
Utkast 16.3.2017 

 

Sammandrag: Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om 

skyddshem 

 

1 Inledning 

 

Lagen om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster 

(1354/2014, nedan lagen eller den gällande lagen om skyddshem) trädde i kraft vid ingången av 

2015. Genom den gällande lagen om skyddshem överfördes finansieringen av skyddshemstjänster 

till staten. Dessförinnan fanns det inga uttryckliga bestämmelser om finansiering av skyddshems-

tjänster, men i enlighet med den dåvarande socialvårdslagen (710/1982) var det kommunerna som 

ansvarade för finansieringen. Genom lagen föreskrevs det också att Institutet för hälsa och välfärd 

ansvarar för ordnandet och samordningen av skyddshemstjänster. 

 

När riksdagen stiftade den gällande lagen om skyddshem godkände den samtidigt ett uttalande en-

ligt vilket riksdagen förutsatte att regeringen följer lagens verkställande och bedömer hur ansvaret 

för anordnande och finansieringen av skyddshemsverksamheten fungerar liksom också hur väl 

krishjälpen fungerar i förhållande till systemet med social- och hälsovårdstjänster (se RSv 208/2014 

rd). I detta syfte fanns vid social- och hälsovårdsministeriet 20.10.2015—31.12.2016 en grupp för 

uppföljning och utvärdering av verkställigheten av lagen om ersättning som betalas av statens me-

del till producenter av skyddshemstjänster (STM048:00/2015, nedan gruppen för utvärdering av 

lagen om skyddshem). Denna regeringsproposition baserar sig på de ändringsbehov som påtalats av 

gruppen för utvärdering av lagen om skyddshem. 

 

2 Bedömning av nuläget 

 

Enligt gruppen för utvärdering av lagen om skyddshem fungerar den gällande lagen om skyddshem 

i huvudsak bra. Framför allt de aktörer som producerar skyddshemstjänster anser att lagen har skap-

at kontinuitet och stabilitet i skyddshemsverksamheten. Dessutom har lagen skapat klarhet i att kri-

ser som gäller våld i nära relationer inte ska bemötas endast genom att man erbjuder en skyddsbo-

stad, utan att det också behövs yrkeskunnig krishjälp i situationen. Samtidigt har producenterna av 

skyddshemstjänster önskat att det ska skapas klarhet i lagstiftningen t.ex. i fråga om huruvida 

skyddshemmet bör fatta ett beslut eller ingå ett avtal för att en person ska kunna bo på skyddshem-

met. 

 

Institutet för hälsa och välfärd, som ansvarar för att ordna skyddshemstjänster, har upplevt det som 

problematiskt att institutet enligt lagen ska ingå ett avtal om produktion av skyddshemstjänster där 

man kommer överens om beloppet och utbetalningen av den ersättning som betalas av statens me-

del, samtidigt som man tillämpar många bestämmelser i statsunderstödslagen på ersättningen. En-

ligt lagens 13 § 1 mom. tillämpas på ersättningen t.ex. 21 § i statsunderstödslagen om återkrav av 

statsunderstöd. Återkrav är inte möjligt med stöd av avtalet, utan kräver ett förvaltningsbeslut. Utö-

ver att Institutet för hälsa och välfärd ingår de i lagens 9 § avsedda avtalen med tjänsteproducenter-

na, i vilka man kommer överens t.ex. om ersättningsbeloppet, fattar institutet alltså också beslut om 

utdelning av ersättning i enlighet med statsunderstödslagen.  

 

I den nuvarande modellen, som är ett mellanting mellan avtal och statsunderstöd, är det i praktiken 

ofta så att det i en fråga som ingår i avtalet också har fattats ett beslut om statsunderstöd. Det kan då 

i många fall vara oklart till vilken del avtalsvillkoren ska tillämpas på ersättningen och till vilken 

del man ska tillämpa bestämmelserna i statsunderstödslagen. Om det skulle uppstå meningsskiljak-

tigheter i ärendet mellan Institutet för hälsa och välfärd och en tjänsteproducent, är det oklart t.ex. 

om ärendet ska avgöras som tvistemål i tingsrätten eller som ett förvaltningsärende i förvaltnings-
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domstolen och huruvida ärendet då ska tolkas i ljuset av avtalet mellan institutet och tjänsteprodu-

centen eller med tanke på statsunderstödslagen. 

