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EDUSKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNALLE 
  
 
ASIA Hallituksen esitys (HE 86/2016 vp) eduskunnalle laiksi perhehoitolain muuttamisesta 
 
LAUSUNNON ANTAJA  
 

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 
 
Tukiliitto on valtakunnallinen jäsenyhdistystensä muodostama ihmisoikeus- ja 
kansalaisjärjestö, jonka kohderyhmään kuuluvat apua ja tukea asioiden 
ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen toimintoihin tarvitsevat ennen aikuisikää 
vammautuneet henkilöt sekä heidän perheensä ja muut läheisensä.  
 
Tukiliiton tarkoituksena on edistää perusoikeuksien ja erityisesti YK:n vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa määriteltyjen ihmisoikeuksien 
toteutumista, tukea osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä itsemääräämisoikeutta 
kaikissa elämänvaiheissa sekä edistää yhteiskunnan muutosta sellaiseksi, että 
toimiva arki ja yksilöllinen elämä ovat mahdollisia. 
 
Olemme toimineet vuodesta 1961. Jäsenistömme muodostuu paikallisista, 
alueellisista ja valtakunnallisista yhdistyksistä, joita on 170. Henkilöjäseniä 
yhdistyksissä on noin 17 000. Jäsenemme ovat kehitysvammaisia ihmisiä, heidän 
läheisiään, alan ammattilaisia ja muita kansalaisia, joille asia on tärkeä. 
Suomessa on arviolta noin 40 000 ihmistä, joilla on kehitysvamma. 
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LAUSUNTO  
 

1. Ehdotettujen muutosten tavoitteet ovat hyvin kannatettavia. 
 
Kehitysvammaisten Tukiliiton mielestä on hyvin kannatettavaa, että perhehoitoa 
kehitetään ja perhehoitajien sekä myös hoidettavien asemaa parannetaan niin 
ehdotetuilla lakimuutoksilla kuin osana hallituksen kärkihankkeita. Perhehoito voi olla 
inhimillinen ja joustava tapa järjestää yksilöllisesti tarvittava asumisen tuki ja/tai 
huolenpito myös monille vammaisille ihmisille, vaikkei se toki kaikille ja kaikkiin 
tilanteisiin sovikaan. Sitä tulee kuitenkin muiden vaihtoehtoisten asumisen tuen ja 
huolenpidon muotojen rinnalla kehittää edelleen siten, että perhehoitoa on yhä 
paremmin ja laajemmin tarjolla ympäri maata niin lyhyt- kuin pitkäaikaisempiin 
tarpeisiin. 
 
Vaikka hallitus pyrkii lisäämään nyt erityisesti iäkkäiden henkilöiden vielä toistaiseksi 
asiakasmääriltään hyvin pientä perhehoitoa, niin perhehoitoa kehitettäessä on 
välttämätöntä pitää mielessä myös muut palvelun kohderyhmät erityistarpeineen, 
mukaan lukien vammaisen lapset, nuoret ja aikuiset. Myöskään esimerkiksi 
kehitysvammaiset ihmiset eivät ole mikään homogeeninen ryhmä, vaan 
kehitysvammaisten potentiaalisten perhehoidon asiakkaiden kirjo on suuri, aina 
vaikea- ja monivammaisesta pienestä lapsesta tai haastavasti käyttäytyvästä 
autistisesta nuoresta asumisessaan suhteellisen vähän apua ja tukea tarvitsevaan 
lievästi kehitysvammaiseen aikuiseen tai elämänsä laitoshoidossa eläneeseen 
kehitysvammaiseen ikäihmiseen.  Asiakasnäkökulman tulee perhehoitoa 
kehitettäessä olla keskiössä. Perhehoitopaikkojen saatavuutta tulee edistää 
kiinnittäen samalla vahvasti huomiota perhehoidon laatuun ja asiakkaiden yksilöllisiin 
tarpeisiin, oikeuksiin ja etuun. 
 
Katsomme, että näiden sinänsä oikeansuuntaisten ja kannatettavien perhehoitolakiin 
nyt ehdotettavien muutosten lisäksi tulisi ainakin jollain aikavälillä päivittää myös 
perhehoitolain kulukorvaussääntelyä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksulainsäädännön perhehoidon asiakasmaksuihin liittyvää sääntelyä 
sellaiseksi, että perhehoitaja tulee kohtuullisesti toimeen niin, että perhekodissa on 
hoidon hyvän laadun varmistamiseksi riittävän pieni määrä hoidettavia, ja myös 
perhehoidon asiakkaan kohtuullinen toimeentulo ja esimerkiksi täysivaltaisen 
osallisuuden yhteiskunnassa mahdollistavat kuukausittaiset käyttövarat turvataan.  
 
