
Perhehoitoliiton kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja 

terveyspalvelujen asiakasmaksuista (STM) 

Perhehoitoliitto otti kantaa asiakasmaksulakiluonnokseen sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä.  

 

Tiivistelmä lausunnosta 

Perhehoitoliitto pitää luonnoksessa hyvänä sitä, että perhehoidon asiakkaan asiakasmaksu 

määräytyy hänen maksukykynsä mukaan.  

Lausunnossamme esitämme, että lyhytkestoinen perhehoito lisätään asiakkaan maksukattoa 

kerryttäviin palveluihin ja että sairaanhoidon palvelut ovat maksuttomia perhehoidon asiakkaille. 

Tämä lisää perhehoidon tasavertaista asemaa lyhytaikaisen hoidon valintaa tehdessä. Lisäksi toimme 

esiin, että silloin, kun perhehoito tapahtuu asiakkaan kodissa, tulisi asiakasmaksun olla edullisempi 

verrattuna perhehoitajan kotona tapahtuvaan perhehoitoon, koska perhehoidettavalle tulee 

kustannuksia omasta asumisestaan. Perhehoidossa olevan henkilön osallisuuden turvaamiseksi tulee 

asiakkaan maksettavaksi jäävät elämisen kustannukset määritellä lain toimeenpanon ohjeistuksessa, 

jotta osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden toteutumisen esteeksi ei nouse varojen puute. 

Perhehoitoliiton mielestä yhdenvertaisuus on tärkeä arvo, ja siksi perhehoidon ja palveluasumisen 

asiakasmaksun laskemisen perusteiden on syytä olla samat. 

Lausunnossa esitämme myös, että vammaisen lapsen asuessa muualla kuin oman perheensä kanssa 

tulee hänen käyttövarojensa suuruus määrittyä vastaavasti kuin lastensuojelulain perusteella 

perhehoitoon sijoitetun käyttövarat. Pidämme myös välttämättömänä, että lastensuojelulain ja 

vammaispalvelulain perusteella sijoitetun lapsen tai nuoren ansaitsemat palkkatulot jätetään 

maakunnan perintäoikeuden ulkopuolelle. Mielestämme lapselle ja nuorelle on tärkeää kesätyön 

avulla kasvaa oman rahatalouden suunnitteluun. Omalla työnteolla saadut tulot kannustavat ja 

motivoivat nuorta tai lasta.  

 

 

Alkuperäinen lausunto 

 

9 §  Maksuttomat terveyspalvelut  

Kohdassa 9) säädetään, että sairaanhoidon palvelut olisivat maksuttomia pitkäaikaisen tehostetun 

palveluasumisen asiakkaalle.  

• PHL esittää, että sairaanhoidon (sisältäen kotisairaanhoidon) palvelut olisivat maksuttomia 

myös perhehoidon asiakkaille.  

11§  Maksukattoa kerryttävät palvelut 

• PHL esittää, että lyhytkestoinen perhehoito lisätään maksukattoa kerryttäviin palveluihin. 

Tämä lisää perhehoidon tasaveroista asemaa lyhytaikaisen hoidon valintaa tehdessä. 

  



24 § Lyhytaikainen perhehoito 

• PHL näkee hyvänä, että lyhytaikaisesta perhehoidosta perittävän vuorokausimaksun 

(enintään 25 euroa) ja osavuorokautisen perhehoidon (enintään puolet vuorokausimaksusta) 

määristä  säädetään esitetyllä tavalla.  

• PHL esittää säädöstä muutettavaksi siten, että maksua ei perittäisi alkavalta 

kalenterivuorokaudelta vaan siten, että maksua perittäessä vajaista vuorokausista 

huomioitaisiin vain joko tulo- tai lähtövuorokausi -ei molempia. Osavuorokautisesta 

perhehoidosta maksu perittäisiin vain alkavalta vuorokaudelta tilanteessa, jossa 

osavuorokautinen perhehoito ajoittuu kahdelle kalenterivuorokaudelle (yöaikainen 

osavuorokautinen perhehoito) 

• Mikä tulee olemaan vpl:n mukaisen lyhytaikaisen perhehoidon asiakasmaksu? 

• Silloin kun perhehoito tapahtuu asiakkaan kodissa, tulisi asiakasmaksun olla edullisempi 

verrattuna perhehoitajan kotona tapahtuvaan perhehoitoon. 

