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Kun vuonna 1993 valtionosuusjärjestelmää muutettiin kustannus-
perusteisesta laskennalliseksi, oli tiedossa, että lastensuojelun suuret 
kustannukset saattaisivat aiheuttaa pitkällä aikavälillä pienille kunnille 
ongelmia. Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmällä pyrittiin 
tasaamaan lastensuojelun toimenpiteiden kunnille aiheuttamaa 
talousrasitetta ja ohjaamaan voimavaroja tarkoituksenmukaisesti. 
 
Tutkimuksessa tarkastellaan lastensuojelun suurten kustannusten 
tasausjärjestelmän toimivuutta valtion kuntiin kohdistamana 
kannustinjärjestelmänä. Toisaalta tarkastellaan tasausjärjestelmän 
tavoitteiden saavuttamista ja muita vaikutuksia Satakunnan 
erityishuoltopiirin kuntiin, jotka ovat tutkimuksen empiirisenä kohteena 
tasausjärjestelmän toimintavuosina 2000 ja 2005. 
 
Teoreettisesti tarkasteltuna lastensuojelun suurten kustannusten 
tasausjärjestelmä näyttäisi toteuttavan fiskaalisen federalismin periaatteita. 
Tasausjärjestelmän tarkoituksena on ollut huomioida suurten kaupunkien 
suurempi lastensuojelupalveluiden tarve ja toimia vakuutusjärjestelmänä 
pienten kuntien suhteettoman suurille kustannuksille.  
 
Kuntakohtaisten laskelmien perusteella kyseinen tasausjärjestelmä huomioi 
hyvin suurten kaupunkien tarpeet, Satakunnassa Pori hyötyi eniten ja 
merkittävästi. Tasausjärjestelmä toimi pienten kuntien vakuutuksena suurten 
lastensuojelun kustannusten ”osuessa kohdalle”, mutta järjestelmän maksut 
olivat kunnille kokonaisuutena liian suuria. 
 
Empiirinen kyselylomakkeilla saatu aineisto osoitti sosiaalijohtajien 
arvioimana, että lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä 
tehosti huoltosuunnitelmien tekoa ja lisäsi työntekijöiden 
kustannustietoisuutta. Sosiaalijohtajien mukaan perheen tarpeiden 
huomioon ottamisessa ei tapahtunut kuitenkaan muutoksia. 
Tasausjärjestelmän ei myöskään arvioitu lisänneen tehokkuutta, 
taloudellisuutta eikä oikeudenmukaisuutta tai tasa-arvoa kuntien välillä. 
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               1 JOHDANTO 

 

1.1 Aiheen valinta  

 

Valtionapuhistoria on muodostunut kuntien taloudellisten erojen ja 

laajemmin alueellisten erojen tasoittamiseksi. Taustalla on vaikuttanut 

näkemys oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta, jotka edellyttivät tärkeiden 

yhteiskunnan peruspalvelujen ulottamista kaikille kansalaisille riippumatta 

asuinpaikasta. (Laasanen 1999.) 

 

Kunnan olisi tunnettava erilaisten valtionapujen vaikutukset ja kuntalaisten 

preferenssit voidakseen käyttää valtionavut kuntalaisten hyvinvoinnin 

lisäämiseksi. Kunnan oletetaan toimivan rationaalisesti. Myös kuntalaisten 

oletetaan toimivan rationaalisesti ja äänestävän sellaisten vaihtoehtojen 

puolesta, jotka parhaiten tyydyttävät heidän preferenssinsä. (Laasanen 1999, 

12.) 

 

Suomessa sosiaalihuollon järjestäminen ja rahoitus on ollut pääosin kuntien 

vastuulla, mutta valtion sääntelemää ja tukemaa. Sääntelyn perusteet ja tuen 

määrät ovat vaihdelleet. Valtionosuusjärjestelmä uudistettiin 1993 

kustannuspohjaisesta laskennalliseksi. Laskennallisessa valtion-

osuusjärjestelmässä poikkeuksellisen kalliitkaan yksittäiset toimenpiteet 

eivät lisää kunnan saamaa valtionosuutta, vaan niiden kustannukset jäävät 

kunnan kannettavaksi.(Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 14.) 

 

Valtionosuusjärjestelmää muutettaessa oli tiedossa, että lastensuojelun 

suuret kustannukset saattaisivat aiheuttaa etenkin väestöpohjaltaan pienten 

kuntien taloudelle kestämättömiä tilanteita. Kuntalaisten epäiltiin siksi 

jäävän vaille riittäviä lastensuojelu- ja sosiaalihuollon palveluja. Sosiaali- ja 

terveysministeriön lääninhallituksilta hankkimien selvitysten perusteella 

tiedettiin, että esimerkiksi jo yhden lapsen huostaanotto ja pitkäaikainen 

sijoitus kodin ulkopuolelle saattoivat aiheuttaa erityisesti pienten kuntien 

sosiaalitoimen talousarvion merkittävän ylittymisen. Yhden keskimääräisen 
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laitossijoituksen arvioitiin aiheuttavan esimerkiksi 1000 asukkaan Ullavan 

kunnassa noin yhden prosentin korotuspaineen silloiseen veroäyriin. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 14.) 

 

Laskennallinen valtionapu tasoittaa vain tietyn keskimääräisen 

menotarpeen. Jos kunnat tuottavat tarvetta enemmän palveluja, järjestelmä 

ei kompensoi. Kunnat, jotka kykenevät tuottamaan palveluja taloudellisesti, 

hyötyvät järjestelmästä ja päinvastoin. (Sänkiaho 1993, 33.) 

 

Eduskunta vahvisti 5.2.1999 muutokset lastensuojelulakiin (123/99), lakiin 

kehitysvammaisten erityishuollosta (124/99) sekä lakiin sosiaali- ja 

terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (125/99). Muutokset 

tulivat voimaan 1.3.1999. Muutoksilla toteutetaan lastensuojelun suurten 

kustannusten tasausjärjestelmä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan 

lakialoitteen mukaisesti. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 15.) 

 

Lastensuojelun suureten kustannusten tasauksella tasataan lastensuojelun 

toimenpiteiden kunnalle aiheuttamaa talousrasitetta ja ohjataan voimavaroja 

siten, että lastensuojeluasiakkaat saavat tarkoituksenmukaiset ja 

oikeanaikaiset palvelut. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 15.) 

 

Tasausjärjestelmän tarkoituksena oli ohjata voimavaroja taloudellisesti 

mahdollisimman tarkoituksen mukaisesti.  Tasausjärjestelmän avulla on 

haluttu taata asuinkunnasta riippumatta riittävät lastensuojelun palvelut ja 

toisaalta tasata niistä aiheutuvia suuria kustannuseriä kuntien kesken. 

 

1.2  Tutkimuksen tavoite 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella lastensuojelun 

suurten kustannusten tasausjärjestelmää valtion kannustin-

järjestelmänä  Satakunnassa vuosina 2000 ja 2005. 
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Tutkimuskysymys: 

1. Millaisia vaikutuksia lastensuojelun suurten kustannusten 

tasausjärjestelmällä oli kuntatalouteen ja palvelujen tuottamiseen 

Satakunnan erityishuoltopiirin kunnissa? 

 

a) Millaisia taloudellisia vaikutuksia lastensuojelun suurten 

kustannusten tasausjärjestelmällä oli Satakunnan erityishuoltopiirin 

kuntiin 2000 ja 2005? 

b) Miten lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän 

tavoitteet toteutuivat Satakunnan erityishuoltopiirin kunnissa 

sosiaalijohtajien arvioimina? 

 

            1.3 Keskeiset käsitteet 

 

Nykyisen valtionosuuslain mukaan valtionapumuodot määritellään 

seuraavasti: 

 

1. Valtionosuudella tarkoitetaan yleistä valtionosuutta ja tehtäväkohtaista 

valtionosuutta. 

2. Yleinen valtionosuus tarkoittaa valtionosuuden perusosaa ja olosuhdelisiä. 

3. Tehtäväkohtainen valtionosuus tarkoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 

opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannusten valtionosuutta. 

4. Rahoitusavustus tarkoittaa harkinnanvaraista avustusta.(Laasanen 1999, 40.) 

 

Valtionosuusjärjestelmällä tarkoitetaan eri tehtäviin ja tarkoituksiin 

myönnettävien valtionapujen ja /tai valtionosuuksien kokonaisuutta. 

Valtionosuusjärjestelmään luetaan yleinen valtionosuus, verotuloihin 

perustuva valtionosuuksien tasaus, sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus- ja 

kulttuuritoimen valtionosuus sekä harkinnanvarainen avustus. 
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Valtioaputasoitus: valtionapuja käytetään tasoittamaan kuntien taloudellisen 

aseman eroja, jotta kunnat kykenisivät järjestämään tiettyä standarditasoa 

olevat palvelut kaikille kuntalaisille. Kuntien taloudellisen aseman erot 

ilmenevät tiivistettynä veropohjan ja palvelujen kustannusten erona. Osa 

valtionavuista kohdistuu veropohjan tasoitukseen ja osa kustannusrasituksen 

tasoitukseen. Valtionaputasoituksella ”korjataan” siten kunnan taloudellista 

asemaa muihin kuntiin nähden. Lisäksi valtionaputasoituksella tuetaan 

kuntien palvelujen järjestämistä, sillä valtionapua myönnetään kaikille 

kunnille. (Laasanen 1999, 41.) 

 

Lastensuojelun suurten kustannusten tasauksella tasataan lastensuojelun 

toimenpiteiden kunnalle aiheuttamaa talousrasitetta ja ohjataan voimavaroja 

siten, että lastensuojeluasiakkaat saavat tarkoituksenmukaiset ja 

oikeanaikaiset palvelut. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 15.) 

 

Tasauksen perusteena ovat perhekohtaiset lastensuojelunkustannukset siltä 

osin kuin ne ylittävät 25 000 € (150000 mk) vuodessa. Tämän määrän 

ylittävistä kustannuksista kunnan vastuulle jää 30 % ja loput 70 % se saa 

tasausjärjestelmästä. 

 

Kannustin pyrkii vaikuttamaan kohteeseensa ja saamaan tämä toimimaan 

toivomallaan tavalla. Mitkä ovat ne kannustimet ja motiivit, jotka ohjaavat 

kuntaorganisaation käyttäytymistä. Motiivien tutkiminen ja kannustimien 

kehittäminen ovat olennaisia kysymyksiä silloin, kun halutaan kehittää 

kuntaorganisaatioiden johtamista, kunnan organisaatiokulttuuria ja kunnan 

tuloksellisuutta kestävällä tavalla. Johtamis- ja ohjausjärjestelmät kunnan 

sisällä ja palvelutuotannossa tilaajien ja tuottajien välillä on saatava 

sellaisiksi, että ne perustuvat kunnan tavoitteiden kannalta oikeisiin 

kannustimiin. Kun lisätään kunnan palvelutuotannossa 

asiakasohjautuvuutta, markkinaperusteisuutta, vapaata valintaa ja kilpailua, 

on otettava huomioon eri osapuolien ja toimijoiden motiivit ja kannustimet. 

Motiivien ja kannustimien tuntemus auttaa myös tunnistamaan sen mikä on 

tarpeellista ja mikä tarpeetonta valtion ohjausta ja sen, miten voitaisiin 
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välttää sekä kuntien liiallinen sääntely että toisaalta myös ”aliohjaaminen” 

kuntaa laajemmasta perspektiivistä. (Oulasvirta 1995, 49.) 

 

1.4 Tutkimusmetodit 

 

Tutkimusote on toiminta-analyyttinen, jossa painottuu empiria. Tutkimus on 

osittain kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen avointen kysymysten analyysein. 

Tutkimus tukeutuu teorian osalta aikaisempaan tutkimukseen. 

 

Tutkimuskysymyksen, millaisia vaikutuksia lastensuojelun suurten 

kustannusten tasausjärjestelmällä oli Satakunnan erityishuoltopiirin kuntiin, 

pyrin selvittämään kahdella alakysymyksellä. Kysymykseen, millaisia 

taloudellisia vaikutuksia lastensuojelun suurten kustannusten 

tasausjärjestelmällä oli Satakunnan erityishuoltopiirin kuntiin 2000 ja 2005, 

saan vastauksen Satakunnan erityishuoltopiiristä elokuun 2007 saamastani 

materiaalista. Erityishuoltopiirin aineiston perusteella voin matemaattisesti 

laskea kuntien saamat taloudelliset hyödyt ja tappiot huomioiden kuntien 

saamat korvaukset, omarahoitusosuudet, rahoitusosuudet 

tasausjärjestelmään sekä valtionosuuden vähennykset. Lisäksi olen halunnut 

selvittää kustannusten jakautumista avohuollollisten tukitoimenpiteiden, 

laitoshoidon ja toimeksiantosuhteisen perhehoidon välillä. Lain 

tarkoituksena oli kannustaa kuntia tarjoamaan kuntalaisille tarpeelliset ja 

oikea-aikaiset palvelut. Lain henki korostaa ennaltaehkäisyä ja siten 

avohuollon toimenpiteiden laajempaa käyttöä. 

 

Kysymykseen, miten lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän 

tavoitteet toteutuivat Satakunnan erityishuoltopiirin kunnissa 

sosiaalijohtajien näkemysten mukaan, saan vastauksen kyselylomakkeen 

(Liite 2) avulla. Kyselylomake sisältää strukturoituja ja avoimia 

kysymyksiä. Strukturoitujen kysymysten vastaukset esitän taulukoissa 

prosentuaalisilla jakaumilla ja avointen kysymysten vastaukset analysoin 

hyödyntäen osin suoria lainauksia. 
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1.5 Tutkimuksen kulku 

 

Satakunnan erityishuoltopiirin aineiston olen saanut käyttööni elokuussa 

2007. Aineiston käsittely on edennyt hitaasti, osin vuorotellen 

kyselylomakkeen aineiston käsittelyn kanssa.  Kyselylomakkeella (liite 1) 

tiedustelin Satakunnan kuntien sosiaalijohtajilta, miten kuntien näkemyksen 

mukaan lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä on 

saavuttanut tavoitteensa. 

 

Kyselylomakkeessa on kahdeksan strukturoitua väittämää, joihin 

sosiaalijohtajia pyydettiin vastaamaan vaihtoehdolla, mikä parhaiten heidän 

mielestään kuvasi heidän tilannettaan. Vaihtoehdot olivat a) erittäin paljon 

b) paljon c) jonkin verran d) vähän e) ei ollenkaan. Lisäksi 

kyselylomakkeessa oli viisi kysymystä, joiden vastausvaihtoehdot olivat 

kyllä – ei tai lisääntynyt – vähentynyt. Kysymys 14 oli avoin kysymys: ” 

Miten arvioisitte tasausjärjestelmän aiheuttamia vaikutuksia omassa 

kunnassanne?” Kaikkiin kysymyksiin liittyi avoin osa, jossa oli tilaa 

kuvailla tilannetta. 

 

Lähetin kyselyn 5.6.2007 kaikille Satakunnan sosiaalijohtajille eli 25 

kappaletta. Määräaikaan mennessä sai 12 vastausta. Lähestyin 

sosiaalijohtajia uudelleen juhannuksen jälkeen sähköpostitse, mutta en 

saanut ainoatakaan vastausta tai muuta yhteydenottoa. Kesän jälkeen, 17.8., 

lähetin kyselylomakkeet uudelleen Satakunnan kuntiin, joista en ollut saanut 

vastausta. Lisäksi havaitsin, että Punkalaidun ja Äetsä kuuluvat Satakunnan 

erityishuoltopiiriin, vaikka eivät ole Satakunnan kuntia. Lähetin myös 

näihin kuntiin kyselylomakkeen. Sain kolme vastausta. Olen siis saanut 15 

vastausta 27:stä, jotka lähetin. Vastausprosentiksi on 55,6. 

Vastausprosenttiin en ole tyytyväinen, mutta kun huomioi kesäajan ja 

merkittävät paineet PARAS-hankkeen vuoksi, niin tähän on tyytyminen. 

 

Tutkimuksen raportissa luvussa yksi on johdanto tutkimukseen. Toinen luku 

käsittelee fiskaalisen federalismin teoriaa eli valtion ja kunnan suhdetta 
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toisiinsa. Kolmannessa luvussa selvitän kahden tutkijan teoreettisia 

näkemyksiä valtion ja kunnan suhteista. Neljäs luku kuvaa fiskaalisen 

federalismin periaatteita ja kuudennessa luvussa selvitellään syitä 

valtionavuille eli yleensä erilaisten erojen tasoituksen tarvetta. 

 

Seitsemännessä luvussa pureudutaan valtionapujärjestelmien erityyppisiin 

tukimuotoihin. Tarkoituksen on erityisesti havainnoida, miten eri 

tukimuodot kannustavat kuntia halutun tyyppiseen toimintaan. Valtio 

saattaa kannustaa kuntia lisäämään tai supistamaan peruspalvelujaan. Usein 

valtion tarkoituksena on saada kunnat itse lisäämään tulojaan, jotta ne 

paremmin voisivat hoitaa niille asetetut tehtävät. 

 

Kahdeksannessa luvussa paneudutaan lastensuojelun kenttään ja erityisesti 

lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmään. Tutkimuksen 

toteuttamista hahmotetaan luvussa yhdeksän ja luvussa kymmenen esitetään 

tulokset. Lopuksi vielä pohditaan lastensuojelun suurten kustannukset 

tasausjärjestelmän toimimista valtionhallinnon kannustinjärjestelmänä 

(1999-2005) Satakunnassa. 
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2 Fiskaalinen federalismi – valtio – kunta -suhde 

 

Kunta- valtio-suhdetta käsittelevä taloudellinen tutkimus käsittelee valtion 

ja kuntien välistä tehtävien ja rahoituksen jakoa. Tätä kutsutaan fiskaalisen 

federalismin tutkimukseksi. Fiskaalisen federalismin teorian 

peruskysymyksiä ovat mm. millaisia ja minkä kokoisia julkisen sektorin 

tasojen tulisi olla, mitkä olisivat niiden sopivat tehtävät ja miten ne tulisi 

rahoittaa. Edelleen miten eri tasojen ja tulojen erotuksena syntyvät 

fiskaaliset vajeet ovat katettavissa erilaisilla tulonsiirtomekanismeilla kuten 

valtionosuusjärjestelmällä ja muilla alueellisten tuloerojen 

tasausmekanismeilla. Kuntien taloutta osana koko julkistaloutta koskettavat 

myös musgravelaisen julkistalousopin julkisen vallan tehtävät, allokaatio-, 

tulonjako- ja stabilisaatiotehtävä. Miten nämä jaetaan eri hallintotasojen 

kesken? (Anttiroiko, Haveri, Karhu, Ryynänen ja Siitonen 2003, 293.) 

 

Fiskaalisessa federalismissa on kyse julkisia tuloja ja menoja koskevan 

päätöksenteon hajauttamisesta vähintään kahdelle hallinnon tasolle, jolloin 

jo voidaan puhua monitasohallinnasta. Esimerkiksi Suomessa valtion ja 

kuntien välisessä tehtävän jaossa on kysymys fiskaalisesta federalismista. 

FF:n teoreettisia peruskysymyksiä ovat : millaisia ja minkä kokoisia julkisen 

sektorin tasojen tulisi olla, mitkä olisivat niille sopivat tehtävät ja miten ne 

tulisi rahoittaa. (Anttiroiko ym. 2003, 236.) 

 

Tieteen teoriassa on löydettävissä useita erilaisia tapoja analysoida valtio – 

kunta -suhdetta. Seuraavassa tarkastelen kahta perusajatusmallia fiskaalisen 

federalismin teoriataustasta. 

 

2.1 Oatesin hajauttamismalli 

 

Suuri osa julkisten palvelujen tarjonnasta tapahtuu kunta- ja paikallistasolla. 

Millainen julkisten palvelujen tarjonnan hajautus/keskitys tuottaa 

yhteiskunnallisesti parhaan tuloksen? Oates (1972) esitti mallittelunsa 

tuloksena, että paikallinen julkinen tarjonta on aina vähintään yhtä tehokasta 
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(hyvää) kuin sellainen tarjonta, missä keskusvalta tarjoaa saman määrän 

kaikille kansalaisille.  

 

Havainnollistetaan Oatesin tulosta kuviolla 1, jossa pystyakseli kuvaa jonkin 

julkisen palvelun hintaa ja vaaka-akseli sen määrää. Oletetaan 

yksinkertaisuuden vuoksi, että kansantaloudessa on kaksi aluetta A 

(vauraampi) ja B (köyhempi). Niiden kysyntäkäyriä, jotka kuvaavat 

alueiden edustavan (keskimääräisen) kuluttajan maksuhalukkuuksia, 

merkitään DA:lla ja DB:llä. Lisäksi palvelun tuottamisen rajakustannukset  

(yhden lisäyksikön tuottamisesta aiheutuvat) MC oletetaan vakioksi, jolloin 

kuluttajat maksavat ostamastaan palvelusta rajakustannuksia vastaavan 

hinnan P. (Anttiroiko ym. 2003, 236─238.) 

 

Kuvio 1. Oatesin hajauttamismalli 
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Keskitetyssä järjestelmässä, jossa julkisen palvelujen tarjontaa ei ole 

eriytetty alueittain, vaan tarjonta Q on määrätty samaksi kummallekin 

alueelle kuluttajien erilaisista kysynnöistä (tulotasosta, preferensseistä, 

mieltymyksistä) huolimatta, syntyy kolmioiden suuruiset hyvinvointi / 

tehokkuustappiot verrattuna hajautetun järjestelmän mukaiseen tulokseen. 

Hajautetussa ratkaisussa vauraamman alueen A edustaja maksimoisi 

hyvinvointinsa korkeammalla tuotannon tasolla QA ja köyhemmän alueen B 

edustaja vastaavasti alhaisemmalla tasolla QB kuin keskitetyn ratkaisun 

tasolla Q. Kolmio 123 kuvaa A-alueen edustajan hyvinvoinnin menetystä 

keskitetyssä järjestelmässä ja kolmio 145 vastaavasti B-alueen edustajan 

hyvinvoinnin menetystä. Näitä hyvinvointitappioita ei synny hajautetussa 

järjestelmässä. Näin Oatesin esittämä hajautettu järjestelmä osoittaa 

paremmuutensa. (Anttiroiko ym. 2003, 236─238.)    

 

Hajautettua järjestelmää on kirjallisuudessa perusteltu myös paikallistason 

paremmalla tietämyksellä kansalaistensa preferensseistä. Keskusvalta tuntee 

huonommin alueiden kysynnät  kuin paikallistaso, jolloin Kuvion 1 kolmiot 

kuvaavat todellisia hyvinvointitappioita. (Anttiroiko ym. 2003, 236─238.) 

 

Oatesin mallissa oletetaan, että kuluttajat paljastavat preferenssinsä 

(kysyntänsä, maksuhalukkuutensa) totuudenmukaisesti. Jos näin ei tapahdu, 

niin puhutaan vapaamatkustaja (free rider) -ongelmasta, jossa kuluttajat 

ilmoittavat julkishyödykkeen kysyntänsä todellista vähäisemmäksi 

välttyäkseen maksamasta maksuhalukkuutena mukaista hintaa niiden 

käytöstä.  

 

Tilanne, jossa alueelliset erot kysynnöissä johtuvat pelkästään 

tulotasoeroista ja jossa keskusvalta tarjoaa julkista palvelua yhtenäisesti 

määrän Q molempien alueiden edustajille, merkitsee tulonsiirtoa 

vauraammalta alueelta köyhemmälle alueelle. Tällöin Kuvion 1 

hyvinvointitappiota kuvaavat kolmiot voidaan Tuomalan (1997, 293) 

mukaan tulkita paremmin alueellisen tulojen uudelleenjaon kustannuksiksi 

kuin hyvinvointitappioksi. 
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2.2 Tieboutin malli 

 

Tieboutin (1956) mukaan julkisten palvelujen hajauttamisen perusteluksi 

sopii se, että paikallistason yksiköt, kunnat, kilpailevat vapaasti liikkuvista 

asukkaistaan. Ajatus on se, että kuluttajat paljastavat preferenssinsä 

muuttamalla siihen kuntaan, jossa paikallinen julkisten palvelujen tarjonta ja 

niiden rahoittamiseksi tarvittava verotus vastaavat parhaiten heidän 

tarpeitaan. Tuolloin sanotaan, että kuluttajat paljastavat preferenssinsä 

äänestämällä jaloillaan – by voting with their feet. Jos kunnan A jotkin 

julkiset palvelut olisivat joidenkin kunnan B asukkaiden mielestä paremmat 

kuin kunnassa B, he muuttaisivat kuntaan A. Jos liikkuvuuden kustannukset 

olisivat riittävän alhaiset, kuhunkin kuntaan hakeutuisivat vain sellaiset 

asukkaat, joilla on keskenään samanlaiset preferenssit. Tämä johtaisi 

sisäisesti homogeenisiin, mutta keskenään varsin erilaisiin kuntiin. Tiebout 

kuvasi tasapainon, jolloin asukkaiden ei enää olisi mahdollista lisätä 

hyvinvointiaan muuttamalla johonkin toiseen kuntaan. (Anttiroiko ym. 

2003, 238.)   

 

Tähän liittyy seuraavat ehdot: 1) Muuttoon ei liity kustannuksia, 2) kaikilla 

on täydellinen tietämys eri kuntien tarjoamista palveluista sekä niiden 

rahoituksesta, 3) valittavien kuntien määrän on oltava riittävän suuri, jotta 

syntyisi kuntien välillä aitoa kilpailua, 4) asukkaiden tulot eivät riipu siitä, 

missä he asuvat: kaikki elävät pääomatuloilla, eivät palkkatuloilla, 5) 

tarjotuilla julkisilla palveluilla ei ole kuntien välisiä ulkoisvaikutuksia, 6) on 

olemassa optimaalinen kuntakoko, joka määräytyy sen asukasmäärän 

mukaan, jolle palvelun tuottaminen on halvinta, ja 7) liikkuvuus 

tasapainottaa kuntakoon. (Anttiroiko ym 2003, 238─239.) 

 

Tieboutin tarkoituksena oli kehittää markkinamekanismia vastaava ratkaisu 

julkisten palvelujen kysynnän ja rahoituksen ns. 

vapaamatkustajaongelmaan, johon Oatesin hajauttamismallissa törmätään. 

Tieboutin malli oli alun perin epäformaali ja perustui erittäin epärealististen 

olettamusten varaan, kuten esitetty luettelo osoittaa. Työssäkäynti aiheuttaa 
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ongelmia mallin toteutuksessa. Malli ei ota huomioon pendelöintiä, mikä 

osaltaan romuttaa Tieboutin mallin, jossa ihmiset hakeutuisivat sellaiseen 

kuntaan, jossa he maksimoisivat hyvinvointinsa.  

 

2.3 Fiskaalisen federalismin periaatteet  

 

Musgravelaisen julkistalousopin mukaan julkisella vallalla on kolme 

päätehtävää: allokaatio-, tulonjako- ja stabilisaatiotehtävät. 

Allokaatiotehtävällä tarkoitetaan julkisten palvelujen tarjoamista ja 

kohdentamista kuluttajille. Tulonjakotehtävällä tarkoitetaan sopivasta 

yksilöiden välisestä ja alueellisesta tulonjaosta huolehtimista. 

Stabilisaatiotehtävällä tarkoitetaan talouden vakaan kehityksen turvaamista 

erilaisten talouspoliittisten toimenpiteiden avulla. 

 

Fiskaalinen federalismi on julkisia tuloja ja menoja koskevan päätöksenteon 

hajauttamista vähintään kahdelle hallinnon tasolle esim. kunnille ja valtiolle. 

FF:n teoriassa pyritään löytämään mahdollisimman hyvä työnjako eri 

hallinnon tasojen välille musgravelaisten julkisen vallan tehtävien 

hoitamisessa. Käsiteltäviä peruskysymyksiä ovat seuraavat: millaisia ja 

minkä kokoisia julkisen sektorin tasojen tulisi olla, mitkä olisivat niille 

sopivat tehtävät ja miten ne tulisi rahoittaa? Miten eri tasojen menojen ja 

tulojen erotuksena syntyvät fiskaaliset vajeet ovat katettavissa erilaisilla 

tasojen välisillä tulonsiirtomekanismeilla, kuten kuntien 

valtionapujärjestelmillä ja muilla alueellisten tuloerojen 

tasausmekanismeilla? (Anttiroiko ym. 2003, 239─240.) (Kts. myös Oates 

1972; Musgrave ja Musgrave 1989; Loikkanen, Laakso ja Sullström 1977.)    

 

Fiskaalisen federalismin periaatteet: 

 

1. Alueellisen erilaisuuden hyväksymisen periaate 

2. Hyötyjä- ja maksajajoukon vastaavuuden periaate 

3. Keskitetyn tulonjaon periaate 
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4. Alueellisen neutraalisuuden periaate: aluepolitiikan tai muiden alueellisten 

toimenpiteiden ei tulisi vääristää kilpailua ja taloudellisen toiminnan 

edellytyksiä eri alueilla. 

5. Keskitetyn stabilisaation periaate: talouden vakauttamiseen tähtäävä 

suhdannepolitiikka tulee hoitaa keskitetysti korkealla julkisen talouden 

hierarkiatasolla. 

6. Alueellisten ulkoisvaikutusten korjaaminen 

7. Minimipalvelutason turvaaminen 

8. Alueellisten tulotasoerojen tasaus 

9. Julkisten menojen rahoitus. 

 

Edellä esitetyt periaatteet ovat osittain ristiriitaisia. Alueellisen erilaisuuden 

hyväksymisen periaate ja hyötyjä- ja maksajajoukon vastaavuuden periaate, 

ja toisaalta paternalistinen minimipalvelutason turvaamisen periaate ovat 

osittain toisilleen vastakkaisia.  
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                  3 Valtionavut 

 

              3.1 Valtionapujen tavoitteet 

 

     Valtion kunnille suorittamien valtionapujen merkitys on ollut keskeinen 

kunnallisen palvelujärjestelmien kehittämisessä. Hyvinvointivaltion 

rakentamisprojektissa kunnille säädettiin yhä uusia lakisääteisiä tehtäviä. 

Lainsäätäjä sisällytti erityislakeihin valtiolle velvollisuuden osallistua 

lakisääteisten tehtävien rahoittamiseen. Valtionavuilla on muitakin 

tavoitteita kuin tämä fiskaalinen tukitavoite. Tavoitteet voidaan luetella 

seuraavasti: 

 

1. Kuntien palvelutuotannon lisääminen ja ohjaaminen. Tehtäväkohtaisilla 

avuilla valtio voi kannustaa kuntia sellaiseen palvelutuotantoon, joka ilman 

taloudellisia houkuttimia jäisi valtion tai yhteiskunnantalouden kannalta 

liian vähäiseksi.  Valtionapuihin liittyvä ohjaus ja valvonta yhtenäistää 

kuntien palvelutarjontaa. 

2. Kuntien yleinen rahallinen tukeminen. Valtionavuilla voidaan helpottaa 

painetta kuntien omiin tulonlähteisiin, mm. kunnallisveroihin kohdistuvaa 

painetta. 

3. Tasoitusvaihe eli kuntien palvelutarve-, kustannusrakenne- ja 

veropohjaerojen aiheuttamien taloudellisen aseman erojen tasoittaminen. 

Tämä tavoite edistää kuntalaisten tasa-arvoa veromaksajina ja palveluiden 

käyttäjinä. (Oulasvirta 1995, 4) 

4. Suomalaisessa valtionapupolitiikassa korostuu kuntalaisten tasa-arvotavoite. 

Tavoitteen toteutumisen mittarina käytetään palvelujen saatavuutta, 

kustannusrasitusta, tarvesaatavuutta ja laatua (Koski 1996). Tasa-arvo 

merkitsee palvelullista ja verotuksellista tasa-arvoa. Palvelullinen tasa-arvo 

merkitsee tietyn tarpeentyydytyksen tasoa eri alueilla. Verotuksellinen tasa-

arvo merkitsee jollain tavoin määriteltyä standardiverorasitusta samoista 

palveluista eri alueilla. (Laasanen 1999, 19) 
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Valtionavuilla kannustetaan kuntia hoitamaan tietyt tehtävät. Valtionapujen 

keskeisimmäksi tavoitteeksi muodostui kuntien taloudellisten erojen ja 

laajemmin alueellisten erojen tasoittaminen. Taustalla vaikutti tärkeä 

näkemys oikeudenmukaisuudesta, joka edellytti tärkeiden yhteiskunnan 

peruspalveluiden ulottamista kaikille kansalaisille asuinpaikasta riippumatta. 

(Laasanen 1999, 19) 

 

3.2 Tasoituksen tarve 

 

Vastauksena kysymykseen valtionapujen tarpeesta nousee esille kaksi 

perustekijää, joista toista voidaan pitää lähtökohtana valtionavuille silloin, 

kun niiden primäärisenä funktiona on yhteiskunnallisten erojen 

tasoittaminen. Yhteiskunnalliset erot ilmenevät eri alueiden välisinä eroina. 

