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1. Yleistä

Tämä ohje koskee sekä lapsen, joka on alle 18-vuotias, että nuoren, joka 
on 18-20-vuotias (alle 21-vuotias), itsenäistymisvaroja. Jäljempänä 
käytetty ilmaisu ”lapsi” tarkoittaa myös nuorta.

Kun lapsen hoito ja kasvatus on järjestetty avohuollon tukitoimia, 
sijaishuoltoa tai jälkihuoltoa koskevien säännösten mukaisesti kodin 
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ulkopuolella, on hänen opintojaan, harrastuksiaan ja henkilökohtaisia 
tarpeitaan varten annettava käyttövaroja sekä itsenäistymistä varten 
varattava riittävä määrä varoja siten kuin lastensuojelulaissa tarkemmin 
säädetään. 

Itsenäistymisvaroilla tarkoitetaan lapsen kodin ulkopuolisen sijoituksen 
jälkeen maksettavia lapsen itsenäistymistä varten varattavia varoja. 
Lähtökohtana on, että kunnan on aina varattava lapsen itsenäistymistä 
varten tarpeellinen määrä varoja.

Lapsen itsenäistymisvaroista ja niiden varaamisesta sekä maksamisesta 
säädetään lastensuojelulain 77 §:ssä.

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut pysy 137.

2. Lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista varattavat itsenäistymisvarat

Sosiaalihuollosta vastaava toimielin voi asiakasmaksulain (laki sosiaali- 
ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992) 7 §:n nojalla maksua 
vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut siltä ajalta, kun 
lapsi on sijaishuollossa tai avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona 
järjestetyssä perhehoidossa, ja käyttää ne lapsen hoidosta ja huollosta 
aiheutuvien kustannusten korvauksena. Lastensuojelulaissa 
tarkoitetuista perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista 
aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi voidaan periä kohtuulliseksi 
katsottava maksu myös muista lapsen asiakasmaksulain 14 §:n 
mukaisista tuloista, korvauksista tai saamisista.

Asiakasmaksulain 14 §:n mukaan, milloin kunta on järjestänyt henkilölle 
laitoshoitoa tai -huoltoa taikka perhehoitoa, voi kunta periä ja nostaa 
hänelle tulevat tulot, korvaukset tai saamiset siltä ajalta, jonka laitoshoito 
tai perhehoito kestää. Kunta voi säännöksen mukaan periä ja nostaa 
mainitut tulot ja korvaukset ja saatavat sen estämättä, mitä muussa 
laissa säädetään sekä käyttää niitä hoidosta, ylläpidosta tai huollosta 
määrätyn maksun korvaamiseen ottaen kuitenkin huomioon, mitä 
sellaisten varojen käyttämisestä muualla lailla tai asetuksella säädetään.

Asiakasmaksulain 14 §:ssä tarkoitettuja tuloja, korvauksia ja saamisia 
ovat muun muassa henkilölle tulevat jatkuvat etuudet, kuten elatusapu, 
elatustuki, eläkkeet, elinkorot, avustukset tai muut hänestä maksettavat 
jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset tai saamiset, kuten 
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ryhmähenkivakuutuskorvaus tms. Edellytyksenä on, että kysymyksessä 
olevat korvaukset ovat luonteeltaan sellaisia, että ne on tarkoitettu 
lapsen hoitoon tai huoltoon ja ne maksetaan tätä tarkoitusta varten. 

Asiakasmaksuasetuksen (sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista annettu asetus 912/1992) 20 §:n mukaan lapsen 
tuloista asiakasmaksulain 7 §:n perusteella perittävä maksu 
lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai 
jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai 
asumispalveluista voi olla enintään 1835,20 euroa kuukaudessa 
(1.1.2019). Perittävä maksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelun 
tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Lastensuojelulain 77 §:n mukaan, kun lapsi tai nuori on sijoitettu kodin 
ulkopuolelle, avohuollon tukitoimia, sijaishuoltoa tai jälkihuoltoa 
koskevien säännösten mukaisesti, hänen itsenäistymistään varten on 
kalenterikuukausittain varattava määrä, joka vastaa vähintään 40 % 
hänen asiakasmaksulain 14 §:ssä tarkoitetuista tuloistaan, 
korvauksistaan tai saamisistaan. Tätä määrää laskettaessa ei lapsilisää 
kuitenkaan oteta huomioon.

