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klo 13.05- 13.25 Vanhuspalvelulain uudistamisen toinen vaihe- vieraana 
lähetyksessä Jaana Huhta, hallitusneuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö

klo 13.25- 13.40 Toimintakykyä kuvaava tieto ikäihmisten palveluissa, 
Liisa Klemola ja Anne Puumalainen, FCG
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Alueiden ja kuntien sote-
tietohallintoyhteistyöfoorumi
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Perinteinen kesäseminaari
2. – 3.12.2020

(järjestetään etäyhteydellä)

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
kuntaliitto.fi/akusti



• Uudessa lastensuojelutunti -ohjelmassamme käymme 
vuorovaikutteisesti läpi lastensuojelukentän ajankohtaisia asioita.

• Kaikki lastensuojelun parissa kunnissa ja kuntayhtymissä 
työskentelevät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan lähetykseen. 
Lähetys järjestetään Teamsissa.

• Seuraava lähetys on maanantaina 7.12. klo 13-14. Aiheina muun 
muassa jälkihuollon ja vammaispalvelujen yhteistyö, jälkihuollon 
taloudellinen tukeminen ja Kuntaliiton ajatukset jälkihuollon 
kehittämisestä.

• Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-
ja-terveysasiat/lastensuojelutunti
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Vanhuspalvelulain uudistamisen toinen vaihe-
vieraana lähetyksessä Jaana Huhta, 

hallitusneuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö



Toimintakykyä kuvaava tieto 
ikäihmisten palveluissa

Sote-studio

25.11.2020

Anne Puumalainen, erityisasiantuntija, 

Liisa Klemola,  erityisasiantuntija,

FCG Konsultointi Oy



Sisältö

✓Mitä laki sanoo palvelutarpeista ja niihin vastaamisesta

✓Palvelutarpeen arvioinnin eteneminen ja tarpeisiin vastaaminen prosessina

✓Asiakkaan toimintakyvyn muutoksien vaikutus palveluihin

✓Asiakkaiden toimintakyvyn ja henkilöstömitoituksen yhteys

✓Mitä palvelujen oikein kohdentaminen tarkoittaa euroina



Iäkkään palvelutarpeisiin vastaaminen
Yleiset periaatteet 13 §

✓ Kunnan on järjestettävä iäkkäälle henkilölle laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka ovat hänen tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä.

✓ Palvelut on toteutettava niin, että ne tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. Muun 
palveluntarpeen ennalta ehkäisemiseksi on kiinnitettävä huomiota erityisesti kuntoutumista edistäviin ja kotiin annettaviin palveluihin.

✓ Sosiaalihuoltoa ja muuta sosiaaliturvaa koskeva ohjaus on tarpeen mukaan sisällytettävä kaikkiin iäkkäille henkilöille järjestettäviin sosiaali- ja 
terveyspalveluihin.

Pitkäaikaisen hoidon ja huolenpidon toteuttamista ohjaavat periaatteet 14 §

✓ Kunnan on toteutettava iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja muilla 
sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla. Palvelut on sovitettava sisällöltään ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin 
palveluntarpeita. Hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa pitkäaikaisena laitoshoitona vain tässä laissa säädetyillä perusteilla.

✓ Pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa turvaavat sosiaali- ja terveyspalvelut on toteutettava niin, että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, 
merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja että hän voi ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja 
toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan. Iäkkäille avio- ja avopuolisoille on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä.

✓ Kunnan on turvattava iäkkään henkilön pitkäaikaisen hoitojärjestelyn pysyvyys, jollei järjestelyä ole aiheellista muuttaa iäkkään henkilön toivomuksen 
tai hänen palveluntarpeidensa muutoksen johdosta taikka muusta erityisen painavasta ja perustellusta syystä.

Pitkäaikaisen laitoshoidon edellytykset 14 a §

✓ Kunta voi vastata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai 
asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet.

824.11.2020 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 2012/980

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980#a980-2012
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980#a980-2012


Miten palvelutarpeen selvittäminen tehdään 1/2
Palveluntarpeiden selvittäminen 15 §

✓ Kunta vastaa siitä, että iäkkään henkilön sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden hänen hyvinvointiaan, terveyttään, toimintakykyään ja itsenäistä suoriutumistaan tukevien 
palvelujen tarve selvitetään kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa. 

