
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt 



Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt 

Sote-studion ohjelma 13.12

Klo 13.00 Tervetuloa ja ajankohtaiset lyhyesti

lakimies Annika Korpela

Klo 13.00 Soten tilannekatsaus

johtaja sosiaali- ja terveysasiat Tarja Myllärinen

Klo 13.15 Palvelusetelin tulevaisuus

erityisasiantuntija Anu Nemlander

Klo 13.30 Vammaislainsäädäntö uudistuu

erityisasiantuntija Jaana Viemerö

Klo 13.45 Sosiaalipäivystyksen ajankohtaiset haasteet yhteispäivystyksissä
erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Miten seuraan lähetystä
• Lähetys näkyy tietokoneella yleisimmillä selaimilla esim. Firefox.

• Selaimessasi tulee olla JavaScript -päällä ja Flash-lisäosa asennettuna.

• Kokeile toista selainta, jos et saa lähetystä toimimaan laitteellasi.

• Ongelmia lähetyksen seuraamisessa? Lähetystä voi seurata myös
täältä (mobiili). Tässä versiossa ei ole kommenttikenttää. Voit käyttää 
linkkiä, mikäli et saa varsinaista linkkiä toimimaan laitteellasi.

• Päivitä sivu näppäimellä F5 tai lataamalla sivu uudestaan, jos lähetys 
katkeaa tai jos lähetyksen seuraamisessa on ongelmia.

• Ongelmatilanteissa ota yhteys Kunta.tv:lle tekstiviestillä p. 050 323 9345
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https://video.qbrick.com/play2/embed/player?accountId=2977112&mediaId=ecb7ed84-00090223-035aadfc&configId=default&pageStyling=adaptive&autoplay=false&repeat=false&sharing=false
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Lähetä kysymyksiä

Näin katsot lähetystä

Vaihda 
esitysnäkymää
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Soten tilannekatsaus
Sote-studio 13.12.2018

Johtaja Tarja Myllärinen
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www.alueuudistus.fi

http://www.alueuudistus.fi/
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Lähde: alueuudistus.fi

viimeisin julkistettu
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Perustuslakivaliokunnan käsittelyssä tällä hetkellä

• HE maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi 

» Maakuntalaki

» Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki

» Valinnanvapauslaki

» Maakuntajakolaki

» Maakuntien rahoituslaki

» Uusi kunnan peruspalvelujen valtionosuuslaki

» Verolainsäädännön muutokset

» Vaalilain muutokset jne.

• HE laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

• Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tuottamisesta
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Lakipaketin perustuslain mukaisuutta 
tarkastellaan kokonaisuutena

• Erityisen tarkastelun kohteina mm.  

» Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

» Asiakassuunnitelma

» Maakuntien rahoituksen riittävyys

» Maakuntien itsehallinto

» EU-notifiointi

13.12.2018
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Maakunta- ja sote-uudistukseen 
kytkeytyvä kokonaisuus

• Mikäli lakiesityksiä ei ehditä hyväksyä 15.3.2019 mennessä, ne 
raukeavat

• Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta samalla raukeaisivat monet 
muut lait, joilla on kytkös uudistukseen

• Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on ruuhka eikä se ole ehtinyt käsitellä 
noin 20 lakia

» Ruuhkassa mm. vammaispalvelulaki, sote-tietojen toissijaisen 
käytön lakiesitys, opiskeluterveydenhuoltolaki

13.12.2018
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Kuntaliitto maku-sote- valmistelussa 

• Lausuntoja valmistelijoille

• Muistioita eduskunnan valiokunnille

» https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-
terveysasiat/sote-ja-maakuntauudistus/kuntaliiton-hallituksen-ja-
valtuuskunnan-lausunnot

• Tärkeää:

» kuntien ja maakuntien itsehallinnon periaatteiden kunnioittaminen

» uudistuksen toimeenpantavuuden realistisuus,

» kaavamaisuuden välttäminen ja 

» alueiden erityistarpeiden huomioiminen.

• Kuntaliiton ”korjaussarja”

13.12.2018
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https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/sote-ja-maakuntauudistus/kuntaliiton-hallituksen-ja-valtuuskunnan-lausunnot
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Palvelusetelin käyttö ja tulevaisuus 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

Palvelusetelistä asiakasseteliin?

Sote-studio, 13.12.2018
Erityisasiantuntija Anu Nemlander
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Palvelusetelillä pitkät perinteet

• Palveluseteleitä on käytetty Suomessa jo vuodesta 
1993 lähtien päivähoidossa ja omaishoidossa.

• Vuoden 2004 lain perusteella otettiin palveluseteli 
käyttöön sosiaalihuoltolain mukaisessa 
kotipalvelussa.

• Kotisairaanhoitoon palveluseteli laajeni vuonna 
2008.

• Kaikkiin sosiaali- ja terveyspalveluihin palvelusetelin 
käyttömahdollisuus laajeni vuonna 2009, jolloin tuli 
voimaan laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelusetelistä (569/2009).

13.12.2018
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Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelusetelistä (569/2009)

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelusetelin avulla 

• lisätä asiakkaan ja potilaan valinnan mahdollisuuksia, 

• parantaa palvelujen saatavuutta ja 

• edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä 
elinkeinotoimen ja yksityisten palvelujen tuottajien 
yhteistyötä.

