määrien muista kuin laissa säädetyistä tarkis-
tuksista ja muutoksista päättää jatkossa sosiaali- ja terveystoimialan 
toimialajohtaja.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Lastensuojelun hoitopalkkiot, kulukorvaukset ja käynnistämiskorvaus 
vuonna 2018

2 Vammaistyön hoitopalkkiot, kulukorvaukset ja käynnistämiskorvaus 
vuonna 2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lautakunnan toimivalta
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Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 1 koh-
dan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toi-
mialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja 
rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuok-
rista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialle kohdistettavan mak-
sun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta. 

Koska määräys oli jossain määrin tulkinnanvarainen sen suhteen, kos-
keeko se toimialalle suoritettavien maksujen ja korvausten lisäksi myös 
toimialan suorittamia maksuja ja korvauksia, asia saatettiin Helsingin 
kaupungin sääntötyöryhmän käsiteltäväksi. Sääntötyöryhmä totesi ko-
kouksessaan 12.2.2018, että määräys koskee molempia suorituksia. 
Tämän johdosta lautakunnan on päätettävä palkkioista ja korvauksista, 
ja samalla se voi siirtää päätösvaltaa näissä asioissa viranhaltijalle.

Palkkioiden määrä

Esityksessä ehdotetaan tukihenkilöille maksettavien palkkioiden ja ku-
lukorvausten määrien vahvistamista. Palkkioita ja kulukorvauksia on 
syytä tarkistaa, koska lastensuojelun tukihenkilöpalkkio on vuodesta 
2010 ollut 35 euroa kuukaudessa ja kulukorvaus 50 euroa kuukaudes-
sa. Vammaistyössä tukihenkilöpalkkio ja kulukorvaus on määritetty so-
siaaliviraston 30.10.2012 päivätyssä pysyväisohjeessa Kehitysvam-
maisten ja vammaisten henkilöiden tukihenkilötoiminta (4.4.13). Lisäksi 
esityksessä ehdotetaan, että hoitopalkkioiden ja kulukorvausten lakiin 
perustuvista indeksikorotuksista ei tehtäisi enää päätöksiä, mikä vä-
hentäisi hallinnollisen valmistelutyön tarvetta, ja tekniset tarkistukset to-
teutettaisiin kaupungin taloushallintopalveluissa. Muiden sosiaalihuol-
lon toimeenpanoon liittyvien palkkioiden ja korvausten määristä päättäi-
si toimialajohtaja. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa toimialalla nouda-
tettava käytäntö.

Sosiaalihuoltolain 28 §:ssä säädetään muuna sosiaalipalveluna järjes-
tettävästä tukihenkilöstä erityistä tukea tarvitsevalle lapselle. Tukihenki-
lölle suoritettavasta palkkiosta ja korvauksesta ei ole säännöksiä. 

Tukihenkilötoimintaa on perhe- ja sosiaalipalvelujen lastensuojelussa ja 
vammaistyössä. Lastensuojelu järjestää tukihenkilötoimintaa sekä las-
tensuojelulain että sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuudessa olevil-
le lapsille ja nuorille. Erot palkkioissa ja kulukorvauksissa johtuvat siitä, 
että lastensuojelussa ja vammaistyössä tukihenkilötoiminta on erilaista, 
ja niiden asiakkaat ja heidän tarpeensa ovat erilaisia. Lastensuojelussa 
palvelua voivat saada erityisen tuen tarpeessa olevat lapset, joilla on 
tarve turvallisen aikuisen tukeen ja jotka haluavat oman tukihenkilön. 
Vammaistyössä palvelu kohdennetaan sellaisille kehitysvammaisille, 
vammaisille ja pitkäaikaissairaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea sosi-
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aalisessa vuorovaikutuksessa vaikean elämäntilanteen tai yksinäisyy-
den takia.

Lastensuojelun tukihenkilötoiminta on esittänyt tukihenkilöidenkin toivo-
maa palkkiosta luopumista ja kulukorvauksen korottamista 85 euroon 
kuukaudessa. Vammaistyössä palkkion määrä on kulloinkin voimassa 
oleva Heta-liittoon kuulumattoman henkilökohtaisen avustajan palkka 
korotettuna 10 prosentilla. Palkkio on tällä hetkellä 11,39 euroa tunnis-
sa ja kulukorvaus edelleen enintään 50 euroa kuukaudessa. Vammais-
työssä ei koeta tarvetta kulukorvauksen eikä tukihenkilöpalkkion korot-
tamiseen. 

