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OHJELMA
14.00-14.05 Tervetuloa lähetykseen!

Maria Pernu, Kuntaliitto

14.05-14.25 Omavalvonnan toimeenpanolla kohti laadukkaita 
ja asiakasturvallisia palveluita 

Niina Kaukonen, Essote

14.25-14.35 Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten 
selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa –
Tulevaisuutta luomassa covid-19-kokemusten pohjalta 

Elina Lindström, Kuntaliitto

14.35-14.45 Asumisneuvonnan järjestäminen tulevaisuuden kunnassa

Laura Hassi, Kuntaliitto

14.45-14.55 Kehysriihikuulumisia

Minna Punakallio, Kuntaliitto

14.55-15.00 Ajankohtaiset ja infot
Maria Pernu, Kuntaliitto



Omavalvonta käytännössä , hyvät 
käytännöt
25.5.2021, Kuntaliitto

Niina Kaukonen, YTM, TtM, vastuualuejohtaja, Essote



Terveyspalvelut
2 kokoaikainen 
(kehittämispäällikkö, 

valvontakoordinaattori) 

Sosiaalipalvelut
2,5 kokoaikaista (Eritystyöntekijä, 

kehittämispäällikkö, sosiaalityöntekijä)

Valvontatiimi 
Sosiaali- ja terveydenhuollon osaaminen 

(lainsäädännön tuntemus)

Valvontasuunnitelma
tehdään vuosittain

Valvira ja AVI

Potilas- ja sosiaaliasiamiehet,   lakimies,  hankinta-asiamies       

SHL Yksikkökohtaiset 
omavalvontasuunnitelmat

Laadunhallinta- ja 
potilas-
turvallisuussuunnitelma
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Jälkikäteisvalvonta

Sopimusseuranta ja sopimuksen toteutumisen valvonta

Essoten
Sote-valvonta

Valvontakertomus vuoden 
lopussa

Omavalvonnan vastuuhenkilöt, yksiköissä

Johtaja ylilääkäriJohtava sosiaalityön
viranhaltija



Omavalvonnan peruslähtökohta: tunne toiminta ja toimintaa ohjaava lainsäädäntö, arvot ja 
toimintaperiaatteet. Kaikkien tiedossa visio, mitä kohdin mennään ja prosessit, miten 
asiakas saa palvelut ja mihin heillä on oikeus!  Lakisääteinen velvoite!

Omavalvonta on jatkuvaa laadunhallintaa!



YKSILÖLLISTÄ, ITSENÄISTÄ 
& VASTUULLISTA

TUTTUA & 
AMMATTITAITOISTA

AKTIVOIVAA

LÄSNÄOLEVAA 
& KOHTAAVAA

Toiminta- ja turvallisuuskulttuurilla iso merkitys

AVOINTA, EI SYYLLISTÄVÄÄ

LUOTTAMUS  ON OMAVALVONNAN YDINASIA, luottamus rakennetaan yhdessä!
Omavalvonnan yhteinen tavoite on, että asiakkaat ja henkilöstö voi hyvin! 

Mistä koostuu meidän
Yksikön asiakkaiden hyvä arki?



YKSIKKÖKOHTAINEN
Omavalvontasuunnitelma

Onnistunut ja tuloksellinen omavalvonta edellyttää, 

että työyhteisö, johto mukaan lukien, sitoutuu 

omavalvonnan suunnitteluun, toteutukseen, 

päivittämiseen ja seurantaan.

Etenkin vastuuhenkilön tulee tietää kaikki OVS 

osa-alueet ja lainsäädännön velvoitteet



Suunnitelman jälkeen alkaa omavalvonta

8 Osaamisen varmistaminen

Omavalvonnan vastuuhenkilön vastuulla on, että 

omavalvontasuunnitelman sisältö on kaikkien tiedossa ja etenkin, 

miten toteutetaan käytännössä!

Suunnitelman osa-alueita on kerrattava  ja varmistettava, onko 

päivittämisen tarvetta?

