


14.00-14.05 Tervetuloa lähetykseen!
erityisasiantuntija Maria Pernu, Kuntaliitto

14.05-14.10 Kuntaliiton Sosiaali ja Terveys-yksikön uusi johtaja 
esittäytyy
Sari Raassina

14.10-14.50 Henkilöstömitoituksillako parempaa palvelua?  
Mukana aiheesta keskustelemassa Kuntaliiton ikääntyneiden 
palveluiden erityisasiantuntija Anna Haverinen, lastensuojelun 
erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen ja sivistyspalvelujen 
kehittämispäällikkö Irmeli Myllymäki sekä Kunta- ja 
hyvinvointialuetyönantajat KT:n työmarkkinatutkija Juho 
Ruskoaho

14.50-15.00 Ajankohtaiset ja infot
erityisasiantuntija Maria Pernu, Kuntaliitto2

OHJELMA



OHJELMA JATKUU 
HETKEN KULUTTUA
14.05-14.10

Kuntaliiton Sosiaali ja Terveys-yksikön uusi johtaja 
esittäytyy (video)

Sari Raassina

VOIT LÄHETTÄÄ KYSYMYKSIÄ MYÖS PALVELUSÄHKÖPOSTIIMME

SOSTER@KUNTALIITTO.FI



OHJELMA JATKUU 
HETKEN KULUTTUA
14.10-14.50

Henkilöstömitoituksellako parempaa palvelua?

Keskustelu

VOIT LÄHETTÄÄ KYSYMYKSIÄ MYÖS PALVELUSÄHKÖPOSTIIMME

SOSTER@KUNTALIITTO.FI



Anna Haverinen
erityisasiantuntija

ikääntyneiden palvelut



Ikääntyneiden palvelut
Vanhuspalvelulainsäädännön uudistamisen 
ensimmäinen vaihe:

Henkilöstön vähimmäismitoitus ympärivuorokautisissa palveluissa (tehostettu 
palveluasuminen ja pitkäaikainen laitoshoito, toteutunut välitön asiakastyö)
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1.10.2020 1.1.2021 1.1.2022 1.4.2023 
alkaen

Henkilöstömitoitus
(vähintään)

0,5 0,55 0,6 0,7



• Valmistelussa sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain muutoksia koskien erityisesti 
asumisen palveluja sekä kotona asumista tukevia palveluita

• Lausuntovaiheessa (sosiaalihuoltolaki, koskee kaikkia asiakasryhmiä, 
lausuntovaihe päättyi 27.8.2021) esitetty mm.
• Uutta velvoitetta järjestää kotihoito henkilön tarpeen mukaan vuorokauden ajasta 

riippumatta
• Uutta velvoitetta järjestää turvapalvelua ja siihen liittyvää asiakkaan kiireellisen avun 

saamista vuorokauden ajasta riippumatta 
• Turvapalveluissa kiireellisen avun antajan lausuntovaiheessa ei tarvitsisi olla sote-

ammattihenkilö, mutta tämä mahdollisesti muuttuu lopullisessa HE:ssä.
• Ns. kotihoidon mitoitus: kotihoitoon kuuluvat kotikäynnit sekä niitä toteuttavien 

työntekijöiden päivittäiset työtehtävät ja työajat on suunniteltava niin, että asiakas saa 
palvelua sen tuntimäärän, joka hänelle kuuluu palvelua koskevan päätöksen tai 
sopimuksen mukaan, jollei hänen muuttuneista olosuhteistaan muuta johdu
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Ikääntyneiden palvelut
Vanhuspalvelulainsäädännön uudistamisen toinen 
vaihe:



Aila Puustinen-Korhonen
erityisasiantuntija

lastensuojelu



Lastensuojelun sosiaalityön 
asiakasmitoitus
• 2022 alusta 35 lasta/lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja 2024 alusta 30 

lasta/lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

• On tulossa samanaikaisesti voimaan opiskeluhuollon kuraattorimitoituksen 
kanssa- kysyntää syntyy lisää samoista ammattihenkilöistä (sosiaalityöntekijät) 
kahden mitoitussäännöksen vuoksi. Heikentää molempien mitoitusten käytännön 
toimeenpanoa.

