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OHJELMA
14.00-14.05 Tervetuloa lähetykseen!

erityisasiantuntija Maria Pernu, Kuntaliitto

14.05-14.25 Sote-muutostuki

erityisasiantuntija Karri Vainio, Kuntaliitto

14.25-14.45 Lasteri-pilottihanke

hankekoordinaattori Tuija Tähkäpää, Keusote sekä 
projektisuunnittelija Anni Haapalinna, Helsingin kaupunki

14.45-15.05 Vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain muutokset 
koskien ikäihmisten palveluja

erityisasiantuntija Anna Haverinen, Kuntaliitto

15.05-15.10 Ajankohtaiset ja infot

erityisasiantuntija Maria Pernu, Kuntaliitto



Kuntaliiton tuki kunnille ja 
hyvinvointialueille sote-muutoksessa
Sote-studio 27.9.2021



• Sote-rakenneuudistusta koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa 
23.6.2021

• Lait voimaan porrastetusti, osa 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset vuoden 2023 
alusta, jolloin vastuut siirtyvät nykyisiltä kuntatoimijoilta hyvinvointialueille

• Hyvinvointialueet oikeushenkilöinä perustettu ja niiden väliaikaishallinto 
(Väliaikainen toimielin, ”VATE”) toimii aluevaltuustojen aloittamiseen 
(3/2022) asti

• Toimeenpanon aikataulu (-1.1.2023) on kireä, erityisesti hajanaisesta 
lähtötilanteesta lähtevien alueiden osalta



Sote-uudistus on kunnallishallinnon historian suurin 
muutos 

Muutos koskee 
kaikkia kuntia
Sote- ja pelastustehtäviä 
siirtyy yli 200 kunnalta ja 
kuntayhtymältä

175 000 siirtyvää 
työntekijää
Kuntasektorilla 
työskentelee muutoksen 
jälkeen n. 43% julkisen 
hallinnon työntekijöistä

23 mrd€ 
kuntataloudesta 

hyvinvointialueille
Kuntatalous puolittuu ja 
kuntien tuloveroprosentti 

laskemassa yli 13%



Tarpeita ja toiveita Kuntaliiton 
toimeenpanovaiheen muutostuelle 
kartoitettiin laajasti kevään 2021 aikana

Ryhmähaastattelut 

Kuntajohtajat, 
muutosjohtajat, sote-

johtajat, pelastusjohtajat

Kuntapulssi

Kysely kunnille ja sote-
kuntayhtymille muutostuen 

tarpeista

Aluetapaamiset

Kuntaliiton, KT:n ja 
alueiden 

vastuuvalmistelijoiden 
tapaamiset

Tammi-helmikuu Huhtikuu Touko-Elokuu

Verkostokäsittelyt

Muutostuen vaiheistettu käynnistäminen
lainsäädännön etenemisen varmistuttua



Kuntaliiton muutostuen yleiset periaatteet

Kuntaliitto tarjoaa 
toimeenpanovaiheeseen liittyvää tukea 
ensisijassa jäsen- ja 
sopimuskumppaniorganisaatioille

Kuntaliiton muutostuki kohdistuu 
jäsenten ja sopimuskumppanien 
esittämiin tarpeisiin.

Hyvinvointialueille voidaan tarjota tukea 
mm. tehtävien hallitun siirron 
toteuttamiseen tai kuntien ja 
hyvinvointialueiden yhteistyön 
suunnitteluun.
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Hyvinvointialueille siirt. kustannusten
kohdentaminen talousraportoinnissa

Sopimusten siirto hyvinvointialueelle

ICT-muutokset

Tukipalveluihin liittyvät kysymykset

Siirtyvää omaisuutta koskevat
kysymykset

Kunnille jääviä kiinteistöjä koskevat
kysymykset

Hyvinvointialueiden ja kuntien
yhdyspinnat ja yhteistyö

Vaikutukset kunnan talouteen

Mihin seuraavista toivotte Kuntaliitolta sote-uudistuksen 
toimeenpanovaiheessa, % vastanneista, N=209.