Omavalvonnan kertauskoulutukset on nauhoitettu, toimii pohjana 

keskusteluissa!

Esimiehen on pidettä omavalvonnan toimeenpanoa  ”vireillä” koko 

ajan

Puhutaan jo enemmän omavalvonnan toimeenpanosta eikä 

pelkästä suunnitelmasta!



Pidä kiinni siitä, mitä lupaamme asiakkaille! Esimies luo puitteet ja kaikki työntekijät 
toteuttaa! Palvelulupauksen toteutuminen todennettava!

Miten todennetaan laatu- ja vaikuttavuus? Miten tiedolla johdetaan? 



Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin 
työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti.

Riskienhallinta työyksikössä on 
jatkuvaa toimintaa, johon jokainen  
työntekijä osallistetaan. 

Esimies vastaa esim. henkilöstön 
koulutuksien järjestämisestä ja 
turvallisten laitteiden hankinnasta ja 
työntekijät huolehtivat siitä, että 
asukkaat hoidetaan oikeita työtapoja 
noudattaen ja ergonomia huomioiden. 

Hyvällä riskienhallinnalla turvataan 
asiakkaille hyvä ja laadukas hoito, 
ehkäistään työtapaturmia ja työssä 
kuormittumista ja lisäksi se on 
kustannustehokasta.
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Essotessa velvoitettu omavalvonnan vastuuhenkilöt ja esimiehet suorittamaan kurssi!

https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/lakisaateinen-omavalvonta-sosiaalipalveluissa-
asiakaslaadun-turvaajana-nonstop-aloitus-5-op/

Vuosien aikana 
kouluttautuneita on 
kertynyt yhteensä 194.

Esimerkki osaamisen varmistamisesta, omavalvonnan 
vastuuhenkilö

https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/lakisaateinen-omavalvonta-sosiaalipalveluissa-asiakaslaadun-turvaajana-nonstop-aloitus-5-op/
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Essotessa pakolliseksi määritelty seuraavasti: 
Asiakasturvallisuutta taidolla -
verkkokoulutuksen suorittavat:
Perhe- ja sosiaalipalvelut: sosiaaliohjaajat 
sekä sosiaalityöntekijät ja sosionomit, muut 
kuin terveydenhuollot ammattihenkilöt. 
Terveydenhuollon ammattihenkilöt 
suorittavat Potilasturvallisuutta taidolla 
verkkokoulutuksen.
Vanhus-ja vammaispalvelut: jaksohoidon, 
kotihoidon ja asumispalveluiden henkilöstö, 
muut kuin terveydenhuollot 
ammattihenkilöt. Terveydenhuollon 
ammattihenkilöt suorittavat 
Potilasturvallisuutta taidolla 
verkkokoulutuksen.
Terveyspalvelut: sosiaaliohjaajat sekä 
sosiaalityöntekijät, muut kuin 
terveydenhuollot ammattihenkilöt. 
Terveydenhuollon ammattihenkilöt 
suorittavat Potilasturvallisuutta taidolla 
verkkokoulutuksen.

Työntekijöille suunnattu verkkokurssi



Perehdytys osana omavalvontaa

Perehdyttämisen työvälineenä on ajan tasalla oleva 
omavalvontasuunnitelma ja ns. perehdyttämisen 
tsekkauslista lisänä varmistaa sen, että työntekijä saa 
kaikki työssään tarvitsemansa tiedot  ja varmistetaan, 
että  omavalvonnan toteuttamiseen sitoudutaan!
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Omavalvonnan valvonta
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Omavalvonnan toteutumisen arviointikysely esimiehille ja työntekijöille säännöllisesti! 
Esimiehen vastuu varmistaa, miten omavalvonta toteutuu käytännössä.

