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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien velvoit-
teiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimin-
tamallien tukemista koskevista kokeiluista 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi mää-
räaikaisesti voimassa oleva laki kuntien vel-
voitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja mo-
nialaisten toimintamallien tukemista koske-
vista kokeiluista. 

Lain tarkoituksena on lisätä kokeilukuntien 
toimintamahdollisuuksia vähentämällä niille 
laissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä 
asetettuja velvoitteita sekä niiden toteuttami-
sen ohjausta. Lain tarkoituksena on myös 
edistää kokeilukunnissa sellaisten asiakasläh-
töisten ja monialaisten toimintatapojen ja 
palvelurakenteiden kehittämistä ja käyttöä, 
joiden avulla laissa säädettyjä tehtäviä voi-
daan kunnissa hoitaa taloudellisesti ja tuotta-
vasti kuitenkin lainsäädännössä asetetut pal-
velujen sisältöä koskevat vaatimukset toteut-
taen. 

Ehdotetussa laissa keskeisinä muutosme-
kanismeina ovat moniammatilliset asiakas-
lähtöiset toimintamallit, jotka on nähty kun-
nissa keskeisiksi keinoiksi palveluja koske-
van vaatimusten toteuttamiselle taloudellises-
ti erityisen vaikeissa olosuhteissa. Lakiehdo-
tuksen tarkoituksena on poistaa tällaisten 
poikkihallinnollisten toimintamallien toteut-
tamisen lakisääteisiä ja ohjauskäytännöstä 
johtuvia esteitä ja tukea niiden toteuttamista.  

Laissa tarkoitettuja kokeiluja tehtäisiin 
kuutta toimintamallia käyttäen. Ensimmäinen 
olisi hyvinvoinnin integroitua toimintamallia 
koskeva kokeilu, johon osallistuisivat Kou-
vola, Kuopio ja Oulu sekä Hämeenlinnan, 
Hattulan ja Janakkalan muodostama kunta-
ryhmä, Joensuun, Kontiolahden ja Liperin 
muodostama kuntaryhmä, Jyväskylän, Han-
kasalmen, Joutsan, Laukaan, Luhangan, 
Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uurais-
ten muodostama kuntaryhmä, Lappeenran-
nan, Imatran, Lemin, Luumäen, Savitaipa-
leen, Taipalsaaren, Parikkalan, Rautjärven ja 
Ruokolahden muodostama kuntaryhmä sekä 
Tampereen, Kangasalan, Nokian, Pirkkalan 
ja Ylöjärven muodostama kuntaryhmä. Toi-

nen olisi koulutuspalveluja koskeva kokeilu, 
johon osallistuisi Riihimäen, Hausjärven ja 
Lopen muodostama kuntaryhmä. Kolmas oli-
si kuntien toiminnan valvontaa koskeva ko-
keilu, johon osallistuisivat Kuopio sekä Jy-
väskylän, Hankasalmen, Joutsan, Laukaan, 
Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toiva-
kan ja Uuraisten muodostama kuntaryhmä, 
Tampereen, Kangasalan, Nokian, Pirkkalan 
ja Ylöjärven muodostama kuntaryhmä sekä 
Vaasan ja Mustasaaren muodostama kunta-
ryhmä. Neljäs olisi asumispalveluja koskeva 
kokeilu, johon osallistuisivat Kouvola ja 
Vantaa sekä Joensuun, Kontiolahden ja Lipe-
rin muodostama kuntaryhmä sekä Riihimäen, 
Hausjärven ja Lopen muodostama kuntaryh-
mä. Viides olisi kuntien ja Kansaneläkelai-
toksen yhteistyötä koskeva kokeilu, johon 
osallistuisi Kansaneläkelaitoksen ohella Van-
taa. Kuudes olisi nuorisotakuuta koskeva ko-
keilu, johon osallistuisivat Helsinki, Kouvo-
la, Oulu, Rovaniemi ja Vantaa sekä Forssan 
ja Ypäjän muodostama kuntaryhmä, Joen-
suun, Kontiolahden ja Liperin muodostama 
kuntaryhmä, Jyväskylän, Hankasalmen, Jout-
san, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjä-
veden, Toivakan ja Uuraisten muodostama 
kuntaryhmä, Järvenpään, Hyvinkään, Kera-
van, Mäntsälän, Sipoon, Pornaisten, Nurmi-
järven ja Tuusulan muodostama kuntaryhmä, 
Lahden, Hollolan, Hämeenkosken, Iitin, 
Kärkölän ja Nastolan muodostama kunta-
ryhmä sekä Lappeenrannan, Imatran, Lemin, 
Luumäen, Savitaipaleen, Taipalsaaren, Pa-
rikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden muo-
dostama kuntaryhmä. Nämä kunnat ja kunta-
ryhmät lueteltaisiin nimenomaisesti myös 
ehdotetussa laissa. Kokeiluun osallistuminen 
edellyttäisi kunnan ja valtiovarainministeriön 
ja tarvittavien muiden valtion viranomaisten 
välisen kokeilun toteuttamisen tarkempia 
kohteita ja seurannassa käytettäviä indikaat-
toreita koskevan sopimuksen tekemistä. 
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Esitykseen sisältyvä laki on tarkoitettu tu-
lemaan voimaan vuoden 2015 alusta ja ole-

maan voimassa vuoden 2016 loppuun. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyti la  

1.1 Nykytilan kuvaus 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen oh-
jelmaan sisältyvien kuntapolitiikka koskevi-
en tavoitteiden mukaan hallituksen tavoittee-
na on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset 
kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko 
maassa, luoda edellytykset kuntien taloutta 
vahvistavalle kehittämistoiminnalle ja yh-
dyskuntarakenteen eheyttämiselle sekä vah-
vistaa kunnallista itsehallintoa ja paikallista 
demokratiaa. Ohjelman mukaan rajoitetaan 
myös uusien ja nykyisten tehtävien ja vel-
voitteiden lisäämistä ja laajentamista kunnille 
ja arvioidaan mahdollisuudet vähentää kunti-
en velvoitteita.  

Valtiovarainministeriö asetti marraskuussa 
2011 kuntien tehtävien arviointiryhmän, jon-
ka tehtävänä oli määritellä kuntien tehtävät ja 
niihin liittyvät uudistustarpeet sekä arvioida 
mahdollisuudet vähentää kuntien velvoitteita. 
Arviointityöryhmän määräaika on päättynyt 
toukokuun lopussa 2014. 

Osana edellä mainittua kuntien tehtävien 
arviointityötä valtiovarainministeriö asetti 
maaliskuussa 2012 selvityshenkilön laati-
maan kuntien nykyisiä tehtäviä koskevan 
kartoituksen. Kartoituksen tietopohja hankit-
tiin kaikille ministeriöille tehdyllä kyselyllä. 
Lisäksi kartoituksessa hyödynnettiin kuntien 
kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvi-
tyksestä antamien lausuntojen yhteydessä an-
tamia kuntien tehtävien kehittämistä koske-
via vastauksia. Selvityshenkilön raportti jul-
kaistiin tammikuussa 2013 (Kuntien tehtävi-
en kartoitus, VM:n julkaisu 2/2013). 

Selvityksessä tehtävällä tarkoitetaan sitä 
palvelua tai toimintoa, joka kunnan tulee to-
teuttaa kuntalaista ja asiakasta varten tai jos-
kus myös muuta viranomaista varten. Vel-
voitteen osalta selvityksen yhteydessä laadit-
tiin määritelmä, jonka mukaan velvoitteilla 
tarkoitetaan laissa tai lainsäädännön nojalla 
asetuksessa kunnalle säädettyä kuntia vel-

voittavaa määräystä siitä, miten lakisääteinen 
tehtävä tulee toteuttaa.   

Säädökset ovat samalla tavalla kuntaa vel-
voittavia siitä riippumatta, luokitellaanko 
niiden sisältö tehtäväksi vai velvoitteeksi. 
Suosituksella puolestaan on tarkoitettu lain 
tai asetuksen täydennykseksi annettua suosi-
tusta siitä, miten tehtävä tulisi toteuttaa. Suo-
situkset eivät ole kuntaa sitovia.  

Selvitysraportin mukaan kunnilla oli 535 
tehtävää 1.8.2012 mennessä voimaan tullees-
sa lainsäädännössä. Ottaen huomioon hallin-
nonalojen ja lainsäädännön moninaisuuden ja 
siitä johtuvan määrittelyjen erilaisuuden eri 
sektoreilla, lukumäärä ei kuitenkaan ole ai-
van tarkka. Selvityksen tekemisen jälkeen 
voimaan tulleen lainsäädännön huomioon ot-
taen tehtäviä on todennäköisesti jo jonkin 
verran enemmän.  

Selvityksen mukaan tehtäviä oli kymmenen 
ministeriön toimialalta. Näistä selkeästi eni-
ten tehtäviä oli asetettu kunnille sosiaali- ja 
terveysministeriön (194), ympäristöministe-
riön (82), liikenne- ja viestintäministeriön 
(62) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön (60) 
hallinnonalojen lainsäädännössä. Yhteensä 
tehtäviä koskevia lakeja ja asetuksia oli 138. 

Kunnille annettujen lakisääteisten tehtävien 
kehitys 1930-luvulta nykyhetkeen on tehty-
jen selvitysten mukaan ollut se, että tehtävät 
ovat selkeästi lisääntyneet, ja että ne ovat 
asettaneet kunnille sisällöllisesti aikaisempaa 
yksityiskohtaisempia menettelytapoja ja vel-
voitteita. Sääntelyn lisääntymiseen ovat vai-
kuttaneet useat toisistaan riippumattomat ja 
osin myös suomalaisesta lainsäätäjästä riip-
pumattomat tekijät. Yhteiskunnan vaurastu-
minen on mahdollistanut jatkuvan hyvinvoin-
tipalvelujen kehittämisen. Vuonna 1976 
Suomessa tuli voimaan YK:n taloudellisia, 
sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia kos-
keva kansainvälinen yleissopimus (SopS 
6/1976), jolla taataan muun muassa oikeus 
työhön, terveyteen, ravintoon, asuntoon ja 
sosiaaliturvaan. YK seuraa sopimuksen to-
teutumista raportointimenettelyllä. Euroopan 
ihmisoikeussopimus eli yleissopimus ihmis-
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oikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi 
(SopS 18-19/1990) tuli Suomessa voimaan 
vuonna 1990. Sopimus koskee erityisesti niin 
sanottuja vapausoikeuksia. Sopimuksen to-
teutumista valvoo Euroopan neuvoston ih-
misoikeustuomioistuin. Sosiaalisia oikeuksia 
turvaava Euroopan sosiaalinen peruskirja 
(SopS 43-44/1991) tuli Suomessa voimaan 
vuonna 1991 ja uudistettu Euroopan sosiaali-
nen peruskirja (SopS 80/2002) vuonna 2002. 
Peruskirjassa turvatut oikeudet koskevat 
muun muassa asumista, terveyttä, koulutusta, 
työntekoa, henkilöiden vapaata liikkuvuutta 
sekä lasten, ikääntyneiden, vammaisten hen-
kilöiden ja perheen suojelua. Euroopan sosi-
aalisen peruskirjan valvonta perustuu rapor-
tointimenettelyyn. Säädöspohjan kehitykseen 
ovat lisäksi vaikuttaneet vuonna 1995 tapah-
tunut Suomen liittyminen Euroopan Unioniin 
ja vuonna 2000 voimaan tullut perustuslaki-
uudistus. Myös 1990-luvun valtionosuusuu-
distuksella voi ajatella olevan osuutta asiaan. 
Kun resurssiohjaus löyhentyi, sitä osin kor-
vattiin normiohjauksella. Kuntien lakisäätei-
sen tehtäväperustan historiallinen kehitys on 
kumulatiivisesti ollut seuraava: 1930-luku tai 
aikaisemmin 40 tehtävää, 1940-luku 56 teh-
tävää, 1950-luku 59 tehtävää, 1960-luku 86 
tehtävää, 1970-luku 114 tehtävää, 1980-luku 
176 tehtävää, 1990-luku 265 tehtävää, 2000-
luku 399 tehtävää ja 2010-luku 506 tehtävää 
sekä 2012 elokuuhun mennessä voimaan tul-
leessa lainsäädännössä edellä mainitut 535 
tehtävää. 

Selvityksen mukaan kunnille oli säädetty 
yhteensä 974 velvoitetta. Niistä valtaosa eli 
524 velvoitetta oli sosiaali- ja terveysministe-
riön hallinnonalalla. Määrällisesti merkittä-
vimpiä velvoitetyyppejä ovat viranomaisyh-
teistyövelvoite, asiakasyhteistyövelvoite, 
velvoite toimintoa koskevan suunnitelman 
tekemiseen ja tiedon antamisvelvoite. Toi-
minnallisia suunnitteluvelvoitteita oli aineis-
toon kirjautunut yhteensä 85. Lakisääteiset 
yksilölliset palvelusuunnitelmat on suureksi 
osaksi luokiteltu tehtäviin, koska ne koskevat 
asiakkaalle annettavaa palvelua. 

Useimpiin eli 75 %:iin kuntien tehtävistä 
liittyi myös jokin siihen liittyvä velvoite. 
Moniin tehtäviin liittyi myös useampia vel-
voitteita. Sosiaali- ja terveysministeriön hal-
linnonalalla on yli kaksinkertainen määrä eri-

laisia velvoitteita tehtävien määrään verrattu-
na, kun liikenne- ja viestintäministeriön ja 
ympäristöministeriön kohdalla taas velvoit-
teita on vähemmän kuin tehtäviä.  

Ehdotettu laki sisältäisi säännöksiä, joissa 
ehdotetaan tehtäväksi eräitä poikkeuksia tai 
jotka koskisivat muun muassa seuraavissa la-
eissa säänneltyä toimintaa. 
 
Yksilölliseen palvelusuunnitteluun vaikutta-
via säädöksiä 

Lakisääteisiä yksilöllisiä palvelusuunnitel-
mia on säädetty tehtäväksi runsaasti sosiaali- 
ja terveydenhuollon eri palvelujen kohdalla, 
opetusalalla ja muilla palvelualoilla.  Kokei-
lujen kannalta ajankohtaisia säännöksiä, jois-
sa yksilöllisistä palvelusuunnitelmista sääde-
tään ovat: sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 
ja oikeuksista (812/2000) annetun lain 7 
§:ssä tarkoitettu palvelu- ja hoitosuunnitel-
ma; sosiaalihuoltoasetuksen (607/2003) 6 
§:ssä tarkoitettu asiakkaan huoltosuunnitel-
ma; kuntouttavasta työtoiminnasta annetun 
lain (189/2001) 5 §:ssä tarkoitettu aktivointi-
suunnitelma; kotoutumisen edistämisestä an-
netun lain (1386/2010) 11 §:ssä tarkoitettu 
kotouttamissuunnitelma; terveydenhuoltolain 
(1326/2010) 24 §:ssä tarkoitettu hoito- ja 
kuntoutussuunnitelma, 25 §:ssä tarkoitettu 
kotisairaanhoidon hoito- ja palvelusuunni-
telma sekä 29 §:ssä tarkoitettu lääkinnällinen 
yksilöllinen kuntoutussuunnitelma; potilaan 
asemasta ja oikeuksista (785/1992) annetun 
lain 4 a §:ssä tarkoitettu tutkimusta, hoitoa tai 
lääkinnällistä kuntoutusta koskeva suunni-
telma; valtioneuvoston asetuksessa neuvola-
toiminnasta, koulu- ja opiskeluterveyden-
huollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä 
suun terveydenhuollosta (338/2011) 6 §:ssä 
ja 8 §:ssä tarkoitetut suunnitelmat; vammai-
suuden perusteella järjestettävistä palveluista 
ja tukitoimista annetun lain (380/1987) 3 a 
§:ssä tarkoitettu vammaisen henkilön palve-
lusuunnitelma; kehitysvammaisten erityis-
huollosta (988/1977) annetun asetuksen 4 
§:ssä tarkoitettu suunnitelma annettavasta 
erityishuollosta; päihdehuoltoasetuksen 
(653/1986) 2 §:ssä tarkoitettu asiakkaan kun-
toutussuunnitelma; omaishoidon tuesta 
(937/2005) annetun lain 7 §:ssä tarkoitettu 
hoito- ja palvelusuunnitelma; ikääntyneen 
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väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäk-
käiden sosiaali- ja terveys-palveluista anne-
tun lain (980/2012) 16 §:ssä tarkoitettu pal-
velusuunnitelma; lastensuojelulain 
(417/2007) 3 §:ssä tarkoitettu lapsi- ja perhe-
kohtainen lastensuojelu-tarpeen selvitys ja 
asiakassuunnitelma sekä 30 §:ssä tarkoitettu 
asiakassuunnitelma; lasten päivähoidosta 
(36/1973) annetun lain 7 §:ssä tarkoitettu 
kuntoutussuunnitelma; perusopetuslain 
(628/1998)16 a §:ssä tarkoitettu tehostettuun 
tukeen liittyvä oppimissuunnitelma ja 17 a 
§:ssä tarkoitettu henkilökohtainen opetuksen 
järjestämistä koskeva suunnitelma sekä 36 a 
§:ssä tarkoitettu henkilökohtainen suunnitel-
ma erotetun oppilaan opetuksen järjestämi-
sestä; sekä ammatillisesta koulutuksesta 
(630/1998) annetun lain 20 §:ssä tarkoitettu 
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 
koskeva suunnitelma. 