Suunnitelmien mukaan perustettavat omais- ja perhehoidon keskukset toivottavasti 
pystyvät osaltaan edistämään perhehoidon haluttavuutta niin potentiaalisten hoitajien 
kuin perhehoidon asiakkaiden keskuudessa. Tärkeää on muun muassa sen 
varmistaminen, että perhehoidon asiakkaiden tarvitsemat muut palvelut (esimerkiksi 
vammaispalvelut) suunnitellaan aina asianmukaisesti. Perhehoitajien sosiaaliturvan 
parantamiseen näitä nyt ehdotettuja muutoksia vahvemmin olisi jatkossa syytä 
kiinnittää huomiota muun muassa Perhehoitoliiton esiin tuomalla tavalla. Myös 
perhehoidon riittävään valvontaan ja esimerkiksi valvontakäytäntöjen 
yhdenmukaisuuteen on tärkeää kiinnittää huomiota, eikä vähiten asiakkaiden 
näkökulmasta, sillä perhehoidossakin toimintakulttuuri on vasta vähitellen 
muuttumassa asiakkaan osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta korostavaksi, eivätkä 
mahdolliset epäkohdat välttämättä tule ilmi yhtä helposti kuin esimerkiksi yksiköissä, 
joissa työskentelee monia ihmisiä. 
 
Toivomme, että nyt tehtyjä lakimuutosehdotuksia käsiteltäessä huomioidaan tässä 
lausunnossa esittämämme seikat ja tehdään niiden edellyttämät muutokset tai 
toimenpiteet.  
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2. Perhekodissa hoidettavien enimmäismäärää voidaan korottaa, kunhan yksittäisissä 
tilanteissa hoidettavien määrä ratkaistaan asiakkaiden etu ensisijaisesti huomioiden. 

Tukiliitto näkee hyvänä ratkaisuna sen, että perhekodissa voisi nykyistä väljemmin 
edellytyksin jatkossa olla kuusi hoidettavaa. Perhehoitajille nykyään tai ehdotettujen 
muutosten tultua voimaankaan maksettavilla palkkioilla ja korvauksilla ei välttämättä 
ole tullut toimeen, jos perheessä on kaksi kokoaikaista perhehoitajaa ja 
maksimissaan neljä hoidettavaa. Joissain tilanteissa ennen viime vuonna voimaan 
tullutta lakimuutosta (ja aikuisten esimerkiksi kehitysvammaisten asiakkaiden osalta 
myös sen jälkeen) on kuitenkin kaikkien osapuolten edun mukaisella tavalla ollut yli 
neljä asiakasta samassa kahden hoitajan/vanhemman perhekodissa. Ei ole 
tarkoituksenmukaista, että laki käytännössä estäisi näiden perhekotien toiminnan, 
joten siltä kannalta hoidettavien maksimimäärän pieni korottaminen on mielestämme 
paikallaan. Toisaalta monesti esimerkiksi vammaisten asukkaiden tarpeet ovat sen 
verran vaativia ja monimuotoisia, että jo neljäkin hoidettavaa samassa perhekodissa 
olisi liikaa, eikä siis sen yli mitenkään hoidon laadun kärsimättä voitaisi mennä.  

 
Vähintään ehdotettujen muutosten perusteluissa, kuten valiokunnan mietinnössä, on 
mielestämme aiheellista hoidettavien määrän osalta korostaa sitä, että kuten 
perhehoitolain 9 §:n 3 momentissakin viitataan, tilannekohtaista perhekodin 
asukasmäärää mietittäessä on joka tapauksessa aina otettava huomioon esimerkiksi 
hoidettavien tarvitseman hoidon ja kasvatuksen määrä. Perusteluissa on paikallaan 
myös viitata sosiaalihuollon asiakaslain ja sosiaalihuoltolain mukaiseen asiakkaan 
edun ensisijaisuuden periaatteeseen hänen sosiaalihuoltoaan koskevia päätöksiä 
tehtäessä. Aivan erityistä huomiota tulee kiinnittää lapsen edun toteutumiseen. 
Pidämme perhehoidon laadun varmistamiseksi aiheellisena myös vielä sen 
harkitsemista, että lain 9 §:n mukaisia mahdollisuuksia poiketa hoidettavien 
enimmäismääristä tiukennettaisiin hoidettavien enimmäismäärää nostettaessa. 

 

3. On tärkeää vahvistaa perhehoitajien oikeutta vapaisiin ja kehittää sijaishoitoa. 

Perhehoitajan lakisääteisen vapaaoikeuden määrän lisääminen samoin kuin 
vapaaoikeuden käsitteen täsmentäminen arkipäivästä vuorokaudeksi ovat Tukiliiton 
mielestä tervetulleita uudistuksia. Vapaapäivistä toisin sopimisen tulee mielestämme 
kuitenkin olla mahdollista vain silloin, kun perhehoitaja nimenomaisesti jostain syystä 
näin toivoo. Tätä olisi nähdäksemme syytä korostaa valiokunnan mietinnössä. Jos 
vapaapäivien määrä jätetään avoimemmin sopimuksenvaraiseksi asiaksi, on 
olemassa vaara, että kunta tai kuntayhtymä vahvempana sopimusosapuolena 
perhehoitajaan verrattuna käytännössä pakottaa hoitajan hyväksymään lakisääteistä 
kahta vuorokautta alhaisemman vapaan määrän. 