Valvontatiimi läpikäy yksiköiden omavalvontasuunnitelmat ennen ”julkaisua”, antaa 
tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa



OMAVALVONTA  ON ”SISÄISTÄ YRITTÄJYYTTÄ”

Käytännössä se voi merkitä oikeaa määrää 
työtä, oikean laatuista työtä ja oikealla 
asenteella tehtyä työtä asiakkaiden hyväksi!
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Esimies vastaa, mutta jokaisen on omalta 
osaltaan varmistettava, että organisaation 

laatutavoitteet ja sovittu laatutaso 
saavutetaan ja toteutuu koko ajan!



Omavalvonnan ydinkysymys

Mitkä ovat niitä asioita, 
joita omassa toimintayksikössä 
tai omassa toiminnassa 
EI SAA TAPAHTUA
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Mietinnässä, miten asumisyksiköiden kilpailutuksen tarjousasiakirjaan 
(hinta ja laatukilpailu)  saadaan laatumittarit hyödyntäen 
omavalvontasuunnitelman määräyksen osioita?



Kiitos! 

Niina Kaukonen, olethan yhteydessä!

niina.kaukonen@essote.fi
niina.kaukonen@etela-savo.fi
Puh 044 7944003

mailto:niina.kaukonen@essote.fi
mailto:niina.kaukonen@etela-savo.fi


OHJELMA JATKUU 
HETKEN KULUTTUA

14.25-14.35 Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten 
selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa –

Tulevaisuutta luomassa covid-19-kokemusten pohjalta 
Elina Lindström, Kuntaliitto

VOIT LÄHETTÄÄ KYSYMYKSIÄ MYÖS PALVELUSÄHKÖPOSTIIMME
SOSTER@KUNTALIITTO.FI



Tulevaisuutta luomassa

Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen 
poikkeus- ja kriisitilanteissa – Tulevaisuutta luomassa covid-19-
kokemusten pohjalta

Elina Lindström, hanketyöntekijä



Nimilyhenne: Tulevaisuutta luomassa

• Rahoittajana Euroopan sosiaalirahasto

• 1.2.2021 – 31.3.2023

• Kehitysvammaliitto ry toimii hankkeessa hallinnoijana, Suomen Kuntaliitto ry ja 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat hankkeen osatoteuttajia 

24.5.202120



Tulevaisuutta luomassa –hanke 
• Päätavoitteena

• tuottaa tietoa covid-19-pandemian vaikutuksista vammaisiin 
henkilöihin ja ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin ja selvittää, miten 
heidän tilanteensa eroaa muun väestön kokemuksista.

• tiedon avulla kehittää toimintatapoja ja palveluja, jotka tukevat 
kyseisten henkilöiden selviytymistä, toimintamahdollisuuksia ja 
yhdenvertaisuutta covid-19 pandemian sekä vastaavien vakavien 
yhteiskunnallisten ja terveysuhkien aikana ja sen jälkeen.

• Kohderyhmänä 
• kaikki vammaiset sekä ulkomaalaistaustaiset henkilöt. Jotkut 

henkilöt voivat kuulua molempiin ryhmiin. Lisäksi kohderyhmien 
läheiset, omaishoitajat sekä palveluntuottajat ja palvelujen 
järjestäjät ovat keskeisiä kohderyhmiä.
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Miksi hanke?
• YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimuksen 

(CRPD) mukaan vammaisilla henkilöillä on oikeus parhaaseen 
mahdolliseen terveyden ja hyvinvoinnin tasoon ilman syrjintää 
vammaisuuden perusteella. Sopimus velvoittaa toteuttamaan kaikki 
tarvittavat toimet vammaisten henkilöiden suojelun ja turvallisuuden 
varmistamiseksi myös vaaratilanteissa

• Käynnissä oleva covid-19-pandemiatilanne on osaltaan yllättänyt 
palvelujen järjestäjät ja tuottajat. Työnantajat ja työntekijät ovat 
monin paikoin olleet epävarmoja, miten tilanteessa tulisi toimia. 
Haasteita on lisännyt myös se, että osa hankkeen kohderyhmästä 
kuuluu vammansa tai sairautensa laadun vuoksi riskiryhmään. 
Annetut ohjeistukset on koettu paikoitellen hankaliksi.
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Hankkeen tulokset

• syntyy tietoa 
• vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten henkilöiden sekä 

omaishoitajien kokemista haasteista ja heidän selviytymistään 
tukevista voimavaroista ja toimintamalleista covid-19 -
pandemiatilanteessa. 