Edellä mainittu 40 % on minimisäännös ja kunta voi kodin ulkopuolisen 
sijoituksen aikana sosiaalityöntekijän päätöksellä varata lapsen edellä 
mainituista tuloista, korvauksista ja saamisista suuremmankin osan 
lapsen itsenäistymistä varten. 

Lapsen ansiotulot

Tilapäisiksi tarkoitetuista (alle kolme kuukautta) töistä saaduista 
ansiotuloista ei peritä nuorelta maksua hoidon korvaukseksi. 
Jos lapsi käy sijoituksen aikana työssä, maksu voidaan periä myös 
ansiotulosta, mikäli työsuhde kestää yli kolme kuukautta. Tällaisessä 
tilanteessa perintäpäätös tulee kuitenkin tehdä harkiten. Lapsen tulot 
ovat yleensä vähäisiä eikä perintäpäätöksen tekeminen välttämättä 
edesauta nuorta motivoitumaan työelämässä.

Opintoraha

Lähtökohtana on, että opintoraha maksetaan lapselle itselleen ja tämä 
käyttää sen opinnoista aiheutuviin kustannuksiin. Opintorahasta voidaan 
kuitenkin tehdä asiakasmaksulain 7 § 3 momentin mukaan 
perintäpäätös.
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Jos lapsella on koulutuksesta aiheutuvia erityisiä kustannuksia (muut 
kuin vähäiset normaalit kustannukset, kuten kynät, vihkot yms.), 
opintorahasta ei tehdä perintäpäätöstä, vaan lapsi käyttää opintorahan 
siihen tarkoitukseen, mihin se on tarkoitettu.

Mikäli lapsella ei ole koulutuksesta aiheutuvia erityisiä kustannuksia tai 
lapsi ei käytä opintorahaa sen tarkoitukseen, tehdään asiassa 
perintäpäätös, jolloin opintorahasta vähintään 40 % talletetaan lapselle 
itsenäistymisvaroiksi. Mikäli opintoraha on peritty hoidon korvaukseksi ja 
osa siitä on talletettu lapsen itsenäistymisvaroiksi, on samalla 
huolehdittava lastensuojelulain 55 §:n mukaisesti lapsen opintojen 
taloudellisesta tukemisesta.

3. Lapsen muut tulot, korvaukset ja saamiset

Sosiaali-ja terveystoimiala ei talleta lapsen muuta kuin asiakasmaksulain 
14 §:n mukaista tuloa, korvausta tai saatavaa. Jos kysymys on muista 
kuin lapsen elatukseen ja elämiseen tarkoitetuista korvauksista tai 
tuloista, jotka on tarkoitettu lapselle itselleen, kuten esim. 
tapaturmakorvaus, niitä ei voida käyttää osaksikaan annetun hoidon ja 
huollon korvauksena. Myöskään muita kuin asiakasmaksulain 14 §:ssä 
tarkoitettuja lapsesta maksettavia kertakaikkisia tuloja, kuten perintöä tai 
vastaavaa tuloa tai saamista taikka varallisuutta ei voida käyttää annetun 
hoidon korvaukseksi. Näitä varoja ei myöskään siirretä lapsen 
itsenäistymisvaroihin. 

Alaikäisen lapsen edunvalvojia ovat lähtökohtaisesti hänen huoltajansa. 
Alaikäisen taloudellisissa asioissa puhevaltaa käyttää edunvalvoja (eli 
lähtökohtaisesti lapsen huoltaja) myös huostaanotettujen lasten osalta. 
Alaikäisellä on kuitenkin oikeus määrätä itse mm. siitä, minkä hän on 
vajaavaltaisuuden aikana omalla työllään ansainnut ja siitä mikä on 
annettu hänen vallittavakseen (esim. lastensuojelulain mukaiset 
käyttövarat). 

Edunvalvojan/ edunvalvojan sijaisen hakeminen

Tilanteessa, jossa sosiaalityöntekijä arvioi, että lapsen huoltaja ei pysty 
huolehtimaan taloudelliselle edunvalvojalle kuuluvista tehtävistä 
(esimerkiksi elämäntapojensa tai muun vastaavan syyn johdosta), 
haetaan lapselle holhoustoimilain mukaista eduvalvojan sijaista. 
Edunvalvojan sijaisen määräämistä koskevat hakemukset tehdään 
juridisen tuen alayksikössä. Hakemukseen tulee liittää lapsen 
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vastuusosiaalityöntekijän selvitys siitä, miksi edunvalvojan sijaisen 
hakeminen on lapsen edun mukainen ratkaisu.   

