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Sote-studio 20.11.2019

▪ Klo 10.00 Ajankohtaiset lyhyesti, lakimies Annika Korpela

▪ Klo 10.05 Kunnat ja kuntayhtymät tulorekisterin tietojen hyödyntäjinä 1.1.2020 alkaen   

sidosryhmävastaava Heli Reuter-Laakso, Verohallinto

▪ Klo 10.25 Lastensuojelun laatuopas

erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen

▪ Klo 10.40 Kuntaliiton rooli sote-uudistuksessa

erityisasiantuntija Karri Vainio
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Miten seuraan lähetystä

www.kuntaliitto.fi/sotestudio

▪ Ohjeet siitä, miten seuraan lähetystä

▪ Voit lähettää kysymyksiä lähetyksen aikana 

lähetysruudun vihreästä kysymysmerkistä

▪ Palautelomake

▪ Linkki tallenteeseen ja diat
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http://www.kuntaliitto.fi/sotestudio


Sote-tulevaisuuspäivä 4.12.2019 
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• Ilmoittaudu
tapahtumaan 
viimeistään 27.11!

▪ Tapahtumaa voi 
myös seurata 
KuntaTV:n suorana 
lähetyksenä

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/6a57b09f-610d-4024-90c9-0e42d2f8d517?displayId=Fin1870482


Kivijalka kuntoon: Kuntien sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kehittäminen 17.12.2019
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▪ Kuntaliitto järjestää 17.12.2019 yhdessä Hammaslääkäriliiton, Jytyn, Lääkäriliiton, Talentian, 
Tehyn ja SuPerin kanssa koko päivän seminaarin, jossa pohditaan perustason sosiaali- ja 
terveyspalvelujen nykytilaa ja toiminnan sisällöllisiä kehittämishaasteita tulevaisuudessa.

▪ Tilaisuus on tarkoitettu kuntien sosiaali- ja terveystoimen johtaville virkamiehille sekä 
luottamushenkilöille.

▪ Tilaisuus striimataan.

▪ Ilmoittautuminen viimeistään 10.12 

▪ Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen kuntaliitto.fi/tapahtumat 

https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2019/kivijalka-kuntoon-kuntien-sosiaali-ja-terveyspalvelujen-kehittaminen


20.11.2019 Page 6

Koulutusvinkkejä ensi vuodelle:

- Hyvinvointi- ja sotelautakuntien
koulutuspäivät
29.-30.1. Helsinki
- Lastensuojelulaki ja rajoitustoimet
30.1. Helsinki + striimi

- Huippusuorituksen johtaminen 
13.-14.2. Helsinki

- Vanhustenhuollon johdon neuvottelupäivät
12.-13.3. Tampere
- Sotefoorumi 2020
25.3. Helsinki + striimi

- Lastensuojelun sijaishuollon laatupäivät 
22.-23.4. Helsinki

#FCGkouluttaa



Kunnat ja kuntayhtymät 

tulorekisterin tietojen 

hyödyntäjinä 1.1.2020 alkaen
Sote-Studio 20.11.2019

Heli Reuter-Laakso

Tulorekisteri



▪ Tulorekisterin kuulumiset 

▪ Mitä kunnissa täytyy tehdä syksyn 2019 aikana? 

▪ Lopuksi



Tulorekisteri digitalisoi 

julkisia palveluita 



Tieto virtaa tulorekisterissä tasaisesti

Rekisteriin tallennettu 

jo 3,7 miljoonan

ihmisen palkkatiedot

Ilmoituksia on jättänyt jo 

yli 280 000 työnantajaa

• Palkkatietoilmoituksia yli 

36 miljoonaa

• Työnantajan 

erillisilmoituksia 1,6 

miljoonaa
➢ Automaatiossa 86 %

➢ Latauspalvelussa 10 %

➢ Verkkolomakkeella 4 %

➢ Paperilla 0,12 %

Tulorekisteriin 

tallennettuja tietoja 

on jaettu 235 

miljoonaa 

Tietoja hyödyntää 

Verohallinto,

Työeläkeala, 

työllisyysrahasto, 

Kela, ETK, Mela

Tietojen 

hyödyntäjien määrä 

kasvaa 2020 

alkaen



Tulorekisterin hyödyt - Reaaliaikainen 

tietovaranto

❖ Tieto on reaaliaikaisesti tiedon käyttäjien käytössä 

– esimerkiksi Kela hyödyntää etuuspäätösten perustana tulorekisteriin kertyviä tietoja. Samalla 

Kelaan lähetetään entistä vähemmän liitteitä. Etuuksien hakeminen Kelasta helpottuu.

❖ Vuodesta 2020 alkaen tulorekisteristä ajantasaiset palkkatiedot kunnille ja kuntayhtymille mm. 

asiakasmaksujen määräämistä varten.

