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Sote-studio 21.3.2019

 klo 13.00-13.05 Alkusanat/ lakimies Annika Korpela

 klo 13.05-13.15 Sote kaatui- mitä nyt? / johtaja sosiaali- ja terveysasiat Tarja 

Myllärinen

 klo 13.15-13.30 Vanhuspalvelujen Kuntapulssi-kysely/ johtaja sosiaali- ja 

terveysasiat Tarja Myllärinen

 klo 13.30-13.45 Lastensuojelulain muutokset/ erityisasiantuntija Aila Puustinen-

Korhonen

 klo 13.45-14.00 Kuntalaskutus / erityisasiantuntija Mia Malmila
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www.kuntaliitto.fi/sotestudio

 Ohjeet siitä, miten seuraan lähetystä

 Palautelomake

 Linkki tallenteeseen ja diat

 Seuraava lähetys 29.5 klo 10
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https://www.kuntaliitto.fi/uutishuone/kuntaliitto-live/sote-studio


Ajankohtaista

Suurimpien kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon nettotoimintamenot 2018

 Toteumatietojen vertailuja edellisvuoteen ja alkuperäisiin talousarvioihin 2018 ja 2019. 

Sote-menot lisäksi tarvevakioituna, €/as.

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien vuosi 2018

 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta. 

 Raportissa tiedot myös henkilöstömääristä.

Molemmat vuosikatsaukset julkaistaan maaliskuun loppupuolella 2019.
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https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/suurimpien-kuntien-sosiaali-ja-terveydenhuollon
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/sairaanhoitopiirien-osavuosi-ja-vuosikatsaukset
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Koulutusvinkkejä keväälle:

• Uudistuva lapsenhuoltolaki käytännössä 9.4. Helsinki + striimi

• Sijaishuollon laatupäivät 10.-11.4. Helsinki

• Itsemääräämisoikeus ja turvallisuus ikäihmisten palveluissa 15.5. Helsinki + striimi

• Hoiva & hygienia 15.–16.5. Helsinki

• Sote-foorumi 28.5. Helsinki + striimi

• Soteyritysten vastuullisuus 29.5. Helsinki +striimi

• Uudistuva asiakasmaksulaki -webinaari 22.3.

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

https://koulutus.fcg.fi/


Sote kaatui – mitä nyt?

Tarja Myllärinen
@tarjamyllarine5

21.3.2019
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Ajankohtaista vanhuspalveluista 

Tarja Myllärinen 
@tarjamyllarine5

19.3.2019



Iäkkäiden 
henkilöiden 
palvelujen 
kokonaisuuden 
uudistaminen 
ja väestön 
ikääntymiseen 
varautuminen

 Laajapohjainen 

virkamiestyöryhmä 

valmistelee esityksiä 

lainsäädäntöön tarvittavista 

muutoksista 

vaikutusarviointeineen 1.4.-

31.12.2019.

 Lisäksi ryhmä tekee 

ehdotuksen suosituksen 

tasoisista laatutekijöistä 

vuosille 2020-2023

 Sekä väestön ikääntymiseen 

liittyvistä toimenpiteistä 

pitkällä aikavälillä sosiaali- ja 

terveyspalveluita laajemmin.
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Vanhuspalvelulain uudistaminen 

 Kattaa koko vanhuspalveluiden kokonaisuuden:

 Ennaltaehkäisyn näkökulma: ennaltaehkäisevät palvelut ikäihmisten 

toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

 Henkilöstön määrä, osaaminen ja kohdentaminen sekä osaajien tarve ottaen 

huomioon myös kotihoito ja omaishoito.

 Hoidon laadun varmistamiseen liittyvät tekijät, kuten hoidon laadun 

indikaattorit sekä valvontaan liittyvä sääntely.

 sisältäen kansallisen vertailukelpoisen palvelu- ja hoidon tarpeen arvioinnin ja 

seurannan mittarin.

 Vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain yhteensovittaminen ja 

päällekkäisyyksien poistaminen
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Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja 
palvelujen parantamiseksi 2017–2019 / Henkilöstö 

21.3.2019 12
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Suositus 2

Henkilöstön toteutunut 
vähimmäismitoitustaso 
tehostetun palveluasumisen 
toimintayksikössä tulee olla 
vähintään 0,50.
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Ikääntyneen väestön lukumäärä sekä 65 vuotta täyttäneiden %-osuus koko väestöstä

21.3.2019 16
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Ikääntyneiden sosiaalipalveluiden asiakkaat 
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Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 65 vuotta täyttäneet

Omaishoidon tuki, 65 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana (kunnan kustantamat palvelut)

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 65 vuotta täyttäneet

Vanhainkotien 65 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12.

