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Kunta- ja palvelurakenne muuttuu nopeasti. Kuntien tulee uudistaa sosiaali- ja terveyspal-
velujen palvelurakennetta sekä toimintatapoja pitkäjänteisesti ja tarvittaessa radikaalisti, 
jotta lähivuosien haasteisiin voidaan vastata. Vaikka uudistusprosessin toteuttaminen on 
pääasiassa kuntien omissa käsissä, on kunnille luotava kansallisin toimenpitein mahdol-
lisuuksia uudistaa toimintojaan. Ensinnäkin kuntien verotulopohjaa tulee laajentaa ja 
huolehtia siitä, että kuntien tehtävät ja rahoitusmahdollisuudet ovat tasapainossa. Toiseksi 
tuottavuuden parantamisen ja innovatiivisen toiminnan esteitä tulee purkaa. Esteinä voi-
vat olla mm. vanhentuneisiin toimintatapoihin ankkuroituneet organisaatiokulttuurit ja 
toimintaa ohjaavat normit.

Hallitus on sekä politiikka- että kehysriihessä kevättalvella päättänyt ”käynnistää 
yhteistyössä Kuntaliiton kanssa normitalkoot, joissa kartoitetaan ja pyritään poistamaan 
tuottavuuden parantamista ja palvelurakenteiden jäykkyyksiä ylläpitäviä normeja”.  Kan-
nanotto on palvelujen uudistamisen kannalta myönteinen. Hallitus on täsmentänyt nor-
mitalkoiden koskevan lähinnä hallintoa ja järjestämistapaa koskevia normeja. Näitä sää-
döksiä on varsin niukasti ja toimintoja ohjaavat normit liittyvät asiakkaiden oikeuksiin ja 
kuntien velvollisuuteen järjestää palveluja sekä palvelujen sisältöjä määrittäviin säädöksiin. 

Normien vaikutusta ja mahdollista purkua tulee arvioida avoimesti ja vastuullisesti 
sekä talouskriisistä selviytymisen että pitkän aikavälin uudistumisen näkökulmista. Talous-
kriisin tilanteessa tulee hyväksyä tarvittaessa erikseen määriteltäviä force majoure -perus-
teita, jotta yksittäiset säädökset eivät ohjaa palvelujärjestelmän toimintaa kokonaisuuden 
kannalta epätarkoituksenmukaisesti. Kansallista ohjausjärjestelmää kokonaisuudessaan tu-
lee arvioida kriittisesti, jotta pidemmän aikavälin uudistuksille luodaan edellytyksiä. Tuot-
tavuutta ja innovatiivisuutta ehkäiseviä normeja tulee purkaa ja korvata uudistumiseen 
kannustavalla lainsäädännöllä. Lisäksi tarvitaan tietoa palvelujärjestelmän tuloksellisuudes-
ta ja siihen perustuvaa uutta informaatio-ohjauskulttuuria. THL:lla on uuden strategiansa 
mukaisesti edellytykset kehittyä relevanttia informaatio-ohjausta tuottavaksi tahoiksi.  

Palvelujen sisältöjä määrittävien normien on tapana kiinnittyä tietyn aikakauden para-
digmoihin ja toimintatapoihin, jolloin normi ohjaa toimimaan valmistelun aikaisten kä-
sitysten mukaisesti. Normit määrittävät usein palvelukokonaisuuksien osatekijöitä, jolloin 
normi ja sen mukainen valvonta voi painottua vanhentuneen toimintatavan osatekijöiden 
tarkasteluun. Tämä ei kannusta uudistumiseen ja valvonnassa voi korostua kokonaisuudes-
ta ja ”palvelun lopputuotteesta” irrotettu yksittäinen elementti.

Kuntien palvelujärjestelmää säätelevät normit vaikuttavat myös muuhun sosiaaliturva-
järjestelmään. Esimerkiksi toimeentulotuen käsittelyn lakisääteiset aikarajat johtavat sii-
hen, ettei työttömyyskassojen jonojen purkuun ole yhteiskunnallista painetta kunnallisen 
sosiaalityön puskuroidessa ensisijaisen etuuden viivästymisistä. Kuntien sosiaalityössä on 
nähtävissä työttömyyskorvaustaan odottavien asiakkaiden määrän nopea kasvu, mikä puo-
lestaan johtaa sosiaalityön epätarkoituksenmukaiseen kohdentumiseen. Vain yhtä toimijaa 
sitova säädösperusta voi esimerkin tavoin johtaa päällekkäiseen käsittelyyn kahdessa eri 
instanssissa ja tässä tapauksessa sosiaalityön kohdentumiseen asiakkaisiin, joiden palvelun-
tarve perustuu ensisijaisen etuuden viivästymiseen.

Kunnallinen palvelujärjestelmä on muutosten edessä.  Muutoksen tavoitteena on ehyt 
ja asiakaslähtöinen palvelujärjestelmä, jonka keskiössä on vaikuttavat ja tehokkaasti tuo-
tetut palvelut. Vaikka kunnat joutuvat toteuttamaan itse uudistumisprosessinsa, tarvitaan 
uudistumista mahdollistavaa ohjausjärjestelmää. Tämä tarkoittaa vankkaan tietoperustaan 
perustuvaa ohjauskulttuuria ja uudistamiseen kannustava säädösperustaa. Innovatiivisuut-
ta ja tuloksellisuutta estävistä kansallisista rakenteista ja säädöksistä tulee päästä eroon. 
Kuntaliitto tulee kääntymään jo kesäkauden aikana kuntien puoleen kartoittaakseen kysei-
siä normeja.

Jussi Merikallio

Normitalkoot – tuottavuuden ja innovatiivisuuden 
esteitä tulee arvioida avoimesti
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Normtalko – hinder för produktivitet och innovationer 
ska bedömas öppet

Kommun- och servicestrukturen förändras snabbt. För att de närmaste årens utmaningar 
ska kunna tacklas bör kommunerna förnya servicestrukturen inom vården och omsorgen 
långsiktigt och vid behov radikalt. Även om genomförandet av reformprocessen huvuds-
akligen sköts av kommunerna själva krävs nationella åtgärder som ger kommunerna möj-
ligheter att förnya sin verksamhet. Först och främst bör kommunernas skattebas utvidgas 
och kommunernas uppgifter och fi nansieringsmöjligheter vara i balans. För det andra 
måste hinder för produktivitet och innovativ verksamhet undanröjas. Hinder kan vara 
bland annat organisationskulturer som är förankrade i föråldrade verksamhetsmetoder och 
normer som styr verksamheten.

Regeringen har vid både de politiska överläggningarna och budgetmanglingen under 
vårvintern beslutat att i samarbete med Kommunförbundet inleda ”ett s.k. normtalko 
där man kartlägger och strävar efter att undanröja sådana normer som hindrar en ökad 
produktivitet och som upprätthåller stela servicestrukturer”.  Ställningstagandet är positivt 
med tanke på servicereformen. Regeringen har preciserat att normtalkot gäller främst de 
normer som gäller förvaltning och sättet att tillhandahålla tjänster. Dessa författningar är 
rätt få och de normer som styr verksamheten är anknutna till kundernas rättigheter och 
kommunernas skyldighet att tillhandahålla service samt till de författningar som fastställer 
serviceinnehållet. 

Normernas effekter och en eventuell uppluckring av normerna bör bedömas på ett 
öppet och ansvarsfullt sätt med tanke på både förutsättningarna att klara av den ekono-
miska krisen och förnyelse på lång sikt. Vid en ekonomisk kris bör man vid behov accep-
tera särskilda force majeure-grunder, så att enskilda författningar inte styr servicesystemets 
verksamhet på ett oändamålsenligt sätt med tanke på helheten. Det nationella styrsystemet 
som helhet ska bedömas kritiskt för att skapa förutsättningar för långsiktig förnyelse. Nor-
mer som hindrar produktivitet och innovationer bör luckras upp och ersättas med lagstift-
ning som uppmuntrar till förnyelse. Dessutom behövs information om servicesystemets 
resultat och den nya informationsstyrningskultur som baserar sig på systemet. Institutet 
för hälsa och välfärd har i enlighet med sin nya strategi förutsättningar för att utvecklas till 
en organisation som producerar relevant informationsstyrning.  

Normer som fastställer serviceinnehåll har en tendens att förankras i de paradigm och 
den praxis som råder under en viss tidsperiod, vilket gör att normen styr verksamheten en-
ligt de uppfattningar som råder under beredningen. Normerna defi nierar ofta delfaktorer-
na i servicehelheterna. Då fi nns det risk för att normen och tillsynen enligt normen utgår 
från delfaktorerna i den föråldrade praxisen. Detta sporrar inte till förnyelse och tillsynen 
kan få betoning på ett enskilt element som är lösryckt ur helheten och serviceprodukten.  

De normer som styr kommunernas servicesystem påverkar också det övriga socials-
kyddssystemet. Till exempel de lagstadgade tidsfristerna för behandling av utkomststö-
dsärenden leder till att det inte fi nns något samhälleligt tryck på att korta av köerna vid 
arbetslöshetskassorna, då det sociala arbetet i kommunerna kommer till undsättning när 
utbetalningen av den primära förmånen dröjer.  Antalet kunder som väntar på sin arbets-
löshetsersättning har ökat snabbt inom det kommunala sociala arbetet, vilket i sin tur 
leder till en oändamålsenlig inriktning av det sociala arbetet. En författningsgrund som 
binder endast en aktör kan såsom ett exempel leda till överlappande behandlingar i två 
olika instanser och i det här fallet till att det sociala arbetet riktas på kunder vars servicebe-
hov baseras på dröjsmål i utbetalningen av den primära förmånen.   

Det kommunala servicesystemet står inför förändringar.  Målet är ett enhetligt och 
kundorienterat servicesystem med effektivt producerad effektfull service i fokus. Även 
om kommunerna själva måste genomföra sina reformprocesser behövs ett styrsystem som 
gör förnyelsen möjlig. Detta innebär en styrningskultur som baserar sig på ett gediget 
informationsunderlag samt en författningsgrund som sporrar till förnyelse.  De nationel-
la strukturer och författningar som står i vägen för innovationer och resultat bör slopas. 
Kommunförbundet kommer redan under sommaren att kontakta kommunerna för att 
kartlägga dessa normer. 

Jussi Merikallio
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Sosiaali- ja terveysministeriö on 20.4.2009 asettanut 
työryhmän uudistamaan sosiaalihuollon lainsäädän-
töä. Työryhmän toimikausi on alkanut 1.5.2009 ja 
jatkuu 31.12.2011 saakka. Kuntaliiton edustajana 
työryhmässä on neuvotteleva lakimies Sami Uotinen. 

Työryhmän tavoitteena on selvittää se, miten on 
tarpeellista ja tarkoituksenmukaista kehittää ja uudis-
taa sosiaalihuollon lainsäädäntöä niin, että se tukee 
ja vahvistaa ihmisten hyvinvointia ja perusoikeuksien 
toteutumista ja ehkäisee sosiaalisten ongelmien synty-
mistä ja lisääntymistä.

Tavoitteena on myös vahvistaa sosiaalihuoltoa ja 
edistää sosiaalipalvelujen saatavuutta, tehokasta tuot-
tamista ja kehittämistä. Lainsäädännön pitää vahvistaa 
perussosiaalihuollon ja sosiaalihuollon erityispalve-
lujen saumatonta yhteistyötä ja asiakaslähtöisyyttä ja 
vaikuttavuutta. Samoin sen tulee vahvistaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteistyötä ja yhteisiä rakenteita 
sekä luoda edellytyksiä entistä paremmalle yhteistyölle 
mm. työ-, asunto- ja opetusviranomaisten, järjestöjen 
ja yksityisten toimijoiden kanssa.

Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä 
on asetettu

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi työryhmän 
tehtävänä on selvittää sosiaalihuoltoa koskevien lakien 
kokonaisrakenteen, soveltamisalan ja sisällön uudista-
mistarve. 

Selvityksessä tulee ottaa huomioon toimintaympä-
ristössä tapahtuneet muutokset. Selvitystä tehdessään 
työryhmän tulee olla yhteistyössä terveydenhuoltolain 
ja kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä-
misestä, kehittämisestä ja valvonnasta annettavan lain 
valmistelun kanssa. Samoin tulee ottaa huomioon 
muutokset kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnittelu- ja valtionosuusjärjestelmässä sekä kunta- 
ja palvelurakenneuudistus -hankkeen mukaisesti to-
teutettavat muutokset kunta- ja palvelurakenteeseen.

Edellä mainitun selvityksen pohjalta työryhmä 
tekee esitykset keskeisiksi linjauksiksi sosiaalihuollon 
lainsäädännön uudistamisessa. Linjaukset tulee antaa 
väliraportin muodossa maaliskuun loppuun 2010 
mennessä. Tämän jälkeen vahvistettujen linjausten 
pohjalta työryhmä tekee esityksen sosiaalihuollon 
lainsäädännön sisällön uudistamiseksi. 

AJANKOHTAISTA

Ilmastokysymys vaikuttaa lähes kaikkeen – myös 
palveluihin

Ilmastokysymykset ja ilmastomuutosten hidasta-
minen ovat tekijä, joka vaikuttaa ja joka otetaan 
huomioon vastedes kaikilla elämänaloilla. Ilmasto- 
ja energiastrategiat vaikuttavat myös kunnallisen 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan ja palvelui-
hin. Ilmastomuutoksen vaatimat toimenpiteet koh-
distuvat fossiilisten poltto-aineiden korvaamiseen 
vähempipäästöisillä energialähteillä ja -muodoilla. 
Päästöjen määrä per tuotettu tuote tai palvelu on 
pystyttävä puristamaan pieneen osaan nykyisestä. 
Nämä liittyvät erityisesti teolliseen tuotantoon, 
energian tuotantoon, ravinnon tuotantoon ja kulje-
tuksiin, mutta myös palveluihin.

Ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta ei 
enää pidetä pelkästään juhlapuheita. Siitä ei kinas-

tella tieteellisenä tosiasiana eikä keskustelua rajata vain 
tietyn alan ammattilaisten yksinoikeudeksi. Tärkeä 
muutos tapahtui muutama vuosi sitten poikkeuksel-
listen sääolojen kuten myrskyjen ja tulvien jälkeen 
niin meillä kuin muuallakin. Yleinen mielipide alkoi 
kääntyä kannalle, jonka mukaan ilmastonmuutoksen 
torjunta on tärkeimpiä edessä olevia haasteita. Pää-
töksentekokoneisto niin Euroopan yhteisössä kuin 
kansallisissa hallituksissa jämäköityi ilmastokysymyk-
sessä. Useimpien Euroopan maiden hallitusohjelmissa 
ilmastopolitiikka on nyt yksi keskeisistä painotuksista. 
Jäsenmaat ovat hyväksyneet Euroopan komission yh-
teiset tavoitteet 20 %:n päästövähennyksistä vuoteen 
2020 mennessä. 

Nyt tunnustetaan myös mahdollisuus, että il-
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mastonmuutoksen hidastaminen tulee ajan mittaan 
taloudellisesti halvemmaksi kuin sen mahdollisesti 
aiheuttamat kaikki tuhot, vauriot tai uudet taudit ja 
tuhoeläimet ja inhimilliset kärsimykset. Viime vuosien 
öljyn hinnannousu on osaltaan vauhdittanut kiinnos-
tusta esimerkiksi öljyä korvaaviin uusiutuviin energia-
lähteisiin.

Suomen hallitus antoi marraskuussa 2008 edus-
kunnalle pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian, 
joka hahmottelee tarvittavien päästövähennysten ai-
kaansaamista erityisesti vuoteen 2020 mennessä. Kas-
vihuonekaasuista noin 80 % on peräisin energiasta. 
Strategian viestit ovat periaatteessa selkeät: energian 
käytön tehostaminen ja energiansäästö asumisessa, 
liikenteessä ja uusiutuvan energian osuuden lisäämi-
nen eri tavoin sekä varautuminen (sopeutuminen) 
ilmastonmuutoksen seurausvaikutuksiin.

Toteutus sen sijaan tulee vaatimaan lukuisia toi-
menpiteitä ja aktiivisia otteita. Ilmastoon ja energiaan 
liittyvät uudet linjanvedot ja niiden vaatimat muu-
tokset tulevat vaikuttamaan kaikkeen inhimilliseen 
toimintaan jatkossa. Tämä näkyy uusina säädöksinä ja 
ennen kaikkea energian hinnannousuna. Se vaikuttaa 
tulonjakoon ja teolliseen tuotantoon ja muuttaa myös 
monia rakenteita. 

Kuntaliiton hallitus hyväksyi ilmastopoliittiset 
linjauksensa syyskuussa 2008. Niissä esitetään keho-
tuksenluonteisia päästöjen vähentämistoimenpiteitä ja 
ilmastonmuutoksen varautumisen huomioonottamista 
kunnille ja kuntayhtymille. Samaten niissä on viestejä 
valtiolle ja linjauksia liiton omaan toimintaan. 

Liiton yhdeksi painopistealueeksi kaudelle 2009–
2012 otettiin ilmastonmuutos. Sitä viedään eteenpäin 
yhteistyössä eri toimialojen kuten sosiaali- ja tervey-
denhuollon ja sivistystoimen kanssa.

Järjestäessään ja kehittäessään palvelujen tarjontaa 
ja tuotantoa kunnan ja kuntayhtymän tulee selvittää ja 
organisoida palvelujen kokonaisuutta myös ilmaston 
tai käytettävien energiapanosten kannalta. Eli tulisi 
saada aikaan mahdollisimman paljon mahdollisimman 
vähällä. 

Näkökulmia asiassa on useita; palvelun järjestäjän, 
maksajan, käyttäjän tai asiakkaan mutta myös työnte-
kijän. Terveydenhuollossa yksinkertainen kysymys voi-
si olla palveluverkoston sijoittamisen ja mitoittamisen 
osalta esimerkiksi se, liikutellaanko potilasta vai hoi-
tohenkilökuntaa. Tekniikka ja sähköinen tiedonsiirto 
mahdollistavat jo nyt uudenlaisia lähestymistapoja, 
joilla voidaan siirtää vaikkapa uusia rakennushankkei-
ta. Henkilökunnan osalta huomiota voidaan kiinnit-
tää vaikka työmatkoihin, esimerkiksi kulkutapavalin-
toihin tai asumismahdollisuuksiin lähellä työpaikkaa. 
Työmatkasta voi jatkossa polttoaineiden kallistuessa 
tulla sellainen lisäkustannus, joka vaikeuttaa työvoi-
man saantia. 

Kunnan ja kuntayhtymien palveluissa energian 
osuus on yksi tärkeitä kokonaisuuksia ja menoeriä 
riippumatta siitä, tuotetaanko palvelut itse vai han-
kitaanko ne muualta. Kaikki rakennukset on lämmi-
tettävä, on huolehdittava ilmanvaihdosta ja tilat on 
valaistava. Uusia rakennuksia suunniteltaessa hyvän 
laatutason takaaminen on suhteellisen yksinkertaista. 
Vanhat rakennukset, jotka ovat energiankäytöltään 
merkittävin osa, vaativat korjauksia ja energiataloudel-
lisia parannuksia. 

Hankintojen yhteydessä jo tarjouspyyntövaihees-
sa voidaan painottaa vähemmän energiaa kuluttavia 
koneita ja laitteita sekä niiden käytönopastusta. Hyvä 
tapa lähteä liikkeelle tai jatkaa jo alkanutta työtä on 
tehdä energiatehokkuussopimus työ- ja elinkeinomi-
nisteriön kanssa tai liittyä kuntien energiaohjelmaan.

Päästöjen vähentämisessä mittavat investoinnit tai 
hankinnat eivät suinkaan ole ainoita keinoja. Tilojen 
käyttäjillä eli henkilöstöllä ja myös asiakkailla on edel-
leen mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi sähkönkulu-
tukseen. Tyhjiä huoneita ei tarvitse valaista; työtilojen 
valot voi jokainen myös itse sammuttaa tauon ajaksi. 
Samaten tietokoneet tulee sulkea, kun niitä ei käytetä. 
Tähän tulee työpaikalla myös kannustaa.

Lisätietoja:
Kalevi Luoma

Ehdotuksia menettelytavoista edunvalvonnan 
tarpeen arvioinnissa

Kuinka täysi-ikäisen asiakkaan raha-asiat tulisi hoitaa 
silloin, kun asiakkaalla on terveydentilansa vuoksi 
vaikeuksia hoitaa niitä itse? Tätä joutuvat usein poh-
timaan lääkärit, sosiaalityöntekijät, kotipalvelu, laitos-
hoidon ja asumispalvelujen henkilökunta sekä KELA 
ja muut eläkelaitokset, pankit ja vakuutuslaitokset. 
Tarvitaanko edunvalvojaa vai voidaanko asiat hoitaa 
muulla tavoin? Vastauksia antaa uusi ”Ehdotuksia me-

nettelytavoista edunvalvonnan tarpeen arvioinnissa”. 
Sisäasiainministeriön asettama holhoustoimen yhteis-
työryhmä on koonnut siihen ehdotukset menettely-
tavoista ja vaihtoehtoisista ratkaisutavoista erilaisissa 
raha-asioiden hoitoon liittyvissä ongelmatilanteissa.

Lisäksi käsitellään marraskuun 2007 alusta voi-
maan tullutta lakia edunvalvontavaltuutuksesta sekä 
maistraattien roolia edunvalvonnassa.
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EDUNVALVONNAN MÄÄRÄ 
LISÄÄNTYNYT
Edunvalvonnassa olevien henkilöiden määrä on nous-
sut huomattavasti viime vuosina. Vuonna 1996 edun-
valvontaa vastaavien palvelujen saajia oli noin 
37 000. Vuonna 2000 edunvalvontoja oli noin 
44 000, vuonna 2002 noin 52 000, vuonna 2004 
noin 56 000, vuonna 2005 noin 59 000 ja vuonna 
2006 noin 61 000.

Syitä lisäykseen ovat väestön ikääntyminen, varal-
lisuuden lisääntyminen ja perherakenteen muutokset. 
Työryhmä on nyt ehdottanut erilaisia toimia, joilla 
voitaisiin vaikuttaa siihen, että edunvalvontaa käyte-
tään ainoastaan silloin, kun se on välttämätöntä. Sa-
malla on muistettava, että edunvalvonta on viimeinen 
turvaverkko, jota tulee käyttää, kun muut keinot eivät 
riitä. 

MONIA MENETTELYTAPOJA
Ehdotuksessa keskitytään erityisesti niihin tilanteisiin, 
joissa harkitaan edunvalvojan määräämistä täysi-
ikäisille henkilöille taloudellisten asioiden hoitamista 
varten. Tässä muutamia esimerkkejä:

Jos on harkittavana, tarvitaanko edunvalvojaa pel-
kästään eläke-etuuden hakemista varten, työryhmä eh-
dottaa, että selvitetään ensin, voiko hakemuksen tehdä 
lähiomainen tai muu henkilö. Työryhmän näkemyk-
sen mukaan edunvalvonnan tarvetta ei välttämättä ole 
ja välitystilin käyttöä ehdotetaan, jos asiakkaalla ei ole 
muuta omaisuutta kuin eläketulo ja hoidettavina asi-
oina vuokran tai muun vastaavan asumiskustannuksen 
maksaminen ja käyttövaran antaminen.

Työryhmä ehdottaa, että asiakkaiden omatoimista 
raha-asioiden hoitamista tuettaisiin mahdollisimman 
pitkälle. Esimerkiksi kun henkilö ymmärtää asiat, 
mutta ei kykene fyysisesti hoitamaan niitä, voidaan 
hoitomaksu ja muut laskut hoitaa suoraveloituksena. 
Hoitopaikan henkilökunta voi lisäksi avustaa asiakasta 
niin, että hän voi itse nostaa käyttövaransa maksu-
automaatilta tai pankista. Edunvalvonnan tarvetta ei 
välttämättä ole myöskään silloin, kun henkilöllä on 
vaikeuksia hoitaa raha-asioitaan itse, mutta henkilön 
ainoa tulo on esimerkiksi toimeentulotuki, josta sosi-
aalivirasto maksaa ensin vuokran ja antaa tuen saajalle 
viikoittain käyttörahaa eikä tuen saajalla ole omaisuut-
ta. 

Asiakasmaksuista annetun lain 14 §:n nojalla 
kunta voi periä ja nostaa henkilölle tulevat eläkkeet 
tai muut pykälässä mainitut tulot siltä ajalta, kun 
kunta on järjestänyt henkilölle laitoshuoltoa tai -hoi-
toa taikka perhehoitoa. Vastaava säännös on myös 
useissa eläkelaeissa. Työryhmän näkemyksen mukaan 
yllä mainittu pykälä soveltuisi sellaiseen tilanteeseen, 
jossa vanhus on laitoshoidossa eikä hänellä ole muuta 
omaisuutta kuin eläketulonsa ja asioiden hoitona vain 

kuukausittaisen hoitomaksun maksaminen. Tällöin 
edunvalvojaa ei tarvittaisi, vaan eläke maksettaisiin 
kunnalle, joka perii siitä asiakasmaksun ja tilittää lop-
puosan asiakkaalle. Niissä tapauksissa, joissa kunnan 
hoitomaksua koskevat säännökset jättävät kunnalle 
paljon harkinnanvaraa, voi olla tarpeen määrätä 
edunvalvoja, jonka tehtävä kuitenkin voitaisiin rajata 
koskemaan vain esimerkiksi hoitomaksun määräyty-
miseen liittyviä asioita.

TÄRKEÄ LÄÄKÄRINLAUSUNTO
Yksi tärkeimmistä edunvalvonnan tarpeen arvioimi-
seksi käytettävistä selvityksistä on lääkärinlausunto. 
Siitä ei kuitenkaan välttämättä aina käy ilmi riittävät 
tiedot edunvalvonnan tarpeen arvioimiseksi. Sosiaali- 
ja terveysministeriö on antanut ohjeet lääkärinlausun-
non laatimiseksi edunvalvonta-asioissa. 

Lääkärinlausunnon laatiminen siten, että siitä 
kävisi ilmi edunvalvonnan tarpeen arvioimiseksi tar-
vittavat tiedot, edellyttää holhoustoimen periaatteiden 
tuntemista. Tästä syystä ehdotetaan, että lääkäreille 
koulutusta järjestävät tahot ottaisivat suunnitelmis-
saan huomioon tämän koulutustarpeen. Käytännössä 
asia voitaisiin hoitaa paikallistasolla terveysviranomais-
ten ja maistraatin yhteistyönä esimerkiksi siten, että 
maistraatin holhoustoimen asiantuntija pyydetään 
mukaan johonkin lääkäreiden säännölliseen kokouk-
seen. 

HENKILÖSTÖLLE KOULUTUSTA JA 
TIEDOTUSTA
Edunvalvonnan tarpeen arviointi edellyttää, että eri 
osapuolet tuntevat riittävän hyvin holhoustoimen 
periaatteet. 

Työryhmä ehdottaa, että sosiaali- ja terveysalan 
täydennyskoulutusta järjestävät tahot huomioivat 
tämän tarpeen koulutusta järjestäessään niin valta-
kunnallisella kuin paikallistasolla. Tärkeinä yhteistyö-
kumppaneina kouluttamisessa voisivat olla maistraatit. 

Tiedottamisen ongelmana on, että työntekijät kun-
nissa ja laitoksissa vaihtuvat, jolloin tieto ei välttämät-
tä välity uudelle työntekijälle. Tästä syystä tiedotta-
misen sekä kuntien ja maistraattien tapaamisten tulisi 
olla jossain määrin säännöllisiä. 

Lisäksi ehdotetaan, että tiedotettaisiin kunnille 
yleensä sosiaali- ja terveystoimen asiakasvarojen hoita-
misesta. 

Lähde: Ehdotuksia menettelytavoista edunvalvonnan 
tarpeen arvioinnissa.

Lisätietoja:
www.maistraatti.fi 
www.om.fi 
www.hyvinkaanmaistraatti.fi 
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Valtiolle perintönä tulleen omaisuuden hakeminen 
kunnille 

Kaikki valtiolle perintönä tullut omaisuus ei jää 
valtiolle. Perintökaaren 5 luvun 2 §:n mukaan Val-
tiokonttori voi päättää, että valtion saama omaisuus 
luovutetaan kokonaan tai osittain perittävän läheiselle. 
Omaisuus voidaan luovuttaa myös sille kunnalle, jossa 
perittävä on viimeksi asunut tai kiinteistön sijainti-
kunnalle. 