✓ Palveluntarpeiden selvittämisestä vastaa iäkkään henkilön tarpeiden kannalta tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain tai terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain tarkoitettu ammattihenkilö, jolla on laaja-alaista asiantuntemusta.

✓ Palveluntarpeiden selvittämisestä vastaavan työntekijän on toimittava iäkkään henkilön tarpeita vastaavasti yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Selvittäminen on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun:

✓ iäkäs henkilö on hakeutunut sosiaalihuoltolain tarkoitettuun palvelutarpeen arviointiin;

✓ iäkäs henkilö on tehnyt kunnalle sosiaalipalveluja koskevan hakemuksen saadakseen sosiaalipalveluja toimintakykynsä tukemiseksi tai suoriutuakseen tavanomaisista elämän 
toiminnoista;

✓ 12 §:ssä tarkoitetun toiminnan yhteydessä on yhdessä iäkkään henkilön kanssa arvioitu, että hän tarvitsee säännöllisesti apua toimintakykynsä tukemiseksi tai suoriutuakseen 
tavanomaisista elämän toiminnoista;

✓ iäkkään henkilön palveluntarpeesta on tehty 25 §:ssä tarkoitettu ilmoitus, ja selvittäminen on iäkkään henkilön taikka hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn 
edunvalvojan mielestä tarpeen sen johdosta; taikka

✓ kunnan järjestämiä sosiaalipalveluja säännöllisesti saavan iäkkään henkilön olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia.

✓ Palveluntarpeiden selvittämisen yhteydessä on arvioitava iäkkään henkilön toimintakyky monipuolisesti ja luotettavia arviointivälineitä käyttäen. Toimintakykyä arvioitaessa 
on selvitettävä, miltä osin iäkäs henkilö pystyy suoriutumaan tavanomaisista elämän toiminnoista asuin- ja toimintaympäristössään, ja missä asioissa hän tarvitsee tukea ja apua. 
Arvioinnissa on otettava huomioon iäkkään henkilön fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä hänen ympäristönsä esteettömyyteen, asumisensa 
turvallisuuteen ja lähipalvelujensa saatavuuteen liittyvät tekijät.

924.11.2020 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 2012/980

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980#a980-2012


Miten palvelutarpeen selvittäminen tehdään 2/2
RAI-arviointivälineistön käyttäminen 15 a § (9.7.2020/565)

✓ Kunnan on käytettävä RAI-arviointivälineistöä iäkkään henkilön toimintakyvyn arvioinnissa, jos hän 15 §:n 1 momentissa tarkoitetun ammattihenkilön alustavan arvion mukaan tarvitsee 
säännöllisesti annettavia sosiaalipalveluja hoitonsa ja huolenpitonsa turvaamiseksi. 

✓ Lisäksi kunnan on huolehdittava, että RAI-arviointivälineistöä käytetään myös silloin, kun iäkäs henkilö saa edellä tarkoitettuja kunnan järjestämiä palveluja ja hänen olosuhteissaan tapahtuu 
olennaisia muutoksia. RAI-arviointivälineistö kuuluu 15 §:n 3 momentissa tarkoitettuihin luotettaviin toimintakyvyn arviointivälineisiin.

Kuntien on aloitettava RAI-välineistön käyttö viimeistään siirtymäajan päättyessä 1.4.2023.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 2012/980

RAI-arviointi tarkoittanee myös yksityisiä palveluntuottajia, koska lähes kaikki yksityisten palvelujen 
asiakkaat ovat ostopalveluasiakkaita 

✓ Tällä hetkellä tilanne kunnissa ja yksityisillä palvelun tuottajilla hyvin kirjava.
✓ Käytetään erilaisia luotettavia arviointimenetelmiä, mutta myös kunnissa itse kehitetty versioita.