Valtionavut ovat vain yksi tasoitusmekanismi. Valtion avuilla tasoitetaan 

kuntien olosuhteista ja erilaisesta palveluntarpeesta aiheutuvia eroja, jotka 

vaikuttavat palvelujen järjestämiseen. Toinen tekijä liittyy peruspalvelujen 

tuottamiseen kansalaisten lisääntyvien tarpeiden tyydyttämiseksi. Tästä 

näkökulmasta valtionavut nähdään hyvinvointipolitiikan funktiona. 

Hyvinvointivaltion muodossa yhteiskunta otti ratkaisevan aseman 

kansalaisten peruspalveluiden turvaamisessa huolehtimalla pääosin itse tai 

yhdessä muiden tahojen kanssa siitä, että kansalaiset pääsevät osalliseksi 

näistä palveluista. (Laasanen 1999, 19) 

 

Perusfunktiot ovat olleet alueellisten erojen tasoittaminen ja 

hyvinvointivaltion rakentaminen. Valtionaputarpeen lähtökohtaa 

ratkaistaessa tarvitaan siten molempien prosessien osien analyysiä, ja 

prosessit tuovat esille tavallaan eksogeenisenä prosessina tapahtuvan 

alueellisen erilaistumisen ja endogeenisenä prosessina tapahtuvan 

hyvinvointivaltion tavoitteellisen rakentamisen. Ensimmäisessä tapauksessa 

valtionavut ovat siis yksi keino erojen ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi ja 

jälkimmäisessä tapauksessa keino hyvinvoinnin laajentamiseksi. (Laasanen 

1999, 19) 
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3.3 Valtionaputyypit 

Valtionavut ryhmitellään kahteen perustyyppiin, yleisiin ja erityisiin 

valtionapuihin. Yleinen valtionapu on ns. könttäsummavaltionapu ilman 

spesifioitua käyttötarkoitusta. Valtionapu annetaan erilaisten kriteerien 

perusteella ja kunta voi käyttää sen harkintansa mukaan. (King 1984, 

87─88, Musgrave & Musgrave 1980, 535─538). Yleinen valtionapu voi olla 

sidottu johonkin toimenpiteeseen, joka edellyttää kunnan 

omarahoitusosuutta. (Laasanen 1999, 42; Musgrave & Musgrave 1980, 

535─538; King 1984, 87─88.) 

 

Spesifinen tai tehtäväkohtainen valtionapu tarkoittaa korvamerkittyä 

erityisvaltionapua, joka annetaan tiettyyn tehtävään tai tarkoitukseen. 

Valtionapuun liittyy tiettyjä ehtoja, jotka sitovat valtionavun käyttäjää. 

Valtionavusta käytetään myös nimitystä ehdollinen (conditional) valtionapu. 

(Laasanen 1999, 42; Musgrave & Musgrave 1980, 535─538; King 1984, 

87─88.) 

 

Valtionavut voivat olla joko sidottuja tai ei sidottuja. Sitovuus tarkoittaa 

valtionavun sitomista kunnan omaan panostukseen. Ei-sidotulla 

valtionavulla tällaista ehtoa ei ole. Yleinen tai tehtäväkohtainen valtionapu 

voi olla joko sidottuja tai ei-sidottuja. Ominaisuus kuvaa matching /non-

matching- tyyppejä. Suomessa matching-asteikkona on käytetty yleisesti 

valtionavun prosentuaalista osuutta menoista, vaikka matching-kriteerit 

voidaan määritellä toisinkin. (Musgrave & Musgrave 1980, 556; King 1984, 

88; Oates 1972, 65.) 

 

Sidottu valtionapu voi olla kustannusperusteinen tai laskennallinen. 

Laskennallinen valtionapu määräytyy suoritteiden ja /tai muiden tekijöiden 

perusteella. Molemmat valtionavut voidaan jakaa avoimiin ja suljettuihin 

määrää koskevien rajoitusten mukaan. Avoimille valtionavuille ei ole 

määritelty yläraja, kun suljetulla valtionavulla on jollain tavoin määritelty 

yläraja.(Laasanen 1999, 43.) 
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Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä on tehtäväkohtainen, 

sidottu, kustannusperusteinen, suljettu valtionosuusjärjestelmä, kuitenkin 

niin, että on määritelty alaraja. 

 

Valtionaputyyppien perusteella on suhteellisen vaivatonta ainakin teoriassa 

rakentaa sellainen valtionapujärjestelmä, joka tuottaa valtion asettamien 

tavoitteiden kannalta mahdollisimman hyvän lopputuloksen. Jos tavoitteeksi 

asetetaan esimerkiksi yhdenmukaisten palvelujen saavuttaminen kaikissa 

kunnissa, on valtion pyrittävä mahdollisimman tiukkaan kontrolliin. Tällöin 

valtionavun yläraja tulisi olla korkea ja valtionapuasteikon vaihteluväli 

pieni. Kun palveluihin liitetään yksityiskohtainen ohjaus, kuntien oletetaan 

käyttäytyvän palvelujen tuottamiseksi valtion tavoitteiden kannalta 

yhdenmukaisella tavalla. (Laasanen 1999, 43.) 
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4 Valtionapujärjestelmien tukimuotoja 

 

Seuraavassa tarkastelen valtionapujärjestelmän tukimuotoja ja esittelen 

Musgraven (1961) ja Matthewsin (1977) luomat mallit mukaillen  

Kleemolan ja Parviaisen (1996) analyysejä ko. malleista. Tarkastelen 

malleja niiden tavoitteiden mukaan. 

 

Oletukset: 

On olemassa vain yhdenlaisia julkisia palveluja. 

Kunnan verotulot ovat peräisin sen omilta asukkailta. 

Julkisista palveluista aiheutuu hyötyjä vain kunnan asukkaille. 

Rahoituslähteinä verot ja valtiontuet. 

Täystyöllisyys vallitsee. 

Kuntien välillä ei ole tehokkuuseroja. 

 

4.1 Tulontasausmalli  

 

Tulontasausmalli edustaa yksinkertaisinta tapausta. Siinä on tavoitteena 

taata kaikille kunnille samantasoiset käytettävissä olevat tulot asukasta 

kohti. Tämä tapahtuu siirtämällä rahaa korkean tulotason kunnilta matalan 

tulotason kunnille. 

 

1. Kunnan tulot ovat verotulojen ja valtionavun summa. 

2. Valtion tavoitteena on määritellä valtionapu siten, että kaikille kunnille 

taataan samat tulot. 

3. Valtionbudjetin on oltava tasapainossa, joten horisontaalisten tulonsiirtojen 

on rahoitettava itse itsensä. Siten kaikkien tulonsiirtojen summan on oltava 

nolla. 

4. Tällöin kuntien tulojen keskiarvo on kuntien verokertymien keskiarvo. 

5. Ne kunnat, joiden verotulot asukasta kohden ylittävät keskiarvon, ovat 

nettomaksajia. Niiden maksamilla varoilla rahoitetaan tuki sellaisille 

kunnille, joiden verotulot jäävät alle keskiarvon. 
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6. Siis kunnan saama valtionapu pienenee, jos sen omat verotulot kasvavat. 

Näin vain osa verotulojen lisäyksestä koituu kunnan omaksi hyväksi. 

7. Kannustinvaikutus on sitä vähäisempi, mitä useampia paikallisyksiköitä 

(kuntia) kuuluu tukijärjestelmään. 

8. Tässä mallissa kaikki kunnat pyrkivät pitämään veroasteensa alhaisena 

hyötyäkseen mahdollisimman paljon valtionavuista. Käytännössä tämä 

tarkoittaa nollaveroastetta, mikä ei ole mahdollinen. 

 

4.2 Palvelutason tasoitusmalli 

 

Edellisessä mallissa ei otettu huomioon kuntien tarve-eroja. Palvelutason 

tasausmallissa tasataan kuntien käytettävissä olevia tuloja suhteessa 

tarpeisiin. Tavoitteena on, että samoilla menoilla kunnat pystyisivät samaan 

palvelutasoon. Tarve-eroja voi syntyä mm. maantieteellisistä tai 

demografisista erityistekijöistä. Esimerkiksi koulutuspalvelujen kysyntä on 

suurin kunnissa, joissa on eniten kouluikäisiä lapsia suhteessa asukaslukuun. 

 

1. Kunnan tulot ovat verotulojen ja valtionavun summa. 

2. Tarveindeksillä mitataan sitä, kuinka paljon julkisten palvelujen tarve 

poikkeaa suhteessa muihin kuntiin. Jos kunnan tarveindeksi on 1, kunnan 

tarpeet eivät poikkea keskiarvokunnan tarpeista. Jos tarveindeksi on 

suurempi kuin 1, kunnan tarpeet ovat keskimääräistä suuremmat ja jos 

tarveindeksi on pienempi kuin 1, kunnan tarpeet ovat keskimääräistä 

pienemmät. 

3. Kunnan palvelutasoa voidaan mitata kunnan tulojen suhteella 

tarveindeksiin. 

4. Valtion tavoitteena on tasata tuen avulla palvelutasoa ja taata, että jokaisella 

kunnalla on käytettävissään riittävät tulot julkisen kulutuskysynnän 

tyydyttämiseksi. 

5. Tukipolitiikan rajoitteena on budjettitasapainon vaatimus, joten 

tulonsiirtojen summa on nolla. 

6. Tulojen uudelleenjako suuntautuu nyt alhaisen tarvetason mutta korkeiden 

verotulojen kunnilta korkean tarvetason mutta alhaisten verotulojen 
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kunnille. Kunnat, joiden verotulot sekä tarvetaso vastaavat keskiarvoa, eivät 

saa tukea. 

7. Tässä mallissa kunnan omien verotulojen lisäys tavallisesti vähentää 

valtiolta saatavaa tukea tai lisää valtiolle maksettavaa veroa. Menetys on sitä 

pienempi, mitä korkeampi kyseisen kunnan tarvetaso on muihin kuntiin 

verrattuna. 

8. Keskiarvokunnalle, jonka tarveindeksi on 1, tukijärjestelmän 

kannustinvaikutus on kielteinen. Kunnan omien verotulojen lisääminen 

veroastetta nostamalla tai veropohjaa kasvattamalla vähentää valtiontukea, 

joten lisäys käytettävissä oleviin tuloihin jää vähäiseksi. Tässä tapauksessa 

epäedulliset kannustinvaikutukset romuttavat järjestelmän, kun kunnat 

pyrkivät alentamaan verotustaan. 

 

Malli ei kannusta kuntia ponnistelemaan omien verotulojen lisäämiseksi. 

Hyötyäkseen mahdollisimman paljon valtiontuesta ja alentaakseen julkisten 

palvelujen omarahoitusosuutta kuntien kannattaa pitää veroasteensa 

mahdollisimman alhaisena. Koska tulonsiirtojen tulee tasapainottaa budjetti,  

ja siksi ärjestelmä ei kestä kielteisiä kannustinvaikutuksia.  

 

4.3 Normisuoriutumisen tasausmalli 

 

Kolmannessa tasausmallissa tasoitetaan kuntien mahdollisuuksia saavuttaa 

tietty keskustason asettama julkisen kulutuksen määrän ja laadun 

tavoitetaso. Tämä taso tulisi saavuttaa kohtuulliseksi katsotulla veroasteella. 

Tämä malli subventoi julkisten palvelujen tarjontaa ja tasaa veropohjia. 

 

1. Kunnan tulot asukasta kohti määritellään verojen ja valtionavun summaksi. 

2. Kunnan saama tuki kertyy kahden eri tekijän summana. Ensimmäinen tekijä 

kuvastaa ylimääräisiä menoja, joita valtion asettamien tavoitteiden 

soveltaminen kunnan erityistarpeisiin aiheuttaisi verrattuna 

standardikuntaan. Toinen tekijä kuvaa laskennallista vajausta kunnan 

tuloissa. Se saadaan soveltamalla standardiveroastetta alueen tulopohjaan ja 
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vertaamalla sitä keskimääräisellä veropohjalla standardiveroasteen 

tuottamaan verotuloon.  

3. Tällöin standardiveroaste kerrottuna keskimääräisellä veropohjalla on 

minimituotantokustannukset tarveyksikköä kohden kerrottuna 

keskimääräisellä tarveindeksillä. Keskimääräinen tarve on 1 ja 

minimituotantokustannukset ovat standardiveroaste kerrottuna 

keskimääräisellä veropohjalla. Joten valtionapu on standardiveroasteen, 

tarveindeksin ja keskimääräisenveropohjan tulo, mistä veropohja on 

vähennetty. 

4. Seurauksena edellisestä nähdään, että kunnan oman veroasteen muutos ei 

vaikuta kunnan saamaan valtionapuun. Valtionavulla ei ole 

substituutiovaikutust, ja se on luonteeltaan könttäsumma-apu.  

5. Kun tarkastellaan veroasteen muutoksen vaikutusta kunnan käytettävissä 

olevaan tuloon, nähdään, että kunnan oman veroasteen muutos ei vaikuta 

kunnan saamaan valtionapuun, mutta se lisää kunnan käytettävissä olevia 

tuloja samassa suhteessa veropohjaan. Tasaavat tulonsiirrot tapahtuvat 

vähäisten tarpeiden ja suuren veropohjan kunnista sinne, missä on suuret 

tarpeet, mutta alhainen veropohja. 

 

Tämänkin mallin puutteena on se, että valtionapu ei riipu kunnan omista 

ponnisteluista verotulojen lisäämiseksi. Musgrave (1961) pitää tätä 

moraalisena ongelmana, koska muut kunnat joutuvat tukemaan sellaisia 

kuntia, jotka tahallisesti pitävät oman veroasteensa alhaisena. 

Insentiiviongelma ei ole kuitenkaan yhtä vaikea kuin kahdessa edellisessä 

mallissa, sillä tässä mallissa veroasteen nostaminen lisää käytettävissä 

olevia tuloja enemmän kuin muissa malleissa. 

 

4.4 Veropohjan tasausmalli 

 

Seuraavassa mallissa tasataan tulojenhankkimiskapasiteettia eli veropohjasta 

johtuvia eroja verotuloissa. Millä tahansa annetulla veroasteella kuntien 

pitäisi pystyä saavuttamaan samat verotulot. Tarve-eroja ei oteta huomioon. 

Kunnat saavat itse määrätä oman todellisen fiskaalisen aktiviteettinsa tason. 
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1. Kunkin kunnan saama tuki tai maksama vero on niiden tulojen välinen 

erotus. jotka saadaan yhtäältä soveltamalla kunnan omaa veroastetta 

keskimääräiseen veropohjaan, ja toisaalta soveltamalla kunnan omaa 

veroastetta kunnan omaan veropohjaan. Jos köyhien alueiden tarvitsema 

tulojen lisäys on suurempi kuin rikkaiden alueiden tuloylijäämä, valtio voi 

lisäksi kerätä ylimääräisen veron tasapainottaakseen budjettinsa. Tämä vero 

kerätään kaikilta alueilta samassa suhteessa niiden veropohjaan. 

Päinvastaisessa tilanteessa valtio jakaa ylijäämän veropohjaan suhteutettuna 

tukena. Kunnan käytettävissä olevat tulot asukasta kohden määritellään 

jälleen verotulojen ja valtiontuen summaksi. 

2. Valtionapu määräytyy vain veropohjassa esiintyvien erojen ja oman 

veroasteen tulon sekä yleisen suhteellisen tuen summana, joten kaikkien 

kuntien saaman tuen kokonaismäärään on valtion budjettirajoitteen 

mukaisesti oltava nolla. 

3. Silloin, kun veroasteet ovat korkeita pienten veropohjien kunnissa ja 

alhaisia suurten veropohjien kunnissa, kokonaisverokertymä jää pieneksi ja 

valtio kerää kaikilta kunnilta ylimääräisen suhteellisen veron = v. 

Tukijärjestelmästä hyötyvät sellaiset kunnat, joiden veropohja on pieni. 

4. Riippumatta tekijän v merkistä – tai +, järjestelmä sisältää tulonsiirron 

suuren veropohjan kunnilta pienen veropohjan kunnille.  

5. Jos suuren veropohjan kuntien veroasteet ovat suhteellisen korkeita 

verrattuna matalan veropohjan kuntiin eli tulonsiirroista kertyy ylijäämää, 

valtio jakaa sen takaisin kunnille ylimääräisenä tukena suhteessa niiden 

veropohjaan ( v > o ).  

6. Tässä tilanteessa järjestelmästä hyötyvät myös eräät keskimääräistä 

korkeamman veropohjan kunnat.   

7. Kunnan oman veroasteen vaikutus valtionavun määrään riippuu kunnan 

veropohjan suhteesta keskimääräiseen veropohjaan. Veroasteen nosto lisää 

kokonaistuen määrää vain sellaisissa kunnissa, joiden oma veropohja on 

keskimääräistä pienempi.  

8. Veroasteen muutoksen vaikutus käytettävissä oleviin tuloihin riippuu 

valtionavun muutoksesta. Jos kunnan veropohja on keskimääräistä 

pienempi, substituutiovaikutus tuottaa insentiivin nostaa omaa veroastetta. 



 23 

Näin köyhempien kuntia kannustetaan kehittämään julkisia palveluja. Kun 

kunnan veropohja on keskimääräistä suurempi, järjestelmä kannustaa 

laskemaan veroastetta ja hillitsemään julkisten menojen kasvua. 

 

4.5 Tarve-erojen tasausmalli 

 

Edellinen malli ei ottanut huomioon kunnittaisia tarve-eroja, vaan 

ainoastaan erot veropohjassa. Seuraava malli ei ota huomioon eroja 

veropohjassa, vaan tulonsiirtojen perusteen ovat tarve-erot. Tavoitteena on 

subventoida tarve-eroista johtuvia ylimääräisiä menoja siten, että kaikki 

kunnat voivat saavuttaa omilla verotuloillaan yhtäläisen tarpeiden 

tyydytyksen tason. Käytännössä tavoitteena on se, että kunnat pystyisivät 

samaan palvelutasoon suhteessa omiin verotuloihinsa. 

 

a. Tässäkin mallissa valtion budjetti tasapainotetaan ylimääräisellä 

suhteellisella verolla tai tuella = v, tilanteen mukaan. 

b. Tuki muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa tasapainottaa kuntien 

tuloja niin, että niiden on mahdollista saavuttaa keskimääräinen 

suoriutumistaso (palvelutaso) itse valitsemallaan menotasolla. 

c. Toinen osa kertoo ko. kunnan valtiolle maksaman ylimääräisen veron ( v < 

0) tai kunnan siltä vastaanottaman ylimääräisen tuen (v > 0) suuruuden 

d. Valtio kerää ylimääräisen suhteellisen veron, jos korkean tarvetason 

kuntien verotulot ovat korkeat suhteessa alhaisen tarvetason kuntien 

verotuloihin (riippumatta siitä selittyvätkö korkeat verotulot korkeasta 

veroasteesta tai suuresta veropohjasta). Jos tilanne on päinvastainen, valtio 

jakaa ylimääräistä tukea. 

e. Tässä mallissa sellaiset kunnat, joiden tarpeet ylittävät keskiarvon, 

hyötyvät asettamalla oman veroasteensa korkealle. Keskimääräistä 

vähäisempien tarpeiden kuntien kannattaa pitää oma veroasteensa 

alhaisena. Tulojen uudelleenjako tapahtuu lähinnä korkeita veroasteita 

ylläpitävien mutta, tarpeiltaan erilaisten kuntien kesken. 
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f. Valtionavun maksimoimiseksi suurten tarpeiden kuntien kannattaa siis 

aina nostaa omaa veroastettaan. Alle keskimääräisten tarpeiden kuntien 

kannattaa sen sijaan laskea omaa veroastettaan.  

g. Veroasteen muutoksen vaikutukset kunnan käytettävissä oleviin 

kokonaistuloihin vastaavat veroasteen muutoksen vaikutusta valtionavun 

määrään. 

h. Substituutiovaikutus toimii siten, että veroastetta kannattaa nostaa julkisten 

palvelujen omarahoitusosuuden laskemiseksi (ja käytettävissä olevien 

tulojen lisäämiseksi) silloin, kun veroasteen nosto lisää myös valtiontukea. 

i. Kokonaistulojen kannalta suurten tarpeiden kunnille veroasteen 

nostaminen on kannattavampaa kuin vähäisten tarpeiden kunnille. 

 

4.6 Veropohjan ja tarve-erojen tasausmalli 

 

Seuraavassa mallissa tasataan kuntien kesken erilaisia veropohjista 

aiheutuvia tuloeroja sekä tarve-eroista aiheutuvia ylimääräisiä menoja. 

Veropohjan tasaus toimii samalla periaatteella kuin mallissa 4. Viidenteen 

malliin verrattuna eroa on menojen laskentatavassa. Viidennessä mallissa 

tarve-indeksiä sovellettiin kunnan omaan veropohjaan, mutta nyt käytetään 

keskimääräistä veropohjaa, koska veropohjan tasaus joka tapauksessa 

lähentää kunnan omaa tulopohjaa keskimääräiseen tasoon. 

 

1. Paikallistason saama kokonaistuki asetetaan jälleen budjettirajoitteen 

mukaan nollaksi. 

2. Jos veroasteet ovat korkeampia alhaisten veropohjien ja suurten tarpeiden 

kunnissa kuin muualla, kaikki kunnat maksavat ylimääräisen veron valtiolle. 

Päinvastaisessa tapauksessa valtio maksaa ylimääräisen tuen kaikille 

kunnille.  

3. Kokonaistulonsiirroissa suunta on varakkailta pienten tarpeiden kunnilta 

suurten tarpeiden köyhille kunnille. Ylimääräisestä budjetin 

tasapainottavasta tulonsiirron osasta riippumatta korkeat kunnallisveroasteet 

korostavat voittajien ja häviäjien asemaa, jos köyhillä kunnilla on yleensä 
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suuremmat tarpeet kuin varakkaimmilla kunnilla. Ellei tilanne ole tämä, 

korkea veroaste lievittää tulonjakovaikutusta. 

4. Veroasteen nostamisen vaikutus valtionavun määrään ja käytettävissä 

oleviin tuloihin. Substituutio vaikutus tarjoaa insentiivin oman veroasteen 

nostamiselle kunnissa, joilla on pieni veropohja ja suuret tarpeet. 

Päinvastaiset vaikutukset kohdistuvat sellaisiin kuntiin, joilla on suuri 

tulopohja ja vähäiset tarpeet. Veroasteen nostaminen hyödyttää eniten 

sellaisia pienten veropohjien kuntia, joilla on suuret tarpeet julkisten 

palvelujen tarjonnassa. 

 

Musgrave (1961) arvelee, että mallin toteutuksen lopputuloksena voi olla 

julkisten palvelujen tarjonnan vähentäminen kokonaistasolla. Malli 

muistuttaa mallia 3, jossa tasataan sekä erilaisista tarpeista että veropohjista 

aiheutuvia eroja kuntien taloudellisessa asemassa. Erona on se, että 

kolmannessa mallissa valtio asetti tavoitteet, joiden mukaan tulo määräytyi, 

eikä kunnan omalla veroasteella ollut vaikutusta tuen määrään. 

 

Musgrave (1962) itse pitää parhaana 6:tta mallia siksi, että sellaisten 

kuntien, joilla on suuret tarpeet, tulee itsekin ponnistella tulojen 

lisäämiseksi. Näin vältetään ns. vapaamatkustajaongelma. Mallin 

tavoitteena on se, että tietty palvelutaso olisi haluttaessa saavutettavissa eri 

kunnissa samalla veroasteella veropohjasta riippumatta. 

 

4.7 Julkisen kulutuksen insentiivimalli 

 

Edellisen kuuden mallin tavoitteena on tasata eroja kuntien taloudellisessa 

asemassa. Niiden pyrkimyksenä ei ole tietoisesti vaikuttaa julkisten 

palvelujen tarjonnan valtakunnalliseen tasoon. 

 

Musgraven (1961) ”puhtaassa insentiivimallissa” tarkastellaan sellaisia 

valtiontukia, jotka kattavat tietyn osuuden julkisista kuluista siten, että 

paikallisyksiköiltä vaaditaan myös oma rahoitusosuus (matching grants). 

Näiden tukien tarkoituksena ei ole ensisijaisesti tasata kuntien välisiä eroja, 
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vaan saattaa ne käyttäytymään tietyllä tavalla taloudellisen ohjauksen 

avulla. Yleensä mallit kannustavat lisäämään julkisten palvelujen tarjontaa 

ja nostamaan veroastetta. Käytännössä niillä voi olla tuloja tasaava vaikutus. 

 

1. Tulonsiirto suuntautuu alhaisen veroasteen kunnilta korkean veroasteen 

kunnille. Suuri veropohja kärjistää voittajien ja häviäjien asemaa. 

Veroasteen nostaminen lisää aina tuen määrää ja tulojen uudelleenjako 

tapahtuu sellaisten kuntien kesken, joilla on laaja veropohja. 

2. Kunta voi siis aina nostaa saamansa tuen määrää nostamalla veroastettaan. 

Saavutettava etu on sitä suurempi, mitä suurempi  kunnan veropohja on ja 

mitä pienempi kunnan osuus kaikkien kuntien keskimääräisestä 

veropohjasta on. 

3. Substituutiovaikutuksen johdosta jokaisella kunnalla on insentiivi lisätä 

omaa verotustaan. Julkisten palvelujen omarahoitusosuutta alennetaan tuen 

avulla kaikissa kunnissa, aivan erityisesti laajan veropohjan kunnissa. 

Järjestelmä on omiaan lisäämään julkisten palvelujen tarjontaa ja siten 

julkisia menoja. 

 

4.8 Talouspoliittisten insentiivien malli 

 

Edelliset  Musgraven mallit ovat tulkittavissa horisontaalisen tasaamisen 

malleiksi, koska niissä tulonsiirtojärjestelmän täytyy rahoittaa itse itsensä. 

 

Mathews (1977) on esittänyt mallin, joka voidaan tulkita vertikaalisen 

tukipolitiikan malliksi, sillä kyseessä ei ole automaattisesti tasapainottuva 

alueellinen tulonsiirtojärjestelmä. Tuen rahoittajana on valtio, joka jakaa 

kiinteän avustussumman valitsemillaan kriteereillään. Kunnan saamaan tuen 

määrään vaikuttavat lisäävästi kunnan keskimääräistä suuremmat tarpeet, 

pieni veropohja, alhainen inflaatio ja alhainen työttömyysaste muihin 

kuntiin verrattuna. Alhainen työttömyysasteen tukea lisäävä vaikutus toimii 

tasaamisperiaatteen vastaisesti. Tämä malli toimii kansainvälisellä tasolla, 

sillä inflaatioaste ei voi vaihdella alueittain ilman eri valuuttaa. 
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5 Lastensuojelu ja kustannusten tasausjärjestelmä 

 

5. 1 Lastensuojelulaki 

 

Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, 

tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen 

suojeluun. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeudet 

vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa 

sekä toteuttamalla perhe- ja yksilökohtaista lastensuojelua. Tavoitteena on, 

että lapsi saa kaikissa olosuhteissa sellaisen huollon kuin lapsen huollosta ja 

tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) on säädetty. Tässä laissa 

pidetään lapsena alle 18-vuotiasta ja nuorena alle 21-vuotiasta henkilöä. 

(Lastensuojelulaki 1983, 1─4 §.) 

 

Kunnan on huolehdittava siitä, että lastensuojelu järjestetään sisällöltään ja 

laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. 

Sosiaalilautakunta hyväksyy yleiset perusteet ja ohjeet lautakunnan alaisen 

lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Sosiaalilautakunnan ja 

kunnan muiden viranomaisten on seurattava ja kehitettävä lasten ja nuorten 

kasvuoloja sekä poistettava kasvuolojen epäkohtia ja ehkäistävä niiden 

syntymistä. Sosiaalilautakunnan on välitettävä tietoa lasten ja nuorten 

kasvuoloista ja sosiaalisista ongelmista sekä annettava asiantuntija-apua 

muille viranomaisille samoin kuin kunnan asukkaille ja kunnassa toimiville 

yhteisöille.(Lastensuojelulaki 1983, 5─6 §.) 

 

Kunnan on sosiaali- ja terveydenhuoltoa, koulutointa sekä muita lapsille, 

nuorille ja lapsiperheille tarkoitettuja palveluja kehittäessään pidettävä 

huolta myös siitä, että näiden palvelujen avulla tuetaan huoltajia lasten 

kasvatuksessa ja kyetään saamaan selville lasten, nuorten ja lapsiperheiden 

erityisen tuen tarve. Palveluja kehitettäessä on kiinnitettävä erityistä 

huomiota lasten ja nuorten tarpeisiin ja toivomuksiin. Kunnan tulee järjestää 

kunnan koululaitoksen piirissä oleville oppilaille riittävä tuki ja ohjaus sekä 

muut tarpeelliset toimet koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien 
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sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi sekä koulun ja kotien 

välisen yhteistyön kehittämiseksi. Tätä tehtävää varten kunnassa voi olla 

koulupsykologin ja koulukuraattorin virkoja siten kuin niistä asetuksella 

tarkemmin säädetään. Kun aikuiselle annetaan sosiaali- ja terveydenhuollon, 

kuten päihdehuolto- ja mielenterveyspalveluja, on otettava huomioon myös 

hänen huollossaan olevan lapsen hoidon ja tuen tarve. (Lastensuojelulaki 

1983, 7§.) 

Perhe- ja yksilökohtaista lastensuojelua ovat avohuollon tukitoimet, 

huostaanotto ja sijaishuolto sekä jälkihuolto. Perhe- ja yksilökohtaisessa 

lastensuojelussa on otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu sekä tuettava 

lapsen vanhempien ja muiden lasta hoitavien henkilöiden kasvatus-

mahdollisuuksia lapselle suotuisten kasvuolojen vakiinnuttamiseksi. Kun 

sijaishuolto on tarpeen ja se on lapsen edun mukainen, se on järjestettävä 

viivytyksettä. Perhe- ja yksilökohtaisessa lastensuojelussa on toimittava 

mahdollisimman hienovaraisesti sekä siten, ettei toimenpiteillä aiheuteta 

vahinkoa lapsen suotuisalle kehitykselle.  

Lapsen etua selvitettäessä on otettava huomioon lapsen omat toivomukset ja 

mielipide, perehdyttävä lapsen kasvuoloihin sekä arvioitava, miten eri 

lastensuojelutoimet todennäköisesti vaikuttavat lapsen kehitykseen. 

Huoltajan ohella on 15 vuotta täyttäneellä lapsella oikeus käyttää puhevaltaa 

häntä itseään koskevassa lastensuojeluasiassa. Lastensuojeluasiassa on 12 

vuotta täyttäneelle lapselle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Kaksitoista 

vuotta täyttäneellä lapsella on myös oikeus vaatia sosiaalipalveluja ja muita 

tukitoimia. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on valvottava 

lapsen edun toteutumista, avustettava virkansa puolesta lasta sekä ohjattava 

häntä tarvittaessa saamaan riittävää apua. (Lastensuojelulaki 1983, 8─10 §.) 

Perhe- ja yksilökohtaisessa lastensuojelussa on kussakin tapauksessa tehtävä 

huoltosuunnitelma, jollei kysymyksessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus. 

Huoltosuunnitelma on tarkistettava tarpeen mukaan. (Lastensuojelulaki 

1983, 11 §.) 
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 Avohuollon tukipalvelut 

Sosiaalilautakunnan on ryhdyttävä avohuollollisiin tukitoimiin viipymättä, 

1) jos kasvuolot vaarantavat tai eivät turvaa lapsen tai nuoren terveyttä tai 

kehitystä; taikka 2) jos lapsi tai nuori käyttäytymisellään vaarantaa 

terveyttään tai kehitystään. Kun lastensuojelun tarve oleelliselta osin johtuu 

riittämättömästä toimeentulosta, puutteellisista asumisoloista tai asunnon 

puuttumisesta tai kun mainitut seikat ovat oleellisena esteenä lapsen ja 

perheen tai sellaisen itsenäistymässä olevan nuoren kuntoutumiselle, joka 

ennen 18-vuottaan on ollut lastensuojelun asiakkaana, on kunnan 

viivytyksettä järjestettävä riittävä taloudellinen tuki sekä korjattava 

asumisoloihin liittyvät puutteet tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto,  

järjestettävä tukihenkilö tai -perhe sekä riittävät terapiapalvelut,  tuettava 

lasta tai nuorta koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon hankinnassa, työhön 

sijoittumisessa, harrastuksissa ja muiden henkilökohtaisten tarpeiden 

tyydyttämisessä taloudellista ja muuta tukea antamalla ja järjestettävä loma- 

ja virkistystoimintaa. Nämä tukitoimet toteutetaan yhteistyössä lapsen tai 

nuoren sekä lapsen vanhempien tai muiden lasta hoitavien henkilöiden 

kanssa. (Lastensuojelulaki 1983, 12─13 §.) 

Perhehoito ja laitoshuolto  

Lapselle voidaan järjestää avohuollon tukitoimena perhehoitoa tai 

laitoshuoltoa yhdessä hänen vanhempansa, huoltajansa tai sen henkilön 

kanssa, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on. Kaksitoista vuotta 

täyttäneelle tätä hoitoa tai huoltoa voidaan järjestää myös yksin häneen 

kohdistuvana, jos hän itse sitä pyytää tai siihen suostuu. Alle 12-vuotiaalle 

lapselle sitä voidaan järjestää yksin lapseen kohdistuvana enintään kolmen 

kuukauden ajaksi, kun lapsen huolenpitoa ei muutoin voida järjestää hänen 

huoltajansa tai sen henkilön sairauden johdosta, jonka hoidossa ja 

kasvatuksessa lapsi on, taikka muun vastaavan syyn tähden. 