% kunnista % kuntayhtymistä



Kuntaliiton muutostuen ensivaiheen pääteemat ja esimerkkejä 
muista muutostukikohteista

Pelastuslaitosten 
kumppanuus-

verkosto

Uudistusta 
koskevien 

kysymysten 
käsittely 

verkostoissa

Kielikysymysten ja 
kaksikielisten 

hyvinvointialueiden 
yhteistyön 
tukeminen 

Tukipalveluihin 
liittyvät muutokset 

ja yhteistyö 
tukipalveluissa

Julkis- ja 
yhteisomisteisia 
yhtiöitä koskevat 

muutokset

ICT, digitalisaatio ja 
muutokset kuntien 

tietohallintoon

Kuntayhtymien 
purkaminen

Elinkeino-
poliittisten 

näkökulmien 
huomiointi

Työterveyden-
huoltoon liittyvät 

muutokset

Ympäristötervey-
denhuoltoon

liittyvät muutokset

Demokratia-
näkökulmien 

esilläpito

Kansalais-
viestinnän 
tukeminen

Sektorilain-
säädännön 

soveltaminen

Kiinteistöt, omaisuusjärjestelyt

Hankintalakikysymykset

Talousvaikutukset

TEHTÄVÄSIIRROT

KUNTIEN JA ALUEIDEN 
YHTEISTYÖ



Esimerkkejä muutostukikohteista



Esim. omaisuuden siirto ja kiinteistöt

• Tavoitteena on tukea kuntia ja alueita 
omaisuussiirroissa ja kiinteistöjä 
koskevissa järjestelyissä 

• Projektissa kootaan ja kuvataan 
lainsäädännön aikaansaamia muutoksia 
kiinteistönpidon periaatteisiin, sekä 
laaditaan toimintamalleja ja ohjeita 
kiinteistöjä koskevien tulevaisuuden 
vaihtoehtojen suunnitteluun sekä niihin 
liittyvään muutosten hallintaan lyhyellä, 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

• Projektin työskentelyyn osallistunut n. 70 
asiantuntijaa kunnista, 
sairaanhoitopiireistä ja hyvinvointialueiden 
valmisteluorganisaatioista

Aikataulu

• 5-11/2021

Pääsisältö

• Lähtökohtien kuvaaminen

• Kiinteistöstrategiset vaihtoehdot

• Sopimusrakenne (mm. kunta – HVA)

• Kiinteistöjen myynnissä huomioitavaa

• Kuntien investoinnit 

• Yhtiöittämisvelvollisuus

Osapuolet

• Kuntaliitto, asiantuntijakumppanit Capex
Advisors & NHG, kuntien ja hyvinvointialueiden 
valmistelijat
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Esim. talouden muutos
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• Sote-rahasitsit 13.9.2021
• Miten uuden kunnan valtionosuus määräytyy?
• Apua taloussuunnitelman 2023 tekoon ja oman kunnan 

talousvaikutusten hahmottamiseen

• Jakoavain - työkalu sote-uudistuksen talousvaikutuksista
• https://www.kuntaliitto.fi/talous/budjetointi-ja-

taloussuunnittelu/jakoavain-tyokalu-soteuudistuksen-vaikutuksista

• Siirtyvät ja kuntaan jäävät palvelut
• https://www.kuntaliitto.fi/talous/talousraportoinnin-tarkeys-sote-

uudistuksessa

https://www.kuntaliitto.fi/talous/budjetointi-ja-taloussuunnittelu/jakoavain-tyokalu-soteuudistuksen-vaikutuksista
https://www.kuntaliitto.fi/talous/talousraportoinnin-tarkeys-sote-uudistuksessa


Esim. hyvinvointialueen hallintosääntö
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• Hyvinvointialueiden hallintosääntömallin valmistelu on aloitettu 
sote-muutostukena Kuntaliiton lakiyksikössä

• Hallintosääntö tehdään yhteistyössä hyvinvointialueen 
valmisteluorganisaatioiden vastuuvalmistelijoiden kanssa

• Hallintosäännön valmistelussa hyödynnetään kuntaliiton kunnille ja 
maakuntavalmistelussa vuonna 2018 tehtyjä hallintosääntömalleja

• Hallintosääntömalli valmistuu joulukuussa 2021



Esim. Kuntien ja alueiden yhdyspinnat
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• Kuntaliiton verkostojen hyödyntäminen ja osallistaminen 
yhdyspintojen suunnitteluun

• Yhdyspintoihin liittyvän valmistelun tilannekuvan kokoaminen

• Ohjeet, toimintamallit, kokemusten ja hyvien käytäntöjen 
jakaminen alueiden ja kuntien tueksi

• Kuntien ja hyvinvointialueiden ”yhteisen johtamisen 
toimintamallisuositus”



Sote-muutostuen palvelupyyntö

www.kuntaliitto.fi/sote-muutostukipyynto



Kuntaliiton avoin 
ajankohtaisseminaari

#sotetulevaisuuspäivä

Seuraavan kerran tiistaina 
9.11.2021 klo 9–12



www.kuntaliitto.fi

www.kuntaliitto.fi/sotemuutostuki

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/


Sijaishuoltoyksiköt 
ja niiden valvontatiedot 

yhdistävä tietopohja

27.9.21 



• Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän 
(Keusote) hallinnoima Lasteri-pilottihanke 
on yksi STM:n rahoittamista 
Rakenneuudistushankkeista.