Päätös perintöomaisuuden edelleen luovuttamises-
ta tai valtiolla pysyttämisestä tehdään, kun kuolemasta 
on kulunut vuosi. Luovuttaminen läheiselle tai kun-
nalle tapahtuu hakemuksesta. Hakemus on toimitet-
tava Valtiokonttoriin vuoden kuluessa perittävän kuo-
lemasta. Myös myöhemmin tehty hakemus voidaan 
ottaa huomioon, jos se saapuu Valtiokonttoriin ennen 
kuin päätös on tehty. Jos omaisuuden perunkirjoitus-
arvo on enintään 750 000 euroa, päätöksen tekee Val-
tiokonttori. Suuremman omaisuuden osalta päätöksen 
tekee valtioneuvosto.

OMAISUUDEN PYSYTTÄMINEN 
VALTIOLLA
Kuolinpesän omaisuutta pysytetään valtion omistuk-
sessa, jos pysyttämiseen on erityistä syytä. Käytännössä 
valtion omistuksessa pidetään kiinteistöjä ja arvokasta 
irtaimistoa, joka soveltuu esimerkiksi julkisiin taide-
kokoelmiin tai museoihin. Kun kuolinpesään kuuluu 
tällaista omaisuutta, Valtiokonttori lähettää ministeri-
öille, tai taidekokoelmien ja museaalisesti arvokkaan 
omaisuuden kyseessä ollessa museovirastolle, lausun-
topyynnön sen selvittämiseksi, onko omaisuuden py-
syttämiseen valtiolla erityinen syy. 

Useimmiten jokin ministeriö esittää käyttötarpeen 
kiinteistöille. Kiinteistöt menevät pääsääntöisesti 
ympäristöministeriön, Metsähallituksen tai maa- ja 
metsätalousministeriön käyttöön. Nämä käyttävät 
kiinteistöt suoraan luonnonsuojeluun, luonnonsuo-
jelun vaihtomaaksi tai lisäalueeksi maanviljelijöille. 
Arvotaide ja museaalisesti arvokas omaisuus sijoitetaan 
eri museoiden kokoelmiin. Jos pesässä on huomattava 
määrä rahavaroja, myös osa niistä pysytetään vakiintu-
neen käytännön mukaisesti valtiolla.

OMAISUUDEN LUOVUTTAMINEN 
PERITTÄVÄN LÄHEISELLE
Valtiokonttori voi päättää, että valtion saama omai-
suus luovutetaan kokonaan tai osittain perittävän 
läheiselle. Henkilö, joka katsoo olevansa perillisittä 
kuolleen läheinen ja haluaa hakea omaisuutta it-
selleen, voi lähettää kirjallisen vapaamuotoisen ha-
kemuksen Valtiokonttoriin. Myös Valtiokonttorin 
valtuuttamia pesänhoitajia on kehotettu ilmoittamaan 
hakemismahdollisuudesta henkilölle, jolle omaisuus 
saattaisi tulla luovutettavaksi. 

Hakijan tulee hakemuksessa osoittaa, että hän oli 
perittävän läheinen. Parhaiten tämä tapahtuu kerto-
malla hakijan ja perittävän välisestä suhteesta omin 
sanoin. Esimerkkejä tässä tarkoitetusta läheisyydestä 
ovat avopuolisoiden välinen suhde, kasvattilapsen ja 
-vanhemman välinen suhde sekä pitkäaikainen hoito-
suhde. 

Mikäli jokin ministeriö on esittänyt, että yksityisen 
henkilön hakeman omaisuuden pysyttämiseen valtiol-
la on erityistä syytä, omaisuus voidaan luovuttaa yksi-
tyiselle hakijalle vain, jos tämä voi läheisyyden lisäksi 
osoittaa, että luovutus vastaisi perittävän viimeistä 
tahtoa.

OMAISUUDEN LUOVUTTAMINEN 
KUNNALLE
Ellei omaisuutta pysytetä edellä kuvatun mukaisesti 
valtiolla eikä sitä luovuteta perittävän läheiselle, omai-
suus luovutetaan perittävän kotikunnalle. Kiinteä 
omaisuus luovutetaan kiinteistön sijaintikunnalle. 
Hakemuksessaan kunnan tulee ilmoittaa jokin sosiaa-
linen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarve omaisuudelle. 
Hakemismahdollisuudesta kunnille ilmoittaa Valtio-
konttorin valtuuttama pesänhoitaja. Kun asiaa käsi-
tellään kunnassa, on tärkeää huomata, että henkilön 
kokonaisvarallisuuden ilmaisevat perukirjatiedot ovat 
salassa pidettäviä.

Lähde:  www.valtiokonttori.fi  > Perintöasiat > Valtiol-
le perintönä tulleen omaisuuden hakeminen. Sivuilla 
on myös tarkempia ohjeita perinnön hakemisesta.
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Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnan teemavuosi 2010

Euroopan unioni on nimennyt vuoden 2010 Euroo-
pan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
teemavuodeksi. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot 
ovat vahvasti sitoutuneet torjumaan köyhyyttä ja sosi-
aalista syrjäytymistä. 

EU-parlamentin ja neuvoston päätöksen 2. artik-
lan mukaan teemavuoden tavoitteet ja suuntaa-antavat 
periaatteet ovat:

a) Oikeuksien tunnustaminen – Tunnustetaan 
köyhyydessä tai sosiaalisesti syrjäytyneinä elävien pe-
rusoikeus ihmisarvoiseen elämän ja täysipainoiseen 
osallistumiseen yhteiskunnan toimintaan. Teemavuo-
della lisätään julkista tietoisuutta köyhyydessä elävien 
ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien 
ja henkilöiden tilanteesta ja edistetään toimia, joiden 
avulla nämä ryhmät ja henkilöt voivat aidosti hyödyn-
tää sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuurisia oikeuksiaan 
sekä riittäviä resursseja ja laadukkaita palveluja. Tee-
mavuoden avulla vastustetaan myös stereotypioita ja 
leimautumista.

b) Yhteisvastuu ja osallistuminen – Edistetään 
yleisön osallisuutta sosiaalisen osallisuuden politiik-
koihin ja toimiin ja korostetaan sekä kollektiivista että 
yksilön vastuuta osallistua köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseen sekä vapaaehtoistyön edis-
tämisen ja tukemisen tärkeyttä. Teemavuodella ediste-
tään julkisten ja yksityisten toimijoiden osallistumista, 
muun muassa aktiivisten kumppanuuksien avulla. 
Sen avulla edistetään tietoisuutta ja sitoutumista ja se 
tarjoaa siten osallistumismahdollisuuksia kaikille kan-
salaisille ja erityisesti suoraan tai välillisesti köyhyyttä 
kokeville henkilöille. 

c) Yhteenkuuluvuus – Edistetään tiiviimpää 
yhteenkuuluvuutta yhteiskunnassa tuomalla esiin 
niitä etuja, joita kaikille koituu yhteiskunnasta, josta 
köyhyys on poistettu, jossa oikeudenmukainen jako 
on mahdollinen ja jossa ketään ei syrjäytetä. Teema-
vuodella toimitaan sellaisen yhteiskunnan hyväksi, 

joka ylläpitää ja kehittää elämänlaatua sekä taitojen 
ja työllisyyden laatua, sosiaalista hyvinvointia, lasten 
hyvinvointi mukaan lukien, sekä yhtäläisiä mahdolli-
suuksia kaikille. Lisäksi se takaa kestävän kehityksen ja 
sukupolvien välisen ja niiden sisäisen solidaarisuuden 
sekä toimien johdonmukaisuuden maailmanlaajuisen 
Euroopan unionin toiminnan kanssa.

d) Sitoutuminen ja käytännön toiminta – Muis-
tutetaan Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden voimak-
kaasta poliittisesta sitoutumisesta ratkaiseviin toimiin, 
joilla tuetaan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
poistamista ja edistetään tämän sitoutumisen ja toimi-
en toteutumista hallinnon kaikilla tasoilla. Sosiaalisen 
suojelun ja sosiaalisen osallisuuden alalla sovellettavan 
avoimen koordinointimenettelyn saavutusten ja mah-
dollisuuksien pohjalta teemavuodella vahvistetaan 
poliittista sitoutumista köyhyyden ja sosiaalisen syrjäy-
tymisen torjumiseen kohdentamalla siihen poliittista 
huomiota ja mobilisoimalla kaikki asiasta kiinnostu-
neet osapuolet ja annetaan lisäpontta jäsenvaltioiden 
ja Euroopan unionin toiminnalle tällä alalla. 

Teemavuoden Suomen tapahtumia koordinoi 
kansallinen toimeenpanoryhmä, jonka puheenjoh-
tajana on sosiaalineuvos Aune Turpeinen sosiaali- ja 
terveysministeriöstä. Toimeenpanoryhmä myös laatii 
teemavuoden Suomen kansallisen toimintasuunnitel-
man. Teemavuoden tavoitteena on antaa ääni köyhille 
ja heidän kanssaan työskenteleville vapaaehtoisille, 
järjestöihmisille ja sosiaalityöntekijöille. Teemavuoden 
toiminnoissa tärkeimmät vaikuttamisen areenat ovat 
erilaiset tilaisuudet ja seminaarit, tiedotusvälineet sekä 
poliittinen keskustelu. Teemavuodelle laaditaan eril-
linen viestintästrategia. Suomen kansallisen toimin-
tasuunnitelman alustava tunnus teemavuodelle on: 
”Kuka kuuntelee köyhää?”

 
Lisätiedot: 
sosiaalineuvos Aune Turpeinen, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö
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Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki

UUTTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Eduskunta on 5.6.09 hyväksynyt sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelusetelilain sekä asiakasmaksulain 
12 §:n muutoksen sisällön sosiaali- ja terveysvaliokun-
nan mietinnön mukaisena. Uuden palvelusetelilain on 
tarkoitus tulla voimaan 1.8.2009.  

Uutta lakia sovelletaan kuntien järjestämiin sosi-
aali- ja terveyspalveluihin. Palveluseteli on edelleenkin 
yksi tapa muiden rinnalla järjestää kunnan vastuulle 
kuuluvia palveluja. Kunta päättää minkä palvelujen 
järjestämiseksi palveluseteliä voitaisiin käyttää. Kunta 
myös hyväksyy ne yksityiset palveluntuottajat, joiden 
tuottamissa palveluissa palveluseteliä voitaisiin käyttää. 
Hyväksymiskriteereistä säädetään laissa. Lakisääteisten 
hyväksymiskriteerien ohella kunnat voivat erikseen 
asettaa asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin, pal-
velujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin 
liittyviä tai muita vastaavia vaatimuksia. Lisäksi kunti-
en asettamien vaatimusten tulee olla syrjimättömiä ja 
perustua puolueettomasti arvioitaviin seikkoihin. 

Kunnan on pidettävä luetteloa hyväksytyistä pal-
veluntuottajista. Tiedot palvelujen tuottajista, näiden 
tuottamista palveluista ja hinnoista tulisi olla julkisesti 
saatavilla internetissä tai muulla soveltuvalla tavalla. 

Palvelusetelin arvo tulee määritellä siten, että se on 
asiakkaan kannalta kohtuullinen. Asiakkaan omavas-
tuuosuutta ei ole enää suoraan kytketty muulla tavoin 
järjestetystä palvelusta perittävissä olevaan asiakasmak-
suun. Tätä koskeva asiakasmaksulain muutos sisältyy 
hallituksen esitykseen. Kohtuullisuutta arvioidaan 
suhteessa kunnan oman palvelutuotannon kustan-
nuksiin, ostopalvelujen kustannuksiin sekä arvioituun 
asiakkaan maksettavaksi jäävään omavastuuosuuteen. 
Palvelusetelin arvo voi olla tasasuuruinen tai se voi 
olla riippuvainen asiakkaan tuloista. Tulosidonnaisen 

palvelusetelin arvoa koskevaan yksilöpäätökseen on 
muutoksenhakumahdollisuus.

Palvelusetelin arvoa on lisäksi yksittäistapauksessa 
korotettava, jos asiakkaan tai hänen perheensä toi-
meentulo tai asiakkaan lakisääteinen elatusvelvollisuus 
muutoin vaarantuu taikka jos korottaminen on tar-
peen muut huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. 
Palvelusetelin arvon korottamista koskevasta asiasta 
on tehtävä päätös, johon on muutoksenhakumahdol-
lisuus.

Niissä palveluissa, jotka asiakasmaksulaissa on sää-
detty asiakkaalle maksuttomiksi, palvelusetelin arvo 
on asetettava siten, että asiakkaan maksettavaksi ei saa 
jäädä myöskään omavastuuosuutta palvelua palveluse-
telillä järjestettäessä. Tältä osin eräänlainen kytkentä 
asiakasmaksulakiin säilyy. Lääkinnällisen kuntoutuk-
sen apuvälineiden osalta laissa on vielä erityissäännök-
siä palvelusetelin arvon määräytymisestä. 

Esityksen mukaan asiakkaalla on oikeus kieltäytyä 
palvelusetelillä järjestetyistä palveluista, jolloin hänet 
olisi ohjattava kunnan muulla tavoin järjestämien 
palvelujen piiriin. Tämä asiakkaan kieltäytymisoikeus 
tietyillä tavalla järjestetystä palvelusta on poikkeuksel-
linen, mutta osana tätä kokonaisuutta perusteltu. 

Todettakoon vielä, että pääosin sosiaalihuoltolaissa 
olevat kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluseteliä 
koskevat säännökset jäävät tässä yhteydessä ennalleen. 
Tämä tarkoittaa mm. sitä, että palvelusetelin arvo 
määräytyy kotona annettavien palveluiden osalta em. 
poiketen sosiaalihuoltolaissa olevien säännösten mu-
kaan. 

Lisätietoja:
Sami Uotinen
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Asetus lasten huollon ja tapaamisoikeuden 
toimeenpanon sovittelijoiden palkkioista 

Oikeusministeriön asetus sovittelijan palkkioista ja 
kulukorvauksista lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 
koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevassa asi-
assa (14/2009) annettiin 12.1.2009 ja se tuli voimaan 
helmikuun 2009 alussa. Asetusta sovelletaan sovitte-
luun, jota koskeva määräys on annettu asetuksen voi-
maantulon jälkeen.