(Lastensuojelulaki 1983, 14─15 §.) 
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Huostaanotto 

Sosiaalilautakunnan on otettava lapsi huostaan ja järjestettävä hänelle 

sijaishuolto, jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kodin olosuhteet 

uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä taikka jos lapsi 

vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, 

tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin 

rinnastettavalla käyttäytymisellään, eivätkä avohuollon tukipalvelut  ole 

tarkoituksenmukaisia tai mahdollisia taikka jos ne ovat osoittautuneet 

riittämättömiksi, ja jos sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun 

mukaista. (Lastensuojelulaki 1983, 16─17 §.)  

Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen huostaanoton ja 

sijaishuollon tarpeessa, voidaan hänet ottaa välittömästi sosiaalilautakunnan 

huostaan. 

Kun lapsi on otettu sosiaalilautakunnan huostaan, sosiaalilautakunnalla on 

huostaanoton tarkoituksen toteuttamiseksi oikeus päättää lapsen hoidosta, 

kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta sekä olinpaikasta. 

Sosiaalilautakunnan tulee kuitenkin pyrkiä yhteistoimintaan lapsen 

vanhempien ja muiden huoltajien kanssa. Sosiaalilautakunta tai laitoksen 

johtaja päättää huostaanotetun lapsen ja tämän vanhempien ja muiden 

lapselle läheisten henkilöiden välisestä yhteydenpidosta. Huostassapidon 

aikana tuomioistuin voi päättää siitä kenelle lapsen huolto ja holhous on 

uskottava. Sosiaalilautakunnan on lopetettava huostassapito kun 

sijaishuollon tarvetta ei enää ole, jollei lopettaminen ole selvästi vastoin 

lapsen etua. Lapsen etua harkittaessa on otettava huomioon sijaishuollon 

kestoaika, lapsen ja sijaishuoltoa antavan välillä vallitsevan suhteen laatu 

sekä lapsen ja hänen vanhempiensa välinen kanssakäyminen. Huostassapito 

lakkaa, kun lapsi täyttää 18 vuotta tai solmii avioliiton. (Lastensuojelulaki 

1983 18─20 §.) 
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Sijaishuolto 

Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan lapsen hoidon ja kasvatuksen 

järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuoltoon voidaan sijoittaa vain 

sosiaalilautakunnan huostaanottama lapsi. Lapsen sijaishuolto voidaan 

järjestää perhehoitona tai laitoshuoltona taikka muulla 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Alle 12-vuotiaan lapsen saa sijoittaa 

koulukotiin tai muuhun siihen rinnastettavaan yksityiseen 

lastensuojelulaitokseen vain yhdessä hänen vanhempansa, huoltajan tai sen 

henkilön kanssa, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on. 

(Lastensuojelulaki 1983, 22 §.) 

Laitoksessa on oltava riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja toimintavälineet 

sekä tarpeellinen määrä sosiaalihuollon ammatillista ja muuta henkilöstöä. 

Laitoksen hoitopaikkojen ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 

määrästä säädetään asetuksella. (Lastensuojelulaki 1983, 30 §.) 

Erityinen huolenpito 

Erityisellä huolenpidolla tarkoitetaan sijaishuollossa olevalle lapselle 

lastensuojelulaitoksessa järjestettävää erityistä, moniammatillista hoitoa ja 

huolenpitoa, jonka aikana lapsen liikkumisvapautta voidaan hänen hoitonsa 

ja huolenpitonsa edellyttämässä laajuudessa rajoittaa. Lapselle voidaan 

sijaishuollon aikana, jos hänen erittäin tärkeä yksityinen etunsa sitä 

välttämättä vaatii, järjestää erityistä huolenpitoa vakavan päihde- tai 

rikoskierteen katkaisemiseksi tai kun lapsen oma käyttäytyminen muutoin 

vakavasti vaarantaa hänen henkeään, terveyttään tai kehitystään. Erityisen 

huolenpidon tavoitteena on katkaista lapsen häntä itseään vahingoittava 

käyttäytyminen ja mahdollistaa lapselle annettava kokonaisvaltainen 

huolenpito. Edellytyksenä on lisäksi, että sijaishuoltoa ei ole lapsen hoidon 

ja huolenpidon tarve huomioon ottaen mahdollista järjestää muulla tavoin. 

Päätöksen erityisestä huolenpidosta on perustuttava erityisen huolenpidon 

järjestämistä varten tehtyyn lapsen tilanteen moniammatilliseen arvioon, 
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joka perustuu kasvatukselliseen, sosiaalityön, psykologiseen ja 

lääketieteelliseen asiantuntemukseen. Lastensuojelulaki 1983, 30─32 §.) 

Jälkihuolto 

Sijaishuollon päättymisen jälkeen sosiaalilautakunnan on aina järjestettävä 

lapselle tai nuorelle jälkihuolto tukemalla sijaishuollossa ollutta lasta tai 

nuorta sekä hänen vanhempiaan ja huoltajiaan sekä henkilöä, jonka hoidossa 

ja kasvatuksessa lapsi tai nuori on. Tämä velvollisuus jälkihuollon 

järjestämiseen päättyy, kun nuori täyttää 21 vuotta. 

Sosiaalilautakunta voi maksaa lapsen ylläpidosta ja hoidosta aiheutuvaa 

korvausta perhehoitosopimuksen tehneille henkilöille sekä tukea lapsen 

hoitoa ja kasvatusta myös sen jälkeen, kun lapsen huolto on vanhempien 

sijasta uskottu perhehoitosopimuksen tehneille henkilöille. 

Sosiaalilautakunnan tulee, ennen kuin se tekee hakemuksen tai antaa 

tuomioistuimelle selvityksen lapsen huollon siirtämisestä 

perhehoitosopimuksen tehneille henkilöille, sopia heidän kanssaan 

tukitoimista ja korvauksesta. (Lastensuojelulaki 1983, 34 §.) 

Sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä huolehtii yksi tai 

useampi kunnan määräämä monijäseninen toimielin. Toimielimen tehtävänä 

on myös edustaa kuntaa, valvoa sen oikeutta ja käyttää puhevaltaa 

sosiaalihuollon yksilöllistä toimeenpanoa koskevissa asioissa ja tehdä sen 

puolesta näissä asioissa sopimukset ja muut oikeustoimet. 

Lastensuojelulain muutokset 

Lastensuojelulakiin (123/99), lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta 

(124/99) sekä lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja 

valtionosuudesta vahvistettiin muutos 5.2.1999.  Muutoksilla toteutetaan 

lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä eduskunnan sosiaali- 

ja terveysvaliokunnan lakialoitteen mukaisesti.  

Lastensuojelun suurten kustannusten kunnalle aiheuttaman taloudellisen 

rasituksen tasaamiseksi sekä voimavarojen ohjaamiseksi siten, että 
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lastensuojelun asiakkaat saavat tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset 

palvelut, tulee jokaisen kunnan kuulua tässä laissa tarkoitetun 

tasausjärjestelmän piiriin. Tasausjärjestelmän toimeenpanosta huolehtivat 

kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 7 §:n mukaan 

määräytyvät erityishuoltopiirin kuntayhtymät, joille 5 c §:ssä tarkoitettu 

valtion korvaus maksetaan.(Lastensuojelulaki 123/99, 5 a §.) 

 

Kunnalla on oikeus saada tasausjärjestelmästä korvauksena 70 prosenttia 

sellaisista kustannuksista, jotka aiheutuvat tämän lain 11 §:ssä tarkoitettuun 

huoltosuunnitelmaan kirjatuista lastensuojelutoimenpiteistä ja 

perhekohtaisesti yhteenlaskettuina ylittävät 150 000 (25 000 €) markkaa 

vuodessa (kunnan omavastuuraja) ensimmäisen huoltosuunnitelman 

laatimispäivästä lukien. Erityishuoltopiirin kuntayhtymä voi päättää, että 

kunnan omavastuuraja on edellä 1 momentissa säädettyä alempi tai että 

kunnalle korvataan omavastuurajan ylittävistä kustannuksista yli 70 

prosenttia. Tasausjärjestelmän piiriin kuuluvista kustannuksista ja muista 

tasauskorvauksen perusteista sekä järjestelmän toimeenpanosta säädetään 

tarvittaessa tarkemmin asetuksella. (Lastensuojelulaki 123/99, 5b §.) 

 

Kunnat rahoittavat tasauksen siltä osin kuin valtion korvaus ei sitä kata. 

Jollei toisin ole sovittu, kuntien rahoitusosuus määräytyy kuntayhtymän 

jäsenkuntien kesken niiden alle 21-vuotiaiden asukkaiden lukumäärän 

perusteella. Valtio osallistuu tasauksen rahoitukseen siten, että valtion 

korvaus on puolet tasauksen arvioidusta kokonaismäärästä. Valtion 

korvauksesta puolet määräytyy 5 a §:ssä tarkoitetun erityishuoltopiirin 

jäsenkuntien alle 21-vuotiaiden asukkaiden lukumäärän ja puolet 

erityishuoltopiirin jäsenkunnille maksettujen tasauskorvausten määrän 

perusteella. Laskettaessa valtion korvausta käytetään kaksi vuotta ennen 

toimintavuotta alkaneen vuoden aikana maksettujen tasauskorvausten 

määrää. Laskettaessa kunnan rahoitusosuutta ja valtion korvausta käytetään 

kunnan asukaslukuna toimintavuotta edeltävän vuoden alussa ollutta 

väestötietolain (507/1993) 18 §:n mukaista asukaslukua. (Lastensuojelulaki 

123/99.) 
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Puolet valtion korvauksesta toimintavuosille 1999, 2000 ja 2001 määräytyy 

lastensuojelulain 5 c §:n 2 momentissa tarkoitettujen erityishuoltopiirin 

jäsenkunnille maksettujen tasauskorvausten sijasta niiden lasten ja nuorten 

lukumäärän mukaan, jotka erityishuoltopiirin jäsenkunnat ovat vuoden 

aikana sijoittaneet lastensuojelulain nojalla kodin ulkopuolelle. Laskettaessa 

valtion korvausta käytetään tällöin kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja 

nuorten määränä kaksi vuotta ennen toimintavuotta alkaneen vuoden 

lastensuojelutilaston mukaista määrää. 

Jos perheen lastensuojeluasiakkuus on alkanut ja lastensuojelulain mukainen 

huoltosuunnitelma on laadittu jo ennen tämän lain voimaantuloa, lasketaan 

tasauskorvauksen perusteena olevan vuoden alkavan lain 

voimaantulopäivästä eikä 5 b §:n 1 momentissa tarkoitetusta ensimmäisen 

huoltosuunnitelman laatimispäivästä.(Lastensuojelulaki 123/99.) 

Laki, 1070/2005, lastensuojelulain 5 a―5 c §:n kumoamisesta lakkauttaa 

lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän. Tällä lailla 

kumotaan 5 päivänä elokuuta 1983 annetun lastensuojelulain (683/1983) 5 

a―5 c §, sellaisina kuin ne ovat, 5 a § laissa 123/1999, 5 b § viimeksi 

mainitussa laissa ja laissa 531/2001 sekä 5 c § mainitussa laissa 123/1999 ja 

laissa 425/2001. (Laki lastensuojelulain 5a-5c § kumoamisesta 2005.)  

 

                5. 2 Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä. 

 

Koko valtionapuhistoriaa ajatellen valtionapujen keskeisimmäksi motiiviksi 

muodostui kuntien taloudellisten erojen ja laajemmin alueellisten erojen 

tasoittaminen. Taustalla vaikutti tärkeä näkemys oikeudenmukaisuudesta, 

joka edellytti yhteiskunnan peruspalveluiden ulottamista kaikille 

kansalaisille asuinpaikasta riippumatta. (Laasanen 1999,19.) 

 

Kunnan on tunnettava erilaisten valtionapujen vaikutukset ja kuntalaisten 

preferenssit voidakseen käyttää valtionavut kuntalaisten hyvinvoinnin 

lisäämiseksi. Kunnan oletetaan toimivan rationaalisesti. Myös kuntalaisten 
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oletetaan toimivan rationaalisesti ja äänestävän sellaisten vaihtoehtojen 

puolesta, jotka parhaiten tyydyttävät heidän preferenssinsä. (Laasanen 

1999,12.) 

 

Suomessa sosiaalihuollon järjestäminen ja rahoitus on ollut pääosin kuntien 

vastuulla, mutta valtion sääntelemää ja tukemaa. Sääntelyn perusteet ja tuen 

määrä ovat vaihdelleet. Valtionosuusjärjestelmä uudistettiin 1993 

kustannuspohjaisesta laskennalliseksi. Laskennallisessa valtion-

osuusjärjestelmässä poikkeuksellisen kalliitkaan yksittäiset toimenpiteet 

eivät lisää kunnan saamaa valtionosuutta, vaan niiden kustannukset jäävät 

kunnan kannettavaksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 14.) 

 

Valtionosuusjärjestelmää muutettaessa oli tiedossa, että lastensuojelun 

suuret kustannukset saattavat aiheuttaa etenkin väestöpohjaltaan pienten 

kuntien taloudelle kestämättömiä tilanteita. Kuntalaisten epäiltiin jäävän 

vaille riittäviä lastensuojelun ja sosiaalihuollon palveluja. Sosiaali- ja 

terveysministeriön lääninhallituksilta hankkimien selvitysten perusteella 

tiedettiin, että esimerkiksi yhden lapsen huostaanotto ja pitkäaikainen 

sijoitus kodin ulkopuolelle saattoivat aiheuttaa erityisesti pienten kuntien 

sosiaalitoimen talousarvion merkittävän ylittymisen. Yhden laitossijoituksen 

arvioitiin aiheuttavan esimerkiksi 1000 asukkaan Ullavan kunnassa yhden 

prosentin korotuspaineen silloiseen veroäyriin. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2002, 14.) 

 

Erikoissairaanhoidossa arvioitiin valtionosuusuudistuksen seurauksena 

syntyvän samankaltaisia ongelmia ja niiden ratkaisemiseksi luotiin vuonna 

1993 lakisääteinen tasausjärjestelmä, joka otettiin käyttöön vuoteen 1995 

mennessä. Järjestelmän rahoittavat kunnat itse ja sairaanhoitopiirit 

ylläpitävät sitä. Järjestelmä on käytännössä toiminut joko siten, että 

jäsenkunnat maksavat etukäteen sovitun osuuden rahastoon, josta 

omavastuurajan ylittävät kustannukset peritään. Vaihtoehtoisesti joissakin 

sairaanhoitopiireissä selvitetään vuoden lopulla jälkikäteen, miten paljon 

potilaskohtaisten kustannusten tasausraja kunnissa on ylittynyt. Tämän 
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perusteella määritellään kunnilta perittävä rahoitusosuus tasausjärjestelmään 

ja maksettava tasauksen määrä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 14.) 

 

Sairaanhoidon tasattavat kustannukset on ollut melko helppo selvittää, 

koska ne on määritelty koskemaan vain kyseisessä sairaanhoitopiirissä 

toteutetun erikoissairaanhoidon laskutusta. Lastensuojelussa kustannusten 

laskenta ja seuranta on useista eri yhteistyötahoista ja monista 

palvelumuodoista johtuen hankalampaa eikä yksinkertaista menetelmää 

perhekohtaisten kustannusten seurantaan ole toistaiseksi löytynyt. (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2002, 14.) 

 

Jos poliittiset päättäjät haluavat laajentaa palveluja, kustannusperusteinen 

järjestelmä soveltuu tarkoitukseen hyvin. Kun valtionapu määräytyy 

osuutena kustannuksista ja subventioaste on korkea, kunnat pyrkivät 

lisäämään palveluja saadakseen lisää valtionapuja. Kustannusperusteinen 

järjestelmän kausi oli tyypillistä taloudellisen kasvun ja kunnallisten 

palvelujen laajentamisen aikaa. (Laasanen 1999, 32.) 

 

Jos poliittiset päättäjät haluavat supistaa palveluja, tähän soveltuu ensi 

sijassa laskennallinen järjestelmä, jossa valtionavun menotarpeen välinen 

yhteys on purettu ja joka tukee palvelujen tehostamista ja epätaloudellisten 

rakenteiden suoraa purkamista. Vastaava vaikutus olisi ehkä saavutettavissa 

vanhassa järjestelmässä alentamalla valtionosuusprosenttia.(Laasanen 1999, 

33.)  

 

Mikä tilanne oli 1998─1999 lastensuojelun kentässä? Kunnat olivat 

supistaneet voimakkaasti palvelujen tarjoamista laman seurauksena. 

Toisaalta kustannukset olivat myös kasvaneet yksikkötasolla. Hoidon tarve 

lisääntyi jatkuvasti ja aina vain vaikeammin hoidettavia tuli entistä 

enemmän. 

 

Laskennallinen valtionapu tasoittaa vain tietyn keskimääräisen 

menotarpeen. Jos kunnat tuottavat tarvetta enemmän palveluja, järjestelmä 
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ei kompensoi. Kunnat, jotka kykenevät tuottamaan palveluja taloudellisesti, 

hyötyvät järjestelmästä ja päinvastoin. (Sänkiaho 1993, 33.) 

 

Eduskunta vahvisti 5.2.1999 muutokset lastensuojelulakiin (123/99), lakiin 

kehitysvammaisten erityishuollosta (124/99) sekä lakiin sosiaali- ja 

terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (125/99). Muutokset 

tulivat voimaan 1.3.1999. Muutoksilla toteutetaan lastensuojelun suurten 

kustannusten tasausjärjestelmä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan 

lakialoitteen mukaisesti. Työryhmä pohti myös muita mahdollisuuksia 

pienten kuntien lastensuojelukustannusten rahoittamiseksi. Yhtenä 

vaihtoehtona arvioitiin muun muassa lääninhallitusten kautta pienille 

kunnille jaettavaa ylimääräistä valtionosuutta. Samoin selviteltiin 

erityishuoltopiirien yhteyteen kuntien jäsenmaksuihin perustuvan 

tasausrahaston käyttöönottoa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 15.) 

 

Tasausjärjestelmän avulla on haluttu taata asuinkunnasta riippumatta 

riittävät lastensuojelun palvelut ja toisaalta tasata niistä aiheutuvia suuria 

kustannuseriä kuntien kesken.( Alanen & Taskula 1999.) 

 

Valtion ja kuntien välinen kustannustenjako tarkoittaa sitä, miten 

yhteiskunnallisten palvelujen rahoitus järjestetään valtion ja kuntien kesken. 

Kustannustenjako toteutuu valtionapujärjestelmän välityksellä. 

Kustannustenjakojärjestelmä sisältää kuntien tehtäviä ohjaavan 

säädösperustan sekä valtionapuja allokoivan valtionapujärjestelmän. 

Kysymys on laajasta kokonaisuudesta, joka kytkee toisiinsa toimintaa 

ohjaavan lainsäädännön ja valtionapujärjestelmän käytännön toiminnan. 

Valtion ohjausjärjestelmä rakentuu oleellisilta osin näiden elementtien 

varaan. Valtionapujärjestelmä ja sen toiminta on nähtävä valtion 

ohjausjärjestelmän funktion, jolla pyritään yhteisesti hyväksyttyjen 

yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttamiseen. (Laasanen 1999, 34.) 

 

Tasausrahaston rahoittavat valtio ja kunnat ja sen toimeenpanosta vastaavat 

erityishuoltopiirien kuntayhtymät. Vuonna 1999 suurten kustannusten 

määräksi on arvioitu 120 mmk, josta valtion osuus on 60 mmk. Kuntien 
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sosiaali- ja terveydenhuollon käyttötalouden valtionosuutta on alennettu 

vastaavalla määrällä valtion vuoden 1999 tulo- ja menoarviossa (Alanen & 

Taskula 1999.) 

 

Kuntien osuus tasausjärjestelmän rahoituksesta määräytyy 

kuntayhtymäkohtaisesta jäsenkuntien alle 21–vuotiaiden asukkaiden määrän 

suhteessa. Kuntien rahoitusosuuksilla katetaan se osa kuntayhtymän 

maksamista tasauskorvauksista, jota kuntayhtymälle maksettu osuus valtion 

korvauksesta ei kata. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 15.)  

 

Tasauksen perusteena ovat perhekohtaiset lastensuojelunkustannukset siltä 

osin kuin ne ylittävät 150 000  mk (25 000 € ) vuodessa. Tämän määrän 

ylittävistä kustannuksista kunnan vastuulle jää 30 % ja loput 70 % se saa 

tasausjärjestelmästä. 

 

Lastensuojeluun osoitettu valtionosuus vähennetään sosiaali- ja 

terveydenhuollon käyttötalouden laskennallisesta valtionosuudesta. 

Vähennysperuste on x mk tai €/ asukas kaikilta kunnilta. Raha jaetaan 

kunnille takaisin kaksiportaisen jaon kautta 

- 16 erityishuoltopiirin kesken alla 21 -vuotiaiden määrän ja aikaisemmin 

maksettujen korvausten suhteessa 

- erityishuoltopiirien sisällä kunnille suurten lastensuojelukustannusten 

perusteella. 

 

Valtionrahoitusosuus jaettiin vuosina 1999 – 2001 erityishuoltopiireille 

suhteessa alueen alle 21-vuotiaiden määrään ja kodin ulkopuolelle 

sijoitettujen lasten ja nuorten määrään. Vuonna 2002 toisena jakoperusteena 

käytettiin vuosien 1999 – 2000 yhteenlaskettua tasauskorvausten määrää. 

Vuodesta 2003 alkaen jakoperusteena on alle 21-vuotiaiden määrä ja se 

tasauskorvausten määrä, joka maksettiin alueen kunnille 2 vuotta aiemmin( 

v. 2001 -). Molempien jakoperusteiden painoarvo on 50 %. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2002, 17.) 
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Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttötalouden valtionosuuden 

vähennys vuonna 1999 oli 12 mk/asukas, vuosina 2000 – 2001 vähennys oli 

32 mk/asukas. Vuonna 2002 osuutta vähennettiin 36 mk/asukas ja vuonna 

2004 9,12 €. Vähennykset vastasivat tasausjärjestelmään osoitettuja valtion 

rahoitusosuuksia. Tässä tutkimuksessa on tarkastelukohteena vuodet 2000 ja 

2005. Vähennysperuste oli vuonna 2000 32 mk ja vuonna 2005 10,64 € / 

asukas.  

 

Vuoden 2000 valtionrahoituksen kokonaismenot olivat 371 miljoonaa 

markkaa, kun arviona oli 330 miljoonaa markkaa, johon valtionosuus oli 

165 miljoonaa markkaa. Valtion rahoitus maksoi kustannuksista 44, 5 % 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 18). Vuonna 2005 valtionosuus 

kustannuksista on ollut 55,435 miljoonaa euroa (Heikkilä 2008). 

  

Satakunnassa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla oli vuonna 2000 

kuntien rahoitusosuus yli 50 %. Miten paljon kunta tulee saamaan 

tasauskorvausta, oli ennustamatonta. Suurella väestöpohjalla syntyy aina 

tasaukseen oikeuttavia kustannuksia, pienellä väestöpohjalla harvemmin, 

mutta silloin puolestaan sattumanvaraiset suuret kustannukset voivat olla 

huomattavia kunnan kokonaistalouden kannalta (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2002, 19.) 

  

Erityishuoltopiirit lähtivät hallinnoimaan järjestelmää olettaen, että tehtävä 

on suhteellisen vähäinen. Suurimmilla alueilla piirien työpanos laskujen 

käsittelyyn on kuitenkin niin suuri, että ne ovat päätyneet laskuttamaan 

hallintokulut kunnilta siltä osin kuin henkilöstön työpanos menee laskujen 

käsittelyyn. Tämä lisää kuntien maksuosuutta. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2002, 31.) 

 

Ongelmia on epäilty aiheutuvan siitä, että kustannusten vanhenemisesta ei 

ole säädetty. Erityishuoltopiiri voi näin ollen saada kunnalta laskun vielä 

vuosien kuluttua kustannusten syntymisestä. Ei ole myöskään määritelty, 

miten vanhan huoltosuunnitelman perusteella palvelut voidaan laskuttaa. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 31.) 
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Ensimmäisinä toimintavuosina kunnat eivät olleet ehtineet tai osanneet 

varautua järjestelmän vaatimuksiin. Kuntien maksuosuuksia ei ollut 

sisällytetty talousarvioihin ja ne olivat monille kunnille odottamaton 

menoerä. Moni muukin kuntien alkuvaiheen kokemus liittyy siihen, ettei 

tarvittavia valmisteluja ehditty tehdä ennen järjestelmän voimaantuloa. 

 

Tasausjärjestelmä perustuu vakuutusperiaatteelle, jossa tietyt kuntatalouden 

kustannusriskit pyritään tasaamaan. Vaikeutena ovat rakenteellisesti hyvin 

erityyppisten kuntien samanlaiset vakuutusehdot. Suurin lastensuojelun 

perhekohtainen kustannuserä muodostuu sijaishuollosta. Esimerkiksi 

huostaan otettujen ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus kunnan 

alle 18 -vuotiaasta väestöstä vaihtelee. Joissakin kunnissa on ilmeisen 

toimiva ennaltaehkäisevä työskentelytapa ja lisäksi rakenteellisia tekijöitä, 

kuten vahvempi perhekeskeisyys, pienemmät koululuokat, vahvempi 

sosiaalinen tuki ja kontrolli, jotka vähentävät kalliiden sosiaalipalvelujen 

tarvetta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 31.) 

 

Jo järjestelmää luotaessa oli ollut esillä mahdollisuus, että vain pienet, 

asukasmäärältään alle 10000 asukkaan kunnat olisivat mukana 

järjestelmässä. Suomessa on kuitenkin asukasmäärältään pieniä, mutta 

tulorakenteeltaan vahvoja kuntia ja toisaalta hyvinkin suuria kuntia, joiden 

taloudellinen tilanne on heikko. Lisäksi todettiin lastensuojelutilastojen 

perusteella, että kalliiden palvelujen tarve on suurempi erityisesti suurissa 

kunnissa. Laskennallisessa valionosuusjärjestelmässä tätä ei ole mahdollista 

kompensoida niille. Siksi suuria kuntia ei katsottu olevan perusteltua jättää 

pois tasausjärjestelmästä. Palvelujen rahoitusmahdollisuutta ei näin ollen 

voitu pitää sidoksissa pelkästään kuntakokoon. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2002, 32.) 

 

On vaikea arvioida, miten paljon kunnissa on piilossa olevaa lastensuojelun 

tarvetta. Voidaan kuitenkin olettaa, että jossain määrin suurten kaupunkien 

fyysinen ja sosiaalinen rakenne tuottaa suurempia lastensuojelun tarpeita. 

Rahoitusmalli johtaa siihen, että kunnat, joissa ei ole suuria 
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lastensuojelukustannuksia, tulevat erityisesti tietyissä erityishuoltopiireissä 

rahoittamaan suurten kuntien keskimääräistä mittavampaa 

lastensuojelutyötä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 33.) 

 

Jos pienissä kunnissa lasten huostaanotot ja sijoitukset lisääntyisivät 

vastaamaan tilastollista keskiarvoa, nousisivat kuntien maksettavaksi tulevat 

rahoitusosuudet entisestään. Lisäksi kunnille tulevaa laskennallista 

valtionosuutta leikattaisiin lisääntyneitä kustannuksia vastaavasti aiempaa 

enemmän. Kunnat saisivat tasausta kustannuksiinsa, mutta 

omavastuuosuudesta ja maksuosuuksista kertyisi huomattavasti nykyistä 

suuremmat lastensuojelun kustannukset näille kunnille. Ilman valtiolta 

saatavaa lisärahoitusta tämä tilanne johtaa nykyistä suurempaan pienten 

kuntien menojen kasvuun. 

 

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunnossa (StVL 9/1998) 

mainitaan, että korkeita kustannuksia on tarpeellista pyrkiä tasaamaan 

kuntien kesken. Näin voidaan olettaa pienten kuntien ryhtyvän kalliimpaan 

lastensuojelutoimenpiteeseen ja toisaalta kohtuullistetaan suurten kuntien 

kustannuksia. (Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 1998.) 

 

Laki edellyttää, että lastensuojelun asiakkaille on tehty lastensuojelulain ja 

asetuksen mukainen huoltosuunnitelma. Tasauskorvaukseen oikeuttavat 

ainoastaan ne kustannukset, jotka aiheutuvat huoltosuunnitelmaan kirjatuista 

toimenpiteistä. Näin ollen kaikki lastensuojelun asiakkaina olevat lapset, 

nuoret ja perheet on kirjattava asiakkaaksi ja huoltosuunnitelmiin tulee 

sisällyttää kaikki ne tukitoimet ja palvelut, joita asiakkaalle annetaan. 

(Alanen 1999.) 

 

Kustannusten tasaukseen oikeuttavat kaikki lastensuojelulain 11 §:ssä 

tarkoitettuun huoltosuunnitelmaan kirjatut lastensuojelutoimenpiteet. Tämä 

merkitsee sitä, että tasaukseen oikeuttavat sekä avo- että sijaishuollon 

kustannukset. (Alanen 1999.) 
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Lastensuojelun kustannuksia ovat huoltosuunnitelmassa sovituista / 

päätetyistä palveluista ja toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset. Jos lapsi 

on sijaishuollossa toisen kunnan alueella, lastensuojelun kustannuksia ovat 

sijaishuollon kustannukset ja mahdolliset muiden tukitoimien kustannukset, 

mutta eivät lapsen tavanomaisesta päivähoidosta, koulunkäynnistä, 

terveydenhuollosta, vammaispalveluista ja muista palveluista aiheutuvat 

kustannukset, joista kotikunta vastaisi joka tapauksessa. (Alanen 1999.) 

 

Jos päivähoidossa, koulussa tai muutoin kuitenkin tarvitaan erityisiä 

tukitoimia, jotka aiheutuvat lastensuojelullisista syistä tai samasta syystä 

kuin sijaishuollon tarve, voidaan näistä aiheutuvat kustannukset katsoa 

lastensuojelun menoiksi, kun ne sisältyvät huoltosuunnitelmaan esim. 

erityinen kuntoutusohjelma päivähoidossa, henkilökohtainen avustaja 

koulussa tai terapia perheneuvolassa. (Alanen 1999.) 

 

Lastensuojelulain nojalla lapsia ja nuoria on sijoitettuna myös lasten- ja 

nuortenpsykiatrisiin yksiköihin. Erikoissairaanhoidossa on jo olemassa oma 

suurten kustannusten tasausjärjestelmä, jonka sisältö ja laajuus vaihtelee 

sairaanhoitopiireittäin. Siltä osin kuin erikoissairaanhoidon kustannusten 

tasausjärjestelmä korvaa myös lasten- ja nuortenpsykiatrian kustannukset, ei 

kunnalle aiheudu kustannuksia, jotka se voisi esittää lastensuojelun 

tasauskorvauksiin oikeuttaviksi menoiksi.  

 

Kuntien lastensuojelun kokonaiskustannuksia ei pystytä laskemaan, koska 

ne muodostuvat monenlaisista palveluista eikä kustannusseurantaa ole voitu 

toteuttaa niin, että lastensuojeluasiakkaisiin kohdistuvat palvelut voitaisiin 

eritellä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 16─17.) 

 

Yleiskirjeessä on tarkemmin eritelty, mitkä kustannukset kuuluvat ko 

kustannuksiin ja mitkä kunnan maksettaviin normaalikustannuksiin, mitkä 

erityishuoltolain ja mitkä erikoissairaanhoitolain piiriin kuuluviin 

kustannuksiin. 
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Tasausjärjestelmä lakkautettiin lailla lastensuojelulain 5a-5c § 

kumoamisesta. Tasausjärjestelmän tilalle tuli sosiaali- ja terveydenhuollon 

valtionosuuden laskentaperusteeseen lastensuojelukerroin, joka perustuu 

huostaan otettujen lasten määrään. Tasausjärjestelmän rahoitukseen 

vuosittain erotettu valtionavustus on siten palautettu takaisin kuntien 

sosiaali- ja terveydenhuollon käyttötalouden valtionosuuden määrään. 

(Lastensuojelulaki 123/99.)  

 

Lastensuojelun suurten kustannusten tasauksesta on säädetty sosiaali- ja 

terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sekä 

lastensuojelulaissa (683/1983). Tätä tasausta koskevat säännökset on nyt 

kumottu vuoden 2006 alussa voimaan tulleiden valtionosuuksien 

laskentaperusteiden muutosten yhteydessä. Eduskunta hyväksyi 13.12.2005 

asiaa koskevan hallituksen esityksen (HE 88/2005). Lait on vahvistettu 

27.12.2005 ja ne tulevat voimaan 1.1.2006. Sosiaali- ja terveydenhuollon 

osalta tapahtuu seuraavia muutoksia: 

   

Uudeksi perusteeksi tulee lastensuojelukerroin (perustuu huostaan otettujen 

lasten määrään), jolla korvataan lastensuojelun suurten kustannusten 

tasausjärjestelmä. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja 

valtionosuudesta 2005.)  