• Keusoten lisäksi Lasteri-pilottihankkeeseen 
osallistuvat Helsingin kaupunki 
ja Satakunta.

• Pilotoinnin tukena 
toimii THL:n koordinoima 
kansallinen Lasteri-hanke.

LASTERI-PILOTTIHANKKEEN TAUSTAA



Olemme tekemässä valtakunnallista 
lastensuojelun sijaishuollon järjestäjien työkalua 

lapsen tarpeita vastaavan ja turvallisen 
sijaishuoltopaikan löytämiseksi.

- Turvallisia sijoituksia -

YDINVIESTI



Lasteri-tietokanta sisältää:

• tiedot sijaishuollon palveluntuottajista

• hakukoneen

• yksiköiden valvontatietoja

• valvontakalenteri

• kuntien julkisia hankinta- ja kilpailutusmateriaaleja

Mitä Lasteri sisältää?



• Tämänhetkisen lainsäädännön perusteella Lasterin voi omistaa
sijaishuollon järjestämisvastuussa oleva ja/tai sijaishuollon
valvonnasta vastaava taho.

• STM:n kanssa on sovittu, että vuonna 2021 pilotointia hallinnoinut
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä jatkaa Lasterin omistajana
vuonna 2022.

• Vuoden 2023 alusta lukien omistajuutta ei ole vielä sovittu
(valtiollinen omistaja / yksi hyvinvointialueiden yhteisistä
tehtävistä?). Asiasta neuvotellaan yhteistyössä STM:n ja THL:n
kanssa.

Kuka Lasterin omistaa?



• Ohjelmiston tekninen rakennusvaihe on käynnissä lomittain
pilotointivaiheen kanssa. Demo-versio on nähtävillä
Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä lokakuun alussa.

• Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymä, Helsinki ja Satakunta
ottavat Lasterin käyttöön vuodenvaihteen 2021-22 molemmin
puolin.

• Muut kunnat, kuntayhtymät ja valtion valvontaviranomaiset
päättävät Lasteriin liittymisestä ja sen aikataulusta itse.
Liittyminen on mahdollista aikaisintaan vuoden 2022 alusta.

Lasterin käyttöönotto



• Lasterin hinta koostuu mahdollisesti liittymis- ja 
käyttömaksuista sekä erikseen myytävistä lisäpalveluista. 

• Lasterilla ei tavoitella voittoa (STM-rahoituksen vaade), vaan 
maksuilla katetaan vain siihen kohdistuvat kustannukset. 

• Hinta tulee perustumaan kunkin kunnan/kuntayhtymän 
asukaslukuun.

Paljonko Lasteriin liittyminen maksaa?



• Ensi vuoden kustannukset syntyvät mm. saas-palveluista (ylläpito 
ja virheiden korjaaminen), Lasterin hallinnoinnista ja 
valtakunnallisen toimintamallin ja käytön edistämisestä. 

• Vuosi 2022 mennään ”hillityn kehittämisen mallilla”, koska 
rahoitusta jatkokehittämiselle ei vielä ole. 

• Jatkokehittämisen on suunniteltu alkavan vuonna 2023. 
Ulkopuolinen rahoitus mahdollistaisi jatkokehittämisen jo aiemmin. 

Kustannuksista



lasteri@keusote.fi

Tuija Tähkäpää Anni Haapalinna
Hankekoordinaattori Projektisuunnittelija
Keski-Uudenmaan Helsingin kaupunki
Sote-kuntayhtymä p. 09 310 24530
p. 050 479 9875

YHTEYSTIEDOT 

mailto:lasteri@keusote.fi


KIITOS!