 

Enligt 9 § 2 mom. 8 punkten i den gällande lagen om skyddshem ska det i ett avtal om tjänstepro-

duktion bestämmas om uppsägning av avtalet. En eventuell uppsägning av avtalet antingen från 

institutets eller tjänsteproducentens sida skulle leda till oklarhet om hur man ska gå till väga med 

beslutet om statsunderstöd. I de nuvarande besluten om understöd ingår inga bestämmelser om att 

understöd ensidigt kan dras in eller avbrytas om avtalet sägs uppoch frågan är om en sådan be-

stämmelse ens kan tas in i ett beslut om understöd. 

 

Allmänt taget kan man säga att avtal inte är det bästa möjliga redskapet att administrera skyddshem 

och statliga medel som är avsedda för skyddshemstjänster. Institutet för hälsa och välfärd ansvarar 

för den riksomfattande samordningen av skyddshemsverksamheten, och för att institutet faktiskt ska 

kunna administrera skyddshemsverksamheten och säkerställa att de krav som anges i lagen fylls 

måste institutet ha tillräckliga metoder för styrning av tjänsteproducenterna. Institutet för hälsa och 

välfärd måste också ha en faktisk möjlighet att styra skyddshemsverksamheten utan att t.ex. separat 

förhandla med samtliga tjänsteproducenter om varje enskild riktlinje som gäller verksamheten och 

om eventuella avtalsändringar som föranleds av riktlinjerna. 

 

Med stöd av det ovan anförda anser gruppen för utvärdering av lagen om skyddshem att det i ord-

nandet av skyddshemstjänster vore motiverat att helt slopa avtalen mellan Institutet för hälsa och 

välfärd och tjänsteproducenterna och föreskriva att statsunderstödslagen ska tillämpas på betalning 

av ersättning också till övriga delar än vad som föreskrivs i 13 § i den gällande lagen om skydds-

hem. 

 

I 10 § i den gällande lagen om skyddshem föreskrivs det om ersättning som betalas av statens medel 

och hur den bestäms. Enligt 3 mom. beaktas som grunder för fördelningen invånarantalet i tjänste-

producentens verksamhetsområde och kostnaderna för skyddshemstjänsterna året innan finansåret 

samt tjänsteproducentens uppgifter för den pågående räkenskapsperioden och nästa års budgetför-

slag. Enligt den gällande lagen om skyddshem beaktas dessa grunder vid fördelningen av ersättning, 

men ersättningen måste inte fördelas enligt dem. Detta avviker från 12 § i lagen om medling vid 

brott och i vissa tvister (1015/2005) och 5 § i statsrådets förordning om medling vid brott och i 

vissa tvister (267/2006), i vilka det föreskrivs i detalj om hur ersättningen bestäms med stöd av 

motsvarande fördelningsgrunder. 

 

Institutet för hälsa och välfärd har vid fördelning av ersättningen i praktiken beaktat framför allt 

antalet familjeplatser vid tjänsteproducenternas skyddshem och de budgetar som utarbetats utifrån 

detta antal, vilket den gällande lagen om skyddshem möjliggör. Således har grunderna för fördel-

ning av ersättning i lagens 10 § varit onödiga. 

 

3 Målsättning och de viktigaste förslagen 

 

Syftet med propositionen är framför allt att skapa större klarhet i principerna för finansiering av 

skyddshemstjänster. Driften och finansieringen av skyddshem torde för närvarande till sin karaktär 

kunna anses vara ett uppdragsavtal som gäller en offentlig serviceuppgift. I och med de föreslagna 

bestämmelserna övergår man till ett system som i alla avseende baserar sig på statsunderstödslagen. 

Institutet för hälsa och välfärd ingår enligt förslaget inte längre avtal med tjänsteproducenterna om 

produktion av skyddshemstjänster, utan fattar beslut om val av tjänsteproducenter. På den ersättning 

som betalas till tjänsteproducenterna tillämpas enligt förslaget samtliga bestämmelser i statsunder-
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stödslagen. Detta avviker från 13 § i den gällande lagen om skyddshem, enligt vilken endast vissa 

bestämmelser i statsunderstödslagen tillämpas på ersättningen. 