 

Lastensuojelukerroin lasketaan jakamalla kunnassa tehtyjen 

lastensuojelulain (683/1983) mukaisten lasten huostaanottojen määrä 

kunnan asukasluvulla ja jakamalla saatu osamäärä koko maan vastaavalla 

osamäärällä. Kerrointa laskettaessa kunnan huostaanottojen määränä on 2, 

jos huostaanottoja on ollut enintään 4. Kerrointa määriteltäessä käytetään 

kaksi vuotta ennen toimintavuotta alkavan vuoden huostaanottotietoja. 

Vuoden 2006 valtionosuus on siis laskettu vuoden 2004 tilastotietojen 

perusteella. Tiedot lasketaan vuosittain 31.12. tilanteen mukaisina. 

Huostaanotoksi lasketaan huostaan otetut ja vastentahtoisesti huostaan 

otetut, mutta mukaan ei lasketa kiireellisesti huostaan otettuja lapsia. Lapsi 

on luvuissa kertaalleen. (Sahala 2006.) 
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Laskennallisen kertoimen käyttö on herättänyt keskustelua. Kerroin 

määrittyy huostaanottojen määrän perusteella. Ratkaisun on pelätty 

vaikuttavan kuntien päätöksentekoon lastensuojeluasioissa ja lisäävän 

huostaanottojen määrää avohuollon tukitoimien kustannuksella. Kerroin 

perustuu kuitenkin luotettaville tilastotiedoille huostaanottojen määrästä.  

 

Lastensuojelulain mukaisesta avohuollosta ei vastaavanlaista tarkkaa 

tilastotietoa toistaiseksi ole saatavissa. Myös lastensuojelun suurten 

kustannusten tasauksessa suurin osa kustannuksista (yli 80 %) on syntynyt 

laitoshuollon menoista, joissa on huostaanottojen lisäksi jossain määrin 

mukana avohuollon sijoituksia. Yhtenä kertoimeen liittyvänä ongelmana on 

nostettu esiin tilanne, jossa kunta A on tehnyt huostaanoton, mutta sen 

kustannukset siirtyvät lastensuojelunlain 45 §:n nojalla aikaisemman 

kotikunnan B maksettaviksi. Näiden tapausten määrä on kokonaisuudessa 

suhteellisen vähäinen eikä niitä voida ottaa erillisesti perusteen laskemisessa 

huomioon myöskään saatavissa olevien tilastotietojen perusteella.  

 

Eduskunta on asian käsittelyn yhteydessä antanut lausuman, jossa 

hallituksen edellytetään lastensuojelulain uudistamisen yhteydessä 

kiireellisesti selvittävän lastensuojelukertoimen toimivuutta ja ottavan 

huomioon kertoimen kehittämisen niin, että siihen voidaan sisällyttää 

huostaanottomäärän ohella valtionosuuskriteerit täyttävä avohuollon 

määräytymisperuste. (Sahala 2006.) 

 

Arvioita tasausjärjestelmän toimivuudesta koko maassa 

  

Kun valtionapua jaetaan kuntien taloudellisten erojen tasoittamiseksi, 

lähtökohtana täytyy olla tietoisuus siitä, millaiset ovat kuntien väliset 

taloudelliset erot ja millainen on kunkin kunnan valtionaputarve. 

Taloudellisten erojen tasoittaminen edellyttää lisäksi, että on tunnettava 

puolestaan eroja aiheuttavat tekijät ja kyettävä niiden perusteella 

määrittelemään tarvittava tasoitus – eli valtionaputarve. (Oulasvirta 1983, 

24.)  Miten tämä toteutui suurten kustannusten tasausjärjestelmässä? 
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Valtion ja kuntien piti jakaa tasan järjestelmän rahoitus, mutta valtion 

rahoitusosuus on jäänyt alle puoleen joka vuosi. Valtion rahoitusosuus on 

kiinteä määräraha, jolloin kunnat maksavat jäljelle jäävät kustannukset. 

Kuntien kannalta tämä on merkinnyt ennakoimatonta lopullista 

rahoitusosuutta. Kuuden vuoden aikana kunnat ovat rahoittaneet 62,8 % 

tasauskorvauksista. Keski-Pohjanmaalla kuntien rahoitusosuus on ollut vain 

27,4 % ja Uudellamaalla 69,7 %. (Sahala 2005,1.) 

 

Tasausjärjestelmästä tuli puhtaasti kuntien keskinäinen tasauksen 

järjestelmä. Silti järjestelmää on usein esitelty lisäpanoksena kuntien 

lastensuojelutyöhön. Vuonna 2004 käyttötalouden valtionosuuden vähennys 

oli 9,12 euroa / asukas. Jos ja kun tasaukseen osoitetaan lisää valtion 

rahoitusosuutta, se vähentää kuntien saamaa sosiaali- ja terveydenhuollon 

valtionosuutta eli siis jokaisen kunnan valtionosuutta. (Sahala 2005,1.) 

  

Esimerkiksi vuonna 1999 tasausta oli saanut 40,2 % kunnista, joista 29,4 % 

oli nettohyötyjiä, mutta valtionosuuden vähentämisen jälkeen vain 17,7 % 

kunnista hyötyi. Vuonna 2004 77 % kunnista oli saanut tasausta, 

nettohyötyjiä 45,9 % mutta valtionosuuden vähentämisen jälkeen vain 24,8 

% oli hyötyjiä. (Sahala 2005, 2.) 

 

Määrällisesti tasauskorvaukset kohdistuivat suuriin kuntiin: yli 100 000 

asukkaan kunnat olivat vuosittain saaneet 38,2 – 45,8 % kaikista 

tasauskorvauksista. Kaikki suuret kunnat saavat tasauskorvausta, mutta 

niiden välillä on eroja todellisen hyödyn määrässä. Kun käyttökustannusten 

valtionosuuden vähennys otetaan huomioon, ovat vuosittain vain yli 30000 

asukaan kunnat saaneet taloudellista hyötyä tasausjärjestelmästä. 

Yksittäisten pienten kuntien keskinäiset erot ovat puolestaan suurimmat, 

kun otetaan huomioon tasausjärjestelmästä saadut korvaukset ja siihen 

maksetut rahoitusosuudet sekä valtionosuuden vähennys. (Sahala 2005, 1.) 

 

Tasauksen rahoittajiksi ovat joutuneet vaille tasauskorvauksia jääneet pienet 

kunnat niillä alueilla, joilla kuntien suhteellinen rahoitusosuus on ollut 

suurin: Varsinais-Suomen ja Uudenmaan pienet kunnat sekä osa 
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Kymenlaakson kuntia. Vuonna 2004 oli edelleen lähes 60 kuntaa, jotka 

eivät koko aikana olleet saaneet tasauskorvausta. (Sahala 2005,2.) 

Kun noin 5000 asukaan kunta yhdellä alueella rahoitti vuonna 2003 

järjestelmää 2,37 eurolla / asukas, samankokoinen kunta toisella alueella 

osallistui rahoitukseen yli 20 eurolla / asukas. Alueiden väliset erot koskevat 

kaikenkokoisia kuntia: Yli 100 000 asukaan kunnissa kunnan lopullinen 

rahoitusosuus vuonna 2003 oli 5,27- 28,13 euroa /asukas. (Sahala 2005, 2.) 

 

Nämä suuret erot ovat kunnissa tyytymättömyyttä aiheuttanut piirre koko 

järjestelmää kohtaan. Helsinki on alueena hyötynyt muutoksesta joka vuosi. 

Aikaisempaa enemmän valtionosuutta on kohdistunut jakovuosina myös 

Uusimaalle, Etelä-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Pohjois-Pohjanmaalle. 

Suurimmat vähennykset ovat puolestaan kohdistuneet Etelä-Pohjanmaalle, 

Pirkanmaalle, Savoon, Keski-Suomeen ja Satakuntaan. (Sahala 2005, 2.) 

 

Järjestelmän luonteesta seuraa se, ettei kuntien maksuosuuksia pystytä 

tarkoin ennakoimaan, koska niiden määrään vaikuttavat alueelta 

maksettavat tasauskorvaukset.  Jos kustannukset alueella ovat ylittäneet 

arvion, kunnat ovat saaneet vuoden aikana lisälaskun, joihin ne eivät ole 

mitenkään osanneet varautua. Toisaalta kunnilta perittiin ennakkona 

rahoitusosuus, mutta kustannuksia saattoi muodostua niin vähän, että valtion 

osuus kattoi ne. Kunnan rahoitusosuus jäikin joillakin alueilla jopa 20 %:iin 

ennakoista. Palautettua 80 % kunta olisi voinut käyttää vuoden aikana 

omien palvelujensa lisäämiseen ja kehittämiseen. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2002, 31.) 

 

Kuntien käytäntö ja mahdollisuudet lapsen sijoituspaikan valinnassa 

vaihtelevat. Kunnassa voi olla tarjolla riittävästi sijaisperheitä, jolloin 

pääsääntöisesti sijoitusmuotona voidaan käyttää toimeksiantosuhteista 

perhehoitoa, joka on toistaiseksi ollut keskimäärin huomattavasti 

laitoshoitoa edullisempaa. Perhehoidon kustannukset eivät yleensä yllä 

tasausjärjestelmään ellei saman perheen lapsia ole sijoitettu useampia tai 

perhettä tuettu sijoituksen lisäksi muilla kustannuksia aiheuttavilla 

lastensuojelun keinoin. Monessa kunnassa ei ole lainkaan tehty 
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huostaanottoja. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja ei vuonna 2000 ollut lainkaan 

52 kunnassa (12 % kunnista). (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 32.) 

 

Tasausjärjestelmän kuntien rahoitusosuus kerätään alueen sisällä kunnilta 

suhteessa niiden alle 21 -vuotiaiden määrään. Jos alueella jonkin kunnan 

alle 21 -vuotiaiden osuus jää alle alueen keskiarvon, myös kunnan 

rahoitusosuus on pienempi. Tilaston mukaan alle 21 -vuotiaiden osuus 

väestöstä on keskimääräistä pienempi alla 2 000 ja yli 50 000 asukkaan 

kunnissa. Tasausjärjestelmässä puolestaan alle 21 -vuotiaiden osuus oli 

keskiarvoa suurempi yli 30 000 asukaan kuntaryhmässä. Kunnan 

rahoitusosuutta määrättäessä suuret kunnat ja pienempien kuntien ryhmä 

maksoivat suhteessa alueellaan keskimääräistä vähemmän. Erot eivät ole 

suuria, mutta toisaalta järjestelmässä kuntaosuuden rahoituksessa ei 

huomioida suurten kuntien suurempaa riskiä, vaan rahoitusosuus on eri 

kuntatyypeille sama. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 32.) 

 

Jos järjestelmä huomioisi kuntatyyppien erot ja esimerkiksi suurilla kunnille 

olisi suurempi osuus järjestelmän rahoituksesta, suurten kuntien asukasta 

kohden lasketut lastensuojelukustannukset nousisivat nykyistäkin 

suuremmiksi, mutta muut kunnat pääsisivät pienemmillä maksuilla. Jos 

otetaan esimerkki pienistä kunnista, noin 2 500 asukkaan Miehikkälälle 

järjestelmästä koitui lähes 250 000 markan ja noin 5 000 asukaan Inkoolle 

yli 500 000 markan menot vuonna 2000. Miehikkälän osuus merkitsi 416 

markan ja Inkoon osuus 386 markan vuosikustannusta jokaista kunnan alle 

21 -vuotiasta kohden. ”Vakuutusmaksullaan” Inkoo olisi maksanut ainakin 

5─ 8 -lapsen sijaiskotihoidon tai kahden lapsen laitossijoituksen 

vuodenajalta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 33.) 

 

Inkoon kunta (n. 5000 asukasta) on kuuden vuoden aikana rahoittanut 

järjestelmää 437 700 eurolla ja saanut yhtenä vuonna korvauksia 18 200 

euroa. Kuudessa vuodessa se on lisäksi menettänyt valtionosuuksina 50 800 

euroa, joten kunnan rahoitus järjestelmän ylläpitoon on ollut 594 000 euroa 

eli 119 euroa per asukas. (Sahala 2005.) 
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6 Empiirisen aineiston hankinta ja analyysi 

 

6.1 Tutkimuksen kohde 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella lastensuojelun suurten 

kustannusten tasausjärjestelmän vaikutuksia valtion käyttämänä 

kannustinjärjestelmänä Satakunnan erityishuoltopiirin kunnissa. 

 

6.2 Aineiston keruu  
 
Tutkimuksen empiria on kaksiosainen. Ensin selvitän lastensuojelun suurten 

kustannusten tasausjärjestelmän taloudellisia vaikutuksia satakuntalaisiin 

kuntiin. Aineiston olen saanut Satakunnan Erityishuoltopiiriltä, joka 

hallinnoi lain toteuttamista lain voimassaoloajan. Satakunnan 

erityishuoltopiirin aineiston sai käyttööni elokuussa 2007.  Aineistossa 

jokaisella tasausjärjestelmään kuuluvalla perheellä oli oma lomake, johon 

kirjattiin kaikki perheen tasausjärjestelmän korvauksiin oikeuttavat 

kustannukset (Liite 1). 

 

Toinen osa käsittelee lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän 

tavoitteiden saavuttamista. Vastausta varten lähetin kyselylomakkeet 

Satakunnan kuntien sosiaalijohtajille. Kyselylomakkeella (Liite 2) kysyin 

Satakunnan kuntien sosiaalijohtajilta, miten kuntien näkemyksen mukaan 

lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä on saavuttanut 

tavoitteensa. Kyselylomakkeessa oli kahdeksan strukturoitua väittämää, 

joihin sosiaalijohtajia pyydettiin vastaamaan vaihtoehdolla, mikä parhaiten 

heidän mielestään kuvasi heidän tilannettaan. Vaihtoehdot olivat a) erittäin 

paljon b) paljon c) jonkin verran d) vähän e) ei ollenkaan. Lisäksi 

kyselylomakkeessa oli viisi kysymystä, joiden vastausvaihtoehdot olivat 

kyllä – ei tai lisääntynyt – vähentynyt. Kysymys 14 oli avoin kysymys: ” 

Miten arvioisitte tasausjärjestelmän aiheuttamia vaikutuksia omassa 

kunnassanne?” Kaikkiin kysymyksiin liittyi avoin osa, jossa oli tilaa 
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kuvailla tilannetta. Lähetin kyselyn 5.6.2007 kaikille Satakunnan 

sosiaalijohtajille eli 25 kappaletta. Määräaikaan mennessä sai 12 vastausta.  

 

Lähestyin sosiaalijohtajia uudelleen juhannuksen jälkeen sähköpostitse, 

mutta en saanut ainoatakaan vastausta tai muuta yhteydenottoa. Kesän 

jälkeen, 17.8., lähetin kyselylomakkeet uudelleen Satakunnan kuntiin, joista 

en ollut saanut vastausta. Lisäksi havaitsin, että Punkalaidun ja Äetsä 

kuuluvat Satakunnan erityishuoltopiiriin, vaikka eivät ole Satakunnan 

kuntia. Lähetin myös näihin kuntiin kyselylomakkeen. Sain kolme 

vastausta. Olen siis saanut 15 vastausta 27:stä, jotka lähetin. 

Vastausprosentiksi tuli 55,6. Vastausprosenttiin en ole tyytyväinen, mutta 

kun huomioi kesäajan ja merkittävät paineet PARAS-hankkeen vuoksi, niin 

tähän on tyytyminen. 

 

6.3. Aineiston käsittely ja analysointi 

 

Tutkimuskysymyksen, millaisia vaikutuksia lastensuojelun suurten 

kustannusten tasausjärjestelmällä oli Satakunnan erityishuoltopiirin kuntiin, 

pyrin selvittämään kahdella alakysymyksellä. Kysymykseen, millaisia 

taloudellisia vaikutuksia lastensuojelun suurten kustannusten 

tasausjärjestelmällä oli Satakunnan erityishuoltopiirin kuntiin 2000 ja 2005, 

saan vastauksen Satakunnan erityishuoltopiiristä elokuun 2007 saamastani 

materiaalista. Erityishuoltopiirin aineiston perusteella voin matemaattisesti 

laskea kuntien saamat hyödyt ja tappiot huomioiden kuntien saamat 

korvaukset, omarahoitusosuudet, rahoitusosuudet tasausjärjestelmään sekä 

valtionosuuden vähennykset. Lisäksi olen halunnut selvittää kustannusten 

jakautumista avohuollollisten tukitoimenpiteiden, laitoshoidon ja 

toimeksiantosuhteisen perhehoidon välillä. Lain tarkoituksena oli kannustaa 

kuntia tarjoamaan kuntalaisille tarpeelliset ja oikea-aikaiset palvelut. Lain 

henki korostaa ennaltaehkäisyä ja siten avohuollon toimenpiteiden 

laajempaa käyttöä. 
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Tutkimuksessa käytettäviä termejä: 

 

Vuosittain ilmoitettava tasauskorvausten piirissä olevien perheiden 

määrä: 

Alueellisesti ja kuntakohtaisesti ilmoitetaan korvausten piirissä olevien 

perheiden määrä siten, että se täsmää tasauskorvausten määrään 

. 

Tasauskorvaukset 

Tasauskorvaukset ovat erityishuoltopiirien kunnille maksamia 

lastensuojelun suurten kustannusten tasauskorvauksia. Tasauskorvauksien 

yhteenvetoon ei saa sisällyttää erityishuoltopiirien hallintokuluja, vaikka 

niitä kunnilta perittäisinkin. 

 

Kunnan rahoitusosuus 

Kunnan lopullinen rahoitusosuus järjestelmään määräytyy 

erityishuoltopiirin tilinpäätöksen yhteydessä, koska sillä katetaan 

järjestelmästä mahdollisesti puuttuva rahoitus. Kunnilta peritään tarvittaessa 

lisää rahoitusosuutta tai niille palautetaan liikaa perityt rahoitusosuudet. 

 

Tasausjärjestelmän nettovaikutus 

Tasausjärjestelmän nettovaikutus on kunnan saamat tasauskorvaukset 

vähennettynä kunnan rahoitusosuudella. 

 

Valtionosuuden vähennys 

Tasausjärjestelmään osoitettu valtion korvaus vähennetään kuntien sosiaali- 

ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuudesta  €/asukas-

periaatteella. 

 

Kokonaisvaikutus 

Kokonaisvaikutus on kunnan saamat tasauskorvaukset vähennettynä kunnan 

erityishuoltopiirille maksamalla rahoitusosuudella ja valtionosuuden 

vähennyksellä. 
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Kysymykseen, miten lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän 

tavoitteet toteutuivat Satakunnan erityishuoltopiirin kunnissa 

sosiaalijohtajien kokemana, saan vastauksen kysymällä kyselylomakkeen 

(liite 1) avulla sosiaalijohtajien, kuntien, näkemyksiä lastensuojelun suurten 

kustannusten tasausjärjestelmän vaikutuksista kuntiin suhteessa lain 

tavoitteisiin. Kyselylomake sisältää strukturoituja ja avoimia kysymyksiä. 

Strukturoitujen kysymysten vastaukset esitän taulukoissa prosentuaalisilla 

jakaumilla ja avointen kysymysten vastaukset kirjoitan sellaisenaan. 

 

6.4 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta. Tässä 

tutkimuksessa molemmat tutkimuksen empiiriset osiot ovat 

kokonaistutkimuksia. Ensimmäisen osion tiedot ovat laskennallisia 

tilastotietoja, eivätkä muutu tutkimusta toistettaessa. Toisessa osiossa 

kyselyt lähetettiin kaikille sosiaalijohtajille. Kysyttäessä asioita uudelleen 

vastausten pitäisi olla samanlaisia. Vastausprosentti oli 56 %, mikä 

heikentää jonkin verran luotettavuutta. 

 

Toinen tutkimuksen arviointiin liittyvä käsite on validius eli pätevyys. 

Validius tarkoittaa mittarin kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin 

mitata. Tässä tutkimuksessa ensimmäisessä osiossa mitattiin taloudellisia 

hyötyjä euromäärinä, mikä on tarkkaa ja realistista tietoa. Toisessa osiossa 

kyselylomakkeen kysymykset pyrittiin laatimaan yksinkertaisiksi ja 

yksiselitteisiksi. Vastauksia tulkittaessa ei esiintynyt merkkejä 

väärinkäsityksistä.  
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7 Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset 

 
7.1 Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän  
taloudelliset vaikutukset Satakunnan erityishuoltopiirin kunnissa  
2000 ja 2005 tilastojen valossa 
 
 
Käsittelen jokaista kuntaa erikseen, näin yksittäisen kunnan tilanteesta 

kiinnostuneet henkilöt saavat tarkat tiedot kuntakohtaisesti. Yhteenvedossa 

tuon esiin koko Satakunnan tilannetta. Ryhmittelemällä kuntia yritän löytää 

yhteisiä piirteitä niiden kuntien kohdalla, jotka hyötyivät järjestelmästä. 

Samoin pyrin löytämään kuntia, jotka joutuivat järjestelmän maksajiksi. 

 

Olen analysoinut lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän 

aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia Satakunnan kuntiin seuraavalla tavalla. 

Ensin olen käsitellyt kuntia, jotka eivät saaneet tasausjärjestelmästä 

korvausta kumpanakaan tarkasteluvuonna, 2000 tai 2005. Seuraavaksi olen 

tarkastellut kuntia, jotka eivät saaneet korvausta vuonna 2000, mutta saivat 

korvausta vuonna 2005. Kolmanneksi olen tarkastellut kuntia, jotka saivat 

korvausta vuonna 2000, mutta eivät saaneet korvausta vuonna 2005. 

Lopuksi olen tarkastellut kuntia, jotka saivat korvausta sekä vuonna 2000 ja 

vuonna 2005. 

 

Kunnat, jotka eivät saaneet korvausta kumpanakaan vuonna 

 

KIIKOINEN 

Kiikoisten kunnan lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän 

kunnan maksuosuuden perusteena oli vuonna 2000 327 alle 21 -vuotiasta 

lasta (asukkaita 1350).  Kiikoisissa, vuonna 2000, yhdenkään perheen 

lastensuojelun kustannukset eivät ylittäneet tasausjärjestelmän 

omavastuuosuuden alarajaa. Näin kunta ei saanut korvausta 

tasausjärjestelmästä. Kunta maksoi kunnan rahoitusosuutena 

erityishuoltopiirille 4 981 € ja menetti valtionosuuden vähenemisenä 7263€. 

Kiikoinen menetti vuonna 2000 12 244 € tasausjärjestelmän vaikutuksesta 

(Taulukko 1). 
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Vuonna 2005 Kiikoisten kunnan maksuosuuden perusteena oli 334 alle 21 -

vuotiasta lasta (asukkaita 1291). Kiikoinen ei saanut vuonna 2005 

tasausjärjestelmästä korvausta lastensuojelun kustannuksiin. Kunta maksoi 

kunnan rahoitusosuutena 39 004 € ja menetti valtionosuuden vähennyksenä 

13 992 €. Vuonna 2005 Kiikoisten kunta menetti yhteensä 52 996 € 

(Taulukko 1) tasausjärjestelmän vaikutuksesta. 

 

Taulukko 1. Taulukko 1. Kiikoisten kunnan lastensuojelun perheiden määrä, 

kunnan kokonaiskustannukset, kunnan omarahoitusosuus, kunnan 

tasausjärjestelmästä saama korvaus, kunnan tasausjärjestelmään maksama 

osuus, kunnan + /- netto korvauksen jälkeen ja kunnan lopullinen +/- netto 

huomioituna myös valtionosuuden vähennys vuosina 2000 ja 2005. 

 

Kii-
koi-
nen 

Per-
heet 

Kustan-
nukset € 

Oma-
osuus € 

Korvaus 
€ 

Rahoi-
tusosuus 
€ 

Netto € Valtion-
osuus-
vähennys 
€ 

Lopul-
linen 
netto € 

2000 0 0 0 0 4 981 -4 981 -7 263 -12 244 

2005 0 0 0 0 39 004 -39 004 -13 992 -52 996 

 

 
Kiikoisissa ei kumpanakaan vuonna, 2000 tai 2005, yksikään perhe 

aiheuttanut sellaisia lastensuojelun kustannuksia, että kunta olisi saanut 

tasausrahastosta korvausta. 

 

SIIKAINEN 

Siikaisten kunnassa maksuosuuden perusteena oli vuonna 2000 458 alle 21 -

vuotiasta lasta (asukkaita 1947). Siikaisissa, vuonna 2000, eivät yhdenkään 

perheen lastensuojelun kustannukset ylittäneet tasausjärjestelmän 

omavastuuosuuden alarajaa, näin kunta ei saanut korvausta 

tasausjärjestelmästä. Kunta maksoi kuitenkin kunnan rahoitusosuutena 

erityishuoltopiirille 6 976 € ja menetti valtionosuuden vähenemisenä 11 051 

€. Kunta menetti yhteensä 18 027 € (Taulukko 2). 
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Vuonna 2005 Siikaisten kunnan maksuosuuden perusteena oli 458 alle 21 -

vuotiasta lasta (asukkaita 1800). Siikainen ei saanut myöskään vuonna 2005 

korvausta tasausjärjestelmästä lastensuojelun kustannuksiin. Kunta maksoi 

kunnan rahoitusosuutena 45 894 € ja menetti valtionosuuden vähennyksenä 

19 854 €.  Vuonna 2005 Siikaisten kunta menetti 65 748 € 

tasausjärjestelmän vaikutuksesta (Taulukko 2). 

 

Taulukko 2. Siikaisten kunnan lastensuojelun perheiden määrä, kunnan 

kokonaiskustannukset, kunnan omarahoitusosuus, kunnan 

tasausjärjestelmästä saama korvaus, kunnan tasausjärjestelmään maksama 

osuus, kunnan + /- netto korvauksen jälkeen ja kunnan lopullinen +/- netto 

huomioituna myös valtionosuuden vähennys vuosina 2000 ja 2005. 

 

Sii-
kai-
nen 

Per-
heet 

Kustan-
nukset € 

Oma-
osuus € 

Korvaus 
€ 

Rahoi-
tusosuus 
€ 

Netto € Valtion-
osuus-
vähennys 
€ 

Lopul-
linen 
netto € 

2000 0 0 0 0 6 976 -6 976 -11 051 -18 027 

2005 0 0 0 0 45 894 -45 894 -19854 -65 748 

 

Siikaisissa ei kumpanakaan vuonna, 2000 tai 2005, yksikään perhe 

aiheuttanut sellaisia lastensuojelun kustannuksia, että kunta olisi saanut 

tasausrahastosta korvausta. 

 

Seuraavana tarkastelen yhtätoista kuntaa, joilla ei ollut vuonna 2000, 

mutta vuonna 2005 näillä kunnilla oli, sellaisia lastensuojelun 

kustannuksia, jotka oikeuttivat lastensuojelun suurten kustannusten 

tasausjärjestelmän mukaisiin korvauksiin.  

 

EURAJOKI 

Vuonna 2000 Eurajoen kunnan maksuosuuden perusteena oli 1658 alle 21 -

vuotiasta lasta (asukkaita 5910). Vuonna 2000 Eurajoella eivät yhdenkään 

perheen aiheuttamat lastensuojelun kustannukset ylittäneet 

tasausjärjestelmän omavastuuosuuden alarajaa. Kunta ei saanut korvausta 

tasausjärjestelmästä. Kunta maksoi kunnan rahoitusosuutena 25 254 € ja 
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menetti valtionosuuden vähenemisenä 32 431 €. Eurajoki menetti vuonna 

2000 57 685 € tasausjärjestelmän vaikutuksesta (Taulukko 3). 

 

Vuonna 2005 Eurajoen kunnan maksuosuuden perusteena oli 1487 alle 21 -

vuotiasta lasta (asukkaita 5834). Eurajoella oli vuonna 2005 yksi perhe 

lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän piirissä. 

Kustannukset olivat 55 772 € ja niiden omarahoitusosuus oli 34 232 €. 

Kunta sai kustannuksiin korvausta 21 540 €. Kunta maksoi kunnan 

rahoitusosuutena 173 651 €. Näin ollen kunta maksoi rahoitusosuutena 152 

11 € enemmän kuin sai korvauksena kustannuksiinsa. Otettaessa huomioon 

kunnan menettämä valtionosuus 61 435 €, kunnan tappioksi muodostui 213 

546 € (Taulukko 3). 

 

Taulukko 3. Eurajoen kunnan lastensuojelun perheiden määrä, kunnan 

kokonaiskustannukset, kunnan omarahoitusosuus, kunnan 

tasausjärjestelmästä saama korvaus, kunnan tasausjärjestelmään maksama 

osuus, kunnan + /- netto korvauksen jälkeen ja kunnan lopullinen +/- netto 

huomioituna myös valtionosuuden vähennys vuosina 2000 ja 2005. 

 

Eura-
joki 

Per-
heet 

Kustan-
nukset € 

Oma-
osuus € 

Korvaus 
€ 

Rahoi-
tusosuus 
€ 

Netto € Valtion-
osuus-
vähennys 
€ 

Lopul-
linen 
netto € 

2000 0 0 0 0 25 254 -25 254 -32 431 -57 685 

2005 1 55 772 34 232  21 540 173 651 -152 111 -61 435 -213 546 

 

 
Tarkastelen myös kunnan käyttämien palvelujen jakautumista lastensuojelun 

eri sektoreille, avohuollollisiin tukipalveluihin, laitoshuoltoon ja 

toimeksiantosuhteiseen perhehoitoon. Palveluiden jakautumista ja muutosta 

olen tarkastellut niiden aiheuttamien kustannusten perusteella. Kunnan 

toiminnan vertailussa olen edelleen käyttänyt vuosia 2000 ja 2005.  

 

Eurajoen kunnalla ei ollut vuonna 2000 korvaukseen oikeuttavia 

lastensuojelun kustannuksia. Vuonna 2005 Eurajoen kunnalla oli 
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lastensuojeluun oikeuttavia kustannuksia, jotka aiheutuivat pääasiassa yhden 

lapsen huostaanotosta ja laitossijoituksesta, 55 446 € (Taulukko 4). 

 

Taulukko 4. Eurajoen kunnan lastensuojelun perheiden määrä, asiakkaiden 

määrä, huostaan otettujen lasten tai nuorten määrä, avohuollon 

tukipalveluiden kustannukset, laitoshuollon kustannukset, 

toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset vuosina 2000 ja 2005. 

 

Eura-
joki 

Per-
heet 

Asiak-
kaat 

Huos-
tassa 

Avoluol-
lon tuki 
€ 

Laitos-
hoito € 

Laitos-
palvelun-
asiakkaat 

Perhe-
hoito € 

2000 0 0 0 0 0 0 0 

2005 1 5 1 326 55446 1 0 

 

HARJAVALTA 

Harjavallan kaupungin maksuosuuden perusteena oli vuonna 2000 1927 alle 

21 -vuotiasta lasta (asukkaita 7 877). Vuonna 2000 Harjavallan kaupungissa 

eivät yhdenkään perheen aiheuttamat lastensuojelun kustannukset ylittäneet 

tasausjärjestelmän omavastuuosuuden alarajaa. Kunta ei saanut korvausta. 

Kunta maksoi kunnan rahoitusosuutena 29 351 € ja menetti valtionosuuden 

vähenemisenä 43 325 €. Harjavallan kaupunki menetti vuonna 2000  72 676 

€ tasausjärjestelmän vaikutuksesta (Taulukko 5).  

 

Vuonna 2005 Harjavallan kaupungin maksuosuuden perusteena oli 1774 

alle 21-vuotiasta lasta (asukkaita 7 673). Harjavallassa oli vuonna 2005 yksi 

perhe lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän piirissä. 

Kustannukset olivat 101 511 € ja niiden omarahoitusosuus oli 65 453 €. 

Kaupunki sai kustannuksiin korvausta 36 058 €. Kaupunki maksoi 

kaupungin rahoitusosuutena 207 167 €. Näin ollen kaupunki maksoi 

rahoitusosuutena 171 109 € enemmän kuin sai korvauksena 

kustannuksiinsa. Otettaessa huomioon kaupungin menettämä valtionosuus 

82 332 €, kaupungin tappioksi muodostui 253 441 € (Taulukko 5). 
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Taulukko 5. Harjavallan kaupungin lastensuojelun perheiden määrä, kunnan 

kokonaiskustannukset, kunnan omarahoitusosuus, kunnan 

tasausjärjestelmästä saama korvaus, kunnan tasausjärjestelmään maksama 

osuus, kunnan + /- netto korvauksen jälkeen ja kunnan lopullinen +/- netto 

huomioituna myös valtionosuuden vähennys vuosina 2000 ja 2005. 