Vanhuspalvelulain ja 
sosiaalihuoltolain muutokset 
koskien ikäihmisten palveluja
Sote-studio 27.9.2021

Anna Haverinen, erityisasiantuntija



Vanhuspalvelulaki vuodesta 2013 ja ikääntyneiden 
palvelujen laatusuositukset ovat ohjanneet 
palvelujen ja palvelurakenteen kehittämistä

Iäkkään henkilön 
palvelut hänen  

yksilöllisen tarpeensa 
mukaan

Asuminen ja 
asuinympäristöt 
ikäystävällisiä

Kotona asumisen 
ensisijaisuus
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Tausta

Iäkkäiden henkilöiden palveluiden uudistamisen työryhmä toimi 

syksyn 2019-alkuvuoden 2020

• Loppuraportti julkaistiin kevät 2020 

Ikääntyneiden palveluiden lainsäädännön uudistaminen kahdessa vaiheessa

• Ensimmäisessä vaiheessa toimi mm. mitoitusjaosto (toimikausi 1.9.-30.9.2019), 
jossa valmisteltiin vanhuspalvelulain ensimmäisen vaiheen muutokset:
• Sitova henkilöstön vähimmäismitoitus tehostettuun palveluasumiseen ja laitoshoitoon
• RAI-arviointijärjestelmän käyttö iäkkään henkilön toimintakyvyn arvioinnissa

• Toisessa vaiheessa ei ole asetettu virallisia työryhmiä/jaostoja, mutta 
Kuntaliitosta vaikutusten arviointityössä erityisasiantuntijat Mia Malmila ja Anna 
Haverinen
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Ikääntyneiden palvelujen lainsäädännön 
uudistaminen 2019-2021
Ensimmäinen vaihe: 
• Vanhuspalvelulakiin sitova henkilöstömitoitus pitkäaikaisiin 

ympärivuorokautisiin palveluihin (tehostettu palvelu-asuminen sekä 
sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain mukainen pitkäaikaishoito) 
• Vähimmäismitoitus nousee asteittain: 

1.10.2020: vähintään 0,50
1.1.2021: vähintään 0,55
1.1.2022 vähintään 0,6
1.4.2023 vähintään 0,7

• RAI-arviointivälineistön tulee olla iäkkään henkilön palvelutarpeen 
selvittämisessä käytössä viimeistään 1.4.2023
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Vanhustenhuollon lainsäädännön uudistamisen 
toinen vaihe
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Hallituksen 
esitysluon-
noksessa
muutos-
esityksiä 

sosiaalihuolto-
ja 

vanhuspalvelu-
lakiin

Lausuntovaihe 
päättyi 27.8.2021 

(Kuntaliiton 
lausunto linkki)

Esityksen 
muokkaaminen 

lausuntojen 
perusteella 

Lait 
eduskuntaan 
loppuvuonna 

2021?

Lait voimaan  
1.1.2023?

https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2021/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-vanhuspalvelulain-seka-eraiden-siihen


mm. 

• Kotihoidosta eriytetään omaksi kokonaisuudekseen tukipalvelut
sekä lapsiperheiden kotipalvelut ja tukipalvelut omiin pykäläänsä

• Lakisääteiseksi velvoite järjestää kotihoitoa asiakastarpeen mukaan 
vuorokauden ajasta riippumatta

• Tukipalveluihin lisätty turvapalvelut ja muut kotona asumista 
tukevat palvelut

• Eri asumisen palvelumuodot erotettu omiksi pykälikseen

• Palveluasumisessa tavoitteena selkeyttää asumisen ja palveluiden 
järjestämisestä

• Tehostetusta palveluasumisesta hoiva-asuminen (kaikille 
asiakasryhmille)

32

Sosiaalihuoltolaki
(lausuntovaiheen esitykset)



mm. 

• Turvapalvelut tulee järjestää kaikille tarpeen mukaan ja 
avun saanti vuorokauden ajasta riippumatta

• Kotihoito: asiakas saa palvelua sen tuntimäärän, joka 
hänelle kuuluu palvelua koskevan päätöksen tai 
sopimuksen mukaan, jollei hänen muuttuneista 
olosuhteistaan muuta johdu

• Omavalvonnan toteumaa koskevat tiedot pitää julkaista 
julkisessa tietoverkossa (ei pelkkä suunnitelma) 
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Sosiaalihuoltolaki
(lausuntovaiheen esitykset)



mm.

