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LASTENSUOJELUSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.6.2012 ALKAEN  
 

 

 

Lastensuojelulain (13.4.2007/417) 19§:n mukaan lastensuojelusta voidaan periä asia-
kasmaksuja siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa lais-
sa (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734) määritellään. 
Ko. lain 7 §:ssä on säädetty lastensuojelusta perittävistä maksuista. Asiakasmaksulain 
säännöksiä täydentää asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
(912/1992). Lastensuojelun asiakasmaksujen perimisen periaatteita on käsitelty Var-
sinais-Suomen alueella seudullisesti ja päädytty esittämään seuraavaa: 
  
 
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten lastensuojelun kulujen korvauksena 
perittävät korvaukset  
 

Asiakasmaksulain 7 §:n mukaan lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijais-
huoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asu-
mispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan, milloin se on asianomais-
ten toimeentulon edellytykset ja huollolliset näkökohdat huomioon ottaen perusteltua, periä 
korvaus. Korvaus voidaan periä perimällä elatusvelvolliselle vahvistettu elatusapu, perimäl-
lä korvaus lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista taikka vahvistamalla lap-
sen vanhemmalle erillinen lastensuojelun asiakasmaksu. Erillinen vahvistettu asiakasmak-
su voidaan periä, mikäli se on asianosaisten toimeentulon edellytykset ja huollolliset näkö-
kohdat huomioon ottaen perusteltua.  
 
Perittävästä päätöksestä tulee tehdä muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös, johon asian-
omainen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella sosiaalihuollosta vastaavalta toimielimel-
tä ja toimielimen päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.  
 

 
Vahvistetun elatusavun periminen  
 

Asiakasmaksulain 7 §:n mukaan kunta voi maksua vahvistamatta periä ja nostaa lap-
selle tulevat elatusavut siltä ajalta, jolloin lapsi saa tässä pykälässä tarkoitettuja per-
hehoitoa tai laitoshuoltoa taikka asumispalveluja sekä käyttää ne perhehoidosta, lai-
toshuollosta tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi. 
 
Asiakasmaksuasetuksen 20 §:n mukaan vahvistettua elatusapua saa periä kustan-
nusten korvaukseksi enintään 1342,50 euroa kuukaudessa (v. 2012). Perittävä maksu 
ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.  
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Lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista perittävä korvaus 
  
Asiakasmaksulain 7 §:n mukaan lastensuojelulaissa tarkoitetuista perhehoidosta tai laitos-
huollosta taikka asumispalveluista aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi voidaan pe-
riä 4 §:n 4 kohdasta poiketen kohtuulliseksi katsottava maksu myös lapsen tai nuoren 14 
§:n mukaisista tuloista, korvauksista tai saamisista. Asiakasmaksulain 14§:n mukaan lap-
sen tuloilla tarkoitetaan mm. eläkkeitä, elinkorkoja, avustuksia tai muita jatkuvia taikka ker-
takaikkisia tuloja, korvauksia tai saamisia, jotka maksetaan siltä ajalta, jonka laitoshoito tai 
perhehoito kestää.  
 
Asiakasmaksuasetuksen 20 §:n mukaan lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu voi olla 
enintään 1 342,50 euroa kuukaudessa (v. 2012). Perittävä maksu ei saa kuitenkaan ylittää 
palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.  
 
Elatustuki ja lapsilisä sekä vammaistuki ovat lapsen tuloja, joiden maksamista kunta voi 
elatustukilain (29.8.2008/580) 11 §:n, lapsilisälain (21.8.1992/796) 11 §:n ja lain vam-
maisetuuksista (11.5.2007/570) 15 §:n mukaan hakea itselleen, jos lapsi on kunnan kustan-
tamassa ympärivuorokautisessa hoidossa kodin ulkopuolella kalenterikuukautta pidemmän 
ajan. Elatustuki, lapsilisä ja vammaistuki maksetaan tällöin kunnalle aikaisintaan hoidon 
alkamista seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Elatustuen, lapsilisän ja vammais-
tuen voi hakea kunnalle hoidon korvauksena myös niissä tilanteissa kun niitä ei ole haettu 
aikaisemmin lapselle. Lapsen henkilökohtaiseksi katsottavat tulot (kuten perinnöt tai eräät 
vakuutuskorvaukset) eivät ole säännöksen tarkoittamaa tuloa.  
 

 
Itsenäistymisvarat  
 

Lastensuojelulain 77 §:n mukaan lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista 
on varattava aina vähintään 40 % hänen itsenäistymisvaroihinsa ja enintään 60 % 
voidaan käyttää hoidon korvauksena. Itsenäistymisvarojen määrää laskettaessa 
lapsilisää ei kuitenkaan oteta huomioon. 
 

