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L a g

1354/2014

om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att säkerställa
nationellt högklassiga och heltäckande
skyddshemstjänster för personer som är ut-
satta för våld i nära relationer eller som lever
under hot om sådant våld.

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om de
grunder som iakttas vid betalning av ersätt-
ning med statsmedel till aktörer som produ-
cerar skyddshemstjänster.

Lagen tillämpas även på kommunala
skyddshem och producenter av kommunala
skyddshemstjänster.

3 §

Definition av skyddshem

Ett skyddshem är en för klienterna avgifts-
fri enhet inom krisarbete med verksamhet
dygnet runt och till vilken en person eller en
familj som har blivit utsatt för våld i nära
relationer eller som lever under hotet om
sådant våld kan söka sig på eget initiativ eller
på anvisning av en myndighet eller någon
annan aktör, vid behov även anonymt.

4 §

Våld i nära relationer

Med våld i nära relationer avses i denna
lag händelseförlopp under vilka någon utövar
våld mot en nuvarande eller före detta part-
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ner, sitt barn eller partnerns barn, sin för-
älder, annan nära släkting eller annan närstå-
ende. Med våld avses en gärning som orsakar
eller kan orsaka fysisk, sexuell, psykisk eller
ekonomisk skada eller lidande för den som
utsätts för gärningen, inbegripet hot om så-
dana handlingar, tvång eller godtyckligt fri-
hetsberövande.

5 §

Skyddshemstjänster

De tjänster som erbjuds på ett skyddshem
är omedelbar krishjälp, skyddat boende dyg-
net runt samt psykosocialt stöd, rådgivning
och vägledning som skyddshemmet i akuta
situationer erbjuder dem som har blivit ut-
satta för våld i nära relationer eller som lever
under hot om sådant våld.

Skyddshemmets ansvariga person bedömer
tillsammans med sin personal som är specia-
liserad på krisarbete längden på skyddshems-
perioden.

Närmare bestämmelser om skyddshems-
tjänster får utfärdas genom förordning av so-
cial- och hälsovårdsministeriet.

6 §

Klienter i skyddshemsverksamheten

Skyddshemstjänster erbjuds i första hand
åt personer som har blivit utsatta för våld i
nära relationer eller som lever under hot om
sådant våld och åt medföljande minderåriga
barn.

Skyddshemstjänster kan även tillhandahål-
las i fall som kan jämställas med våld i nära
relationer för att hjälpa personer som behöver
hjälp, om hjälpen motsvarar offrets behov av
hjälp och om hjälpen inte orsakar skada eller
medför fara för andra som befinner sig i
skyddshemmet.

En person får söka sig till vilket som helst
av de skyddshem som tillhandahåller tjänster
som avses i denna lag, förutsatt att där finns
plats.

7 §

Uppgifter som sköts av Institutet för hälsa
och välfärd

Institutet för hälsa och välfärd sörjer för
den riksomfattande tillgången på skydds-
hemstjänster så att det i olika delar av landet
erbjuds och finns tillgång till tillräckligt med
tjänster i förhållande till behovet.

Institutet för hälsa och välfärd ingår avtal
om produktion av skyddshemstjänster med
sådana tjänsteproducenter som bäst uppfyller
de förutsättningar som föreskrivs i 8 § och
med stöd av den genom förordning av stats-
rådet.

Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för
den riksomfattande samordningen av skydds-
hemstjänsterna som helhet i samarbete med
de skyddshem som har ingått avtal.

8 §

Förutsättningar för produktion av
skyddshemstjänster

Institutet för hälsa och välfärd väljer som
producenter av skyddshemstjänster sådana
aktörer som har ett giltigt tillstånd enligt la-
gen om privat socialservice (922/2011).

Kommunala tjänsteproducenter förutsätts
uppfylla samma förutsättningar som de pri-
vata aktörerna. Institutet för hälsa och välfärd
kontrollerar att förutsättningarna uppfylls när
det förhandlar om ett avtal. Institutet för
hälsa och välfärd konsulterar tillstånds- och
tillsynsmyndigheter för social- och hälsovår-
den i denna fråga.

De anställda hos tjänsteproducenten ska ha
tillräcklig utbildning, arbetserfarenhet och in-
sikt i krisarbete inom våld i nära relationer.
Personalen ska omfatta ett tillräckligt antal
representanter för olika yrkesgrupper. Utöver
detta kan personalen omfatta sakkunniga i
tjänsteproducentens specialområde inom kris-
arbete.