Asetuksella kumottiin oikeusministeriön määräys 
sovittelijoille maksettavista palkkiosta ja kulukor-
vauksista lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koske-
van päätöksen täytäntöönpanoa koskevassa asiassa 
(27.11.1996, 4133/161/96).

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan pää-
töksen täytäntöönpanosta annetussa laissa (619/1996) 
tarkoitetun sovittelijan palkkio ja korvaus määrätään 
uudessa asetuksessa säädettyjen perusteiden mukaises-
ti.

PALKKIOT
Peruspalkkio maksetaan vaativuudeltaan ja työmää-
rältään tavanomaisesta sovittelusta, kun sovittelijoita 
on määrätty kaksi ja sovittelu koskee enintään kahta 
lasta. Peruspalkkio sisältää asiaan perehtymisen, pu-
helinneuvottelut, vanhempien ja lasten tapaamiset, 
sovittelukertomuksen laatimisen sekä muut sovittelun 
edellyttämät toimet. Sovittelijan peruspalkkion suu-
ruus on 900 euroa.

Sovittelijan peruspalkkio määrätään enintään 
30 %:lla korotettuna, jos yksi tai useampi asetuk-
sessa mainituista korotusperusteista täyttyy: lapsia 
on useampi kuin kaksi; asiaan on määrätty vain yksi 
sovittelija; sovittelu on ollut erityisen vaikea tai työ-
määrältään erityisen suuri; sovittelu on jouduttu suo-

rittamaan vieraalla kielellä tai erityisen kiireellisesti; 
sovittelu on jouduttu suorittamaan sovittelijasta riip-
pumattomista syistä pääsääntöisesti normaalin työajan 
ulkopuolella; sovittelijan kertomusta on täydennetty 
sovittelijasta riippumattomista syistä tai sovittelua on 
jatkettu tuomioistuimen pyynnöstä. Peruspalkkiota 
voidaan korottaa yli 30 %, jos tehtävä on kokonaisuu-
tena arvioiden poikkeuksellisen vaativa.

Sovittelijan palkkio määrätään peruspalkkiota 
alempana, jos sovittelija on määrätty kesken sovittelu-
menettelyn; sovittelu on ollut poikkeuksellisen lyhyt 
tai asian hoitamisessa on havaittavissa sovittelijasta 
johtuvia laiminlyöntejä tai puutteita.

Sovittelusta, jota on jatkettu ulosottomiehen pyyn-
nöstä, maksetaan tuomioistuimen harkinnan mukaan 
100–300 euroa.

Jos tuomioistuin on kutsunut sovittelijan kuul-
tavaksi istuntoon, hänelle maksetaan palkkiota 100 
euroa, jos kuuleminen matkoineen on kestänyt enin-
tään kolme tuntia. Jos käsittely matkoineen kestää yli 
kolme tuntia, palkkiona maksetaan lisäksi 20 euroa 
tunnilta.

KULUJEN KORVAAMINEN 
Korvattavia kuluja ovat matka- ja majoituskulut, ta-
vanomaista suuremmat posti- puhelin, ja kopiointiku-
lut sekä muut suoranaiset kulut. Tavanomaiset posti-, 
puhelin- ja kopiointikulut sisältyvät palkkioon.

Matka- ja majoituskulujen korvaamiseen sovelle-
taan valtion matkustussääntöä. Päivärahaa ei kuiten-
kaan makseta.

Heli Sahala

Asevelvollisten terveystietojen luovutuskäytäntöjä ja 
-sääntelyä selkeytetään

TERVEYDENHUOLTO

Sosiaali- ja terveysministeriö on selkeyttämässä uu-
della ohjeistuksella mielenterveyttä koskevien tietojen 
luovuttamista puolustusvoimille. Oikeus asevelvollisen 
terveystietojen saamiseen perustuu asevelvollisuus-
lakiin. Viime vuodesta lähtien se on koskenut myös 
mielenterveystietoja. Tietojen luovuttamisessa on 

kuitenkin ollut ongelmia eikä koko maata kattavia 
käytäntöjä ole.

Mielenterveystietojen nykyistä sujuvammalla 
toimittamisella puolustusvoimille tavoitellaan turval-
lisuuden ja palveluskelpoisuusarvioinnin osuvuuden 
parantamista sekä varusmiespalveluksen keskeyttänei-
den määrän vähentämistä.
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Uuden ohjeistuksen mukaan silloin, kun asevelvol-
lista hoitaneella terveydenhuollon toimintayksiköllä 
tai lääkärillä on puolustusvoimien kannalta merki-
tyksellisiä tietoja asevelvollisesta, laatii lääkäri lyhyen 
lausunnon puolustusvoimien pyynnöstä. Lausunto 
sisältää tiedot asevelvollisen terveydentilasta, kuten 
todetun sairauden ja sen vaatiman hoidon. Lääkäri 
esittää lausunnossaan asevelvollisen palveluskelpoi-
suusluokkaa. Lausunnon laatimisesta on informoitava 
potilasta ja se pyritään laatimaan yhteisymmärryksessä 
potilaan kanssa. Lausuntoja puolustusvoimissa käsitte-
levät henkilöt ovat salassapitovelvollisia.

Varsinainen palveluskelpoisuusluokitus tehdään 
kutsunnoissa tai aluetoimiston järjestämässä tarkas-
tuksessa. Kutsuntalääkäri tekee käytettävissä olevien 

terveystietojen ja tekemänsä tarkastuksen perusteella 
ehdotuksen asevelvollisen palveluskelpoisuusluokaksi 
kutsuntalautakunnalle, joka päättää asiasta.

Vastaavalla tavalla toimitaan myös aluetoimiston 
järjestämässä tarkastuksessa.

Lisätietoja:
lääkintöneuvos Maria Vuorilehto, STM,
p. (09) 160 72357 hallitusneuvos Timo Turkki, PLM,
p. (09) 160 88112
puolustusvoimista: terveydellisissä asioissa psykiatrian 
ylilääkäri Tanja Laukkala p. 0299581103 ja asevelvol-
lisuusasioissa komentajakapteeni Jyrki Kivelä 
p. 0299510175

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten 
ehkäisevästä suun terveydenhuollosta

Valtioneuvosto antoi torstaina 28. toukokuuta 2009 
asetuksen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluter-
veydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä 
suun terveydenhuollosta. 

Neuvoloiden toimintaa, koulu- ja opiskelutervey-
denhuoltoa on ohjattu tähän asti kansallisilla oppailla 
ja suosituksilla. Kunnissa suosituksia on noudatettu 
vaihtelevasti ja lasten, nuorten ja perheiden palvelut 
ovat olleet eritasoisia riippuen asuinkunnasta. Ase-
tuksella halutaan taata riittävät ja yhtenäiset palvelut 
lapsille ja nuorille sekä tehostaa varhaista tukea ja eh-
käistä syrjäytymistä.

Uudessa asetuksessa säädetään terveystarkastusten 
ja terveysneuvonnan sisällöstä ja määrästä, erikoistut-
kimuksista kouluterveydenhuollossa, kouluyhteisön ja 
opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudes-
ta, erityisen tuen tarpeen tunnistamisesta ja tuen jär-
jestämisestä sekä terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden 
järjestämisestä opiskelijoille. 

Asetukseen tulee muutamia muutoksia 2000-luvun 
oppaisiin ja suosituksiin verrattuna. Neuvoloissa ote-
taan kouluterveydenhuollon tapaan käyttöön laajat 
terveystarkastukset, joissa haastatellaan huoltajat ja 
arvioidaan koko perheen hyvinvointia niiltä osin kuin 

se on välttämätöntä hoidon ja tuen järjestämisen kan-
nalta. Lastenneuvolan viisivuotistarkastus siirtyy tehtä-
väksi laajana terveystarkastuksena nelivuotiaalle. 

Asetus edellyttää, että peruskoulun kahdeksas-
luokkalaisten laajassa terveystarkastuksessa arvioidaan 
oppilaan erityiset tarpeet ammatinvalinnan ja jatko-
opiskelun kannalta sekä suunnitellaan tarvittavat tuki-
toimet yhteistyössä muun oppilashuollon kanssa.

On arvioitu, että asetuksen vuoksi kuntien menot 
kasvaisivat vuonna 2011 yhteensä 36,9 miljoonaa 
euroa. Valtionosuus kustannuksiin on puolet, joten 
kunnille maksettavaa valtionosuutta korotetaan 18,45 
miljoonaa euroa. Tämä summa jakaantuu puoliksi 
vuosille 2010 ja 2011.

Asetus tulee voimaan 1. heinäkuuta 2009, mutta 
kunnat saavat siirtymäaikaa järjestää määräaikaiset 
terveystarkastukset asetuksen mukaisiksi 1.1.2011 
mennessä. 

Asetuksen soveltamisen avuksi ilmestyy lähiaikoina 
Kuntaliiton Yleiskirje sekä STM:n julkaisema asetuk-
sen perustelumuistio. 

Lisätietoja:
Soile Paahtama
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Raskaudenkeskeytykset 2008 – ennakkotiedot 

Ennakkotietojen mukaan vuonna 2008 tehtiin 
10 230 raskaudenkeskeytystä eli 8,7 keskeytystä tuhat-
ta hedelmällisyysikäistä (15–49-vuotiasta) naista koh-
den. Tämä on noin 310 keskeytystä (-3,0 %) vähem-
män kuin vuonna 2007. Raskaudenkeskeytysten mää-
rä on laskenut viime vuosina melko tasaisesti. Vuonna 
2004 keskeytyksiä tehtiin vielä 11 165. Väheneminen 
johtuu pääasiallisesti alle 20-vuotiaiden keskeytysten 
selkeästä vähenemisestä.

Keskeytysten lukumäärä väheni vuonna 2008 
kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi yli 40-vuotiaiden 
ikäryhmissä. 35–39-vuotiaiden ikäryhmässä keskey-
tykset vähenivät 7,5 prosenttia. Alle 20-vuotiaiden 

keskeytykset jatkoivat myös vähenemistään (-5,6 %). 
Keskeytysten määrä kasvoi eniten yli 45-vuotiailla. 
Eniten keskeytyksiä tehdään kuitenkin edelleen 
20–24-vuotiaille (17,7 tuhatta vastaavanikäistä naista 
kohden). Sairaanhoitopiireittäin tarkasteltuna eniten 
keskeytyksiä tehtiin Ahvenanmaalla (11,4/1000) ja 
Lapin sairaanhoitopiirissä (11,0/1000) ja vähiten 
Etelä-Savon (5,2/1000) ja Etelä-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiirissä (6,1/1000).

Lisätietoja:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Vammaispalvelulain muutoksen ohjeistusta 

VAMMAISPALVELUT

Vammaispalvelulain muutos (981/2008) tulee voi-
maan 1.9.2009. Lain keskeisimmät muutokset ovat

 Vammaispalvelulaki tulee ensisijaiseksi kehitysvam-• 
maisten erityishuollosta annettuun lakiin nähden
 Asiakkaan oikeudet vahvistuvat: asiakkaan yksilöl-• 
linen tarve tulee ottaa huomioon palveluja ja tuki-
toimia järjestettäessä, palveluntarpeen selvittämisen 
tulee tapahtua määräajassa, asiakkaille tulee laatia 
yksilöllinen palvelusuunnitelma ja päätöksenteon 
tulee olla viivytyksetöntä
 henkilökohtainen apu tulee kunnan erityisen jär-• 
jestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaksi maksut-
tomaksi palveluksi vaikeavammaiselle henkilölle.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa uuteen muutok-
seen liittyvän kuntainfon kesäkuun loppuun mennes-
sä. Tiedote on saatavissa sosiaali- ja terveysministeriön 
sivuilta www.stm.fi  -> kuntainfot

Suomen Kuntaliitto antaa kesä-heinäkuussa uuteen 
vammaispalvelulakiin liittyvän yleiskirjeen. Kirje lä-
hetetään kuntiin, ja se on myös saatavissa Kuntaliiton 
sivuilta www.kunnat.net ->tietopankit -> yleiskirjeet ja 
lausunnot.
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Valtakunnallinen ohjelma kehitys- ja 
vaikeavammaisten asumiseen 

Ympäristöministeriö asetti helmikuussa 2009 työryh-
män laatimaan ohjelmaa kehitysvammaisille ja muille 
vaikeavammaisille tarkoitettujen asuntojen tarjonnan 
lisäämiseksi. Työ valmistuu kesäkuun 2009 loppuun 
mennessä. 

Hallituksen asuntopoliittisessa toimenpideohjel-
massa vuonna 2008 käsiteltiin vammaisten ja muiden 
erityisryhmien asumista. Siinä sovittiin ohjelman 
laatimisesta vammaisten, mukaan lukien kehitysvam-
maisten, asuntojen tarjonnan lisäämiseksi ja laitos-
paikkojen vähentämiseksi. Markku Niemelän selvitys 
sosiaali- ja terveysministeriölle vuonna 2007 kehitys-
vammahuollon asumisen kehittämisestä loi pohjaa 
laitoshoidon vähentämiselle. 

Ohjelman laadinnassa tarkastellaan pääosin ke-
hitysvammaisia, sillä heidän laitoshoitonsa on eri 
vammaisryhmistä suurinta. Tällä hetkellä on noin 
2000 kehitysvammaista henkilöä laitoshoidossa pit-
käaikaispaikalla. Myös muiden laitoksissa olevien 
vaikeavammaisten tilannetta tarkastellaan. Työryhmä 
arvioi laitoshoidon hajauttamisesta johtuvan kehitys- 
ja muiden vaikeavammaisten henkilöiden asuntojen 
määrällisen tarpeen sekä aikuisten kehitysvammaisten 
lapsuudenkodista muutosta aiheutuvan asuntojen 
tarpeen. 

Erityishuoltopiirien, kuntayhtymien, kuntien ja 
muiden toimijoiden suunnitelmien pohjalta arvioi-
daan laitospaikkojen vähentämisen tilannetta, hah-
motellaan erilaisten asumisratkaisujen tarvetta sekä 

arvioidaan alan toimijoiden valmius vastata kehitys-
vammaisille tarkoitettujen asuntojen kysyntään. Tältä 
pohjalta työryhmä tekee ehdotuksen kehitysvammais-
ten ja vaikeavammaisten asumisen järjestämiseksi vuo-
sina 2010–2015 sekä Asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskuksen (ARA) ja Raha-automaattiyhdistys Ry:n 
(RAY) varautumisesta taloudellisesti ohjelman toteut-
tamiseen. Ehdotukset koskevat esimerkiksi valtion 
rahoituksen saatavuutta ja ehtoja, toimenpiteitä, joilla 
nopeutetaan ja hallitusti toteutetaan laitospaikkojen 
vähentämistä, uusien asumisratkaisujen kehittämistä 
ja yksilöllisen asumisen edistämistä kehitys- ja vaikea-
vammaisten kohdalla.

