


OHJELMA

klo 13.00 Alkusanat/Annika Korpela
klo 13.10 Korona ja ajankohtaiset kysymykset ikäihmisten palveluissa/ Anna      

Haverinen
klo 13.20 Etäpalvelujen asiakasmaksut/ Maria Pernu
klo 13.30 Korona perusterveydenhuollossa – kun kaikki pitää hoitaa  

etänä /johtava ylilääkäri Jarja Ijäs /Helsingin kaupunki
klo 13.40 Ikäihmisten digiloikka/vs. vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö ja 

kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen, Oulunkaari
klo 13.50 Etätapaamiset lastensuojelutyössä / lastensuojelun avohuollon 

esimies Veera Niemi ja lastensuojelun tehostetun perhetyön 
perheohjaaja Anu Korhonen, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä 

Klo 14.00 Digisosiaalityön ratkaisuja/ Hankesuunnittelija, sosiaalityöntekijä 
Sonja Soini, Pelastakaa Lapset ry

Klo 14.10 Lopuksi/Annika Korpela  



Kuntaliiton sote-
tulevaisuuspäivä

webinaari 11.6.2020

Teemana uudistuksen yleistilanne sekä 
rahoitus ja omaisuusjärjestelyt

http://www.kuntaliitto.fi/soteuudistus
ohjelma ja ilmoittautuminen

https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2020/sote-tulevaisuuspaiva-webinaari-1162020-teemana-rahoitus-ja-omaisuusjarjestelyt


• Kaikille kuntaorganisaatioille avoin vuodesta 2014 
toiminut oppimis- ja yhteistyöverkosto 
toimeentulotuen ja aikuissosiaaalityön
asiantuntijoille

• Tapaamiset pääasiassa verkkotapaamisina neljä 
kertaa vuodessa
• mahdollisuus yleensä tulla myös Kuntatalolle 

halutessaan

• Liittyä voi ilmoittautumalla ellen.vogt@kuntaliitto.fi

• Seuraava tapaaminen 2.6.2020 klo 12-15.30
• Teema: Digisosiaalityö sekä etä- ja digipalvelut 

sosiaalityössä 

Toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön 
kuntaverkosto 

mailto:ellen.vogt@kuntaliitto.fi
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Kuntamarkkinat järjestetään poikkeuksellisesti kokonaan 
verkossa 9.-10.9.2020. Haluamme nyt ja 
tulevaisuudessa tarjota kunta-alan suurimman vuosittaisen 
kohtaamispaikan vastuullisesti ja turvallisesti.



6

FCG:n tarjontaa 
Opiskele verkossa 
• Terveydenhuollon tietosuojaosaaja

• Lääkäreiden palvelussuhdeasioiden osaaja

• Sosiaalihuollon tietosuojaosaaja

• Sote salassapidon ja tiedonvaihdon osaaja

Katso lisää: https://www.fcg.fi/sosiaali-ja-terveydenhuollon-koulutukset

Syksyn tapahtumia 
• Erityishuoltopäivät 10.-11.9.2020. Helsinki.

• Kotikuntalaskutus sosiaali- ja terveydenhuollossa 30.9.2020

• Sairaalapäivät 29.-30.10.2020. Hämeenlinna.

• Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 14.-16.10.2020. Turku.

• Potilasasiamiespäivät 5.-6.11.2020. Helsinki. 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari – SohviTellu 24.-
25.11.2020. Jyväskylä.

Katso lisää: https://tapahtumat.fcg.fi/

27.5.2020

https://www.fcg.fi/sosiaali-ja-terveydenhuollon-koulutukset
https://tapahtumat.fcg.fi/


Linkkejä 
• https://www.kuntaliitto.fi/koronavirus

• https://stm.fi/koronavirus-verkkolahetykset

• https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-
hankkeet/koronaepidemian-sosiaaliset-vaikutukset-heikoimmassa-asemassa-
oleviin-asiakkaisiin-ja-heidan-palveluihinsa/sosiaalihuollon-tilannekuvan-
viikkoseuranta
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https://www.kuntaliitto.fi/koronavirus
https://stm.fi/koronavirus-verkkolahetykset
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/koronaepidemian-sosiaaliset-vaikutukset-heikoimmassa-asemassa-oleviin-asiakkaisiin-ja-heidan-palveluihinsa/sosiaalihuollon-tilannekuvan-viikkoseuranta


Korona ja ajankohtaiset kysymykset 
ikäihmisten palveluissa

SOTE-studio 27.5.2020

Anna Haverinen erityisasiantuntija



Ikääntyneitä ja heidän palveluitaan 
koskevaa ohjeistusta (toukokuu 2020)

