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Perhehoidon toimintakäytäntöjä 
yhtenäistetään Keski-Suomen 
hyvinvointialueella 

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen noin 273 000 keskisuomalaisen 
sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimen palveluista. Myös perhehoidon 
toimeksiantosopimukset siirtyivät hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Siirtyminen ei 
vaadi perhehoitajilta toimenpiteitä tai erillisiä yhteydenottoja, vaan yhteistyö jatkuu. 

Vuosi 2023 tuo tullessaan kuitenkin joitakin muutoksia. Muutoksista järjestettiin 
lastensuojelun perhehoitajien yhteinen keskustelutilaisuus Teamsillä 9.12.2022.  

Mikä muuttuu? 

Perhehoidon palkkioissa ja kulukorvauksissa sekä perhehoidon tuen ja kustannusten 
korvauksissa on ollut eroja Keski-Suomen alueella. Nyt perhehoidon yleisiä 
toimintakäytäntöjä, perhehoitajille myönnettävää tukea, palkkioita sekä kustannusten 
korvauksia sekä palvelun yleisiä myöntämiskriteereitä on tarkoitus yhtenäistää 
siirtymäajalla vuoden 2023 aikana. 

 

Myös perhehoidon maksatuskäytännöt ja maksupäivät on tarkoitus muuttaa 
yhtenäisiksi. Perhehoidon palkkioiden, kulukorvausten, kilometrikorvausten ja muiden 
kulujen maksatus tapahtuu 1.1.2023 alkaen Oima-palvelun kautta. Perhehoitajat 
perehdytetään ja koulutetaan Oima-palvelun käyttäjiksi Teams-koulutuksissa, joita 
järjestetään alkuvuodesta 2023. Ajankohdista tiedotetaan erikseen. Jatkossa on 
tärkeää, että perhehoitajilla on käytössään sähköpostiosoite, joka voidaan ilmoittaa 
Oima-palveluun. 
 
Pitkäaikaisen perhehoidon palkkion ja kulukorvauksen maksupäivä on vuonna 2023 
aikana kuluvan hoitojakson 15. päivä. Lyhytaikaisen perhehoidon sekä sijaishoitajien 
palkkion ja kulukorvauksen maksupäivä on seuraavan hoitojakson 15. päivä.  

Keski-Suomen hyvinvointialue 

Keski-Suomen hyvinvointialue aloitti toimintansa 1.1.2023.  Asukkaille, asiakkaille ja 
potilaille uudistus ei ole kovin suuri vuoden vaihduttua. Tutut ammattilaiset jatkavat 
tutuissa toimipisteessä ja puhelinnumerot säilyvät samoina. Keski-Suomen 
hyvinvointialueen verkkosivu on osoitteesta www.hyvaks.fi. 
 

Tiedote lastensuojelun 
perhehoitajille 
5.1.2023 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hyvaks.fi%2F&data=05%7C01%7C%7C0fb7818c1beb44dd85de08dace2d16b1%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C638048990300799408%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IkUSbbkJa46MpD9zvQcvBFcMbJqrYkINs%2FoWjnU66VM%3D&reserved=0
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Hyvinvointialueelle siirryttäessä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonta yhtenäistyy, jotta 
palveluja voidaan tarjota yhdenvertaisesti ja tasalaatuisesti jokaiselle 
keskisuomalaiselle. Nykyisten asiakkaiden palvelut ja asiakassuhteet jatkuvat 
hyvinvointialueella suunnitelmien mukaisesti. 
 
Hyvinvointialueella eri palveluiden myöntämisperusteita yhtenäistetään 
siirtymäaikojen kuluessa.  Siirtymäajalla tarkoitetaan ajanjaksoa, kun palvelut siirtyvät 
kunnalta/kaupungilta Keski-Suomen hyvinvointialueen hoidettavaksi ja palveluita 
yhdenmukaistetaan. 
 
Keskeinen tehtävämme hyvinvointialueella on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, 
terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja 
muiden toimijoiden kanssa. 
   
Tervetuloa jatkamaan yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. 
 
Olethan rohkeasti yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää!  
  
Terveisin 
 
yhteyshenkilön tiedot 
 
Maria Lehtinen, palvelujohtaja, p. 050 413 5912 maria.lehtinen(at)hyvaks.fi 
 
Piritta Huttunen, palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki 050 552 4883 
piritta.j.huttunen(at)hyvaks.fi 
 
Marja-Leena Huisko, johtava sosiaalityöntekijä, p. 050 311 8620, marja-
leena.huisko(at)hyvaks.fi 