Palvelusuunnitelmiin tukeutuen ja liittyen 
palvelujen myöntämisestä tehdään kunnassa 
viranomaispäätöksiä. Tällaisia päätöksiä ovat 
muun muassa kehitysvammaisten erityis-
huollosta (519/1977) annetun lain 34 §:ssä 
tarkoitettu erityishuolto-ohjelma ja perusope-
tuslain 17 §:n 2 momentin mukainen erityi-
sen tuen päätös. 

Perusopetuslain mukaan erityistä tukea an-
netaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehi-
tyksen tai oppimisen tavoitteiden saavutta-
minen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimil-
la. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai 
pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Eri-
tyinen tuki muodostuu erityisen tuen päätök-
seen perustuvasta erityisopetuksesta sekä 
muista perusopetuksen tukimuodoista. Käy-
tettävissä ovat perusopetuksen kaikki tuki-
muodot. 

Perusopetuslain 17 §:n mukaan erityisen 
tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee 
tehdä kirjallinen päätös, jota tarkistetaan ai-
nakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen 
seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä.  
Päätös tehdään hallintolain mukaisesti. Oppi-
laan oikeusturvan ja opetuksen järjestämisen 
kannalta merkittävät asiat päätetään erityistä 
tukea koskevassa päätöksessä. Erityisen tuen 
päätöksessä tulee päättää oppilaan pääsään-
töinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- 
ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat pal-
velut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen 

poikkeava järjestäminen. Oppimäärän yksi-
löllistäminen edellyttää erityisen tuen päätös-
tä. 

Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen 
esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esi- 
tai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltä-
vää pedagogista selvitystä ja oppimisen te-
hostetun tuen antamista, jos psykologisen tai 
lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, 
että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, 
kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän 
häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn 
vuoksi voida antaa muuten. Jos erityisen tuen 
päätös tehdään perusopetuksen aikana ilman 
tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua 
oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin esi-
merkiksi onnettomuuden tai vakavan sairau-
den seurauksena. 
 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto ja aluehallintovirastot sosiaali- ja ter-
veydenhuollon ohjaajina ja valvojina 

Kuntien järjestämisvastuulle kuuluvaa so-
siaali- ja terveydenhuoltoa ohjaa ja valvoo 
valtakunnallisena keskushallinnon viran-
omaisena Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto (Valvira) ja alueellisina vi-
ranomaisina aluehallintovirastot (AVI). Sosi-
aali- ja terveydenhuollon yleinen suunnittelu, 
ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terve-
ysministeriölle. 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rastosta annetun lain (669/2008) 1 §:n mu-
kaan Valviran tehtävänä on  edistää ohjauk-
sen ja valvonnan keinoin oikeusturvan toteu-
tumista ja palvelujen laatua sosiaali- ja ter-
veydenhuollossa, sekä elinympäristön ja vä-
estön terveysriskien hallintaa. Viraston teh-
tävänä on edellä mainitun lain 2 §:n perus-
teella huolehtia terveydenhuollon ammatti-
henkilöistä annetussa laissa (559/1994), kan-
santerveyslaissa (66/1972), työterveyshuolto-
laissa (1383/2001), erikoissairaanhoitolaissa 
(1062/1989), terveydenhuoltolaissa 
(1326/2010), mielenterveyslaissa 
(1116/1990), yksityisestä terveydenhuollosta 
annetussa laissa (152/1990), tartuntatautilais-
sa (583/1986), sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä anne-
tussa laissa (159/2007), sähköisestä lääke-
määräyksestä annetussa laissa (61/2007), so-
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siaalihuoltolaissa (710/1982), yksityisistä so-
siaalipalveluista annetussa laissa (922/2011), 
kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa 
laissa (519/1977), terveydensuojelulaissa 
(763/1994), alkoholilaissa (1143/1994), tu-
pakkalaissa (693/1976), geenitekniikkalaissa 
(377/1995) ja terveydenhuollon laitteista ja 
tarvikkeista annetussa laissa (629/2010) sille 
säädetystä lupahallinnosta, ohjauksesta ja 
valvonnasta. Valviralla on myös muita sille 
säädettyjä tehtäviä. 

Aluehallintovirastot edistävät aluehallinto-
virastoista annetun lain (896/2009) 2 §:n mu-
kaan alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla 
lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja val-
vontatehtäviä alueillaan. Aluehallintovirastot 
hoitavat lain 4 §:n mukaan niille erikseen 
säädettyjä tehtäviä sosiaali- ja terveydenhuol-
lon, ympäristöterveydenhuollon, koulutus-, 
lasten päivähoito-, kirjasto-, liikunta- ja nuo-
risotoimen, oikeusturvan edistämisen ja to-
teuttamisen, ympäristönsuojelu- ja vesilain-
säädännön alaan kuuluvien lupa- ja muiden 
hakemusasioiden, pelastustoimen, työsuoje-
lun valvonnan ja kehittämisen, työssä käytet-
tävien tuotteiden tuotevalvonnan sekä kulut-
taja- ja kilpailuhallinnon toimialoilla. Alue-
hallintovirastoilla on myös muita niille sää-
dettyjä tehtäviä.  

Aluehallintovirastojen tehtävistä säädetään 
useissa eri toimialoja koskevissa laeissa. 
Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon eri-
tyislainsäädäntöön sisältyy noin 130 aluehal-
lintovirastojen tehtäviä määrittävää säännös-
tä. Niiden perusteella aluehallintoviraston 
tehtäviin kuuluu muun muassa sosiaalihuol-
lon, kansanterveystyön, erikoissairaanhoi-
don, mielenterveystyön ja tartuntatautien 
vastustamistyön ohjaus ja valvonta toimialu-
eellaan samoin kuin yksityisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottajien ohjaus, lupahal-
linto ja valvonta toimialueellaan. 

Säännösten mukaan aluehallintovirastolle 
kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus 
ja valvonta toimialueellaan. Valviran tehtä-
viin taas kuuluu ohjata sosiaali- ja terveys-
ministeriön alaisena aluehallintovirastojen 
toimintaa niiden toimintaperiaatteiden, me-
nettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhden-
mukaistamiseksi sosiaali- ja terveydenhuol-
lon huollon ohjauksessa ja valvonnassa. Li-
säksi Valviralle on säädetty tehtäväksi ohjata 

ja valvoa sosiaali- ja terveydenhuoltoa erityi-
sesti silloin kun kyseessä on periaatteellisesti 
tärkeät tai laajakantoiset asiat, usean aluehal-
lintoviraston toimialuetta tai koko maata 
koskevat asiat, asiat, jotka liittyvät Sosiaali- 
ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa kä-
siteltävään terveydenhuoltoa tai terveyden-
huollon ammattihenkilöä koskevaan valvon-
ta-asiaan sekä asiat, joita aluehallintovirasto 
on esteellinen käsittelemään. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnalla 
ja siihen liittyvällä ohjauksella turvataan ja 
edistetään palvelujen laatua sekä asiakas ja 
potilasturvallisuutta. Tavoitteena on ehkäistä 
jo ennalta asiakas- ja potilasturvallisuutta 
vaarantavien olosuhteiden ja käytäntöjen 
syntymistä. Varsinaisen kanteluiden, valvon-
ta-asioiden käsittelyn ja tarkastuskäyntien 
kautta toteutettavan valvontatoiminnan lisäk-
si aluehallintovirastot ja Valvira antavat sekä 
kunnallisille että yksityisille sosiaali- ja ter-
veydenhuollon toimijoille valvontaan liitty-
vää ohjausta monin eri tavoin. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjel-
mat 

Valtakunnallinen valvontaohjelma on asia-
kirja, jonka avulla Valvira ja aluehallintovi-
rastot toteuttavat suunnitelmallista sosiaali- 
ja terveydenhuollon valvontaa sekä yhden-
mukaistavat ohjausta ja valvonta- ja ratkai-
sukäytäntöjä. Sen avulla myös kehitetään 
valvonnan riskiperusteisuutta sekä läpinäky-
vyyttä. Valvontaohjelmat ovat keskeinen 
Valviran ja aluehallintovirastojen toiminnan 
yhdenmukaistamisen ja yhteisten linjausten 
sopimisen väline. Valvontaohjelmien tarkoi-
tuksena on myös määritellä asianmukaisen 
toiminnan kriteerit, siirtää valvonnan paino-
pistettä ennakoivaan valvontaan, luoda läh-
tökohtia omavalvonnan parantamiselle, pa-
rantaa valvonnan vaikuttavuutta ja suunnata 
valvonnan niukkoja voimavaroja keskeisiin 
tehtäviin, määritellä suunnitelmallisen val-
vonnan aikataulutusta ja työnjakoa sekä lisä-
tä väestön tietoja asiakkaiden ja potilaiden 
oikeuksista.  

Terveydenhuollon valvontaohjelmia on 
vuosina 2012 - 2014 kaksi. Toinen koskee 
lasten ja nuorten ehkäiseviä terveyspalveluja 
kunnissa ja toisen aiheena on kiireettömään 
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hoitoon pääsy. Sosiaalihuollon valvontaoh-
jelmat jakautuvat sosiaalihuollon valvonnan 
periaatteita käsittelevään yleiseen osaan ja 
palvelukohtaisiin valvontaohjelmiin. Palve-
lukohtaisia valvontaohjelmia ovat ympäri-
vuorokautinen hoito ja hoiva vanhustenhuol-
lossa, lastensuojelun ympärivuorokautinen 
hoito ja kasvatus (2012 - 2014), mielenterve-
ys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset 
asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoi-
to (2012 - 2014), vammaisten ympärivuoro-
kautiset asumispalvelut (2012 - 2014), toi-
meentulotuen määräaikojen noudattaminen 
(2012 - 2014), kotiin annettavat palvelut ja 
hoito (2012 - 2014) sekä kunnalliset lasten-
suojelupalvelut (2013 - 2014).  

Tarkoituksena on, että vuonna 2015 val-
mistuu yksi sosiaali- ja terveydenhuollon val-
takunnallinen valvontaohjelma, joka korostaa 
riskinarviointiin perustuvaa toimeenpanoa. 
 
 
 
Kunta yksityisen sosiaali- ja terveydenhuol-
lon valvojana 

Aluehallintovirastojen ja Valviran lisäksi 
myös kunnilla on yksityistä sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoa koskevia valvontatehtäviä. 
Yksityisestä terveydenhuollosta annetun 13 
§:n mukaan kunnassa lain tarkoittamana val-
vontaviranomaisena toimii kansanterveyslain 
(66/1972) 6 §:ssä tarkoitettu monijäseninen 
toimielin. Edelleen lain 18 §:n mukaan ter-
veyslautakunnan tulee ilmoittaa tietoonsa tul-
leista puutteellisuuksista tai epäkohdista asi-
anomaiselle aluehallintovirastolle. 

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 
3 §:n mukaan laissa tarkoitettuja valvontavi-
ranomaisia ovat aluehallintovirastojen ja 
Valviran lisäksi sosiaalihuoltolain 6 §:ssä 
tarkoitettu kunnan toimielin tai sen määrää-
mä viranhaltija. Lain 34 §:n mukaan Alue-
hallintovirasto ohjaa ja valvoo toimialueel-
laan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluja ja 
kunnan toimielin ohjaa ja valvoo alueellaan 
tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluja. Ympä-
rivuorokautisia sosiaalipalveluja tuottavan 
yksityisen palvelujen tuottajan lupahakemuk-
sen liitteenä tulee olla kunnan lausunto. 
Muusta kuin ympärivuorokautisesta yksityi-
sestä sosiaalipalvelusta on tehtävä kirjallinen 

ilmoitus kunnalle, joka arvioi toiminnan 
lainmukaisuuden ja toimittaa ilmoituksen lu-
paviranomaiselle rekisterinpitoa varten.  

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 
35 §:ssä on säädetty valvontaviranomaisten 
välisestä yhteistyöstä. Pykälän mukaan val-
vontaviranomaisten on toimittava yhteistyös-
sä kyseisessä laissa säädettyjä tehtäviä hoita-
essaan. 
 
Asumispalvelujen ohjaus 

Sosiaali- ja terveysministeriön hallin-
nonalalla on lainsäädäntöä, jolla ohjataan 
asumispalvelujen laatua. Yksityisistä sosiaa-
lipalveluista annetun lain 4 §:ssä säädetään 
toimintaedellytyksistä. Kyseisen lainkohdan 
mukaan toimintayksikössä tulee olla riittävät 
ja asianmukaiset toimitilat ja varusteet sekä 
toiminnan edellyttämä henkilöstö. Toimitilo-
jen tulee olla terveydellisiltä ja muilta olo-
suhteiltaan siellä annettavalle hoidolle, kas-
vatukselle ja muulle huolenpidolle sopivia. 
Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemi-
sesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspal-
veluista annetun lain 22 §:ssä säädetään toi-
mitiloista. Kyseisen lainkohdan mukaan pal-
veluntuottajan on huolehdittava siitä, että 
iäkkäidenhenkilöiden käytössä olevat palve-
luntuottajan toimitilat ovat riittävät, turvalli-
set, esteettömät, kodikkaat sekä muutenkin 
olosuhteiltaan sopivat heidän tarpeisiinsa 
nähden.  

Valtioneuvoston periaatepäätös kehitys-
vammaisten henkilöiden yksilöllisen asumi-
sen ja palvelujen turvaamisesta tähtää mm. 
kehitysvammaisten laitosasumisen purkami-
seen. Periaatepäätöksessä todetaan, että asun-
tojen rakentamisella ja hankkimisella sekä 
lähiyhteisön palvelujen kehittämisellä turva-
taan se, että laitoksista muuttaminen toteutuu 
hallitusti. Laitoksissa asumisen lopettaminen 
ei tarkoita sitä, että laitoksista muutetaan 
uuslaitoksiin, asuntokeskittymiin tai tyhjil-
leen jääneisiin laitosrakennuksiin, jotka eivät 
täytä tavallisen asumisen laadun kriteereitä. 
Periaatepäätöksen toimenpide 26 ja 28 ovat 
toimenpiteitä joilla varmistetaan laitoksista 
muuttaminen Suomessa seuraavasti: 26. Yh-
tenevällä kuntien omavalvonnalla ja aluehal-
lintoviranomaisten valvonnalla varmistetaan, 
että muutot toteutuvat asiakkaiden oikeuksia 
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kunnioittaen. Valvonnassa kiinnitetään eri-
tyistä huomiota Sosiaali- ja terveysalan lupa- 
ja valvontaviraston (Valvira) ja aluehallinto-
virastojen laatimassa vammaisten ympäri-
vuorokautisia asumispalveluja koskevassa 
valvontaohjelmassa määriteltyjen asunnon 
laatukriteerien täyttymiseen sekä yksilöllis-
ten palvelujen turvaamiseen sekä 28. Asumi-
nen järjestetään osana tavallisia asuinalueita 
ja asunnoissa, jotka vastaavat normaalin 
asunnon tunnuspiirteitä. Tavoitteena on asu-
minen joko omassa asunnossa tai pienissä 
asuinryhmissä. Uudistettavassa vammaislain-
säädännössä ja sen toimeenpanossa ohjataan 
asuntoryhmien asuntojen enimmäismäärää. 

Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 
2013 julkaisemassa "Laatusuositus hyvän 
ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen pa-
rantamiseksi" ohjataan ympärivuorokautisen 
hoidon toimintayksikköjä mm. siten, että ti-
lojen mitoituksen on oltava riittävä asumisen 
laadun, tilojen joustavan ja muunneltavissa 
olevan käytön ja hoitohenkilökunnan työs-
kentelyn kannalta ja että asukashuoneiden, 
käytävien, yhteistilojen sekä piha-alueiden 
on oltava esteettömiä ja turvallisia. Suosituk-
sena uusia toimintayksiköitä rakennettaessa 
tai vanhoja peruskorjattaessa on, että jokai-
sella asukkaalla olisi oma huone ja kylpy-
huone, ellei asukas nimenomaan halua asua 
toisen asukkaan kanssa.  

Myös ympäristöministeriön hallinnonalalla 
myönnettäviin, palveluasuntojen tuotantoa 
koskeviin valtiontukiin liittyy sellaista viran-
omaisohjausta, joka on merkityksellistä asu-
mispalveluja koskevan kokeilun kannalta. 
Valtion varoista myönnetään avustuksia eri-
tyisryhmille tarkoitettujen asuntojen raken-
tamista, perusparantamista ja hankintaa var-
ten siten kuin avustuksista erityisryhmien 
asunto-olojen parantamiseksi annetussa lais-
sa (1281/2004, jäljempänä investointiavus-
tuslaki) tarkemmin säädetään. Avustusten ta-
voitteena on lisätä erityisryhmiin kuuluvien 
henkilöiden asumistarpeisiin soveltuvien ja 
asumiskustannuksiltaan kohtuullisten vuok-
ra-asuntojen tarjontaa. Avustuksia myönnet-
täessä erityisryhminä pidetään muun muassa 
muistisairaita ja huonokuntoisia vanhuksia, 
vammaisia sekä mielenterveyskuntoutujia. 
Avustusten myöntämisestä vastaa Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskus (jäljempänä 

ARA), ja avustuksia myönnetään vain yhdes-
sä valtion korkotukilainoituksen kanssa. Val-
tion tukea myönnettäessä tuen saamiselle ja 
käytölle asetetaan aina erilaisia ehtoja.  
ARA:n laatimissa tuenhakuohjeissa onkin 
määritelty tarkemmin joitakin avustuksen 
saamisen ehtoja, jotka liittyvät esimerkiksi 
avustettavien kohteiden sijaintiin, mitoituk-
seen ja laatutasoon.  
 