❖ Tulonsaajalle tulorekisteri antaa reaaliaikaisen kokonaiskuvan hänen palkka- ja 

etuustiedoistaan.



Tukea ilmoittamiseen 

❖ Tulorekisteriyksikön asiakaspalvelu neuvoo ilmoittamiseen liittyvissä tilanteissa.

❖ Lisäksi tulorekisterin tiedon käyttäjät tukevat ilmoittajia.

❖ Myös ohjelmistotaloja tuetaan, jos ilmoittamisen haasteet johtuvat palkkaohjelmistosta.

❖ Tulorekisteri.fi:n ohjeistus.



Jos mekanismi yskii, korjaamme viat

❖ Tulorekisteriin ilmoitettu tieto on valtaosin laadukasta.

– Tulorekisteri tarkastaa ilmoitusten oikeellisuuden.

❖ Tietojen on oltava oikein, jotta niitä voi hyödyntää.

– Tulorekisteriin on korjattu tai mitätöity 3,5miljoonaa ilmoitusta.

❖ Virheet hoidettavissa.

− Virheitä on alle 1 % ilmoituksista.

❖ Yksittäisissä ilmoitustapauksissa on havaittu teknisiä ongelmia.

− Korjattu aktiivisesti ja yhteistyössä.



Kunnat ja kuntayhtymät tulorekisterin 

tiedon käyttäjinä



Tietolupa on tietojen käytön edellytys

❖ Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuvien tiedonsaantioikeuksien perusteella.

❖ Luovutettavat tiedot on määritelty yhdessä kunkin toimialan kanssa.

❖ Tulorekisteriyksikkö päättää, mitkä tulorekisterin tiedot tiedon käyttäjille välitetään ja luovutetaan.  

❖ Tulorekisterin rajapintapalvelu ja asiointipalvelu mahdollistavat tietojen välittämisen ja luovuttamisen.



Tietoja tulorekisteristä luovutetaan vain 

seuraaviin käyttötarkoituksiin 

❖ Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen määrääminen. 

– Varhaiskasvatusasiakasmaksujen määrääminen

– Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen määrääminen 

❖ Eräät sosiaalihuollon toimet

− Elatussopimuksen vahvistaminen

− Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulon myöntäminen

− Sosiaalinen luototus sekä muut taloudelliseen tukeen liittyvät 
sosiaalihuoltolain tehtävät



Miten tulorekisterin tietoja voi 

käytännössä hyödyntää?

❖ Tietojen käyttö on mahdollista teknisen 

rajapinnan kautta ja asiointipalvelussa

− Rajapinta edellyttää investointia kunnissa 

(automaatio)

− Asiointipalvelun käyttö on maksutonta, 

tietoja hyödynnetään tunnistautuneena.

❖ Ilmoitukset jaetaan kunnille ja kuntayhtymille 

tulonsaajan tunnisteeseen perustuvan haun 

perusteella. 

Kunta tiedon käyttäjänä

Tekninen 

rajapinta

Tietojen käyttö 

sähköisessä 

asiointipalvelussa

Kunnan asiakasmaksu-

järjestelmä



Kunnan/kuntayhtymän tietolupa

❖ Tietojen käytön edellytys on tietolupa.

❖ Tietolupa tehdään kunkin kunnan/kuntayhtymän kanssa erikseen siinä laajuudessa, kun sillä 

on tietoihin oikeus. 

❖ Tietoluvan sisältöön vaikuttaa se, hoitaako kunta kaikki tehtävät itse vai onko jotain 

kokonaisuuksia ulkoistettu kuntayhtymälle tai toiselle kunnalle.

❑ Jos kunta ei käytä tietoja itse, vaan on ulkoistanut tehtävät toiselle kunnalle tai 

kuntayhtymälle, huomioidaan tämä tietoluvassa. 



Lopuksi



Yhteenveto

❖ Palkkatietojen ilmoittaminen tulorekisteriin jatkuu

– Vuoden 2020 alusta tulee muutamia vuosimuutoksia

❖ Palkkatietojen hakeminen tulorekisteristä

– Vuoden 2020 alusta kunnat hakevat palkkatiedot tulorekisteristä

❖ Eläke- ja etuustietojen ilmoittaminen tulorekisteriin alkaa 1.1.2021

− Myös kunnat ovat etuustiedon tuottajia

❖ Testaus mahdollistaa sujuvan käyttöönoton

− Testaussopimuksen on tehnyt  63 kuntaa/kuntayhtymää.

− Testauksen alkuun pääsee laittamalla viestiä osoitteella YHT_Tulorekisteri_testaus@vero.fi

mailto:YHT_Tulorekisteri_testaus@vero.fi


Yhteenveto
❖ Palkkatietoja ei voi kysyä enää 1.1.2020 alkaen 

työnantajilta, vaan tulorekisteristä.