Työryhmän puheenjohtaja on asuntoneuvos Raija 
Hynynen ympäristöministeriöstä. Työryhmässä ovat 
edustettuina ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveys-
ministeriö, ARA, RAY, Suomen Kuntaliitto, alan 
järjestöjä sekä asumispalvelujen tuottajia. Ohjelma 
hyödyttää erityisryhmien asumisen rahoituksen suun-
taamisessa, mutta myös erityishuoltopiirejä, kuntia ja 
asumispalveluiden tuottajia niiden toimissa laitospaik-
kojen vähentämiseksi ja kehitys- ja vaikeavammaisten 
asumisen järjestämiseksi. 

Lisätietoja:
Asuntoneuvos Raija Hynynen, ympäristöministeriö, 
rakennetun ympäristön osasto
Raija.Hynynen@ymparisto.fi  

Lasten päivähoidon hallinto kunnissa 

LAPSET JA NUORET

Kuntaliitto ja Stakes (1.1.2009 alkaen Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos, THL) ovat seuranneet päivähoi-
don hallinnonalan tilannetta kunnissa vuodesta 2004 
lähtien. Tiedot päivähoidon kuntatason hallinnosta 
päivitettiin kuntakyselyllä helmi-maaliskuussa 2009. 
Päivähoidon hallinnonalaa koskeva kysely kattoi kaik-
ki Manner-Suomen 332 kuntaa. Ahvenmaan kunnat 
(16) eivät olleet mukana.

Päivähoito on edelleen suurimmassa osassa kuntia 
sosiaali- ja terveystoimen yhteydessä, joskin päivähoi-
don siirtymät opetus- ja sivistystoimen hallintoon ovat 
kasvaneet. Kunta- ja palvelurakenneuudistus, Paras 

sekä kuntaliitokset vauhdittavat kuntia tekemään uu-
sia hallinnollisia ratkaisuja. Kunnilla on oikeus organi-
soida vapaasti tuottamiensa palveluiden lähihallinto. 

PÄIVÄHOIDON HALLINTO ON 
MONINAISTUNUT KUNNISSA
Päivähoidon hallinto on kuntien sosiaali- ja terveys-
toimessa 179 kunnassa (54 %). Edellisenä vuonna 
päivähoitopalvelut olivat sosiaalitoimen alaisuudessa 
79 %:ssa kuntia. Kuntien opetus- ja sivistystoimessa 
päivähoidon hallinto on 133 kunnassa (40 %), kun 
vastaava osuus oli viime vuonna 21 %. Päivähoidon 
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hallinto on organisoitu jollain muulla tavoin 21 kun-
nassa (6%). Vuonna 2008 vastaava luku oli kolme 
(0,7 %). Espoo on otettu huomioon kahtena kuntana, 
sillä ruotsinkielinen päivähoito kuuluu kunnan ope-
tus- ja sivistystoimeen, suomenkielinen kunnan sosi-
aali- ja terveystoimeen. 

Valtaosassa kuntia, joissa päivähoitopalvelut on 
siirretty sivistys- ja opetustoimeen, muutos ei näy 
lautakunnan nimessä. Osassa kuntia kuitenkin myös 
lautakunnan nimeä on muutettu tavalla, josta käy 

ilmi varhaiskasvatuksen, päivähoidon tai kasvatuksen 
tehtäväalue. 

Hallinnon muutokset vuosina 2004-2009 sekä 
kuntakohtaiset tiedot ovat nähtävissä osoitteessa www.
kunnat.net/lapset > lasten päivähoito > päivähoidon 
hallinto kunnissa.

Lisätiedot:
Anna-Maija Haliseva-Lahtinen 

Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden 
terveysliikuntaohjelma lisää toimintakykyisiä vuosia

VANHUKSET

Iäkkäiden liikkumiskyky, omatoimisuus ja mahdolli-
suus asua kotona on inhimillisesti mutta myös yhteis-
kunnallisesti tärkeää; iäkkäiden määrä kasvaa rajusti 
lähivuosina. Liikkumiskyvyn keskeisiä tekijöitä ovat 
riittävä lihasvoima ja tasapaino. Vaikka tutkimusten 
kautta tiedetään, että lihasvoimaa ja tasapainoa voi-
daan iäkkäänäkin parantaa säännöllisellä harjoittelulla 
ja arkiliikunnalla, ei toimintakyvyltään heikentyneillä 
ikäihmisillä ole vielä tasa-arvoisia mahdollisuuksia oh-
jattuun liikuntaan. Voimaa vanhuuteen −ohjelmassa 
on tehty vankasti töitä iäkkäiden voima- ja tasapaino-
harjoittelun lisäämiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti valtakunnal-
lisen ohjelman vuonna 2004 ja päärahoittajaksi ryhtyi 
Raha-automaattiyhdistys. Ohjelman kotipesäksi ja 
koordinaattoriksi valittiin Ikäinstituutti. Ohjausryh-
män jäseninä toiminnan linjauksiin ovat vaikuttaneet 
myös opetusministeriön, Kuntaliiton, eri asiantunti-
jaorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin ja iäkkäi-
den edustajat.

IÄKKÄIDEN LIIKKUMISKYVYN AVAIMIA 
LIHASVOIMA JA TASAPAINO
Työtä ovat käytännössä tehneet 35 kolmevuotista so-
siaali- ja terveysalan järjestöjen kehittämishanketta eri 
puolilla Suomea. Hankkeet ovat saaneet erillisrahoi-
tusta RAY:ltä ja taustatuekseen hankeohjausta Ikäins-
tituutista. 

Paikallishankkeissa voima- ja tasapainoharjoittelua 
on tuotu ikäihmisten arkeen monin tavoin sekä kun-
tosaleilla, kodeissa että erilaisissa toimintaryhmissä 
sisällä ja ulkona. Tärkeä tavoite on ollut, että mah-
dollisimman moni mukana ollut iäkäs voi harjoitella 
tavoitteellisesti vähintään kahdesti viikossa. Kahdesti 
viikossa tapahtuva harjoittelu on tutkimuksen mu-

kaan minimimäärä, joka kasvattaa lihasvoimaa ja vah-
vistaa iäkkään liikkumiskykyä. 

Tavoitteiden saavuttaminen ei ole aina ollut help-
poa. Kuljetuskysymysten lisäksi haasteena on ollut 
mm. kuntosalien puuttuminen. Yhteistyö ja idearik-
kaus ovat kuitenkin tuoneet hyviä ratkaisumalleja. 
Siellä missä kuljetus ei ole onnistunut tai kuntosalia ei 
ole käytettävissä, ongelmaa on ratkaistu tuetulla koti-
harjoittelulla. 

Hankkeissa on kehitetty myös. liikuntaneuvontaa, 
iäkkäitä on ”luotsattu” liikunnan pariin tutustumalla 
eri lajeihin ja kokeilemalla yhdessä eri liikuntamuo-
toja. Ohjelmassa ja sen paikallishankkeissa on kou-
lutettu laaja joukko iäkkäiden parissa työskenteleviä; 
liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisia, hoitohen-
kilökuntaa, vapaaehtoisia ja vertaisia. Koulutuksessa 
on tiedon ja taidon lisäksi pyritty varmistamaan iäk-
käiden liikunnalle mahdollisimman monta tukijaa, 
sillä iäkkäiden liikunnan mahdollistaa vain vahva eri 
toimijoiden ja hallintokuntien yhteistyö 

 Voimaa vanhuuteen – ohjelman ensimmäisen 
hankeryhmä kehittämistyön tuloksista ja toiminnan 
juurtumisesta paikallistasolle kerrotaan juuri ilmesty-
neessä oppaassa Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 1 
– Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoit-
teluun. Opaskirja on tarkoitettu kaikille iäkkäiden 
parissa työskenteleville. Oppaassa kannustetaan yhteis-
työhön niin julkista, kolmatta kuin yksityissektoria-
kin. Kirjan käytännönläheiset ja innostavat esimerkit 
antavat uusia työkaluja terveysliikunnan järjestämi-
seen eri sektoreilla. 

Opaskirjaa voi tilata 
Ikäinstituutista Kalevankatu 12 A, 00100 Helsinki 
puh. 09-6122 160 tai info@ikainstituutti.fi 
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Uusi kunta 2017

HALLINTO JA RAHOITUS

Suomen Kuntaliitto on käynnistänyt vuoteen 2017 
tähtäävän uuden kuntamallin kehittämisen.  Taustalla 
ovat muun muassa kuntien erilaistuminen, tuottavuu-
sodotukset, demokratian ja johtamisen haasteet sekä 
kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelain voi-
massaolon päättyminen vuonna 2012. 

Uusi kunta 2017 -kehittämistyöllä varmistetaan, 
että Paras-hankkeen päättyessä vuoden 2012 lopussa 
on valmiina toimintamalli seuraaville valtuustokausil-
le. Samalla vahvistetaan visiolähtöistä uudistustyötä jo 
Paras-uudistuksen toteutusvaiheessa. 

Uusi Kunta 2017 -kehittämistyö korostaa kuntien 
roolia elinvoimaa synnyttävinä ja ylläpitävinä itsehal-

lintoyhteisöinä. Kun kunnilla on elävä itsehallinto ja 
tehtävien edellyttämät resurssit, vapaus ja vastuu tii-
vistyvät elinvoimaa generoivaksi toimintatavaksi, joka 
myös edistää kuntalaisten hyvinvointia.

Touko- ja kesäkuussa (2009) työstetään Kuntalii-
ton visioluonnosta Uusi kunta 2017:lle ja varsinainen 
kehittämistyö käynnistyy elokuussa 2009.

Lisätietoja:
Risto Parjanne
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
toimitusjohtaja

Kuntien valtionosuusuudistus 2010 etenee 
typistettynä

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puolsi 
7.5.2009 hallinnonalakohtaisten valtionosuuksien yh-
distämistä sekä erityisen harvaanasuttujen kuntien ja 
saaristokuntien valtionosuuksien korottamista. Ratkai-
su tarkoittaa vuoden 2010 uudistuksen toteuttamista 
kehyspäätöksessä 26.3.2009 (valtiontalouden kehykset 
vuosille 2010–2013) päätetyltä pohjalta. 

Päätöksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä esi- ja perusopetuksen, kirjaston, kuntien kult-
tuuritoimen sekä asukaskohtaisen taiteen perusope-
tuksen valtionosuudet yhdistetään ns. yhden putken 
malliksi ja hallinnoitavaksi valtionvarainministeriöstä. 
Alkuperäinen uudistus toteutetaan supistetussa muo-
dossa niin, että vain ne välttämättömät muutokset, 
jotka johtuvat yhdistämisestä toteutetaan. Yhdistämi-
sen on katsottu edellyttävän siirtymistä esi- ja perus-
opetuksessa valtionosuuden määräytymiseen ikäluok-
kapohjaisesti.

PÄÄASIALLISET MUUTOKSET
Nykyisen järjestelmän valtionosuuden määräytymis-
perusteet säilyvät lähes nykyisellään. Yleinen valtion-
osuus, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden 
määräytymisperusteet sekä verotuloihin perustuva 

valtionosuuksien tasaus säilyvät nykyisen mukaisena.  
Muutoksia tulee sen johdosta, että esi- ja perusope-

tuksen valtionosuudet maksetaan kunnille ikäluokka-
pohjaisesti (6–15 ikävuodet).  Erityisopetuksen por-
rastus poistetaan. Myös kouluverkkotekijä poistetaan, 
mutta vaikutus otetaan huomioon asukastiheystekijää 
muuttamalla. Lievästi ja vaikeimmin vammaisten op-
pilaiden opetuksen järjestäminen turvataan takaamalla 
opetuksen järjestäjille nykyisen tasoinen rahoitus irral-
laan yhden putken mallista.

KOTIKUNTALASKUTUS
Koska esi- ja perusopetuksen valtionosuudet vuoden 
2010 alusta maksetaan kunnille, on kuntien mak-
settava korvaus oppilaan käydessä toisen kunnan tai 
yksityisen opetuksen järjestäjän koulua. Korvauksesta 
ja korvauksen perusteista säädettäneen laissa. Kuntien 
on selvitettävä arviot ikäluokkansa oppilaiden luku-
määristä, jotka käyvät koulua kuntansa ulkopuolella 
joko toisen kunnan tai yksityisen koulussa, samoin 
kuin omaan kuntaan vieraista kunnista tulevat, jotta 
on mahdollista arvioida korvausmenojen ja -tulojen 
määrää. Korvattavaksi tulee valtionosuusperusteen 
mukainen määrä riippuen siitä, millaisesta oppilaasta 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen 2009

Kunta- ja palvelurakenneuudistusta ohjaa puitela-
ki, jonka mukaan perusterveydenhuollosta ja siihen 
kiinteästi liittyvistä sosiaalipalveluista vastaa eräin 
poikkeuksin vähintään 20 000 asukkaan kunta tai 
useamman kunnan muodostama yhteistoiminta-alue. 
Yhteistoiminta-alueiden vaihtoehtoisia organisointi-
muotoja ovat kuntayhtymä ja isäntäkuntamalli. Isän-
täkuntamallissa yksi kunta hoitaa tehtäviä sopimuksen 
nojalla myös muiden kuntien puolesta. Kuntayhtymä 
on kuntien muodostama yhteenliittymä, jolle kunnat 
ovat luovuttaneet kunnallisia tehtäviä. 