Nuorisotakuu ja koulutustakuu 

Nuorisotakuu ja koulutustakuu perustuvat 
pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen halli-
tusohjelmaan. Niistä ei ole olemassa erillistä 
lainsäädäntöä. Nuorisotakuulla tarkoitetaan 
toimintamallia, jonka tavoitteena on tarjota 
jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 
30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, har-
joittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutus-
paikka kolmen kuukauden kuluessa työttö-
mäksi joutumisesta. Koulutustakuulla tarkoi-
tettaan tavoitetta taata jokaiselle peruskou-
lunsa päättäneelle paikka lukiossa, ammatil-
lisessa koulutuksessa, oppisopimuksessa, 
työpajassa tai kuntoutuksessa.  

Nuorisotakuun tavoitteena on edistää nuo-
ren koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittu-
mista, ehkäistä nuorten työttömyyttä pitkit-
tymästä, tunnistaa nuorten syrjäytymisvaa-
raan liittyvät tekijät sekä tarjota nuorille tu-
kea jo varhaisvaiheessa estämään nuorten 
syrjäytymiskehitystä ja ulkopuolisuutta. 

Vuonna 2013 alkaneen nuorisotakuun toi-
meenpanossa keinoina ovat koulutustakuun 
toimet,  nuorten aikuisten osaamisohjelma,  
nuorten työvoima- ja elinkeinopalvelut (TE-
palvelut) ja  kuntoutuspalvelut mukaan luki-
en kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä  
muut nuorten yksilölliset palvelut, kuten et-
sivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta.  
 
1.2 Nykytilan arviointi 

Kuntien lakisääteisten tehtävien ja velvoittei-
den normiohjaus sekä suositukset ja ohjeet 

Kestävyysvaje koskee koko julkista talout-
ta, ja hallitus on useilla päätöksillä tähdännyt 
kestävyysvajeen supistamiseen. Kuntien laki-
sääteisten tehtävien ja velvoitteiden määrän 
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jatkuva kasvu on osaltaan lisännyt kuntien 
kustannuksia. 

Hallituksen maaliskuussa 2013 tekemän 
kehyspäätöksen mukaan kuntien velvoittei-
den vähentämisen toimintaohjelman tueksi 
käynnistetään vuoden 2014 alusta paikallisia 
kokeiluja. Paikallisissa kuntakokeiluissa mi-
nisteriöt ja kunnat sopivat yhdessä palveluja 
koskevat tavoitteet.  

Hallituksen elokuussa 2013 hyväksymässä 
rakennepoliittisessa ohjelmassa todetaan, että 
kuntien tehtäviä ja niiden perusteella säädet-
tyjä velvoitteita arvioidaan vuosina 2014-
2017 toimintaohjelmassa, jolla tavoitellaan 
yhden miljardin euron kokonaisvähennystä 
kuntien toimintamenoihin vuoden 2017 tasol-
la.  Ohjelman mukaan velvoitteiden vähen-
tämisen tueksi käynnistetään vuoden 2014 
alusta paikallisia kokeiluja kuntarakennelain 
(1698/2009) tavoitteet täyttäville kunnille. 
Kuntien lakisääteisten tehtävien ja velvoittei-
den vähentäminen on osoittautunut odotetun 
vaikeaksi. Tässä esityksessä tarkoitettujen 
kokeilujen kautta on arvioitu voitavan hel-
pottaa vähentämiskynnystä ja edistää myös 
sellaisia toimintakäytäntöjen muutoksia, jot-
ka eivät välttämättä vaadi muutoksia säädös-
tasolla. 

Valtiovarainministeriö asetti elokuussa 
2013 kuntien velvoitteiden vähentämistä 
koskevien kokeilujen valmisteluhankkeen. 
Hankkeen toimikausi päättyi vuoden 2014 
helmikuun lopussa. Hankkeen tavoitteena oli 
luoda edellytykset kuntien velvoitteiden vä-
hentämistä koskevien kokeilujen käynnistä-
miselle vuoden 2014 alussa. Valmistelu tuli 
tehdä yhteistyössä kuntien kanssa siten, että 
kokeilut ovat kuntalähtöisiä ja voivat toimia 
myös muodostuvien kuntien palvelujen jär-
jestämisen suunnittelun apuna. 

Hallituksen marraskuussa 2013 tekemän 
rakennepoliittisen toimintaohjelman toi-
meenpanoa koskevan päätöksen mukaan 
kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi to-
teutetaan kuntakokeiluja vuosina 2015–2016. 
Niissä oli päätöksen mukaan tarkoitus ko-
keilla sellaisia säädösmuutoksia ja muita 
toimenpiteitä, joiden avulla kunnat voisivat 
poikkihallinnollisesti kehittää palveluraken-
nettaan ja palveluprosesseja sekä säästää kus-
tannuksiaan kokeilun piirissä olevista kunnil-
le asetetuista velvoitteista riippumatta ja lain-

säädännön mukaisesta palvelujen tavoitellus-
ta vaikuttavuudesta tinkimättä. 

Haku kuntakokeiluihin tuli päätöksen mu-
kaan käynnistää vuoden 2013 lopussa kuu-
teen eri toimintamallikokonaisuuteen: 1) hy-
vinvoinnin integroitu toimintamalli, 2) kou-
lutuspalvelukokeilu, 3) asumispalvelujen 
toimintamalli, 4) valvonnan toimintamalli, 5) 
kuntien ja Kelan yhteistyö sekä 6) nuorisota-
kuukokeilu.  

Kuntakokeilujen toteuttamista ja tavoittei-
den saavuttamista on hallituksen linjausten 
mukaisesti tarkoitus tukea muun muassa sel-
laisin säädösmuutoksin, jotka olisivat voi-
massa määräaikaisesti ja joita sovellettaisiin 
vain kokeilualueilla. Kuntakokeilujen avulla 
pyritään saamaan kokemuksia siitä, voivatko 
kokeiluun osallistuvat kunnat edellä mainit-
tujen säädösmuutosten ja muiden toimenpi-
teiden avulla poikkihallinnollisesti kehittää 
palvelurakennettaan ja säästää kustannuksi-
aan kunnille lainsäädännössä asetetuista vel-
voitteista riippumatta ja palvelujen vaikutta-
vuustavoitteista tinkimättä sekä edistämään 
kunnissa käynnissä olevaa palveluprosessien 
ja toimintamallien kehittämistyötä. Kokeilut 
kytkeytyvät hallituksen ohjelmaan sisälty-
vään kuntauudistukseen ja niiden avulla pyri-
tään myös palvelemaan käynnistyviä kuntien 
yhdistämisselvityksiä. Kokeilut voisivat toi-
mia lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon uu-
distuksen palvelurakenteiden ja toimintamal-
lien suunnittelun tukena. 

Kokeilujen mahdollisista sisällöistä tehtiin 
elokuussa 2013 Kuopion, Oulun, Tampereen, 
Jyväskylän, Vantaan ja Turun kaupunkien 
kanssa käytyjen keskustelujen perusteella 
esiselvitys. Esiselvityksessä nousi esille kun-
tien tiukkeneva taloustilanne ja asetettujen 
taloudellisten tavoitteiden toteuttamiseksi 
kunnissa jo päätetyt strategiat ja kehitys-
hankkeet. Tärkeänä kehittämissuuntana esi-
selvityksessä nousi esiin laaja-alaisten mo-
niammatillisten palvelumallien sekä kunta-
lais- ja asiakaslähtöisten palveluorganisaati-
oiden ja -prosessien kehittäminen.  

Tähän kehittämistyöhön liittyvien säädös-
perusteisten velvoitteiden aiheuttamia vaike-
uksia olivat esiselvityksen mukaan muuan 
muassa tietosuojalainsäädännön ja siihen 
kytkeytyvän hallinnonalakohtaisen lainsää-
dännön aiheuttamat tiedon liikkumisongel-
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mat kuntien laaja-alaisissa kehittämishank-
keissa ja lisäksi kuntien, valtion viranomais-
ten ja Kelan yhteistyöalueilla. Suositusten 
katsottiin aiheuttavan jopa eniten haasteita 
kuntien toiminnalle. Niissä määritellään tar-
koin palvelutasoa, henkilöstömitoitusta ynnä 
muita palvelutuotantoon liittyviä vaatimuk-
sia. Kunnissa katsottiin, että suosituksia val-
votaan joustamattomasti ikään kuin ne olisi-
vat sitovia normeja, ja myös oikeuslaitos 
käyttää niitä päätösten perusteena.  Kunnissa 
odotettiin valvontaviranomaisilta enemmän 
yhteistoiminnallista näkemystä ja otetta. Jot-
kut kunnat kritisoivat myös valtion viran-
omaisten (Valvira, aluehallintovirasto ja 
ARA) laatimia valvontaa, tuenhakua ja muita 
vastaavia toimenpiteitä koskevien ohjeiden 
ehtoja niiden kustannuksia nostavien vaiku-
tusten vuoksi. Esille nousi kysymys, miksi 
valvotaan resursseja, ei tulosta. Kaupungit 
olivat yleisesti valmiita sitoutumaan tuloksiin 
ja tulostavoitteisiin.  

Kokeilujen on tarkoitus olla kuntalähtöisiä 
ja monialaisia. Niiden tulisi mahdollistaa ja 
edistää kuntien strategioiden ja kehittämisen 
painopisteiden perusteella hahmotettujen hal-
linnonalojen ja organisaatioiden rajat ylittä-
vien toimintamallikokonaisuuksien toteutu-
mista. Lakiehdotuksen mukainen palvelu-
suunnitelmien yhdistäminen mahdollistaisi 
asiakaslähtöisen toiminnan, jossa asiakkaalla 
itsellään on ajantasainen ja kokonaisvaltainen 
tieto häntä koskevan palvelukokonaisuuden 
sisällöstä. 

Velvoitteiden poistamisen vastapainoksi ja 
toteutettavien tehtävien palvelutason pysyt-
tämiseksi lainsäädännön edellyttämällä tasol-
la kokeilussa sovitaan kokeilukuntien ja val-
tion kesken kokeilun aikana seurattavat toi-
minnalliset ja taloudelliset tavoiteindikaatto-
rit ja toteutetaan niiden seuranta. Lakiehdo-
tuksessa tarkoitetun indikaattoriperusteisen 
valvonnan olisi tarkoitus keskittyä pitkälti 
asiakaslähtöisesti palvelujen laatua ja vaikut-
tavuutta kuvaaviin indikaattoreihin. 

Esitystä valmisteltaessa ei ole ollut käytet-
tävissä sosiaali- ja terveydenhuollon järjes-
tämisen uudistamista koskevaa ratkaisua. 
Elokuussa 2014 sosiaali- ja terveysministeriö 
lähetti lausunnolle esitysluonnoksen sosiaali- 
ja terveydenhuollon järjestämislaiksi. Siinä 
uudistuksen keskeisenä keinona nähdään so-

siaali- ja terveydenhuollon mahdollisimman 
laaja integraatio, jossa perus- ja erikoispalve-
lut muodostavat ehjän palvelukokonaisuu-
den. Vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisestä kuuluu jatkossakin ensisijaisesti 
kunnille. Kunnalle tulisi ehdotuksen mukaan 
velvoite asettaa kunnan strategisessa suunnit-
telussa tavoitteita kuntalaisten hyvinvointia 
ja terveyttä edistävistä ja ongelmia ehkäise-
vistä toimenpiteistä ja palveluista sekä niihin 
varattavista voimavaroista. Ehdotettujen kun-
takokeilujen periaatteet ja keinot toimivat 
samaan suuntaan sosiaali- ja terveydenhuol-
lon järjestämislakia koskevan esitysluonnok-
sen kanssa ja tukevat sosiaali- ja terveyden-
huollon integraation toteuttamista kunnissa 
sekä laajemminkin sektori- ja organisaa-
tioriippumattomasti hyvinvointipalvelujen 
kokonaisvaltaista toteuttamista. 
 
Hyvinvoinnin integroidun toimintamallin 
edistäminen 

Hyvinvoinnin integroitua toimintamallia 
koskevassa kokeilussa on tarkoituksena tar-
kastella ja luoda uusia asiakaslähtöisiä toi-
mintamalleja ja työtapoja alueellisten monia-
laisten organisaatioiden sisäisen yhteistyön ja 
ulkoisten toimintojen ja tahojen kanssa. Te-
hokkaan ja vaikuttavan palvelukokonaisuu-
den suunnittelua varten viranomaisten käytet-
tävissä tulisi olla laaja-alaisesti asiakkaan 
olosuhteita ja tarpeita koskeva tieto, asiak-
kaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa 
loukkaamatta. Toimintamallia palvelevia 
toimenpideosioita ovat lakisääteisten yksilöl-
listen palvelusuunnitelmien osittainen yhdis-
täminen yhteiseksi yksilölliseksi palvelu-
suunnitelmaksi ja niitä koskevien tietojen kä-
sittely, tietojen käsittely toiminnallista suun-
nittelua varten sekä asiakkaan vastuutyönte-
kijän toimintaedellytysten varmistaminen. 
 
Koulutuspalvelukokeilu 

Koulutuspalvelukokeilussa pyritään toteut-
tamaan lasten ja nuorten alueellinen koulu-
tuskokeilu kuntarakennelain edellyttämällä 
yhdistymisselvitysalueella. Kokeilun tavoit-
teena on parantaa kuntien edellytyksiä hyö-
dyntää oppilaitosverkkoa ja henkilöstöä pe-
rusopetuksessa peruskoulun jälkeisessä tut-
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kintotavoitteisessa koulutuksessa. Tarkoituk-
sena on myös erityisesti hankkia kokemuksia 
lukiokoulutuksen hallinnollisesta yhteistyös-
tä. Lisäksi kokeilussa selvitettäisiin millä rat-
kaisuilla kokeilualueen kunnat voisivat jär-
jestää opetuksen parhaiten myös kuntien rajat 
ylittäen esimerkiksi hyödyntämällä yhteistä 
oppilaitosverkkoa, yhteisiä tiloja alueen 
kaikkien koulujen ja oppilaitosten kanssa, 
henkilöstön yhteiskäyttöä, yhteistä opintotar-
jontaa ja yhteistä tietoverkkoa. 
 
Valvonnan toimintamalli 

Kuntien taholta on tuotu esiin suositusten 
ja ohjeiden tiukka noudattaminen lupa- ja 
valvontaviranomaisten toiminnassa, vaikka 
suositukset ja ohjeet eivät ole sitovia. Tämä 
rajoittaa kuntien toiminnan tehokasta suun-
nittelua ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Kunta-
kokeilujen valmistelussa on todettu, että 
useissa tapauksissa esimerkiksi tiukat henki-
löstömitoitukset ja tilamitoitukset ja muut 
tarkoin numeraalisesti määritellyt ohjeet ei-
vät sisälly lainsäädäntöön tai asetuksiin, vaan 
suosituksiin ja usein myös Valviran ja alue-
hallintovirastojen vahvistamiin valvonta- ja 
muihin ohjeisiin. Niitä on noudatettu yhden-
vertaisuuden periaatteen toteuttamiseksi kun-
takohtaisessa harkinnassa, jolloin niistä on 
muodostunut normeihin verrattavaa ohjausta 
kuntiin nähden. Tämä on sitonut kuntien 
liikkumavaraa enemmän kuin säädökset. 

Valvonnan toimintamallia koskevassa ko-
keilussa pyritään kehittämään valvonnan me-
nettelytapoja. Kokeilussa kehitetään indikaat-
toriperusteista valvontaa, jota kokeiluaikana 
sovellettaisiin kokeilukuntia koskien. Kokei-
lu koskee sekä kuntien että yksityisten palve-
luntuottajien toimintaa. 
 
Asumispalvelumallin uudistaminen 

Asumispalvelujen järjestämisen merkitys 
vanhusten ja vammaisten hoidossa on kasva-
va ikärakenteen kehittymisen vuoksi. Halli-
tuksen rakennepoliittisessa ohjelmassa on li-
säksi hyväksytty tavoitteeksi laitospaikkojen 
väheneminen siten, että se vähentää kuntien 
menoja 300 milj euroa vuoden 2017 tasolla. 
Asumispalvelut nousivat kokeiluja koskevas-
sa esiselvityksessä yhdeksi sellaiseksi kun-

nallisen toiminnan alueeksi, jossa koettiin 
kunnille aiheutuvan lisäkustannuksia suosi-
tusten ja ohjeiden liian joustamattomasta so-
veltamisesta. Nämä tekijät merkitsevät sitä, 
että asumispalveluihin tulee saada sellaisia 
uudenlaisia toimintamalleja, jotka mahdollis-
tavat lakisääteisesti riittävän palvelutason to-
teuttavat palvelut siten, että ne kuntien ja val-
tion talouden puitteissa pystytään kustanta-
maan.  