Lähde: THL, Sotkanet 20.2.2019

Lkm/ hlöä



21.3.2019 18

Lähde: Laatusuositus 2017-2019. STM 2017



Ikääntyneiden väestörakenne vuonna 2000, 2017 ja 2030
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Kuntapulssi 2019
Ikäihmisten palvelut 

Alustavia tuloksia

Tarja Myllärinen 
@tarjamyllarine5

Päiväys



Toteutus  Kohdejoukkona 

kuntajohtajat, sosiaali- ja 

terveyspalveluista, 

ikäihmisten palveluista sekä 

taloudesta ja rahoituksesta 

vastaavat johtavat 

viranhaltijat ja johtajat

 Sähköinen kysely 14.2.–

1.3.2019

 Kyselyyn saatiin yhteensä 

215 vastausta, joista 180 

kuntavastaajaa yhteensä 

143 kunnasta sekä

 35 vastausta 

kuntayhtymästä tms.

 36 kunnasta saatiin useampi 

kuin yksi vastaus.
21



Vastaukset kysymykseen:
”Viime aikoina julkisuudessa on nostettu esille erilaisia ongelmia 

ikäihmisten asumispalveluissa. Koskevatko nämä ongelmat 
mielestäsi omaa organisaatiotasi?”

% kaikista vastaajista, n=212

22

Ei: 
43 %Kyllä: 

57 %

Vastaajan 
edustama
organisaatio

Ei
koske

Kyllä 
koskee

Yht. %
(N= 212)

Kunta 47 53 100

Kuntayhtymä 23 77 100

Yht. 43 % 57 % 100 %

Kuntapulssikysely 2019 / 4.3.2019 / ms, mps



Vastausjakaumat kysymykseen

”Mitä seuraavista pidät merkittävimpänä ongelmana ikäihmisten 
asumispalveluissa?” 

(% kaikista kysymykseen vastanneista aseman mukaan tarkasteltuna, N=136)

21.3.2019 23

kuntajohtaja Sote-johtaja Ikäihmisten 
palvelujen 

johtaja

Talous-
johtaja

tms.

muu Yht.

Työvoiman saatavuuteen liittyvät 
ongelmat

21 69 68 0 42 54

Talouteen liittyvät ongelmat 47 14 19 60 25 24

Asukaspaikkojen/palvelun 
saatavuuteen liittyvät ongelmat

11 6 6 20 13 8

Tiloihin liittyvät ongelmat 11 6 0 0 13 5

Valvontaan liittyvät ongelmat 5 6 2 20 0 4

Jotkin muut ongelmat 5 0 6 0 8 4

N= 19 35 53 5 24 136

Kuntapulssikysely 2019 / 4.3.2019 / ms, mps



 ”Hoitajamitoitus ei nosta laatua. Ikäihmisten kanssa työskentelevien 

asenne ja muu osaaminen (esim. gerontologinen, vuorovaikutus, arjen 

sujuminen) tulee olla kohdalla. ”Hoitajamitoituksen lisäksi on tärkeä 

keskustella hoitokulttuurista, riittävästä moniammatillisuudesta, 

asenteesta ja osaamisen tasosta.”

 ”Hoitajamitoituksen nosto kaavamaisesti ei ratkaise vanhustenhoidon 

ongelmia. Kustannukset kasvavat, mutta eivät välttämättä kohdistu 

oikeisiin kohteisiin.”

 ”Mikäli hoitajamitoitusta nostetaan syntyy vakava kysymys siitä, miten 

työvoiman saatavuudesta voidaan saada ”takuut” – mihin toimenpiteisiin 

valtio tältä osin ryhtyy.”

 Ikävää lukea/kuunnella miten kaikki on kuntien vika: ei ole hoidettu 

valvontaa, ei osata kilpailuttaa. Ei todellakaan pidä paikkaansa.
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kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki

Kuntatalo, Toinen linja 14

00530 Helsinki

Kiitos!