 

Enligt 6 § i statsunderstödslagen får statsunderstöd inte täcka det fulla beloppet av de totalkostnader 

som orsakas av den verksamhet eller det projekt som utgör föremål för statsunderstödet, om inte 

något annat följer av skäl som är motiverade och nödvändiga för att målen med beviljandet av stats-

understödet ska nås. I förarbetena till statsunderstödslagen (RP 63/2001 rd, s. 36) konstateras det att 

beviljande av statsunderstöd som motsvarar det fulla beloppet av totalkostnaderna kan tillåtas av 

skäl som är nödvändiga och motiverade för uppnåendet av målen med statsunderstödet. Som sådana 

skäl nämns t.ex. nyttan av de samhälleliga mål som uppnås genom beviljandet av statsunderstöd.  

 

I praktiken har producenterna av skyddshemstjänster endast i mycket begränsad utsträckning eller 

inte alls fått extern finansiering utöver den ersättning som betalas av statens medel. Med beaktande 

av verksamhetens samhälleliga nödvändighet och effektivitet är det dock motiverat att skyddshems-

tjänsterna i sin helhet finansieras med statsunderstöd. För detta talar också det faktum att staten med 

stöd av Istanbulkonventionen är skyldig att tillhandahålla lämpliga och lättillgängliga skyddade 

boenden i tillräckligt antal. 

 

I propositionen föreslås det att de i 10 § 3—5 mom. i den gällande lagen om skyddshem föreskrivna 

grunderna för fördelning av ersättning som betalas av statens medel stryks. Enligt förslaget ska In-

stitutet för hälsa och välfärd fördela ersättningen till tjänsteproducenterna utifrån budgetar som ba-

serar sig på antalet familjeplatser, på samma sätt som man i praktiken gjort hittills. 

 

I den föreslagna lagen ingår tydligare bestämmelser om skyddshemmets personal. På samma sätt 

som enligt den gällande lagen om skyddshem ska det i skyddshemmet finnas en ansvarig person 

och personal med stödjande och vägledande uppgifter.  Dessutom tas det in en grundläggande be-

stämmelse om utbildning av skyddshemmets personal. 

 

I propositionen föreslås det att en producent av skyddshemstjänster inte ska behöva fatta ett i lagen 

om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) avsett beslut eller ingå ett i den 

lagen avsett avtal för att en person ska kunna bli klient i ett skyddshem. Det ska vara möjligt att 

söka sig till ett skyddshem anonymt, och då är det i praktiken inte möjligt att fatta ett beslut eller 

ingå ett avtal. Att kräva ett beslut eller avtal strider också mot det faktum att skyddshemstjänster ska 

ha låg tröskel. 

 

I den föreslagna lagen föreskrivs inte på motsvarande sätt som i 6 § 2 mom. i den gällande lagen om 

skyddshem om att skyddshemstjänster även kan tillhandahållas i fall som kan jämställas med våld i 

nära relationer för att hjälpa personer som behöver hjälp, om hjälpen motsvarar offrets behov av 

hjälp och om hjälpen inte orsakar skada eller medför fara för andra som befinner sig i skyddshem-

met. 

 

De ändringar som föreslås gäller så många paragrafer i den gällande lagen om skyddshem att det 

lagtekniskt sett är naturligare att göra en totalreform av lagen än att ändra bestämmelserna i den 

gällande lagen. Den föreslagna lagen ska heta lagen om skyddshem, vilket i praktiken är vad den 

gällande lagen har kallats. Dessutom gäller lagen redan i sin nuvarande form många andra omstän-

digheter som gäller skyddshemsverksamheten än enbart den ersättning som betalas till producenter 

av skyddshemstjänster, varför lagens nuvarande rubrik i viss mån kan anses vilseledande. 

 



Utkast 16.3.2017 

 

Skyddshemslag 

 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 

1 § Lagens tillämpningsområde och syfte 

 

I denna lag föreskrivs om statsfinansierade skyddshemstjänster. Syftet med lagen är att säkerställa 

högklassiga skyddshemstjänster i hela landet för offer för våld i nära relationer. 