Asumispalvelujen toimintamallia koske-
vassa kokeilussa on tarkoitus kehittää van-
husten, vammaisten ja muiden erityisryhmien 
palveluasumista mahdollistamalla kunnille 
räätälöityjen ja yksilöllisten asumisvaihtoeh-
tojen kokeileminen. Kokeilujen tavoitteena 
on tukea laitoshoidon purkamista ja erityis-
ryhmien asumispalvelujen asukaslähtöisten 
ja kustannustehokkaiden ratkaisujen toteut-
tamista. Vanhusten ja vammaisten asumis-
palvelut, palveluasuminen ja asumisyksiköt 
ovat yksi keskeinen tapa kehittää ja hallita 
kuntalaisten tarpeiden mukaista palvelura-
kennetta. Laitosvaltaisuuden hallittu purka-
minen on asiakkaiden, kuntien ja julkisen ta-
louden kannalta yhteinen etu. Säädöstasolla 
ei juuri ole tarkkoja kuntien toimintavapautta 
rajoittavia säädöksiä annettu. Vanhusten ja 
vammaisten asumispalveluissa sovelletaan 
kuntien hankkeiden rahoitukseen ja toimin-
taan muun muassa kunnissa tiukasti valvo-
tuksi koettuja tilojen ja henkilöstön mitoitus-
ta koskevia ohjeita. Tarvitaan olemassa ole-
vaa asuntokantaa ja muihin paikallisiin olo-
suhteisiin perustuvia uusia ja joustavia asu-
mispalveluratkaisuja. Kuntakokeilujen tässä 
toimintamallissa on tarkoitus kehittää asu-
mispalvelujen mallia ja joustavoittaa kunnille 
kustannuspaineita aiheuttavia suositusten 
noudattamiskäytäntöjä. 
 
Kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyö 

Kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteis-
työn kehittämisen alkuperäisenä tarkoitukse-
na oli edistää toimeentulotuen käsittelykäy-
täntöjä ja kunnallisten maksujen määrittelyä. 
Kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyö-
mallin osalta hallitus kuitenkin päätti 25 päi-
vänä maaliskuuta 2014 kehysriihessä, että 
kuntien ja Kansaneläkelaitoksen toimeentu-
lotukiyhteistyön tehostamiseksi sekä kansa-
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laisten yhdenvertaisuuden parantamiseksi pe-
rustoimeentulotuen laskenta ja maksatus siir-
retään vuoden 2017 alusta Kelan tehtäväksi. 
Tämän johdosta valmisteluresurssit päätettiin 
keskittää vain hallituksen linjaamaan tehtävi-
en siirtoon. Rajoitetusti voidaan kuitenkin 
kokeilla niin sanottua laajennettua Vantaan 
mallia, jossa jatketaan ja laajennetaan tähän 
asti toteutettua kaupungin ja Kansaneläkelai-
toksen yhteistyökokeilua. 
 
Nuorisotakuukokeilu 

Vuonna 2013 alkaneen nuorisotakuun toi-
meenpanon myötä nuorten palveluihin on 
saatu lisää resursseja.  Hallitus on varannut 
vuosittain 60 miljoonaa euroa nuorisotakuun 
toteutukseen ja lisäksi nuorten aikuisten mää-
räaikainen osaamisohjelmaan (2013-2015) 
on varattu erillisrahoitus.  

Vaikka nuorisotakuusta ei ole erillistä la-
kia, nuorisotakuun myötä usean hallin-
nonalan lainsäädäntöön on tehty muutoksia. 

Nuorisotakuun toimeenpanoa on arvioitu 
keväällä 2014 ilmestyneessä tutkimuksessa 
(Kuntoutussäätiö: Yhdessä tekeminen tuottaa 
tuloksia – nuorisotakuun tutkimuksellisen tu-
en loppuraportti). Tutkimuksen mukaan nuo-
risotakuu on lisännyt huomiota nuorten tilan-
teeseen, palvelutarpeisiin ja palvelujen kehit-
tämiseen ja noussut useilla paikkakunnilla 
keskeiseksi painopisteeksi.   

Tutkimuksen mukaan nuorisotakuun toteu-
tus on kuitenkin käynnistynyt ennakoitua hi-
taammin kunnissa ja varsin epätasaisesti ko-
ko maan tasolla. Syinä epätasaiseen käynnis-
tymiseen paikallistasolla ovat muun muassa 
heikkenevä kuntatalous, työpaikkojen vähe-
neminen, nuorten voimakas muuttovirta ja 
palvelujen riittämättömyys. Käynnistyminen 
on ollut hidasta myös työ- ja elinkeinohallin-
nossa, jossa usean uudistuksen yhtaikainen 
toteutus osui vuoden 2013 alkuun.  Vuoden 
2013 taloudellinen tilanne ja sen seurauksena 
kasvanut nuorten työttömyys ovat olleet iso 
haaste nuorisotakuun ensimmäisenä toteut-
tamisvuonna. 

Vuonna 2013 työ- ja elinkeinotoimistot te-
kivät työllistymissuunnitelman 93 %:lle nuo-
risotakuun piiriin kuuluvista nuorista ja pal-
veluihin osallistui enemmän nuoria kuin ai-
kaisemmin. Vuonna 2013 alkoi noin 209 000 

alle 25-vuotiaiden työttömyysjaksoa, joista 
76,5 % päättyi ennen kolmea kuukautta.  Al-
kuvuodesta 2014 alle 25-vuotiaiden nuorten 
virta yli 3 kuukauden työttömyyteen on hei-
kon työllisyystilanteen takia nuorisotakuusta 
huolimatta hieman suurentunut.  Nuorten 
työttömyyden kesto on kuitenkin saatu py-
symään 11-12 viikossa eli nuorten työttö-
myys on edelleen verraten lyhyttä verrattuna 
muuhun työttömyyteen. 

Nuorisolain 7 a §:ssä tarkoitettu nuorille 
palveluja tarjoavien toimijoiden verkosto on 
perustettu 93 prosenttiin kunnista. Etsivä 
nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta on laa-
jentunut nuorisotakuun myötä.  

Nuorisotakuun myötä toimeenpanossa mu-
kana olevat organisaatiot ovat muuttaneet 
omia toimintatapojaan ja eri toimijoiden vä-
linen yhteistyö on lisääntynyt ja tiivistynyt. 
Kyselyssä ja kehittämistyöpajoissa on nous-
sut esiin monia hyviä käytäntöjä ja yksittäisiä 
toimintamalleja sekä palvelujen organisoin-
timalleja.  Yhteistyön kehittäminen ja uusien 
yhteisten toimintatapojen omaksuminen vie 
aikaa ja edellyttää nuorten kanssa toimivien 
osaamisen kehittämistä. Asiakastietojen siir-
toon ja vaihtoon liittyvät kysymykset koetaan 
edelleen eri toimijoiden välistä yhteistyötä 
hankaloittavina.  Toimijoiden mukaan nuoria 
ei tavoiteta, tehdään turhaa päällekkäistä työ-
tä, palvelujen sujuvuus kärsii ja palvelupro-
sessit katkeavat.   

Nuorisotakuun toteutumista koskevan tut-
kimuksen mukaan jatkossa olisi tärkeää pa-
nostaa henkilökohtaisen kontaktin ja matalan 
kynnyksen palveluihin (valmistelussa oleva 
ns. ohjaamomalli) sekä vastuuhenkilömallei-
hin. Yksittäisten palvelujen sijaan tulisi pääs-
tä tavoitteellisiin, viranomaisten sektorirajat 
ylittäviin palvelukokonaisuuksiin. Kaikkein 
vaikeimmassa tilanteessa olevien nuorten 
auttamiseksi tulisi tehostaa nuorille kohden-
nettuja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
kuntoutuksen palveluja.  Kansaneläkelaitok-
sen ammatillisen kuntoutuksen kriteerejä lie-
vennettiin vuoden 2014 alussa. Myös Euroo-
pan sosiaalirahaston hankkeet tukevat osal-
taan nuorisotakuun tavoitteita ja muun muas-
sa matalan kynnyksen palvelujen kuten ns. 
ohjaamo-mallin kehittämistä. 
 
Hakumenettely kokeiluihin 
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Valtiovarainministeriö lähetti kunnille jou-
lukuussa 2013 kirjeen kuntakokeiluhankkee-
seen hakeutumisesta ja sitä koskevasta ha-
kumenettelystä. Kirjeen mukaan kunnilla oli 
mahdollisuus hakea yhteen tai useampaan 
osaan kokeiluohjelman kuudesta osa-
alueesta. Hakuaika päättyi vuoden 2014 
tammikuun lopussa.  Haku kohdistettiin kun-
tarakennelain tavoitteet täyttäviin kuntiin tai 
alueisiin. Parhaiten kokeiluja katsottiin ole-
van mahdollista toteuttaa sellaisessa kuntara-
kennelain tavoitteet täyttävässä kunnassa tai 
selvitysalueen kunnista muodostuvassa kun-
taryhmässä, jolla on riittävät toiminnalliset 
edellytykset kokeilun edellyttämän poikki-
hallinnollisen kehittämistyön tekemiseen. 
Hakulomakkeessa kunnilta pyydettiin tietoja 
siitä, mikä oli kunnan kehittämistilanne ha-
kemuksen kohteena olevan toimintamallin 
osalta sekä siitä, miten ne aikoivat toteuttaa 
kokeilua hakemallaan osa-alueella. Kunnilta 
pyydettiin myös tietoja kunnassa jo käytössä 
olevista kokeilun osa-alueen seurantaan so-
veltuvista palvelujen laatua ja tuloksia ku-
vaavista indikaattoreista. Kirjeen mukaan 
kokeiluihin oli tarkoitus valita ne kunnat, 
joiden katsottiin hakemuksessa esitettyjen 
tietojen ja suunnitelmien perusteella parhai-
ten edistävän kyseisten toimintamallien ke-
hittämistä ja kokeiluissa tavoiteltujen tulos-
ten saavuttamista. Kirjeessä todettiin lisäksi, 
että kokeilukunniksi valittujen kuntien kans-
sa tullaan laatimaan valtion ja kuntien väli-
nen kokeilun kohdentumista koskeva sopi-
mus.  

Valtiovarainministeriö sai määräaikaan 
mennessä hakemuksia kaikkiaan 28 kunnalta 
tai kuntaryhmältä, joista 17 kuntaa tai kunta-
ryhmää päätettiin kutsua kuntakokeilujen jat-
koneuvotteluihin. Nämä kunnat tai kunta-
ryhmät olivat: Espoon kaupunki, Forssan 
kaupunki, Helsingin kaupunki, Hämeenlin-
nan kaupungin ja Hattulan ja Janakkalan 
kuntien muodostama kuntaryhmä, Joensuun 
kaupunki, Jyväskylän kaupunki, Järvenpään, 
Hyvinkään, Keravan, Mäntsälän, Sipoon, 
Pornaisten, Nurmijärven ja Tuusulan muo-
dostama kuntaryhmä, Kouvolan kaupunki, 
Kuopion kaupunki, Lahden kaupunki, Lap-
peenrannan ja Imatran kaupunkien ja Lemin, 
Luumäen, Savitaipaleen, Taipalsaaren, Pa-
rikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien 

muodostama kuntaryhmä, Oulun kaupunki, 
Riihimäen kaupungin ja Hausjärven ja Lopen 
kuntien muodostama kuntaryhmä, Rovanie-
men kaupunki, Tampereen ja Ylöjärven kau-
punkien muodostama kuntaryhmä, Vaasan 
kaupungin ja Mustasaaren kunnan muodos-
tama kuntaryhmä sekä Vantaan kaupunki. 
Kuntaneuvottelujen ensimmäinen vaihe pi-
dettiin maaliskuussa 2014 ja toinen vaihe 
toukokuun alussa 2014. 
 
Aikaisempia kokeiluja 

Vuosina 1988 – 1996 toteutettiin vapaa-
kuntakokeilu, jonka tarkoituksena oli hank-
kia kokemuksia siitä, miten voidaan vahvis-
taa kunnallista itsehallintoa, lisätä kuntalais-
ten osallistumismahdollisuuksia, kehittää 
kunnallishallintoa paikallisia oloja nykyistä 
paremmin vastaavaksi, käyttää kuntien voi-
mavaroja nykyistä tehokkaammin sekä pa-
rantaa kunnallisia palveluja.  

Kainuun hallintokokeilun tarkoituksena oli 
hankkia kokemuksia maakunnallisen itsehal-
linnon vahvistamisen vaikutuksista Kainuun 
kehittämiseen, kunnallisten palvelujen järjes-
tämiseen, kansalaisten osallistumiseen, kun-
nallishallintoon, valtion aluehallinnon toi-
mintaan sekä maakunnan ja valtion kes-
kushallinnon suhteeseen. Kokeilusta säädet-
tiin Kainuun hallintokokeilusta annetussa 
laissa (343/2003). 

Ajalla 1.9.2012 – 31.12.2015 toteutetaan 
työvoimapalvelukokeilu, jonka tavoitteena 
on alentaa rakennetyöttömyyttä.  Kokeilussa 
pyritään löytämään uusia paikalliseen kump-
panuuteen perustuvia työmarkkinoiden integ-
roinnin malleja, joissa työllistymistä edistä-
viä palveluja suunniteltaessa otetaan nykyistä 
paremmin huomioon sekä työttömien työn-
hakijoiden että paikallisten työmarkkinoiden 
tarpeet. 

Kotihoidon kokeilun toteuttamiseksi sosi-
aalihuoltolakiin ja kansanterveyslakiin lisät-
tiin kumpaankin väliaikaisesti uusi 2 a luku 
lailla sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muut-
tamisesta (1428/2004) sekä kansanterveys-
lain väliaikaisesta muuttamisesta 
(1429/2004). Kokeiluaika oli vuoden 2005 
alusta vuoden 2010 loppuun. Kokeiluaikaa 
on sittemmin pidennetty vuoden 2014 lop-
puun sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muut-
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tamisesta annetun lain voimaantulosäännök-
sen muuttamisesta annetulla lailla 
(1314/2010) ja kansanterveyslain väliaikai-
sesta muuttamisesta annetun lain voimaantu-
losäännöksen muuttamisesta annetulla lailla 
(1315/2010). 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen 
kehittämistä koskevien alueellisten kokeilu-
jen tarkoituksena on kehittää alan toimijoi-
den yhteistyönä sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämistä tavalla, joka tukee perustervey-
denhuollon, sosiaalihuollon sekä erityistason 
palvelujen yhteensovittamista väestön tarpei-
den mukaisesti siten, että asiakas saa tarvit-
semansa palvelut eheänä kokonaisuutena. 
Asiasta säädetään sosiaali- ja terveydenhuol-
lon järjestämisen kehittämisestä vuosina 
2011 – 2014 annetussa laissa (328/2010). 
Laissa säädettiin muun muassa kokeilussa 
mukana olevien alueiden oikeudesta poiketa 
eräistä valtionavustuksen hakemista sekä so-
siaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja poti-
lastietojen käsittelyä koskevista säännöksistä. 

Parhaillaan on vireillä oleva kaavamääräys-
ten keventämiskokeilu, jonka tavoitteena on 
hankkia kokemuksia siitä, miten määräyksiä 
ja menettelyjä keventämällä voidaan edistää 
asuntorakentamista erityisesti kasvukeskuk-
sissa ja lisätä asuntotuotannon kustannuste-
hokkuutta. Asiasta säädetään kevennettyjen 
rakentamis- ja kaavamääräysten keventämi-
sestä annetulla lailla (1257/2010). 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen ke-
hittämisohjelma 

Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi 
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen ke-
hittämisohjelman (Kaste). Ohjelma perustuu 
Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta 
ja valtionavustuksesta annettuun lakiin 
(733/1992). Ohjelmassa määritellään alan 
uudistustyön tavoitteet ja toimenpiteet niiden 
saavuttamiseksi. Lisäksi siinä määritellään 
tavoitteiden saavuttamista tukevat keskeiset 
lainsäädäntöhankkeet, ohjelmat, suositukset 
ja valvonnan painopisteet. 

Kaste-ohjelma pureutuu sosiaali- ja tervey-
denhuollon keskeisten asiantuntijoiden ja 
kansalaisten esille nostamiin uudistustarpei-
siin. Ohjelmassa nivotaan yhteen hallitusoh-
jelma ja sosiaali- ja terveysministeriön 

(STM) strategian mukainen säädös-, resurssi- 
ja vuorovaikutusohjaus. 