Tarja Myllärinen

Puh. 050 596 9866

Tarja.myllarinen@kuntaliitto.fi

@tarjamyllarine5

https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.youtube.com/kuntaliitto


Lastensuojelulain muutokset-
Hyväksytty eduskunnassa 18.3.
2019
Voimaantuloajankohta ei ole vielä päätetty

Aila Puustinen-Korhonen

Erityisasiantuntija

Suomen Kuntaliitto

Etunimi Sukunimi
@twittertili

21.3.2019



Lakimuutosten 
tavoitteet ja 
keskeinen 
sisältö
Hallituksen esitys
HE 237 2018 vp

Uusia säännöksiä ja muutoksia

 Lukuun 1 Yleiset säännökset

 Lukuun 6 Menettelysäännöksiä

 Lukuun 10 Sijaishuolto

 Lukuun 11 Rajoitukset sijaishuollossa

 Lukuun 12 Jälkihuolto

 Lukuun 13 Valvonta
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Lakimuutosten 
tavoitteet ja 
keskeinen 
sisältö
Hallituksen esitys
HE 237 2018 vp

1. luku Yleiset säännökset

 Lapsen oikeutta hyvään kohteluun, huolenpitoon ja 

kasvatukseen vahvistetaan.

 Uusi 4 a §

 Vahvistettaisiin siten myös kodin ulkopuolelle sijoitettujen 

lasten oikeutta huolenpitoon, rajojen asettamiseen sekä 

ihmisarvoa kunnioittavaan kohteluun.
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Lakimuutosten 
tavoitteet ja 
keskeinen 
sisältö
Hallituksen esitys
HE 237 2018 vp

6. luku  Menettelysäännöksiä

Asiakassuunnitelma ja hoito- ja kasvatussuunnitelma

 Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle tulee tehdä hoito- ja 

kasvatussuunnitelma aina, kun lapseen on kohdistettu rajoituksia 

tai on oletettavissa, että rajoituksia joudutaan käyttämään. 

 Hoito- ja kasvatussuunnitelma sekä tiedot lapseen kohdistuneista 

rajoituksista tulee toimittaa lapsen asioista vastaavalle 

sosiaalityöntekijälle. 

 30 §:n muutos

 Velvollisuus antaa tieto käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista

 Uusi 32 a §
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Lakimuutosten 
tavoitteet ja 
keskeinen 
sisältö
Hallituksen esitys
HE 237 2018 vp

10. Luku Sijaishuolto

 Sijaishuollossa olevan lapsen sivistyksellisiä oikeuksia 

vahvistetaan 

 Uusi 52 a §: Sivistykselliset oikeudet sijaishuollon aikana

 Koskee varhaiskasvatusta ja perusopetusta sijaishuollon aikana, 

sijoittajakunnan tehtävä yhteistyötä sijoituksen valmistelun ja 

sijoituksen aikana.

 Huom. Säännös ei koske avohuollon tukitoimisijoituksena tehtäviä 

perhe- tai laitossijoituksia. Koskee siis vain sijaishuollossa olevien 

lasten sivistyksellisiä oikeuksia.

 Henkilöstö 

 Henkilöstön riittävästä määrästä ja osaamisesta on huolehdittava siten, 

että niihin liittyvät puutteet eivät aiheuta rajoitusten käyttämistä, lapsen 

turvallisuutta vaarantavia ja ihmisarvoa alentavia rajoitustoimenpiteiden 

toteuttamistapoja ja käytäntöjä.

 Muutos 60 §:ään
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Lakimuutosten 
tavoitteet ja 
keskeinen 
sisältö
Hallituksen esitys
HE 237 2018 vp

11. luku Rajoitukset sijaishuollossa

 Tarkennetaan rajoitusten käytölle asetettavia yleisiä edellytyksiä, kuten 

välttämättömyys- ja suhteellisuusvaatimusta, rajoituksen turvallista 

toteutustapaa, lapsen iän, sukupuolen ja kulttuuritausta huomioimista. 

 Uusi 61 a §

 Hyvää kohtelua koskeva suunnitelma

 Palveluntuottaja vastaa siitä, että lastensuojelulaitoksessa laaditaan yleinen 

hyvää kohtelua koskeva suunnitelma osana omavalvontasuunnitelmaa. 

Sisältää tiedot mm. ikätasoisen itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi, 

tukemiseksi ja ylläpitämiseksi.