• Suunnitelmaan on sisällytettävä myös tavoitteet, toimenpiteet 
ja yhteistyö ikääntyneen väestön asumista koskevien 
tarpeiden ennakoimiseksi sekä niitä vastaavan asumisen 
kehittämiseksi

• Hyvinvointia edistävät palvelut
• Iäkkäiden neuvonnassa on kannustettava ikääntynyttä väestöä 

oman asumisensa ennakointiin ja itsenäistä asumista tukevien 
ratkaisujen toteuttamiseen.
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Vanhuspalvelulaki
(lausuntovaiheen esitykset) 



mm.

• Pitkäaikainen laitospalvelu vain lääketieteellisillä tai 
potilasturvallisuuteen liittyen terveydenhuoltolain 67§ 1 mom
mukaisissa laitoshoidon toimintayksiköissä

(→ sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaislaitoshoidon loppuminen)

• Sosiaalipalvelujen järjestämisessä päätös toimeenpantava kolmen 
kuukauden sisällä asian vireille tulosta

• THL:lle seurannan rahoitus, asiakastyytyväisyyskyselyt joka toinen 
vuosi, oikeus saada tietoja
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Vanhuspalvelulaki
(lausuntovaiheen esitykset) 



Kuntaliiton huomioita lausuntovaiheessa
• Uusista lakisääteisistä velvoitteista tulisi luopua (mm. kotihoidon ja 

turvapalvelujen järjestäminen vuorokauden ajasta riippumatta)

• Asumisen ja palveluiden järjestämisen erillisyys kannatettava, mutta 
asumisen järjestämisen ja muiden käsitteiden määrittelyt tulee olla 
selkeitä

• Hoiva-asuminen -käsitteen tilalle ympärivuorokautinen 
palveluasuminen

• Turva-auttajan ei tarvitse olla sote-ammattilainen

• Liian yksityiskohtaisesta säätelystä tulee pidättäytyä (esim. 
turvapalvelujen järjestäminen)
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos.

Anna Haverinen

anna.haverinen@kuntaliitto.fi
Twitter @AnnaHaverinen

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/
mailto:anna.haverinen@kuntaliitto.fi




• Käytettävissä olevat resurssit riittämättömät suurten 
rahoitusjärjestelmämuutosten toimeenpanoon, käynnissä sosiaali- ja 
terveydenhuollon rakenneuudistuksen toimeenpano

• Sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa hoidettava 
koronaepidemian aiheuttama hoito- ja palveluvelka

• Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus merkittävä 
rahoitusjärjestelmän muutos, toteuttamiselle työrauhaa

• Taloushallinnon tietojärjestelmien muutoksille riittävästi 
siirtymäaikaa

• Perusteltua siirtää ensihoidon ja siirtokuljetusten rahoitusvastuu 
kokonaisuudessaan hyvinvointialueiden vastuulle, siirtyvät 
kustannukset korvattava alueille täysimääräisesti

• Uudistusten kuntavaikutuksia sekä hyvinvointialueiden ja kuntien 
yhteistyömahdollisuuksia tulee arvioida kaikissa vaihtoehdoissa

Suomen Kuntaliitto lausunut 31.8.2021
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Lausuntoon

Erityisasiantuntija M. Malmila

https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2021/monikanavarahoituksen-purkamisen-valmistelun-virkamiesselvitys


Sosiaali- ja terveydenhuollon 
vakioimattomat kustannukset, euroa

Kasvua 
2,2 - 2,3 % 
vuodesta 
2019

40

Suuret 
yht. 

5 365 milj. 

Keskisuuret 
yht. 

1 278 milj. 

https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/2116-keskisuurten-kuntien-sosiaali-ja-terveystoimen-kustannukset-vuonna-2020
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/2115-suurten-kaupunkien-terveydenhuollon-kustannukset-vuonna-2020


Tulevia koulutuksia

✓Uudistuneen sosiaalihuollon asiakasmaksulain 
toimeenpano 29.9.2021

✓Terveydenhuollon asiakasmaksut 17.11.2021

✓Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari -
SohviTellu 23.11.2021 - 24.11.2021

✓Sosiaalihuollon asiakasmaksut 24.11.2021

✓Minä moniammatillisen tiimin jäsenenä sote-työssä 
15.2.2022

✓Vanhustenpalvelut ja huoli-ilmoitukset 8.3.2022

✓Vanhustenhuollon johdon neuvottelupäivät 16.3.2022 -
17.3.2022

Lisätietoa ja 
ilmoittautuminen:

https://koulutus.fcg.fi/
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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