Kaste-ohjelman tavoitteena on, että hyvin-
vointi- ja terveyserot kaventuvat ja että sosi-
aali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palve-
lut on järjestetty asiakaslähtöisesti. Painopis-
tettä siirretään ongelmien hoidosta fyysisen, 
henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin aktiivi-
seen edistämiseen ja ongelmien ehkäisemi-
seen koko väestössä 

Kaste-ohjelma muodostuu kuudesta osaoh-
jelmasta sekä niihin liittyvistä säädösuudis-
tuksista ja suosituksista. Osaohjelmat ovat I. 
Riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen, 
hyvinvointiin ja terveyteen parannetaan; II. 
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja 
uudistetaan; III. Ikäihmisten palveluiden ra-
kennetta ja sisältöä uudistetaan; IV. Palvelu-
rakennetta ja peruspalveluja uudistetaan; V. 
Tieto ja tietojärjestelmät saatetaan asiakkai-
den ja ammattilaisten tueksi ja VI. Johtami-
sella tuetaan palvelurakenteen uudistamista 
ja työhyvinvointia. 

 
2  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

2.1 Esityksen tavoitteet 

Kuntakokeilujen avulla pyritään saamaan 
kokemuksia siitä, miten kokeiluun osallistu-
vat kunnat voivat säädösmuutosten ja muiden 
toimenpiteiden avulla poikkihallinnollisesti 
kehittää palvelurakennettaan ja säästää kus-
tannuksiaan kunnille lainsäädännössä asete-
tuista velvoitteista riippumatta ja palvelujen 
vaikuttavuustavoitteista tinkimättä sekä edis-
tämään kunnissa käynnissä olevaa palvelu-
prosessien ja toimintamallien kehittämistyö-
tä.  

Kokeilut kytkeytyvät hallituksen ohjel-
maan sisältyvään kuntauudistukseen. Niiden 
on tarkoitus osaltaan palvella kuntien yhdis-
tämisselvityksiä. Ne voivat toimia myös so-
siaali- ja terveydenhuollon uudistuksen edel-
lyttämien palvelurakenteiden ja toimintamal-
lien kehittämisen tukena. 

Kokeilujen on tarkoitus olla kuntalähtöisiä 
ja monialaisia. Niiden tulisi mahdollistaa ja 
edistää kuntien strategioiden ja kehittämisen 
painopisteiden perusteella hahmotettujen hal-
linnonalojen ja organisaatioiden rajat ylittä-



 HE 117/2014 vp  
  

 

15

vien toimintamallikokonaisuuksien toteutu-
mista. Tavoitteena on  helpottaa kuntien pal-
velujen järjestämistä ja tuottamista ja samalla 
turvata palvelut lainsäädännössä asetetut vaa-
timukset toteuttaen.  

Velvoitteiden poistamisen ja ohjauksen ke-
ventämisen vastapainoksi ja toteutettavien 
tehtävien palvelutason pysyttämiseksi lain-
säädännön edellyttämällä tasolla kokeilussa 
sovitaan kokeilukuntien ja valtion kesken 
kokeilun aikana seurattavat toiminnalliset ja 
taloudelliset indikaattorit ja toteutetaan nii-
den seuranta ja valvonta. 

Lakisääteisten velvoitteiden poistamisen li-
säksi on valmistelun aikana noussut esiin mi-
nisteriöiden ja valtion eri viranomaisten sää-
dösten soveltamiseksi antamien suositusten 
ja ohjeiden merkitys kuntien palvelujen to-
teuttamistapoja rajoittavina ohjauksen muo-
toina. Lakiehdotuksen tavoitteeksi on nous-
sut myös kuntia sitomattoman ohjauksen ke-
hittäminen ja huomion kiinnittäminen 
enemmän asiakaslähtöisesti aikaansaatujen 
palveluiden sisältöön ja tuloksiin kuin toi-
minnan resursseihin ja tiloihin.  
 
2.2 Keskeiset ehdotukset 

Hyvinvoinnin integroitua toimintamallia 
koskevan kokeilun tarkoituksena on edistää 
asiakaslähtöisten ja moniammatillisten toi-
mintamallien luomista ja käyttämistä kuntien 
lakisääteisiä palveluja järjestettäessä ja tuo-
tettaessa tavoitteena tehokas ja vaikuttava 
toiminta. Lisäksi kokeilulla pyritään edistä-
mään toiminnan suunnittelussa palveluja 
käyttävän henkilön elinolosuhteita ja yksilöl-
lisiä tarpeita koskevan tiedon käsittelyä hen-
kilön edun mukaisesti sekä turvaten hänen 
yksityiselämänsä ja henkilötietojensa suoja. 

Koulutuspalveluja koskevalla kokeilulla 
pyritään kuntien yhteistyöllä parantamaan 
mahdollisuuksia hyödyntää oppilaitosverk-
koa ja henkilöstöä peruskoulun jälkeisessä 
toisen asteen koulutuksessa aikaisempaan te-
hokkaammin. Tarkoituksena on erityisesti 
hankkia kokemuksia lukiokoulutuksen hal-
linnollisesta yhteistyöstä. 

Kuntien toiminnan valvontaa koskevan ko-
keilun avulla on tarkoitus lisätä kokeilukun-
tien toimintamahdollisuuksia kuntien tehtä-
väksi säädetyssä sosiaali- ja terveyspalvelu-

jen järjestämisessä luomalla uusia toiminta-
malleja palveluiden ohjaukseen ja valvon-
taan. Kokeilussa pyritään myös keventämään 
yksityiskohtaisten suositusten ja ohjeiden va-
kiintuneita soveltamiskäytäntöjä ottamalla 
valvonnassa käyttöön uusia indikaattoreita. 
Kokeilussa voidaan kehittää myös omaval-
vontaa. 

Asumispalveluja koskevan kokeilun tarkoi-
tuksena on edistää vanhusten ja vammaisten 
asumispalvelujen uusien toimintamallien 
luomista ja toteuttamista kunnille kustannus-
paineita aiheuttavaa ohjausta keventäen ja 
asumispalveluja koskevien vahvistettujen pe-
riaatelinjausten mukaisesti. Kokeilussa voi-
daan edistää myös perhehoidon käyttöä. 

Kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteis-
työkokeilun avulla pyritään edistämään Van-
taan kaupungin ja Kansaneläkelaitoksen pal-
veluyhteistyötä toimeentulotukipalveluissa 
tavoitteena asiakkaan kertaalleen antamiin 
tietoihin perustuva oikein ajoitettu palvelu ja 
palveluprosessista kunnille ja Kansaneläke-
laitokselle aiheutuvan työmäärän ja koko-
naiskustannusten väheneminen. 

Nuorisotakuukokeilun avulla on tarkoitus 
tukea nuorisotakuun paikallista toteuttamista. 
Nuorisotakuuta koskevassa kokeilussa kehi-
tetään kuntien ja työ- ja elinkeinoviranomais-
ten yhteistyön toimintamalleja, nuorten työ-
hön ja opintoihin sijoittumisen palvelupolku-
ja ja eri palvelumuotojen tarjonnan lisäämistä 
sekä tiedonsaantia nuoren tilanteesta ja pal-
velujen käytöstä 
 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Kokeilujen taloudellisena tavoitteena on 
keventää kunnille niiden tehtävien toteutta-
miseksi asetetuista velvoitteista ja muusta 
ohjauksesta aiheutuvaa kustannustaakkaa. 
Näitä kustannuksia tulee muun muassa ehdo-
tetussa laissa käsitellyistä säädösperusteisten 
velvoitteiden, suositusten ja ohjeiden jousta-
mattomista tulkinnoista ja kunnille asetetuis-
ta vaatimuksista koskien esimerkiksi henki-
löstömitoitusta, palvelutilojen kokoa tai laa-
tua ja tiedon saatavuutta eri rekistereistä. 
Kustannuksia syntyy myös eri palvelualojen, 
sektoreiden ja organisaatioiden erillisestä, 
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yhteen sovittamattomasta toiminnasta ja 
asiakasprosessien päällekkäisyydestä tai kat-
keamisesta, sekä palvelujen epätarkoituk-
senmukaisesta kohdentumisesta. 

Koska kysymyksessä on kokeilut, ei kokei-
luaikana toimintamalleja kehitettäessä toden-
näköisesti synny taloudellista säästöä. Myös-
kään merkittäviä kustannuksia ei kunnille 
synny, lukuun ottamatta mahdollisesta pro-
jektiaikaisen projektipäällikön palkkauksesta 
tms. organisoinnista aiheutuvia kustannuksia. 
Kokeilun toteuttamiseksi valtion talousarvi-
oon on vuodelle 2014 sekä vuosille 2015 ja 
2016 valtiontalouden kehyksiin tehty vuosit-
tainen 520.000 euron varaus. 

Kokeilun aikana kustannuskehitystä seura-
taan kokeilun kohdealueilla. Kokeilun jäl-
keen arvioidaan tulosten perusteella, onko ja 
missä määrin syytä siirtyä laajemmin ja py-
syvämmin käyttämään kokeiltuja toiminta-
malleja. Näistä syntyviä säästövaikutuksia on 
tässä vaiheessa erittäin vaikea arvioida.  

Suurimmat potentiaaliset suorat säästövai-
kutukset todennäköisesti syntyvät asumispal-
veluja koskevan ohjeistuksen entistä jousta-
vammasta soveltamisesta. Suuret potentiaali-
set säästömahdollisuudet ovat myös hyvin-
voinnin integroidun toimintamallin onnistu-
neella toteuttamisella, jos kokeiluissa onnis-
tutaan yhdistämään eri palvelusektoreiden 
toimintaa entistä paremmin yhteentoimiviksi 
asiakaslähtöisiksi palvelukokonaisuuksiksi.  

Valvontamallien muuttamisella voidaan 
saada säästöjä koko julkisen hallinnon toi-
minnassa päällekkäisten valvontatoimien vä-
henemisen kautta ja kiinnittämällä huomio 
resurssien ja toimintaedellytysten valvonnan 
sijasta toiminnan tulosten valvontaan.  
 
3.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Kokeiluilla joustavoitetaan kuntien viran-
omaisten toimintaa ja mahdollistetaan monia-
laisten asiakaslähtöisten toimintamallien ke-
hittäminen hyvinvointipalveluissa ja selkiyte-
tään tiedonkulkua palvelusuunnitelmia tehtä-
essä ja toteutettaessa. Kuntien ja työvoimavi-
ranomaisten yhteistyö tehostuu nuorisota-
kuun toteuttamisessa.  

Aluehallintovirastojen ja kuntien yhteis-
työn kehittäminen ohjauksessa ja valvonnas-

sa sekä kuntien omavalvonnan kehittäminen 
johtavat toimintamallien tullessa laajemmin 
käyttöön valtion valvovien viranomaisten ja 
kuntien toiminnan tehostumiseen sekä pois-
tavat päällekkäistä valvontaa. Omavalvonnan 
kehittyessä erityisesti aluehallintovirastojen 
työmäärän voidaan arvioida jossain määrin 
vähenevän, kun kuntien kohdalla valvotaan 
ensisijaisesti omavalvonnan toteutumista yk-
sittäisten toimintayksiköiden valvonnan si-
jasta. Kokeiluvaiheessa uusien valvonnan 
toimintamallien luominen edellyttää kuiten-
kin kokeiluun osallistuvien aluehallintoviras-
tojen sekä kuntien työpanosta ja yhteistyötä, 
mikä aiheuttaa tilapäisesti lisätyötä sekä val-
vovissa viranomaisissa että kunnissa. 

Kokeilun aikana indikaattorien tehostettu 
seuranta aiheuttaa lisätyötä. Kokeilun jälkeen 
työmäärä on suunnilleen nykyisenkaltainen, 
koska indikaattoritietoa kerätään laajasti val-
takunnallisesti jo nykyisin.  
 
3.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Kokeilujen tarkoituksena on edistää sellais-
ten toimintatapojen kehittämistä ja käyttöä, 
joiden avulla lakisääteisiä tehtäviä voidaan 
hoitaa taloudellisesti ja tuottavasti kuitenkin 
lainsäädännössä asetetut palvelujen sisältöä 
koskevat vaatimukset toteuttaen. Kokeilulla 
ei siten ole suunniteltuja vaikutuksia kansa-
laisten saamien palvelujen tasoon, ei palvelu-
tason parantamiseen eikä heikentämiseen. 
Kokeilun tarkoituksena on turvata lakisäätei-
nen palvelutaso. Palvelutaso turvataan siten, 
että kuntien valvonta kokeilukunnissa suun-
nataan resursseja ja panoksia koskevasta oh-
jauksesta asiakaslähtöisesti asiakkaan saa-
man palvelun ja sen kokonaistuloksellisuu-
den valvontaan. Tämä on suunniteltu tapah-
tuvaksi jo kehiteltyjä ja kokeilussa käyttöön 
otettavia indikaattoreita käyttäen. Kokeilujen 
onnistuessa niiden avulla voidaan turvata la-
kisääteisten hyvinvointipalvelujen saatavuut-
ta pitkällä tähtäimellä kestävyysvajeen aihe-
uttamista taloudellisista paineista huolimatta. 

Kokeilulla avataan uusia näkymiä kuntien 
ohjauksen kehittämiseen. Kokeilulakiehdo-
tuksissa ei ole laajamittaisesti poikkeuksia 
nykyisistä velvoitteista, mutta kokeilu mah-
dollistaa sellaisten kunnallisten palvelujen ja 
valtion valvonnan toimintamallien kehittämi-
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sen, jotka eivät tukeudu yksityiskohtaisiin 
menettelyohjeisiin vaan omavastuiseen, ko-
konaisvaltaiseen, asiakaslähtöiseen ja tu-
losorientoituneeseen ajatteluun kunnissa. 

Mikäli kokeilu toteutetaan lakiehdotuksen 
sallimalla tavalla täysimääräisesti, kokeilulla 
voi olla suuri merkitys tien avaajana kuntia 
ohjaavien säädösten, suositusten ja ohjeiden 
vähentämiseen.  
 
4  Asian valmiste lu 

4.1 Valmisteluvaiheet ja aineisto 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä yhteistyössä oikeusministeriön, työ- ja 
elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja 
ympäristöministeriön sekä Kansaneläkelai-
toksen, Tietosuojavaltuutetun toimiston, 
ARAn, Valviran, aluehallintovirastojen ja 
Työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa. 
 
4.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kun-
tien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä 
ja monialaisten toimintamallien tukemista 
koskevista kokeiluista on ollut lausuntokier-
roksella 4.6.-24.7.2014. Lausunnonantajia oli 
59 kappaletta.  

Lausunnon antoivat Eduskunnan apulaisoi-
keusasiamies, Oikeuskanslerinvirasto, Tie-
tosuojavaltuutetun toimisto, Valtiontalouden 
tarkastusvirasto, Oikeusministeriö, Opetus- 
ja kulttuuriministeriö, Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Valtio-
varainministeriö, Ympäristöministeriö, Asu-
misen rahoitus- ja kehittämiskeskus, Sosiaa-
li- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, 
Kansaneläkelaitos, Etelä-Suomen aluehallin-
tovirasto, Itä-Suomen aluehallintovirasto, 
Lapin aluehallintovirasto, Lounais-Suomen 
aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirasto, Pohjois-Suomen aluehal-
lintovirasto, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus, Hämeen työ- ja elinkeino-
toimisto, Kaakkois-Suomen työ- ja elinkei-
notoimisto, Keski-Suomen työ- ja elinkeino-
toimisto, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto, 
Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto, 
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimis-
to, Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Es-
poon kaupunki, Forssan kaupunki, Hattulan 
kunta, Helsingin kaupunki, Hyvinkään kau-
punki, Hämeenlinnan kaupunki, Imatran 
kaupunki, Janakkalan kunta, Joensuun kau-
punki, Jyväskylän kaupunki, Järvenpään 
kaupunki, Kajaanin kaupunki, Keravan kau-
punki, Kokkolan kaupunki, Kouvolan kau-
punki, Kuopion kaupunki, Lahden kaupunki, 
Lappeenrannan kaupunki, Lemin kunta, Lo-
pen kunta, Luumäen kunta, Mustasaaren 
kunta, Mäntsälän kunta, Nurmijärven kunta, 
Oulun kaupunki, Parikkalan kunta, Porin 
kaupunki, Pornaisten kunta, Rautjärven kun-
ta, Rovaniemen kaupunki, Ruokolahden kun-
ta, Savitaipaleen kunta, Seinäjoen kaupunki, 
Sipoon kunta, Taipalsaaren kunta, Tampe-
reen kaupunki, Turun kaupunki, Tuusulan 
kunta, Vaasan kaupunki, Vantaan kaupunki, 
Ylöjärven kaupunki, Pohjois-Karjalan koulu-
tuskuntayhtymä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspiiri Eksote, Keudan ammattiopisto, 
Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto, Sosiaa-
lialan työnantajat, Toimihenkilökeskusjärjes-
tö STTK, Suomen Ammattiliittojen Keskus-
järjestö, Suomen Kuntaliitto, Suomen sosiaa-
li- ja terveys ry, Suomen yrittäjät, Työttömi-
en Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö, 
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, Maa-
seudun elämänlaatuverkosto. 

Esitetynlaisia kokeiluja on lausuntopalaut-
teessa pidetty lähtökohtaisesti kannatettavina 
ja tärkeinä. Erilaisia käsityksiä on kuitenkin 
siitä, onko esityksessä edetty riittävän pitkäl-
le velvoitteiden poistamisessa ja luovatko ne 
riittävästi joustoja palvelujen toteutukseen, 
vai onko tässä suhteessa menty liiankin pit-
källe.  

