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59 §
Perhehoitajille vuokrattavien asuntojen vuokrat 1.7.2022 alkaen

HEL 2022-004466 T 10 01 03

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti, että lastensuojelun 
kunnallisten perhekotien ja vastaanottoperhetoiminnan perhekotien 
perhehoitajien omassa käytössä olevien tilojen vuokraosuutta korote-
taan elinkustannusindeksin mukaisesti 1.7.2022 alkaen. Perhehoitajan 
omassa käytössä oleva osuus asunnosta ja neliömäärä määräytyvät 
perheen henkilömäärän mukaan. Uudet elinkustannusindeksin mukai-
sesti korotetut vuokrat ja suluissa nykyinen vuokra euroina:

Henkilömäärä       Neliöt       Kerrostalo                   Rivi- tai omakotitalo 

1                             30           378,60  (362,72)        473,89  (454,01) 

2                             40           504,78  (483,61)        631,86  (605,35) 

3 tai enemmän       50           630,98  (604,51)        789,82  (756,69) 

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 21.11.2017 § 307 mukaan 
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää erityisasunnosta 
perittävistä vuokrista. Toimialan perimien vuokrien määrät tulee tarkas-
taa vuosittain.

Helsingin kaupungin lastensuojelun perhehoidolla on 13 perhehoitajaa 
ja 8 vastaanottoperhehoitajaa, joille kaupunki on vuokrannut suuren 
asunnon tarkoituksella, että perhehoitaja tarjoaa sijaishuoltopaikan 
perhehoidossa 3 - 4 lapselle. Perhehoitaja asuu oman perheensä 
kanssa hänelle vuokratussa asunnossa ja maksaa omassa käytössä 
olevalta osuudelta vuokraa kaupungille.

Virastopäällikkö vahvisti 12.12.2014 § 228 päätöksellä uusille toimin-
tansa aloittaville perhehoitajille vuokrattavien asuntojen omassa käy-
tössä olevan osuuden vuokrat 1.1.2015 alkaen.

Vuokria korotetaan vuosittain elinkustannusindeksiä vastaavasti. Koro-
tuksesta ilmoitetaan kirjeellä ennen korotuksen voimaantuloa. Edellinen 
elinkustannusindeksin mukainen korotus tehtiin toimialajohtajan pää-
töksellä 18.02.2021 § 28. Perusindeksinä käytetään edellisen vuoden 
tammikuun pistelukua. Tarkistusindeksinä käytetään tarkistusajankoh-
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tana tiedossa olevaa viimeksi julkaistua pistelukua. Elinkustannusin-
deksi 1/2022 oli 2074  ja 1/2021 se oli 1987.
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