• palvelun järjestäjien ja palveluntuottajien kokemista haasteista ja 
ongelmista. 

• tiedon avulla kehitetään toimintamalleja ja -tapoja, jotka auttavat 
kuntia ja palveluntuottajia tukemaan henkilöiden suojautumista sekä 
turvaamaan mielekkään arjen, sosiaalisten suhteiden sekä avun ja 
tuen jatkuvuuden.
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Kuka tekee ja mitä tehdään?
• Tulevaisuutta luomassa on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana THL, 

Kehitysvammaliitto (hankkeen koordinaatiovastuu) ja Kuntaliitto.

• THL:
• Selvittää covid-19-pandemian vaikutuksia hankkeen 

kohderyhmien arkeen, terveyteen ja hyvinvointiin väestötasolla 
väestötutkimusaineistoja hyödyntäen

• Tunnistaa  ulkomaalaistaustaisten tarpeita ja tekee verkostotyötä 
sekä yhteiskehittämistä

• Selvittää kunta- ja toimintayksiköiden kyselyllä covid-19-
pandemian aiheuttamia haasteita palvelujen toteutukseen.
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Kuka tekee ja mitä tehdään?

• Kehitysvammaliitto: 
• tekee vammaisille henkilöille syventäviä haastatteluja heidän 

kokemuksistaan pandemiatilanteesta sekä poikkeustilanteen 
vaikutuksista eri sukupuoliin ja ikäryhmiin. 

• työstää hankkeen varsinaiset tuotokset, jotka syntyvät 
yhteiskehittämisen työryhmissä. 

• Kuntaliitto: 
• tukee sosiaalialan ammattilaisia kehittämään ratkaisumalleja 

covid-19 -poikkeustilannetta koskeviin haasteisiin. 
• kerää sosiaalipalvelujen ammattihenkilöitä sekä muita 

sosiaalipalvelujen ammattilaisia yhteiseen kehittämisverkostoon, 
johon näin saadaan mukaan sekä vammaispalvelujen että 
ulkomaalaistaustaisten henkilöiden parissa työskenteleviä 
henkilöitä. 
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NOSTOJA THL:N KYSELYISTÄ

Yksinäisyys, univaikeudet, huolet tartunnasta ja 
palveluiden saannista sekä heikentynyt 

taloudellinen tilanne korostuivat 
toimintarajoitteisten ihmisten arjessa

Luotettavaan tietoon perustuvat toimintaohjeet 
auttaisivat kuntia yhdenvertaisuuden 

edistämisessä.



Varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan 
kokonaisuudesta
• Varautuminen on toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien 

mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat 
tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet häiriötilanteissa ja 
poikkeusoloissa.
➢Määritetään ja kirjataan kriittiset toiminnot (mukaan lukien 

tukipalvelut ja -toiminnot), jotka tulee varmistaa, jotta 
organisaation velvoitteet ja perustehtävät tulevat hoidetuksi. 

➢Tunnistetaan ja määritetään erityisen haavoittuvat asiakas- ja 
potilasryhmät joiden hoidon/palveluiden turvaaminen on erityisen 
kriittistä. 