Eräät lausunnonantajat ehdottivat, että la-
kiin lisättäisiin säännökset, jotka mahdollis-
taisivat myös muiden kuin lakiehdotuksessa 
mainittujen kuntien osallistumisen kokeiluun. 
Ehdotus ei aiheuttanut toimenpiteitä. Jos ko-
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keiluja laajennetaan tai kokeiluaikaa jatke-
taan lainsäädäntöä muuttamalla, on tässä yh-
teydessä lainsäädäntöä muuttamalla mahdol-
lista myös laajentaa kokeilukuntien joukkoa. 
Eräissä lausunnoissa nostettiin esille kun-
tayhtymien asema ja rooli kokeilussa. Tältä 
osin yhteisten palvelusuunnitelmien hallin-
nointia koskevaa 5 §:ää on täsmennetty siten, 
että kunta voi päättää, että myös kunta- ja 
palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 
(169/2007) 5 §:ssä tarkoitettu kuntayhtymä 
voi vastata suunnitelmien yhdistämiskokei-
lusta. 

Lausunnonantajista muun muassa Valvira 
ja eräät aluehallintovirastot nostivat esille, et-
tä lakiehdotuksessa tulisi painottaa potilas- ja 
asiakasturvallisuuden sekä itsemääräämisoi-
keuden huomioonottamista kokeiluissa. Tältä 
osin esityksen perusteluja on täsmennetty. 
Lisäksi perusteluihin on tehty lisäys asiakas-
lähtöisyyden merkityksestä lakiehdotuksen 
mahdollistamissa kokeiluissa. 

Eräissä lausunnoissa nostettiin esille val-
misteilla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämislakiuudistuksen yhteys lakiehdo-
tuksen toimintamalliin. Kuntakokeiluja kos-
kevan hallituksen esitysluonnoksen lähtiessä 
lausunnoille eivät sosiaali- ja terveydenhuol-
lon uudistuksen suuntaviivat olleet vielä sel-
villä. Yleisperusteluihin on lisätty lausuma 
siitä, että kuntakokeilut ovat varsin saman-
suuntaiset sosiaali- ja terveydenhuoltouudis-
tuksen kanssa ja että kokeilut voivat osaltaan 
tukea sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuk-
sen toimeenpanoa. 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies ja Val-
vira ehdottivat, että salassa pidettävien henki-
lötietojen käsittelyn yhtenä perusteena tulisi 
olla niin sanottu välttämättömyysvaatimus 
lakiehdotuksessa käytetyn tarpeellisuusvaa-
timuksen sijaan. Esitystä ei ole tältä osin 
muutettu. Henkilötietojen käsittelyssä lähtö-
kohtana on henkilötietolain mukaan niin sa-
nottu tarpeellisuusvaatimus, eikä erityistä 
syytä pääsäännön mukaisen tarpeellisuusvaa-
timuksen kiristämiseen viranomaisyhteis-
työssä ole lain valmistelun aikana tullut esiin. 
Salassa pidettävien tietojen luovuttamista 
koskevaa 6 §:ää on sen sijaan muuten täs-
mennetty ja selkiytetty. 

Tietosuojavaltuutettu ehdotti lakiehdotuk-
sen 7 §:ään (Henkilötietojen tallettaminen) 

eräitä teknisiä täsmennyksiä. Lisäksi valtuu-
tettu ehdotti, että em. pykälään sisältyvät tie-
tojen tallettamista koskevat oikeudet ja vel-
vollisuudet määriteltäisiin pykälässä ehdotet-
tua täsmällisemmin ja tarkemmin. Pykälään 
ja sen perusteluihin on tehty tietosuojavaltuu-
tetun lausuntopalautteen perusteella tarvitta-
vat täsmennykset. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö totesi koulu-
tuspalveluja koskevan lakiehdotuksen 9 §:n 
osalta, että kokeilun tarkoituksena on erityi-
sesti hankkia kokemuksia lukiokoulutuksen 
hallinnollisesta yhteistyöstä. Opetus- ja kult-
tuuriministeriö katsoi, että koulutuspalveluja 
koskevan toimintamallin edistämisessä ei ole 
kysymys kuntien velvoitteiden vähentämises-
tä tai poikkeamisesta muutoin säädetystä, 
minkä vuoksi tulisi vielä arvioida kyseisen 
säännöksen tarpeellisuutta kokeilulaissa. 
Lausuntopalaute ei aiheuttanut toimenpiteitä.   

Valvontakokeilun osalta eduskunnan apu-
laisoikeusasiamies toi lausunnossaan esille, 
että lakiehdotuksessa jää epäselväksi millä 
tavoin ehdotus tosiasiassa tulisi muuttamaan 
tai rajaamaan valvovien viranomaisten (alue-
hallintovirastot ja Valvira) toimivaltaa kokei-
lukunnissa. Lausunnossa korostetaan, että 
kansalaisten perusoikeudet ja niiden toteutu-
minen merkitsevät sitä, että palvelun saajilla 
täytyy olla oikeus kannella tai saattaa muu-
toin kokemansa epäkohta valvovan viran-
omaisen tietoon. Valvontaviranomaisten kun-
tien hallintoon ja sen palvelutuotantoon koh-
distama laillisuusvalvonta on palvelujen saa-
jien perusoikeuksien toteutumisen kannalta 
välttämätöntä. Lausuntopalautteen johdosta 
perusteluissa on todettu aiempaa tarkemmin, 
että lakiehdotuksella ei rajoiteta valvovien 
viranomaisten toimivaltaa laillisuusvalvon-
nassa. Perusteluihin on myös lisätty lakieh-
dotuksen suhdetta perustuslakiin koskevaan 
osuuteen arviointia perustuslain 22 §:n tar-
koittamasta perusoikeuksien turvaamista 
koskevasta säännöksestä ja 108 ja 109 §:ssä 
säädetyistä ylimpien laillisuusvalvojien teh-
tävistä.  

Valvira toi esille lausunnossaan, että la-
kiehdotuksen 11 § on tarpeeton. Valvira kat-
soi, että kuntakokeilut voidaan joka tapauk-
sessa kokeilulain muiden säännösten perus-
teella toteuttaa suunnitellusti riippumatta 
Valviran yleisestä velvollisuudesta ohjata 
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aluehallintovirastoja. Esitystä ei ole tältä osin 
muutettu vaan säännös on katsottu tarpeelli-
seksi. 

Useassa lausunnossa korostettiin, että 12 
§:n tarkoittaman indikaattoriperusteisen val-
vonnan onnistumisen edellytyksenä on saada 
kehitetyksi sellaisia indikaattoreita, joiden 
avulla pystytään varmistumaan tarjottavien 
palveluiden laadusta ja vaikuttavuudesta sekä 
kansalaisten oikeusturvan toteutumisesta. Li-
säksi tuotiin esille, että valvovien viran-
omaisten tulee voida osallistua kiinteästi in-
dikaattorivalmisteluun. Esitettyjen komment-
tien ei ole katsottu kuitenkaan aiheuttavan 
tarvetta muuttaa lakiehdotusta, vaan indikaat-
toreiden valmistelua jatketaan yhteistyössä 
kokeilukuntien ja valvovien viranomaisten 
kanssa. 

Lisäksi esitettiin, että 13 §:ssä käytetty 
termi omavalvonta olisi syytä korvata uudel-
la termillä, joka ei olisi niin helposti sekoitet-
tavissa toimintayksikkökohtaiseen omaval-
vontaan. Lakiehdotusta ei ole muutettu, kos-
ka terminologia vastaa tältä osin sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen 
terminologiaa. Saadun lausuntopalautteen 
johdosta pykälän perusteluja on kuitenkin 
täsmennetty niin, että niissä korostetaan 
omavalvonnan preventiivistä suhtautumista 
palvelujen riskikohtiin.  Lain14 §:n otsikoin-
tia on muutettu vastaamaan paremmin pykä-
län sisältöä. 

Valvira ja osa aluehallintovirastoista kat-
soivat, että lupaviranomaisten välinen toimi-
valtajako 15 §:n tarkoittamissa luvissa jää 
epäselväksi. Lisäksi Valvira on katsonut, että 
säännöksestä tulisi käydä selkeästi ilmi, miltä 
osin yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa 
laissa säädetystä on tarkoitus myöntää poik-
keamismahdollisuus ja että määräaikaisen 
luvan myöntämisen tulee perustua kaikissa 
tilanteissa kokonaisharkintaan. Valvira on 
kiinnittänyt huomiota myös siihen, että ehdo-
tettu säännös asettaa sekä asiakkaat että pal-
veluntuottajat eriarvoiseen asemaan.  Lupavi-
ranomaisen välistä toimivallan jakautumista 
koskevilta osin esityksen perusteluja on täs-
mennetty.  

Asumispalveluja koskevan kokeilun osalta 
on saadun lausuntopalautteen johdosta la-
kiehdotuksen perusteluihin lisätty esimerkke-
jä konkreettisista sopimusluonnoksissa mää-

ritellyistä kokeiluista. 17 §:ään on lisätty siitä 
puuttunut maininta kokeilun ulottumisesta 
myös muihin erityisryhmiin. Lisäksi 17 ja 19 
§:n perusteluja on muutettu selkeämmiksi 
ympäristöministeriön ehdotusten mukaisesti. 
Lain 20 §:ään on lisätty mainita tulosten ra-
portoinnista. 

Osa kunnista on lausunnoissaan kiinnittä-
nyt huomiota siihen, että kokeilussa ei esi-
tyksen perustelujen mukaan voida poiketa 
tehostetun palveluasumisen minimimitoituk-
sesta 0,5 asukasta /hoitaja. Kuntien näkö-
kulmasta mitoitus voisi määräytyä esimer-
kiksi kaksi kertaa vuodessa tehtyjen RAI-
mittausten pohjalta perustuen asiakkaiden 
hoitoisuuteen ja avun tarpeeseen, taikka voi-
taisiin esimerkiksi selvittää, mitä tehtäviä 
esimerkiksi vanhuspalveluissa voisi hoitaa 
matalammalla koulutustasolla. Lausuntopa-
laute ei ole aiheuttanut toimenpiteitä. 

Kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyö-
tä koskevan kokeilun osalta on 21-23 §:iin 
tehty tekninen muutos kokeiluun osallistuvan 
kunnan esittämistavassa.  Kansaneläkelaitos 
ja tietosuojavaltuutettu ovat lausunnoissa eh-
dottaneet kokeilua koskevien pykälien muut-
tamista niin, että ne ehdotettua paremmin ja 
täsmällisemmin kuvaisivat palveluprosessia 
sekä siihen liittyviä Kelan ja kunnan oikeuk-
sia ja velvollisuuksia. Muutosehdotukset ovat 
pääasiassa teknisiä. Lakiehdotuksen 21-23 
§:t ja niitä koskevat yksityiskohtaiset perus-
telut on muutettu ehdotetulla tavalla. Lisäksi 
21 §:stä on poistettu maininta, että kokeilun 
tarkoituksena on vähentää Kelalle aiheutuvaa 
työmäärää ja kustannuksia. 

Vaitiolovelvollisuutta ja hyväksikäyttökiel-
toa koskevaan 27 §:ään ja kokeilujen yleistä 
ohjausta ja seurantaa koskevaan 28 §:ään on 
tehty lausuntopalautteen johdosta teknisluon-
teisia muutoksia. 

Eräissä lausunnoissa on nostettu esille, että 
kokeilun jälkeen olisi syytä varata jonkinlai-
nen siirtymäaika, jottei asukkaille ja kunnille 
synny kohtuuttomia tilanteita kokeilun päät-
tyessä. Samoin on todettu määräaikaisiin lu-
piin liittyvän riskin, ettei uutta lupaa ehkä 
voidakaan myöntää määräajan päätyttyä. 
Tarkoituksena on, että lain voimassaoloaika-
na sen täytäntöönpanoa seurataan yhteistyös-
sä kokeiluihin osallistuvien tahojen ja mui-
den sidosryhmien kanssa sekä tehdään esi-
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tykset niistä toimenpiteistä, jotka kokeiluista 
saatavien kokemusten perusteella katsotaan 
tarpeellisiksi toteuttaa jo kokeiluaikana tai 
kokeilun päättymisestä jälkeen. Määräaikai-
sen luvan tai määräajaksi sovitun toiminta-

mallin osalta on kuitenkin mahdollista, että 
lupaa ei uusita tai toimintamallin toteuttamis-
ta ei jatketa määräajan päätyttyä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotuksen perustelut  

Laki kuntien velvoitteiden ja ohjauksen 
vähentämistä ja monialaisten toimintamallien 
tukemista koskevista kokeiluista 
 
1 Luku. Yleiset säännökset 
 

1 §. Lain tarkoitus. Hallituksen kehyspää-
töksissä vuonna 2013 ja 2014 sekä rakenne-
poliittisessa ohjelmassa on todettu, että kun-
tien velvoitteiden vähentämisen tueksi käyn-
nistetään paikallisia kokeiluja.  

Lakiehdotuksen tarkoituksena on muodos-
taa perusta mainituille kokeiluille. Laissa tai 
sen nojalla annetuissa säännöksissä olevat 
tehtävien toteuttamisen menettelytapoja kos-
kevat velvoitteet rajoittavat kuntien mahdol-
lisuuksia määritellä sitä, miten ne toteuttavat 
niille annetut tehtävät. Samoin toimivat mi-
nisteriöiden tai virastojen antamat lakisää-
teisten tehtävien toteuttamisen menettelyta-
poja koskevat usein yksityiskohtaiset suosi-
tukset silloin kun valtion viranomaiset edel-
lyttävät niiden noudattamista, vaikka ne eivät 
ole juridisesti sitovia. Velvoitteiden vähen-
tämisen tarkoitus on parantaa kokeilukuntien 
toimintamahdollisuuksia ja antaa kunnille 
vapautta kehittää uusia innovatiivisia toimin-
tamalleja tehtäviensä hoitamiseksi Kokeilu-
lain tarkoituksena on säätää velvoitteita kos-
kevia poikkeuksia ja muutoin keventää kun-
tien ohjausta ja tukea uusien toimintamallien 
kehittämistä. 

Lain tarkoituksena on näillä keinoilla edis-
tää erityisesti sellaisten monialaisten ja asia-
kaslähtöisten toimintatapojen käyttöä, joiden 
avulla kunnat pystyisivät hoitamaan tehtävi-
ään nykyistä taloudellisemmin ja tuottavam-
min. Monialainen työskentely antaa mahdol-
lisuuden yhdistää resursseja asiakkaiden ko-
konaisvaltaisten palvelujen toteuttamiseksi. 
Näin voidaan parantaa sekä palvelujen vai-
kuttavuutta että palvelutuotannon tehokkuut-
ta. Monialaiseen kunnan sisäiset palvelualat 
ja kunnan ja eräiden valtion viranomaisten 
organisaatiorajat ylittävään toimintaan liittyy 
lakisääteisiä, suositusperusteisia ja tulkin-

noista johtuvia esteitä. Lain tarkoituksena on 
tukea näiden esteiden ylittämistä.  

Vaikka säännöksellä kevennetään joitakin 
palvelutason turvaamiseksi säädettyjä tai 
suositeltuja menettelytapoja, samalla kuiten-
kin edellytetään, että kunnat toteuttavat pal-
velut lainsäädännössä asetetut palvelujen si-
sältöä koskevat vaatimukset toteuttaen ja si-
ten, ettei potilas- ja asiakasturvallisuus eikä 
itsemääräämisoikeus vaarannu. Lakiehdotuk-
sella ei ole tarkoitus puuttua lakisääteisten 
palvelujen palvelutasoon. Sen tarkoituksena 
ei ole parantaa palveluja eikä heikentää niitä, 
vaan se on palvelutason suhteen neutraali. 
Lain tarkoituksena on helpottaa kuntien laki-
sääteisten palvelujen toteuttamista taloudelli-
sesti vaikeissa olosuhteissa.  

2 §. Kuntakokeilut ja niihin osallistuvat 
kunnat. Pykälässä säädettäisiin ehdotettuun 
lakiin sisältyvistä kuuteen toimintamalliin 
kohdistuvista kuntakokeiluista, joiden sisältö 
määriteltäisiin kokeiluittain lain 2-7 luvussa, 
sekä niistä kunnista tai useamman kunnan 
muodostamasta kuntien ryhmästä (kokeilu-
kunnat), jotka voivat osallistua kuhunkin ko-
keiluun. 

Pykälän 1-6 kohdissa todettaisiin lakiin si-
sältyvät kuntakokeilut. Kokeiluja ovat hy-
vinvoinnin integroitua toimintamallia koske-
va kokeilu, josta säädettäisiin lain 2 luvussa, 
koulutuspalveluja koskeva kokeilu, josta 
säädettäisiin lain 3 luvussa, kuntien toimin-
nan valvontaa koskeva kokeilu, josta säädet-
täisiin lain 4 luvussa, asumispalveluja koske-
va kokeilu, josta säädettäisiin lain 5 luvussa, 
kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyötä 
koskeva kokeilu, josta säädettäisiin lain 6 lu-
vussa sekä nuorisotakuuta koskeva kokeilu, 
josta säädettäisiin lain 7 luvussa.  