13.12.2018
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569#a569-2009
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Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelusetelistä (569/2009)

4 §
Palvelut ja palvelujen tuottajat
• Kunta päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden 

järjestämisessä se käyttää palveluseteliä sosiaali- ja 
terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun 
lain (733/1992) 4 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisesti.

• Kunnan tulee hyväksyä ne yksityiset palvelujen tuottajat, 
joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää kunnan 
myöntämää palveluseteliä.

• Kunnan on pidettävä luetteloa hyväksymistään palvelujen 
tuottajista. 

• Tiedot palvelujen tuottajista, näiden tuottamista palveluista 
ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla internetissä 
ja muulla soveltuvalla tavalla.

13.12.2018
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569#a569-2009
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920733
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Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelusetelistä (569/2009)

7 §

Palvelusetelin arvon määräytyminen

• Kunnan tulee määrätä palvelusetelin arvo niin, 
että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen.

• Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava 
huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat 
kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta 
kunnan omana tuotantona tai hankkimisesta 
ostopalveluna sekä asiakkaan maksettavaksi 
jäävä arvioitu omavastuuosuus.

13.12.2018
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569#a569-2009
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Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelusetelistä (569/2009)

12 §

Suhde sairausvakuutuskorvaukseen

• Asiakkaalla ei ole oikeutta saada 
sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaista 
korvausta omavastuuosuuteen.

• Matkakustannuksista voi kuitenkin saada 
korvausta siten kuin sairausvakuutuslaissa 
säädetään.

13.12.2018
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569#a569-2009
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041224
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Palvelusetelistä asiakasseteliin
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Sote-uudistuksen valinnanvapauslaissa 
säädetään asiakassetelistä – mikä muuttuu?

• Asiakassetelin käyttö tulee nykyistä velvoittavammaksi.
• Asiakassetelin käyttökohteet määritellään laissa ja 

maakunnalla on sen käyttöön ottamisessa vähemmän 
harkintavaltaa kuin nykyisillä kunnilla/ky:llä palvelusetelin 
myöntämisessä.

• Asiakas maksaisi vain lain mukaisen asiakasmaksun - ei 
nykyistä omavastuuosuutta, jonka suuruus voi vaihdella.

• Asiakassetelin arvoa määriteltäessä on huomioitava 
maakunnan todelliset kustannukset, jotka aiheutuisivat 
maakunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta –
kustannuslaskennan korostuminen.

Lähde: Asiakassetelin arvon määrittäminen, STM 25.10.2018

13.12.2018
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Missä palveluissa maakunnan liike-
laitoksen tulee tarjota asiakasseteli?  

• Sosiaalinen kuntoutus, kotihoito, kotipalvelu, 
sosiaalihuoltolain, vammaispalvelu- ja 
kehitysvammalain mukaiset asumispalvelut, 
vammaisten henkilöiden työtoiminta

• Kotisairaanhoito, lääkinnälliseen kuntoutukseen 
liittyvät yksittäiset vastaanottokäynnit, 
hammasproteettiset hoidot

Lähde: Asiakassetelin arvon määrittäminen, STM 25.10.2018

13.12.2018
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Missä palveluissa maakunnan liikelaitos voi 
halutessaan ottaa käyttöön asiakassetelin?

• Perhetyö, tukihenkilöiden ja –perheiden järjestäminen, 
muut sosiaalihuollon ennaltaehkäisevät palvelut, 
omaishoitajan vapaan toteuttaminen, vammaisten 
henkilökohtainen apu, päivätoiminta, 
sopeutumisvalmennus.

• Neuvolapalvelut, polikliiniset kirurgiset toimenpiteet, 
kiireetön leikkaustoiminta, lääketieteelliset tutkimukset, 
terveydenhuollon ammattihenkilön kiireettömät 
vastaanottokäynnit, hampaiden oikomishoito, muut 
edellisiin verrattavat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Lähde: Asiakassetelin arvon määrittäminen, STM 25.10.2018

13.12.2018
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Asiakassetelin arvon määrittäminen

• Asiakassetelin arvo voi olla maksimissaan maakunnan 
liikelaitoksen oma kustannus kyseisestä palvelusta.

• Maakunnan liikelaitos laatii asiakassetelikohtaiset 
palvelukuvaukset, joihin sisältyy arvon määritys.

• Kaikille tuottajille maksettavan peruskorvauksen lisäksi 
maakunnan liikelaitos voi maksaa olosuhdekorvauksia
(asukastiheys, syrjäisyys, kielelliset olosuhteet tms.) ja 
kannustinpalkkioita (mitataan asetettuja tavoitteita ja 
niiden toteutumista mm. ympärivuorokautiseen hoitoon 
siirtyneet, päivystyskäyntien määrä jne.).

Lähde: Asiakassetelin arvon määrittäminen, STM 25.10.2018

13.12.2018
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Missä palveluissa palveluseteleitä käytetään vuonna 
2018 – Kuntaliiton palvelusetelikyselyn tuloksia
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Palveluseteleiden käytön 
jakautuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 
N = 640

• Käytössä olevista palveluseteleistä 
yleisimmin palveluseteliä käytettiin 
sosiaalipalveluissa 60 % (N = 381).