Esimerkiksi kehitysvammaisia henkilöitä perhekodissa hoidettaessa kaksi 
kuukausittaista vapaavuorokauttakin on perhehoitajan/-hoitajien jaksamisen 
turvaamiseksi yleensä liian vähän, mistä johtuen monet kunnat ja kuntayhtymät ovat 
jo pidempään säännönmukaisesti myöntäneet näille hoitajille (vähintään) kolme 
kuukausittaista vapaavuorokautta. Lakiehdotuksen perusteluissa, esimerkiksi 
valiokunnan mietinnössä, olisikin aiheellista ehdotettua vahvemmin todeta, että 
vapaaoikeutta on syytä joka tapauksessa arvioida aina yksilöllisesti tilanteen ja 
hoitajan/hoitajien sekä asukkaiden tarpeiden valossa, jolloin esimerkiksi vammaisia 
henkilöitä hoitaville perhehoitajille voi olla tarpeen myöntää enemmän kuin 
lakisääteiset vapaat. 
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Vaikka perhehoitolakiin ehdotettu vapaita koskeva muutos on hyvä ja kannatettava, 
niin vielä isompi merkitys vapaiden pitämisen tosiasiallisten mahdollisuuksien 
paranemisessa on nähdäksemme sillä, että panostetaan vapaiden aikaisiin 
sijaisjärjestelyihin, kuten Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan 
kaikenikäisten omaishoitoa –kärkihankkeessa on tarkoitus tehdäkin. Vammaisille 
henkilöille tarjolla olevat sijaishoitoratkaisut ovat nykyään liian usein laadultaan ja 
sopivuudeltaan asiakkaalle niin heikkoja, että vapaita jää tämän vuoksi käyttämättä. 
Lakimuutosten perusteluissa olisikin mielestämme aiheellista korostaa sitä, että 
tarjolla tulee olla riittävästi perhehoidon asiakkaiden edun mukaisia ja heille sopivia 
avohuollon sijaishoitopaikkoja. Esimerkiksi muutosehdotusten perusteluissa mainittu 
muiden perhehoitajien vapaiden aikaisesta sijaishoidosta vastaava kiertävä 
perhehoitaja voi monesti olla toimiva ratkaisu erityisesti lapsille, ja toisaalta 
esimerkiksi perhehoidossa vähitellen itsenäistymässä oleva kehitysvammainen nuori 
voi erityisesti hyötyä sijaishoidosta sellaisessa yksikössä, josta hänelle voisi 
tulevaisuudessa löytyä vielä itsenäisemmän asumisen mahdollistava oma koti. 

 

4. Perhehoitajien vähimmäispalkkion korottaminen on aiheellista. 

Perhehoitajan vähimmäispalkkion korottaminen on Tukiliiton mielestä kannatettavaa. 
Samassa yhteydessä tulisi vielä harkita säätämistä tarkemmin perhehoitajan 
kustannusten korvaamisesta, minkä osalta nykyisin käytäntö monesti poikkeaa asiaa 
koskevista perhehoitolain säännöksistä, tai vähintään muutosten perusteluissa 
korostaa sen tärkeyttä, että myös kulukorvaukset todella maksetaan perhehoitolain 
mukaisina. Esimerkiksi aikuiset perhehoidossa asuvat kehitysvammaiset henkilöt 
joutuvat yleensä itse omista käyttövaroistaan maksamaan muun muassa harrastus- 
ja terveydenhuoltomenonsa, jotka lain mukaan tulisi kattaa kulukorvauksella. Tämä 
on erityisen ongelmallista silloin, jos heiltä peritään erityishuoltona järjestettävästä 
perhehoidosta asiakasmaksulain mukaisen erityishuollon ylläpitomaksun sijasta 
erheellisesti laitoshoidon asiakasmaksuja, kuten valitettavan monet kunnat edelleen 
käsityksemme mukaan tekevät, jättäen asiakkaalle omaan kuukausittaiseen käyttöön 
vähimmillään vain 107 euron suuruisen minimikäyttövaran, joka ei käytännössä 
mahdollista perhehoidon asiakkaan yhdenvertaista osallisuutta yhteiskunnassa. 
Vammaisten henkilöiden osallisuuden toteutuminen on esimerkiksi Suomessa ensi 
viikolla voimaan astuvan YK:n vammaisoikeussopimuksen kulmakivi.  

 

5. Kannatamme vahvaa oikeutta hyvinvointi- ja terveystarkastuksiin. 

Kannatamme lämpimästi hyvinvointi- ja terveystarkastusten lisäämistä 
perhehoitolakiin. Katsomme kuitenkin, että on aiheellista täsmentää vähintään 
valiokunnan mietinnössä sitä, onko tarkoitus, että päätoimisilla perhehoitajilla on aina 
halutessaan oikeus päästä hyvinvointi- ja terveystarkastukseen joka toinen vuosi, vai 
onko kunnalla tämän osalta harkintavaltaa. Perhehoitajien yhdenvertainen kohtelu 
tässä suhteessa voidaan varmistaa vain säätämällä heille vahva oikeus tarkastuksiin. 

 
 
 Tampereella 31.5.2.2016 
 
 KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY 

 
 
 Risto Burman   Tanja Salisma 
 toiminnanjohtaja   lakimies 