• Sosionomit voivat toimia myös  koulukuraattoreina. Tarvitaan  siis lisää myös 
sosionomeja opiskeluhuollon kuraattoripalveluissa- samanaikaisesti on merkittävä 
henkilöstöpula sijaishuollon ympärivuorokautisessa laitoshuollossa, jonne 
tarvittaisiin huomattava määrä lisää erityisesti sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, 
kuten sosionomeja. 
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Kuntaliiton 1. lastensuojelun kuntakysely (2013): Kuntien 
kehittämisehdotukset  sosiaalityöhön liittyen.
• ”Luodaan joustava mahdollisuus jatkaa sosionomitutkinnon jälkeen sosiaalityön 

opintoja yliopistossa ja mahdollistetaan sosiaalityöntekijän kelpoisuuden 
saavuttaminen tätä kautta. Aiempi sosionomitutkinto ja työkokemus huomioidaan 
nykyistä paremmin lisäkoulutusta edellytettäessä.  

• Sosiaalityön koulutusta kehitetään vastaamaan nykyistä paremmin käytännön 
sosiaalityön tarpeisiin lisäämällä työssä oppimisen osuutta, muokkaamalla 
koulutussisältöjä ja tarkastelemalla kelpoisuusehtoja sosiaalihuollon eri tehtäviin.

• Mahdollistetaan lastensuojelun sosiaalityön alalle soveltuvuuden arviointi osana 
koulutusjärjestelmän kehittämistä. 

• Säädetään sosiaalialalle ammatinharjoittamislaki. 

• Sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön tehtäväjako määritellään selkeästi ja 
muodostetaan sosiaalityöntekijäjohtoisia sosiaalityön tiimejä.” 

• Koko raportti: Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset (kuntaliitto.fi)
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https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Lastensuojelun-kuntakysely-2013_0.pdf


Kananojan selvitys 2019: Koulutuksen näkökulmasta olennaista on 
tarkastella valmiuksia, joiden kanssa sosiaalialan koulutuksesta 
valmistunut henkilö siirtyy lastensuojelutyöhön

• Keväällä 2018 Aulikki Kananojan  selvitystyön osana sosiaalialan 
korkeakouluille (Sosnet) tehtiin kysely, jossa kartoitettiin 
lastensuojeluun liittyviä opintoja sosiaalityön maisterikoulutuksessa.

• Kyselyajankohtana  kaikkien yliopistojen opetussuunnitelmissa on 
aineopinnoissa vähintään yksi 5 op laajuinen kurssi lastensuojeluun 
(neljässä yliopistossa kuudesta kaikille opiskelijoille pakollisena 
kurssina). 

• Muutamassa yliopistossa on lisäksi maisterivaiheessa pakollista 
lastensuojelun opetusta. Sosnetin mukaan muutoin sosiaalityön 
opetuksessa käsitellään lastensuojeluun liittyviä käytäntöjä 
läpileikkaavasti ja useiden kurssien sisällöissä.
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Kananojan selvitys: Koulutuksen näkökulmasta olennaista on 
tarkastella valmiuksia,  joiden kanssa sosiaalialan koulutuksesta 
valmistunut henkilö siirtyy lastensuojelutyöhön

• Lastensuojelua käsitellään myös käytännön opetusjaksoilla, joita on yliopistosta 
riippuen 3–5 opintojaksoa opintojen aikana. Käytettävissä ei ole valtakunnallisesti 
tai edes yliopistokohtaisesti tietoa siitä, miten suuri osa sosiaalityön 
pääaineopiskelijoista suorittaa käytännön opetusjakson lastensuojelussa. 

• Sosnetin vastauksesta ilmenee, että opiskelijoiden lastensuojelutyön valmiuksien 
kehittämisen suuntana sosiaalityön yliopisto-opetuksessa nähdään edellytysten 
luominen siihen, että vastavalmistuneilla sosiaalityöntekijöillä olisi mahdollisuus 
kasvaa lastensuojelun asiantuntijaksi toimivan työnohjauksen, mentoroinnin sekä 
toimivan täydennyskoulutuksen kautta.