 Uusi 61 b §

 Huom: Ei koske ammatillisia perhekoteja eikä toimeksiantosopimussuhteista 

perhehoitoa, ainoastaan laitoshuoltoa.
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Lakimuutosten 
tavoitteet ja 
keskeinen 
sisältö
Hallituksen esitys
HE 237 2018 vp

11. luku Rajoitukset sijaishuollossa jatkuu

 Lisäys aineiden ja esineiden haltuunottoa (65 §) koskevaan säännökseen

 Lakiin lisätty mahdollisuus ottaa laitoshoidossa olevalta lapselta tupakka-

ja nikotiinituotteet pois. Lisäksi lapselta voi ottaa pois sijaishuollon 

tarkoitusta vaarantavat aineet ja esineet.

 Tarkennuksia henkilötarkastusta (66 §), henkilökatsastusta (66 a §), 

omaisuuden, lähetysten ja tilojen tarkastamista, lähetysten luovuttamatta 

jättämistä (67 §) ja   liikkumisvapauden rajoittamista (69 §)  koskeviin 

säännöksiin.
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Lakimuutosten 
tavoitteet ja 
keskeinen 
sisältö
Hallituksen esitys
HE 237 2018 vp

11. luku Rajoitukset sijaishuollossa jatkuu

 Lapsen oikeutta huolenpitoon ja turvaan vahvistetaan uudella säännöksellä 

laitoksesta luvatta poistuneen tai sinne palaamatta jääneen lapsen palauttamisesta 

laitokseen.

 Uusi 69 a §

 Lapsen perusoikeuksia vahvistetaan lyhentämällä eristyksen enimmäisaikaa.

 70 §:n muutos: Eristämisen enimmäisaika on lakimuutoksen myötä  12 tuntia. 

 Kirjaamisen tulee sisältää kuvaus muun muassa siitä, miten rajoitustoimenpide on 

toteutettu, kuka sen on toteuttanut ja millaisia muita rajoituksia on käytetty samaan 

aikaan. 

 74 §:n muutos

 Sijaishuoltopaikan on rajoitusten käytön jälkeen käytävä asia läpi lapsen kanssa ja 

lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tulee arvioida lapseen kohdistettuja 

rajoitteita sekä lapsen palvelujen sopivuutta ja riittävyyttä.

 Uusi 74 a §
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Lakimuutosten 
tavoitteet ja 
keskeinen 
sisältö
Hallituksen esitys
HE 237 2018 vp

12. Luku Jälkihuolto

Oikeutta jälkihuoltoon laajennetaan nostamalla jälkihuollon yläikärajaa 21-

vuodesta 25-vuoteen. Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy 

viimeistään, kun nuori täyttää 25 vuotta.

 75 §:n muutos

 Lakialoitteen pohjalta eduskunnassa hyväksytty muutos. Ei ole perustunut 

hallituksen esitykseen eikä näin ollen ole tehty vaikutusarvioita esimerkiksi 

siitä, minkä verran valtion tulisi rahoittaa laajenevaa velvoitetta.

 Valtionosuuskompensaatio tässä laajenevassa tehtävässä on 100 %.

13. Luku Valvonta

Lisäksi muuta valvontaa koskevaa säännöstä tarkennetaan niin, että 

aluehallintovirastojen on kuultava lapsia tarkastuskäynneillä. 

 80 §:n muutos.
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Kuntalaskutuksesta 
lyhyesti

Erityisasiantuntija Mia Malmila 21.3.2019

Soster@kuntaliitto.fi



Kuntakonsernin konserniohjaus, vaikutukset 
kuntalaskutukseen

36

Valtuusto: päätökset ja linjaukset

Kuntastrategia ja 
omistajapolitiikka

• Omistukset ja kunnan 
kokonaisetu

• Strategiset tavoitteet ja 
tuloksellisuustavoitteet 
mittaristoineen sisältäen 
toimintaympäristön ja 
riskien hallinnan

Kunnan talousarvio ja 
-suunnitelma ml. 
käyttösuunnitelma 
kuntakonsernin vastuut ja 
velvoitteet

Konsernijohto, 
omistajaohjaus 
sisältäen 
valvontaohjauksen

Omistajaohjauksen 
periaatteet

Konserniohje Hallintosääntö

Konserniyhteisöt 
liiketoimintasuunnitelmineen

Tavoitteet, seuranta, 
raportointi, arviointi

Valvonta
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Markkinat

Tavoitteet, seuranta, 
raportointi, arviointi

Sopimukset + valvonta

Ks. www.kuntaliitto.fi, asiasana omistajaohjaus 

http://www.kuntaliitto.fi/


Kuntalaskutukseen vaikuttaa lainsäädäntö
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Laki Vaikutus kuntalaskutukseen
Kotikuntalaki
11.3.1994/201

1 § Lain säännöksiä noudatetaan myös silloin, kun valtion tai kunnan viranomainen tai 
kansaneläkelaitos (Kela) tekee ratkaisuja, joihin henkilön kotikunnalla ja siellä olevalla 
asuinpaikalla tai henkilön tilapäisellä asuinpaikalla on vaikutusta.