 

Har-
ja-
valta 

Per-
heet 

Kustan-
nukset € 

Oma-
osuus € 

Korvaus 
€ 

Rahoi-
tusosuus 
€ 

Netto € Valtion-
osuus-
vähennys 
€ 

Lopul-
linen 
netto € 

2000 0 0 0 0 29 351 -29 351 -43 325 -72 676 

2005 1 101 511 65 453 36 058 207 167 -171 109 -82 332 -253 441 

 

Harjavallan kaupungilla ei ollut vuonna 2000 korvaukseen oikeuttavia 

lastensuojelun kustannuksia. Vuonna 2005 Harjavallan kaupungilla oli 

lastensuojelun kustannuksia, jotka aiheutuivat pääasiassa yhden lapsen 

sijoittamisesta laitoshoitoon, 99 830 € ja avohuollontukitoimista 1681 € 

(Taulukko 6). 

 

Taulukko 6. Harjavallan kaupungin lastensuojelun perheiden määrä, 

asiakkaiden määrä, huostaan otettujen lasten tai nuorten määrä, avohuollon 

tukipalveluiden kustannukset, laitoshuollon kustannukset, 

toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset vuosina 2000 ja 2005. 

 

Har-ja-
valta 

Per-
heet 

Asiak-
kaat 

Huos-
tassa 

Avoluol-
lon tuki 
€ 

Laitos-
hoito € 

Laitos-
palvelun-
asiakkaat 

Perhe-
hoito € 

2000 0 0 0 0 0 0 0 

2005 1 3 0 1 681 99 830 1 0 

 

HONKAJOKI 

Vuonna 2000 Honkajoen kunnan maksuosuuden perusteena oli 566 alle 21-

vuotiasta lasta (asukkaita 2170). Vuonna 2000 Honkajoella eivät yhdenkään 

perheen aiheuttamat lastensuojelun kustannukset ylittäneet 

tasausjärjestelmän omavastuuosuuden alarajaa. Kunta ei saanut korvausta 
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tasausjärjestelmästä. Kunta maksoi kunnan rahoitusosuutena 8 621 € ja 

menetti valtionosuuden vähennyksenä 11 981 €. Honkajoki menetti vuonna 

2000 tasausjärjestelmän vaikutuksesta 20 602 € (Taulukko 7). 

 

Vuonna 2005 Honkajoen maksuosuuden perusteena oli 491 alle 21-

vuotiasta lasta (asukkaita 2011). Honkajoelle oli vuonna 2005 yksi perhe 

lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän piirissä. 

Kustannukset olivat 96 186 € ja niiden omavastuuosuus oli 63 856 €. Kunta 

sai kustannuksiin korvausta 32 330 €. Kunta maksoi rahoitusosuutena 

57 338 €. Näin ollen kunta oli maksanut rahoitusosuutena 25 008 € 

enemmän kuin sai korvausta kustannuksiin. Otettaessa huomioon kunnan 

menettämä valtionosuus 22 163 €, kunnan tappioksi muodostuu 47 171 €            

(Taulukko 7). 

 

Taulukko 7. Honkajoen kunnan lastensuojelun perheiden määrä, kunnan 

kokonaiskustannukset, kunnan omarahoitusosuus, kunnan  

tasausjärjestelmästä saama korvaus, kunnan tasausjärjestelmään maksama   

osuus, kunnan + /- netto korvauksen jälkeen ja kunnan lopullinen +/- netto 

huomioituna myös valtionosuuden vähennys vuosina 2000 ja 2005. 

 

Hon-
ka-
joki 

Per-
heet 

Kustan-
nukset € 

Oma-
osuus € 

Korvaus 
€ 

Rahoi-
tusosuus 
€ 

Netto € Valtion-
osuus-
vähennys 
€ 

Lopul-
linen 
netto € 

2000 0 0 0 0 8 621 -8 621 -11981 -20 602 

2005 1 96 186 63 856 32 330 57 338 -25 008 -22 163 -47 171 

 

Honkajoen kunnalla ei ollut vuonna 2000 korvaukseen oikeuttavia 

lastensuojelun kustannuksia. Vuonna 2005 Honkajoen kunnalla oli 

lastensuojelun korvauksiin oikeuttavia kustannuksia, jotka aiheutuivat 

yhden perheen avohuollollisista tukipalveluista 87 418 € sekä 

terveydenhuollon laitoksen laitoshoidosta 8 768 € (Taulukko 8). 
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Taulukko 8. Honkajoen kunnan lastensuojelun perheiden määrä, 

asiakkaiden määrä, huostaan otettujen lasten tai nuorten määrä, avohuollon 

tukipalveluiden kustannukset, laitoshuollon kustannukset, 

toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset vuosina 2000 ja 2005. 

 

Hon-
ka-
joki 

Per-
heet 

Asiak-
kaat 

Huos-
tassa 

Avoluol-
lon tuk € 

Laitos-
hoito € 

Laitos-
palvelun-
asiakkaat 

Perhe-
hoito € 

2000 0 0 0 0 0 0 0 

2005 1 6 0 87 418 8 768 1 0 

 

JÄMIJÄRVI 

Vuonna 2000 Jämijärven kunnan maksuosuuden perusteena oli 588 alle 21-

vuotiasta lasta (asukkaita 2 308). Vuonna 2000 Jämijärvellä eivät 

yhdenkään perheen aiheuttamat lastensuojelun kustannukset ylittäneet 

tasausjärjestelmän omavastuuosuuden alarajaa. Kunta ei saanut korvausta 

tasausjärjestelmästä. Kunta maksoi rahoitusosuutenaan 8 956 € ja menetti 

valtionosuuden vähenemisenä 12 691 €. Jämijärvi menetti vuonna 2000 

21 647 € tasausjärjestelmän vaikutuksesta (Taulukko 9). 

 

Vuonna 2005 Jämijärven kunnan maksuosuuden perusteena oli 564 alle 21-

vuotiasta lasta (asukkaita 2 183). Jämijärvellä oli vuonna 2005 yksi perhe 

lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän piirissä. 

Kustannukset olivat 80 794 € ja niiden rahoitusosuus oli 41 738 €.  Kunta 

sai kustannuksiin korvausta 39 056 €. Kunta maksoi kunnan 

rahoitusosuutena 65 864 €. Näin kunta maksoi rahoitusosuutena  26 808 € 

enemmän kuin sai korvauksena kustannuksiinsa. Otettaessa huomioon 

kunnan menettämä valtionosuus 23 897 €, kunnan tappioksi tulee 50 705 €. 

(Taulukko 9). 
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Taulukko 9. Jämijärven kunnan lastensuojelun perheiden määrä, kunnan 

kokonaiskustannukset, kunnan omarahoitusosuus, kunnan  

tasausjärjestelmästä saama korvaus, kunnan tasausjärjestelmään maksama   

osuus, kunnan + /- netto korvauksen jälkeen ja kunnan lopullinen +/- netto 

huomioituna myös valtionosuuden vähennys vuosina 2000 ja 2005. 

 

Jämi-
järvi 

Per-
heet 

Kustan-
nukset € 

Oma-
osuus € 

Korvaus 
€ 

Rahoi-
tusosuus 
€ 

Netto € Valtion-
osuus-
vähennys 
€ 

Lopul-
linen 
netto € 

2000 0 0 0 0 8 956 -8 956 -12 691 -21 647 

2005 1 80 794 41 738 39 056 65 864 -26 808 -23 897 -50 705 

 

Jämijärven kunnalla ei ollut vuonna 2000 korvaukseen oikeuttavia 

lastensuojelun kustannuksia. Vuonna 2005 Jämijärven kunnalla oli 

lastensuojelun kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollollisista 

tukipalveluista 19 673 €, laitoshoidosta 69 114 € ja perhehoidosta 8 171 € 

(Taulukko 10). 

 

Taulukko 10. Jämijärven kunnan lastensuojelun perheiden määrä, 

asiakkaiden määrä, huostaan otettujen lasten tai nuorten määrä, avohuollon 

tukipalveluiden kustannukset, laitoshuollon kustannukset, 

toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset vuosina 2000 ja 2005. 

 

Jämi-
järvi 

Per-
heet 

Asiak-
kaat 

Huos-
tassa 

Avoluol-
lon tuki € 

Laitos-
hoito € 

Laitos-
palvelun-
asiakkaat 

Perhe-
hoito € 

2000 
 

0 0 0 0 0 0 0 

2005 1 6 2 19 673 69 114 2 8 171 

 

 

KIUKAINEN 

Vuonna 2000 Kiukaisten kunnan maksuosuuden perusteena oli 874 alle 21-

vuotiasta lasta (asukkaita 3 564). Vuonna 2000 Kiukaisilla eivät yhdenkään 

perheen aiheuttamat lastensuojelun kustannukset ylittäneet 

tasausjärjestelmän omavastuuosuuden alarajaa. Kunta ei saanut korvausta 
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tasausjärjestelmästä. Kunta maksoi rahoitusosuutenaan 13 312 € ja menetti 

valtionosuuden vähenemisenä 19 524 €. Kiukainen menetti vuonna 2000     

32 836 € tasausjärjestelmän vaikutuksesta (Taulukko 11). 

 

Vuonna 2005 Kiukaisten kunnan maksuosuuden perusteena oli 806 alle 21-

vuotiasta lasta (asukkaita 3358). Kiukaisilla oli vuonna 2005 kolme perhettä 

lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän piirissä. 

Kustannukset olivat 323 344 € ja niiden omarahoitusosuus oli 149 503 €.  

Kunta sai kustannuksiin korvausta 173 841 €. Kunta maksoi kunnan 

rahoitusosuutena 94 124 €. Näin kunta sai korvauksena 79 717 € enemmän 

kuin maksoi rahoitusosuutena. Otettaessa huomioon kunnan menettämä 

valtionosuus 36 261 €, kunnalle jäi vielä voittoa 43 456 €. (Taulukko11). 

 

Taulukko 11. Kiukaisten kunnan lastensuojelun perheiden määrä, kunnan 

kokonaiskustannukset, kunnan omarahoitusosuus, kunnan 

tasausjärjestelmästä saama korvaus, kunnan tasausjärjestelmään maksama   

osuus, kunnan + /- netto korvauksen jälkeen ja kunnan lopullinen +/- netto 

huomioituna myös valtionosuuden vähennys vuosina 2000 ja 2005. 

 

Kiu-
kai-
nen 

Per-
heet 

Kustan-
nukset € 

Oma-
osuus € 

Korvaus 
€ 

Rahoi-
tusosuus 
€ 

Netto € Valtion-
osuus-
vähennys 
€ 

Lopul-
linen 
netto € 

2000 0 0 0 0 13 312 -13 312 -19 524 -32 836 

2005 3 323 344 149 503 173 841 94 124 79 717 -36 261 43 456 

 

 

Kiukaisten kunnalla ei ollut vuonna 2000 korvaukseen oikeuttavia 

lastensuojelun kustannuksia. Vuonna 2005 Kiukaisten kunnalla oli 

lastensuojelun korvauksiin oikeuttavia kustannuksia, jotka aiheutuivat 

avohuollollisista tukipalveluista 48 248 €, laitoshuollosta 262 496 € ja 

perhehoidosta 12 600 € (Taulukko 12). 
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Taulukko 12. Kiukaisten kunnan lastensuojelun perheiden määrä, 

asiakkaiden määrä, huostaan otettujen lasten tai nuorten määrä, avohuollon 

tukipalveluiden kustannukset, laitoshuollon kustannukset, 

toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset vuosina 2000 ja 2005. 

 

Kiu-
kai-
nen 

Per-
heet 

Asiak-
kaat 

Huos-
tassa 

Avoluol-
lon tuki € 

Laitos-
hoito € 

Laitos-
palvelun-
asiakkaat 

Perhe-
hoito € 

 
2000 

0 0 0 0 0 0 0 

2005 3 11 5 48 248 262 496 5 12 600 

 

LAPPI 

Vuonna 2000 Lapin kunnan maksuosuuden perusteena oli 888 alle 21-

vuotiasta lasta (asukkaita 3316). Vuonna 2000 Lapin kunnassa eivät 

yhdenkään perheen aiheuttamat lastensuojelun kustannukset ylittäneet 

tasausjärjestelmän omavastuuosuuden alarajaa. Kunta ei saanut korvausta 

tasausjärjestelmästä. Kunta maksoi rahoitusosuutenaan 13 526 € ja menetti 

valtionosuuden vähenemisenä 17 840 €. Lapin kunta menetti vuonna 2000      

31 366 € tasausjärjestelmän vaikutuksesta (Taulukko 13). 

 

Vuonna 2005 Lapin kunnan maksuosuuden perusteena oli 837 alle 21-

vuotiasta lasta (asukkaita 3 267). Lapin kunnalla oli vuonna 2005 kolme 

perhettä lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän piirissä. 

Kustannukset olivat 232 816 € ja niiden omarahoitusosuus oli 122 341 €.  

Kunta sai kustannuksiin korvausta 110 474 €. Kunta maksoi kunnan 

rahoitusosuutena 97 745 €. Näin kunta sai korvauksena 12 729 € enemmän 

kuin maksoi rahoitusosuutena. Otettaessa huomioon kunnan menettämä 

valtionosuus 34 431 €, kunta jäi kuitenkin tappiolle 21 702 €. (Taulukko13). 

 

 

 

 

 

 



 63 

Taulukko 13. Lapin kunnan lastensuojelun perheiden määrä, kunnan 

kokonaiskustannukset, kunnan omarahoitusosuus, kunnan  

tasausjärjestelmästä saama korvaus, kunnan tasausjärjestelmään maksama   

osuus, kunnan + /- netto korvauksen jälkeen ja kunnan lopullinen +/- netto 

huomioituna myös valtionosuuden vähennys vuosina 2000 ja 2005. 

 

Lap-
pi 

Per-
heet 

Kustan-
nukset € 

Oma-
osuus € 

Korvaus 
€ 

Rahoi-
tusosuus 
€ 

Netto € Valtion-
osuus-
vähennys 
€ 

Lopul-
linen 
netto € 

2000 0 0 0 0 13 526 -13 526 -17 840 -31 366 

2005 3 232 816 122 341 110 474 97 745 12 729 -34 431 -21 702 

 

Lapin kunnalla ei ollut vuonna 2000 korvaukseen oikeuttavia lastensuojelun 

kustannuksia. Vuonna 2005 Lapin kunnalla oli lastensuojelun korvauksiin 

oikeuttavia kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollollisista tukipalveluista 

8 063 € ja laitoshuollosta 224 743 € (Taulukko 14). 

 

Taulukko 14. Lapin kunnan lastensuojelun perheiden määrä, asiakkaiden 

määrä, huostaan otettujen lasten tai nuorten määrä, avohuollon 

tukipalveluiden kustannukset, laitoshuollon kustannukset, 

toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset vuosina 2000 ja 2005. 

 

Lap- 
pi 

Per-
heet 

Asiak-
kaat 

Huos-
tassa 

Avohuol-
lon tuki € 

Laitos-
hoito € 

Laitos-
palvelun-
asiakkaat 

Perhe-
hoito € 

 
2000 

0 0 0 0 0 0 0 

2005 3 15 3 8 063 224 743 3 0 

 

LAVIA 

Vuonna 2000 Lavian kunnan maksuosuuden perusteena oli 576 alle 21-

vuotiasta lasta (asukkaita 2 370). Vuonna 2000 Lavian kunnassa eivät 

yhdenkään perheen aiheuttamat lastensuojelun kustannukset ylittäneet 

tasausjärjestelmän omavastuuosuuden alarajaa. Kunta ei saanut korvausta 

tasausjärjestelmästä. Kunta maksoi rahoitusosuutenaan 8 773€ ja menetti 
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valtionosuuden vähenemisenä 13 272 €. Lavian kunta menetti vuonna 2000      

22 045 € tasausjärjestelmän vaikutuksesta (Taulukko 15). 

 

Vuonna 2005 Lavian kunnan maksuosuuden perusteena oli 477 alle 21-

vuotiasta lasta (asukkaita 2 195). Lavian kunnalla oli vuonna 2005 neljä 

perhettä lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän piirissä. 

Kustannukset olivat 375 439 € ja kunnan omarahoitusosuus oli 235 131 €.  

Kunta sai kustannuksiin korvausta 140 307 €. Kunta maksoi kunnan 

rahoitusosuutena 55 704 €. Näin kunta sai korvauksena 84 603 € enemmän 

kuin maksoi rahoitusosuutena. Otettaessa huomioon kunnan menettämä 

valtionosuus 23 887 €, kunta hyötyi 60 716 € (Taulukko15). 

 

Taulukko 15. Lavian kunnan lastensuojelun perheiden määrä, kunnan 

kokonaiskustannukset, kunnan omarahoitusosuus, kunnan  

tasausjärjestelmästä saama korvaus, kunnan tasausjärjestelmään maksama   

osuus, kunnan + /- netto korvauksen jälkeen ja kunnan lopullinen +/- netto 

huomioituna myös valtionosuuden vähennys vuosina 2000 ja 2005. 

 

La-
via 

Per-
heet 

Kustan-
nukset € 

Oma-
osuus € 

Korvaus 
€ 

Rahoi-
tusosuus 
€ 

Netto € Valtion-
osuus-
vähennys 
€ 

Lopul-
linen 
netto € 

2000 0 0 0 0 8 773 -8 773 -13 272 -22 045 

2005 4 375 439 235 131 140 307 55 704 84 603 -23 887 60 716 

 

Lavian kunnalla ei ollut vuonna 2000 korvaukseen oikeuttavia 

lastensuojelun kustannuksia. Vuonna 2005 Lavian kunnalla oli 

lastensuojelun korvauksiin oikeuttavia kustannuksia, jotka aiheutuivat 

avohuollollisista tukipalveluista 4982 € ja laitoshuollosta 328 066 € 

(Taulukko 16). 
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Taulukko 16. Lavian kunnan lastensuojelun perheiden määrä, asiakkaiden 

määrä, huostaan otettujen lasten tai nuorten määrä, avohuollon 

tukipalveluiden kustannukset, laitoshuollon kustannukset, 

toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset vuosina 2000 ja 2005. 

 

Lavia Per-
heet 

Asiak-
kaat 

Huos-
tassa 

Avohuol-
lon tuki € 

Laitos-
hoito € 

Laitos-
palvelun-
asiakkaat 

Perhe-
hoito € 

 
2000 

0 0 0 0 0 0 0 

2005 4 11 1 4 982 328 066 4 0 

 

POMARKKU 

Vuonna 2000 Pomarkun kunnan maksuosuuden perusteena oli 688 alle 21-

vuotiasta lasta (asukkaita 2 639). Vuonna 2000 Pomarkun kunnassa eivät 

yhdenkään perheen aiheuttamat lastensuojelun kustannukset ylittäneet 

tasausjärjestelmän omavastuuosuuden alarajaa. Kunta ei saanut korvausta 

tasausjärjestelmästä. Kunta maksoi rahoitusosuutenaan 10 479 € ja menetti 

valtionosuuden vähenemisenä 14 617 €. Pomarkun kunta menetti vuonna 

2000 25 096 € tasausjärjestelmän vaikutuksesta (Taulukko 17). 

 

Vuonna 2005 Pomarkun kunnan maksuosuuden perusteena oli 625 alle 21-

vuotiasta lasta (asukkaita 2 528). Pomarkun kunnalla oli vuonna 2005 kaksi 

perhettä lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän piirissä. 

Kustannukset olivat 98 007 € ja kunnan omarahoitusosuus oli 46 902 €.  

Kunta sai kustannuksiin korvausta 51 105 €. Kunta maksoi kunnan 

rahoitusosuutena 72 987 €. Näin kunta maksoi 21 882 € enemmän kuin sai 

korvauksena kustannuksiinsa. Otettaessa huomioon kunnan menettämä 

valtionosuus 27 611 € kunta menetti 49 493 € tasausjärjestelmän 

seurauksena (Taulukko17). 
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Taulukko 17. Pomarkun kunnan lastensuojelun perheiden määrä, kunnan 

kokonaiskustannukset, kunnan omarahoitusosuus, kunnan  

tasausjärjestelmästä saama korvaus, kunnan tasausjärjestelmään maksama   

osuus, kunnan + /- netto korvauksen jälkeen ja kunnan lopullinen +/- netto 

huomioituna myös valtionosuuden vähennys vuosina 2000 ja 2005. 

 

Po-
mark-
ku 

Per-
heet 

Kustan-
nukset € 

Oma-
osuus € 

Korvaus 
€ 

Rahoi-
tusosuus 
€ 

Netto € Valtion-
osuus-
vähennys 
€ 

Lopul-
linen 
netto € 

2000 0 0 0 0 10 479 -10 479 -14 617 -25 096 

2005 2 98 007 46 902 51 105 72 987 -21 882 -27 611 -49 493 

 

Pomarkun kunnalla ei ollut vuonna 2000 korvaukseen oikeuttavia 

lastensuojelun kustannuksia. Vuonna 2005 Pomarkun kunnalla oli 

lastensuojelun korvauksiin oikeuttavia kustannuksia, jotka aiheutuivat 

avohuollollisista tukipalveluista 4 014 € , laitoshuollosta 82 120 € ja 

toimeksiantosuhteisesta perhehoidosta 11 872 € (Taulukko 18). 

 

Taulukko 18. Pomarkun kunnan lastensuojelun perheiden määrä, 

asiakkaiden määrä, huostaan otettujen lasten tai nuorten määrä, avohuollon 

tukipalveluiden kustannukset, laitoshuollon kustannukset, 

toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset vuosina 2000 ja 2005. 

 

Po-
mark-
ku 

Per-
heet 

Asiak-
kaat 

Huos-
tassa 

Avohuol-
lon tuki € 

Laitos-
hoito € 

Laitos-
palvelun-
asiakkaat 

Perhe-
hoito € 

 
2000 

0 0 0 0 0 0 0 

2005 2 8 0 4 014 82 120 1 11 872 

 

PUNKALAIDUN 

Vuonna 2000 Punkalaitumen kunnan maksuosuuden perusteena oli 847 alle 

21-vuotiasta lasta (asukkaita 3 743). Vuonna 2000 Punkalaitumen kunnassa 

eivät yhdenkään perheen aiheuttamat lastensuojelun kustannukset ylittäneet 

tasausjärjestelmän omavastuuosuuden alarajaa. Kunta ei saanut korvausta 

tasausjärjestelmästä. Kunta maksoi rahoitusosuutenaan 12 901 € ja menetti 
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valtionosuuden vähenemisenä 20 492 €. Pomarkun kunta menetti vuonna 

2000 33 393 € tasausjärjestelmän vaikutuksesta (Taulukko 19). 

 

Vuonna 2005 Punkalaitumen kunnan maksuosuuden perusteena oli 762 alle 

21-vuotiasta lasta (asukkaita 3450). Punkalaitumen kunnalla oli vuonna 

2005 kaksi perhettä lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän 

piirissä. Kustannukset olivat 52 959 € ja kunnan omarahoitusosuus oli 33 

387 €.  Kunta sai kustannuksiin korvausta 19 571 €. Kunta maksoi kunnan 

rahoitusosuutena 88 986 €. Näin kunta maksoi 69 415 € enemmän kuin sai 

korvauksena kustannuksiinsa. Otettaessa huomioon kunnan menettämä 

valtionosuus 37 793 €,  kunta menetti 107 208 € tasausjärjestelmän 

seurauksena (Taulukko19). 

 

Taulukko 19. Punkalaitumen kunnan lastensuojelun perheiden määrä, 

kunnan kokonaiskustannukset, kunnan omarahoitusosuus, kunnan tasaus-

järjestelmästä saama korvaus, kunnan tasausjärjestelmään maksama osuus, 

kunnan + /- netto korvauksen jälkeen ja kunnan lopullinen +/- netto 

huomioituna myös valtionosuuden vähennys vuosina 2000 ja 2005. 

 

Pun-
kalai-
dun 

Per-
heet 

Kustan-
nukset € 

Oma-
osuus € 

Korvaus 
€ 

Rahoi-
tusosuus 
€ 

Netto € Valtion-
osuus-
vähennys 
€ 

Lopul-
linen 
netto € 

2000 0 0 0 0 12 901 -12 901 -20 492 -33 393 

2005 2 52 959 33 387 19571 88 986 -69 415 -37 793 -107 208 

 

Punkalaitumen kunnalla ei ollut vuonna 2000 korvaukseen oikeuttavia 

lastensuojelun kustannuksia. Vuonna 2005 Punkalaitumen kunnalla oli 

lastensuojelun korvauksiin oikeuttavia kustannuksia, jotka aiheutuivat 

avohuollollisista tukipalveluista 1 255 € ja laitoshuollosta 51 703 €. 

(Taulukko 20). 
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Taulukko 20. Punkalaitumen kunnan lastensuojelun perheiden määrä, 

asiakkaiden määrä, huostaan otettujen lasten tai nuorten määrä, avohuollon 

tukipalveluiden kustannukset, laitoshuollon kustannukset, 

toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset vuosina 2000 ja 2005. 

 

 

 

 

 

 

SÄKYLÄ 

Vuonna 2000 Säkylän kunnan maksuosuuden perusteena oli 1384 alle 21-

vuotiasta lasta (asukkaita 5 108). Vuonna 2000 Säkylän kunnassa eivät 

yhdenkään perheen aiheuttamat lastensuojelun kustannukset ylittäneet 

tasausjärjestelmän omavastuuosuuden alarajaa. Kunta ei saanut korvausta 

tasausjärjestelmästä. Kunta maksoi rahoitusosuutenaan 21 080 € ja menetti 

valtionosuuden vähenemisenä 28 288 €. Säkylän kunta menetti vuonna 2000 

49 368 € tasausjärjestelmän vaikutuksesta (Taulukko 21). 

 

Vuonna 2005 Säkylän kunnan maksuosuuden perusteena oli 1198 alle 21-

vuotiasta lasta (asukkaita 4 937). Säkylän kunnalla oli vuonna 2005 yksi 

perhe lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän piirissä. 

Kustannukset olivat 37 226 € ja kunnan omavastuuosuus oli 28 668 €.  

Kunta sai kustannuksiin korvausta 8 558 €. Kunta maksoi kunnan 

rahoitusosuutena 139 902 €. Näin kunta maksoi 131 344 € enemmän kuin 

sai korvauksena kustannuksiinsa. Otettaessa huomioon kunnan menettämä 

valtionosuus 52 594 € Säkylä menetti 183 938 € tasausjärjestelmän 

seurauksena (Taulukko 21). 

 

 

 

 

 

Pun-
kalai-
dun 

Per-
heet 

Asiak-
kaat 

Huos-
tassa 

Avohuol-
lon tuki € 

Laitos-
hoito € 

Laitos-
palvelun-
asiakkaat 

Perhe-
hoito € 

 
2000 

0 0 0 0 0 0 0 

2005 2 5 0 1 255 51 703 2 0 
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Taulukko 21 Säkylän kunnan lastensuojelun perheiden määrä, kunnan 

kokonaiskustannukset, kunnan omarahoitusosuus, kunnan tasaus-

järjestelmästä saama korvaus, kunnan tasausjärjestelmään maksama osuus, 

kunnan + /- netto korvauksen jälkeen ja kunnan lopullinen +/- netto 

huomioituna myös valtionosuuden vähennys vuosina 2000 ja 2005. 

 

Säky-
lä 

Per-
heet 

Kustan-
nukset € 

Oma-
osuus € 

Korvaus 
€ 

Rahoi-
tusosuus 
€ 

Netto € Valtion-
osuus-
vähennys 
€ 

Lopul-
linen 
netto € 

2000 0 0 0 0 21 080 -21 080 -28 288 -49 368 

2005 1 37 226 28 668 8 558 139 902 -131 344 -52 594 -183 938 

 

Säkylän kunnalla ei ollut vuonna 2000 korvaukseen oikeuttavia 

lastensuojelun kustannuksia. Vuonna 2005 Säkylän kunnalla oli 

lastensuojelun korvauksiin oikeuttavia kustannuksia, jotka aiheutuivat 

avohuollollisista tukipalveluista 6 610 € ja toimeksiantosuhteinen perhehoito 

30 615 €. (Taulukko 22). 

 

Taulukko 22. Säkylän kunnan lastensuojelun perheiden määrä, asiakkaiden 

määrä, huostaan otettujen lasten tai nuorten määrä, avohuollon 

tukipalveluiden kustannukset, laitoshuollon kustannukset, 

toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset vuosina 2000 ja 2005. 

 

Säky- 
lä 

Per-
heet 

Asiak-
kaat 

Huos-
tassa 

Avohuol-
lon tuki € 

Laitos-
hoito € 

Laitos-
palvelun-
asiakkaat 

Perhe-
hoito € 

 
2000 

0 0 0 0 0 0 0 

2005 1 3 2 6 610 0 0 30 615 

 

VAMPULA 

Vuonna 2000 Vampulan kunnan maksuosuuden perusteena oli 374 alle 21-

vuotiasta lasta (asukkaita 1776). Vuonna 2000 Säkylän kunnassa eivät 

yhdenkään perheen aiheuttamat lastensuojelun kustannukset ylittäneet 

tasausjärjestelmän omavastuuosuuden alarajaa. Kunta ei saanut korvausta 

tasausjärjestelmästä. Kunta maksoi rahoitusosuutenaan 5 697 € ja menetti 
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valtionosuuden vähenemisenä 9 662 €. Säkylän kunta menetti vuonna 2000 

15 359 € tasausjärjestelmän vaikutuksesta (Taulukko 23). 

 

Vuonna 2005 Vampulan kunnan maksuosuuden perusteena oli 405 alle 21-

vuotiasta lasta (asukkaita 1 704). Vampulan  kunnalla oli vuonna 2005 yksi 

perhe lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän piirissä. 

Kustannukset olivat 98 263 € ja kunnan omavastuuosuus oli 46 979 €.  

Kunta sai kustannuksiin korvausta 51 284 €. Kunta maksoi kunnan 

rahoitusosuutena 47 295 €. Näin kunta sai 3 989 € enemmän kuin maksoi 

kunnan rahoitusosuutena. Otettaessa huomioon kunnan menettämä 

valtionosuus 18 652 € Vampula menetti 14 663 € tasausjärjestelmän 

seurauksena (Taulukko 23). 

 

Taulukko 23. Vampulan kunnan lastensuojelun perheiden määrä, kunnan 

kokonaiskustannukset, kunnan omarahoitusosuus, kunnan tasaus-

järjestelmästä saama korvaus, kunnan tasausjärjestelmään maksama osuus, 

kunnan + /- netto korvauksen jälkeen ja kunnan lopullinen +/- netto 

huomioituna myös valtionosuuden vähennys vuosina 2000 ja 2005. 

 

Vam-
pula 

Per-
heet 

Kustan-
nukset € 

Oma-
osuus € 

Korvaus 
€ 

Rahoi-
tusosuus 
€ 

Netto € Valtion-
osuus-
vähennys 
€ 

Lopul-
linen 
netto € 

2000 0 0 0 0 5 697 -5 697 -9 662 -15 359 

2005 1 98 263 46 979 51 284 47 295 3 989 -18 652 -14 663 

 

Vampulan kunnalla ei ollut vuonna 2000 korvaukseen oikeuttavia 

lastensuojelun kustannuksia. Vuonna 2005 Vampulan kunnalla oli 

lastensuojelun korvauksiin oikeuttavia kustannuksia, jotka aiheutuivat 

avohuollollisista tukipalveluista 2 693 € ja laitoshoidosta 26 220 € 

(Taulukko 23). Tässä kohdassa on jokin virhe, koska palveluiden 

yhteenlaskettu määrä on vähemmän kuin kustannukset yhteensä. 
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Taulukko 24. Vampulan kunnan lastensuojelun perheiden määrä, 

asiakkaiden määrä, huostaan otettujen lasten tai nuorten määrä, avohuollon 

tukipalveluiden kustannukset, laitoshuollon kustannukset, 

toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset vuosina 2000 ja 2005. 

 

Vamp
ula 

Per-
heet 

Asiak-
kaat 

Huos-
tassa 

Avohuol-
lon tuki € 

Laitos-
hoito € 

Laitos-
palvelun-
asiakkaat 

Perhe-
hoito € 

 
2000 

0 0 0 0 0 0 0 

2005 1 1 0 2 693 26 220 1 0 

 

 
Seuraavaksi tarkastelen kahta kuntaa, joilla on ollut tasausjärjestelmän 

korvaukseen oikeuttavia kustannuksia vuonna 2000, mutta ei vuonna 

2005. 

 

KARVIA 

Vuonna 2000 Karvian kunnan maksuosuuden perusteena oli 679 alle 21-

vuotiasta lasta (asukkaita 3 008). Vuonna 2000 Karvian kunnalla oli yhden 

perheen aiheuttamat lastensuojelun kustannukset, jotka ylittivät 

tasausjärjestelmän omavastuuosuuden alarajan. Kustannukset olivat 49 293€ 

ja kunnan omavastuuosuus oli 32 447 €. Kunta sai korvausta 16 846. Kunta 

maksoi rahoitusosuutenaan 10 342 € ja menetti valtionosuuden 

vähenemisenä 16 726 €. Karvian kunta menetti vuonna 2000 10 223 € 

tasausjärjestelmän vaikutuksesta (Taulukko 25). 