Vuodenvaihteessa 2013-2014 kunnille to-
teutetun hakukierroksen ja sen jälkeen käyty-
jen jatkoneuvottelujen jälkeen kuhunkin ko-
keilukohteeseen on valikoitunut yksi tai use-
ampia kokeilukuntia, jotka lueteltaisiin sään-
nöksessä kokeiluittain ryhmiteltynä. Kokei-
lukunta voi olla joko yksi kunta tai se voi 
muodostua useamman kunnan muodostamas-
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ta kuntaryhmästä. Kuntaryhmän muodostavat 
kunnat osallistuvat kokeiluihin yhteisesti.  

Pykälässä ehdotetaan kunkin kokeilun osal-
ta lueteltavaksi ne kunnat, jotka voivat osal-
listua kokeiluun. Säännös olisi kokeiluun 
osallistumisen mahdollistava. Kunnan osal-
listuminen kokeiluun ei tapahtuisi suoraan 
lain nojalla, vaan edellyttäisi myös kokeilun 
toteuttamista koskevan 29 §:ssä tarkoitetun 
valtiovarainministeriön ja kunnan välisen so-
pimuksen tekemistä. Muut kuin säännöksessä 
luetellut kokeilukunnat eivät voisi osallistua 
kokeiluun. Muiden kuntien osallistuminen 
edellyttäisi siis ehdotetun lain muuttamista, 
joka voisi tapahtua esimerkiksi silloin, jos 
kokeiluja päätetään laajentaa tai kokeiluaikaa 
jatkaa. Kokeilujen sisältö määriteltäisiin lain 
luvuissa 2-7 ja kunkin kokeilukunnan osalta 
kokeilun tarkempi sisältö ja kohde täsmen-
tyisivät sopimuksessa. 
 
2 Luku. Hyvinvoinnin integroitua toimin-
tamallia koskeva kokeilu 
 

Lakiehdotuksen 2 §:n 1 kohdan mukaan 
hyvinvoinnin integroitua toimintamallia kos-
kevaan kokeiluun voisivat osallistua Kouvo-
la, Kuopio ja Oulu sekä Hämeenlinnan, Hat-
tulan ja Janakkalan muodostama kuntaryh-
mä, Joensuun, Kontiolahden ja Liperin muo-
dostama kuntaryhmä, Jyväskylän, Han-
kasalmen, Joutsan, Laukaan, Luhangan, 
Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uurais-
ten muodostama kuntaryhmä, Lappeenran-
nan, Imatran, Lemin, Luumäen, Savitaipa-
leen, Taipalsaaren, Parikkalan, Rautjärven ja 
Ruokolahden muodostama kuntaryhmä sekä 
Tampereen, Kangasalan, Nokian, Pirkkalan 
ja Ylöjärven muodostama kuntaryhmä. 

3 §. Hyvinvoinnin integroidun toimintamal-
lin edistäminen. Hyvinvoinnin integroitua 
toimintamallia koskevat kokeilut voivat koh-
distua laaja-alaisesti kaikkiin kunnallisiin 
hyvinvointipalveluihin kokeilukuntien valin-
nan mukaisesti. Kokeilut voivat siten koh-
dentua muun muassa sosiaali- ja terveyspal-
velujen, koulutuspalvelujen sekä liikunta- ja 
kulttuuripalveluiden toteuttamiseen. Kokeilut 
voivat koskea osittain myös muita lakisäätei-
siä palveluja, kuten työvoimapalveluja.  Ko-
keilut voivat kohdistua sekä kunnan tuotta-

miin että yksityisten tai yhteisöjen tuottamiin 
palveluihin.  

Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli- ni-
mityksellä korostetaan sitä, että kehitettävis-
sä toimintamalleissa yhdistetään erilaisten 
hyvinvointipalvelujen toteuttaminen palvelu-
ja käyttävien asiakkaiden hyväksi siten, että 
palvelut suunnitellaan ja toteutetaan koko-
naisvaltaisesti asiakkaan tarpeiden mukaises-
ti ja sovittaen eri palvelut yhteen toimivaksi 
ja toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi.  

Asiakkaalla tarkoitetaan tässä lakiehdotuk-
sessa palvelujen käyttäjiä. Asiakkaalla tar-
koitetaan siten kaikkia eri palvelujen käyttä-
jiä siitä riippumatta, mitä palveluja he käyt-
tävät, muun muassa terveyspalveluja käyttä-
viä potilaita ja peruskoulun oppilaita. Asiak-
kaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä myös 
sellaisia palveluja saavia henkilöitä, jotka 
voivat saada palveluja vastoin tahtoaan esi-
merkiksi lastensuojeluasioita tai mielenter-
veyspotilaiden asioita käsiteltäessä.  

Hyvinvoinnin integroitua toimintamallia 
toteutettaisiin kokeilulain 2 luvun sään-
nösehdotusten mukaan siten, että tavoitteena 
on sekä tehokas että vaikuttava toiminta.  
Tehokkuutta saavutetaan resurssien yhdistä-
misellä asiakkaan hyväksi ja vaikuttavuutta 
saadaan hyvin yhteen sovitetuilla palveluilla. 
Selvityksissä on todettu, että 10 % kuntalai-
sista käyttää noin 80 % palveluista. Tällais-
ten useita eri palvelualojen palveluja tarvit-
sevien ja käyttävien asiakkaiden osalta on 
erityisen tärkeää sovittaa palvelut yhteen nii-
tä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Samalla 
saadaan aikaan tehokkuushyötyjä. 

Hyvinvoinnin integroidun toimintamallin 
toteuttamisessa yksilöllisten palvelujen 
suunnittelu ja tiedonsaanti eri palveluja kos-
kevista rekistereistä on erityisen tärkeää. 
Tiedon käsittelyssä on erittäin tärkeää huo-
lehtia asiakkaiden tietosuojasta. Henkilötieto-
jen käsittelystä ja arkaluonteisten tietojen kä-
sittelystä on lainsäädännössä yksityiskohtai-
set määräykset sekä yleislaeissa että kunkin 
palvelualan erityislainsäädännössä. Näiden 
säännösten kokonaisvaltainen hallinta on 
kunkin palvelusektorin viranhaltijoiden toi-
mesta ollut vaikeaa. Säännösten hallinta on 
kunnallisessa palvelutoiminnassa eri sekto-
reilla ollut puutteellista ja muodostanut siten 
tosiasiallisen esteen tietojen asiakkaan tar-
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peiden mukaiselle, asianmukaiselle ja tehok-
kaalle käytölle. Lakiehdotuksella on tarkoitus 
myös selventävästi koota monialaista palve-
lutoimintaa koskien siihen sovellettavat tieto-
jen käsittelyä koskevat säännökset niin, että 
tietosuojaa koskevista kysymyksistä ei muo-
dostu perusteettomia esteitä monialaiselle 
palvelutoiminnalle. 

4 §. Yhteinen palvelusuunnitelma monia-
laisessa yhteistyössä. Hyvinvointipalveluja 
koskevassa lainsäädännössä on eri palveluja 
koskevia useita velvoitteita yksilöllisten pal-
velusuunnitelmien tekemiseen. Suunnitelmat 
koskevat laajasti eri palvelualoja. Suunnitel-
mia varten tarvittavat asiakasta koskevat tie-
dot talletetaan kutakin palvelua koskevaan 
rekisteriin, ja tietojen käsittelystä säädetään 
laissa. Suunnitelmat sisältävät usein yksityis-
kohtaista asiakasta koskevaa tietoa.  

Suunnitelmien yhdistämisen avulla voidaan 
asiakkaan erilaisia palvelutarpeita koskevat 
suunnitelmat sovittaa yhteen siten, että asia-
kas saa tarvitsemansa palvelut mahdollisim-
man tarkoituksenmukaisella tavalla. Yhtei-
seen suunnitelmaan voidaan kuitenkin sisäl-
lyttää ainoastaan asiakkaan palvelukokonai-
suuden suunnittelun kannalta tarpeellista tie-
toa. Muilta osin pykälän 2 momentissa mai-
nitut suunnitelmien sisältämät tiedot pidetään 
erillään ja noudatetaan niiden käsittelyä kos-
kevia säännöksiä.   

Pykälän mukaan yksilöllinen palvelusuun-
nitelma voitaisiin osittain yhdistää yhteen tai 
useampaan muuhun yksilölliseen palvelu-
suunnitelmaan. Pykälä ei luo kokeilukunnille 
velvoitetta suunnitelmien yhdistämiseen, ja 
kunnilla on harkintavalta siihen, miten laajas-
ti ja minkä palveluiden osalta ne käyttävät 
suunnitelmien yhdistämismenettelyä.  

Yhteisen palvelusuunnitelman avulla on 
tarkoitus myös tehostaa palvelujen toteutta-
mista, kun palvelut voidaan toteuttaa tarkoi-
tuksenmukaisessa järjestyksessä ja oikea-
aikaisesti.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin mah-
dollisuudesta yhdistää yhteistyötilanteissa 
yksilökohtaisia palvelu-, hoito-, kuntoutus- ja 
muita momentissa mainittuja suunnitelmia 
usean viranomaisen yhteiseen palvelusuunni-
telmaan. Pykälän 1 momentin mukaan yhtei-
seen palvelusuunnitelmaan saisi kuitenkin 
kirjata vain tietoja, jotka ovat tarpeellisia 

palvelukokonaisuuden kannalta. Siten kukin 
moniviranomaisyhteistyön osapuoli laatisi 
edelleen 2 momentissa tarkoitetut yksityis-
kohtaiset, yksilölliset suunnitelmat, joita sää-
dökset sekä oma toiminta sisällöllisesti edel-
lyttävät. Momentissa tarkoitetuista lakisäätei-
sistä suunnitelmista suurin osa koskee sosiaa-
li- ja terveydenhuollon toimintaa ja niitä kos-
kevat säännökset ovat käytännössä osin pääl-
lekkäisiä. Yhteisten palvelusuunnitelmien te-
keminen, niiden kohdentuminen ja laajuus 
olisi kokeilukuntien vapaasti harkittavissa.  

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oi-
keuksista annetun lain (jäljempänä sosiaali-
huollon asiakaslaki) 7 § 1 momentti velvoit-
taa laatimaan sosiaalihuollon asiakkaalle pal-
velu-, hoito, kuntoutus- tai muun vastaavan 
suunnitelman, ellei kyseessä ole tilapäinen 
neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelma ole 
muutoin ilmeisen tarpeeton. Pykälän 2 mo-
mentti velvoittaa laatimaan suunnitelman yh-
teisymmärryksessä asiakkaan, taikka tietyin 
edellytyksin myös hänen edustajansa kanssa, 
ellei siihen ole ilmeistä estettä. Lisäksi suun-
nitelman sisällöstä ja asiaan osallisista on 2 
momentin mukaan voimassa, mitä niistä 
erikseen säädetään. Sosiaalihuollon asiakas-
lain 7 § 2 momentissa tarkoitettuja erityis-
säännöksiä sisältyy ikääntyneen väestön toi-
mintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosi-
aali- ja terveyspalveluista annettuun lakiin 
(980/2012, jäljempänä vanhuspalvelulaki), 
omaishoidon tuesta annettuun lakiin 
(937/2012, jäljempänä omaishoitajalaki), las-
tensuojelulakiin (417/2007), kehitysvam-
maisten erityishuollosta annettuun asetuk-
seen (988/1977, jäljempänä kehitysvamma-
asetus), lakiin vammaisuuden perusteella jär-
jestettävistä palveluista ja tukitoimista 
(380/1987, jäljempänä vammaispalvelulaki), 
päihdehuoltoasetukseen (653/1986), kuntout-
tavasta työtoiminnasta annettuun lakiin 
(189/2001) sekä kotoutumisten edistämisestä 
annettuun lakiin (1386/2010, jäljempänä ko-
touttamislaki). 

Vanhuspalvelulain 16 § 1 momentin mu-
kaan kunta vastaa siitä, että iäkkäälle henki-
lölle laaditaan sosiaalihuollon asiakaslain 7 
§:ssä tarkoitettu palvelusuunnitelma sen jäl-
keen, kun hänen palveluntarpeensa on selvi-
tetty. Suunnitelmassa on pykälän 2 momentin 
mukaan määriteltävä asiakkaan toimintaky-
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kyä koskevan arvion perusteella, millainen 
sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuus 
tarvitaan hänen hyvinvointinsa, terveytensä, 
toimintakykynsä ja itsenäisen suoriutumisen-
sa tukemiseksi. Suunnitelmaan on 2 momen-
tin mukaan kirjattava asiakkaan omat näke-
mykset vaihtoehdoista, ja 3 momentin mu-
kaan se on tarkistettava aina silloin, kun hä-
nen toimintakyvyssään tapahtuu hänen palve-
lutarpeeseensa vaikuttavia olennaisia muu-
toksia.   

Omaishoitajalain 7 § 1 momentissa sääde-
tään velvoitteesta laatia hoito- ja palvelu-
suunnitelma yhdessä hoidettavan ja omais-
hoitajan kanssa. Suunnitelmaan on liitettävä 
tiedot omaishoitajalain mukaisista säännök-
sistä, jotka koskevat hoidettavan ja hoitajan 
oikeuksia sekä niiden soveltamisesta sano-
tussa omaishoitosuhteessa. Lisäksi suunni-
telmaan on 7 §:n 2 momentin mukaan kirjat-
tava omaishoitajan antaman hoidon määrä ja 
sisältö, muiden hoidettavalle tarpeellisten so-
siaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä 
ja sisältö, omaishoitajan hoitotehtävää tuke-
vien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja si-
sältö sekä tieto siitä, miten hoidettavan hoito 
järjestetään hoitajan vapaan, terveydenhoi-
toon liittyvien käyntien tai muun poissaolon 
aikana. 

Lastensuojelulain 30 § 1 momentti velvoit-
taa laatimaan asiakassuunnitelman lastensuo-
jelun asiakkaana olevalle lapselle, jollei ky-
symyksessä ole tilapäinen neuvonta ja ohja-
us, tai jollei asiakkuus pääty lain 27 §:n tar-
koittaman selvityksen perusteella. Pykälän 2 
momentin mukaan avohuollon asiakkaana 
olevan lapsen asiakassuunnitelma laaditaan 
yhteistyössä lapsen huoltajan, vanhemman, 
läheisen tai muun lapsen hoidosta ja kasva-
tuksesta vastaavan taikka lapselle läheisen 
henkilön kanssa. Suunnitelmaan kirjataan ne 
olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikutta-
maan, lapsen ja hänen perheensä tuen tarve, 
palvelut ja muut tukitoimet, joilla tuen tar-
peeseen pyritään vastaamaan, sekä arvioitu 
aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään to-
teuttamaan. Suunnitelmaan on lisäksi kirjat-
tava asianomaisten eriävät näkemykset tuen 
tarpeesta ja palvelujen sekä muiden tukitoi-
mien järjestämisestä. Asiakassuunnitelma on 
tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään 
kerran vuodessa.  

Huostaanotetun lapsen asiakassuunnitel-
maan kirjataan 30 §:n 3 momentin mukaan 
lisäksi sijaishuollon tarkoitus ja tavoitteet se-
kä erityisen tuen ja avun järjestäminen lap-
selle, hänen vanhemmilleen, huoltajilleen tai 
muille lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vas-
taaville henkilöille. Lisäksi suunnitelmaan 
kirjataan, miten toteutetaan lapsen yhteyden-
pito ja yhteistoiminta hänen vanhempiinsa 
sekä muihin hänelle läheisiin henkilöihin ja 
otetaan samalla huomioon lapsen edun mu-
kaisella tavalla tavoite perheen jälleenyhdis-
tämisestä. Lapsen vanhemmille on laadittava 
vanhemmuuden tukemiseksi erillinen asia-
kassuunnitelma, jollei sen laatimista ole pi-
dettävä tarpeettomana. Tämä suunnitelma 
laaditaan tarvittaessa yhteistyössä muun sosi-
aali- ja terveydenhuollon, kuten päihde- ja 
mielenterveyshuollon kanssa. Kun lapsi tai 
nuori on ollut sijoitettuna kodin ulkopuolelle 
ja sijoitus päättyy, hänellä on lastensuojelu-
lain 75 §:n mukainen oikeus jälkihuoltoon. 
Tällöin asiakassuunnitelmaan on lain 30 § 4 
momentin mukaan kirjattava jälkihuollon 
tarkoitus ja tavoitteet sekä erityisen tuen ja 
avun järjestäminen lapselle tai nuorelle sekä 
hänen vanhemmilleen, huoltajilleen tai muil-
le hänen hoidostaan ja kasvatuksestaan vas-
taaville henkilöille. Kun lapsi tai nuori on si-
joitettuna kodin ulkopuolelle, täydennetään 
asiakassuunnitelmaa 30 §:n 5 momentin mu-
kaan tarvittaessa erillisellä hoito- ja kasva-
tussuunnitelmalla. 

Kehitysvamma-asetuksen 4 §:n mukaan 
hallintopäätöksenä annettavaan kehitysvam-
maisen erityishuolto-ohjelmaan on sisällytet-
tävä suunnitelma annettavasta erityishuollos-
ta, sen toteuttamistavasta sekä siitä, milloin 
erityishuolto-ohjelma viimeistään on otettava 
tarkistettavaksi. 

