
Social- och hälsovårdsministeriets förordning
om uppgifter från uppföljningen av systemet för utjämning av stora kostnader inom

barnskyddet

Given i Helsingfors den 18 juni 2001
—————

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 30 c §
2 mom. lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården av den 3 augusti
1992 (733/1992), sådant det lyder i lag 427/2001:

1 §

Grunder för de uppgifter från uppföljningen
som skall lämnas Stakes

Samkommunerna för specialomsorgsdist-
rikten skall lämna forsknings- och utveck-
lingscentralen för social- och hälsovården
Stakes i denna förordning nämnda uppgifter
från uppföljningen av de åtgärder som legat
till grund för utjämningsersättningar som
bokförts i samkommunens bokslut för räken-
skapsåret innan samt om de personer som
tjänsterna och stödåtgärderna omfattat enligt
den sista räkningen till samkommunen för
räkenskapsåret innan.

Uppgifterna baserar sig på kommunernas
räkningar och anmäls familjevis sparade på
en elektronisk blankett som social- och häl-
sovårdsministeriet tillhandahåller.

2 §

Uppgifter om samkommun, kommun och fa-
milj

I sammanfattningen familjevis uppges föl-
jande specificerande uppgifter:

1) samkommunens kod;
2) kommun;
3) kommunkod; samt
4) familjekod.

För var familj uppges följande uppgifter:
1) dag då den första vårdplanen uppgjor-

des,
2) dag från vilken utjämningskostnaderna

har börjat räknas samt
3) antalet personer som tjänsterna omfattat

enligt vårdplanen, av dessa
a) antalet personer under 18 år,
b) antalet personer i åldern 18—20 år,
c) antalet vuxna,
d) antalet övriga utöver medlemmarna av

samma familj samt
e) antalet omhändertagna av familjens

barn.

3 §

Uppgifter om tjänster, kostnader för dem
samt om mottagare

Uppgifterna om de tjänster som legat till
grund för faktureringen, kostnaderna för
tjänsterna samt om mottagarna sparas famil-
jevis på det sätt som närmare bestäms i 4—6
§.

4 §

Tjänster inom öppenvården

Kostnaderna för tjänster inom öppenvården
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uppges specificerade enligt följande:
1) socialarbete, totalbelopp,
2) familjearbetarnas/hemtjänstens arbete,

totalbelopp,
3) stödpersons-/stödfamiljsverksamhet, to-

talbelopp,
4) semesterverksamhet/semesterfamilj/ lä-

ger, totalbelopp,
5) boendeservice (exempelvis stödbostad,

eftervård), totalbelopp,
6) dagvård tillhandahållen med stöd av

barnskyddslagen, totalbelopp,
7) familjerådgivning, terapi och motsva-

rande tjänster, totalbelopp,
8) missbrukarvård, totalbelopp samt
9) övriga tjänster, totalbelopp.
Antalet personer som omfattats av i

1 mom. nämnda tjänster och stödåtgärder
uppges specificerat enligt följande:

1) antalet barn under 18 år som hör till fa-
miljen,

2) antalet unga i åldern 18—20 år som hör
till familjen,

3) antalet vuxna som hör till familjen samt
4) antalet övriga utöver medlemmarna av

samma familj.

5 §

Tjänster inom institutionsvården

Kostnaderna för tjänster inom institutions-
vården som tillhandahållits barnet, den unga
eller hela familjen uppges specificerade en-
ligt:

1) barnskyddsinstitution, totalbelopp,
2) hälsovårdsinstitution, totalbelopp,
3) mödra- och skyddshem, totalbelopp,
4) familjehem som drivs som rörelse eller

genom yrkesutövning, totalbelopp,
5) institution för missbrukarvård, totalbe-

lopp samt
6) annan institution, totalbelopp.
Antalet personer som omfattats av i

1 mom. nämnda tjänster och stödåtgärder
uppges specificerat enligt följande:

1) antalet barn under 18 år som hör till fa-
miljen,

2) antalet unga i åldern 18—20 år som hör
till familjen,

3) antalet vuxna som hör till familjen samt

4) antalet övriga utöver medlemmarna av
samma familj.

6 §

Familjevård på grundval av ett uppdragsav-
talsförhållande

Kostnaderna för tjänster inom den familje-
vård som på grundval av ett uppdragsavtals-
förhållande tillhandahållits barnet, den unga
eller hela familjen uppges specificerade en-
ligt följande:

1) långvarig familjevård, totalbelopp,
2) kortvarig familjevård, totalbelopp samt
3) familjevård i krissituationer, totalbelopp.
Antalet personer som omfattats av i

1 mom. nämnda tjänster och stödåtgärder
uppges specificerat enligt följande:

1) antalet barn under 18 år som hör till fa-
miljen,

2) antalet unga i åldern 18—20 år som hör
till familjen,

3) antalet vuxna som hör till familjen samt
4) antalet övriga utöver medlemmarna av

samma familj.

7 §

Grunder för räkningen familjevis och belopp

Grunderna för räkningen familjevis och
beloppen för sådan period som avses i 3 §
uppges specificerade enligt följande:

1) gräns för kommunens självrisk, belopp,
2) ersättning som skall betalas kommunen

för kostnader som överstiger självrisken,
procent,

3) kommunens kostnader för tjänster och
stödåtgärder som avses i 4—6 §, totalbelopp,
av vilken summa

a) är kommunens självrisk, totalbelopp
samt

b) är utjämningsersättningar som betalts till
kommunen, totalbelopp.

———
Denna förordning träder i kraft den 27 juni

2001.
De uppgifter som enligt förordningen skall

lämnas för 1999 och 2000 skall meddelas
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forsknings- och utvecklingscentralen för so-
cial- och hälsovården Stakes senast den

31 augusti 2001.

Helsingfors den 18 juni 2001

Omsorgsminister Osmo Soininvaara

Äldre regeringssekreterare Pia-Liisa Heiliö


