
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän seurantatiedoista

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2001
—————

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon
suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (733/1992) 30 c §:n
2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 427/2001:

1 §

Stakesille toimitettavien seurantatietojen
määräytymisperusteet

Erityishuoltopiirin kuntayhtymät toimitta-
vat sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja ke-
hittämiskeskus Stakesille tässä asetuksessa
mainitut seurantatiedot niistä toimenpiteistä,
jotka ovat olleet kuntayhtymän tilinpäätök-
seen kirjattujen tasauskorvausten perusteena
ilmoitusta edeltävänä tilivuonna sekä palve-
luiden ja tukitoimien piirissä olleista henki-
löistä tilivuoden viimeisen kuntayhtymälle
toimitetun laskun mukaisina.

Tiedot perustuvat kuntien laskuihin ja ne
ilmoitetaan perhekohtaisesti tallennettuina
sosiaali- ja terveysministeriön toimittamalla
sähköisellä lomakkeella.

2 §

Tiedot kuntayhtymästä, kunnasta ja per-
heestä

Perhekohtaisen yhteenvedon yksilöivinä
tietoina ilmoitetaan:

1) kuntayhtymänumero;
2) kunta;
3) kuntanumero; sekä
4) perhenumero.
Perhettä koskevina tietoina ilmoitetaan:

1) ensimmäisen huoltosuunnitelman laati-
mispäivä;

2) tasauskustannusten laskemisen alkamis-
päivä; sekä

3) huoltosuunnitelman mukaan palvelujen
piirissä olleiden henkilöiden lukumäärä,
joista

a) alle 18-vuotiaita, lukumäärä;
b) 18—20-vuotiaita, lukumäärä;
c) aikuisia, lukumäärä;
d) muita kuin saman perheen jäseniä, lu-

kumäärä; sekä
e) perheen lapsista huostaanotettuja, luku-

määrä.

3 §

Tiedot palveluista, niiden kustannuksista ja
saajista

Tiedot laskutuksen perusteena olleista pal-
veluista, niiden kustannuksista ja saajista
tallennetaan perhekohtaisesti siten kuin 4—6
§:ssä tarkemmin säädetään.

4 §

Avohuollolliset palvelut

Avohuollollisten palveluiden kustannukset
ilmoitetaan eriteltyinä seuraavasti:

1) sosiaalityö, kustannukset yhteensä;
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2) perhe-/kotipalvelutyöntekijöiden työ,
kustannukset yhteensä;

3) tukihenkilö/tukiperhetoiminta, kustan-
nukset yhteensä;

4) lomatoiminta/lomaperhe/leirit, kustan-
nukset yhteensä;

5) asuminen (esimerkiksi tukiasunto, jälki-
huolto), kustannukset yhteensä;

6) lastensuojelulain perusteella annettu
päivähoito, kustannukset yhteensä;

7) perheneuvola, terapiat ja vastaavat pal-
velut, kustannukset yhteensä;

8) päihdehuolto, kustannukset yhteensä;
sekä

9) muut, kustannukset yhteensä.
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen palve-

luiden ja tukitoimien piirissä olleiden luku-
määrät ilmoitetaan eriteltyinä seuraavasti:

1) perheeseen kuuluvia lapsia, alle 18-
vuotiaita, lukumäärä;

2) perheeseen kuuluvia nuoria, 18—20-
vuotiaita, lukumäärä;

3) perheeseen kuuluvia aikuisia, lukumää-
rä; sekä

4) muita kuin samaan perheeseen kuuluvia,
lukumäärä.

5 §

Laitoshuollolliset palvelut

Lapselle, nuorelle tai koko perheelle an-
nettujen laitoshuollollisten palveluiden kus-
tannukset ilmoitetaan eriteltyinä seuraavasti:

1) lastensuojelulaitos, kustannukset yhteen-
sä;

2) terveydenhuollon laitos, kustannukset
yhteensä;

3) ensi- ja turvakoti, kustannukset yhteen-
sä;

4) ammatillinen perhekoti, kustannukset
yhteensä;

5) päihdehuollon laitos, kustannukset yh-
teensä; sekä

6) muu laitos, kustannukset yhteensä.
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen palve-

luiden ja tukitoimien piirissä olleiden luku-
määrät ilmoitetaan eriteltyinä seuraavasti:

1) perheeseen kuuluvia lapsia, alle 18-
vuotiaita, lukumäärä;

2) perheeseen kuuluvia nuoria, 18—20-
vuotiaita, lukumäärä;

3) perheeseen kuuluvia aikuisia, lukumää-
rä; sekä

4) muita kuin samaan perheeseen kuuluvia,
lukumäärä.

6 §

Toimeksiantosuhteinen perhehoito

Lapselle, nuorelle tai koko perheelle anne-
tun toimeksiantosuhteisen perhehoidon pal-
veluiden kustannukset ilmoitetaan eriteltyinä
seuraavasti:

1) pitkäaikainen perhehoito, kustannukset
yhteensä;

2) lyhytaikainen perhehoito, kustannukset
yhteensä; sekä

3) kriisiperhehoito, kustannukset yhteensä.
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen palve-

luiden ja tukitoimien piirissä olleiden luku-
määrät ilmoitetaan eriteltyinä seuraavasti:

1) perheeseen kuuluvia lapsia, alle 18-
vuotiaita, lukumäärä;

2) perheeseen kuuluvia nuoria, 18—20-
vuotiaita, lukumäärä;

3) perheeseen kuuluvia aikuisia, lukumää-
rä; sekä

4) muita kuin samaan perheeseen kuuluvia,
lukumäärä.

7 §

Perhekohtaisen laskun perusteet ja markka-
määrät

Perhekohtaisen laskun perusteet ja raha-
määrät ilmoitetaan 3 §:ssä tarkoitetulta jak-
solta eriteltyinä seuraavasti:

1) kunnan omavastuuraja, rahamäärä;
2) kunnalle maksettava korvaus omavas-

tuun ylittävistä kustannuksista, prosenttia;
3) kunnan kokonaiskustannukset 4—6

§:ssä tarkoitetuista palveluista ja tukitoimista
yhteensä, joista

a) kunnan omavastuuosuus, kokonaismää-
rä; sekä

b) kunnalle maksetut tasauskorvaukset yh-
teensä, kokonaismäärä.

———
Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä ke-

säkuuta 2001.
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Asetuksen mukaiset tiedot vuosilta 1999 ja
2000 tulee toimittaa sosiaali- ja terveysalan

tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesille vii-
meistään 31 päivänä elokuuta 2001.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2001

Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara

Vanhempi hallitussihteeri Pia-Liisa Heiliö