• Terveyspalveluissa käytettiin 40 % 
kaikista sote-palveluseteleistä 
(N = 259).

• Vuoden 2015 vastaavassa Kuntaliiton 
selvityksessä sosiaalipalvelujen osuus 
oli 74 % ja terveyspalvelujen 26 %.

13.12.2018
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Terveyspalveluissa käytössä olevien 
palvelusetelien määrän kehitys 

13.12.2018
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2012 2015 2018
Terveyspalvelut yht. (N), 
josta 75 105 259

perusterveydenhuolto 41 55 89

suun terveydenhuolto 6 14 22

erikoissairaanhoito 28 36 148
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Sosiaalipalveluissa käytössä olevien palvelusetelien 
määrän kehitys

13.12.2018
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2012 2015 2018
Sosiaalipalvelut yht. (N), 
josta 212 300 381

omaishoitajan vapaan 
aikaiset palvelut 59 71 68

kotipalvelu 55 72 75

kotipalvelujen tukipalvelut 60 60 66

sosiaalihuoltolain mukainen
tehostettu palveluasuminen 19 60 74

sosiaalihuoltolain mukainen
tavallinen palveluasuminen 5 12 22

vammaispalvelulain mukai-
nen henkilökohtainen apu 6 15 31

muut 8 10 45

28 % 24 % 18 %
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Kiitos 
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Vammaislainsäädäntö uudistuu

Sote-studio 13.12.18

Erityisasiantuntija Jaana Viemerö, Kuntaliitto
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Vammaispalveluja koskevan 
lainsäädännön uudistaminen

 Yhteensovitetaan vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki

 Kokonaisuudistus, uusi erityislaki koskee yhdenvertaisesti eri tavoin 
vammaisia henkilöitä; molemmat nykyiset erityislait kumotaan, 
samoin hengityshalvauspotilaita koskeva erityissääntely

 Täydentää sosiaalihuoltolakia, myös muu sosiaali- ja 
terveydenhuollon lainsäädäntö sovellettavaa 

 Hallituksen esitys annettu 27.9.18, yhteys IMO-lakiin, 
asiakasmaksulakiin sekä sote-uudistukseen, voimaan 1.1.2021

13.12.2018
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Taustaa

• Pitkäaikainen hanke yhteensovittaa
vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki; kirjaukset 
useassa hallitusohjelmassa

• Vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmä v. 2015 
(Valas), selvitysmies Kalle Könkkölän raportti 2016

• YK:n vammaissopimus

• Sote- ja maakuntauudistus

• Hallitusohjelman linjaukset 

13.12.2018
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Lain tarkoitus

1. toteuttaa vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, 
osallisuutta ja  osallistumista yhteiskunnassa;

2. ehkäistä ja poistaa esteitä, jotka rajoittavat vammaisen 
henkilön yhdenvertaisuuden toteutumista 
yhteiskunnassa;

3. edistää vammaisen henkilön itsenäistä suoriutumista ja 
itsemääräämisoikeuden toteutumista; sekä 

4. turvata vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen 
mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät palvelut.

13.12.2018
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Lain soveltamisala
Laissa säädetään erityispalveluista niille vammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat  

a) vamman tai sairauden aiheuttaman pitkäaikaisen toimintarajoitteen 
johdosta 

b) välttämättä ja toistuvasti apua tai tukea tavanomaisessa elämässä ja 

c) jotka eivät saa sosiaalihuoltolain, vanhuspalvelulain tai muun lain 
perusteella riittäviä ja sopivia palveluja. 

Terveyspalveluista, joita on osalle vammaisista henkilöistä järjestetty 
erityishuoltona, vastaisi jatkossa kokonaisuudessaan terveydenhuolto. Samoin 
lääkinnälliseen kuntoutukseen sovellettaisiin terveydenhuoltolakia. 

13.12.2018
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Keskeiset palvelut

Diagnoosilähtöisyys ja ns. ikärajaus poistuvat.

• Välttämättömät erityispalvelut turvataan subjektiivisina oikeuksina silloin, kun 
yleiset palvelut eivät ole sopivia ja riittäviä 

• Tarvelähtöisyys: palvelutarpeen arvioinnin merkitys korostuu, palvelut eivät 
perustu diagnoosiin tai ikään 

• Keskeiset palvelut: 
- itsenäisen suoriutumisen tuki = henkilökohtainen apu sekä valmennus ja 
tuki 

- asumisen kokonaisuus 
- liikkumisen kokonaisuus; laajempi käsite kuin kuljetuspalvelut 
- lasten ja nuorten palvelut sekä perheiden tuki; lyhytaikainen huolenpito 
- Palvelujen toteuttamisessa asiakkaan kohdalla huomioon otettavat seikat; 
palvelun laadun kriteerit ja arviointi -> suhde kilpailutukseen 

- Vammasta ja korkeasta iästä johtuvien toimintarajoitteiden rajapinta 

13.12.2018
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Kustannusvaikutukset
• Alunperin säästötavoite 61 milj.
• Keväällä 2018 säästötavoitetta pienennettiin 18,1 miljoonaan 

euroon, ja syksyn 2018 budjettiriihen päätös laajentaa vammaisten 
lasten oikeutta maksuttomaan varhaiskasvatukseen pienensi 
uudistuksen säästöarviota 15,3 miljoonaan euroon

• HE:n mukaan vuonna 2021 lisäkustannukset maakunnille n. 21,1 
milj. ja säästövaikutukset n. 14,6 milj. -> lisää maakuntien 
sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia n. 6,5 milj. vuodesta 
2021 alkaen

• Sote-uudistuksen yhteydessä tuloverolain (1535/1992) muutos -> 
invalidivähennyksestä luovutaan ja säästyvät n. 26 milj. 
kohdennetaan suoralla tukimuodolla vammaispalvelujen 
kehittämiseen.