 

Vuonna 2005 Karvian kunnan maksuosuuden perusteena oli 623 alle 21-

vuotiasta lasta (asukkaita 2 825). Karvian kunnalla ei ollut vuonna 2005 

yhtään perhettä lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän 

piirissä. Kunta maksoi kunnan rahoitusosuutena 72 753 € ja menetti 

valtionosuuden vähennyksenä 31 005 €. Karvia menetti vuonna 2005 

tasausjärjestelmän seurauksena 103 758 € (Taulukko 25). 
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Taulukko 25. Karvian kunnan lastensuojelun perheiden määrä, kunnan 

kokonaiskustannukset, kunnan omarahoitusosuus, kunnan tasaus-

järjestelmästä saama korvaus, kunnan tasausjärjestelmään maksama osuus, 

kunnan + /- netto korvauksen jälkeen ja kunnan lopullinen +/- netto 

huomioituna myös valtionosuuden vähennys vuosina 2000 ja 2005. 

 

Kar-
via 

Per-
heet 

Kustan-
nukset € 

Oma-
osuus € 

Korvaus 
€ 

Rahoi-
tusosuus 
€ 

Netto € Valtion
-osuus-
vähenn
ys € 

Lopul-
linen netto 
€ 

2000 1 49 293 32 447 16 846 10 342 6 503 -16 726 -10 223 

2005 0 0 0 0 72 753 -72 753 -31 005 -103 758 

 

Karvian kunnalla oli vuonna 2000 korvaukseen oikeuttavia lastensuojelun 

kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollon tukipalveluista 6 204 € ja 

laitoshuollosta 43 089. Vuonna 2005 Karvian kunnalla ei ollut 

lastensuojelun korvauksiin oikeuttavia kustannuksia (Taulukko 26). 

 

Taulukko 26. Karvian kunnan lastensuojelun perheiden määrä, asiakkaiden 

määrä, huostaan otettujen lasten tai nuorten määrä, avohuollon 

tukipalveluiden kustannukset, laitoshuollon kustannukset, 

toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset vuosina 2000 ja 2005. 

 

Kar-
via 

Per-
heet 

Asiak-
kaat 

Huos-
tassa 

Avohuol-
lon tuki € 

Laitos-
hoito € 

Laitos-
palvelun-
asiakkaat 

Perhe-
hoito € 

 
2000 

1 5 1 6 204 43 089 1 0 

2005 0 0 0 0 0 0 0 

 

MERIKARVIA 

Vuonna 2000 Merikarvian kunnan maksuosuuden perusteena oli 998 alle 

21-vuotiasta lasta (asukkaita 3 811). Vuonna 2000 Merikarvian kunnalla oli 

kahden perheen aiheuttamat lastensuojelun kustannukset, jotka ylittivät 

tasausjärjestelmän omavastuuosuuden alarajan. Kustannukset olivat 92 712€ 

ja kunnan omavastuuosuus oli 63 133 €. Kunta sai korvausta 29 578. Kunta 

maksoi rahoitusosuutenaan 15 2012 € ja menetti valtionosuuden 
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vähenemisenä 21 246 €. Merikarvian kunta menetti vuonna 2000 6 868 € 

tasausjärjestelmän vaikutuksesta (Taulukko 27). 

 

Vuonna 2005 Merikarvian kunnan maksuosuuden perusteena oli 821 alle 

21-vuotiasta lasta (asukkaita 3 582). Merikarvian kunnalla ei ollut vuonna 

2005 yhtään perhettä lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän 

piirissä. Kunta maksoi kunnan rahoitusosuutena 95 876 € ja menetti 

valtionosuuden vähennyksenä 38 900. Merikarvia menetti vuonna 2005 

tasausjärjestelmän seurauksena 134 776 € (Taulukko 27). 

 

Taulukko 27. Merikarvian kunnan lastensuojelun perheiden määrä, kunnan 

kokonaiskustannukset, kunnan omarahoitusosuus, kunnan tasaus-

järjestelmästä saama korvaus, kunnan tasausjärjestelmään maksama osuus, 

kunnan + /- netto korvauksen jälkeen ja kunnan lopullinen +/- netto 

huomioituna myös valtionosuuden vähennys vuosina 2000 ja 2005. 

 

Meri-
kar-
via 

Per-
heet 

Kustan-
nukset € 

Oma-
osuus € 

Korvaus 
€ 

Rahoi-
tusosuus 
€ 

Netto € Valtion-
osuus-
vähennys 
€ 

Lopul-
linen 
netto € 

2000 2 92 712 63 133 29 578 15 201 14 378 -21 246 -6 868 

2005 0 0 0 0 95 876 -95 876 -38 900 -134 776 

 

Merikarvian kunnalla oli vuonna 2000 korvaukseen oikeuttavia 

lastensuojelun kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollon tukipalveluista 

612 € ja laitoshuollosta 92 099. Vuonna 2005 Merikarvian kunnalla ei ollut 

lastensuojelun korvauksiin oikeuttavia kustannuksia (Taulukko 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

Taulukko 28. Merikarvian kunnan lastensuojelun perheiden määrä, 

asiakkaiden määrä, huostaan otettujen lasten tai nuorten määrä, avohuollon 

tukipalveluiden kustannukset, laitoshuollon kustannukset, 

toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset vuosina 2000 ja 2005. 

 

Meri-
kar-
via 

Per-
heet 

Asiak-
kaat 

Huos-
tassa 

Avohuol-
lon tuki € 

Laitos-
hoito € 

Laitos-
palvelun-
asiakkaat 

Perhe-
hoito € 

 
2000 

2 3 1 612 92 099 1 0 

2005 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Seuraavaksi tarkastelen kuntia, joilla oli molempina vuosina sellaisia 

lasten- suojelun kustannuksia, jotka oikeuttivat korvauksiin lasten 

suojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmästä. 

 

EURA 

Euran kunnan maksuosuuden perusteena oli vuonna 2000 2450 alle 21 -

vuotiasta nuorta (asukkaita 9 589). Vuonna 2000 Euralla oli kahden perheen 

aiheuttamat lastensuojelun kustannukset, jotka ylittivät tasausjärjestelmän 

omavastuuosuuden alarajan. Kustannukset olivat 168 823 € ja kunnan 

omavastuuosuus oli 85 966 €.  Kunta sai korvausta 82 857 €. Kunta maksoi 

rahoitusosuutena 37 317 € ja menetti valtionosuuden vähenemisenä 51 589 

€. Euran kunta menetti vuonna 2000 yhteensä 6 049 € tasausjärjestelmän 

vaikutuksesta (Taulukko 29). 

 

Vuonna 2005 Euran kunnan maksuosuuden perusteena oli 2 307 alle 21-

vuotiasta lasta (asukkaita 9 449). Vuonna 2005 Euran kunnalla oli seitsemän 

perheen aiheuttamat lastensuojelun kustannukset, jotka ylittivät 

tasausjärjestelmän omavastuuosuuden alarajan. Kustannukset olivat 913 731 

€ ja kunnan omavastuuosuus oli 466 619 €. Kunta sai korvausta 447 111 €. 

Kunta maksoi rahoitusosuutenaan 269 411 € ja menetti valtionosuuden 

vähennyksenä 99 707 €. Euran kunta sai vuonna 2005 hyvitystä (voittoa) 

kustannuksiinsa 77 994 € (Taulukko 29).  
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Taulukko 29. Euran kunnan lastensuojelun perheiden määrä, kunnan 

kokonaiskustannukset, kunnan omarahoitusosuus, kunnan 

tasausjärjestelmästä saama korvaus, kunnan tasausjärjestelmään maksama 

osuus, kunnan + /- netto korvauksen jälkeen ja kunnan lopullinen +/- netto 

huomioiden valtionosuusvähennyksen 

 

Eura Per-
heet 

Kustan-
nukset 

Oma-
osuus 

Korvaus Rahoi-
tusosuus 

Netto Valtio-
osuus-
vähennys 

Lopul-
linen 
netto 

2000 2 168 823 85 966 82 857 37 317 45 540 -51 589 -6 049 

2005 7 913 731 466 619 447 111 269 411 177 701 -99 707 77 994 

 

Euran kunnalla oli vuonna 2000 korvaukseen oikeuttavia lastensuojelun 

kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollollisista tukipalveluista 21 191, 

laitoshuollosta 122 053 € ja toimeksiantosuhteisen perhehoidosta 

kustannuksista 25 578 € (Taulukko 30). 

 

Vuonna 2005 Euran kunnalla oli lastensuojelun tasausrahaston korvauksiin 

oikeuttavia kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollollisista tukipalveluista 

92 369 €, laitoshuollosta 702 837 € ja toimeksiantosuhteisen perhehoidon 

kustannuksista 118 624 (Taulukko 30). 

 

Taulukko 30. Euran kunnan lastensuojelun asiakasperheiden määrä, 

asiakkaiden määrä, huostaan otettujen lasten tai nuorten määrä, avohuollon 

tukipalveluiden kustannukset, laitoshuollon kustannukset ja 

toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset vuosina 2000 ja 2005. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Eura Per-
heet 

Asiak-
kaat 

Huos-
tassa 

Avoluol-
lon tuk € 

Laitos-
hoito € 

Laitos-
palvelun-
asiakkaat 

Perhe-
hoito € 

2000 2 16 0 21 191 122 053 0 25 578 

2005 7 28 15 92 369 702 837 10 118 624 



 76 

HUITTINEN 

Huittisten kaupungin maksuosuuden perusteena oli 2293 alle 21 -vuotiasta 

lasta vuonna 2000 (asukkaita 9 207).  Huittisissa oli kolmen perheen 

aiheuttamat lastensuojelun kustannukset, jotka ylittivät tasausjärjestelmän 

omavastuuosuuden alarajan. Kustannukset olivat yhteensä 197 042 € ja 

kunnan omavastuuosuus oli 112 091 €.  Kaupunki sai korvausta 84 951 €. 

Kaupunki maksoi rahoitusosuutenaan 34 926 € ja menetti valtionosuuden 

vähenemisenä 49 986 €. Huittisten kaupunki hyötyi vuonna 2000 39 € 

tasausjärjestelmän vaikutuksesta (Taulukko 31). 

 

Vuonna 2005 Huittisten kaupungin maksuosuuden perusteena oli 2164 alle 

21-vuotiasta lasta (asukkaita 9 064). Huittisten kaupungilla oli kahden 

perheen aiheuttamat lastensuojelun kustannukset, jotka ylittivät 

tasausjärjestelmän omavastuuosuuden alarajan. Kustannukset olivat 103 669 

€ ja kunnan omavastuuosuus oli 66 100 €. Kaupunki sai korvausta 37 568 €. 

Kaupunki maksoi rahoitusosuutenaan 252 711 € ja menetti valtionosuuden 

vähennyksenä 96 813 €. Huittisten kaupunki menetti vuonna 2005 

tasausjärjestelmän vaikutuksesta 311 956 € (Taulukko 31).  

 

Taulukko 31. Huittisten kaupungin lastensuojelun perheiden määrä, kunnan 

kokonaiskustannukset, kunnan omarahoitusosuus, kunnan 

tasausjärjestelmästä saama korvaus, kunnan tasausjärjestelmään maksama 

osuus, kunnan + /- netto korvauksen jälkeen ja kunnan lopullinen +/- netto 

huomioiden valtionosuusvähennyksen 

 

Huit-
tinen 

Per-
heet 

Kustan-
nukset 

Oma-
osuus 

Korvaus Rahoi-
tusosuus 

Netto Valtio-
osuus-
vähennys 

Lopul-
linen 
netto 

2000 3 197 042 112 091 84 951 34 926 50 025 -49 986 39 

2005 2 103 669 66 100 37 568 252 711 -215 143 -96 813 -311 956 

 

Huittisten kaupungilla oli vuonna 2000 korvaukseen oikeuttavia 

lastensuojelun kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollollisista 

tukipalveluista 10 451 € ja laitoshuollosta 186591 € (Taulukko 32). 
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Vuonna 2005 Huittisten kaupungilla oli lastensuojelun tasausrahaston 

korvauksiin oikeuttavia kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollollisista 

tukipalveluista 34 005€, laitoshuollosta 69 114 € ja toimeksiantosuhteisen 

perhehoidon kustannuksista 550 € (Taulukko 32). 

 

Taulukko 32. Huittisten kaupungin lastensuojelun asiakasperheiden määrä, 

asiakkaiden määrä, huostaan otettujen lasten tai nuorten määrä, avohuollon 

tukipalveluiden kustannukset, laitoshuollon kustannukset ja 

toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset vuosina 2000 ja 2005. 

 

 

 

 
 

 

 

 

KANKAANPÄÄ 

Kankaanpään kaupungin maksuosuuden perusteena oli 3 548 alle 21 -

vuotiasta lasta vuonna 2000 (asukkaita 13 018).  Kankaanpäässä oli yhden 

perheen aiheuttamat lastensuojelun kustannukset, jotka ylittivät 

tasausjärjestelmän omavastuuosuuden alarajan. Kustannukset olivat 

yhteensä 49 690 € ja kaupungin omavastuuosuus oli 32 566 €.  Kaupunki sai 

korvausta 17 124 €. Kaupunki maksoi rahoitusosuutenaan 54 042 € ja 

menetti valtionosuuden vähenemisenä 71 344 €. Kankaanpään kaupunki 

menetti vuonna 2000 108 262 € tasausjärjestelmän vaikutuksesta (Taulukko 

33). 

 

Vuonna 2005 Kankaanpään kaupungin maksuosuuden perusteena oli 3 210 

alle 21-vuotiasta lasta (asukkaita 12 618). Kankaanpään kaupungilla oli 

kolmentoista perheen aiheuttamat lastensuojelun kustannukset, jotka 

ylittivät tasausjärjestelmän omavastuuosuuden alarajan. Kustannukset olivat 

975 932 € ja kunnan omavastuuosuus oli 555 279 €. Kaupunki sai korvausta 

Huit-
tinen 

Per-
heet 

Asiak-
kaat 

Huos-
tassa 

Avoluol-
lon tuk € 

Laitos-
hoito € 

Laitos-
palvelun-
asiakkaat 

Perhe-
hoito 
€ 

2000 3 8 0 10 451 186 591 0 0 

2005 2 6 1 34 005 69 114 10 550 
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420 652 €. Kaupunki maksoi rahoitusosuutenaan 374 863 € ja menetti 

valtionosuuden vähennyksenä 136 000 €. Kankaanpään kaupunki menetti 

vuonna 2005 tasausjärjestelmän vaikutuksesta 90 211 € (Taulukko 33).  

 

Taulukko 33. Kanpaankään kaupungin lastensuojelun perheiden määrä, 

kunnan kokonaiskustannukset, kunnan omarahoitusosuus, kunnan 

tasausjärjestelmästä saama korvaus, kunnan tasausjärjestelmään maksama 

osuus, kunnan + /- netto korvauksen jälkeen ja kunnan lopullinen +/- netto 

huomioiden valtionosuusvähennyksen 

 

Kan-
kaan-
pää 

Per-
heet 

Kustan-
nukset 

Oma-
osuus 

Korvaus Rahoi-
tusosuus 

Netto Valtio-
osuus-
vähennys 

Lopul-
linen 
netto 

2000 1 49 690 32 566 17 124 54 042 -36 918 -71 344 -108 262 

2005 13 975 932 555 279 420 652 374 863 45 789 -136 000 -90 211 

 

Kankaanpään kaupungilla oli vuonna 2000 korvaukseen oikeuttavia 

lastensuojelun kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollollisista 

tukipalveluista 2 376 € ja laitoshuollosta 47 313 € (Taulukko 34). 

 

Vuonna 2005 Kankaanpään kaupungilla oli lastensuojelun tasausrahaston 

korvauksiin oikeuttavia kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollollisista 

tukipalveluista 83 815 €, laitoshuollosta 849 356 € ja toimeksiantosuhteisen 

perhehoidon kustannuksista 21 014 € (Taulukko 34). 
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Taulukko 34. Kankaanpään kaupunginlastensuojelun asiakasperheiden 

määrä, asiakkaiden määrä, huostaan otettujen lasten tai nuorten määrä, 

avohuollon tukipalveluiden kustannukset, laitoshuollon kustannukset ja 

toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset vuosina 2000 ja 2005. 

 

 

 

 
 

 

 

KOKEMÄKI 

Kokemäen kaupungin maksuosuuden perusteena oli 2 150 alle 21 -vuotiasta 

lasta vuonna 2000 (asukkaita 8 714).  Kokemäellä oli kahden perheen 

aiheuttamat lastensuojelun kustannukset, jotka ylittivät tasausjärjestelmän 

omavastuuosuuden alarajan. Kustannukset olivat yhteensä 81 255 € ja 

kaupungin omavastuuosuus oli 59 696 €.  Kaupunki sai korvausta 21 559 €. 

Kaupunki maksoi rahoitusosuutenaan 32 748 € ja menetti valtionosuuden 

vähenemisenä 47 925 €. Kokemäen kaupunki menetti vuonna 2000 59 113 € 

tasausjärjestelmän vaikutuksesta (Taulukko 35). 

 

Vuonna 2005 Kokemäen kaupungin maksuosuuden perusteena oli 1 925 alle 

21-vuotiasta lasta (asukkaita 8 365). Kokemäen kaupungilla oli seitsemän 

perheen aiheuttamat lastensuojelun kustannukset, jotka ylittivät 

tasausjärjestelmän omavastuuosuuden alarajan. Kustannukset olivat      

1 139 463 € ja kunnan omavastuuosuus oli 569 339 €. Kaupunki sai 

korvausta 570 124 €. Kaupunki maksoi rahoitusosuutenaan 224 801 € ja 

menetti valtionosuuden vähennyksenä 89 972 €. Kokemäen kaupunki hyötyi 

(voitti) vuonna 2005 tasausjärjestelmän vaikutuksesta 255 351 € (Taulukko 

35).  

 

 

 

Kan-
kaan-
pää 

Per-
heet 

Asiak-
kaat 

Huos-
tassa 

Avoluol-
lon tuki 
€ 

Laitos-
hoito € 

Laitos-
palvelun-
asiakkaat 

Perhe-
hoito € 

2000 1 4 2 2 376 47 313 2 0 

2005 13 32 9 83 815 849 356 12 21 014 
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Taulukko 35. Kokemäen kaupungin lastensuojelun perheiden määrä, kunnan 

kokonaiskustannukset, kunnan omarahoitusosuus, kunnan 

tasausjärjestelmästä saama korvaus, kunnan tasausjärjestelmään maksama 

osuus, kunnan + /- netto korvauksen jälkeen ja kunnan lopullinen +/- netto 

huomioiden valtionosuusvähennyksen 

 

Ko-
ke-
mäki 

Per
-
hee
t 

Kustan-
nukset 

Oma-
osuus 

Korvaus Rahoi-
tusosuus 

Netto Valtio-
osuus-
vähennys 

Lopul-
linen 
netto 

2000 2 81 255 59 696 21 559 32 748 -11 188 -47 925 -59 113 

2005 7 1 139 463 569 339 570 124 224 801 345 323 -89 972 255 351 

 

Kokemäen kaupungilla oli vuonna 2000 korvaukseen oikeuttavia 

lastensuojelun kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollollisista 

tukipalveluista 1 561 € ja laitoshuollosta 79 694 € (Taulukko 36). 

 

Vuonna 2005 Kokemäen kaupungilla oli lastensuojelun tasausrahaston 

korvauksiin oikeuttavia kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollollisista 

tukipalveluista 48 940 €, laitoshuollosta 1 076 840 € ja 

toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannuksista 13 683 € (Taulukko 36). 

 

Taulukko 36. Kokemäen kaupungin lastensuojelun asiakasperheiden määrä, 

asiakkaiden määrä, huostaan otettujen lasten tai nuorten määrä, 

avohuollollisista tukipalveluiden kustannukset, laitoshuollon kustannukset 

ja toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset vuosina 2000 ja 2005. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ko-
ke-
mäki 

Per-
heet 

Asiak-
kaat 

Huos-
tassa 

Avoluol-
lon tuki 
€ 

Laitos-
hoito € 

Laitos-
palvelun-
asiakkaat 

Perhe-
hoito € 

2000 1 2 0 1 561 79 694 2 0 

2005 7 22 8 48 940 1 076 840 9 13 683 
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KÖYLIO 

Köyliön kunnan maksuosuuden perusteena oli 726 alle 21 -vuotiasta lasta 

vuonna 2000 (asukkaita 3 010).  Köyliöllä oli yhden perheen aiheuttamat 

lastensuojelun kustannukset, jotka ylittivät tasausjärjestelmän 

omavastuuosuuden alarajan. Kustannukset olivat yhteensä 38 174 € ja 

kaupungin omavastuuosuus oli 29 111 €.  Kunta sai korvausta 9 062 €. 

Kunta maksoi rahoitusosuutenaan 11 058 € ja menetti valtionosuuden 

vähenemisenä 16 511 €. Köyliön kunta menetti vuonna 2000 18 507 € 

tasausjärjestelmän vaikutuksesta (Taulukko 37). 

 

Vuonna 2005 Köyliön kunnan maksuosuuden perusteena oli 702 alle 21-

vuotiasta lasta (asukkaita 2 948). Köyliön kunnalla oli kolmen perheen 

aiheuttamat lastensuojelun kustannukset, jotka ylittivät tasausjärjestelmän 

omavastuuosuuden alarajan. Kustannukset olivat 248 433 € ja kunnan 

omavastuuosuus oli 144 530 €. Kunta sai korvausta 103 903 €. Kunta 

maksoi rahoitusosuutenaan 81 979 € ja menetti valtionosuuden 

vähennyksenä 31 420 €. Köyliön kunta menetti vuonna 2005 

tasausjärjestelmän vaikutuksesta 9 496 € (Taulukko 37).  

 

Taulukko 37. Köyliön kunnan lastensuojelun perheiden määrä, kunnan 

kokonaiskustannukset, kunnan omarahoitusosuus, kunnan 

tasausjärjestelmästä saama korvaus, kunnan tasausjärjestelmään maksama 

osuus, kunnan + /- netto korvauksen jälkeen ja kunnan lopullinen +/- netto 

huomioiden valtionosuusvähennyksen 

 

Köy
-liö 

Per-
heet 

Kustan-
nukset 

Oma-
osuus 

Korvaus Rahoi-
tusosuus 

Netto Valtio-
osuus-
vähennys 

Lopul-
linen 
netto 

2000 1 38 174 29 111 9 062 11 058 -1 996 -16 511 -18 507 

2005 3 248 433 144 530 103 903 81 979 21 924 -31 420 -9 496 

 

Köyliön kunnalla oli vuonna 2000 korvaukseen oikeuttavia lastensuojelun 

kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollollisista tukipalveluista 18 051 € ja 

toimeksiantosuhteisesta perhehoidosta 20 122 € (Taulukko 38). 
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Vuonna 2005 Köyliön kunnalla oli lastensuojelun tasausrahaston 

korvauksiin oikeuttavia kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollollisista 

tukipalveluista 35 884 €, laitoshuollosta 191 903 € ja toimeksiantosuhteisen 

perhehoidon kustannuksista 20 646 € (Taulukko 38). 

 

Taulukko 38. Köyliön kunnan lastensuojelun asiakasperheiden määrä, 

asiakkaiden määrä, huostaan otettujen lasten tai nuorten määrä, 

avohuollollisista tukipalveluiden kustannukset, laitoshuollon kustannukset 

ja toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset vuosina 2000 ja 2005. 

 

 

 

 
 

 

 

 

LUVIA 

Luvian kunnan maksuosuuden perusteena oli 924 alle 21 -vuotiasta lasta 

vuonna 2000 (asukkaita 3 323).  Luvialla oli yhden perheen aiheuttamat 

lastensuojelun kustannukset, jotka ylittivät tasausjärjestelmän 

omavastuuosuuden alarajan. Kustannukset olivat yhteensä 41 213 € ja 

kunnan omavastuuosuus oli 30 023 €.  Kunta sai korvausta 11 190 €. Kunta 

maksoi rahoitusosuutenaan 14 073 € ja menetti valtionosuuden 

vähenemisenä 17 996 €. Luvian kunta menetti vuonna 2000 20 880 € 

tasausjärjestelmän vaikutuksesta (Taulukko 39). 

 

Vuonna 2005 Luvian kunnan maksuosuuden perusteena oli 851 alle 21-

vuotiasta lasta (asukkaita 3 325). Luvian kunnalla oli kolmen perheen 

aiheuttamat lastensuojelun kustannukset, jotka ylittivät tasausjärjestelmän 

omavastuuosuuden alarajan. Kustannukset olivat 113 434 € ja kunnan 

omavastuuosuus oli 86 530 €. Kunta sai korvausta 26 904 €. Kunta maksoi 

rahoitusosuutenaan 99 379 € ja menetti valtionosuuden vähennyksenä 34 

Köy-
liö 

Per-
heet 

Asiak-
kaat 

Huos-
tassa 

Avoluol-
lon tuki 
€ 

Laitos-
hoito € 

Laitos-
palvelun-
asiakkaat 

Perhe-
hoito € 

2000 1 4 2 18 051 0 0 20 122 

2005 3 10 3 35 884 191 903 2 20 646 
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782 €. Luvian kunta menetti vuonna 2005 tasausjärjestelmän vaikutuksesta 

107 257 € (Taulukko 39).  

 

Taulukko 39. Luvian kunnan lastensuojelun perheiden määrä, kunnan 

kokonaiskustannukset, kunnan omarahoitusosuus, kunnan 

tasausjärjestelmästä saama korvaus, kunnan tasausjärjestelmään maksama 

osuus, kunnan + /- netto korvauksen jälkeen ja kunnan lopullinen +/- netto 

huomioiden valtionosuusvähennyksen 

 

Lu-
via 

Per-
heet 

Kustan-
nukset 

Oma-
osuus 

Korvaus Rahoi-
tusosuus 

Netto Valtio-
osuus-
vähennys 

Lopul-
linen 
netto 

2000 1 41 213 30 023 11 190 14 073 -2 884 -17 996 -20 880 

2005 3 113 434 86 530 26 904 99 379 -72 475 -34 782 107 257 

 

Luvian kunnalla oli vuonna 2000 korvaukseen oikeuttavia lastensuojelun 

kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollollisista tukipalveluista 4 279 € ja 

laitoshoidosta 36 934 € (Taulukko 40). 

 

Vuonna 2005 Luvian kunnalla oli lastensuojelun tasausrahaston korvauksiin 

oikeuttavia kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollollisista tukipalveluista 

7 579 €, laitoshuollosta 100 354 € ja toimeksiantosuhteisen perhehoidon 

kustannuksista 5 500 € (Taulukko 40). 

 

Taulukko 40. Luvian kunnan lastensuojelun asiakasperheiden määrä, 

asiakkaiden määrä, huostaan otettujen lasten tai nuorten määrä, 

avohuollollisista tukipalveluiden kustannukset, laitoshuollon kustannukset 

ja toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset vuosina 2000 ja 2005. 

 

 

 

 

 

Lu-
via 

Per-
heet 

Asiak-
kaat 

Huos-
tassa 

Avoluol-
lon tuki 
€ 

Laitos-
hoito € 

Laitos-
palvelun-
asiakkaat 

Perhe-
hoito € 

2000 1 6 0 4 279 36 934 1 0 

2005 3 9 0 7 579 100 354 5 5 500 
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NAKKILA 

Nakkilan kunnan maksuosuuden perusteena oli 1689 alle 21 -vuotiasta lasta 

vuonna 2000 (asukkaita 6 034).  Nakkilalla oli kolmen perheen aiheuttamat 

lastensuojelun kustannukset, jotka ylittivät tasausjärjestelmän 

omavastuuosuuden alarajan. Kustannukset olivat yhteensä 251 638 € ja 

kunnan omavastuuosuus oli 128 471 €.  Kunta sai korvausta 123 167 €. 

Kunta maksoi rahoitusosuutenaan 25 726 € ja menetti valtionosuuden 

vähenemisenä 33 114 €. Nakkilan kunta sai vuonna 2000 hyötyä 64 327 € 

tasausjärjestelmän vaikutuksesta (Taulukko 41). 

 

Vuonna 2005 Nakkilan kunnan maksuosuuden perusteena oli 1551 alle 21-

vuotiasta lasta (asukkaita 5 832). Nakkilan kunnalla oli kolmen perheen 

aiheuttamat lastensuojelun kustannukset, jotka ylittivät tasausjärjestelmän 

omavastuuosuuden alarajan. Kustannukset olivat 153 949 € ja kunnan 

omavastuuosuus oli 81 184 €. Kunta sai korvausta 72 764 €. Kunta maksoi 

rahoitusosuutenaan 181 125 € ja menetti valtionosuuden vähennyksenä 63 

212 €. Nakkilan kunta menetti vuonna 2005 tasausjärjestelmän 

vaikutuksesta 171 573 € (Taulukko 41).  

 

Taulukko 41. Nakkilan kunnan lastensuojelun perheiden määrä, kunnan 

kokonaiskustannukset, kunnan omarahoitusosuus, kunnan 

tasausjärjestelmästä saama korvaus, kunnan tasausjärjestelmään maksama 

osuus, kunnan + /- netto korvauksen jälkeen ja kunnan lopullinen +/- netto 

huomioiden valtionosuusvähennyksen 

 

Nak-
kila 

Per-
heet 

Kustan-
nukset 

Oma-
osuus 

Korvaus Rahoi-
tusosuus 

Netto Valtio-
osuus-
vähennys 

Lopul-
linen 
netto 

2000 3 251 638 128 471 123 167 25 726 97 441 -33 114 64 327 

2005 3 153 949 81 184 72 764 181 125 -108 361 -63 212 -171 573 

 

Nakkilan kunnalla oli vuonna 2000 korvaukseen oikeuttavia lastensuojelun 

kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollollisista tukipalveluista 3 806 € ja 

laitoshoidosta 247 831 € (Taulukko 42). 
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Vuonna 2005 Nakkilan kunnalla oli lastensuojelun tasausrahaston 

korvauksiin oikeuttavia kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollollisista 

tukipalveluista 29 097, laitoshuollosta 97 500 € ja toimeksiantosuhteisen 

perhehoidon kustannuksista 27 352 € (Taulukko 42). 

 

Taulukko 42. Nakkilan kunnan lastensuojelun asiakasperheiden määrä, 

asiakkaiden määrä, huostaan otettujen lasten tai nuorten määrä, 

avohuollollisista tukipalveluiden kustannukset, laitoshuollon kustannukset 

ja toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset vuosina 2000 ja 2005. 

 

 

 

 
 

 

 

NOORMARKKU 

Noormarkun kunnan maksuosuuden perusteena oli 1771 alle 21 -vuotiasta 

lasta vuonna 2000 (asukkaita 6 34).  Noormarkulla oli kahden perheen 

aiheuttamat lastensuojelun kustannukset, jotka ylittivät tasausjärjestelmän 

omavastuuosuuden alarajan. Kustannukset olivat yhteensä 64 892 € ja 

kunnan omavastuuosuus oli 54 787 €.  Kunta sai korvausta 10 105 €. Kunta 

maksoi rahoitusosuutenaan 26 975 € ja menetti valtionosuuden 

vähenemisenä 33 878 €. Noormarkun kunta menetti vuonna 2000 50 748 € 

tasausjärjestelmän vaikutuksesta (Taulukko 43). 

 

Vuonna 2005 Noormarkun kunnan maksuosuuden perusteena oli 1666 alle 

21-vuotiasta lasta (asukkaita 6 116). Noormarkun kunnalla oli neljän 

perheen aiheuttamat lastensuojelun kustannukset, jotka ylittivät 

tasausjärjestelmän omavastuuosuuden alarajan. Kustannukset olivat 467 119 

€ ja kunnan omavastuuosuus oli 192 635 €. Kunta sai korvausta 274 483 €. 

Kunta maksoi rahoitusosuutenaan 194 555 € ja menetti valtionosuuden 

vähennyksenä 65 191 €. Noormarkun kunta sai vuonna 2005 hyötyä   

Nak-
kila 

Per-
heet 

Asiak-
kaat 

Huos-
tassa 

Avoluol-
lon tuki 
€ 

Laitos-
hoito € 

Laitos-
palvelun-
asiakkaat 

Perhe-
hoito € 

2000 3 7 1 3 806 247 831 3 0 

2005 3 10 5 29 097 97 500 1 27 352 
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14 737 € tasausjärjestelmän vaikutuksesta (Taulukko 43).  

 

Taulukko 43. Noormarkun kunnan lastensuojelun perheiden määrä, kunnan 

kokonaiskustannukset, kunnan omarahoitusosuus, kunnan 

tasausjärjestelmästä saama korvaus, kunnan tasausjärjestelmään maksama 

osuus, kunnan + /- netto korvauksen jälkeen ja kunnan lopullinen +/- netto 

huomioiden valtionosuusvähennyksen 

 

Noor-
mark-
ku 

Per-
heet 

Kustan-
nukset 

Oma-
osuus 

Korvaus Rahoi-
tusosuus 

Netto Valtio-
osuus-
vähennys 

Lopul-
linen 
netto 

2000 2 64 892 54 787 10 105 26 975 -16 870 -33 878 -50 748 

2005 4 467 119 192 635 274 483 194 555 79 928 -65 191 14 737 

 

Noormarkun kunnalla oli vuonna 2000 korvaukseen oikeuttavia 

lastensuojelun kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollollisista 

tukipalveluista 31 933 € ja laitoshoidosta 32 959 € (Taulukko 44). 