Närmare bestämmelser om förutsättning-
arna för produktion av skyddshemstjänster
får utfärdas genom förordning av statsrådet.
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9 §

Avtal om produktion av skyddshemstjänster

Institutet för hälsa och välfärd ingår avta-
len om produktion av skyddshemstjänster
med tjänsteproducenterna för högst fem år i
sänder. I ett avtal ska det intas en bestäm-
melse enligt vilken den ersättning som beta-
las årligen är beroende av det anslag som
reserverats för detta ändamål i statsbudgeten.

I ett avtal om tjänsteproduktion ska åt-
minstone följande bestämmas:

1) skyddshemmet och de skyddshems-
tjänster som det tillhandahåller specificerade
samt antalet familjeplatser på skyddshemmet,

2) det verksamhetsområde inom vilket de
i avtalet avsedda tjänsterna tillhandahålls,

3) det preliminära beloppet på den ersätt-
ning som betalas av statens medel med iakt-
tagande av de grunder som anges i 10 § 3
mom. samt om ersättningens betalning,

4) vem som är den ansvariga personen på
skyddshemmet och om skyddshemmets öv-
riga personal samt dimensioneringen av anta-
let anställda,

5) det förfarande som ska iakttas vid ut-
byte av information, vid registerföringen i
anknytning till skyddshemstjänsterna och vid
förvaringen av klientuppgifter,

6) den utbildning som arrangeras för
skyddshemmets personal,

7) hur samarbetet inom skyddshemsnät-
verket ordnas,

8) avtalets giltighetstid och uppsägning.

10 §

Ersättning som betalas av statens medel och
hur den bestäms

De producenter av skyddshemstjänster
som ingår avtal enligt 9 § betalas ersättning
med statsmedel. Institutet för hälsa och väl-
färd avtalar årligen om ersättningsbeloppet
inom ramen för det anslag som anvisats i
statsbudgeten.

Institutet för hälsa och välfärd delar ut den
avtalade ersättningen i förskott till de tjänste-
producenter som har ingått avtal om produk-
tion av skyddshemstjänster i syfte att skapa

ett täckande system med skyddshemstjänster
enligt 3 mom.

Som grunder för fördelningen beaktas in-
vånarantalet i tjänsteproducentens verksam-
hetsområde och kostnaderna för skyddshems-
tjänsterna året innan finansåret samt tjänste-
producentens uppgifter för den pågående rä-
kenskapsperioden och nästa års budgetför-
slag.

När avtal ingås med en ny producent av
skyddshemstjänster tillämpas på tjänstepro-
ducenten medelvärden beräknade på bok-
slutsuppgifter hos andra producenter av
skyddshemstjänster i samma storleksordning
och uppgifter i den nya tjänsteproducentens
förslag till budget för det följande året. I
övrigt insamlas samma bakgrundsinforma-
tion av nya producenter som av andra. Infor-
mationen från alla producenter av skydds-
hemstjänster hanteras enligt samma principer.

Närmare bestämmelser om viktning av be-
stämningsgrunderna för den ersättning som
betalas av statens medel och om fördelning
av ersättningen får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

11 §

Redovisning för användning av ersättning,
återbetalning av ersättning och ny utdelning

Varje producent av skyddshemstjänster ger
årligen Institutet för hälsa och välfärd en
redovisning om de kostnader som verkstäl-
landet av avtalet om tjänsteproduktion orsa-
kat under det föregående finansåret. Redovis-
ningen gäller användningen av den ersättning
som i förskott delats ut av statens medel och
dess överskridande eller ersättning som blivit
oanvänd. I samband med redovisningen kan
tjänsteproducenten samtidigt ansöka om
komplettering av den ersättning som betalats
ut i förskott.

Institutet för hälsa och välfärd kan dela ut
återbetalade ersättningar till sådana tjänste-
producenter som har fått en för liten ersätt-
ning i förhållande till de verkliga kostna-
derna. Social- och hälsovårdsministeriet be-
slutar om ny utdelning av den andel som inte
delats ut.