13.12.2018
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Lisäkustannuksia aiheuttavat tekijät

Valmennus ja tuki
- Maksuton varhaiskasvatus, mukana kuljetukset 
- Muu valmennus ja tuki 

Asumisen tuki
- Lasten laitoshoidon vähentäminen ja pienryhmäkotihoidon lisääminen
- Lasten tukeminen asumaan oman perheen kanssa
- Terveydenhuollon pitkäaikaishoidon vähentäminen

Henkilökohtainen apu
- Vastuuvakuutuksen korvaaminen
- Apu opiskeluun (lisäyksenä entisiin kansanopiston vapaan sivistystyön pitkäkestoiset 
koulutukset)

Lyhytaikainen huolenpito
Päiväaikainen toiminta
Kuljetuspalvelujen toteuttaminen, jaksotusmahdollisuus

13.12.2018
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Säästöt

• Erityishuolto-ohjelman poisto

• Valmennus ja tuki/liikkumistaidon ohjaus sekä 
autojen antaminen vammaisten henkilöiden 
käyttöön vähentää kuljetuspalvelujen tarvetta

• Painopisteen siirto laitoshoidosta perhehoitoon

• hengityshalvauspotilaiden aseman 
muuttuminen

13.12.2018
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Hengityshalvauspotilaat, nykytila
Suurin osa hengityshalvauspotilaista on nykyisin kotihoidossa, jolloin he kuitenkin ovat edelleen 
sairaalan kirjoilla. Sairaala vastaa myös muualla kuin sairaalassa olevien potilaiden hoidon ja 
ylläpidon kustannuksista. Sairaala maksaa lisäksi tällöin potilaalle ylläpitokorvausta saamatta 
jääneestä ylläpidosta eli tiloista, ruoasta, vaatteista, vuodevaatteista, siivouksesta, lämmöstä, 
valaistuksesta ja hoidossa tarvittavasta sähköstä aiheutuvista kustannuksista. Ylläpitokorvauksesta 
ei ole nimenomaisia säännöksiä asiakasmaksulaissa tai –asetuksessa, mutta sen maksaminen on 
perustunut asiakasmaksulainsäädännössä olleisiin säännöksiin hengityshalvauspotilaiden hoidon 
järjestämisestä sekä ylläpidon maksuttomuudesta. Ylläpitokorvauksen maksaminen perustuu myös 
korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2002 antamaan ennakkoratkaisuun (KHO 25.1.2002 T 179). 

Potilaan hoitoa varten muodostetaan yleensä hoitotiimi, jossa on yleensä 4–5 hoitohenkilökuntaan 
kuuluvaa ja työ- tai virkasuhteessa terveydenhuollon yksikköön kuuluvaa henkilöä, jotka vastaavat 
potilaan hoitamisesta, hengityskoneen käytön ja toiminnan valvonnasta sekä muusta potilaan 
avustamisesta ympärivuorokautisesti. Hoitorinkiin kuuluvat terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat 
sairaalan potilasvakuutuksen piirissä.
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Hengityshalvauspotilaiden aseman 
muuttuminen
• Asiakasmaksulainsäädännön uudistuksen yhteydessä on tarkoitus kumota 

hengityshalvauspotilaita koskeva sääntely asiakasmaksulaista ja –asetuksesta. 
Järjestämällä nykyisten hengityshalvauspotilaiden tarvitsemat sosiaalipalvelut ehdotetun 
lain perusteella turvattaisiin heidän tarvitsemansa palvelut sekä yhdenvertaiset oikeudet 
muiden vammaisten henkilöiden kanssa ottaen huomioon myös muut kuin 
lääketieteelliseen hoitoon liittyvät tarpeet.

• Nykyisten hengityshalvauspotilaiden hoitoringin ammattirakennetta ehdotetaan 
muutettavaksi osalla asiakkaista terveydenhuoltopainotteisesta mallista osin 
henkilökohtaisella avulla toteutettavaksi. Arviolta vajaa puolet hengityshalvauspotilaista 
voisi siirtyä työnantajamallilla järjestetyn henkilökohtaisen avun piiriin.

• Jos hengityslaitetta jatkuvaluonteisesti käyttävien ja siihen toisen henkilön apua 
tarvitsevien henkilöiden sosiaalipalveluihin osana palvelua sisältyisi hoitotoimenpiteitä, 
niissä tarvittava osaaminen olisi varmistettava terveydenhuollon järjestämällä 
ohjauksella ja tukiverkostolla.