Kuntaliitto on koonnut tietoja sosiaali- ja tervey-
denhuollon järjestämisestä Manner-Suomen kunnissa 
vuonna 2009. Manner-Suomen kuntia on yhteensä 
332. Tietojen kokoamisessa on käytetty apuna Kun-
taliittoon tulleita ilmoituksia hallinnon muutoksista, 
kuntien ja yhteistoiminta-alueiden päätösasiakirjoja 
ja internet-sivustoja sekä muita käytössä olleita tieto-
lähteitä. Tämä selvitys ei sisällä lasten päivähoidon ja 

ympäristöterveydenhuollon hallintoa.
Osa kunnista on toteuttanut Paras-puitelain mu-

kaiset uudistukset, osa on tehnyt päätökset ja toteuttaa 
uudistukset lähivuosina. Osalla kunnista selvitykset 
ovat käynnissä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestää 
itse 130 kuntaa vuonna 2009. Kunnassa sosiaali- ja 
terveydenhuollosta vastaa yleensä sosiaali- ja terveys-
lautakunta tai perusturvalautakunta. Lautakunnan 
toimialaan voi kuulua sosiaali- ja terveydenhuollon 
lisäksi myös muita tehtäviä. Kunta voi jakaa vastuuta 
sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä myös useam-
malle toimielimelle kunnassa. Esimerkiksi Tampereen 
tilaaja-tuottajamallissa sosiaali- ja terveydenhuollon 
tehtävistä vastaa kolme tilaajalautakuntaa elämän-
kaarimallin mukaisesti. Väestöstä 69 prosenttia asuu 
näissä kunnissa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kuntien väli-
senä yhteistyönä järjestää 202 kuntaa. Yhteistyöalueita 

on kysymys. Yksityiskohtia edelleen hiotaan mm. 
maksatusten teknisen toteuttamistavan osalta.

VALTIONOSUUDEN MAKSATUS
Yhden putken mallin mukainen valtionosuus pääte-
tään ja maksetaan yhtenä kokonaisuutena. Kunnan 
laskennallisesta valtionosuuden perusteesta vähen-
netään yksi mallille yhteinen omarahoitusosuus, 
joka lasketaan valtakunnallisen kustannustenjakoa 
kuvaavan valtionosuusprosentin perusteella. Tämän 
ulkopuolella on asukaskohtainen yleinen valtionosuus. 
Valtionosuuksien tasaus säilyy nykyisenä ja liitetään 
yhden putken osuuteen.

Maksatuksessa on tarkoitus yhdistää myös yhden 
putken mallin ulkopuolelle jäävät opetusministeriössä 
edelleen päätettävät valtionosuudet. Tällöin esim. vielä 
ylläpitäjäjärjestelmään jäävien lukion, ammatillisen 
koulutuksen ja ammattikorkeakoulun asukaskohtai-
nen omarahoitusosuus yhdistyisi maksatuksessa kuten 
myös muut erikseen määräytyvät kuntien laskennalli-
set valtionosuudet.

SIIRTYMÄVAIHE
Edellä mainituissa poliittisissa päätöksissä on linjat-
tu, että nyt tulevassa uudistuksessa ei saisi tapahtua 
muutoksia kustannuksissa kuntien ja valtion välillä 
eikä myöskään yksittäisten kuntien välillä. Mahdolli-
set kuntakohtaiset järjestelmämuutoksen vaikutukset 
nollataan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ilmeisesti 
yleisen valtionosuuden yhteydessä mahdollinen järjes-
telmämuutoksen vaikutus vähennetään tai hyvitetään 

riippuen siitä, osoittaako järjestelmämuutos ”voittoa” 
vai ”tappiota”. Tämä korjaus tehdään valtionosuuksiin 
vuoden 2009 tasossa tehdyn vaikutuslaskelman mu-
kaisena vuosittain toistaiseksi.

SAARISTOKUNTIEN JA 
HARVAANASUTTUJEN KUNTIEN TUKI

Saaristokuntien ja erityisen harvaanasuttujen kun-
tien (alle 2 asukasta/km2) valtionosuuden lisäys on 
ratkaistu pysyvällä järjestelmämuutoksella, jossa 30 
miljoonan euron lisävaltionosuus on osoitettu näille 
28 kunnille. Ellei lisävaltionosuutta koko järjestel-
mään osoiteta, tarvittava rahoitus otetaan valtion-
osuuspohjista vähentämällä jokaisen kunnan valtion-
osuutta noin 6 euroa/asukas. Tämä on poikkeus siitä 
periaatteesta, että uudistuksessa ei saisi tapahtua muu-
toksia kustannuksissa yksittäisten kuntien välillä. 

Ns. saamelaislisä maksetaan em. korotuksen päälle 
4 kunnalle erillisellä kertoimella.

KUNTAKOHTAISET TIEDOT VUODELLE 
2010
Yhden putken liittyvät kuntakohtaiset laskelmat tie-
dotetaan kunnille viimeistään kesäkuun puolen välin 
jälkeen. Hallituksen esitys uudistuksesta valmistunee 
syyskuun alkuun mennessä. Lopulliset tiedot uudis-
tuksesta selvinnevät hallituksen lakiesityksestä ja val-
tion talousarvioesityksestä syyskuussa.

Ajankohtaistietoja: www.kunnat.net > kuntatalous > 
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on yhteensä 64. Väestöstä 31 prosenttia asuu yhteis-
työalueiden kunnissa.

Perusterveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista vastaa 
38 kuntayhtymää, joissa on yhteensä 130 jäsenkun-
taa. Kuntayhtymä vastaa perusterveydenhuollosta ja 
kaikista sosiaalipalveluista, perusterveydenhuollosta ja 
sosiaalipalveluista lukuun ottamatta lasten päivähoitoa 
tai perusterveydenhuollosta ja yksittäisistä sosiaalitoi-
men tehtävistä. Osa kuntayhtymistä vastaa vain perus-
terveydenhuollosta. 

Isäntäkuntamallin mukaisia yhteistyöalueita on 26, 
ja niissä on mukana yhteensä 72 kuntaa. Isäntäkunta 
vastaa oman kuntansa sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä. Isäntäkunta vastaa sopimuskuntien 
puolesta perusterveydenhuollosta ja kaikista sosi-
aalipalveluista, perusterveydenhuollosta ja sosiaali-
palveluista lukuun ottamatta lasten päivähoitoa tai 

perusterveydenhuollosta ja yksittäisistä sosiaalitoimen 
tehtävistä. Osa isäntäkunnista vastaa sopimuskuntien 
puolesta vain perusterveydenhuollosta. 

Terveyskeskuksia on yhteensä 194, joista 130 on 
kuntien, 38 kuntayhtymien ja 26 isäntäkuntien ter-
veyskeskuksia. Alle 20 000 asukkaan terveyskeskuksia 
on 122 ja yli 20 000 asukkaan terveyskeskuksia on 72. 

Tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 
kuntien, kuntayhtymien, isäntäkuntamallin, terveys-
keskusten ja sairaanhoitopiirien mukaan lajiteltuina 
ovat saatavilla osoitteessa www.kunnat.net/soster > 
hallinto ja kuntayhtymät.

Lisätietoja ja ilmoitukset muutoksista: 
Mari Sjöholm, puh. (09) 771 2614, 050 338 2502
Eevaliisa Virnes, puh. (09) 771 2364, 050 357 3478
Antti Kuopila, puh. (09) 771 2754, 050 345 2390

Yhteistoiminta-alueiden muodostumisen nykytilanne

Kunta- ja palvelurakenneuudistusta ohjaava puitelaki 
on ollut voimassa helmikuusta 2007 ja tässä vaihees-
sa voidaan luoda ensimmäisiä alustavia tarkasteluita 
siihen, miten tavoitteissa on yhteistoiminta-alueiden 
kohdalla onnistuttu. 

Kesäkuun 2009 arvioiden mukaan yhteistoiminta-
alueita syntyy 66, ja niissä on mukana 260 kuntaa, 
mikä on noin 80 prosenttia puitelain piirissä olevista 
kunnista. Yhteistoiminta-alueiden alueella asuu 
2 786 791 asukasta eli 52 prosenttia Suomen väestös-
tä. 

Yhteistoiminta-alue voidaan hallinnollisesti orga-
nisoida joko kuntayhtymäksi tai kunnat voivat sopia, 
että yhteistoiminta-alueen tehtävät annetaan alueen 
yhden kunnan hoidettavaksi, eli ns. vastuukunta-/
isäntäkuntamalli. Tällöin tehtävien hoitamista varten 
perustetaan alueen kuntien yhteinen toimielin. Jo 
päätetyistä yhteistoiminta-alueista 20 muodostetaan 
kuntayhtymänä (mukana 101 kuntaa) ja 35 vastuu-
kunta-mallilla (mukana 110 kuntaa). Suunnitteilla ja 
selvityksessä olevat 11 yhteistoiminta-aluetta (mukana 
49 kuntaa) ei ole vielä päättänyt hallintomalliaan.

Kunnat ovat lähteneet toteuttamaan uudistusta 
yhteistoiminta-alueiden näkökulmasta varsin rivakasti 
ja etupainotteisesti. Puitelaki ei varsinaisesti määrittele 
sitä, milloin yhteistoiminta-alueen pitää olla käyn-
nissä. Ainoa aikataulullinen kriteeri on, että uudet 
organisaatiot ovat toiminnassa puitelain loppumiseen 
31.12.2012 mennessä. Yhteistoiminta-alueilta puuttui 
myös samanlaatuinen taloudellinen porkkana kuin 
mitä oli kuntaliitoksilla yhdistymisavustusten suh-
teen. Nämä lähtökohdat huomioiden kunnat ovat siis 

toimineet varsin aktiivisesti ja uudistuksen tavoitteet 
hahmottaen.

Jo päätettyjen yhteistoiminta-alueiden toiminta 
on käynnistynyt tai käynnistyy vuosittain seuraavasti: 
seitsemän yhteistoiminta-aluetta on muodostettu jo 
ennen vuotta 2007 toimineen yhteistyön pohjalle, 
viisi on käynnistynyt vuodesta 2007 tai 2008 alkaen, 
23 vuodesta 2009 alkaen, yhdeksän vuodesta 2010 
alkaen, neljä vuodesta 2011 alkaen ja kolme vuodesta 
2013 alkaen. Neljä yhteistoiminta-aluetta on jaksot-
tanut käynnistymisen useammalle vuodelle, alkaen 
vuodesta 2009. Suunnitteilla olevista alueista kolme 
tähtää vuoteen 2011 ja kaksi vuoteen 2012. Kuudella 
yhteistoiminta-alueella ei vielä ole aloitusvuosi tiedos-
sa. Kuntien kokoonpano on uusi 29:llä yhteistoimin-
ta-alueella ja 30:llä yhteistoiminta-alueella osa kunnis-
ta on aikaisemmin muodostanut kansanterveystyön 
tai perusterveydenhuollon kuntayhtymän. 

VÄESTÖPOHJAVELVOITTEEN 
TÄYTTYMINEN
Yhteistoiminta-alueiden keskimääräinen asukasluku 
on hieman yli 42 200 asukasta, mikä ylittää selkeästi 
puitelain määritelmän vähintään noin 20 000 asuk-
kaasta. Yhteistoiminta-alueisiin kuuluvien ja muo-
dostamista selvittävien kuntien keskikoko on 10 718 
asukasta. Kaikissa yhteistoiminta-alueissa mukana 
olevista 260:sta kunnasta 26 on yli 20 000 asukkaan 
kuntia.

Muodostuvista yhteistoiminta-alueista 53 ylit-
tää 20 000 asukkaan tavoitteen, ja mikäli tarkaste-
lukohtana olisi 18 000 asukasta, niin sen ylittävä 



Perusturva 2/2009 19

yhteistoiminta-alueiden määrä on 58. Jäljelle jäävistä 
kahdeksasta yhteistoiminta-alueesta kaksi on jo saanut 
ns. exitin jatkaa toimintaansa nykyisellä muodollaan. 
Yleisesti ottaen voidaan siis väestöpohja velvoitteen 
täyttyvän varsin hyvin.

SOTE-YHTENÄISYYS TOTEUTUU
Puitelaki edellyttää, että muodostuva yhteistoiminta-
alue vastaa perusterveydenhuollon lisäksi siihen kiin-
teästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä. Näitä tehtä-
viä ei ole tarkemmin määritelty, mikä on aiheuttanut 
kunnissa tiettyä epätietoisuutta riittävistä tehtävistä. 

Ennen Paras-uudistuksia maassamme oli lähes 240 
perusterveydenhuollosta vastaavaan organisaatiota. 
Uudistuksen ansiosta näiden organisaatioiden luku-
määrä puolittuu. Tämä kehitys jo omalta osaltaan 
vahvistaa sosiaali- ja terveystoimen yhtenäisyyttä. 
Lisäksi varsin monella yhteistoiminta-alueella yhtenäi-
syys toteutuu hyvin.

Tällä hetkellä toimivista yhteistoiminta-alueista 
(39 aluetta) yli puolelle, eli 23:lle (mukana 80 kuntaa) 
on siirretty kaikki sosiaalitoimen tehtävät tai kaikki 
tehtävät pl. päivähoito. Niistä yhteistoiminta-alueista, 
jotka ovat jo tehneet päätökset sosiaalitoimen tehtävi-
en siirrosta vuoteen 2013 mennessä n. kolme neljästä 

siirtää kaikki tehtävät (8 yt-aluetta ja 25 kuntaa) tai 
kaikki tehtävät pl. päivähoito (24 yt-aluetta ja 105 
kuntaa). Yksittäisiä sosiaalitoimen tehtäviä siirtää 9 
yhteistoiminta-aluetta ja 47 kuntaa ja yksi yhteistoi-
minta-alue (4 kuntaa) ei olisi siirtämässä mitään sosi-
aalitoimen tehtäviä yt-alueelle.

Vuoden 2013 osalta päätökset vielä puuttuvat 
24:ltä muodostuvalta yhteistoiminta-alueelta ja 80:ltä 
kunnalta. Näistä 14 aluetta (48 kuntaa) on sellaisia, 
että päätökset puuttuvat vielä kokonaan ja 10 (32 
kuntaa) ovat sellaisia, jotka ensi vaiheessa eivät ole siir-
tämässä mitään tehtäviä tai ovat siirtämässä yksittäisiä 
sosiaalitoimen tehtäviä.

Yhteistoiminta on monella alueella alussa, sillä 
suurin osa toiminnassa olevista yhteis-toiminta-
alueista käynnistyi vuoden 2009 alussa. Tämä näkyy 
parhaiten juuri sote-yhtenäisyyden kohdalla. Kuiten-
kin jo nyt on havaittavissa, että uudistuksen edetessä 
sosiaali- ja terveystoimen yhtenäisyys paranee ja jo 
nyt lähes kaikki toiminnassa olevista yhteistoiminta-
alueista täyttää puitelain kriteerit näiltä osin. Samoin 
kuin suurin osa niistä vuoden 2009 jälkeen käynnis-
tyvistä yhteistoiminta-alueista, joilla on jo päätökset 
tehtävien siirrosta.