• Tämä pakottaa pohtimaan, onko osa lastensuojelutyössä koetusta kuormituksesta 
seurausta siitä, että sosiaalityön opinnoista valmistuneet työntekijät aloittavat 
lastensuojelussa hyvin ohuiksi tai epäyhtenäisiksi kuvattavilla taidoilla.

• Aulikki Kananoja, Kristiina Ruuskanen. Selvityshenkilön ehdotukset lastensuojelun toimintaedellytysten ja laadun 
parantamiseksi Loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:4.12



Mitä voimavaroja lastensuojelun sosiaalityöntekijällä tulee olla (Kuntaliiton 
lastensuojelun 2. kuntakyselyn (2018) avovastausten analyysi, N=82) ja joitain 
ajatuksia, miten tarvittavia  voimavaroja ehkä voitaisiin vahvistettua nykyisestä.

Parastetaan opettajien koulutuksen  
harjoittelukouluidea? Osana sosiaalityön 

yliopistojen opetustyötä sosiaalityön 
opetusyksiköt jokaisella hyvinvointialueella?

Käytännön harjoittelu ja käytännön opetusta  
sosiaalityön eri osa-alueilla? Vahvistetaan työssä 

tarvittavia käytännön valmiuksia. 

Lastensuojelulain tuntemusta ja 
käytännön soveltamisosaamista 

vahvistetaan koulutuksessa. 
Lastensuojelussa käytetään paljon julkista 

valtaa. On varmistettava, että 
lastensuojelulle annettua valtaa käytetään 

oikein (ei liian vähän eikä liian paljon). 
Hyvä lastensuojelulain tuntemus on pohja 

muulle lastensuojelun työlle.
Stressinhallintaan ja 

paineensietokykyyn liittyvien 
harjoitteiden ja työkalujen käytön 

opettelu osana koulutusta?

Käytännön työkaluja 
stressinhallintaan ja mielen 

rauhoittumiseen  harjoiteltava 
käytännön opetusjaksojen aikana? 

Kuormittuneisuuden tunnetta 
voidaan vähentää ja työhyvinvointia 

lisätä.

Hyvä paineensietokyky auttaa 
vapauttamaan  oman mielen 

uhkakuvista ja toimimaan 
stressaavissa tai uhkaavissa 

tilanteissa oikein.

Suomi on oikeusvaltio. Se tarkoittaa, että 
julkisen vallan käyttö perustuu lakiin. Siksi 

lastensuojelutyössä on tunnettava 
lastensuojelulaki ja siihen läheisesti liittyvä 

lainsäädäntö ja perusoikeudet. Julkisella vallalla 
on erityinen vastuu perusoikeuksien 

toteutumisesta. 

Paineensietokykyä voi opiskella ja 
harjoitella. Se myös kehittyy ajan ja 

elämänkokemuksen myötä. 
Näyttöön perustuvia 

stressinhallintamenetelmiä on 
olemassa ja käytössä mm. poliiseilla.

Parastetaan lääkärikoulutuksen 
amanuenssijärjestelmä? 

Sosiaalityöntekijät tekisivät 
opiskelujen aikana työtä 

sosiaalityön amanuensseina, 
oppisivat käytännön työssä?

23.11.202113

Sosiaalityöntekijöillä 
lastensuojelussa 
tulee olla
osaamista, 
soveltuvuutta ja
paineensietokykyä.
Lastensuojelutyöhön 
hakeutuvat 
sosiaalityöntekijät 
ovat työhönsä hyvin
sitoutuvia ja 
kehittämishaluisia.