• avustajaringin kokoonpano muuttuisi sairaalan järjestämästä mallista, jossa on kolme 
sairaanhoitajaa ja kaksi lähihoitajaa rinkiin, jossa on yksi sairaanhoitaja ja neljä 
henkilökohtaista avustajaa.
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Subjektiiviset oikeudet

 Valmennus ja tuki

 Henkilökohtainen apu 

 Asumisen tuen kokonaisuus; lasten asuminen 
erityistilanteissa; tuki esteettömään asumiseen 

 Lyhytaikainen huolenpito

 Päiväaikainen toiminta

 Liikkumisen tuen kokonaisuus
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Valmennus ja tuki

• Tarkoituksena tukea vammaisen henkilön 
itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja itsenäistä 
suoriutumista vahvistamalla henkilön omia voimavaroja.

• Vastaa mm. erityishuoltona annettua ohjausta, kuntoutusta 
ja toiminnallista valmennusta sekä vammaispalvelulain 
perusteella annettua sopeutumisvalmennusta.

• Voidaan antaa myös vammaisen henkilön perheelle ja muille 
läheisille henkilöille. 

• Palvelun tavoitteet, sisältö, määrä, kesto ja toteutustapa on 
määriteltävä vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen 
mukaisesti.

• Tarpeelliset kuljetukset palvelun toteuttamiseksi.
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Henkilökohtainen apu
 Lähtökohtaisesti vastaa nykyistä lakia 
 Voimavararajauksen lievennys -> henkilöllä oltava voimavaroja 

määritellä avun sisältö, ei toteuttamistapaa 
 Ikääntymisrajaus poistuu, vrt. soveltamisalasäännös 
 Työnantajamallin ohella muut toteuttamistavat oltava käytössä 
 Säännöksiä työnantajamallin käytöstä tarkennettu -> maakunnan 

liikelaitoksen informaatiovelvollisuus -> suostumus 
työnantajamallin käyttöön 

• Henkilökohtaiseen apuun voi kuulua myös terveydenhuollon 
toimenpiteitä osana avun toteuttamista 

• Sijaisjärjestelyt asiakassuunnitelmassa koskien avustajan 
poissaolotilanteita tai työsuhteen päättymistä 
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Henkilökohtaisen avun 
toteuttamistavat

1) työnantajamalli 
2) asiakassetelimalli 
- vastaa nykyistä palveluseteliä koskevaa sääntelyä. 
- setelin arvo maakunnan päätöksellä sellaiseksi, että sillä on mahdollista 
hankkia henkilölle asiakassuunnitelmassa määritelty riittävä henkilökohtainen 
apu 
3) palvelumalli 
- sisältää ostopalvelun, jolla maakunta hankkii avustajapalvelun julkisen, 
yksityisen tai kolmannen sektorin palvelujen tuottajalta 
- lisäksi maakunta voi toteuttaa palvelun itse tai sopimuksin yhdessä muun 
maakunnan tai muiden maakuntien kanssa. 

Huom. ehdotuksen 7 § 3 mom; kaikkia laissa olevia palveluja voidaan 
toteuttaa myös valinnanvapauslaissa tarkoitetuilla tavoilla 
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Työnantajamalli, 11 §

• Pykälässä tuodaan esiin, että kysymyksessä on työsuhde: ”Työnantajana 
toimivan vammaisen henkilön ja henkilökohtaisen avustajan väliseen 
työsuhteeseen sovelletaan työsopimuslakia (55/2001). ” 

• Edellytykset työnantajamallin käyttämiselle on kirjattu lakiin: 
”Työnantajamallia voidaan käyttää, jos työnantajaksi ryhtyvä henkilö 
kykenee vastaamaan työnantajan velvollisuuksista ja hän suostuu 
toimimaan työnantajana saatuaan maakunnalta riittävän ja 
ymmärrettävän selvityksen työnantajan velvollisuuksista ja vastuista. 
Suostumus on kirjattava asiakassuunnitelmaan. ” 

• edellytyksenä maakunnan antama selvitys + työnantajan kyky ja suostumus 
• maakunta arvioi työnantajamallin soveltuvuuden, lähtökohtana työnantajan 

oikeustoimikelpoisuus 
• työnantajuuteen liittyy lakisääteisiä vastuita ja velvoitteita; ei työnantajaksi 

vastoin omaa tahtoa 
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Henkilökohtaisen avun kustannukset

• ”yli 65-vuotiaiden henkilökohtaisen avun saajien määrä 
on kasvanut vuodesta 2015 vuoteen 2016 yhteensä 15,3 
prosenttia. Puolet (49 %) kunnista arvioi, että 
kehitysvammaisille henkilöille on tarjolla riittävästi 
henkilökohtaista apua tarpeeseen nähden. Vuoden 2015 
henkilökohtaisen avun kustannukset olivat 197,7 
miljoonaa euroa ja vuonna 2016 yhteensä 221,1 milj., 
mikä oli 34,3 prosenttia vammaispalvelulain mukaisista 
kustannuksista”

(HE 159/2018, Nurmi-Koikkalainen).
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Asumisen tuki

 Vastaa nykyistä VpL:n mukaista palveluasumista sekä 
erityishuoltona järjestettyä asumista 

 Asumisen tuen sisältö, määrä ja toteutustapa on 
määriteltävä vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen 
mukaisesti 