 

2 § Definitioner 

 

I denna lag avses med 

 

1) våld i nära relationer våld som en person riktar mot en nuvarande eller före detta partner, sitt 

barn eller partnerns barn, sin förälder, en annan nära släkting eller en annan närstående, 

 

2) skyddshemstjänst omedelbar krishjälp, skyddad inkvartering dygnet runt samt psykosocialt stöd 

och psykosocial rådgivning och vägledning i akuta situationer för offer för våld i nära relationer och 

deras minderåriga barn, 

 

3) skyddshem en socialvårdsenhet som erbjuder skyddshemstjänster och där en person som är utsatt 

för eller lever under hot om våld i nära relationer och personens minderåriga barn tillfälligt kan bo. 

 

3 § Boende i skyddshem 

 

Skyddshemstjänsterna är avgiftsfria för klienterna och skyddshemmen är öppna dygnet runt. Klien-

ter får söka sig till skyddshem på eget initiativ eller på anvisning av en myndighet eller någon annan 

aktör, om de så önskar även anonymt. Skyddshemmets personal bedömer behovet av en skydds-

hemsperiod. 

 

En person får söka sig till vilket skyddshem som helst, oberoende av bostadsort. Om skyddshemmet 

är fullbelagt eller om det finns något annat hinder för placering i skyddshemmet, ska skyddshem-

mets personal anvisa personen till ett annat skyddshem. 

 

Med avvikelse från 6 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) 

behövs inget beslut eller avtal för att en person ska kunna bli klient vid skyddshemmet. 

 

4 § Skyddshemmets personal och utbildning av personalen 

 

I ett skyddshem ska det finnas en ansvarig person och ett behövligt antal anställda med stödjande 

och vägledande uppgifter. Skyddshemmets personal ska ha tillräcklig utbildning, arbetserfarenhet 

och förtrogenhet med krisarbete inom våld i nära relationer. 

 

Institutet för hälsa och välfärd ordnar utbildning för producenter av skyddshemstjänster i hela lan-

det. Dessutom ska tjänsteproducenten ordna behövlig fortbildning för sin personal. 

 

Närmare bestämmelser om behörighetskraven för skyddshemspersonal får utfärdas genom förord-

ning av statsrådet. 

 

5 § Val av producent av skyddshemstjänster 
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Institutet för hälsa och välfärd väljer genom ett öppet ansökningsförfarande ett behövligt antal pro-

ducenter av skyddshemstjänster så att det i olika delar av landet finns tillräckliga skyddshemstjäns-

ter att tillgå. En privat aktör som väljs till tjänsteproducent ska ha sådant tillstånd som avses i lagen 

om privat socialservice (922/2011). När Institutet för hälsa och välfärd väljer tjänsteproducenter 

bedömer institutet vilka aktörer som lämpar sig bäst för uppgiften. 

 

Av beslutet om val av tjänsteproducent ska framgå uppgifter om 

 

1) skyddshemmet och antalet familjeplatser på skyddshemmet samt skyddshemmets verksamhets-

område, 

 

2) den ansvariga personen på skyddshemmet och skyddshemmets övriga personal, 

 

3) registerföringen i anknytning till skyddshemstjänsterna och förvaringen av klientuppgifter. 

 

6 § Upphävande av beslut om produktion av skyddshemstjänster 

 

Om en aktör som valts till tjänsteproducent inte längre vill fortsätta producera skyddshemstjänster, 

ska aktören meddela detta skriftligt till Institutet för hälsa och välfärd senast sex månader innan den 

planerade nedläggningen av verksamheten. Institutet för hälsa och välfärd fattar med anledning av 

meddelandet ett beslut om upphörande av rättigheterna och skyldigheterna enligt denna lag samt om 

den ersättning som beviljats med stöd av 7 §. 

 

Om det finns betydande brister eller försummelser i tjänsteproducentens verksamhet och aktören 

trots skriftliga anmärkningar från Institutet för hälsa och välfärd inte har korrigerat sin verksamhet 

inom rimlig tid, kan Institutet för hälsa och välfärd besluta om upphörande av tjänsteproducentens 

rättigheter och skyldigheter enligt denna lag samt om den ersättning som beviljats med stöd av 7 §. 