Närmare bestämmelser om utbetalning av
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ersättning som delas ut av statens medel, om
redovisningens innehåll och om grunderna
för återbetalning och ny utdelning av ersätt-
ning får utfärdas genom förordning av stats-
rådet.

12 §

Allmän ledning, styrning och tillsyn

Social- och hälsovårdsministeriet svarar
för den allmänna ledningen, styrningen och
tillsynen av skyddshemsverksamhetens fi-
nansiering.

Institutet för hälsa och välfärd svarar för
samordningen och styrningen av den riksom-
fattande skyddshemsverksamheten.

Tillstånds- och tillsynsverket för social-
och hälsovården samt regionförvaltningsver-
ken övervakar skyddshemsverksamheten
inom sitt verksamhetsområde. På tillsynen
över skyddshemsverksamheten tillämpas i
fråga om kommunalt producerad skydds-
hemsverksamhet 55 och 56 § i socialvårdsla-
gen (710/1982) samt i fråga om privata pro-
ducenter av socialtjänster lagen om privat
socialservice.

13 §

Tillämpning av statsunderstödslagen

På ersättning som avses i 10 § tillämpas
följande paragrafer i statsunderstödslagen
(688/2001):

1) 14 § som gäller statsunderstödstagarens
skyldighet att lämna uppgifter,

2) 15 § som gäller statsbidragsmyndighe-
tens tillsynsuppgift,

3) 16 § som gäller granskningsrätt för
statsbidragsmyndigheten och den som be-
myndigats av eller bistår statsbidragsmyndig-
heten,

4) 17 § som gäller utförande av gransk-
ning och skyldighet att bistå,

5) 18 § som gäller statsbidragsmyndighe-
tens rätt att få handräckning,

6) 20 § som gäller återbetalning av stats-
understöd,

7) 21 § som gäller skyldighet att återkräva
statsunderstöd,

8) 22 § som gäller återkrav enligt pröv-
ning av statsunderstöd,

9) 25 § som gäller dröjsmålsränta,
10) 28 § som gäller tiden för återkrav av

statsunderstöd,
11) 29 § 1 mom. som gäller preskription

av rätten till utbetalning av ett beviljat stats-
understöd,

12) 30 § som gäller kvittning av statsun-
derstöd som ska återbetalas eller återkrävas,

13) 31 § som gäller statsbidragsmyndighe-
tens rätt att få information från andra myn-
digheter,

14) 32 § som gäller utlämnande av uppgif-
ter, och

15) 34 § som gäller ändringssökande.
Som statsunderstödstagare enligt de be-

stämmelser som nämns i 1 mom. betraktas i
denna lag producenterna av skyddshems-
tjänster och som statsbidragsmyndighet be-
traktas social- och hälsovårdsministeriet.

14 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

15 §

Övergångsbestämmelser

Institutet för hälsa och välfärd ska senast
den 30 juni 2015 med producenter av skydds-
hems-verksamhet ingå ett i 9 § avsett avtal
om produktion av skyddshemstjänster och
om ersättningsbeloppet.

Institutet för hälsa och välfärd kompense-
rar kommunerna för kostnader för ersättning
för akut krisvård i skyddshem på grund av
våld i nära relationer och inom familjen i
enlighet med denna lag efter det att den har
trätt i kraft, dock högst tills skyddshemmets i
1 mom. avsedda avtal trätt i kraft eller till och
med den 30 juni 2015. Kommunerna ska
ansöka om ersättning hos Institutet för hälsa
och välfärd senast den 15 augusti 2015. Av
ansökan ska framgå den sökandes namn, vil-
ket skyddshem det gäller, den aktuella kom-
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munens antal klienter i skyddshem, den tid
som tillbringats i skyddshem och avgiftsbe-
loppen.

Den som producerar skyddshemstjänster
ska meddela Institutet för hälsa och välfärd
motsvarande uppgifter senast när avtalet in-
gås. Uppgifter behövs kommunvis om antalet
klienter, ersättningar och klienternas vistelse-

tider. På grundval av uppgifterna avdras mot-
svarande summa från förhandsersättningen
för produktion av skyddshemstjänster.

Institutet för hälsa och välfärd betalar pro-
ducenterna av skyddshemstjänster de avtals-
baserade ersättningarna senast den 30 juni
2015. Ersättningar till kommunerna ska beta-
las senast den 15 september 2015.

Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister Laura Räty

51354/2014

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)