Irmeli Myllymäki
kehittämispäällikkö

hyvinvointi- ja 
sivistyspalvelut



Opiskeluhuoltolain muutos, koulupsykologi- ja 
kuraattoripalvelujen henkilöstömitoitus (eduskuntakäsittelyssä)

• Muutosehdotus 9 a § (esi-ja perusopetus sekä toinen aste)
• yksi kuraattori 670:tä oppilasta kohti, voimaan 1.1.2022 (mahdollistetaan kuraattorien 

pysyvien palvelussuhteiden syntyminen kuntiin v. 2022 alkaen)
• yksi psykologi 780:tä oppilasta kohti, voimaan 1.8.2023. (Siirtymäaikana 2021—2023 

kunnille myönnettäisiin valtionavustuksia käytettäväksi psykologien palkkaukseen.)

• Tavoitteina mm: 
• Yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevän tuki sekä yksilökohtaisen 

opiskeluhuollon varhainen apu ja tuki kaikkien opiskelijoiden saataville yksilöllisten 
tarpeiden mukaisesti 

• Tasa-arvoisesti saatavilla olevalla ja tasalaatuisella opiskeluhuollolla edistettäisiin 
lapsen ja nuoren oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä, sosiaalista hyvinvointia 
sekä ehkäistäisiin ongelmien syntymistä esimerkiksi koulukiusaamista estävillä 
toimenpiteillä. 

• Vahvistamalla opiskeluhuollon henkilöstöresursseja voitaisiin nykyistä paremmin 
tarjota oppilaille valmiuksia siirtyä perusopetuksesta ja toiselle asteelle ja suoriutua 
toisen asteen koulutuksesta.
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Tavoitteet ovat hienot, mutta toimiiko 
menetelmä? 
• Haaste: ammattilaisia on liian vähän (alueelliset erot, ruotsikieliset palvelut)

• Aikataulun samanaikaisuus lastensuojelun mitoitusten kanssa – samaan 
ammattiryhmään kohdistuvan kysynnän kasvu

• Mitoituksilla ja kelpoisuuksien tiukennuksilla ei varmisteta palvelun 
saatavuutta tai laatua tässä työmarkkinatilanteessa

• Astuuko voimaan laki, jota joudutaan heti rikkomaan? 

• Esimiehiä rasittaa moraalinen haaste: tavoitellaan laajempaa osallistumista, mutta 
tekijöitä ei ole (erityisesti vaka) 

• Julkinen keskustelu vinoutuu - mitä puuttuu, eikä mitä tehdään hyvin

• Kuntaliiton näkemyksenä mitoitusten sijaan
• Ammattilaisten lisäkoulutus 
• Väljyyttä kelpoisuuksiin
• Panostus toimintamallien kehittämiseen
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Juho Ruskoaho
työmarkkinatutkija

Kunta- ja hyvinvointialue-
työnantajat KT



Ammattibarometri 2016-2021
(Sijoitukset pahimpien työvoimapula-alojen listalla)2016

/1

2016

/2

2017

/1

2017

/2

2018

/1

2018

/2

2019

/1

2019

/2

2020

/1

2020

/2

2021

/1

2021

/2

Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat 11 9 13 11 9 4 7 7 4 1 1 1

Lähihoitajat 14 8 7 6 4 2

Sosiaalityön erityisasiantuntijat 6 8 6 5 6 5 6 1 2 2 2 3

Yleislääkärit 2 2 5 8 5 9 4 5 6 4 6 4

Ylilääkärit ja erikoislääkärit 1 1 2 1 3 7 3 6 8 7 7 5

Lastentarhanopettajat 11 12 15 11 6 5 2 3 5 5 6

Kuulontutkijat ja puheterapeutit 4 3 1 6 2 1 1 4 1 3 3 7

Hammaslääkärit 5 4 3 7 10 10 12 12 10 8 8

Psykologit 14 14 9 8 10 9

Erityisopettajat 9 6 13 14 9 9 10

Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) 9 15 12 11 11

Ylihoitajat ja osastonhoitajat 8 10 13

Suuhygienistit 7 12 15

Bioanalyytikot (terveydenhuolto) 11

Kotiapulaiset ja siivoojat 13 15 11

[alatunniste] [p.k.vvvv]18



Esimerkki, henkilöstömitoitus



Perhesosiaalityö

Varhaisen 
puuttumisen 

palvelut



Henkilöstömitoituks
ellako parempaa 

palvelua?