Edunvalvojan määrääminen täysi-ikäistyvälle: 

Holhoustoimilain mukaan edunvalvojaa voidaan hakea lapsen ollessa 17 
-vuotias siten, että edunvalvojan tehtävä alkaa kun nuori täyttää 18 
vuotta. Holhoustoimilain mukaan edunvalvonnan tarpeen tulee perustua 
sairauteen, henkisen toiminnan häiriintymiseen, heikentyneeseen 
terveydentilaan tai muuhun vastaavaan syyhyn.  Mikäli sosiaalityöntekijä 
arvioi, että nuori täysi-ikäistyessään tarvitsee edunvalvojaa, tulee hänen 
olla asiasta yhteydessä juridisen tuen alayksikköön.

Jatkossa tässä pysyssä edunvalvojalla tarkoitetaan edunvalvojaa tai 
edunvalvojan sijaista, joka on määrätty taloudellisten asioiden hoitamista 
varten. 

4. Menettely itsenäistymisvarojen kerryttämisessä 

Itsenäistymisvarojen maksamista koskeva päätösvalta puolestaan 
määräytyy sosiaali-ja terveystoimialan delegointisäännön mukaisesti: 
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden 
päätösvallan käyttämistä yksilönhuollon asioissa koskeva sääntö, Dnro 
HEL 2018-012910.

Delegointisäännön mukaan sekä sosiaalityöntekijöillä että 
perheoikeudellisten asioiden tietyillä viranhaltijoilla on oikeus tehdä 
asiakasmaksulain mukaisia perintäpäätöksiä. Työnjako 
perintäpäätöksen tekemisessä riippuu tulon laadusta. Pääsääntöisesti 
perintäpäätöksen elatusavusta ja elatustuesta sekä lapsilisästä tekee 
perheoikeudellisten asioiden delegointisäännössä määrätty 
elatusturvasihteeri. sosiaalityöntekijällä on edellä mainittujen etuuksien 
osalta rinnakkainen päätösvalta ja lisäksi tekee päätöksen muista 
etuuksista. Tarvittaessa perheoikeudellisissa asioissa voidaan kuitenkin 
tehdä päätös myös muista etuuksista esim. eläkkeestä ja 
vammaistuesta. Päätös itsenäistymisvaraprosentista tehdään 
perintäpäätöksessä. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä voi 
tarvittaessa muuttaa itsenäistymisvaraprosenttia uudella päätöksellä. Se 
ei kuitenkaan voi olla alle 40 %. 
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Talouden tuki –yksikön perintäsihteeri avaa pankkitilin lasta varten. 
Jokaisella lapsella on oma pankkitili. Pankkitilit, joilla lasten 
itsenäistymisvaroja säilytetään, ovat lapselle avattuja sosiaali- ja 
terveystoimialan omistamia tilejä. Lapsi tai lapsen huoltajat tai 
edunvalvojat eivät voi käyttää tilejä.

Talouden tuki –yksikkö huolehtii lapselta perittävien asiakasmaksujen 
perinnästä perintäpäätöksen mukaisesti. Lapselle kuuluvat etuudet ja 
korvaukset maksetaan täysimääräisesti talouden tuki -yksikköön, joka 
suorittaa itsenäistymisvarojen erotuksen perintäpäätöksellä mainitun 
itsenäistymisvaraprosentin mukaisesti. Itsenäistymisvarat maksetaan 
lapsen tilille kerran viikossa. Kaikki perintäasiakirjat arkistoidaan 
arkistoon. 

Mikäli lapselle on määrätty edunvalvoja, jolla on oikeus hoitaa lapsen 
taloudellisia asioita, hän hakee lapselle kuuluvat etuudet ja tilittää 
lastensuojelun asiakasmaksupäätöksen mukaisen määrän hoidon 
korvaukseksi.