 

Vuonna 2005 Noormarkun kunnalla oli lastensuojelun tasausrahaston 

korvauksiin oikeuttavia kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollollisista 

tukipalveluista 28 803 € ja laitoshuollosta 438 315 € (Taulukko 44). 

 

Taulukko 44. Noormarkun kunnan lastensuojelun asiakasperheiden määrä, 

asiakkaiden määrä, huostaan otettujen lasten tai nuorten määrä, 

avohuollollisista tukipalveluiden kustannukset, laitoshuollon kustannukset 

ja toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset vuosina 2000 ja 2005. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Noor-
ku 

Per-
heet 

Asiak-
kaat 

Huos-
tassa 

Avoluol-
lon tuki 
€ 

Laitos-
hoito € 

Laitos-
palvelun-
asiakkaat 

Perhe-
hoito € 

2000 2 9 0 31 933 32 959 1 0 

2005 4 21 5 28 803 438 315 7 0 
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PORI 

Porin kaupungin maksuosuuden perusteena oli 18 436 alle 21 -vuotiasta lasta 

vuonna 2000 (asukkaita 75 994).  Porilla oli neljänkymmenen perheen 

aiheuttamat lastensuojelun kustannukset, jotka ylittivät tasausjärjestelmän 

omavastuuosuuden alarajan. Kustannukset olivat yhteensä 2 420 135 € ja 

kunnan omavastuuosuus oli 1 432 430 €.  Kunta sai korvausta 1 027 494 €. 

Kunta maksoi rahoitusosuutenaan 280 809 € ja menetti valtionosuuden 

vähenemisenä 410 898 €. Porin kaupunki sai vuonna 2000 hyötyä 335 787 € 

tasausjärjestelmän vaikutuksesta (Taulukko 45). 

 

Vuonna 2005 Porin kaupungin maksuosuuden perusteena oli 17 648 alle 21-

vuotiasta lasta (asukkaita 76 144). Porin kaupungilla oli 

yhdeksänkymmenen yhden perheen aiheuttamat lastensuojelun 

kustannukset, jotka ylittivät tasausjärjestelmän omavastuuosuuden alarajan. 

Kustannukset olivat 9 343 713 € ja kunnan omavastuuosuus oli 4 623 113 €. 

Kunta sai korvausta 4 720 599 €. Kunta maksoi rahoitusosuutenaan 2 060 

930 € ja menetti valtionosuuden vähennyksenä 810 651 €. Porin kaupunki 

sai vuonna 2005 hyötyä 1 849 018 € tasausjärjestelmän vaikutuksesta 

(Taulukko 45).  

 

Taulukko 45. Porin kaupungin lastensuojelun perheiden määrä, kunnan 

kokonaiskustannukset, kunnan omarahoitusosuus, kunnan 

tasausjärjestelmästä saama korvaus, kunnan tasausjärjestelmään maksama 

osuus, kunnan + /- netto korvauksen jälkeen ja kunnan lopullinen +/- netto 

huomioiden valtionosuusvähennyksen 

 

Pori Per-
heet 

Kustan-
nukset 

Oma-
osuus 

Korvaus Rahoi-
tusosuus 

Netto Valtio-
osuus-
vähennys 

Lopul-
linen 
netto 

2000 40 2420 135 1432 430 1027 494 280 809 746 685 -410 898 335 787 

2005 91 9343 713 4623 113 4720 599 2060 930 2659 669 -810 651 1849 018 

 

Porin kaupungilla oli vuonna 2000 korvaukseen oikeuttavia lastensuojelun 

kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollollisista tukipalveluista 181 852 €, 
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laitoshoidosta 2 016 986 €  ja toimeksiantosuhteisesta perhehoidosta 

221 296 € (Taulukko 46). 

 

Vuonna 2005 Porin kaupungilla oli lastensuojelun tasausrahaston 

korvauksiin oikeuttavia kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollollisista 

tukipalveluista  970 829 €, laitoshuollosta 6 272 567 €  ja 

toimeksiantosuhteisesta perhehoidosta 1 533 419 € (Taulukko 46). 

 

Taulukko 46. Porin kaupungin lastensuojelun asiakasperheiden määrä, 

asiakkaiden määrä, huostaan otettujen lasten tai nuorten määrä, 

avohuollollisista tukipalveluiden kustannukset, laitoshuollon kustannukset 

ja toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset vuosina 2000 ja 2005. 

 

 

 

 
 

 

 

 

RAUMA 

Rauman kaupungin maksuosuuden perusteena oli 9429 alle 21 -vuotiasta 

lasta vuonna 2000 (asukkaita 37 708).  Raumalla oli seitsemäntoista perheen 

aiheuttamat lastensuojelun kustannukset, jotka ylittivät tasausjärjestelmän 

omavastuuosuuden alarajan. Kustannukset olivat yhteensä 903 830 € ja 

kunnan omavastuuosuus oli 563 795 €.  Kunta sai korvausta 332 466 €. 

Kunta maksoi rahoitusosuutenaan 145 735 € ja menetti valtionosuuden 

vähenemisenä 205 339 €. Rauman kaupunki menetti vuonna 2000 

tasausjärjestelmän vaikutuksesta 18 608 €  (Taulukko 47). 

 

Vuonna 2005 Rauman kaupungin maksuosuuden perusteena oli 9 426 alle 

21-vuotiasta lasta (asukkaita 36 589). Rauman kaupungilla oli 

kahdenkymmenenkolmen perheen aiheuttamat lastensuojelun kustannukset, 

jotka ylittivät tasausjärjestelmän omavastuuosuuden alarajan. Kustannukset 

Pori Per-
heet 

Asiak-
kaat 

Huos-
tassa 

Avohuol
-lon tuki 
€ 

Laitos-
hoito € 

Laitos-
palvelun-
asiakkaat 

Perhehoito 
€ 

2000 40 268 72 181 852 2 016 986 62 221 296 

2005 91 376 111 970 829 6 272 567 97 1 533 419 
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olivat 1 381 611 € ja kunnan omavastuuosuus oli 799 483 €. Kaupunki sai 

korvausta 582 128 €. Kaupunki maksoi rahoitusosuutenaan 1 005 941 € ja 

menetti valtionosuuden vähennyksenä 397 798 €. Rauman kaupunki menetti 

vuonna 2005 tasausjärjestelmän vaikutuksesta 806 897 € (Taulukko 47).  

 

Taulukko 47. Rauman kaupungin lastensuojelun perheiden määrä, 

kaupungin kokonaiskustannukset, kunnan omarahoitusosuus, kaupungin 

tasausjärjestelmästä saama korvaus, kaupungin tasausjärjestelmään 

maksama osuus, kaupungin + /- netto korvauksen jälkeen ja kaupungin 

lopullinen +/- netto huomioiden valtionosuusvähennyksen. 

 

Rau-
ma 

Per-
heet 

Kustan-
nukset 

Oma-
osuus 

Korvaus Rahoi-
tusosuus 

Netto Valtio-
osuus-
vähennys 

Lopul-
linen 
netto 

2000 17 903 830 563 795 332 466 145 735 186731 -205 339 -18 608 

2005 23 1381 611 799 483 582 128 1005 941 -423 813 -397 798 -806 897 

 

Rauman kaupungilla oli vuonna 2000 korvaukseen oikeuttavia 

lastensuojelun kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollollisista 

tukipalveluista55 697 €, laitoshoidosta 815 152 € ja toimeksiantosuhteisesta 

perhehoidosta 32 979 € (Taulukko 48). 

 

Vuonna 2005 Rauman kaupungilla oli lastensuojelun tasausrahaston 

korvauksiin oikeuttavia kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollollisista 

tukipalveluista 58 739 €, laitoshuollosta 1 234 938 € ja 

toimeksiantosuhteisesta perhehoidosta 87 934 € (Taulukko 48). 
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Taulukko 48. Rauman kaupungin lastensuojelun asiakasperheiden määrä, 

asiakkaiden määrä, huostaan otettujen lasten tai nuorten määrä, 

avohuollollisista tukipalveluiden kustannukset, laitoshuollon kustannukset ja 

toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset vuosina 2000 ja 2005. 

 

 

 

 
 

 

 

 

ULVILA 

Ulvilan kaupungin maksuosuuden perusteena oli 3 535 alle 21 -vuotiasta 

lasta vuonna 2000 (asukkaita 14 118).  Ulvilassa oli yhdeksän perheen 

aiheuttamat lastensuojelun kustannukset, jotka ylittivät tasausjärjestelmän 

omavastuuosuuden alarajan. Kustannukset olivat yhteensä 540 043 € ja 

kaupungin omavastuuosuus oli 320 950 €. Kaupunki sai korvausta 219 093 

€. Kaupunki maksoi rahoitusosuutenaan 60 287 € ja menetti valtionosuuden 

vähenemisenä 76 628 €. Ulvilan kaupunki sai vuonna 2000 hyötyä 

tasausjärjestelmän vaikutuksesta 82 178 € (Taulukko 49). 

 

Vuonna 2005 Ulvilan kaupungin maksuosuuden perusteena oli 3 267 alle 

21-vuotiasta lasta (asukkaita 13 803). Ulvilan kaupungilla oli kahdeksan 

perheen aiheuttamat lastensuojelun kustannukset, jotka ylittivät 

tasausjärjestelmän omavastuuosuuden alarajan. Kustannukset olivat 509 078 

€ ja kaupungin omavastuuosuus oli 292 723 €. Kaupunki sai korvausta 216 

354 €. Kaupunki maksoi rahoitusosuutenaan 424 610 € ja menetti 

valtionosuuden vähennyksenä 147 672 €. Ulvilan kaupunki menetti vuonna 

2005 tasausjärjestelmän vaikutuksesta 355 928 € (Taulukko 49).  

 

 

 

Rau-
ma 

Per-
heet 

Asiak-
kaat 

Huos-
tassa 

Avohuol
-lon tuki 
€ 

Laitos-
hoito € 

Laitos-
palvelun-
asiakkaat 

Perhehoito 
€ 

2000 17 49 20 55 697 815 152 23 32 979 

2005 23 61 24 58 739 1 234 938 18 87 934 



 91 

Taulukko 49. Ulvilan kaupungin lastensuojelun perheiden määrä, kaupungin 

kokonaiskustannukset, kaupungin omarahoitusosuus, kaupungin 

tasausjärjestelmästä saama korvaus, kaupungin tasausjärjestelmään 

maksama osuus, kaupungin + /- netto korvauksen jälkeen ja kaupungin 

lopullinen +/- netto huomioiden valtionosuusvähennyksen 

 

Ulvi
-la 

Per-
heet 

Kustan-
nukset 

Oma-
osuus 

Korvaus Rahoi-
tusosuus 

Netto Valtio-
osuus-
vähennys 

Lopul-
linen 
netto 

2000 9 540 043 320 950 219 093 60 287 158 806 -76 628 82 178 

2005 8 509 078 292 723 216 354 424 610 -208 256 -147 672 -355 928 

 

Ulvilan kaupungilla oli vuonna 2000 korvaukseen oikeuttavia lastensuojelun 

kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollollisista tukipalveluista 87 583 €, 

laitoshoidosta 410 981 € ja toimeksiantosuhteisesta perhehoidosta 41 478 € 

(Taulukko 50). 

 

Vuonna 2005 Ulvilan kaupungilla oli lastensuojelun tasausrahaston 

korvauksiin oikeuttavia kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollollisista 

tukipalveluista 72 143 €, laitoshuollosta 283 166 € ja 

toimeksiantosuhteisesta perhehoidosta 51 011 € (Taulukko 50). 

 

Taulukko 50. Ulvilan kaupungin lastensuojelun asiakasperheiden määrä, 

asiakkaiden määrä, huostaan otettujen lasten tai nuorten määrä, 

avohuollollisista tukipalveluiden kustannukset, laitoshuollon kustannukset 

ja toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset vuosina 2000 ja 2005. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

UlvUlvila Per-
heet 

Asiak-
kaat 

Huos-
tassa 

Avohuol
-lon tuki 
€ 

Laitos-
hoito € 

Laitos-
palvelun-
asiakkaat 

Perhehoito 
€ 

2000 9 36 12 87 583 410 981 10 41 478 

2005 8 29 7 72 143 283 166 11 51 011 
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ÄETSÄ 

Äetsän kunnan maksuosuuden perusteena oli 1 308 alle 21 -vuotiasta lasta 

vuonna 2000 (asukkaita 5 075).  Äetsässä oli yhden perheen aiheuttamat 

lastensuojelun kustannukset, jotka ylittivät tasausjärjestelmän 

omavastuuosuuden alarajan. Kustannukset olivat yhteensä 87 398 € ja 

kunnan omavastuuosuus oli 43 879 €. Kunta sai korvausta 43 519 €. Kunta 

maksoi rahoitusosuutenaan 19 923 € ja menetti valtionosuuden 

vähenemisenä 27 922 €. Äetsän kunta menetti vuonna 2000 

tasausjärjestelmän vaikutuksesta 4 326 € (Taulukko 51). 

 

Vuonna 2005 Äetsän kunnan maksuosuuden perusteena oli 1 217 alle 21-

vuotiasta lasta (asukkaita 4 955). Äetsän kunnalla oli yhden perheen 

aiheuttamat lastensuojelun kustannukset, jotka ylittivät tasausjärjestelmän 

omavastuuosuuden alarajan. Kustannukset olivat 36 956 € ja kunnan 

omavastuuosuus oli 28 587 €. Kunta sai korvausta 8 369 €. Kunta maksoi 

rahoitusosuutenaan 142 121 € ja menetti valtionosuuden vähennyksenä 52 

955 €. Äetsän kunta menetti vuonna 2005 tasausjärjestelmän vaikutuksesta 

186 707 € (Taulukko 51).  

 

Taulukko 51. Äetsän kunnan lastensuojelun perheiden määrä, kunnan 

kokonaiskustannukset, kunnan omarahoitusosuus, kunnan 

tasausjärjestelmästä saama korvaus, kunnan tasausjärjestelmään maksama 

osuus, kunnan+ /- netto korvauksen jälkeen ja kunnan lopullinen +/- netto 

huomioiden valtionosuusvähennyksen 

 

Äetsä Per-
heet 

Kustan-
nukset 

Oma-
osuus 

Korvaus Rahoi-
tusosuus 

Netto Valtio-
osuus-
vähennys 

Lopul-
linen 
netto 

2000 1 87 398 43 879 43 519 19 923 23 596 -27 922 -4 326 

2005 1 36 956 28 587 8 369 142 121 -133 752 -52 955 -186 707 

 

Äetsän kunnalla oli vuonna 2000 korvaukseen oikeuttavia lastensuojelun 

kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollollisista tukipalveluista 16 792 €, 
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laitoshoidosta 53 862 € ja toimeksiantosuhteisesta perhehoidosta 16 743 € 

(Taulukko 52). 

 

Vuonna 2005 Äetsän kunnalla oli lastensuojelun tasausrahaston korvauksiin 

oikeuttavia kustannuksia, jotka aiheutuivat avohuollollisista tukipalveluista 

3 770 € ja laitoshuollosta 33 186 € (Taulukko 52). 

 

Taulukko 52. Äetsän kunnan lastensuojelun asiakasperheiden määrä, 

asiakkaiden määrä, huostaan otettujen lasten tai nuorten määrä, 

avohuollollisista tukipalveluiden kustannukset, laitoshuollon kustannukset 

ja toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset vuosina 2000 ja 2005. 

 

 

 

 
 

 

 

 

7.2 Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän 
vaikutukset Satakunnan erityishuoltopiirin kunnissa 
sosiaalijohtajien arvioimana 
 
 

Kysyin Satakunnan kuntien sosiaalijohtajilta kyselylomakkeen (Liite 1.) 

avulla, miten kuntien näkemyksen mukaan lastensuojelun suurten 

kustannusten tasausjärjestelmä on saavuttanut tavoitteensa. 

Kyselylomakkeessa oli kahdeksan strukturoitua väittämää, joihin 

sosiaalijohtajia pyydettiin vastaamaan vaihtoehdolla, mikä parhaiten heidän 

mielestään kuvasi heidän tilannettaan. Vaihtoehdot olivat a) erittäin paljon 

b) paljon c) jonkin verran d) vähän e) ei ollenkaan. Lisäksi 

kyselylomakkeessa oli viisi kysymystä, joiden vastausvaihtoehdot olivat 

kyllä – ei tai lisääntynyt – vähentynyt. Kysymys 14 oli avoin kysymys: ” 

Miten arvioisitte tasausjärjestelmän aiheuttamia vaikutuksia omassa 

kunnassanne?” Kaikkiin kysymyksiin liittyi avoin osa, jossa oli tilaa 

Ulvi-
la 

Per-
heet 

Asiak-
kaat 

Huos-
tassa 

Avohuol
-lon tuki 
€ 

Laitos-
hoito € 

Laitos-
palvelun-
asiakkaat 

Perhehoito 
€ 

2000 1 6 2 16 792 53 862 1 16 743 

2005 1 3 1 3 770 33 186 1 0 
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kuvailla tilannetta. Lähetin kyselyn 5.6.2007 kaikille Satakunnan 

sosiaalijohtajille eli 25 kappaletta. Määräaikaan mennessä sai 12 vastausta. 

Lähestyin sosiaalijohtajia uudelleen juhannuksen jälkeen sähköpostitse, 

mutta en saanut ainoatakaan vastausta tai muuta yhteydenottoa. Kesän 

jälkeen, 17.8., lähetin kyselylomakkeet uudelleen Satakunnan kuntiin, joista 

en ollut saanut vastausta. Lisäksi havaitsin, että Punkalaidun ja Äetsä 

kuuluvat Satakunnan erityishuoltopiiriin, vaikka eivät ole Satakunnan 

kuntia. Lähetin myös heille kyselylomakkeen. Sain kolme vastausta. Olen 

siis saanut 15 vastausta 27:stä, jotka lähetin. Vastausprosentiksi tuli 55,6. 

Vastausprosenttiin en ole tyytyväinen, mutta kun huomioi kesäajan ja 

merkittävät paineet PARAS-hankkeen vuoksi, niin tähän on tyytyminen. 

 

Vastaajien taustatietoina kysyin kunnan nimeä ja vastaajan työuran pituutta 

lastensuojelussa. Kaikilla vastaajilla oli merkittävästi kokemusta 

lastensuojelussa. Kaikki olivat työskennelleet lastensuojelussa yli 10 vuotta. 

Kahdeksan (53 %) vastaajaa oli työskennellyt 10 – 19 vuotta, viisi (33 %) 

vastaajaa 20 – 29 vuotta ja kaksi (14 % )vastaajaa yli 30 vuotta. 

 

Väittämä 1. Tasausjärjestelmä on tehostanut huoltosuunnitelmien tekoa..  

Vastaajista yhden (6,7 %) mielestä tasausjärjestelmä on tehostanut 

huoltosuunnitelmien tekoa erittäin paljon, kahden mielestä paljon (13,3 %), 

kuuden vastaajan mielestä jonkin verran (40 %), kahden mukaan vähän 

(13,3 %) ja neljän mielestä ei ollenkaan (26,6 %) (Taulukko 53). 

 

Taulukko 53. Tasausjärjestelmä on tehostanut huoltosuunnitelmien tekoa. 

 

       

 

 

 

 

 

 

     N    % 

Erittäin paljon      1      6,7 

Paljon      2    13,3 

Jonkin verran      6    40 

Vähän      2    13,3 

Ei ollenkaan      4    26,6 

Yhteensä    15  100 
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Liittyen väittämään yksi, kysyttiin: ”Jos muutosta on tapahtunut, kuvaile 

muutosta lyhyesti.” Pyyntöön saatiin seuraavat vastaukset: 

”Pakollinen vaihe ennen varojen käyttämistä.” 

 ”Kaikissa tapauksissa tehtiin hoitosuunnitelma – tämä tavoite asetettiin, 

mutta ei pystytty pitämään siitä kiinni.” 

 ”Huoltosuunnitelmat tehdään nopeammin joko ennen sijoitusta (kuten 

pitääkin lain mukaan) tai sijoituksen toteuduttua.” 

 ”Dokumentointi kehittyi.” 

”Myös muut tekijät kuin tasausjärjestelmä on vaikuttanut 

huoltosuunnitelmien tekoon, sisältöön, laatuun, seurantaan yms.” 

”Kirjauksia on viime vuosina tehostettu, niihin on paneuduttu paremmin 

(tasausjärjestelmän aikana puhuttu asiasta enemmän).” 

 ”Huoltosuunnitelman tekoon on kiinnitetty enemmän huomiota.”  

 

Väittämä 2. Lastensuojelussa työskentelevien viranomaisten 

kustannustietoisuus on lisääntynyt tasausjärjestelmän vuoksi. 

Yhden (6,7 %) vastaajan mielestä lastensuojelussa työskentelevien 

kustannustietoisuus on lisääntynyt erittäin paljon. Kenenkään mielestä 

tietoisuus ei ollut lisääntynyt paljon, kuuden (46,7 %) vastaajan mielestä 

tietoisuus kustannuksista oli lisääntynyt jonkin verran, kolmen (20 %) 

mukaan vähän ja neljän (26,6 %) mukaan ei ollenkaan (Taulukko 54). 

 

 Taulukko 54. Lastensuojelussa työskentelevien viranomaisten 

kustannustietoisuus on lisääntynyt tasausjärjestelmän vuoksi. 

      N     % 

Erittäin paljon      1     6,7 

Paljon      -                  - 

Jonkin verran      7        46,7 

Vähän      2      20 

Ei ollenkaan      4    26,7 

Yhteensä    15  100 

 

Liittyen väittämään kaksi, kysyttiin: ”Jos kustannustietoisuus on lisääntynyt, 

miten se ilmenee” Pyyntöön saatiin seuraavat vastaukset: 
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”On huomannut, että kustannuksia tulee muustakin kuin vain 

hoitopäivämaksuista konkreettisesti, miten suuri kokonaissumma 

sijoituksesta vuodessa tuli.” 

 ”Avohuolto tehostunut, suoritehinnat on selvillä ja niitä voi vertailla. 

Yksityiset palvelun tuottajat ovat nostaneet hintoja.” 

 ”Seurattiin, mitä maksettiin rahastoon ja mitä sieltä saatiin takaisin.” 

” Tasausjärjestelmän aikana kustannuksia piti seurata tarkasti eri lajien 

osaltakin. Tämä lisäsi tietoutta eri menokohdista.” 

 ”Eri vaihtoehtojen kustannusvertailu entistä tarkempaa.” 

 ”Tasausjärjestelmä ei ole ajasta riippumaton. Maailma muuttuu myös 

muilta osin. Kaiken kaikkiaan talouden seuranta on tehostunut, 

mahdollistanut vaikuttavuuden seuranta lisääntynyt.” 

”Vertailtu eri sijoituspaikkojen hintoja.” 

 

Väittämä 3. Tasausjärjestelmä on synnyttänyt kuntiin uusia, parempia 

yhteistyökäytäntöjä. Sosiaalijohtajista yksi (6,7 %) oli sitä mieltä, että 

tasausjärjestelmä on synnyttänyt uusia, parempia yhteistyökäytäntöjä 

erittäin paljon, samoin yhden (6,7 %) mielestä paljon ja vielä yhden(6,7 %) 

mielestä jonkin verran. Kolme vastaajaa(20 %) oli sitä mieltä että, 

tasausjärjestelmä on synnyttänyt uusia yhteistyökäytäntöjä vähän ja 

yhdeksän(60 %) mielestä ei ollenkaan (Taulukko 55). 

 

Taulukko 55. Tasausjärjestelmä on synnyttänyt kuntiin uusia, parempia 

yhteistyökäytäntöjä. 

     N    % 

Erittäin paljon      1             6,7 

Paljon      1     6,7 

Jonkin verran      1     6,7  

Vähän      3    20 

Ei ollenkaan      9    60 

Yhteensä    15  100 
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Liittyen väittämään kolme, kysyttiin: ”Jos yhteistyökäytännöissä on 

tapahtunut muutosta, kuvaile millaista.” Pyyntöön saatiin seuraavat 

vastaukset:  

”Ei johdu tasausjärjestelmästä vaan karhukuntien hankkeista” 

”Eri viranomaistahot ( ls tukiryhmä). Seudullinen ja maakunnallinen 

hankeyhteistyö. Toimintamallit, prosessikuvaukset, ATK:n 

hyödyntäminen.” 

 

Väittämä 4. Lastensuojelupalvelujen käyttö on lisääntynyt 

tasausjärjestelmän vuoksi.” Yhdenkään sosiaalijohtajan mielestä 

lastensuojelupalvelujen käyttö ei ole lisääntynyt erittäin paljon tai paljon, 

jonkin verran palvelujen käyttö on lisääntynyt kahden (13,3 %) mielestä, 

vähän kahdeksan (53,3 %) mukaan ja viiden (33,4 %) mielestä ei ollenkaan 

(Taulukko 56). 

 

Taulukko 56. Lastensuojelupalvelujen käyttö on lisääntynyt 

tasausjärjestelmän vuoksi. 

     N    % 

Erittäin paljon      -             - 

Paljon      -     - 

Jonkin verran      2     13,3  

Vähän      8     53,3 

Ei ollenkaan      5     33,4 

Yhteensä    15   100 

 

 

Liittyen väittämään neljä kysyttiin: ”Jos lisäystä on tapahtunut, millaista 

muutos on ollut.” Pyyntöön saatiin seuraavat vastaukset: 

”Ehkä sijoitus laitokseen oli helpompi kun tiesi, että osa kustannuksista tuli 

takaisin.” 

”Muutos ei välttämättä johdu tasausjärjestelmästä vaan yleisestä 

lastensuojelun kehitystrendistä.” 

”Sijoituskohteeksi on valittu laadukkaita ja kalliimpia palveluja.” 
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”Tasausjärjestelmä ei ole lisännyt palvelujen käyttöä.” 

”Tasausjärjestelmä ei ole itseisarvo.” 

”Avohuoltopalveluihin kiinnitetty enemmän huomiota.” 

 ”Sijoitusta laitosmuotoiseen (melko kalliiseen) hoitopaikkaan ei turhaan 

viivytellä, koska kustannuksia tasataan jonkin verran.” 

 

Väittämä 5. Lastensuojelupalvelut ovat muuttuneet kunnan omista 

palveluista yksityisten tuottamiksi palveluiksi. Yhdenkään sosiaalijohtajan 

mielestä lastensuojelupalvelut eivät ole muuttuneet erittäin paljon 

yksityisiksi palveluiksi, kahden (14,3 %) mielestä paljon, kolmen (21,4 %) 

mielestä jonkin verran, vähän ei kenenkään mukaan mutta yhdeksän (64,3 

%) mielestä ei ollenkaan, Yksi vastaus oli tyhjä (Taulukko 57). 

 

Taulukko 57. Lastensuojelupalvelut ovat muuttuneet kunnan omista 

palveluista yksityisten tuottamiksi palveluiksi. 

     N    % 

Erittäin paljon      -             - 

Paljon      2     14,3 

Jonkin verran      3     21,4  

Vähän      -       - 

Ei ollenkaan      9     64,3 

Yhteensä    14    100 

 

 

Liittyen väittämään viisi, kysyttiin:” Jos muutosta on tapahtunut, kuvaile 

millaista muutos on ollut.” Pyyntöön saatiin seuraavat vastaukset: 

”Ei aiheutunut tasausjärjestelmästä.” 

 ”Ostettu konsultaatiopalvelua.” 

”Laitossijoitukset yksityisiin ovat lisääntyneet. Yksityiset palvelut, etenkin 

sijoituspalvelut ovat ylihinnoiteltuja. Oikea hintakilpailu puuttuu.” 

”Yksityisiä palveluntuottajan on tullut lisää etenkin satakuntaan – johtuu 

tarpeen kasvusta.”  

”Kunnan omia palveluja ei ole avohuollon tuottamia lukuunottamatta. 
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Väittämä 6. Tasausjärjestelmä on tehostanut asiakkaiden tarpeiden 

huomioonottamista. Yhdenkään vastaajan mielestä asiakkaiden tarpeiden 

huomioon ottaminen ei ole tehostunut erittäin paljon eikä paljon. Yhden (6,7 

%) vastaajan mielestä tarpeiden huomioon ottaminen on tehostunut jonkin 

verran, kolmen (20 %) mielestä vähän ja yhdentoista (73,3 %) mielestä ei 

ollenkaan (Taulukko 58). 

 

Taulukko 58. Tasausjärjestelmä on tehostanut asiakkaiden tarpeiden 

huomioon ottamista. 

     N    % 

Erittäin paljon      -               - 

Paljon      -       - 

Jonkin verran       1       6,7  

Vähän       3     20 

Ei ollenkaan     11     73,3 

Yhteensä     15    100 

 

 

Väittämän kuusi kohdalla kysyttiin: ”Jos tarpeiden huomioon ottamisessa on 

tapahtunut muutosta, kuvaile millaista muutos on ollut.” Tällä kertaa ei 

saatu vastauksia. 

 

Väittämä 7. Huostaanotot ovat a) lisääntyneet b) vähentyneet. Kahdeksan 

(53,3 %) vastaajaa ilmaisi, ettei muutosta ole tapahtunut. Seitsemän (46,7 

%) vastaajan mielestä huostaanotot ovat lisääntyneet, mutta kolme heistä 

kirjasi lisähuomautuksen, ettei se johdu tasausjärjestelmästä (Taulukko 59). 

 

Taulukko 59. Huostaanotot ovat a) lisääntyneet b) vähentyneet. 

 N     % 

Lisääntyneet   7  46,7 

Vähentyneet    -    - 

Ei muutosta   8       53,3 

Yhteensä    15 100 
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Seitsemännen väittämän jälkeen kysyttiin: ”Jos lisääntyneet tai vähentyneet,  

miksi.” Tähän kysymykseen saatiin seuraavat vastaukset: 

”Tasausjärjestelmä ei ole vaikuttanut tähän, vaan lastensuojelutarpeen 

kasvu.” 

 ”Yleinen trendi (vanhempien alkoholinkäytön lisääntyminen jne.). 

”Ei huostaanottoja ole lainkaan.” 

”Ei tasausjärjestelmän vaikutusta.” 

”Perheet voivat huonommin, vanhemmuus ”hukassa”. Perheen omat 

voimavarat ovat vähentyneet.” 

 ”Päihteiden käyttö on lisääntynyt (vanhemmilla, nuorilla), perheet vailla 

läheistukea (irrallisuus, muuttoalttius).” 

 ”Pysyneet ennallaan – pieni kunta – huostaanottoja harvoin.” 

 ”Ei suuria muutoksia.” 

”Tarve kasvanut, perheiden kyky huolehtia lapsistaan muuttunut.” 

 ”Ei tasausjärjestelmän vaikutuksesta vaan perheiden pahoinvoinnin 

vuoksi.” 

  

Väittämä 8. Avohuollon tukipalvelut ovat a) lisääntyneet b) vähentyneet. 

Vastaajista yhdentoista (73,3 %) mielestä avohuollon tukipalvelut ovat 

lisääntyneet. Neljä vastaajaa (26,7 %) oli kirjoittanut, että ”ei muutosta”. 

(Taulukko 60). 

 

Taulukko 60. Avohuollon tukipalvelut ovat a)lisääntyneet b)vähentyneet. 

 N     % 

Tukipalvelut lis. 11  73,3 

Tukipalvelut väh.    -    - 

Ei muutosta   4  26,7 

Yhteensä 15 100 

  

Kahdeksannen väittämän jälkeen kysyttiin:” Jos lisääntyneet tai 

vähentyneet, niin miksi.” Kysymykseen saatiin seuraavat vastaukset: 

”Lastensuojelun tarve on kasvanut.” 

”Uusia tukimuotoja kehitelty.” 

”Ei muutosta. Aina palvelu ollut avohuoltopainotteista.” 
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”Kysyntä on kasvanut, myös tapaukset. Ennaltaehkäisy on ensisijainen 

palvelu.” 

”Palveluvalikko on laajentunut ja toisaalta valikon sisällä yksityisten 

palvelujen tarjonta kasvanut (enemmän perhetyöntekijöitä).” 

 ”Tarve lisääntynyt – myös panostusta lisätty – perhetyö.” 

 ”Tarve kasvanut. Perheiden kyky huolehtia lapsistaan on muuttunut.” 

 ”Asia ollut enemmän esillä, tarkemmin paneuduttu asiaan.” 

 ”Perheiden tuen tarve lisääntynyt.” 

 

Väittämä 9: Tasausjärjestelmä alensi kynnystä sijoittaa, ottaa huostaan, 

samasta perheestä useampikin lapsi. Vastaajista kahden (13,3 %) mielestä 

tasausjärjestelmä alensi huostaan oton kynnystä ja kolmentoista (86,7 %) 

mielestä ei alentanut (Taulukko 61). 

 

Taulukko 61. Tasausjärjestelmä alensi kynnystä sijoittaa, ottaa huostaan, 

samasta perheestä useampikin lapsi. 

 N     % 

Kyllä kynnys aleni    2  13,3 

Ei alentunut  13  86,7 

Yhteensä  15   100  

  

 

Yhdeksännen väittämän jälkeen kysyttiin: ”Jos vastasitte kyllä, kuvailkaa 

syitä muutokselle.” Kysymykseen saatiin seuraavat vastaukset:  

 ”Tarve sanelee toimenpiteet – ei kustannukset.” 