OHJELMA JATKUU 
HETKEN KULUTTUA
14.50-15.00

Ajankohtaiset ja infot

VOIT LÄHETTÄÄ KYSYMYKSIÄ MYÖS PALVELUSÄHKÖPOSTIIMME

SOSTER@KUNTALIITTO.FI



AJANKOHTAISTA



https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2021/akusti-areena-sote-tieto-tuottamaan-arvoa


Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen 
Indeksitarkistus 1.1.2022 alkaen
• Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun 

asetuksen muuttamisesta 2021/211 

• Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista

• Taulukko indeksitarkistetuista euromääristä

• Indeksillä tarkistetut euromäärät pyöristetään lähimpään 0,10 euroon.

• Kansaneläkeindeksillä tarkistettuihin euromääriin tulee noin 1,36 prosentin korotus 
• tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäiseuromäärien indeksitarkistukset kasvattaisivat 

yhteensä kuntien maksutuottoja noin 6-9 miljoonalla eurolla vuodessa

• Työeläkeindeksillä tarkistettuihin euromääriin noin 1,78 prosentin korotus. 
• laissa säädettyjen tulosidonnaisten asiakasmaksujen vähimmäiskäyttövarojen ja tulorajojen 

korotukset vähentäisivät kuntien maksutuottoja arviolta 2 miljoonalla eurolla vuodessa. 
• Tietopohjan puutteiden takia arviot ovat suuntaa antavia.
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https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8076a91b
https://stm.fi/documents/1271139/48496181/STM+ilmoitus_asiakasmaksut_2021_.pdf/15f4ba6e-b1b7-f1a0-63f1-808106cb2737/STM+ilmoitus_asiakasmaksut_2021_.pdf?t=1636633655540
https://stm.fi/documents/1271139/48496181/Taulukko+asiakasmaksulain+-+ja+asetuksen+indeksitarkistetuista+eurom%C3%A4%C3%A4rist%C3%A4.pdf/65c3f2c0-31e7-b7d2-d114-73e8acd387c2/Taulukko+asiakasmaksulain+-+ja+asetuksen+indeksitarkistetuista+eurom%C3%A4%C3%A4rist%C3%A4.pdf?t=1636633665138
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Kysely sote-studion sisällöstä
ja kehittämisestä 

Kysely asiakasmaksujen yhteensovittamisesta 

https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sote-studio
https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sote-studio
https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sosiaali-ja-terveydenhuollon-asiakasmaksut/laitoshoidon-maksut


Seuraa live-lähetyksiä tai katso tallenteelta!

Lastensuojelutunti -
ohjelmassamme käymme 
vuorovaikutteisesti läpi 

lastensuojelukentän 
ajankohtaisia asioita.
Seuraava lähetys 8.2.2022

Klo 12-13
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Sote-studiossa 
Kuntaliiton sosiaali- ja 

terveysalan asiantuntijat 
käsittelevät ajankohtaisia 
aihepiirejä tuoreeltaan.

Seuraava lähetys 8.2.2022

klo 14-15

Sosiaalihuollon 
asiakasmaksut-koulutus 

24.11.2021 

https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sote-studio


Ajankohtaista FCG:n 
koulutustarjonnassa 
2.2. Uusi webinaarisarja: Lapsi sosiaali- ja 
kriisityön asiakkaana. Ensimmäinen osa 2.2.

8.2. Sosiaalihuollon valvonta ja vastuu

15.2. Minä moniammatillisen tiimin jäsenenä 
sote-työssä

8.3. Vanhustenpalvelut ja huoli-ilmoitukset 

16.-17.3. Vanhustenhuollon johdon 
neuvottelupäivät 

23.11.202129

Lisätietoa ja 
ilmoittautuminen:

https://koulutus.fcg.fi/



Hyvän elämän tekijät



www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja 

terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. 

soster@kuntaliitto.fi

Hyödynnä palvelujamme myös verkossa!
www.kuntaliitto.fi/soster

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