Antti Kuopila

Sosiaalitoimen henkilöstön atk-koulutuksella 
tuloksia Kaakkois-Suomessa 

Osana Kaaso-hanketta on selvitetty varhaiskasvatuk-
sen ja sosiaalihuollon työntekijöiden tietotekniikkaval-
miuksia ja niiden perusteella suunniteltu ja toteutettu 
koulutuksia. Hankkeen tulokset ja materiaalit ovat 
myös muiden toimijoiden hyödynnettävissä. 

Kaakkois-Suomen sosiaalitoimen tietoteknologia-
hanke Kaaso on seitsemän kaakkoissuomalaisen kun-
nan (Imatra, Joutseno, Kouvola, Kotka, Kuusankoski, 
Lappeenranta ja Pyhtää) yhteinen projekti. Hankkeen 
aikana (2005–2009) on koulutettu yli 600 sosiaali-
huollon ja varhaiskasvatuksen henkilön perustieto-
tekniikkataitoja. Koulutuksista on laadittu raportteja, 
jotka ovat luettavissa osoitteesta www.socom.fi  > hy-
vinvointiteknologia > kaaso > koulutukset.  

Koulutusten perustana on laaja tietotekninen osaa-
miskartoitus, joka toteutettiin vuonna 2005. Kyselyn 
kohderyhmänä oli sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuk-
sen henkilöstö. Varhaiskasvatuksen osalta kyselyyn 
osallistuivat kuntien kasvatus-, toimisto- ja hallin-
totyössä olevat henkilöt. Sosiaalihuollosta kyselyyn 
osallistuivat kuntien työntekijät toimiala¬johtajasta 
alkaen. Kyselyyn vastasi yhteensä lähes 900 alan am-
mattilaista. Kartoituksen oli tarkoituksena selvittää 

kohderyhmän tietotekninen osaamistaso ja suunnitella 
heille tarvittavaa atk-peruskoulutusta. Perusosaamisel-
la tarkoitetaan laitteiston ja tiedoston hallintaa, työka-
luohjelmien, internetin ja sähköpostin käyttöä.

Tulosten mukaan sosiaalihuollon ja varhaiskas-
vatuksen henkilöstön tietotekninen osaaminen oli 
puutteellista. Vuoden 2005 osaamiskartoitusraportti 
on luettavissa osoitteesta www.socom.fi  > julkaisut. 
(sähköiseen http://www.socom.fi /julkaisut.html)

Henkilöstön tietoteknisen osaamisen lisäämiseksi 
laadittiin koulutussuunnitelmat ja atk-peruskoulutus-
ta järjestettiin vuosina 2006–2008. Saatuja palautteita 
käytettiin apuna koulutusten asiakaslähtöisyyden ke-
hittämisessä. 

VARHAISKASVATUKSEN TIETOTEKNINEN 
OSAAMINEN

Kysely uusittiin vuonna 2008 syyskuussa varhais-
kasvattajille. Kohderyhmänä olivat henkilöt, jotka 
olivat osallistuneet Kaaso-hankkeen järjestämiin kou-
lutuksiin. Tulokset osoittivat, että varhaiskasvatuksen 
henkilöstön tietoteknisessä osaamisessa esiintyi vielä-
kin selviä puutteita. 
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Parhaiten koulutetut hallitsivat sähköpostin perus-
käytön, internetin ja tekstinkäsittelyn. Näitä aihealu-
eita koulutettiin eniten. Lisäksi koulutettiin digitaa-
lista kuvankäsittelyä, koska digikameroiden käyttö 
päiväkodeissa on lisääntynyt. Ammatin mukaan 
tarkasteltuna heikointa osaaminen on lastenhoitajien 
ja perhepäivähoitajien sekä lastentarhanopettajien 
keskuudessa. 

Tietotekniset vaatimukset kasvavat myös päivä-
hoidossa, joten vaarana on, että ilman tietotekniikan 
peruskoulutuksia osa varhaiskasvatuksen henkilöstöstä 
jää syrjään kehityksestä. Tietoteknisiä osaamisvaati-
muksia ovat päivähoidossa lisänneet lasten sähköiset 
portfoliot, kasvunkansiot sekä sähköpostin käyttä-
minen tiedotuskanavana vanhempien, neuvolan ym. 
toimijoiden kanssa. 

Vaikka varhaiskasvatuksessa toimivien osaaminen 
on puutteellista, heidän motivaationsa oppia tieto-
koneen tehokkaampaa käyttöä on lisääntynyt. Lähes 
kaikki, ammattiryhmästä riippumatta, ovat valmiita 
osallistumaan koulutukseen. 

Koulutusta toivovien määrä (ks.taulukko 1) on 
noussut 84 %:sta (2005) 93 %:iin (2008). Jälkimmäi-
sessä kyselyssä olivat mukana jo koulutusta saaneet 
henkilöt eli hekin toivoisivat vielä lisäkoulutusta. 
Myös tietotekniseen osaamiseen liittyvä asennoitumi-
nen (ks. taulukko 2) on muuttunut tarkasteluvuosien 
välillä.

Taulukko 1. Koulutusta toivovien määrä ammatti-
ryhmittäin (%)
  2005 2008
johtajat/esimiehet 95 % 96 %
erityis- ja lastentarhanopettajat 90 % 93 %
perhepäivähoitajat55 % 100 %
lastenhoitajat 87 % 96 %
ohjaajat 100 % 50 %
toimistosihteerit 100 % 83 %
muut 91 % 91 %

Taulukko 2. Tietotekniseen osaamiseen liittyvä 
asennoituminen (%)
  2005 2008
Hyvä atk taito helpottaisi 
työtäni 75 % 91 %
Haluaisin oppia tietokoneen 
tehokkaampaa käyttöä 90 % 98 %
Jos saisin koulutusta käyttäisin 
tietokonetta tehokkaammin 84 % 96 %

Koulutusten lisäksi hankkeessa laadittiin varhaiskasva-
tukselle seudullinen tieto- ja viestintätekniikkastrate-
gia vuosille 2008–2015, jossa on kuvattu tietoteknistä 
osaamista. Raportti on luettavissa osoitteesta www.
socom.fi  > julkaisut    http://www.socom.fi /julkaisut.
html.

SOSIAALITOIMEN TIETOTEKNINEN 
OSAAMINEN

Sosiaalitoimen henkilöstön kysely uusittiin vuonna 
2009 ja se kohdennettiin kaikkiin työntekijäryhmiin 
toimialajohtajasta alkaen. Kyselyssä tiedusteltiin myös, 
oliko vastaaja osallistunut Kaaso-hankkeen järjes-
tämään koulutukseen ja millaisena hän on kokenut 
verkko-oppimisympäristö Moodlen käytön.

Kysely osoitti, että myös sosiaalitoimen henki-
löstön tietoteknisessä osaamisessa esiintyy puutteita. 
Vastaajan oman näkemyksen mukaan atk-taidot ovat 
riittävät 45 %:lla, kun vastaava luku aiemmin oli vain 
28 %. Ammateittain tarkasteltuna omat atk-taidot 
riittäviksi arvioineita oli vuosina 2009 ja (2005):

 ohjaajat 45 % (32 %)• 
 johtajat/esimiehet 50 % (22 %) • 
 sihteerit 75 % (49 %).• 
 Parhaiten hallittiin sähköpostin, internetin ja teks-

tinkäsittelyn käyttö. 
Vaikka lähes puolet sosiaalitoimen työntekijöistä 

arvioi oman osaamisensa riittäväksi, yli 70 % toivoo 
lisäkoulutusta (ks. taulukko 3). Kyselyyn vastanneista 
28 % osallistui hankkeen järjestämiin atk-koulutuk-
siin. Asennoituminen tietotekniseen osaamisen on 
tarkasteluvuosien välillä pysynyt lähes samana (ks. 
taulukko 4).

Taulukko 3. Koulutusta toivovien määrä ammatti-
ryhmittäin
  2005 2009
Sosiaalityöntekijä/etuuskäsittelijä 90 % 71 %
Ohjaaja/perhetyöntekijä 80 % 77 %
Johtaja/esimies 89 % 75 %
Sihteeri 81 % 58 %
Muut 77 % 73 %

Taulukko 4. Tietotekniseen osaamiseen liittyvä 
asennoituminen (%)
  2005 2009
Hyvä atk taito helpottaisi 
työtäni 92 % 97 %
Haluaisin oppia tietokoneen 
tehokkaampaa käyttöä 93 % 89 %
Jos saisin koulutusta käyttäisin 
tietokonetta tehokkaammin 88 % 82 %

Lisätietoja:
Tuula Kontio, Kehittämissuunnittelija, Di
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom 
Oy, tuula.kontio(at)socom.fi 
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KUNTAMARKKINAT 9.-10.9.2009, Suomen Kuntaliitto

TILAISUUKSIA JA KOULUTUSTA

Toinen linja 14
00530 Helsinki

KESKIVIIKKO 9.9.2009, 
KOKOUSHUONE B 3.1

9.00–11.00 
Ajankohtaista paras-uudistuksesta sosiaali- ja ter-
veydenhuollon näkökulmasta 

Tiivistelmä
Kuntarakenteen ja palvelurakenteen uudistaminen 
ovat käynnissä samanaikaisesti. Kumpi kylki edellä 
mennään, vai edetäänkö sopuisasti tasatahtia? Mil-
lainen on kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon 
tulevaisuus? 

Ohjelma
1.  Johdatus aiheeseen - hallintoylilääkäri Liisa-Maria 
 Voipio-Pulkki, Kuntaliitto
2.  Edistääkö Paras-prosessi sosiaali- ja terveydenhuol-
 lon uudistumista?
 – näkökulmia kuntien todellisuuteen sote-kyselyn 
 valossa. Erityisasiantuntija Antti Kuopila, Kunta-
 liitto
3.  Minne menee sosiaali- ja terveydenhuollon lain-
 säädäntö? 
 Hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, Sosiaali- 
 ja terveysministeriö

Vastuuhenkilö: 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, (09) 771 2774, 
050 331 0314
            
11.15–12.45
Sosiaalihuollon asiakastietojen käyttö ja säilytys 
tulevaisuudessa 

Tiivistelmä
Mitä ovat sosiaalihuollon asiakastiedon käsittelyn ja 
säilytyksen tulevat näkymät ja miten ne vaikuttavat 
käytännön työhön? Voisiko tieto lopulta kulkea asiak-
kaan palveluissa sujuvasti ja taipuvatko tietojärjestel-
mät tähän? Saadaanko yli 20 vuotta vanhat säilytysai-
kaohjeet ajan tasalle?

Kansallinen arkisto – kaatopaikka vai kierrätys-
keskus?
Projektipäällikkö Antero Lehmuskoski, Sosiaalialan 
tietoteknologiahanke, Itä-Suomen sosiaalialan osaa-
miskeskus

Asiakastietojärjestelmät tuunaamalla toimiviksi?
Projektipäällikkö Riitta Hassinen, Sosiaalialan tieto-
teknologiahanke, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskes-
kus

Sosiaalihuollon asiakastietojen säilytysaikojen 
uudistaminen 
Projektipäällikkö Maaret Botska, Kuntaliitto

Vastuuhenkilö: 
Heli Sahala, (09) 771 2642, 050 584 6001

13.00 –14.30
Ryhtiä sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyyn

Tiivistelmä
Sosiaalihuollon asiakastiedon kirjaamisen merkitys 
niin palvelujen toimivuuden kuin oikeusturvan näkö-
kulmasta. Työntekijöiden ja johdon vastuut asiakas-
tiedon käsittelyssä. Mitä tekevät muutaman vuoden 
toimineet tietosuojavastaavat ja mitä heidän pitäisi 
tehdä?

Asiakastietojen kirjaaminen: ajan haaskaamista vai 
välttämätön työn tuki?
Projektipäällikkö Jarmo Kärki, Sosiaalialan tietotekno-
logiahanke, THL

Vastuut asiakastietojen käsittelyssä 
Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen, Kuntaliitto
Tietosuojavastaavana sosiaalihuollossa 
Kehittämispäällikkö Päivi Klami, Tuusulan kunta
 
Vastuuhenkilö: 
Heli Sahala, (09) 771 2642, 050 584 6001
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14.45–16.30 
Tietosuoja verkostoituvassa terveydenhuollossa
   
Tietosuojavaltuutetun toimiston tilannekartoitus 
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuu-
tetun toimisto

Potilasasiakirja-asetus ja sen ohjeistukset 
Hallitussihteeri Pia-Liisa Heiliö, STM

Tietosuojavastaavan toiminta
luennoitsija vahvistetaan myöhemmin

Kansalaisen mahdollisuudet nähdä ja hallita 
tietojaan
Neuvotteleva lakimies Synnöve Amberla, Kuntaliitto

Vastuuhenkilö: 
Kauko Hartikainen, puh. (09) 771 2647, 
050 430 9782

TORSTAI 10.9.2009, 
KOKOUSHUONE B 3.1

9.00–10.30     
Ikääntyneiden hyvinvointi ja toimintakyky – kaik-
kien yhteinen asia
  
1. Ikääntyneiden neuvontapalvelut koko maan katta-
vaksi verkostoksi
(alustaja Päivi Voutilainen, STM)

2. Uutta suuntaa ja uusi nimi vanhusten ehkäiseville 
kotikäynneille – Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 
ikääntyneiden tukena
(alustaja Tupu Holma)

3. Ikääntyneiden hyvinvointi ja toimintakyky sekä 
niiden edistäminen on kaikkien yhteinen asia – mistä 
resurssit?
(alustajana kunnan päättäjä)        

Vastuuhenkilö(t):
Tupu Holma, (09) 771 2641, 050 2235
Eevaliisa Virnes, (09) 771 2364, 050 357 3478

13.30–14.00
Palveluseteli
  
Vastuuhenkilö: 
Sami Uotinen, puh. (09) 771 2623, 050 341 3349

TORSTAI 10.9.2009, ISO LUENTOSALI

10.00–11.30
Johtaminen ja luottamus
  
Lyhyt kuvaus
Tarkoituksena on käsitellä johtamisen haasteita kun-
nissa, kun palvelurakenneuudistus on käynnissä ja 
talouden tilanne heikkenemässä.

