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Haemme oikaisua päätökseen ”222 § Lastensuojelun vastaanottoperhehoitajien kulukorvauksen muutos 

1.1.2021 alkaen, HEL 2020-013769 T 01 02 00 00” kohtaan kulukorvauksesta. Päätöksessä todetaan 

”Kulukorvaukseen sisältyy lapselle maksettava käyttövara: 15 vuotta täyttäneelle lapselle 55,67 €/kk ja alle 

15-vuotiaalle kouluikäiselle lapselle vastaanottolaitosten käytännön mukaan.” 

Vastaanottoperhehoitajina hoidamme lapsia omissa kodeissamme ja lapset tulevat asumaan perheidemme 
luokse. Lapset ovat meillä tasavertaisessa asemassa perheen muihin lapsiin nähden. Koemme erittäin 
huonona ja eriarvoistavana sen, että jatkossa vastaanottoperhetoiminnan kautta sijoitetuille lapsille pitäisi 
maksaa käyttövaraa samansuuruisena kuin vastaanottolaitoksessa asuville lapsille.  Meillä lyhytaikaisesti 
sijoitetut lapset ovat aina saaneet rahaa samalla tavalla kuten perheen muutkin lapset.  

Lastensuojelulain mukaan ”lapselle tai nuorelle on hänen omaan käyttöönsä henkilökohtaisia tarpeita 
varten annettava kalenterikuukaudessa käyttövaroja iästä ja kasvuympäristöstä riippuen seuraavasti: 1) 
alle 15-vuotiaalle lapselle määrä, joka vastaa hänen yksilöllistä tarvettaan - - ”. Myös perustuslain 6 §:ään 
sisältyvä kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus ja tasa-arvoinen kohtelu ovat keskeisiä arvoja lastensuojelussa. 

Uuden päätöksen myötä herää kysymys, että eikö lyhytaikaisesti perheisiin sijoitetuilla lapsilla ole 
ensisijainen tarve yhdenvertaisuuteen vastaanottoperheessä asuviin muihin lapsiin nähden? Ennemmin 
kuin vastaanottolaitoksissa asuviin lapsiin nähden. Perheissä voi olla ja on keskenään erilaisia käytäntöjä 
rahankäytössä ja lasten käyttövaroissa. Perhehoito on yksilöllistä ja perheet ovat erilaisia. Helsingin 
kaupungin pitkäaikaisessa perhehoidossa alle 15-vuotiaiden käyttövaraa ei ole määritelty erikseen tietyillä 
euromäärillä, vaan pitkäaikainen perhehoito luottaa perheiden osaavan määritellä kullekin lapselle 
käyttövaran yksilöllisen tarpeen mukaan. Jos käyttövaraa ei osaa itse määritellä, niin toki perhehoidosta saa 
tähän apua.  

Koemme erittäin ikävänä sen, että meidän pitäisi kohdella eriarvoisesti perheissämme kulloinkin asuvia 
lapsia. Jos yhden vastaanottoperhehoitajan perheessä on käytäntö, että viikkorahaa maksetaan pienille 
lapsille esimerkiksi kaksi euroa vähemmän kuin mitä vastaanottolaitoksissa maksetaan, tulee 
vastaanottoperhehoitaja uuden päätöksen myötä kohtelemaan perheensä lapsia eriarvoisesti. Tai jos 
vastaanottoperhehoitajalle on sijoitettuna lähes samanikäiset sisarukset, niin jatkossa 
vastaanottoperhehoitaja maksaisi heille erisuuruista käyttövaraa, koska vastaanottolaitosten käytännön 
mukaan rahamäärä riippuu vain ja ainoastaan lapsen iästä ja näin ollen yksilöllinen harkinta asian suhteen 
poistuu. 

Perhehoito on eittämättä erilaista kuin laitoshoito. Lapsia sijoitetaan perheisiin, koska lähes aina sen 
katsotaan olevan lapsen edun mukaista. Perhehoito tarkoittaa yksilöllistä hoitoa perheessä ja hoidon 
yksityiskohdat ovat erilaisia eri perheissä. Perhehoitajankokemuksemme mukaan meille lyhytaikaisesti 
sijoitetut lapset kokevat yhteenkuuluvuutta meillä asuviin muihin lapsiin ja perheenjäseniin nähden. 



Kohtelemme kaikkia tasapuolisesti. Näin ollen vastustamme jyrkästi sitä, että kunkin vastaanottoperheen 
raha/käyttövarapolitiikkaa sanellaan ulkopuolelta erityisesti alle 10-vuotiaisiin lapsiin nähden.  

Ehdotamme päätöksen oikaisemiseksi, että jos käyttövaraa halutaan säädellä myös alle 15-vuotiaiden 
lasten kohdalla, niin käytäntö koskisi vain 12 vuotta täyttäneitä lapsia. Sitä nuoremmille lapsille 
vastaanottoperhehoitaja saisi määritellä käyttövaran ja rahapolitiikan kuten tähänkin asti. 

Vastaanottoperhehoitaja pitää kirjaa annetusta käyttövarasta ja vastaanottoperhetoiminnan 
sosiaaliohjaajat voisivat valvoa tätä, jos reaaliaikainen valvonta koetaan merkitykselliseksi.  

 

 

 

Helsingin kaupungin toimeksiantosopimuksella toimivat vastaanottoperhehoitajat 
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