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§ 26
Oikaisuvaatimus lastensuojelun vastaanottoperhehoitajien kulukor-
vauksen muuttamista koskevasta päätöksestä

HEL 2020-013769 T 01 02 00 00

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa, eikä sosiaali- ja terveyslautakunta si-
ten keskustellut asiasta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Anita Lindfors, lastensuojelupalvelujen päällikkö, puhelin: 310 43059

anita.lindfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 14.12.2020 
§ 222

HEL 2020-013769 T 01 02 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti, että vastaanottoper-
hehoitajille maksetaan vuoden 2021 alusta alkaen hoitopäiväilmoituk-
sen mukaan kulukorvausta, johon on sisällytetty aiemmat erilliset har-
kinnanvaraiset hankinta- ja toimintarahat ja kilometrikorvaus tavan-
omaista suuremmista matkakuluista.

Kulukorvaus, joka ei sisällä vuoden 2021 indeksikorotuksia

alle 3-vuotias         24,75 €/pv
3-6-vuotias            25,08 €/pv 
7-17-vuotias          25,42 €/pv
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Kulukorvaukseen sisältyy lapselle maksettava käyttövara: 
15 vuotta täyttäneelle lapselle 55,67 €/kk ja alle 15-vuotiaalle kouluikäi-
selle lapselle vastaanottolaitosten käytännön mukaan.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 6.11.2018 § 288 tekemän päätöksen 
mukaan sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää sosiaali-
huollon toimeenpanoon liittyvien palkkioiden ja korvausten määrien 
muista kuin laissa säädetyistä tarkistuksista ja muutoksista.

Vastaanottoperhehoitajille on maksettu hoitopäiväilmoitukseen perus-
tuvaa kulukorvausta. Lisäksi vastaanottoperhehoitajalla on ollut mah-
dollisuus hakea harkinnanvaraisia hankinta- ja toimintarahoja, joiden 
enimmäismäärä on perustunut vastaanottoperheen tarjoamaan paik-
kamäärään. Hankintarahalla ovat perhehoitajat uusineet mm. patjoja, 
lastenvaunuja, koulupöytiä tai hankintarahasta on korvattu kulumisesta 
johtuvia lastenhuoneiden remonttikuluja. Toimintarahalla on korvattu 
perhehoitajalle mm. kalliimpia leikkivälineitä ja pääsylippuja. 

Vastaanottoperhehoitajille on maksettu kilometrikorvausta tavanomais-
ta suuremmista matkakuluista erillisen ilmoituksen mukaan. Tavan-
omaisiksi matkakuluiksi on luettu lapsen asiakassuunnitelman mukaiset 
matkakulut omalla autolla 200 km/kk tai matkalippukuluja 50 €/kk. 

Lisäksi vastaanottoperhehoitajalle on maksettu 60 % mahdollisesta 
vammaistuesta. Vastaanottosijoituksen ajalta lapsilisää ei siirretä vas-
taanottoperhehoitajan saatavaksi. 

Erillisten, kuitteihin perustuvan maksujen käsittely työllistää perhehoita-
jan sekä perhehoitajan vastuutyöntekijän lisäksi toimistosihteeriä ja 
palkanlaskentapalveluja. Muutoksella vähennetään sekä lastensuojelun 
että perhehoitajien työtä. Myös lastensuojelun perhehoidossa siirrytään 
vastaavaan käytäntöön. Muutoksesta aiheutuva arvioitu kustannusvai-
kutus on 15 000 €/vuosi.

Lisätiedot
Anita Lindfors, lastensuojelupalvelujen päällikkö, puhelin: 310 43059

anita.lindfors(a)hel.fi