Sisältö 
Talouden sanelemat reunaehdot, kuntalaisten ja 
työntekijöiden odotukset ja vaatimukset muodostavat 
johtamiselle haasteen. Miten rakentaa tästä yhtälöstä 
eettisesti ja taloudellisesti kestävä ja perusteltu sekä 
kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden 
luottamuksen lunastava johtamisen kokonaisuus?

Keskustelun teemana on johtaminen näissä odo-
tusten ja vaatimusten ristipaineessa. Oman lisänsä 
tähän haasteeseen tuo median yhä kasvava vaikutus.

Johtamisessa on kyettävä kokonaisuudesta linjaa-
maan tavoitteet siten, että kaikilla osa-alueilla ja tasoil-
la toimitaan yhteisen päätavoitteen suuntaisesti. Miten 
lisätä organisaation yhteisiä toimintatapoja – ammat-
ti- ja sektorirajojen välistä yhteistyötä kuntalaisen ja 
asiakkaan eduksi?

Keskustelemassa yleisön kanssa
Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
Hiippakuntasihteeri Irja Askola
Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, Helsinki

Järjestäjä/Arrangör
Kuntaliitto/Kommunförbundet
Lisätietoja/Upplysningar
vastuuhenkilöt: 
Juha Jokinen, Soile Paahtama ja Jaana Viemerö, 
Kuntaliitto, puh. (09) 7711

Mukana yhteistyössä: 
Huoltaja-säätiö ja sote-neuvottelukunta
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Vuoden ehdoton sosiaali- ja terveysalan johdon ja 
asiantuntijoiden huipputapahtuma.

Päivien ohjelman toinen, täydennetty versio on 
ilmestynyt ja toivomme Teidän tutustuvan siihen vaik-
kapa osoitteessa: http://www.stkl.fi /sotu_2009/index.
php tai tilaamalla sen itsellenne (merit.lemminki@
stkl.fi ). 

Sosiaali- ja terveysturvan päivät 
Rovaniemellä 12.–14.8.2009

Päivien ohjelmaan on tällä kertaa valittuna run-
saasti ajankohtaista keskustelua sosiaali- ja terve-
ysalalta, joka palvelee sekä kuntien että järjestöjen 
ammattilais- ja luottamusjohtoa. Ilmoittautumistaikaa 
on vielä jäljellä, joten nyt kannattaa huolehtia itsensä 
ja joukkonsa paikalle (http://www.stkl.fi /sotu_2009/
index.php). 

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto

Avuttomuus, rakenteet ja lainsäädäntö. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä. Ra-
portti II. THL:n Raportteja 14/2009. Helsinki 2009. 
Verkkojulkaisu 

Hallinnon kulttuurit tienhaarassa – miten käy 
asiakkaan?
THL:n asiantuntijaryhmän toinen raportti Rakenteet, 
avuttomuus ja lainsäädäntö on valmistunut. Raportis-
sa korostetaan, että viranomaisen on tunnettava lain-
säädäntö, eikä lain kanssa ristiriidassa olevaa alemman 
tasoista säännöstä saa soveltaa. Yhdenvertainen koh-
telu edellyttää yksittäisten viranhaltijoiden tai työnte-
kijöiden vaihtumisesta riippumatonta ajallista jatku-
vuutta lainsäädännön tulkinnoissa ja toimintakulttuu-
reissa. Kun julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevat 
palvelut tuotetaan yksityisesti, niiden tulee vastata 
vähintään sitä laatua, jota palveluilta edellytetään 
viranomaisen omana toimintana. Yhdenvertaisen koh-
telun vaatimukset koskevat kaikkia ja myös yksityistä 
palvelun tuottajaa. 
Raportti on ajalle 20.4.2007–31.12.2010 asetetun 
työryhmän toinen. Työryhmä laatii vielä yhden teema-
kohtaisen raportin sekä vuonna 2010 loppuraportin.

Tyni, Myllyntaus, Rajala, Suorto: Kustannuslas-
kentaopas kunnille ja kuntayhtymille 

Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat vertailukelpoista, 
luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa toimintansa kustan-
nuksista. Palvelujen kilpailuttaminen, tuottavuuden 
parantaminen ja tilaaja-tuottaja-mallin käyttöönotto 
edellyttävät palvelujen tuotteistamista, omakustannus-

arvon selvittämistä sekä toiminta- ja investointivaih-
toehtojen edullisuusvertailujen tekemistä. Kustannus-
laskentaopas kunnille ja kuntayhtymille on käsikirja, 
jossa annetaan ohjeistusta vertailukelpoiseen hinnoit-
teluun, kustannusvaikuttavuuden arviointiin sekä 
kannattavuus- ja investointilaskelmien tekemiseen. 
Julkaisuun liittyy lisäaineisto eri laskentatilanteisiin 
soveltuvista taulukkolaskentapohjista, jotka ovat haet-
tavissa www.kunnat.net -sivuilta. 

Lisätietoja netissä osoitteessa:
http://www.kunnat.net/k_htmlimport_hn.asp?
path=1;29;145;38918&urli=http://hosted.kun-
taliitto.fi /skriptit/kirjakauppa/kirjahaku_temp.
asp?hakusana=2247£hakutapa=7

Kotovirta, Elina: Huumeriippuvuudesta toipumi-
nen Nimettömien Narkomaanien toveriseurassa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Helsinki 2009

Holmila, Warpenius, Warsell, Kesänen, Tamminen: 
Paikallinen alkoholipolitiikka 
Pakka-hankkeen loppuraportti. Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos: Helsinki 2009

Risto Nakari & Stefan Sjöblom (2009): Toimiva 
kunnallinen palveluorganisaatio 
Työelämän laadun, asiakastyytyväisyyden ja palvelu-
kustannusten väliset yhteydet strategisen henkilöstö-
johtamisen näkökulmasta. Acta Nro 209. Tampereen 
yliopisto & Svenska Social- och kommunalhögskolan 
vid Helsingfors universitet & Työsuojelurahasto & 
Suomen Kuntaliitto. Helsinki. 

Uusia julkaisuja
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FCG Finnish Consulting Group
koulutus ja konsultointi

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Vammaispalvelulaki ja kehitysvammaisuus
20.–22.8. Laivaseminaari, Helsinki – Tukholma
Timo Karine, Ulla Hallakoski

Hyvinvointia ikääntyville – tukena neuvonta-
palvelut ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit
1.9. Helsinki
3.9. Jyväskylä
8.9. Turku
Jari Koivisto, Päivi Raitio

Päivähoidon johtajien koulutuspäivät
7.–8.9. Helsinki
Pirjo Launiainen, Lea Niiranen

Päihteet puheeksi – sanoista tekoihin
11.9. Tampere
Helena Valvanne-Tommila, Päivi Raitio

Sosiaali- ja terveystoimen tekstinkäsittelijöiden 
koulutuspäivät
14.–15.9. Tampere 
Jari Koivisto, Mari Tontti

Vanhuksen hyvä hoito
15.–17.9. Laivaseminaari, Helsinki – Tukholma
Jari Koivisto, Päivi Raitio

Varhaiskasvatussuunnitelma erityistä tukea 
tarvitseville lapsille
15.9. Tampere
22.9. Kuopio
Timo Karine, Ulla Hallakoski

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista
16.–17.9. Oulu
Pirjo Launiainen, Lea Niiranen 

Lapsilähtöisyys ja perhekeskeisyys sosiaalialan 
työssä
17.9. Lappeenranta
Timo Karine, Ulla Hallakoski

Huostaanottoprosessi
24.9. Helsinki
Pirjo Launiainen, Lea Niiranen 

Dialoginen kohtaaminen haastavassa asiakas-
työssä
24.9. Helsinki
22.10. Oulu
Jari Koivisto, Mari Tontti

Hyvän työyhteisön pelisäännöt
25.9. Tampere
Jari Koivisto, Päivi Raitio

Vammaispalvelulain mukainen palvelusuunnitelma 
– kehitysvammaisen henkilön näkökulma
30.9. Oulu
6.10. Kuopio
8.10. Tampere
21.10. Lappeenranta
29.10. Vantaa
Timo Karine, Elina Tiainen

Lastenhoitajien koulutuspäivät
1.–2.10. Tampere
Pirjo Launiainen, Lea Niiranen

Tiimipelillä hyvään työtoveruuteen – avaimia työs-
sä jaksamiseen
1.–2.10. Imatra
Ritva Penttilä-Pietarinen, Elina Tiainen

Lapsen psyykkinen kehitys
6.10. Lappeenranta
Timo Karine, Elina Tiainen

Asumispalvelut sosiaalihuollossa
8.–9.10. Tampere
Pirjo Launiainen, Lea Niiranen

Maahanmuuttajat sosiaali- ja terveyspalvelujen 
käyttäjinä ja työntekijöinä
8.10. Vantaa
14.10. Oulu
Jari Koivisto, Päivi Raitio

Sosiaalialan viestintäkoulutus – Eikö sana kuulu 
vai eikö se tehoa?
8.10. Tampere
Jari Koivisto, Mari Tontti

Kotihoitohenkilöstön koulutuspäivä
19.10. Lahti
Ritva Penttilä-Pietarinen, Elina Tiainen
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Psykiatrinen potilas avohoidossa
20.10. Lappeenranta
Timo Karine, Ulla Hallakoski

Vaativat tilanteet sosiaali- ja terveydenhuollossa
20.10. Helsinki
Jari Koivisto, Päivi Raitio

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtä-
vät lastensuojelussa
21.10. Tampere
Pirjo Launiainen, Lea Niiranen

Perhepäivä- ja ryhmäperhepäivähoitajien koulu-
tuspäivät
22.–23.10. Helsinki
Pirjo Launiainen, Lea Niiranen

Kehitysvammaisen mielenterveysongelmat ja nii-
den hoito
22.–23.10. Tampere
Timo Karine, Ulla Hallakoski

Lastenvalvojien koulutuspäivät
27.–28.10. Tampere
Pirjo Launiainen, Lea Niiranen

Aikuissosiaalityön neuvottelupäivät
Aika avoin, Tampere
Jari Koivisto, Päivi Raitio

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN 
JOHTAMINEN JA HALLINTO

Sosiaali- ja terveystoimen talous- ja hallintopäivät
27.–28.8. Helsinki
Antti Kangas, Eira Vaulimo

Valtakunnalliset erityishuoltopäivät
10.–11.9. Helsinki
Antti Kangas, Eira Vaulimo

Erityishuoltopiirien tarkastuslautakuntien koulu-
tuspäivät
10.–11.9. Helsinki
Antti Kangas, Eira Vaulimo

Persoonallisuus ja johtaminen
15.9. Tampere
22.9. Joensuu
Jari Koivisto, Päivi Raitio

Sosiaali- ja terveydenhuollon strateginen johtami-
nen ja palvelurakenne
16.–17.9. Savonlinna
Ritva Penttilä-Pietarinen, Ulla Hallakoski

Vanhustenhuollon johdon neuvottelupäivät
17.–19.9. Laivaseminaari, Helsinki – Tukholma
Jari Koivisto, Päivi Raitio

Tukipalvelujen tuotteistaminen ja kustannuslas-
kenta 
29.9. Helsinki
Antti Kangas, Eira Vaulimo

Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden palvelujen do-
kumentointi sähköisessä potilasjärjestelmässä
13.10. Helsinki
29.10. Tampere
Jari Koivisto, Päivi Raitio

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaslähtöiset pal-
veluketjut
14.–15.10. Vaasa, 1-jakso
11.11.  Vaasa, 2-jakso
Ritva Penttilä-Pietarinen, Ulla Hallakoski

Valtakunnallinen vanhusneuvostopäivä
20.10. Espoo
Jari Koivisto, Mari Tontti

Välinehuollon esimiespäivät
21.10. Vantaa
Jari Koivisto, Päivi Raitio

Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen tuotteistami-
nen ja kustannuslaskenta
27.–28.10. Tampere
Antti Kangas, Eira Vaulimo

Ympäristöterveydenhuollon koulutuspäivät
lokakuu, Helsinki
Antti Kangas, Eira Vaulimo

Palvelusetelipäivä
Aika avoin
Jari Koivisto, Päivi Raitio

Täyskustannuspäivä
Aika avoin, Tampere
Jari Koivisto, Päivi Raitio

LAUTAKUNTAKOULUTUS – KOULUTUSTA 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
LUOTTAMUSHENKILÖILLE

Sosiaali- ja terveyslautakuntien sekä perusturvalau-
takuntien koulutuspäivä
1.9. Seinäjoki
2.9. Kuopio
Jari Koivisto, Päivi Raitio
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Sosiaalilautakuntien koulutuspäivä
syyskuu Helsinki
Jari Koivisto, Mari Tontti

KANSAINVÄLISTYVÄ SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLTO

Kansainvälistyvä sosiaali- ja terveydenhuolto: 
Hollanti – Hollannin sosiaali- ja terveyden-
huoltojärjestelmä
7.–9.10.  Amsterdam
Helena Valvanne-Tommila, Päivi Raitio

Kansainvälistyvä sosiaali- ja terveydenhuolto: 
Tanska
22.–24.10. Kööpenhamina
Helena Valvanne-Tommila, Mari Tontti

Kansainvälistyvä sosiaali- ja terveydenhuolto: 
Ruotsin uudistukset vanhus-tenhuollossa
29.10. Helsinki
Jari Koivisto

Kansainvälistyvä sosiaali- ja terveydenhuolto: Tans-
kanmalli vanhustenhuollossa
30.10. Helsinki
Jari Koivisto

FCG Efeko Oy
PL 900, 00611Helsinki 
www.efeko.fi 

Tiedustelut ja esitetilaukset:
Koulutussihteeri Ulla Hallakoski,
puh. 010 409 2861
Koulutussihteeri Lea Niiranen,
puh. 010 409 2068
Koulutussihteeri Päivi Raitio,
puh. 010 409 4549
Koulutussihteeri Elina Tiainen
puh. 010 409 2862
Koulutussihteeri Mari Tontti,
puh. 010 409 2584
Koulutussihteeri Eira Vaulimo
010 409 2480

Sähköposti: etunimi.sukunimi@fcg.fi 
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