❖ Kunnan/kuntayhtymän tulee tehdä 

Tulorekisteriyksikölle ilmoitus tietolupaa varten.

− Tulorekisteriltä puuttuu noin 60 kunnan/ 

kuntayhtymän yhteystiedot.

❖ Varaa riittävästi aikaa valmistautumiseen ja 

koulutuksiin syksyllä!

❖ Kysymykset: YHT.Tulorekisteri_toiminnallinen@vero.fi

❖ Ohjeita tulorekisteri.fi -sivustolla

mailto:YHT.Tulorekisteri_toiminnallinen@vero.fi


tulorekisteri.fi

Seuraa tulorekisteriä Twitterissä ja 

Facebookissa



Uudistettu 
lastensuojelun 
laatusuositus
Muutamia nostoja laatusuosituksen sisällöstä

Aila Puustinen-Korhonen
@KorhonenAila

Päiväys



Lastensuojelun uudistettu laatusuositus 2019
sisältää 29 suositusta

▪ Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto antoivat Suomen ensimmäisen 

lastensuojelun laatusuosituksen yhdessä vuonna 2014 (Sosiaali- ja 

terveysministeriön julkaisuja 2014:4). 

▪ Laatusuositus on päivitetty huomioiden lapsiperhepalvelujen muutosohjelmassa 

tehty lastensuojelun yhteiskehittämistyö. 

▪ Laatusuositus on tarkoitettu ohjaamaan lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelutyön 

tekemistä ja järjestämistä
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Lastensuojelun uudistettu laatusuositus 2019
sisältää 29 suositusta

▪ Sijaishuollon laatukriteerit ja valvonta lisäyksinä. 

▪ Lastensuojelun toteuttaminen moniammatillisesti korostuu nyt aiempaa enemmän. 

▪ Suositus tukee monialaisen työskentelyn tiimirakenteen kehittämistä. 

Moniammatillinen tiimi kokoaa lapsen ja vanhempien tarvitseman tuen eheäksi 

palvelukokonaisuudeksi

▪ Suojelutehtävän nähdään parhaiten toteutuvan lasten, nuorten ja heidän läheistensä 

sekä työntekijöiden keskinäiseen luottamukseen perustuvana yhteistyönä.
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Osallisuus 

▪ Läheisverkoston jäsenet ja heidän mahdollisuutensa antaa sosiaalista tukea 

määritellään yksilöllisesti lapsen/nuoren ja perheen tarpeiden ja toiveiden 

mukaisesti. (T)

▪ Lastensuojelun sosiaalityöntekijä huolehtii, että lapsen läheiset ovat osallisena 

lapsen tilanteessa kaikissa sijaishuollon vaiheissa. (T)
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Osallisuus

▪ Johto huolehtii, että lapset, nuoret ja perheet otetaan mukaan 

kehittämään palveluja. Kun kunnassa laaditaan lasten, nuorten ja heidän 

vanhempiensa osallistumisen vahvistamiseksi  ja 

lastensuojelupalveluiden parantamiseksi suunnitelma, joka on osa lasten 

ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, tulee asiasta näkyvämpi myös 

asiakkaille. (J)

▪ Tämä olisi huomioitava kunnissa laadittaessa valtuustokausittain lasten ja 

nuorten hyvinvointisuunnitelmaa (LSL 12 §).
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Lastensuojelun ammattilaiset ja työyhteisöt

▪ Lastensuojelutyön organisoinnissa lähtökohtana on, että lastensuojelun 

sosiaalityöntekijää kohden on enintään 25 asiakasta. Työntekijäkohtaiseen 

asiakasmäärään vaikuttavat kuitenkin myös alueelliset, sisällölliset, asiakkaan 

palvelutarpeisiin liittyvät tekijät ja muut käytettävissä olevat resurssit sekä 

lainsäädännön muutoksista aiheutuvat resurssitarpeet, kuten jälkihuolto-

oikeuden laajennus 21 ikävuodesta 25 ikävuoteen. Yksittäisen 

sosiaalityöntekijän työtilanteeseen saadaan joustoa organisoimalla työ 

tiimityöksi. (J)
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Lastensuojelun ammattilaiset ja työyhteisöt

▪ Systeemisestä työotteesta on myönteisiä kokemuksia. Asiakkaiden oma 

kokemus osallisuudesta on vahvistunut, mikä vähentänee vastustuksen 

kanssa työskentelemistä lastensuojelussa ja vähentää sitä kautta työn 

kuormitusta.