 ”Ehkä lisäsi jonkin verran, mutta olisi lisääntynyt myös ilman 

tasausjärjestelmää.” 

 

Väittämä 10. Tasausjärjestelmä lisäsi oikeudenmukaisuutta kuntien välillä. 

Kahden (13,3 %) vastaajan mielestä tasausjärjestelmä lisäsi 

oikeudenmukaisuutta kuntien välillä ja kolmentoista (86,7 %) mielestä ei 

lisännyt (Taulukko 62). 
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Taulukko 62. Tasausjärjestelmä lisäsi oikeudenmukaisuutta kuntien välillä. 

 N     % 

Lisäsi    2  13,3 

Ei lisännyt  13  86,7 

Yhteensä  15   100  

 

Kymmenennen väittämän jälkeen kysyttiin.”Jos muutosta tapahtui, 

minkälaista se oli.” Kysymykseen saatiin seuraavat vastaukset: 

”Lisäsi epäoikeudenmukaisuutta. Pienet kunnat maksoivat isojen 

kaupunkien kalliita laitosmaksuja.” 

”Pienet maksoi suurten kuntien kustannuksia.” 

”Päinvastoin !!! Pienet kunnat maksoivat suurten kustannuksia.” 

”Isot kunnat voitti. Pieni kunta, joka teki hyvää perhetyötä, ennaltaehkäisyä 

hävisi.” 

”Pienet kunnat maksoivat isojen huostaanotot ja avohuollon toimenpiteiden 

laiminlyönnit).” 

 ”Pienet kunnat joutuivat käytännössä suurten kuntien 

lastensuojelukustannusten osamaksajiksi.” 

 

Väittämä 11: ”Tasausjärjestelmä lisäsi tasa-arvoisuutta kuntalaisten välillä 

eri kunnissa.” Kahden (13,3 %) vastaajan mielestä tasausjärjestelmä lisäsi 

tasa-arvoisuutta kuntalaisten välillä eri kunnissa ja kolmentoista (86,7 %) 

mielestä ei lisännyt (Taulukko 63). 

 

Taulukko 63. Tasausjärjestelmä lisäsi tasa-arvoisuutta kuntalaisten välillä 

eri kunnissa. 

 N     % 

Lisäsi    2  13,3 

Ei lisännyt  13  86,7 

Yhteensä  15   100  

 

 

Yhdennentoista väittämän jälkeen kysyttiin: Jos muutosta tapahtui, 

minkälaista se oli. Kysymykseen saatiin seuraavat vastaukset: 
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”Ehkä jossain kunnissa voitiin huostaanottoja tehdä helpommin.” 

 ”Tuskin lisäsi.” 

 ”Tasausjärjestelmään maksamamme rahat olivat poissa omista 

avopalveluistamme.” 

 

Väittämä 12. Tasausjärjestelmä lisäsi tehokkuutta kunnan 

lastensuojelutoiminnassa. Kukaan vastaaja ei vastannut erittäin paljon tai 

paljon. Yhden (6,7 %) vastaajan mielestä tasausjärjestelmä lisäsi 

tehokkuutta jonkin verran, viiden mielestä (33,3 %) vähän ja yhdeksän (60 

%) mielestä ei ollenkaan (Taulukko 64). 

 

Taulukko 64. Tasausjärjestelmä lisäsi tehokkuutta kunnan 

lastensuojelutoiminnassa. 

     N    % 

Erittäin paljon      -               - 

Paljon      -       - 

Jonkin verran       1       6,7  

Vähän       5     33,3 

Ei ollenkaan       9     60 

Yhteensä     15    100 

 

 

Väittämän jälkeen kysyttiin: ”Jos toiminnan tehokkuudessa tapahtui 

muutosta, millaista se oli.” Kysymykseen saatiin seuraava vastaus: 

”Dokumentointi parani.” 

 

Väittämä 13. Tasausjärjestelmä lisäsi työn taloudellisuutta 

lastensuojelutoiminnassa. Yhdenkään vastaajan mielestä tasausjärjestelmä ei 

lisännyt taloudellisuutta erittäin paljon. Yhden (6,7 %) sosiaalijohtajan 

mielestä lisäsi paljon, kahden (13,3 %) mielestä jonkin verran ja neljän 

(26,7 %) mielestä vähän. Kahdeksan (53,3 %) vastaajaa oli sitä mieltä, ettei 

lisännyt työn taloudellisuutta ollenkaan (Taulukko 65). 
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Taulukko 65. Tasausjärjestelmä lisäsi työn taloudellisuutta 

lastensuojelutoiminnassa. 

     N    % 

Erittäin paljon      -               - 

Paljon      1       6,7  

Jonkin verran      2     13,3  

Vähän      4     26,7 

Ei ollenkaan      8     53,3 

Yhteensä     15    100 

 

Kysyttäessä ”Jos työn taloudellisuudessa tapahtui muutosta, millaista se oli” 

saatiin seuraavat vastaukset:  

 ”Työote sisälsi taloudellisuusajattelun.” 

”Kustannustietoisuus lisääntyi jnkv. ja tämän kautta taloudellisuuteen 

kiinnitettiin hieman enemmän huomiota.” 

”Jos oli tasausrahastosta saajana. Jos kunta sai enemmän kuin maksoi. 

Nettokustannukset mahd. aleni. Mutta etenkin alussa tasausrahasto kasvatti 

kustannuksia.” 

 

Neljännessätoista kohdassa kysyttiin: Miten arvioisitte tasausjärjestelmän 

aiheuttamia vaikutuksia omassa kunnassanne? Kysymykseen saatiin 

seuraavat vastaukset: 

”Ei paljon vaikutusta.” 

”Kirjaamista lisäsi. Toimistotyötä lisäsi, laskelmia piti tehdä saadakseen 

takaisin rahoja – lisäsi byrokratiaa. Silti menot olivat suuremmat kuin 

palautuksena saatiin!” 

”Tasausjärjestelmä aiheutti tuntuvia lisäkustannuksia kaupungille. Hyötyjiä 

olivat lähinnä suuret kaupungit. Järjestelmä oli täysin epäonnistunut ja 

epäoikeudenmukainen.” 

 ”Muutokseen on vaikuttanut moni muu asia: atk, henkilöstön vaihdokset, 

hankkeet. Järjestelmä sinällään ei muuttanut toimintaa, lapsen etu on ollut 

etusijalla. Näin jälkikäteen ei tilanne ole muuttunut vaikka järjestelmä 

purettiin. Tarve on jatkuvaa ja työtä riittää.” 
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”Kokemus ole, että pieni kunta maksoi suurten kuntien lastensuojelumenoja. 

Korvaukset olivat pois oman kunnan sos.- ja  lastensuojelutyöstä.” 

”Rauma on ollut keskisuurena kuntana maksumiehen roolissa. Mielestäni 

järjestelmä ei ollut perin onnistunut käytännönkään näkökulmasta (keräys 

tiedoista manuaalista, mahdollista tietojen hukkuminen). Ohjeistus 

puutteellista.” 

”Vaikutus negatiivinen. Maksoimme vuosien aikana järjestelmään suuret 

rahat, koskaan emme sieltä mitään saaneet (ei huostaanottoja).”  

”Kunnan avohuoltopainotteisuuden takia olemme enemmän 

maksumiehenä.” 

”Loppuvaiheessa saimme enemmän kuin maksoimme, kokonaisuutena 

lopputulos + - 0. Palvelutuottajien suoritehinnat nousi. Mitä olisi muuttunut 

vaikka tasausjärjestelmää ei olisi ollut? Varmaan jotain kuitenkin.” 

”Maksettiin isoja summia (= puolet lastensuojelumenoista), mutta ei saatu 

mitään takaisin, kun ei ollut laitossijoituksia (järjestelmä suosi 

huostaanottoa ja laitossijoitusta). Ko. rahalla olisi voinut tehdä omassa 

kunnassa todella paljon lastensuojelutyötä (eli hyvä kun loppui).” 

”Järjestelmän aikana olimme pääasiassa maksajia. Kahdessa tapauksessa 

saimme jonkin verran korvauksia. Kokemukset ovat vähäisiä.” 

”Pääosin voimassaoloaikana kunta maksoi rahastoon, mutta sai sieltä tuloja 

vain muutamana vuonna.” 
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8 Yhteenveto ja pohdinta 

 

Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän taloudelliset 
vaikutukset Satakunnan erityishuoltopiirin kunnissa 2000 ja 2005  
tilastojen valossa 
 
Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän tarkoituksena oli 

auttaa kuntia selviytymään yllättävän suurista lastensuojelun kustannuksista 

ja taata kaikille lapsille lastensuojelua tarvittaessa. Toisaalta oli todettu, että 

suurissa kaupungeissa lastensuojelun tarve on suurempi kuin pienissä 

kunnissa. Tähänkin haasteeseen pyrittiin tasausjärjestelmällä vastaamaan. 

 

Seuraavassa olen tehnyt laskennallisesti, tilastojen perusteella, yhteenvedon 

tasausjärjestelmän vaikutuksista Satakunnan erityishuoltopiirin kunnissa. 

Kuntakohtaisesti olen ottanut huomioon kunnan tasausjärjestelmän piiriin 

luetut kaikki lastensuojelun kustannukset, kunnan omarahoitusosuuden, 

kunnan saaman korvauksen, kunnan tasausjärjestelmään maksaman 

osuuden, sekä tasausjärjestelmän kunnalle aiheuttaman valtionosuuden 

vähennyksen. Näin saadaan selville, mitkä kunnat ovat hyötyneet 

tasausjärjestelmästä ja toisaalta mitkä kunnat ovat joutuneet järjestelmän 

maksajiksi eli ovat hävinneet, menettäneet rahaa, järjestelmän 

vaikutuksesta. 

 

On myös muistettava, että järjestelmä toimi vakuutuksen lailla, jos kunnalle 

syntyi suhteettoman suuria kustannuksia, kunta sai järjestelmästä 

korvauksen. Voidaan tietysti miettiä, olivatko ”vakuutusmaksut” liian 

korkeita ja olivatko säännöt oikeudenmukaisia? Hyötyivätkö suuret 

kaupungit liikaa? 

 

Aineiston käsittelyvaiheessa jaoin kunnat neljään ryhmään. Tässä 

yhteenvedossa käytän samoja ryhmiä. Ensimmäinen ryhmä käsittää kaksi 

kuntaa, jotka eivät saaneet kumpanakaan vuonna korvausta järjestelmästä. 
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Vuonna 2000 Kiikoinen (1350 as.) hävisi 12 244 € ja vuonna 2005 52 996 €. 

Vuonna 2000 Siikainen (2054 as.) hävisi 18 027 € ja vuonna 2005 65 748 €. 

 

Ryhmään kaksi kuului 11 kuntaa, jotka eivät saaneet korvausta vuonna 2000, mutta 

saivat korvausta vuonna 2005 (voittaneet lihavoitu). 

 

Vuonna 2000 Eurajoki (6028 as.) hävisi 57 685 € ja vuonna 2005 hävisi 213 546 €. 

Vuonna 2000 Harjavalta (8053 as.) hävisi 72 676 € ja 2005 hävisi 253 441 €.  

Vuonna 2000 Honkajoki (2227 as.) hävisi 20 602 € ja 2005 hävisi 47 171 €. 

Vuonna 2000 Jämijärvi (2359 as) hävisi 21 647 € ja vuonna 2005 hävisi 50 705 €. 

Vuonna 2000 Kiukainen (3629 as.) hävisi 32 836 € ja vuonna 2005 voitti 43 456 €. 

Vuonna 2000 Lappi (3316 as.) hävisi 31 366 € ja vuonna 2005 hävisi 21 702 €. 

Vuonna 2000 Lavia (2467 as.) hävisi 22 045 € ja vuonna 2005 voitti 60 716 €. 

Vuonna 2000 Pomarkku (2717 as.) hävisi 25 096 € ja vuonna 2005 hävisi 49 493. 

Vuonna 2000 Punkalaidun (3809 as.) hävisi 33 393 € ja 2005 hävisi 107 208 €. 

Vuonna 2000 Säkylä (5258 as.) hävisi 49 368 € ja vuonna 2005 hävisi 183 938 €. 

Vuonna 2000 Vampula (1796 as.) hävisi 15 359 € ja vuonna 2005 hävisi 14 663 €. 

 

Ryhmään kolme kuului kaksi kuntaa, jotka saivat korvausta vuonna 2000, mutta 

eivät saaneet korvausta vuonna 2005. 

 

Vuonna 2000 Karvia (3109 as.) hävisi 10 223 € ja vuonna 2005 hävisi 103 758 €. 

Vuonna 2000 Merikarvia (3949 as.) hävisi 6868 ja vuonna 2005 hävisi 134 776 €. 

 

Neljänteen ryhmään kuuluivat kunnat, jotka saivat korvausta molempina vuosina.  

 

Vuonna 2000 Eura (9589 as.) hävisi 6 049 € ja vuonna 2005 voitti 77 994 €. 

Vuonna 2000 Huittinen (9291 as.) voitti 39 € ja vuonna 2005 hävisi 311 956 €. 

Vuonna 2000 Kankaanpää (13261 as.) hävisi 108 262 € ja 2005 hävisi 90 211 €. 

Vuonna 2000 Kokemäki (8908 as.) hävisi 59 113 € ja 2005 voitti 255 351 €. 

Vuonna 2000 Köyliö (3069 as.) hävisi 18 507 € ja vuonna 2005 hävisi 9 496 €. 

Vuonna 2000 Luvia (3345 as.) hävisi 20 880 € ja vuonna 2005 hävisi 107 257 €. 

Vuonna 2000 Nakkila (6155 as.) voitti 64 327 € ja vuonna hävisi 171 573 €. 

Vuonna 2000 Noormarkku (6297 as.) hävisi 50 748 ja  2005 voitti 14 737 €. 

Vuonna 2000 Pori (76 375 as.) voitti 335 787 € ja 2005 voitti 1 849 018 €. 

Vuonna 2000 Rauma (38167 as.) hävisi 18 608 € ja vuonna 2005 hävisi 806 897 €. 

Vuonna 2000 Ulvila (14 243 as.) voitti 82 178 € ja vuonna 2005 hävisi 355 928 €. 
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Vuonna 2000 Äetsä (5190 as.) hävisi 4 326 € ja vuonna 2005 hävisi 186 707 €. 

 

Kun tarkastellaan tasausjärjestelmän taloudellisia vaikutuksia 

satakuntalaisten kuntiin, niin on hyvin ymmärrettävää että, Satakunnassa ei 

oltu tyytyväisiä tasausjärjestelmään. Viittaan myös Heli Sahalan tulokseen 

valtakunnallisesti. ”Nämä suuret erot ovat kunnissa tyytymättömyyttä 

aiheuttanut piirre koko järjestelmää kohtaan. Helsinki on alueena hyötynyt 

muutoksesta joka vuosi. Aikaisempaa enemmän valtionosuutta on 

kohdistunut jakovuosina myös Uusimaalle, Etelä-Hämeeseen, 

Kymenlaaksoon ja Pohjois-Pohjanmaalle. Suurimmat vähennykset ovat 

puolestaan kohdistuneet Etelä-Pohjanmaalle, Pirkanmaalle, Savoon, Keski-

Suomeen ja Satakuntaan”. (Sahala 2005, 2.) 

 

Satakunnassa kaksi kuntaa ei ole saanut kumpanakaan tarkastelussa olleena 

vuonna korvausta ja näin olivat vain maksajan asemassa. Niistä 

yhdestätoista kunnasta, jotka saivat korvausta vuonna 2005, mutta eivät 

saaneet korvausta vuonna 2000, vain kaksi jäi voitolle vuonna 2005. 

Kunnat, jotka saivat korvausta vuonna 2000, mutta eivät saaneet korvausta 

vuonna 2005, hävisivät taloudellisesti molempina vuosina. Niiden 

kahdentoista kunnan joukossa, jotka saivat korvausta molempina vuosina, 

oli eniten voittajia. Ainoa molempina vuosina voittanut kunta oli Porin 

kaupunki.  

 

Kun tarkastellaan voittajia ja häviäjiä asukasluvun mukaan, havaitaan, että 

pienimmät kunnat olivat häviäjiä. Alle 5 000 asukkaan kunnista Kiukainen 

ja Lavia voittivat vuonna 2005. Noin 10 000 asukkaan kunnista voittajia oli 

Eura vuonna 2005, Huittinen vuonna 2000, Kokemäki vuonna 2005 ja 

Ulvila vuonna 2000. Noin 6 000 asukkaan kunnista Nakkila voitti vuonna 

2000 ja Noormarkku 2005. Porin voitto oli vuonna 2000 335 787 € ja 

vuonna 2005 1 849497 €. Pori voitti suurimpana kuntana, mutta seuraavaksi 

suurin Rauma hävisi molempina vuosina.   

 

Olen edellä etsinyt tasausjärjestelmän vaikutusten riippuvuutta kunnan 

asukasmäärästä. Selvästi on todettavissa, että suuret kaupungit hyötyivät, 
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Satakunnassa Pori, mutta myös valtakunnallisesti Heli Sahalan tutkimusten 

mukaan. Jos pienillä kunnilla ei ollut laitossijoituksia, ne maksoivat 

järjestelmälle ”vakuutusmaksuja”. Maksut kasvoivat vuosivuodelta kun 

kustannukset nousivat palvelujen kysynnän lisääntyessä ja hintojen 

noustessa. 

 

Vaikka Satakunnan kunnista löytyi voittajiakin, suurin osa kuitenkin hävisi 

taloudellisesti lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän takia 

vuosina 2000 ja 2005.  

 

Satakunnan erityishuoltopiirin tilastojen valossa olen tarkastellut myös 

lastensuojelun kustannusten jakautumista laitoshuollon, perhehoidon ja 

avohuollollisten tukitoimenpiteiden kesken. Satakunnassa näkyy sama 

suuntaus kuin valtakunnallisesti, että lastensuojelun kustannuksista 85 % 

aiheutuu laitossijoituksista.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteina on jo vuosien ajan ollut siirtyminen 

kallista ja raskaasta laitoshoidosta edullisempaan ja asiakaslähtöisempää 

avohuoltoon. Myös lastensuojelulain henki on avohuoltopainotteinen.  

 

Kun tarkastelemme Satakunnan kuntien lastensuojelupalvelujen tuottamista 

ja käyttämistä vuosina 2000 ja 2005, havaitsemme, että suurin osa 

lastensuojelun kustannuksista käytetään laitoshoitoon. 

 

Tasausjärjestelmää on kritisoitu siitä, että se tukee laitoshoidon käyttöä. 

Lain tavoitteena olikin mahdollistaa laitoshoidon käyttö tarvittaessa, kun oli 

oletus, että pienet kunnat eivät sijoita lasta laitoshoitoon taloudellisten 

resurssien puutteessa, vaikka tarve on aivan ilmeinen. Nyt on vaikea 

arvioida, mitkä laitossijoitukset ovat aivan välttämättömiä ja missä 

tapauksissa olisi selvitty avohuollon toimenpitein. 

 

Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän aikana vuosina 

2000 ja 2005 Satakunnanerityishuoltopiiriin kuuluvissa kunnissa 

laitoshoidon kustannusten lisäystä tapahtui 19 kunnassa, neljässä kunnassa 
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ei tapahtunut muutosta ja neljässä kunnassa laitoshoitoon käytetyt menot 

aleni. Asiaan vaikutti varmasti monet asiat, kuten hintatason nousu ja 

vaikeus huomioida kaikkia avohuollon menoja tasausjärjestelmän 

korvauksiin oikeuttaviksi. 

 

Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän vaikutukset 
Satakunnan erityishuoltopiirin kunnissa sosiaalijohtajien arvioimana 
 
Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän tavoitteina oli tasata 

lastensuojelun aiheuttamia suuria kustannuksia eri kuntien välillä. 

Edellisessä osiossa tarkasteltiin tasauksen onnistumista Satakunnassa. 

Toisaalta tasausjärjestelmällä oli tavoitteena tehostaa hoitosuunnitelmien 

tekoa, lisätä työntekijöiden kustannustietoisuutta, luoda uusia työkäytäntöjä 

ja taata asiakkaille oikeat, oikea-aikaiset ja laadukkaat palvelut. Pyrin 

selvittämään, saavuttiko tasausjärjestelmä sille asetetut tavoitteet. Kysyin 

tasausjärjestelmän vaikutuksia kuntien sosiaalijohtajilta. 

 

Tarkasteltaessa vastauksia voidaan todeta, että huoltosuunnitelmien teko 

tehostui ainakin jonkin verran, samoin kustannustietoisuus lisääntyi 

työntekijöiden keskuudessa. Vastaajista oli 60 % sitä mieltä, että 

yhteistyökäytäntöjä ei syntynyt ollenkaan järjestelmän ansiosta. 

Lastensuojelupalvelujen käytön ei todettu lisääntyneen järjestelmän vuoksi, 

eikä myöskään koettu, että lastensuojelupalveluja olisi ostettu aiempaa 

enemmän yksityisiltä järjestelmän vaikutuksesta. 

 

Vastaajat eivät todenneet, että perheiden tarpeiden huomioon ottamisessa 

olisi juurikaan tapahtunut muutosta järjestelmän ansiosta. Huostaanotot 

olivat lisääntyneet, mutta muutos on tapahtunut yhteiskunnan muutoksen 

takia. Vastaajat arvioivat että, myös avohuollon tukipalvelujen käyttö on 

lisääntynyt tarpeen kasvaessa. 

 

Tasausjärjestelmän ei koettu alentaneen kynnystä saman perheen useamman 

lapsen huostaanotoille. Tasausjärjestelmän ei uskottu lisänneen 
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oikeudenmukaisuutta tai tasa-arvoa kuntien välillä. Myöskään järjestelmän 

ei koettu lisänneen tehokkuutta tai taloudellisuutta lastensuojelussa. 

 

Tämän tarkastelun jälkeen voidaan todeta että lastensuojelun suurten 

kustannusten tasausjärjestelmä toimi huonosti valtion hallinnon 

kannustinjärjestelmänä arvioitaessa lain tavoitteiden saavuttamista, 

erityisesti Satakunnassa, missä kokonaisuudessaankin valtion tuki jäi alle 50 

%, miksi se oli lakia laadittaessa suunniteltu.  

 

Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä ja fiskaalisen 

federalismin periaatteet 

 

Valtionosuusjärjestelmien tarkoituksena on toimin valtionhallinnon 

käyttäminä kannustinjärjestelminä ja pyrkiä ohjailemaan ja yhteen 

sovittamaan kuntien toimintaa. Miten lastensuojelun tasausjärjestelmä 

noudattaa fiskaalisen federalismin periaatteita?  

 

Musgravelaisen julkistalousopin mukaan julkisella vallalla on kolme 

päätehtävää: allokaatio-, tulonjako- ja stabilisaatiotehtävät. 

Allokaatiotehtävällä tarkoitetaan julkisten palvelujen tarjoamista ja 

kohdentamista kuluttajille. Tulonjakotehtävällä tarkoitetaan sopivasta 

yksilöiden välisestä ja alueellisesta tulonjaosta huolehtimista. 

Stabilisaatiotehtävällä tarkoitetaan talouden vakaan kehityksen turvaamista 

erilaisten talouspoliittisten toimenpiteiden avulla. Tarkasteltaessa 

lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmää, sen pyrkimyksenä 

oli toteuttaa kaikkia näitä Musgravelaisia päätehtäviä. 

 

Fiskaalinen federalismi on julkisia tuloja ja menoja koskevan päätöksenteon 

hajauttamista vähintään kahdelle hallinnon tasolle esim. kunnille ja valtiolle. 

Fiskaalisen federalismin teoriassa pyritään löytämään mahdollisimman hyvä 

työnjako eri hallinnon tasojen välille julkisen vallan tehtävien hoitamisessa.  

Käsiteltäviä peruskysymyksiä ovat seuraavat: millaisia ja minkä kokoisia 

julkisen sektorin tasojen tulisi olla, mitkä olisivat niille sopivat tehtävät ja 

miten ne tulisi rahoittaa? Miten eri tasojen menojen ja tulojen erotuksena 
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syntyvät fiskaaliset vajeet ovat katettavissa erilaisilla tasojen välisillä 

tulonsiirtomekanismeilla? Tasausjärjestelmä pyrki fiskaalisten vajeiden 

kattamiseen, mutta olivatko sen säännöt oikeat ja oikeudenmukaiset 

todentuvat kohteiden arvottamina. Yleensä järjestelmästä hyötyvät arvioivat 

järjestelmän hyväksi, mutta järjestelmän vuoksi häviäjät arvioivat 

järjestelmää epäonnistuneeksi.  

 

Fiskaalisen federalismin periaatteiden mukaisesti tasausjärjestelmä hyväksyi 

alueellisen erilaisuuden, kun se maksoi korvausta erityishuoltopiireille piirin 

väestöpohjan mukaan ja kunkin piirin sisällä kannettiin riski alueen 

lastensuojelun kustannusten kohoamisesta. Hyötyjä- ja maksajajoukon 

vastaavuuden periaatteen mukaan tasausjärjestelmän ei tullut ulkopuolelta 

resursseja vaan, resurssit kerättiin kunnilta ja saamatta jääneestä 

valtionosuudesta. Näin myös keskitetyn tulonjaon periaate toteutui. 

Järjestelmän voimassaolo aikana yksityiset lastensuojelulaitokset 

lisääntyivät merkittävästi. Aiheutuuko kasvu tasausjärjestelmän vai muun 

yhteiskunnan muutoksen vaikutuksesta, siihen ei tässä tutkimuksessa saatu 

vastausta? 

 

Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän tavoitteina oli 

lastensuojelun minimitason turvaaminen ja kuntien taloudellisten erojen 

tasoittaminen lastensuojelun tarpeiden hoitamiseksi. 

 

Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä noudatti fiskaalisen 

federalismin periaatteita ja toteutti lastensuojelulain kirjainta, vaikkakaan 

kaikki kunnat eivät olleet tyytyväisiä käytännössä esiintyviin vaikutuksiin. 
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LASTENSUOJELUN SUURTEN KUSTANNUSTEN TASAUSKORVAUS LsL 123/99  
Perhekohtainen yhteenveto   Liite 1 

     
Kunta Kuntanumero    

     
Perhenumero Asiakasnumerot/-koodit   
     

1. PERHETTÄ KOSKEVAT TIEDOT     

     

Ensimmäisen huoltosuunnitelman laatimispäivä  

Tasauskustannusten laskemisen alkamispäivä  

12 kk:n jakson päättymispäivä   

     

Huoltosuunnitelman mukaan palvelujen piirissä perheenjäseniä  

Lapsia alle 18. vuotiaita      

Nuoria 18-20 vuotiaita      

Aikuisia      

Muita      

Huostaanotettuja      

     

2. LASKUTUSTIEDOT NYKYISELTÄ LASKUTUSKAUDELTA (enint.12 kk) 
Laskutuksen alkamispäivä     

Laskutusjakso     

Laskutettava jakso, ajalta     

Edellinen lasku, ajalta     

     

LASKUN PERUSTEENA OLEVIEN PALVELUJEN ERITTELY  
2.1. Lasta ja perhettä koskevat avohuollolliset tukipalvelut  

     

 Suorite yksik.hinta Lukumäärä Yht. mk 

Sosiaalityö     

Kotipalveluhenkilökunnan työ     

Tukihenkilö/tukiperhe     

Lomatoiminta     

Asuminen     

Päivähoito     

Perheneuvola     

Päihdehuolto     

Taloudelliset tukitoimet     

Matkakustannukset     

Muut     

Yhteensä     
     
Lapsia alle 18. vuotiaita      

Nuoria 18-20 vuotiaita      
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Aikuisia      

Muita      

2.2. Laitoshuolto lapselle/nuorelle tai koko perheelle/osalle perhettä 
     

 Suorite yksik.hinta Lukumäärä Yht. mk 

Lastensuojelulaitos     

Lastensuojelulaitos     

Lastensuojelulaitos     

Lastensuojelulaitos     

Terveydenhuollon laitos     

Terveydenhuollon laitos     

Ensi- tai turvakoti     

Ammatillinen perhekoti     

Päihdehuollon laitos     

Muu laitos     

Yhteensä     
     

Lapsia alle 18. vuotiaita      

Nuoria 18-20 vuotiaita      

Aikuisia      

Muita      

     

2.3. Toimeksiantosuhteinen perhehoito    

     

 Suorite yksik.hinta Lukumäärä Yht. mk 

Pitkäaikainen perhehoito     

Pitkäaikainen perhehoito     

Lyhytaikainen perhehoito     

Lyhytaikainen perhehoito     

Kriisiperhehoito     

Terveydenhuollon laitos     

Yhteensä     
     

Lapsia alle 18. vuotiaita      

Nuoria 18-20 vuotiaita      

Aikuisia      

Muita      

     

2.1. - 2.3. Yhteensä siirretyään laskuun       
          

3. LASKUN PERUSTEET         

Perheen kustannukset         
Omavastuuosuus         

Omavastuuosuuden ylittävä määrä mk       
Kunnalle korvattava osuus omavastuun ylittävistä kustannuksista 70 %   
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       Kyselylomake                                                                                      Liite 2  

 

Kunnan nimi -------------------------------------------- 

 

Vastaaja on työskennellyt lastensuojelussa---------------- vuotta 

 

1. Tasausjärjestelmä on tehostanut huoltosuunnitelmien tekoa. 

a) erittäin paljon 

b) paljon 

c) jonkin verran 

d) vähän 

e) ei ollenkaan 

Jos hoitosuunnitelmien teko on muuttunut, kuvaile miten-------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Lastensuojelussa työskentelevien viranomaisten kustannustietoisuus on lisääntynyt 

tasausjärjestelmän vuoksi. 

a) erittäin paljon 

b) paljon 

c) jonkin verran 

d) vähän 

e) ei ollenkaan 

Jos kustannustietoisuus on muuttunut, kuvaile millaista muutosta on tapahtunut-----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Tasausjärjestelmä on synnyttänyt kuntiin uusia, parempia yhteistyökäytäntöjä. 

a) erittäin paljon 

b) paljon 

c) jonkin verran 

d) vähän 

e) ei ollenkaan 
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Jos yhteistyökäytännöissä on tapahtunut muutosta, kuvaile millaista------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Lastensuojelupalvelujen käyttö on lisääntynyt tasausjärjestelmän vuoksi. 

a) erittäin paljon 

b) paljon 

c) jonkin verran 

d) vähän 

e) ei ollenkaan 

Jos lastensuojelupalvelujen käytössä on tapahtunut muutosta, kuvaile millaista muutos 

on ollut-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Lastensuojelupalvelut ovat muuttuneet kunnan omista palveluista yksityisten 

tuottamiksi palveluiksi. 

a) erittäin paljon 

b) paljon 

c) jonkin verran 

d) vähän 

e) ei ollenkaan 

Jos palvelujen tuottamisessa on tapahtunut muutosta, kuvaile millaista muutos on ollut--

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Tasausjärjestelmä on tehostanut asiakkaiden tarpeiden huomioonottamista. 

a) erittäin paljon 

b) paljon 

c) jonkin verran 

d) vähän 

e) ei ollenkaan 
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Jos tasausjärjestelmä on tehostanut asiakkaiden tarpeiden huomioonottamista, kuvaile 

millaista muutos on ollut.---------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Huostaanotot ovat  

a) lisääntyneet 

b) vähentyneet. 

Jos lisääntyneet tai vähentyneet, miksi -----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Avohuollon tukipalvelut ovat  

a) lisääntyneet 

b) vähentyneet 

Jos lisääntyneet tai vähentyneet, niin miksi ------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Tasausjärjestelmä alensi kynnystä sijoittaa, ottaahuostaan, samasta perheestä 

useampikin lapsi 

a) Kyllä 

b) Ei 

Jos vastasitte kyllä, kuvailkaa syitä muutokselle ------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Tasausjärjestelmä lisäsi oikeudenmukaisuutta kuntien välillä 

a) Kyllä 

b) Ei 

Jos muutosta tapahtui, minkälaista se oli ---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. Tasausjärjestelmä lisäsi tasa-arvoisuutta kuntalaisten välillä eri kunnissa. 

a) Kyllä 

b) Ei 

Jos muutosta tapahtui, minkälaista se oli---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Tasausjärjestelmä lisäsi tehokkuutta kunnan lastensuojelutoiminnassa 

a) erittäin paljon 

b) paljon 

c) jonkin verran 

d) vähän 

e) ei ollenkaan 

Jos toiminnan tehokkuudessa tapahtui muutosta, millaista se oli------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Tasausjärjestelmä lisäsi työn taloudellisuutta lastensuojelussa 

 a) erittäin paljon 

b) paljon 

c) jonkin verran 

d) vähän 

e) ei ollenkaan 

Jos työn taloudellisuudessa tapahtui muutosta, millaista se oli--------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          14. Miten arvioisitte tasausjärjestelmän aiheuttamia vaikutuksia omassa kunnassanne--
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Tekstiä voitte tarvittaessa jatkaa myös paperin toiselle puolelle! 
         Suurenmoiset kiitokset vaivannäöstänne! 
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