 Palvelu voi sisältää ehdotetun lain sekä muiden lakien 
perusteella annettavia palveluja, jotka muodostavat henkilön 
yksilöllisen tarpeen mukaisen palvelukokonaisuuden  

 Asumisen tuki järjestetään ensisijaisesti vammaisen 
henkilön itse valitsemaan asuntoon ja asuinpaikkaan - > 
otettava huomioon velvoite riittävien sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisestä 
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Vammaisen lapsen asumisen tuki
 Ensisijaista on asuminen oman perheen kanssa riittävien palvelujen 

ja tuen avulla- > tämän tukemiseksi lisärahoitusta 
 Jos tämä ei mahdollista lapsen etu huomioiden vahvankaan tuen 

turvin, asuminen järjestetään ehdotetun lain mukaisena 
vammaispalveluna, kun tarve johtuu vamman tai sairauden 
aiheuttamasta pitkäaikaisesta toimintarajoitteesta 

 Edellyttää huoltajien suostumusta - > vapaaehtoinen sosiaalipalvelu
 Arviointi moniammatillisessa asiantuntijaryhmässä 
 Olosuhteet lapsen asumisen järjestämisessä   
 Lastensuojelun tarpeen arviointi tarvittaessa sekä avohuollon 

tukitoimet osana palvelukokonaisuutta 

Tältä osin lupaus lisärahoituksesta!
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Lyhytaikainen huolenpito

• Vammaisella henkilöllä on oikeus saada lyhytaikaista 
huolenpitoa välttämättömän huolenpidon ja 
osallisuuden turvaamiseksi sekä huolenpidosta 
vastaavien henkilöiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

• Lyhytaikaisen huolenpidon sisältö, määrä, kesto ja 
toteutustapa on määriteltävä vammaisen henkilön 
yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Lyhytaikainen 
huolenpito sisältää palvelun toteuttamiseksi 
tarpeelliset kuljetukset

• Vastaa pitkälle nykyistä käytäntöä lasten ja nuorten 
osalta.
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Päiväaikainen toiminta
• Vammaisella henkilöllä on oikeus päiväaikaiseen toimintaan, jos hän toimintarajoitteensa vuoksi 

tarvitsee erityistä sosiaalisen vuorovaikutuksen ja osallisuuden turvaavaa sekä toimintakykyä 
ylläpitävää palvelua eikä sosiaalihuoltolain 17 §:ssä tarkoitettu sosiaalinen kuntoutus, vuoden 
1982 sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d §:ssä tarkoitettu työllistymistä tukeva toiminta tai 27 e 
§:ssä tarkoitettu työtoiminta taikka kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa (189/2001) 
tarkoitettu kuntouttava työtoiminta ole henkilön palvelutarpeeseen nähden sopiva tai riittävä 
palvelu. Maakunnalla ei ole velvollisuutta järjestää päiväaikaista toimintaa henkilölle, jonka 
toimeentulo perustuu pääosin vanhuuseläkkeeseen.

• Päiväaikaista toimintaa on järjestettävä viitenä päivänä viikossa taikka harvemmin, jos siihen 
on vammaisen henkilön yksilölliseen tarpeeseen liittyvä erityinen syy. Päiväaikainen toiminta 
sisältää palvelun toteuttamiseksi tarpeelliset kuljetukset

Palvelu korvaisi osaltaan vammaispalvelulain 8 b §:n mukaista vammaisten henkilöiden 
päivätoimintaa sekä kehitysvammalain nojalla erityishuoltona järjestettyä vaativinta tukea 
tarvitsevien kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllistä hoitoa ja muuta huolenpitoa. 

13.12.2018

49



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Liikkumisen tuki
 Kuljetuspalvelut, saattajapalvelut
 Tuki auton hankintaan 
 Auton antaminen henkilön käyttöön
 Palvelun saamisen kriteerit sekä tarkoitus vastaa nykyistä lakia 
 Vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa /kk ->  kuljetuspalvelujen 

joustavampi toteuttaminen; kilometrikukkaro, jaksotus vuoden ajaksi
 Matkojen yhdistelystä ei säädetä velvoittavasti -> arvioitava asiakkaan 

tilanne, ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa 
 Kuljetuspalvelujen vähentäminen, jos maakunta antanut auton vammaisen 

henkilön käyttöön 

Vammaisella henkilöllä ei olisi subjektiivista oikeutta saada käyttöönsä 
autoa tai taloudellista tukea auton hankintaan, vaan nämä liikkumisen 
tuen muodot olisivat maakunnan liikelaitoksen harkinnassa
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Määrärahasidonnaiset palvelut

 Valmennus ja tuki osin - > perheelle ja muille läheisille 
annettava (merkittävät elämänmuutostilanteet -> 
subj.oikeus myös perheelle) 

 Liikkumisen tuki osin -> tuki auton hankintaan, auton 
antaminen käyttöön -> vaihtoehtoja kuljetuspalveluille

 Taloudellinen tuki - > vastaa nykyistä VpL 9 § 1 mom

 Muut palvelut lain tarkoituksen toteuttamiseksi

13.12.2018

51



Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt 

Sosiaalipäivystyksen ajankohtaiset 
haasteet yhteispäivystyksissä

Sote-studio 13.12.2018

Erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen
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Päivystysuudistuksen tavoitteet

Sosiaalipäivystystä koskeva lainsäädäntö sosiaalihuoltolaissa

Yhteispäivystyksissä järjestettävän sosiaalipäivystyksen 
kehittämisen tuloksia

Sosiaalipäivystyksen tulevaisuuden suuntaviivat ja sote-
uudistus
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Päivystysuudistukseen kuuluvat sekä terveydenhuollon että 
sosiaalihuollon päivystysten uudistaminen

Päivystysuudistuksen tavoitteena 
» on uudistaa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon 

päivystysjärjestelmää. 
» pitkän aikavälin tavoitteena on sairaala- ja 

päivystysverkoston tiivistäminen vastaamaan väestön 
tarpeeseen valtakunnallisesti koordinoidusti ja yhtenäisin 
perustein. 