28 §  Asiakkaan siirtyminen palvelujen välillä 

• PHL esittää, että perhehoito lisätään palveluihin, joista toiseen siirryttäessä ei voida periä 

asiakkaalta lähtöpäivän maksua.  

39 § Pitkäaikainen perhehoito 

• PHL näkee hyvänä, että maksu määräytyy maksukyvyn mukaisesti. Esityksessä 

perhehoidossa olevan asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jäisi käyttövara, joka on 

vähintään 200 euroa kuukaudessa. PHL näkee, että perhehoidossa olevan henkilön 

osallisuuden turvaamiseksi asiakkaan maksettavaksi jäävät elämisen kustannukset tulee lain 

toimeenpanon ohjeistuksessa määritellä. Mikäli asiakkaan vastattavaksi jää merkittävässä 

määrin terveydenhuollon kustannuksia (ikäihmisten ja mt-kuntoutujien perhehoidossa 

asiakkaalla on poikkeuksetta lääkehoitoa vaativia sairauksia), osallisuuden ja 

itsemääräämisoikeuden toteutumisen esteeksi nousee varojen puute ja on vaarana että 

henkilö joutuu turvautumaan viimesijaiseen toimeentulotukeen.   

Kohdassa Lain vaikutukset vammaisiin henkilöihin…. todetaan ….”eikä nimenomaisen 

vähimmäiskäyttövaran säätämiselle olisi tarvetta tai perusteita”  (s. 84).  

• 39 § ei käy selkeästi ilmi, koskeeko vähintään 200 euron käyttövara perhehoidossa olevia 

aikuisikäisiä vammaisia ihmisiä. Perhehoitoliitto näkee, että käyttövaran tulee ehdottomasti 

koskea kaikkia.   

42 § Tuloista tehtävät vähennykset tehostetun palveluasumisen maksua määrättäessä 

• Mikäli perhehoidossa olevan henkilön käyttövaralla edellytetään kustannettavaksi 

terveydenhuollon  kustannuksia, PHL näkee, että 42 § Tuloista tehtävät vähennykset 

tehostetun palveluasumisen maksua määrättäessä -säädöksen tulee koskea myös 

perhehoitoon sijoitettua. 

46 § Vammaisen lapsen asuminen muualla kuin oman perheen kanssa 

• PHL näkee hyvänä, että muiden kuin lastensuojelulain perusteella perhehoitoon sijoitettujen 

lasten asiakasmaksusta säädetään omassa pykälässään. Lapsen käyttövara on 

lakiluonnoksessa 39 §:n mukainen vähintään 200 euroa kuukaudessa. Sekä mm. osallisuuden 

turvaamiseksi että kasvatuksellisista syistä on tärkeää, että lapsella on käyttövaroja mutta 



perhehoidon luonne ja sisältö huomioiden se, että osa elämisen kustannuksista jäisi lapsen 

itsensä katettaviksi, tuntuu perusteettomalta. 

• PHL esittää, että vammaisen lapsen asuessa muualla kuin oman perheen kanssa hänen 

käyttövaransa suuruus määrittyy vastaavasti kuin lastensuojelulain perusteella perhehoitoon 

sijoitetun käyttövara. 

• PHL pitää enintään 1857,90 euron suuruista kuukausittaista maksua kohtuuttoman suurena. 

Perusteena se, että vanhemmille aiheutuu lapsen elatuksesta kuluja, joista he vastaavat 

myös tilanteessa, jossa vammainen lapsi asuu muualla kuin oman perheensä kanssa.  

47 § Lastensuojelu 

• Pykälän 3 momentissa säädetään lapselle tai nuorelle maksettavan tulon, korvauksen tai 

saamisen perimisestä. Maakunta voisi periä lapselle tai nuorelle maksettavan eläkkeen, 

elinkoron, elatusavun, avustuksen tai muun jatkuvan tai kertakaikkisen tulon, korvauksen tai 

saamisen 1 momentissa tarkoitetusta perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalvelusta 

aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi. 

 

PHL ehdottaa, että lastensuojelulain ja vammaispalvelulain perusteella sijoitetun lapsen tai 

nuoren palkkatuloja jätetään maakunnan perintäoikeuden ulkopuolelle. Perusteluna se, että 

lapsi ja nuori voi esim. kesätyöllään kasvaa oman rahatalouden suunnitteluun ja omalla 

toiminnalla saatujen tulojen saanti kannustaa ja motivoi nuorta tai lasta.  

 