(Valmius- ja jatkuvuudenhallintasuunnitelma Ohje sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille, Sosiaali- ja 
terveysministeriö, Helsinki 2019)
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Yhteystiedot

Elina Lindström

Hanketyöntekijä

Sote-yksikkö

Suomen Kuntaliitto ry

Toinen linja 14, 00530 Helsinki

+358 9 771 2150, +358 46 921 5125

Elina.Lindstrom@kuntaliitto.fi

www.kuntaliitto.fi

Jaana Viemerö

Erityisasiantuntija, vammaispalvelut ja 
sosiaalihuollon kelpoisuudet

Sote-yksikkö

Suomen Kuntaliitto ry

Toinen linja 14, 00530 Helsinki

+358 9 771 2303, +358 50 359 2023

Jaana.Viemero@kuntaliitto.fi

www.kuntaliitto.fi
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OHJELMA JATKUU 
HETKEN KULUTTUA

14.35-14.45 Asumisneuvonnan järjestäminen tulevaisuuden 
kunnassa

Laura Hassi, Kuntaliitto

VOIT LÄHETTÄÄ KYSYMYKSIÄ MYÖS PALVELUSÄHKÖPOSTIIMME
SOSTER@KUNTALIITTO.FI



Asumisneuvonta 
tulevaisuuden kunnassa

Sote-studio 25.5.2021

Laura.hassi@kuntaliitto.fi



Asumisneuvonnan lakisääteistäminen -
kompleksiset lähtökohdat 
• Hallitusohjelmakirjaus asumisneuvonnan lakisääteistämistä

• Ongelmana riittämätön asumisneuvonta

• Työryhmä valmistellut raportin
• Esittää erilaiset toteuttamisvaihtoehdot ja toivoo niistä lausuntoja

• Monikanavainen ja riittämättömänä pidetty rahoitus
• Rahoituksen järjestämisen vaihtoehdot ja niiden vaikutus asumisneuvonnan 

järjestämiseen tulee pohtia / suunnitella rinnakkain
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Miksi asumisneuvonta on pitänyt 
pintansa?

• Väliaikaiseksi ajateltu ARA-rahoitus jatkuu ja jatkuu

• Asumisneuvonta ei sulaudu sosiaalityöhön
• Mikään muukaan instituutio ei ole sitä nielaissut

• Kentän kokemus on, että 
• neuvonnan hyödyt kattavat sen kustannukset 
• paluuta aikaan ennen neuvontaa ei ole

• Asumisneuvonnan lisäarvon nähdään syntyvän tavasta tehdä työtä 
• matalalla kynnyksellä
• ruohonjuuritasolla
• kasvokkain
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”Asumisneuvoja on generalisti”

• Asumisneuvonta ei ole erityisala vaan sen vastakohta
• Työotteessa on vahva generalistinen juonne

• vrt. ensihoito
• Tilannearvio, stabilointi ja ensimmäiset ratkaisut ovat generalistin työsarkaa

• Asunnottomuusuhkatilanteita hallitaan generalistisella asumisneuvonnalla

• Asumisneuvonta ei ole sosiaalityön eritysala vaan osa sitä kokonaisuutta, jossa 
erikoistuminen ja kokonaisarviot tukevat toisiaan.

• Erikoistuminen on keino kehittää modernisoituvaa yhteiskuntaa, kun taas 
generalistia tarvitaan jälkimodernissa – pirstoutuvassa, eritahtistuvassa, moni-
ilmeistyvässä yhteiskunnassa.
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Työryhmän esittämät 
järjestämisvaihtoehdot

• Järjestämisvastuu hyvinvointialueille

• Kunnallinen järjestämisvastuu

• ARA:n koordinoima sopimusmalli

34



ARA:n koordinoima sopimusmalli

• Kunta ottaisi tehtävän hoidettavakseen sopimuksen nojalla
• Sopijaosapuolina ARA ja kaupungit, joilla eniten tarvetta asumisneuvontaan

• Asumisneuvontasopimus määrittelisi tehtävien hoitamisen ehdot

• Aluksi säädettäisiin määräaikainen kokeilu- ja kehittämislaki

• Kokeilukunnassa asumisneuvontapalvelua tuottaisi kunnan lisäksi muut toimijat 
(ml. vuokrataloyhteisöt, järjestöt, hyvinvointialueet) sovitulla tavalla.