▪ Tieto lastensuojelun asiakkuuden alkamisesta ja päättymisestä on       

ajantasaisesti kirjattava lapsen asiakirjoihin ja niistä on annettava tieto 

asiakkaalle joko suullisesti tai kirjallisesti. (T)
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Arviointi asiakkuuden aikana

▪ Asiakkaan tilanteen arviointi on kiinteä osa lastensuojelun 

asiakasprosessia sen eri vaiheissa  ja sitä tehdään virkavastuulla. (J)

▪ Lastensuojelun kuntakyselyssä 2017 useat kymmenet kunnat ostivat arviointia 

lastensuojelun prosessin eri vaiheissa yksityisiltä palveluntuottajilta!

▪ Lapsi/nuori ja hänen vanhempansa kohdataan arvioinnissa selvittäen 

heidän valmiuttaan ottaa vastaan tukea, jotta sitä osataan antaa oikealla 

tavalla. (T)

▪ Arvioinnissa selvitetään lapsen/nuoren kokonaistilanne siten, että 

asianosaiset ymmärtävät, miksi arviointia tehdään, mitä arvioidaan ja 

miten arviointi toteutetaan. (T, J)
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Kommunforbundet.fi
PB 200, 00101 Helsingfors

Kommunernas hus, Andra linjen 14

00530 HelsingforsFinlands framgång skapas lokalt

Kiitos!

Aila Puustinen-Korhonen

+358503446884

Aila.

@KorhonenAila

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


Kuntaliiton rooli sote-
uudistuksessa 

Syyskauden 2019 painopistealueet

Sote-studio 20.11.2019
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Karri Vainio
@KarriVai



Kuntien näkemyksiä sote-uudistusta koskevien hallitusohjelman 
kirjausten tärkeydestä oman kunnan näkökulmasta

▪ 70 % pitää tärkeänä, että kuntien 

vapaaehtoista etenemistä tuetaan 

ennen sote-uudistusta koskevan 

lainsäädännön hyväksymistä 
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Maakuntien monialaisuus

18 maakunnan malli

Sote-palvelujen järjestäminen kuntaa
suuremmilla itsehallinnollisilla

alueilla

Uudistuksen vaiheistus

Painopisteen siirtäminen perustason
palveluihin ja ennaltaehkäisevään

toimintaan

Alueellisten erityispiirteiden
huomioiminen

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
tärkeänä pitävät (4+5) neutraalit (3) ei tärkeänä pitävät (1+2)

Kuntapulssi extra –kysely 2019 / 27.8.2019 / Kuntaliitto / mps & ms



Yhteisen tilannekuvan kokoaminen

Tavoite

▪ Kansallisen ja alueellisen tilannekuvan 

kokoaminen ja viestintä

Toimenpiteet

▪ Tehostettu käsittely nykyisissä verkostoissa ja 

uutiskirjeissä

▪ Kuntaliiton teettämä kuntien sote-tilannekuva 

selvitys (toteuttajana FCG)

▪ Sote-tulevaisuuspäivät – avoimet seminaarit 

(seuraava 4.12.2019)
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Kuntaliitto sote-uudistuksessa



Kuntien roolin kirkastaminen hallituksen linjaamassa
rakenteessa
Tavoite

▪ Uudistuksessa huomioidaan alueiden ja kuntien 

erilaisuus sekä kuntien rooli

Toimenpiteet

▪ Kuntatoimijoille tärkeiden kysymysten esiin 

nostaminen ja näihin ratkaisuehdotusten 

hakeminen yhdessä mm.

▪ Alueiden ja kuntien erilaisuuden huomiointi

▪ Maakuntien ja kuntien työnjakokysymykset

▪ Sote-palveluiden yhteys kuntien muihin tehtäviin

▪ Rahoitus- ja omaisuusjärjestelyt

▪ Henkilöstökysymykset (yhteistyössä KT)

▪ jne. 35

Kuntaliitto sote-uudistuksessa



Kuntien ja kuntayhtymien etenemisen tukeminen

Tavoite: 

▪ Kuntatoimijoiden eteneminen sote-palveluiden 

kehittämiseksi kuntapohjaisessa 

nykyjärjestelmässä mahdollistuu

Toimenpiteet: 

▪ Etenemisen edellytysten varmistaminen 

edunvalvonnassa

▪ Kansallisen tuen tarpeiden ja Kuntaliitolle 

kohdistuvien odotusten kartoittaminen

▪ Tämän pohjalta kuntatoimijoille annettavan 

Kuntaliiton muutostuen tarkentaminen

▪ Alueiden ja kuntien valmistelijoiden uusi 

verkosto
36
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kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki

Kuntatalo, Toinen linja 14

00530 Helsinki

Kiitos

Karri Vainio

karri.vainio@kuntaliitto.fi

@KarriVai

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