Terveydenhuoltolaki
30.12.2010/1326

50 § Kiireellinen sairaanhoito, suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja 
psykososiaalinen tuki annetaan aina ja potilaan kotikunnasta riippumatta.
54 § Jos kunta tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei voi itse antaa hoitoa 51–53 §:n 
mukaisissa enimmäisajoissa, sen on järjestettävä hoito hankkimalla se muilta 
palveluntuottajilta.
58 § Hoidon järjestämisestä vastuussa olevan kunnan tai kuntayhtymän on korvattava 
hoidosta aiheutuneet kustannukset, ellei hoitokustannusten korvaamisesta ole muita 
säädöksiä. Korvauksen on perustuttava tuotteistukseen tai tuotehintaan, jolla 
terveydenhuollon toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa tai kuntayhtymä laskuttaa 
jäsenkuntiaan. Korvauksesta vähennetään hoidosta potilaan suorittama asiakasmaksu ja 
muut palvelun tuottajan hoitoon liittyen saamat toimintatulot.

Sosiaalihuoltolaki
30.12.2014/1301

12 § Jokaisella kunnassa oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa 
yksilölliseen tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hänen oikeutensa 
välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu. 
29 a § Sosiaalipäivystyksen järjestämisestä vastaavat yhteistyössä sairaanhoitopiirien 
kanssa ne kunnat, joiden alueella lain mukaiset terveydenhuollon yksiköt sijaitsevat.



Laskutus

Kuntayhtymä



Kuntayhtymän 
jäsenkunta-
korvaukset

 Yhteistoiminta-alueiden vaihtoehtoisia organisointimuotoja ovat 

kuntayhtymä ja vastuukuntamalli. Jäsenkuntia laskutetaan 

yhdenmukaisin perustein. 

 Yksikköhintojen määrittelyä varten arvioidaan suoritemäärät, 

asiakkailta perittävät maksutuotot ja toiminnan muut tuotot.

 Yksikköhintojen muuttaminen kesken kalenterivuoden edellyttää 

hyväksyttyä muutosta toimintavuoden talousarvioon ja 

yksikköhintakorotukset astuvat voimaan aikaisintaan ilmoitusta 

seuraavan toisen kuukauden alusta.

 Erityisvelvoitteista aiheutuneet kustannukset katetaan kapitaatio-

maksuilla (euroa/ asukas). Niiden suuruudesta päätetään 

yhtymävaltuustossa talousarviota hyväksyttäessä.

 Kuntayhtymässä hinnoittelu voi olla markkinaehtoista. Muutoin 

liiketoiminnassa ja liiketaloudellisten periaatteiden mukaisessa 

toiminnassa noudatetaan pääsääntöisesti omakustannushintaa.
39Lisätiedot: Soster@kuntaliitto.fi



Laskutus

Sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä



Korvaus kotipaikkakuntansa perusteella toiseen 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvan 
potilaan hoidosta

 Jos lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että henkilö tarvitsee 

erikoissairaanhoidon palveluja, henkilö voi valita hoidon antavan 

kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön yhteistyössä lähetteen 

antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. 

 Korvauksen maksaja on potilaan kotikunnan mukainen sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä, joka suorittaa korvauksen  sairaanhoidon tuottaneelle 

sairaanhoitopiirille.

 Korvaus lasketaan samoin perustein kuin potilaan kotikunnan 

mukaisessa sairaanhoitopiirissä jäsenkuntien välillä, ellei 

sopimuksellisesti ole osoitettavissa perussäännöstä poikkeavaa 

laskutusperustetta.
41Lisätiedot: Soster@kuntaliitto.fi



Laskutus

Vieraskuntakorvaus

Perusterveydenhuolto/ 
terveydenhuolto



Perusterveydenhuollon valintaoikeus ja 
vieraskuntakorvaukset

 Henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan 

vastaavan terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen 

terveysaseman. Valinnasta on tehtävä kirjallinen 

ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että 

valitun kunnan terveyskeskukselle. 