Menettely, jos lapselle ei kerry itsenäistymisvaroja tai kertymä on vähäinen

Lastensuojelulain 77 §:n 2 momentissa säädetään tilanteesta, jossa 
kodin ulkopuolelle sijoitetulla lapsella ei ole asiakasmaksulaissa 
tarkoitettuja kunnalle perittyjä tuloja, korvauksia tai saamisia taikka ne 
ovat riittämättömiä tukemaan itsenäistymistä. Tällaisessa tilanteessa 
sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on tuettava lasta tai nuorta 
asumiseen, koulutukseen ja muuhun itsenäistymiseen liittyvissä 
menoissa tarpeellisen suuruisilla itsenäistymisvaroilla. Säännöksessä ei 
säädetä itsenäistymisvarojen enimmäismäärästä, vaan itsenäistymistä 
tuetaan lapsen itsenäistymisestä aiheutuvien todellisten kustannusten 
mukaisesti 

Itsenäistymisvarojen käyttö ja luovutus

Itsenäistymisvarojen luovutusajankohta

Lastensuojelulain 77 §:n 3 momentin mukaan sosiaalihuollosta 
vastaavalla toimielimellä on oikeus päättää itsenäistymisvarojen 
maksamisen ajankohdasta. 
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Itsenäistymisvaroja ei luovuteta automaattisesti alaikäisen lapsen 
huoltajalle sijoituksen päätyttyä.

Pääsääntönä on, että itsenäistymisvarat maksetaan lapselle tai 
itsenäistymässä olevalle lapselle jälkihuollon päättyessä. Lapsen 
itsenäistymisen tukemiseen tai turvaamiseen liittyvästä erityisestä 
syystä kuitenkin viimeistään hänen täyttäessään 21 vuotta.

Toimielimellä on velvollisuus arvioida milloin lapsi  on riittävän kypsä 
itsenäisesti päättämään omista asioistaan ja rahankäytöstään. 
Itsenäistymisvarat voidaan maksaa lapselle kokonaan tai osittain 
jälkihuollon vielä kestäessä (esim. lapsen siirtyessä itsenäisesti 
asumaan). Jos on ilmeistä, että varoja on tarkoitus käyttää 
epäasiallisesti (esim. päihteisiin) tai lapsen rahankäyttö on muutoin 
hallitsematonta, itsenäistymisvaroja ei makseta jälkihuollon päättyessä. 
Toimielimen velvollisuus arvioida itsenäistymisvarojen 
luovuttamisajankohtaa päättyy kuitenkin lapsen täyttäessä 21 vuotta, 
jolloin itsenäistymisvarat on aina viimeistään maksettava lapselle. 

Varojen luovutusharkinnassa ei ole merkitystä, onko lapsi kieltäytynyt 
jälkihuollosta. Lapsella ei ole oikeutta saada varoja haltuunsa pelkästään 
sillä perusteella, että ne ovat kertyneet hänen tuloistaan, korvauksistaan 
ja saamisistaan tai että lapsi on saavuttanut täysi-ikäisyyden. 
Lastensuojelulain mukaan kyse on sosiaalihuollosta vastaavan 
toimielimen lakiin perustuvasta oikeudesta nostaa sanotut varat ja 
toisaalta velvollisuudesta varata ne lapsen itsenäistymistä varten. 
Kunnalla on velvollisuus kerryttää asiakasmaksuista itsenäistymisvaroja 
ja huolehtia siitä, että kodin ulkopuolisen sijoituksen jälkeen lapsen 
itsenäistymisvarat tosiasiassa käytetään lapsen itsenäistymistä 
tukevaan toimintaan ja hankintoihin.

Itsenäistymistä tukeva toiminta ja hankinnat
 
Itsenäistymisvarojen maksamisesta päättävän viranhaltijan on 
huolehdittava, että kodin ulkopuolisen sijoituksen jälkeen lapsen 
itsenäistymisvarat tosiasiassa käytetään lapsen itsenäistymistä 
tukevaan toimintaan tai hankintoihin. Säännöksessä tarkoitettuja 
tarpeellisia menoja voivat olla esimerkiksi oman asunnon kalustus, 
työpaikan saamiseksi tarvittavat hankinnat kuten matkakortti, opiskelun 
edellyttämä materiaali ja muut perustellut menot. Hyväksyttäviä 
itsenäistymistä tukevia menoja voivat lisäksi olla esimerkiksi ajokortin 
hankinnasta aiheutuneet menot (autokoulu), varojen siirto 
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asuntosäästötilille, opiskelun aiheuttamat menot, tietokone tai 
tietokoneohjelma, jos se edesauttaa itsenäistymistä jne. 
Harkinnassa on otettava huomioon varojen määrä, varojen esitetty 
käyttötarkoitus, sekä myös lapsen ikä ja olosuhteet. 