• 19.5.2020 THL ohjeet ikääntyneille, 
miten suojautua korona-
virustartunnalta

• 19.5.2020 THL Ikääntyneiden 
ravitsemuksen turvaaminen 
koronaepidemian aikana

• 13.5.2020 STM:n päätös valmiuslain 
86§:n mukaisiin sosiaalihuollon 
ohjaustoimiin ryhtymisestä: 
sosiaalihuollon asiakkaiden 
suojaaminen koronavirustaudilta 
(covid-19) 

• 15.5.2020 Sosiaali- ja 
terveysministeriön ohje kunnille ja 
palveluntuottajille 
koronavirustartuntojen ehkäisystä 
ympärivuorokautisen hoidon ja 
huolenpidon toimintayksiköissä 
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https://stm.fi/koronavirus-verkkolahetykset
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https://stm.fi/koronavirus-verkkolahetykset


Muuta ajankohtaista



Iäkkäiden henkilöiden palvelujen 
uudistamistyöryhmän raportti julkaistu 
19.5.2020
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/iakkaiden-henkiloiden-palvelun-
kokonaisuuden-uudistaminen-etenee

• Työryhmätyöskentelyn ensimmäisessä vaiheessa 
säädösmuutosehdotukset ympärivuorokautisen 
hoidon henkilöstömitoituksesta ja ns. RAI-
arviointijärjestelmän käyttöönotosta

• Lisäksi työryhmä valmisteli uudistetun iäkkäiden 
palvelujen laatusuosituksen sekä teki ehdotuksen 
poikkihallinnollisen ikäohjelman 
jatkovalmistelusta.

• Uudistustyön toisessa vaiheessa työryhmässä 
monimuotoisen asumisen ja palvelujen 
kehittäminen, kotiin annettavien palvelujen 
riittävyyden ja laadun parantaminen sekä 
palvelujen seurannan tehostaminen

• Raportti tulossa lähiaikoina lausuntokierrokselle
12

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/iakkaiden-henkiloiden-palvelun-kokonaisuuden-uudistaminen-etenee
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Ikäohjelma valmistumassa ja etenemässä 
hyväksyttäväksi

• Valmistelua tehnyt poikkihallinnollinen 
ikäohjelmaryhmä, joka on työstänyt 
toimintasuunnitelmaa hallituskaudelle 
2020–2023

• Ikäohjelmaryhmä ehdottaa, että 
hallituskauden päättyessä olisi 
valmisteltu valtioneuvoston 
periaatepäätös ikäohjelman tavoitteista 
ja keinoista aina vuoteen 2030 saakka. 

• Ikäohjelmalle haetaan sosiaali- ja 
terveysministeriöön sijoittuvaa 
hankepäällikköä ajalle 2020–2023.  



Laatusuositus hyvän ikääntymisen 
turvaamiseksi ja palvelujen 
parantamiseksi 2020 – 2023 valmis

• Tulossa lausunnolle viimeistään 
viikolla 24

• Lausuntoaika n. 3 viikkoa

Kotihoidon pysäköintitunnusta 
koskevat uudet säännökset voimaan 
1.6.2020

• Tieliikennelakiin (729/2018) sisältyy 
kotihoidon pysäköintitunnusta 
koskevat uudet säännökset             
(HE 109/2019 vp)

• Lakiin lisätty kotihoidon 
työntekijöiden pysäköintiä helpottavat 
säännökset

• Kuntaliiton yleiskirje kotihoidon 
pysäköinnistä julkaistaan toukokuussa 
2020
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos!

Anna Haverinen
erityisasiantuntija
anna.haverinen@kuntaliitto.fi

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


Etäpalvelujen asiakasmaksut

@PernuMaria



Etäpalvelun määrittely 1/2
Nykyisessä asiakasmaksulainsäädännössä ei määrittelyä

• STM:n määrittely 10/2015
• ”Etäpalvelut ovat palvelun sisällön osalta pääsääntöisesti verrannollisia perinteisiin 

vastaanottokäynteihin. Etäpalveluna toteutettava tunnisteellinen potilastietojen 
käsittely edellyttää asianmukaisten potilasasiakirjamerkintöjen tekemistä.” 

• Valviran määrittely
• ”Etäpalvelun antajalla on oltava asianmukaiset tilat, laitteet (ml. yhteydet) ja toiminnan 

edellyttämä asianmukaisen koulutuksen saanut henkilökunta. Etäpalvelun on oltava 
lääketieteellisesti asianmukaista ja siinä tulee ottaa huomioon potilasturvallisuus.”

• Tietojärjestelmien on täytettävä salassapitoa, tietosuojaa sekä tietoturvaa koskevien 
säännösten vaatimukset.