• Muutoksella valmistaudutaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon rakenneuudistuksen myötä 
integroituvaan palvelujärjestelmään

• Päivystysuudistusta toteutetaan asteittain vuosina 
2017 -2019
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Sosiaalihuoltolain 29 a § (29.12.2016/1517) tuli voimaan 1.1.2018 

Säädetään sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyöstä, eli toisin sanoen 
sosiaalipäivystyksestä sairaaloiden yhteispäivystyksissä. 

Sosiaalipäivystystä on järjestettävä säännöksen mukaan terveydenhuoltolain 50 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun laajan ympärivuorokautisen päivystysyksikön yhteydessä ja 4 momentissa tarkoitetun 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen yhteydessä. 
Sosiaalipäivystyksen järjestämisestä vastaavat yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa ne kunnat, 
joiden alueella tässä momentissa tarkoitetut terveydenhuollon yksiköt sijaitsevat. 

Lisäksi on säädetty, että

Sosiaalipäivystys osallistuu tarvittaessa psykososiaalisen tuen antamiseen kiireellisissä tilanteissa. 

Jatkohoidon turvaamiseksi toteutetaan osana terveydenhuollon päivystystä ja sosiaalipäivystystä 
mielenterveys- ja päihdetyön päivystystä.

Alueen sosiaalipäivystyksen tehtävänä on yhteistyössä terveydenhuoltolain 46 §:ssä tarkoitetun 
ensihoitokeskuksen kanssa:
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jatkuu.. Sosiaalihuoltolain 29 a §:ssa
(29.12.2016/1517)

• 1) sovittaa yhteen Hätäkeskuslaitokselle annettavat paikalliset ja alueelliset 
sosiaalitoimen hälytysohjeet ottaen huomioon terveystoimen hälytysohjeet;

• 2) osallistua alueellaan varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen 
häiriötilanteiden ja suuronnettomuuksien varalle yhdessä muiden 
viranomaisten, toimijoiden ja erityisvastuualueiden kanssa siten, että 
suunnitelmat muodostavat kansallisen kokonaisuuden.

• Sosiaalipäivystysyksiköiden tehtävistä, sosiaalipäivystyksen 
järjestämisen tavoista, yhteistyöstä muiden toimijoiden kesken ja 
päivystysyksiköiden alueellisesta yhteistyöstä voidaan säätää 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
» HUOM: ei siis voitaisi asetuksella lakia tarkemmin säätää
» henkilöstön määrää, osaamista tms. henkilöstöön liittyvää
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Sairaalat, joita velvoite koskee

• Vuoden 2018 alusta alkaen sosiaalipäivystyksen 
ja terveydenhuollon ympärivuorokautisen 
päivystysyksikön yhteispäivystystä on pitänyt 
järjestää samoissa tiloissa vähintään virka-
aikana ainakin seuraavilla paikkakunnilla: 
Helsinki, Turku, Pori, Tampere, Lahti, 
Lappeenranta, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, 
Seinäjoki, Oulu, Rovaniemi, Hämeenlinna, 
Kotka, Vaasa, Mikkeli, Kokkola, Kajaani, 
Kemi ja Savonlinna.
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Pilotit ja keskeiset tulokset

13.12.2018
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• Pilotointi/kehittämistoiminnasta saatiin tietoa kahdeksan 
maakunnan alueelta

• Etelä-Savo, Päijät-Häme, Satakunta, Pohjois-Savo, 
Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, Kainuu ja Pohjois-
Pohjanmaa

• Kaikkien kehittämiskohteena oli sosiaalipäivystyksen ja 
sairaalan yhteispäivystyksen yhteisen työmallin 
rakentaminen

• Toiminnan kehittäminen jatkuu ja uusiin haasteisiin 
etsitään toimintamalleja
» jatkuvan arvioinnin ja kehittämisen työote
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SOSIAALIPÄIVYSTYSTÄ  YHTEISPÄIVYSTYKSISSÄ–
kehittämistyön ytimiä  matkalla kohti  maakunnallista sosiaalipäivystystä

Ennakkosuunnittelu ennen toiminnan käynnistämistä:  Suunniteltava miten 
hoidetaan tietosuojakysymykset, asiakastiedon kirjaaminen, palveluun ohjaaminen 

ja rajapinnat kuntien sosiaalityöhön, muuhun sosiaalipäivystykseen, 
terveydenhuollon sosiaalityöhön ja terveydenhuoltoon.