Det beslut som Institutet för hälsa och välfärd fattar träder i kraft tidigast inom två månader från 

delfåendet av beslutet. 

 

7 § Ersättning som beviljas producenter av skyddshemstjänster  

 

Institutet för hälsa och välfärd beviljar ersättning till tjänsteproducenter som valts i enlighet med 5 

§. Ersättningen beviljas i förskott inom ramen för det anslag som anvisas i statsbudgeten. 

 

Utöver vad som föreskrivs i denna lag tillämpas i fråga om ersättningen bestämmelserna i statsun-

derstödslagen (688/2001). Vid tillämpningen av denna lag betraktas producenten av skyddshems-

tjänster som mottagare av statsunderstöd och Institutet för hälsa och välfärd som statsbidragsmyn-

dighet. 

 

Producenten av skyddshemstjänster ska ordna bokföringen så att det är möjligt att tillförlitligt kon-

trollera hur ersättningen används. 

 

8 § Redovisning av användningen av ersättning samt återbetalning och ny utdelning av ersättning 

 

Varje producent av skyddshemstjänster ska årligen för föregående finansår ge Institutet för hälsa 

och välfärd en redovisning av produktionen av skyddshemstjänster, kostnaderna för denna och om 

användningen av den ersättning som erhållits i enlighet med 7 §. Till redovisningen ska fogas bok-
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slut, verksamhetsberättelse eller berättelse om verksamheten samt revisionsberättelse eller verk-

samhetsgranskningsberättelse. 

 

Om en del av den ersättning som erhållits blivit oanvänd, ska tjänsteproducenten återbetala den 

överstigande delen till Institutet för hälsa och välfärd utan dröjsmål, dock senast i samband med den 

årliga redovisning som avses i 1 mom. 

 

Institutet för hälsa och välfärd kan dela ut återbetalade ersättningar till sådana tjänsteproducenter 

som har fått en för liten ersättning i förhållande till de verkliga kostnaderna. Om det efter detta fort-

farande återstår återbetalade ersättningar, kan Institutet för hälsa och välfärd använda dem till sådan 

utveckling av skyddshemsverksamheten som institutet anser vara behövlig. 

 

Närmare bestämmelser om redovisningens innehåll och tidpunkt samt om förutsättningarna för 

återbetalning och ny utdelning av ersättning får utfärdas genom förordning av statsrådet. 

 

9 § Ändringssökande 

 

Omprövning av beslut som avses i 5, 6 och 8 § får begäras hos Institutet för hälsa och välfärd. Be-

stämmelser om omprövningsförfarandet finns i 7 a kap. i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmel-

ser om sökande av ändring i ett beslut med anledning av en begäran om omprövning finns i förvalt-

ningsprocesslagen (586/1996). 

 

Beslut som avses i 5, 6 och 8 § ska iakttas oberoende av ändringssökande. Besvärsinstanserna har 

dock rätt att förbjuda eller avbryta verkställigheten högst till dess överklagandet avgjorts genom ett 

lagakraftvunnet beslut. 

 

Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut som gäller i 7 § avsedd ersättning finns i statsun-

derstödslagen. 

 

10 § Myndigheter 

 

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den allmänna ledningen och styrningen av skydds-

hemsverksamheten. 

 

Institutet för hälsa och välfärd svarar för styrningen, utvärderingen, utvecklingen och den riksomfat-

tande samordningen av skyddshemsverksamheten. 

 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården samt regionförvaltningsverken övervakar 

skyddshemsverksamheten inom sitt verksamhetsområde. På tillsynen över skyddshemsverksamhet-

en tillämpas i fråga om kommunalt producerad skyddshemsverksamhet 55 och 56 § i socialvårdsla-

gen (710/1982) samt i fråga om privata producenter av socialtjänster lagen om privat socialservice. 

 

11 § Ikraftträdande 

 

Denna lag träder i kraft den   20  . 

 

Genom denna lag upphävs lagen om ersättning som betalas av statens medel till producenter av 

skyddshemstjänster (1354/2014). 