Hoitopalkkioiden ja kulukorvausten lakiin perustuva tarkistaminen jatkossa

Perhehoitoa järjestetään perhe- ja sosiaalipalvelujen lastensuojelussa 
ja vammaistyössä. Lisäksi terveys- ja päihdepalvelujen psykiatria- ja 
päihdepalveluissa on psykiatrista perhehoitoa viidessä perhehoitoko-
dissa, joissa on yhteensä 21 asukasta. Omaishoidon tukea järjestetään 
sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa sekä perhe- ja sosiaalipalve-
luissa.

Perhehoidon hoitopalkkioiden ja kulukorvausten määrien tarkistamises-
sa menettely on vaihdellut toimialan eri palveluissa. Perhe- ja sosiaali-
palvelujen lastensuojelussa perhehoitolaissa säädetyt tarkistukset on 
toteutettu teknisinä tarkistuksina taloushallintopalveluissa. Vammais-
työssä ne on valmisteltu toimialajohtajan päätettäviksi, ja terveys- ja 
päihdepalvelujen psykiatria- ja päihdepalveluista saadun tiedon mu-
kaan psykiatrisen perhehoidon hoitopalkkioista on viimeksi tehty päätös 
terveyslautakunnassa 13.12.2011. Tämän johdosta olisi tärkeää, että 
toimialan palveluissa on jatkossa yhdenmukainen menettely hoitopalk-
kioiden ja kulukorvausten määrien tarkistamiselle ja muuttamiselle.

Sosiaalihuollon toimeenpanoon liittyvät palkkiot ja korvaukset perustu-
vat lähinnä perhehoitolakiin, jonka perusteella maksetaan hoitopalkkio, 
kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus, sekä omaishoidon tuesta annet-
tuun lakiin, jossa säädetään hoitopalkkiosta. Hoitopalkkiosta ja kulukor-
vauksesta on säädetty perhehoitolaissa vähimmäismäärät ja käynnistä-
miskorvauksesta enimmäismäärä. Lakiin perustuvat indeksikorotukset 
tehdään perhehoitolain mukaisiin hoitopalkkioihin, joiden määrät tarkis-
tetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetulla 
palkkakertoimella. Myös omaishoidon tuen vähimmäishoitopalkkio tar-
kistetaan tällä palkkakertoimella. Perhehoitajalle maksetaan perhehoi-
dossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuk-
sista kulukorvausta ja hoidon käynnistämisestä aiheutuvista kustannuk-
sista käynnistämiskorvaus. Kulukorvauksen vähimmäismäärää ja käyn-
nistämiskorvauksen enimmäismäärää tarkistetaan kalenterivuosittain 
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seuraavan vuoden alusta elinkustannusindeksin edellisen vuoden loka-
kuun vuosimuutoksen mukaisesti. Perhehoidon hoitopalkkioiden ja kor-
vausten määrät lastensuojelussa ja vammaistyössä vuonna 2018 ilme-
nevät liitteistä 1 ja 2. 

Tällaisista suoraan lain säännöksiin perustuvista palkkioiden ja kor-
vausten tarkistuksista ei ole syytä tehdä erillisiä päätöksiä, joilla ainoas-
taan vahvistettaisiin palkkioiden ja korvausten määrien muutokset palk-
kakertoimen tai elinkustannusindeksin vuosimuutoksen mukaisiksi. 

Muista hoitopalkkioista ja kulukorvauksista päättäminen jatkossa

Toimialajohtajan päätettäväksi esitettävien palkkioiden ja korvausten 
muutokset koskevat sellaisia maksuja, joista ja joiden tarkistamisesta ei 
ole säädetty perhehoito- tai muussa laissa. Tällainen on esimerkiksi 
hoitopalkkioon rinnastettava perhehoidon ansionmenetyskorvaus, jota 
maksetaan enintään vuoden ajalta perhehoitajalle hänen jäädessään 
työstä hoitamaan kotiinsa sijoitettua lasta. Koska ansionmenetyskor-
vaus rinnastetaan hoitopalkkioon, sitäkin tarkistetaan vuosittain työnte-
kijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.

Lisäksi toimialajohtajan päätettäväksi esitetään sellaisia palkkioiden ja 
korvausten määrien muutoksia, jotka perustuvat esimerkiksi toimialan 
pyrkimykseen lisätä tiettyä palvelua. Jos tavoitteena olisi perhehoidon 
lisääminen lasten sijaishuollon järjestämisessä, se saattaisi edellyttää 
ylimääräistä korotusta perhehoitajien hoitopalkkioihin uusien perhehoi-
tajien rekrytoimiseksi.  

Asiaa on valmisteltu yhteistyössä palvelujen, erityisesti perhe- ja sosi-
aalipalvelujen vammaistyön ja lastensuojelun kanssa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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