Ennen itsenäistymisvarojen maksamista on huolehdittava siitä, että 
esimerkiksi lapsen perustarpeista asumisen järjestelyissä huolehditaan 
riittävällä tavalla, mikäli lapsella itsellään ei ole riittävästi varoja tai 
mahdollisuuksia asumisesta aiheutuviin kustannuksiin ja asumisen 
perushankintoihin.

Jos itsenäistymässä olevalle lapselle on annettu lahja tiettyyn 
tarkoitukseen, esim. muiden kuin kodin peruskalustukseen kuuluvien 
esineiden, kuten sohva, lipasto, elektroniikkaa tms. hankintaan, tämä 
lahja ei vähennä lapsen oikeutta saada itsenäistymistään varten 
peruskalustusta (sänky, pöytä, tuolit) kotiinsa. Tämä koskee myös 
rahalahjoitusta, jos siihen liittyy ehto sen käyttämisestä määrättyyn 
tarkoitukseen. Tällöinkin lahjan antajan tahtoa on kunnioitettava.

Lapsen itsenäistymistä varten varattuja varoja ei saa käyttää annetun 
hoidon ja huollon korvaamiseen eikä itsenäistymisvaroista saa 
lähtökohtaisesti korvata lapsen kolmannelle aiheuttamaa vahinkoa. 

Mikäli lastensuojelulain nojalla huostaanotettu tai kiireellisesti sijoitettu 
lapsi aiheuttaa kolmannelle vahingon ja tätä vahinkoa ei korvata 
rikosvahinkolain nojalla, käsitellään vahingonkorvausvaatimus toimialan 
juridisen tuen alayksikössä. 

Vahinkoa ja vahingon korvaamista koskevat ohjeet PYSY032

Mikäli vahingonkorvausasia on kuitenkin etenemässä käräjäoikeuteen 
(haaste on annettu tiedoksi), voi tulla harkittavaksi vahingon 
korvaaminen itsenäistymisvaroista suuremman taloudellisen vahingon 
välttämiseksi. Asiasta tulee tällöin olla yhteydessä juridisen tuen 
alayksikköön.

Päätös itsenäistymisvarojen käytöstä 

Lapsi arvioi yhdessä sosiaalityöntekijänsä kanssa mainitun rahan 
käyttöä ja mikäli sosiaalityöntekijä katsoo rahojen käyttötarkoituksen 
olevan asianmukainen ts. käyttötarkoitukset tukevat nuoren 
itsenäistymistä, tekee hän asiasta päätöksen lastensuojelulain 77§:n 
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nojalla ja talouden tuki –yksikön perintäsihteeri katsoo päätöksen Effica-
järjestelmästä. 

Itsenäistymisvaratileiltä voidaan siirtää rahaa lapsen pankkitilille taikka 
maksaa suoraan itsenäistymishankintoihin liittyviä laskuja. Päätöstä 
tehtäessä sosiaalityöntekijä kirjaa päätökseen tilinumeron, jolle rahat 
tulee maksaa. 

Pääsääntöisesti nuoren tilinumeron tulee olla päätöksessä. Jos loput 
itsenäistymisvaroista maksetaan nuoren jo täytettyä 21-vuotta, 
perintäsihteeri tiedustelee häneltä tilinumeroa. Nuoren tulee ilmoittaa 
tilinumero kirjallisesti. 

Kun itsenäistymisvaroja maksetaan, maksun viestikenttään kirjoitetaan 
’itsenäistymisvarat’, jotta itsenäistymisvarojen maksu on nähtävillä 
selkeästi tiliotteella.

Mikäli kyseessä on alaikäinen huostassa tai jälkihuollossa oleva lapsi, 
edellyttää itsenäistymisvarojen käyttö myös lapsen edunvalvojan 
(huoltajan tai määrätyn edunvalvojan) suostumusta. 

Jos lapsen tai lapsen puhevaltaa käyttävän huoltajan ja 
sosiaalityöntekijän välillä vallitsee erimielisyys itsenäistymisvarojen 
käytöstä tai niiden maksamisesta on asiassa tällöinkin tehtävä päätös, 
joka voidaan saattaa muutoksenhakua koskevien säännösten 
mukaisesti muutoksenhakuelimen tutkittavaksi. Päätökseen voi hakea 
muutosta 12 vuotta täyttänyt lapsi tai lapsen huoltaja. Jos lapsi on 
päätöksentekohetkellä täysi-ikäinen, voi päätökseen hakea muutosta 
vain lapsi itse. 