• Etäpalveluun oltava potilaan tietoinen suostumus
• Terveydenhuollon ammattihenkilön on arvioitava huolellisesti, soveltuuko annettava 

palvelu etäpalveluna toteutettavaksi sekä tulee arvioida yksilöllisesti soveltuuko 
potilas hoidettavaksi etäyhteyden välityksellä
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https://stm.fi/documents/1271139/1408010/STM_linjaus_terveydenhuollon_et%C3%A4palvelut.pdf/866357e6-f167-4357-bb30-fca6ad790360
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/potilaille-annettavat-terveydenhuollon-etapalvelut


Etäpalvelun määrittely 2/2
Rauennut asiakasmaksulakiesitys (310/2018):

• ”Tavanomaiseen käyntiasiointiin perustuvan sosiaali- tai terveyspalvelun 
korvaavaa tietoliikenneyhteyden avulla annettavaa sosiaali- tai terveyspalvelua, 
joka perustuisi esimerkiksi videovälitteisen verkkoyhteyden kautta tapahtuvaan 
kontaktiin tai välitettyyn tietoon ja dokumentteihin.”
• Tietokone, tabletti, älypuhelin, videovälitteinen yhteys, asiakkaan lähettämän kuvan tai 

videon perusteella
• Lähtökohtaisesti vuorovaikutteinen ja suunnattu asiakkaalle yksilöllisesti
• Yleistä ohjausta ja neuvontaa tarjoavat chat-, sähköposti-, tekstiviesti- tai muut 

vastaavat palvelut eivät olisi laissa tarkoitettuja etäpalveluja. Ei myöskään 
tavanomainen puhelun välityksellä annettu palvelu 

• Uudessa asiakasmaksulakiesityksessä (STM079:00/2019) ei määritellä 
etäpalvelujen sisältöä, kuitenkin etäpalvelut sisältyisivät esim. maksukattoon.
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Etäpalvelusta perittävä maksu 1/2
• Etäpalvelu, joka vastaisi sisällöllisesti perinteistä henkilökohtaiseen käyntiin 

perustuvaa hoito- tai palvelukontaktia
• Esim. sosiaali- ja terveyskeskuksen kiireettömän avosairaanhoidon lääkärin tai 

sairaanhoitajan etävastaanotosta, lääketieteen erikoisalan lääkärin etävastaanotosta ja 
kiireellisen terveydenhuollon etävastaanotosta 

• Muunlaiset etäpalvelut jäisivät (rauenneen asiakasmaksulakiesityksen) 
soveltamisalan ulkopuolelle ja olisivat siten maksuttomia.

• Sama maksu kuin henkilökohtaisesta käynnistä sosiaali- ja 
terveyspalvelukeskuksessa

• Etäpalveluna annettavan kotipalvelun tulee sisällöllisesti vastata kotikäynnillä 
toteutettavaa kotipalvelua ja se voi joko korvata tai täydentää kotona 
henkilökohtaisesti annettavaa palvelua. 
• Ei erillistä maksua laitteista, asennuksesta tai huollosta, mikäli toteutetaan etäpalvelua
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Etäpalvelusta perittävä maksu 1/2
• Yleissäännökset ovat voimassa olevan asiakasmaksulain 1 § maksu voidaan 

palvelusta periä, 2 § korkeintaan tuotantokustannukset ja 12 § sama maksu myös 
ostopalveluna järjestettävänä palveluna.

• Maksun voi periä, mikäli kyse on "avosairaanhoidosta" (ks. terveydenhuoltolain 24 
§) eikä esim. terveydenhuoltalain 13 §:ssä säädetystä terveysneuvonnasta, joka 5 
§:ssä on säädetty maksuttomaksi perusterveydenhuollon palveluksi

• Psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annettu hoito siihen liittyvää osittaista 
ylläpitoa lukuunottamatta on maksuton. Toimintayksikön tulee olla psykiatrin 
johtama.

• Huomioitavaa, että maksun perimisestä tulee päättää kunnan / kuntayhtymän 
toimielimessä.

• Kuntalaskutuksen osalta toimitaan terveydenhuoltolain 58 §:ssä säädetyin tavoin, 
eli potilaan hoidosta aiheutuneista kustannuksista vähennetään em. kunnan tai 
kuntayhtymän toimielimen päätöksen mukainen asiakasmaksu.
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Etäpalveluiden asiakasmaksut ja korona
Asiakasmaksulaki 5 § kohta 4:

• Terveydenhuollon palveluista ovat 
maksuttomia mm.  
tartuntatautilaissa tarkoitetut 
rokotukset, yleisvaarallisen 
tartuntataudin tutkimus, hoito ja 
hoitoon määrätyt lääkkeet sekä 
sairastuneen tai sairastuneeksi 
epäillyn eristäminen, valvottavaan 
tartuntatautiin sairastuneen hoitoon 
määrätyt lääkkeet.