• Paikallisesti sovittavissa mm. tavoitteet, mukaan tulevat naapurikunnat, 
palveluverkosto, neuvojien määrä, neuvonnan rahoitus, sopimuksen 
voimassaoloaika.
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Kiitos!
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OHJELMA JATKUU 
HETKEN KULUTTUA

14.45-14.55 Kehysriihikuulumisia
Minna Punakallio, Kuntaliitto

VOIT LÄHETTÄÄ KYSYMYKSIÄ MYÖS PALVELUSÄHKÖPOSTIIMME
SOSTER@KUNTALIITTO.FI



Kehysriihikuulumisia

Sote-studio 25.5.2021

@MinnaPunakallio



Finanssipolitiikan linja on 2022-2025 
elvyttävä

• BKT kasvaa runsaat 2 ½ % 2021. Tulevina 
vuosina kasvua tukee koronapandemian 
väistyminen ja globaali elvytys

• Valtion budjettitalous on kehyskauden 
rajusti alijäämäinen. Alijäämä kasvaa 
2023. Suomi saattaa joutua liiallisen 
alijäämän menettelyyn 2023.

• Sote-uudistus vuonna 2023. Kehyksessä 
alustava arvio Suomen kestävän kasvun 
ohjelmasta. 

• Valtionvelka suhteessa BKT:hen kasvaa 
kehyskauden. Velkasuhde taittuu 2020-
luvun puolivälissä

Valtio, 
mrd. 
euroa

2021 2022 2023 2024 2025

Tulot, pl. 
lainanotto

53,9 56,2 68,1 70,2 71,9

Menot 65,9 63,8 77,0 77,4 78,6

Alijäämä -12,0 -7,6 -8,9 -7,1 -6,7

39 Valtioneuvosto tiedote 29.4.2021



Julkista taloutta rasittavat sekä korona-
tuet että hallitusohjelman toimet, mrd. €

40 Lähde: VM Taloudellinen katsaus, kevät 2021



Hallitusohjelman menolisäykset, 
lakisääteiset menot ja muut sitoumukset 
eivät mahtuneet menokehyksiin
• Menokehykset ylitetään vuonna 2022 noin 900 miljoonalla eurolla ja 2023 noin 

500 miljoonalla eurolla
• Kuntien peruspalvelujen valtionosuuskorotukset yksi kehysylityksen syy 
• Koronan välittömät kustannukset korvataan kehyksen ulkopuolisina menoina.

• Vuodelle 2022 kertaluonteisia tulevaisuusinvestointeja noin 300 milj. euroa. 
Yhteensä tulevaisuusinvestointien määrä noin 2 miljardia euroa 2020-2022

• Hallitus päätti noin 370 miljoonan euron menosopeutuksesta vuodelle 2023. 
Menosopeutus kohdennetaan hallinnonaloittain. Koulutuksesta ja etuuksista ei 
leikata. Isoimmat leikkaukset kohdentuvat LVM:n hallinnonalalle. Kuntatalouden 
osuus potista -24 miljoonaa euroa vuonna 2023. 

41 Valtioneuvosto, julkisen talouden suunnitelma 2022-2025



“Kuntaleikkaukset 
eivät kuitenkaan 
päättyneet tähän. ”

Minna Punakallio
pääekonomisti
@MinnaPunakallio



Vuosien 2012-2023 
leikkausten vaikutus 
kuntien peruspalvelujen 
valtionosuuteen
milj. €
Lähde: Kuntaliitto
Päivitetty: 17.5.2021 MM
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Aikaisempien leikkausten
kumulatiivinen summa

Ko. vuoden uusi
valtionosuusleikkaus

Indeksikorotusten jäädyttäminen + 
ikäsidonnaisten menojen leikkaus (75 m€)

Kiky-sopimukseen perustuva
leikkaus

Kustannustenjaon tarkistuksen ylimääräinen 
kiky-leikkaus (59 milj. €)

Digitalisaatiorahan, harkkarien ja 
yhdistymisavustusten rahoitus (yht. 20-40 milj.€)

Kustannustenjaon tarkistuksesta maksamatta 
jätetty osuus vuosina 2022-2023 (yht. 316 m€)