(30.12.2010/132, 48 §).

 Vastaavan lääkärin on johdettava ja valvottava 

toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa. 

(30.12.2010/132, 57 §).

 Hoidon järjestämisestä vastaava kunta tai 

kuntayhtymä, jonka asukas on hoidettavana 

toisen kunnan tai sairaanhoitopiirin 

toimintayksikössä, on vastuussa hoidosta 

aiheutuneista kustannuksista ja korvattava ne 

palvelun tuottaneelle. (30.12.2010/132, 58 §).

 Korvaus perustuu tuotteistukseen tai tuotehintaan. 

Korvauksesta vähennetään hoidosta potilaan 

maksama asiakasmaksu. (30.12.2010/132, 58 §).

 Korvauksesta vähennetään myös muut palvelun 

tuottajan hoitoon liittyen saamat toimintatulot. 

(30.12.2010/132, 58 §).

 Asiakasmaksuista on säädetty laissa. Kunnallisista 

sosiaali- ja terveyspalveluista saa periä asetuksessa 

säädetyt maksut, jollei erikseen toisin säädetä. 

Säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen 

vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. 

Indeksitarkistukset ovat voimassa tarkistusvuotta 

seuraavan vuoden tammikuun 1. päivästä alkaen. 

(9.10.1992/912, 1 §, 33 a §). 
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Laskutus

Vieraskuntakorvaus

Perusterveydenhuolto/ 
sosiaalihuolto



Oikeus muuttaa, 
toisen kunnan 
sosiaalipalvelujen 
ja hoitopaikan 
hakeminen sekä 
vieraskunta-
korvaukset

 Henkilön kotikunta muuttuu, jos hän 

muuttaa toiseen kuntaan 

sosiaalihuoltolain (1301/2014) 60 §

tarkoitetussa tilanteessa. 

(Kotikuntalaki 25.8.2016/669, 3 b §).

 Henkilö voi hakea sen kunnan 

sosiaalipalveluja ja hoitopaikkaa, 

jonka asukkaaksi haluaa muuttaa 

samoin perustein kuin ollessaan 

kunnan asukas. (30.12.2014/1301, 

60 §).

 Hakemuksesta ja käsittelyyn 

ottamisesta ilmoitetaan välittömästi 

hakijan kotikuntaan ja hakijan 

palvelutarve arvioidaan yhteistyössä 

kotikunnan kanssa sekä tehdään 

päätös.
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Kuntalaskutukseen 
liittyvää 
koulutustarjontaa

 Kevät 2019/ Suomen Kuntaliitto ry:n kumppani Finnish Consulting 

Group, FCG-koulutus: Kunnan verotulot ja valtionosuudet -koulutus

11.4.2019 Helsinki, Yhtiössä toimiminen 25.4.2019 Vantaa

 Syksy 2019/ Suomen Kuntaliitto ry:n kumppani Finnish Consulting 

Group, FCG-koulutus:  Kunnan ja kuntayhtymän laskentatoimen 

koulutusohjelma 5.-6.9.2019 Tampere 

 Valmisteilla syksylle 2019 Suomen Kuntaliitto ry:n ja FCG-

koulutuksen yhteinen kuntalaskutuskoulutus

 Koulutustarjontaan -> http://www.fcg.fi/
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https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/10198
https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/10297
http://www.fcg.fi/
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 Sote-studio

 Suomen Kuntaliitto ry:n 

asiantuntijasivut ja 

yleiskirjeet ks. 

www.kuntaliitto.fi/
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-
terveysasiat/palveluiden-jarjestaminen-ja-
tuottaminen/jarjestamisvastuu/kotikunnan-valintaoikeus-ja-oikeus-
hakeutua-toisen-kunnan-palveluihin

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/palveluiden-jarjestaminen-ja-tuottaminen/jarjestamisvastuu/kotikunnan-valintaoikeus-ja-oikeus-hakeutua-toisen-kunnan-palveluihin


kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki

Kuntatalo, Toinen linja 14

00530 Helsinki

Erityisasiantuntija Mia Malmila

Yhteystiedot

+358 9 771 224 (vastauspyyntö puhelinvaihteeseen), 
+358 50 526 8113 (vastauspyyntö tekstiviestiin)

mia.malmila@kuntaliitto.fi

Soster@kuntaliitto.fi

https://www.facebook.com/kuntaliitto
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