Yksilöhuollon delegointisäännön mukaisesti päätöksen tekee ao. 
sosiaalityöntekijä tai johtava sosiaalityöntekijä.

Itsenäistymisvarojen suhde toimeentulotukeen

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen etuus. Jos 
toimeentulotuen hakijalla on varallisuutta, joka ei tukea myönnettäessä 
hänen käytettävissään, voidaan siitä periä myönnetty toimeentulotuki. 
Hakemus toimeentulotuesta voidaan hylätä varallisuuden ollessa 
käytettävissä, tai varallisuutta voidaan pyytää realisoitavaksi 
toimeentulotuen tarpeen pitkittyessä. 
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Kun itsenäistymisvarat ovat sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimalla 
pankkitilillä, niitä ei huomioida toimeentulotuessa, koska ne eivät ole 
toimeentulotukilain tarkoittamassa mielessä toimeentulotukiasiakkaan 
määrättävissä ja käytettävissä. 

Kelan ohjeistuksen mukaan jos kuitenkin jälkihuoltosuunnitelmaan on 
kirjattu, että itsenäistymisvaroja on tarkoitus käyttää 
perustoimeentulotuen muihin perusmenoihin esim. vuokravakuuteen, 
silloin näitä menoja ei huomioida perustoimeentulotuessa. 

Kun lapsi saa jäljelle jääneet itsenäistymisvarat käyttöönsä, varat 
huomioidaan varallisuutena nuoren laskelmassa 

Näihin varoihin ei voida myöskään kohdistaa toimeentulotukilain 20 §:n 
tarkoittamaa takaisinperintää.

Selvitys itsenäistymisvarojen kertymisestä ja maksamisesta 

Talouden tuki –yksikön perintäsihteeri antaa lapselle selvityksen 
itsenäistymis- varojen kertymisestä ja käytöstä viimeistään sijoituksen 
päätyttyä. Vastuusosiaalityöntekijä kirjaa myös huostaanoton 
lopetuspäätökseen itsenäistymisvarojen määrän.

Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on annettava selvitys 
itsenäistymisvarojen kertymisestä ja maksamisesta sijoituksen 
päätyttyä.  Selvitys on annettava huoltajan, edunvalvojan tai 15 vuotta 
täyttäneen lapsen sitä pyytäessä myös sijoituksen aikana.

Talouden tuki lähettää kirjeen lapselle tämän täyttäessä 18 vuotta. 
Kirjeessä kerrotaan itsenäistymisvarojen määrä ja mistä varat ovat 
kertyneet. 

Lapselle määrätyn edunvalvojan hallussa olevat itsenäistymisvarat

Kun lapsi on tulossa täysi-ikäiseksi ja lapsen asioista vastaava 
sosiaalityöntekijä katsoo, että edunvalvojan hallussa olevia lapsen
itsenäistymisvaroja ei tule luovuttaa lapselle itselleen, hän voi pyytää 
edunvalvojaa tilittämään hallussaan olevat itsenäistymisvarat sosiaali- ja 
terveystoimialalle. 
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Huoltajan suostumusta tilittämiseen ei tarvita. Lapselta voidaan pyytää 
suostumus, mikäli asiasta keskustellaan hänen kanssaan. Lapsen 
suostumus ei kuitenkaan ole välttämätön, koska edunvalvoja päättää 
itsenäistymisvarojen luovuttamisesta lapsen edun mukaan. Varat on 
kuitenkin siirrettävä ennen kuin lapsi täyttää 18 vuotta. 

Itsenäistymisvarojen siirrossa tehdään päätös asiakasmaksulain 7 § 3 
momentin mukaan ja päätökselle merkitään, että varat siirretään 
kokonaisuudessaan lapsen itsenäistymisvaroihin. 

Sosiaali-ja terveystoimiala ei ota talletettavaksi lapsen muita varoja kuin 
itsenäistymisvarat. 

Juha Jolkkonen Maarit Sulavuori
toimialajohtaja perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Liitännäinen lainsäädäntö ja muut pysyväisohjeet:

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734
Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412
Lastensuojelulaki 13.4.2007/417

 
Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut PYSY 137

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden 
päätösvallan käyttämistä yksilöhuollon asioissa koskeva sääntö, Dnro 
HEL HEL 2018-012910.
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