Kiky-leikkaus poistettiin 
määräaikaisesti vuonna 2021

Kevään 21 KTO:n 
mukaan



“Rahoituksellisesti 
raskaimman taakan 

kehysriihessä kantoivat 
kunnat.”



www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Minna Punakallio
+358 9 771 2095
minna.punakallio@kuntaliitto.fi
@MinnaPunakallio

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/


AJANKOHTAISTA



Mikäli sote-uudistuksen 
lakipaketti hyväksytään
• Hyvinvointialueille myönnetään 

hakemuksetta laskennallisin perustein 
valmistelurahoitusta

• Vuonna 2021 yht. 14,9 milj. € ja 2022 yht. 
47,1 milj. €

• ICT-valmistelu tapahtuu eri rahoituksella 
– esitetty 410 milj. vuosille 2022-2025

• Tasasuuruinen, asukaslukuun perustuva 
sekä järjestäjien lukumäärään perustuva 
osuus 20-40-40 %

• Avustuksen käyttö väliaikaishallinnon 
työskentelyedellytyksiin, 
talousarviovalmisteluun, toimielinten ja 
seurantaryhmän toimintaan

Valtioneuvoston asetusta koskeva 
lausuntopyyntö meneillään

• Kuntaliitto pitää esitettyä rahoitusta 
riittämättömänä ja

• Vaatii kunnille 100 %:n korvausta niille 
aiheutuvista valmistelun 
kustannuksista, ns. 
irrotuskustannukset henkilöstön, 
sopimusten, tilojen, ICT:n jne. osalta
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Hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän 
valmistelun rahoitus 2021 ja 2022



Ikääntyneiden palveluiden johdon 
kansallinen verkosto käynnistynyt

• Verkoston tarkoituksena on mm.
• ottaa kantaa ajankohtaisiin ikääntyvään Suomeen ja ikääntyneiden palveluihin liittyviin 

asioihin
• vaikuttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kansallisen tason valmisteluun
• toimia kansallisen Ikäohjelman toteuttamisen kuntaverkostona

• Verkostoon kuuluu
• Suurten kaupunkien ja kuntayhtymien ikääntyneiden palveluiden johtoa
• I&O kärkihankkeen muutosagentteja 

• Verkoston 
• puheenjohtajana Kainuun soten ikäihmisten palvelujen tulosaluejohtaja Eija Tolonen
• varapuheenjohtajana Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidon tulosaluejohtaja Leif 

Holmlund, joka toimii myös Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän ikäihmisten 
palvelujen sektorijohtajana

• Lisätietoja: erityisasiantuntija Anna Haverinen Kuntaliitto (anna.haverinen@kuntaliitto.fi)
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Luottamushenkilöille koottua tietoa ja koulutusta 
31.5.2021 lähtien

Kuntapäättäjä
Kommunpolitikern



Maksutonta perustietoa kunnan toiminnasta

Luottamushenkilön rooli ja mahdollisuudet

Hyviä käytäntöjä, keskusteluja

Omien taitojen itsearviointitesti

Eri toimielinten verkkokoulutukset

Ajankohtaisia puheenvuoroja

Kuntakentän tärkeimmät uutiset

24.5.202151

Päätöksenteon tueksi

www.kuntaliitto.fi/kuntapaattaja
www.kommunforbundet.fi/kommunpolitikern

Tiedä 
mistä 
päätät

http://www.kuntaliitto.fi/kuntapaattaja
http://www.kommunforbundet.fi/kommunpolitikern


24.5.202152



• Sosiaalihuollon asiakasmaksulain 
uudistukset-webinaari 3.6.2021 (FCG)

• Kuntavaalien ennakkoäänestys kotimaassa 
26.5.-8.6.2021

• Vaalipäivä 13.6.2021 
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Tulevia tapahtumia ja koulutuksia



Hyödynnä palvelujamme verkossa!
www.kuntaliitto.fi/soster

Kysymyksiä?
soster@kuntaliitto.fi

http://www.kuntaliitto.fi/soster