1024.11.2020
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Prosessin eteneminen

1124.11.2020 Kuvio: thl.fi/fi/web/ikaantyminen

Mitä sitten 
tapahtuu



Kun asiakkaan toimintakyky muuttuu 

Jos toimintakyky huononee

✓Asiakas siirretään toiseen paikkaan 
(esim. koti-teh. palveluasuminen)

Mitä pitäisi tapahtua

✓Asiakas saa olla samassa paikassa 
loppuun saakka → pois lukien 
lääketieteellinen hoito

✓Palvelut lisääntyvät asiakkaan tarpeen 
mukaan → henkilöstömitoituksen 
muutos tarpeen mukaan

Jos toimintakyky paranee

✓Palvelut jatkuvat usein entiseen malliin

Mitä pitäisi tapahtua

✓Asiakas saa olla samassa paikassa 
loppuun saakka

✓Palvelut keventyvät (jopa loppuvat) 
asiakkaan tarpeen mukaan→ 
henkilöstömitoituksen muutos 
tarpeen mukaan

✓Suomessa ei ole tähän toimivaa mallia, 
esim. ympärivuorokautinen palveluntarve 
muuttuu välimuotoisen 
asumisen tarpeeseen

24.11.2020 12

Mitä 
sitten 
tapahtuu



Ikäihmisen palvelutarpeen arvioinnin sykli 
mukaellen Choon tiedonhallinnan mallia

24.11.2020 13Klemola 2016



Toimintakyvyllä on yhteyttä myös 
henkilöstömitoitukseen tarpeeseen

✓Yhdessä yksikössä voi olla hoidettavana asiakkaita, joiden toimintakyky eroaa toisistaan 
hyvin paljon

✓Uudet mitoitukset määrätään Vanhuspalvelulaissa

✓Laki ei huomioi asiakkaiden toimintakykyä

✓Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista 2012/980:
✓ Tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköissä määräykset 

henkilöstömitoituksesta voimaan asteittain 1.10.2020 alkaen.
✓ Täysimääräinen voimaantulo 0,7 työntekijää asiakasta kohti 1.4.2023.

1424.11.2020
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Mitä palvelujen oikein 
kohdentaminen 
tarkoittaa euroina

24.11.2020



Mitä palvelujen oikein kohdentaminen tarkoittaa euroina?
Esimerkkinä kuvitteellinen 30 000 asukkaan kunta/kaupunki

✓Tehostetun palveluasumisen määrän vaikutus :
✓Yli 75-vuotiaita on noin 3 000 (10%)

✓Tehostettu palveluasuminen, tavoitetaso. 6-7% yli 75-vuotiaista (k.a. 6,5%)

✓Esimerkkikunnassa nyt noin 7,3% (= valtakunnallinen keskiarvo vuonna 2019)

✓Mikäli tehostettu palveluasumisessa päästään tavoitetason keskiarvoon (6,5%) ja asukkaat 
siirtyvät kevyempään palveluasumiseen, kustannukset laskevat noin 0,7 Meur vuodessa.

✓Kotona asuvien määrän vaikutus:
✓Kotona asuvien määrä, tavoitetaso noin 92-93% (k.a. 92,5)

✓Esimerkkikunnassa nyt 91,3% (= valtakunnallinen keskiarvo vuonna 2018)

✓Mikäli tavoitetasoon päästään niin, että kotona asumista tuetaan kotihoidolla, kustannukset 
laskevat noin 0,4 Meur vuodessa

1624.11.2020



Tutkittua tietoa

✓Toimintakykyä tarkastellaan usein enimmäkseen negatiivisten ja sairauskeskeisten muutosten 
kautta. 

✓Toimintakyky nähdään usein nimenomaan fyysisinä toimintoina, esim. liikkumisena, 
syömisenä ja pukeutumisena 

✓ Ikäihmisten palveluissa toimintakyvyn arviointia ohjaa usein hallinnolliset seikat: ”on määrätty, 
johto vaatii” jne

✓Asiakkaiden tiedot eivät ole ajantasaisia

✓Hoitajilla ei ole aikaa perehtyä suunnitelmiin, laaditut HoPaSut toteutuvat huonosti.