On luotava yhteispäivystyksen toimijoiden yhteinen 
tilannenäkymä asiakastilanteisiin ja terveydenhuollon, 

ensihoidon ja sosiaalipäivystyksen resurssien optimaaliseen 
käyttöön. Moniammatillinen yhteistyö ja päätöksenteko  ovat 

toiminnan keskiössä. Turveteknologiahälytysten keskitetty 
koordinointi on välttämätöntä.

Yhteiset keskustelut 
sosiaalityöstä parantavat 

aidosti yhteistyötä 
terveydenhuollon kanssa ja 
auttavat löytämään parhaat 

toimintamallit. 

Koulutusta sosiaalityön 
läsnäolosta, infotilaisuuksia  

ja jalkautumista 
hoitohenkilökunnan pariin 

tarvitaan non stop-tyyppisesti, 
koska henkilökunnassa on 

vaihtuvuutta.

Sosiaalipäivystys on pidettävä 
”hätäluonteisena”, kuten 

terveydenhuollonkin 
päivystys, muuten resurssit 

eivät riitä.

Onnistuneen toiminnan 
välttämätön edellytys on 

riittävä resurssi sosiaali-
ja kriisityössä. Varsinkin 

käynnistysvaihe vaatii aluksi  
reilun resurssisatsauksen.
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Hahmotelmaa maakunnallisesta sosiaali-
ja kriisipäivystyksen kokonaisuudesta
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Yhteinen johtamismalli, 
koulutuksellinen ja 
konsultatiivinen tuki 

toimijoille.

Valmius- ja 
varautumisyhteistyö.

Riittävät sosiaali- ja kriisityön 
resurssit.

Asiakkaiden auttamiseksi 
tehokas monialainen 

yhteistyö  ja lisäksi yhteistyö 
kolmannen sektorin kanssa.

Sosiaalipäivystys yhteispäivystyksissä 
sairaaloissa riittävää ja hyvin toimivaa.

Yhteistyö poliisin ja ensihoidon kanssa  
saumatonta.

Mielenterveys- ja päihdetyön 
päivystysmalli rakennettu yhdessä 

terveydenhuollon päivystyksen kanssa.

Rajapinnat ja vastuut  selkeät 
sosiaalihuollon ja terveydenhuollon 

välillä ja sairaalan sosiaalipäivystyksen 
ja muun sosiaalipäivystyksen välillä

Koko maakunnan tasoisesti ja 
jalkautuvasti palveleva 24/7 sosiaali- ja 

kriisipäivystys, jossa on  toimijoita 
riittävästi koko maakunnan alueella, 

jotta välimatkat eivät kasva liian 
pitkiksi. 
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Johtopäätökset

• Yhteistyön rakentaminen terveydenhuollon ja 
sosiaalihuollon kesken luo aidosti uutta 
toimintakulttuuria ja tekemistä, josta asiakkaat 
hyötyvät. 

• Jatkossa kehittämistyötä tulisi tehdä 
maakunnallisessa kehyksessä 
maakunnantasoisesti.

• Resurssit on saatava riittäviksi
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Johtopäätökset
• Rajapintojen (yhdyspintojen? liittymäpintojen?) 

selkiinnyttämistä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon 
työssä on jatkettava ja erityisesti terveydenhuollon 
sosiaalityön roolia ja vastuita  on kirkastettava.

• Päivystyksen yhteinen johtamisrakenne tulisi luoda, 
sillä se palvelisi käytännön toimintaa nykyistä 
paremmin. 

• On varmistettava riittävä konsultatiivinen tuki 
päivystysten toimijoille.  

• Koulutusta on rakennettava jatkuvan 
kouluttautumisen toimintamallin mukaisesti.
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Koulutusvinkkejä keväälle:

• Uusi vammaispalvelulaki 31.1. Helsinki + striimi

• Sote-esimies muutosten pyörityksessä 2019, 7.-8.2. Helsinki

• Sosiaaliohjaus sotessa – ja kuinka palveluohjaus toteutuu? 6.-7.3, 
Helsinki

• Vanhustenhuollon johdon neuvottelupäivät 14.-15.3., Tampere

• Kilpailutukset ja hankinnat sosiaali- ja terveysalalla 19.3. webinaari

• Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 6.-8.5. Tampere

Lisää koulutustarjontaamme osoitteessa https://koulutus.fcg.fi/

https://koulutus.fcg.fi/
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Sosiaali- ja terveysinfo -uutiskirje kertoo sosiaali- ja terveydenhuollon 
ajankohtaiset uutiset ja lainsäädäntömuutokset sekä esittelee julkaisut ja 
tulevat tapahtumat. Uutiskirje ilmestyy noin 10 kertaa vuodessa.

• Sosiaali- ja terveysinfo
• Vård och omsorg
• Kuntaliiton uutiskirjeet

Seuraava lähetys on 21.3.2019 klo 13
https://www.kuntaliitto.fi/live

Soster@kuntaliitto.fi
annika.korpela@kuntaliitto.fi
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https://www.kuntaliitto.fi/kuntaliitto/uutiskirjeet/sosiaali-ja-terveys
https://www.kommunforbundet.fi/kommunforbundet/nyhetsbrev/vard-och-omsorg
https://www.kuntaliitto.fi/kuntaliitto/uutiskirjeet
https://www.kuntaliitto.fi/live