• Maksuttomuus ei koske matkoja 
terveydenhuollon toimintayksikköön, 
jotka korvataan sairausvakuutuslain 
nojalla pl. mahdollinen siirtokuljetus 
toimintayksikköjen välillä.

• Koronavirus on määritelty 
yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi

• Tutkimus on maksutonta riippumatta siitä, 
osoittautuuko testitulos positiiviseksi vai 
ei. 

• Hoito on maksutonta vain silloin, jos 
testitulos on positiivinen, koska muuten ei 
ole kysymys yleisvaarallisen 
tartuntataudin hoidosta.

• Kelan ohjeistuksen mukaan hoito 
maksutonta hoito-oikeustodistuksella 
(mm. eurooppalainen sh-kortti)

• Mikäli ei ole todistusta oikeudesta 
hoitoetuuksiin Suomessa, henkilö saa 
koronatestauksen ja hoidon Suomessa 
terveydenhuoltolain ja WHO:n 
kansainvälisen terveyssäännöstön IHR:n
nojalla.

• Itse maksavat henkilöt mm. au pairit

• Kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat hakea 
valtion korvausta Kelasta.
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170146#L1P1


Kuntaliitto: Vaikuttava kumppani kunnille

• Kuntaliiton tiedote 22.4.2020 
etäpalveluista perittävät maksut

• Koronavirus: koottuja ohjeita ja 
yhteystietoja Kuntaliitto.fi/koronavirus

• Kysymyksiä soster@kuntaliitto.fi
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https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2020/etapalveluista-perittavat-maksut
https://www.kuntaliitto.fi/koronavirus
mailto:soster@kuntaliitto.fi


www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Maria Pernu
050 475 8096
maria.pernu@kuntaliitto.fi
@PernuMaria

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


Ikäihmisten 
digiloikka

Hannele Pöykiö

vanhuspalvelujohtaja

Anu Vuorinen

kehitys- ja resurssijohtaja



Yhteyksiä kotoa 

ulkomaailmaan

HoivaTouch

• Yhteisöllisyyden ja osallisuuden 

lisääminen – ryhmätoiminnot 

• Laaja-alainen toimintakyvyn ylläpito

• Ennaltaehkäisevä työ

True Connector-virtuaalihuone

• Etäpäivätoiminta

• Kotihoidon etäkäynnit 

• Palvelunohjaus

• Seniorikamaritoiminta

• Yhteydenpito omaisiin



Muita arjessa 

mukana olevia 

auttajia

• Evondos-lääkerobotti

• Senioritek-hoivaturva 

etäseurantalaite eli 

”kukkatolppa”

• Turvalaitteet (turvapuhelin, 

kaatumis- ja ovivahti, 

paikantava ranneke)

• Omahoito-palvelut



Digituutoriverkosto toimii 

aktiivisesti





Digisosiaalityön ratkaisuja
Sonja Soini, erikoistuva sosiaalityöntekijä (YTM)
Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena -hanke

27.5.
2020



27.5.
2020

Sonja Soini
#digisosiaalityö

Sosiaalityön 
digitalisaatio
tähän mennessä
• Tiedonhallinta

• Some (3,5 v. sitten)

• Videopuhelut (nyt)



27.5.
2020

Sonja Soini
#digisosiaalityö

Kaikkea ei voi tehdä
etänä tai sähköisesti, 

mutta aina kaikkea
ei voi tehdä
myöskään kasvokkain.





Sonja Soini
#digisosiaalityö



Digisosiaalityön 
verkkokussi

1. Palvelupolku tuo asiakaskokemuksen 
näkyväksi

2. Mitä hyötyä somesta ja viestinnästä on 
sosiaalipalveluille?

3. Kuinka digi helpottaa avun pyytämistä?

4. Voiko asiakastieto olla asiakkaan 
kirjoittamaa?

5. Voiko sosiaalipalvelu olla virtuaalista?

6. Mitä uutta digitalisaatio tuo 
rakenteelliselle sosiaalityölle?



KIITOS!

27.5.
2020

Sonja Soini
#digisosiaalityö

pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo

http://www.pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo


Palvelusähköpostilla tavoitat
asiantuntijat kesälläkin

mailto:Soster@kuntaliitto.fi


www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Annika Korpela
annika.korpela@kuntaliitto.fi
@KorpelaAnnika

Palvelusähköposti: soster@kuntaliitto.fi

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