✓Toimintakykytiedon merkitys ikäihmisten päivittäistä hoitoa ohjaavana tekijänä jää vähäiseksi

Klemola Liisa: Toimintakykyä kuvaava tieto ikäihmisten palveluissa. Tiedonhallinnan näkökulma. 
Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto. 2016

Tutkimuksessa kerättiin kaksi aineistoa haastatteluin (n = 22) ja kyselynä (n = 1002). Tulokset 
perustuvat näiden aineistojen analyysiin
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Esityksen keskeinen viesti

✓ Ikäihmisen toimintakykyä tulee arvioida säännöllisesti ja palveluita mukauttaa tarpeen mukaan → 
Palvelujärjestelmää tulisi kehittää dynaamiseksi

✓Asiakkaiden tarpeet ohjaavat palvelujärjestelmää. Katso myös Laatusuositus hyvän ikääntymisen 
turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023. STM julkaisuja 2020:29 

✓Palvelut riittävät paremmin, jos ne kohdistetaan niitä oikeasti tarvitseville ihmisille (= suositusten 
mukaisesti ja perustuen mitattuun tietoon palvelutarpeesta)

✓ Ikäihmisten palvelut ovat nykyisten kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden suurimpia sote-
kustannuseriä. Niiden kohdistaminen todellisten palvelutarpeiden mukaisesti on keskeistä 
kustannusten hallinnan näkökulmasta.

✓Lisäksi palvelujärjestelmän haasteena on erottaa todellinen tarve ja halu – palvelujen saaminen ei 
perustu subjektiiviseen oikeuteen 

1824.11.2020



Kiitos
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Erityisasiantuntija

Anne Puumalainen

THM, esh, FT- opiskelija

Erityisasiantuntija

Liisa Klemola

FT, TtM, esh



Hyvän elämän tekijät



Koronatuet 2020 ja 2021
Kenelle tuet maksetaan ja paljonko valtio niitä myöntää?

1

Sote-studio 25.11.2020
Sanna Lehtonen @lehtonenKL



Hallituksen päätökset syksyyn 2020 mennessä

Koronatuet kunnille 2020-2024
2020 2021 2022 2023 2024 Yhteensä

Valtionosuuden lisäys mm. kunnallisverotulojen
menetysten, maskihankintojen ja muiden 722

koronavaikutusten (€/asukas) kompensointiin 400 46 1 168
Lisäys harkinnanvaraiseen valtionosuuden korotukseen 50 20 70
Yhteisöveron jako-osuuden +10 %-yksikön korotus 410 550 110 1 070
Sairaanhoitopiirien suora tuki valtiolta 600 600
Testaus-, jäljitys- ym. koronakustannusten korvaus 350 1 660 2 010
Hoitovelan purku (450 miljoonaa vuosina 2021-2023) 150 150 150 450
Joukkoliikenteen tuet 200 200
OKM:n korona-avustukset 159 75 75 309
Veronmaksulykkäyksen kompensaatio 114 -86 -37

YHTEENSÄ 3 005 2 415 298 150 0 5 868
Kiky-sopimukseen liittyvän vos-leikkauksen jääminen -78 0 -234 -234 -234

Sanna Lehtonen  @lehtonenKL 6.11.2020

24.11.

Lähde: Mikko Nygård, STM



Keskiviikkona 25.11.2020
ei ole vielä varmaa tietoa

siitä, miten koronasta
aiheutuneet kustannukset

kaupungeille, kunnille,
sairaanhoitopiireille tai
muille kuntayhtymille

vuonna 2021 korvataan.

Hallitus on luvannut korvata
koronakustannuksia enimmillään

1 660 miljoonaa euroa vuonna 2021
ja purkaa hoitovelkaa yhteensä
450 miljoonalla eurolla vuosina

2021-2023.



Valtionosuus vai valtionavustus –
Mitä ihmeen väliä?!

Koronatuet
Valtionosuutena vai valtionavustuksena?

Vuonna 2020

350
milj. €

Vuonna 2021

1 660
milj. €





Kiitos!
Sanna Lehtonen

Suomen Kuntaliitto
p. 050-5759090

Sanna.Lehtonen@Kuntaliitto.fi

Twitter: @lehtonenKL