Mikäli lapselle ei kerry omista tuloista, korvauksista tai saamisista itsenäistymisvaroja 
taikka ne ovat riittämättömät, tulee lapselle tai nuorelle maksaa itsenäistymisvaroja. 
Avustus myönnetään nuorelle tarpeen mukaan yksilökohtaisen harkinnan perusteella, 
enintään 2000 €. 
 
 
Vanhemmilta perittävät lastensuojelun asiakasmaksut 
  
Asiakasmaksulain 7 §:n mukaan lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijais-
huoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asu-
mispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan, milloin se on asianomais-
ten toimeentulon edellytykset ja huollolliset näkökohdat huomioon ottaen perusteltua, periä 
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lapsen vanhemmilta maksu, joka saa määrältään olla enintään lapsen elatuksesta annetun 
lain 1–3 §: n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen.  
 
Vanhemmilta perittävä lastensuojelun asiakasmaksu määrätään kuukausimaksuna toistai-
seksi. Maksua tarkistetaan, jos asianosaisten maksukyky on olennaisesti muuttunut.  
 
Vanhemmilta peritään asiakasmaksu nettotulojen mukaan. Perittävässä maksussa otetaan 
huomioon huollettavien määrä ja tulot elatusvelvollisuuden mukaan. Yhdessä asuville van-
hemmille määritellään asiakasmaksu kummankin vanhemman nettotulojen perusteella erik-
seen ja molemmille tehdään oma päätös. 
 
Vanhemmalle lastensuojelun asiakasmaksua määriteltäessä huomioon otettavat tulot:  
Vanhemmalle lastensuojelun asiakasmaksua määriteltäessä ansiotulojen lisäksi otetaan 
huomioon eläkkeet, elinkorot ja kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkau-
deksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki) sekä muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot 
samoin kuin pääomasta sekä muusta omaisuudesta saatavat tulot, kuten korko, osinko ja 
vuokratulot, sekä itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot. 
 
Lapsilisä, elatusapu ja elatustuki peritään yleensä hoidon korvaukseksi, jolloin niitä ei pidetä 
vanhempien tulona. Mikäli lapsilisää, elatusapua tai elatustukea ei poikkeuksellisesti peritä 
hoidon korvaukseksi, ne katsotaan vanhempien tuloksi, mikäli niitä maksetaan vanhemmal-
le. Tuloina ei oteta huomioon lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturma-
vakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoitoja, tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rin-
tamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, opintojen johdosta suo-
ritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia eikä perhehoidon kustannusten korvauk-
sia. 
  
Vanhemmalle lastensuojelun asiakasmaksua määriteltäessä huomioon otettavat menot: 
Vanhemmalle lastensuojelun asiakasmaksua määriteltäessä vanhemman nettotuloista vä-
hennetään asumismenojen omavastuu (vuokra/yhtiövastike, josta vähennetään mahdolli-
nen asumistuki, asumislisä, asuntolainan lainanhoitokulut/kk) ja maksetut elatusavut. Van-
hemman nettotuloista tehdään nk. lapsivähennys. Yhdessä asuvilta vanhemmilta vähenne-
tään 75 euroa/huollettava kotona asuva lapsi/vanhempi. Yksin asuvalta vanhemmalta vä-
hennetään 150 euroa/huollettava kotona asuva lapsi. Lapsivähennystä ei tehdä sijoitettujen 
lasten osalta.  
 

Vanhemmilta, joille ei ole vahvistettu elatusapua tai sitä ei peritä, peritään las-
tensuojelun asiakasmaksu alla olevan taulukon mukaisesti:  
 

Tulot vähennysten jälkeen   Perintä %  
       0 € -   600 €     Ei perintää  
   601 € -   800 €    10 %  
   801 € - 1000 €    12 %  
1 001 € - 1200 €    14 %  
1 201 € -    16 % 
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Kun vanhemmalle on määrätty taulukon mukainen asiakasmaksu ja sijoitettuja lapsia on 
useampia, maksua korotetaan sijoitettujen lasten lukumäärän mukaan seuraavasti:  
 

Sijoitettuja lapsia (lukumäärä) Korotus %  
1      Ei korotusta  
2      15 %  
3      30 %  
4      45 %  
5      tai useampi 60 % 
  
Maksukykyä arvioitaessa voidaan kuitenkin ottaa huomioon vanhemman tosiasiallisista 
perhesuhteista johtuvat muut maksukykyyn vaikuttavat seikat, esim. tosiasiallinen huolen-
pito henkilöstä, joka ei kuulu perheen määritelmän piiriin. Lastensuojelun asiakasmaksu ei 
saa vaarantaa perheen toimeentuloa ja pyrkimyksiä selvitä omatoimisesti ongelmistaan. 
Asiakasmaksulaki antaa viranhaltijoille mahdollisuuden käyttää harkintaa maksun suuruut-
ta määriteltäessä. Jos vanhemmalle ei määritetä maksua, siitä tulee tehdä perusteltu pää-
tös.  
 