Vammaispalvelulain 3 a § 2 momentin 
mukaan vammaisen henkilön tarvitsemien 
palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi on 
ilman aiheetonta viivytystä laadittava palve-
lusuunnitelma siten kuin sosiaalihuollon 
asiakaslain 7 §:ssä säädetään ja se on tarkis-
tettava, jos vammaisen palveluntarpeessa tai 
olosuhteissa tapahtuu muutoksia tai muu-
toinkin tarpeen mukaan. Päihdehuoltoasetuk-
sen 2 §:ssä säädetään velvoitteesta laatia tar-
vittaessa asiakkaalle kuntoutussuunnitelma, 
jossa selvitetään keskeiset asiat, joihin pyri-
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tään vaikuttamaan, sekä keinot ja aika, jonka 
kuluessa ne pyritään toteuttamaan. Suunni-
telmasta on ilmettävä, miten henkilön huol-
lossa olevan lapsen hoidon ja tuen tarve on 
otettu huomioon sekä tahdosta riippumatto-
man päihdehoidon jälkeen selvitys siitä, mi-
ten päihdehuoltolaissa tarkoitettu sosiaalilau-
takunnan tuki järjestetään. Kuntouttavasta 
työtoiminnasta annetun lain 5 §:ssä säädetään 
tietyin edellytyksin kunnan sekä työ- ja elin-
keinotoimiston velvollisuudesta laatia yhdes-
sä aktivointisuunnitelma työttömälle. 

Kotouttamislain 11 §:ssä tarkoitettuun ko-
toutumissuunnitelmaan kirjataan ne toimen-
piteet ja palvelut, joilla on tarkoitus tukea 
maahanmuuttajan mahdollisuuksia hankkia 
riittävä suomen ja ruotsin kielen taito sekä 
muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitta-
via tietoja ja taitoja sekä edistää hänen mah-
dollisuuksiaan osallistua yhdenvertaisena jä-
senenä yhteiskunnan toimintaan. Suunnitel-
massa voidaan lisäksi sopia maahanmuutta-
jan oman äidinkielen opetuksesta, luku- ja 
kirjoitustaidon opetuksesta sekä perusopetus-
ta täydentävästä opetuksesta, kotoutumiskou-
lutuksesta ja muista kotoutumista yksilölli-
sesti edistävistä toimenpiteistä. 

Sosiaalihuollon asiakaslakiin sisältyvät 
säännökset on valmisteilla olevien hallituk-
sen esitysluonnosten mukaan ehdotettu siir-
rettäviksi kahteen uuteen lakiin: uuteen sosi-
aalihuoltolakiin sisältyisivät asiakkaan kohte-
lua ja oikeusturvaa koskevat säännökset ja 
uuteen sosiaalihuollon asiakasasiakirjalakiin 
sisältyisivät henkilötietojen käsittelyä sekä 
salassapitovelvoitteita ja niistä poikkeamista 
koskevat säännökset. Lait on tarkoitettu tu-
lemaan voimaan vuoden 2015 alusta lukien. 
Samalla kumottaisiin sosiaalihuoltoasetus 
(607/1983), jonka 6 § 1 momentissa sääde-
tään velvoitteesta ottaa sosiaalihuoltoa toteu-
tettaessa huomioon asiakkaan yksilölliset 
olosuhteet ja erityistarpeet sekä läheiset ih-
missuhteet ja niiden turvaaminen. Asetuksen 
6 §:n 2 momentin mukaan asiakkaan kanssa 
yhdessä on laadittava tarvittaessa huolto-
suunnitelma hänen sosiaalihuollon tarpeensa 
arvioimiseksi sekä avun saamisen turvaami-
seksi. Nämä sosiaalihuoltoasetuksen sään-
nökset ovat päällekkäisiä myöhemmin sääde-
tyn sosiaalihuollon asiakaslain säännösten 
kanssa. 

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun 
lain (jäljempänä potilaslaki) 4 a §:ssä sääde-
tään terveydenhuollon toimijoille yleinen 
velvoite laatia tarvittaessa potilaan tutkimus-
ta, hoitoa tai lääkinnällistä kuntoutusta kos-
keva suunnitelma. Potilaslain 4 a §:n mukaan 
suunnitelma on laadittava yhteisymmärryk-
sessä potilaan, hänen omaisensa tai läheisen-
sä taikka hänen laillisen edustajansa kanssa 
ja suunnitelmaa koskien on lisäksi voimassa, 
mitä sisällöstä ja asiaan osallisista erikseen 
säädetään. Potilaslaki koskee sekä julkista et-
tä yksityistä terveydenhuoltoa. 

Lisäksi terveydenhuoltolakiin (1326/2010) 
sisältyy useita pykäliä, jotka velvoittavat laa-
timaan potilaalle yksilökohtaisen suunnitel-
man terveydenhoitoon liittyvissä eri tilanteis-
sa. Terveydenhuoltolaki koskee vain julkista 
terveydenhuoltoa. Sen 24 § 1 momentin mu-
kaan hoidon ja kuntoutuksen toteutukselle on 
tarvittaessa laadittava hoito- ja kuntoutus-
suunnitelma potilaslain 4 a §:n mukaisesti. 
Terveydenhuoltolain 25 §:ssä säädetään koti-
sairaanhoidosta, joka voi olla hoito- ja palve-
lusuunnitelman mukaista taikka tilapäistä. 
Hoito- ja palvelusuunnitelmalla on merkitys-
tä määriteltäessä, mitä kotisairaanhoito sisäl-
tää. Terveydenhuoltolain 29 § 3 momentin 
mukaan kunta vastaa potilaan lääkinnällisen 
kuntoutuksen suunnittelusta siten, että kun-
toutus muodostaa tarpeenmukaisen hoidon 
kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Lää-
kinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja 
sisältö on määriteltävä kirjallisessa yksilölli-
sessä kuntoutussuunnitelmassa. Säännöksen 
mukaan kunta vastaa lisäksi kuntoutuspalve-
lun ohjauksesta ja seurannasta sekä nimeää 
potilaalle tarvittaessa kuntoutuksen yh-
dyshenkilön. Terveydenhuoltolain 30 § 1 
momentissa säädetään kunnan tehtäväksi in-
formoida potilasta muista kuin perustervey-
denhuollossa toteutettavista kuntoutusmah-
dollisuuksista.  Palvelujen yhteensovittami-
nen muiden kuntoutusta antavien tahojen 
kanssa määritellään lain 30 § 2 momentin 
mukaan potilaan yksilöllisessä kuntoutus-
suunnitelmassa. Terveydenhuoltolaki koskee 
kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvaa ter-
veydenhuoltoa. 

Valtioneuvoston asetukseen neuvolatoi-
minnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuol-
losta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun 
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terveydenhuollosta (338/2011, jäljempänä 
neuvola-asetus) sisältyy kaksi suunnitelmaa 
koskevaa säännöstä: Asetuksen 6 § 2 mo-
mentin mukaan terveystarkastuksen yhtey-
dessä tehdään tarvittaessa yksilöllinen hyvin-
vointi- ja terveyssuunnitelma tai tarkistetaan 
aikaisemmin tehtyä suunnitelmaa. Suun ter-
veystarkastuksia koskevan 8 §:n 1 momentin 
mukaan suun terveystarkastuksessa tehdään 
tarvittaessa henkilökohtainen terveyssuunni-
telma. Niiden sisältöä ei ole määritelty ase-
tuksessa tarkemmin. 

Lasten päivähoidosta annetun lain 
(36/1973) 7 a §:n mukaan erityistä hoitoa ja 
kasvatusta tarvitsevan lapsen kuntoutuksen 
yhteensovittamiseksi lapselle laaditaan kun-
toutussuunnitelma yhteistyössä lapsen van-
hempien ja tarpeen mukaan kunnan sosiaali-
huollon, terveydenhuollon sekä koulutoimen 
kanssa. 

Perusopetuslain (628/1998) 16 a §:ssä tar-
koitettuun tehostettuun tukeen liittyy oppi-
missuunnitelma sekä lain 17 a §:ssä tarkoitet-
tu henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 
koskeva suunnitelma (HOJKS). 

Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppi-
laan oppimisen ja koulunkäynnin etenemises-
tä ja siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä 
sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta. Se on hy-
väksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva 
kirjallinen, pedagoginen asiakirja. Sitä voi-
daan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea 
ja sitä tulee käyttää tehostetun tuen aikana. 
Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata 
oppilaalle hyvät edellytykset edetä opinnois-
saan. Suunnitelma lisää opettajien tietoisuut-
ta oppilaan tilanteesta ja helpottaa siten kun-
kin opettajan oman työn suunnittelua ja opet-
tajien keskinäistä sekä kodin kanssa tehtävää 
yhteistyötä. Oppimissuunnitelmasta huoltaja 
saa itselleen tietoa ja voi siten paremmin tu-
kea lastaan. Suunnitelman tarkoituksena on 
myös, että oppilas oppii vähitellen ottamaan 
vastuuta opiskelustaan ja saa oppimiseensa 
enemmän tavoitteellisuutta. Suunnitelma an-
taa pohjan oppilaan edistymisen arvioinnille. 
Oppimissuunnitelman avulla ei kuitenkaan 
oppiaineen oppimäärää voida yksilöllistää. 
Oppimäärän yksilöllistäminen vaatii erityisen 
tuen päätöksen. 

Tehostettua tukea varten tehtävä oppimis-
suunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa 

tuotettuun tietoon. Oppimissuunnitelman laa-
tivat opettajat yhteistyössä oppilaan ja huol-
tajan kanssa. Laatimiseen osallistuvat tarvit-
taessa myös muut asiantuntijat. Oppilaan 
osuus suunnittelussa kasvaa siirryttäessä pe-
rusopetuksen ylemmille luokille. Tarkemmat 
määräykset on Opetushallitus antanut opetus-
suunnitelman perusteissa (Määräykset ja oh-
jeet 2011:20). 

Erityistä tukea koskevan päätöksen toi-
meenpanemiseksi oppilaalle on laadittava 
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 
koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitel-
masta tulee ilmetä oppilaan erityistä tukea 
koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja 
muun tuen antaminen. Henkilökohtainen 
opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 
on hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perus-
tuva kirjallinen, pedagoginen asiakirja. Oppi-
laan opettajat laativat suunnitelman yhteis-
työssä oppilaan ja huoltajan kanssa, ellei sii-
hen ole ilmeistä estettä. Tarvittavilta osin se 
valmistellaan moniammatillisena yhteistyö-
nä. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä 
koskevan suunnitelman tehtävänä on tukea 
pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistä oppimis- 
ja kasvuprosessia. HOJKS on oppilaan op-
pimiseen ja koulunkäyntiin liittyvä tavoite-
suunnitelma sekä suunnitelma opetuksen si-
sällöistä, pedagogisista menetelmistä ja 
muista tarvittavista tukitoimista. Tarkemmat 
määräykset on Opetushallitus antanut opetus-
suunnitelman perusteissa (Määräykset ja oh-
jeet 2011:20).  

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
(1998/630) 20 §:n 1 momentin mukaan eri-
tyisopetuksessa opiskelijalle tulee laatia hen-
kilökohtainen opetuksen järjestämistä koske-
va suunnitelma, HOJKS. Ammatillisesta 
koulutuksesta annetun asetuksen (1998/811) 
8 §:n 1 momentin mukaan henkilökohtaisen 
opetuksen järjestämistä koskevasta suunni-
telmasta tulee ilmetä suoritettava tutkinto, 
opetuksessa noudatettavat tutkinnon perus-
teet ja tutkinnon laajuus, opiskelijalle laadittu 
henkilökohtainen opetussuunnitelma, erityis-
opetuksen peruste sekä opiskelijalle annetta-
vat erityiset opetus- ja opiskelijahuollon pal-
velut ja muut opiskelijan saamat henkilökoh-
taiset palvelu- ja tukitoimet. 

HOJKS tulee laatia opiskelijan, tarvittaessa 
hänen huoltajansa, aikaisemman koulutuksen 
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edustajien sekä opettajien ja opiskelijahuol-
lon asiantuntijoiden kanssa. Mikäli ammatti-
taitovaatimuksia mukautetaan, henkilökoh-
taiseen opetuksen järjestämistä koskevaan 
suunnitelmaan sisältyy henkilökohtainen 
opetussuunnitelma, jossa määritellään yksi-
lölliset oppimisen tavoitteet. Ammatillisessa 
erityisopetuksessa opetus on suunniteltava si-
ten, että opiskelija mahdollisimman suuressa 
määrin saavuttaa saman pätevyyden kuin 
muussa ammatillisessa koulutuksessa. Opis-
kelijan edistymistä tulee seurata koulutuksen 
aikana ja henkilökohtaisia tavoitteita ja tuki-
toimia on muutettava tarpeen mukaan. (Mää-
räys. Ammatillisten tutkintojen perusteet. 
Opetushallitus) 

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, 
joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen ta-
voitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi 
muilla tukitoimilla. Erityisen tuen tehtävänä 
on tarjota oppilaalle kokonaisvaltaista ja 
suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi 
suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan 
opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. 
Perusopetuslain 17 §:n mukaan erityisen tuen 
antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä 
kirjallinen päätös, jota tarkistetaan ainakin 
toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seit-
semännelle vuosiluokalle siirtymistä.  Päätös 
tehdään hallintolain mukaisesti. Oppilaan oi-
keusturvan ja opetuksen järjestämisen kan-
nalta merkittävät asiat päätetään erityistä tu-
kea koskevassa päätöksessä. Erityisen tuen 
päätöksessä tulee päättää oppilaan pääsään-
töinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- 
ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat pal-
velut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen 
poikkeava järjestäminen. Oppimäärän yksi-
löllistäminen edellyttää erityisen tuen päätös-
tä. 

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen 
tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava 
oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edus-
tajaa sekä tehtävä oppilaasta pedagoginen 
selvitys. Tarkemmat määräykset on Opetus-
hallitus antanut opetussuunnitelman perus-
teissa (Määräykset ja ohjeet 2011:20). 

Pedagogisen selvityksen laatimista varten 
opetuksen järjestäjän päättämä toimielin, vi-
ranhaltija tai työntekijä hankkii oppilaan ope-
tuksesta vastaavilta opettajilta selvityksen 
oppilaan oppimisen etenemisestä ja mo-

niammatillisena oppilashuollon yhteistyönä, 
esimerkiksi oppilashuoltoryhmässä, tehdyn 
selvityksen oppilaan saamasta tehostetusta 
tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta. Selvi-
tysten perusteella opetuksen järjestäjä tekee 
arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Näi-
den kahden selvityksen ja niiden pohjalta 
laaditun arvion muodostamaa kokonaisuutta 
kutsutaan pedagogiseksi selvitykseksi. 

Erityisen tuen päätös, HOJKS, oppilashuol-
to ja muut mahdollisesti oppilaan tarvitsemat 
palvelut muodostava kokonaisuuden, jonka 
tueksi voitaisiin säännöksen tuella tarvittaes-
sa soveltaa kokeilulakiehdotuksen 4 §:n mu-
kaista suunnitelmien osittaista yhdistämistä. 

Säännöksen 3 momentissa todetaan, että 
kehitysvammaisten erityishuollosta 
(519/1977) annetun lain 34 §:ssä tarkoitettu 
erityishuolto-ohjelma ja perusopetuslain 17 
§:n 2 momentin mukainen erityisen tuen pää-
tös voitaisiin sovittaa yhteen 2 momentissa 
mainittujen yksilöllisten palvelusuunnitelmi-
en kanssa samassa monialaisessa prosessissa. 
Mainitut päätökset ovat erillisiä hallintopää-
töksiä, eikä niitä sellaisina voida yhdistää 
suunnitelmiin. Suunnitelmien ja päätösten 
valmistelu ja täytäntöönpano voi kuitenkin 
olla moniammatillista ja tapahtua osana sa-
maa monialaista prosessia ja sen eri vaiheita. 

5 §. Yhteisten palvelusuunnitelmien hallin-
nointi. Palvelusuunnitelmien osittainen yh-
distäminen toteutettaisiin kokeilussa kunnan 
vastuulla, vaikka yhteisen palvelusuunnitel-
man laatimiseen ja toteuttamiseen voisivat 
toiminnasta vastuussa olevan viranomaisen 
harkinnan mukaan ja asiakkaan suostumuk-
sella osallistua myös asiakkaalle täysin yksi-
tyisesti palveluja järjestävät ja tuottavat pal-
velunantajat.  

Pykälän 1 momentin mukaan yhdistämis-
kokeilusta päättäisi kunnan toimivaltainen 
monijäseninen toimielin, jonka olisi päätök-
sessään määrättävä, mikä kunnan virasto tai 
toimintayksikkö taikka sellainen kunta- ja 
palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 
(169/2007) 5 §:sää tarkoitettu kuntayhtymä, 
jonka jäsen edellä tarkoitettu kunta on, vastaa 
hallinnollisesti ja toiminnallisesti suunnitel-
mien yhdistämiskokeilusta. Päätöksen perus-
teella määräytyisi myös se, mikä kunnan vi-
rasto tai toimintayksikkö taikka edellä tarkoi-
tettu kuntayhtymä vastaa kokeilun aikana 
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syntyvien yhteisten palvelusuunnitelmien se-
kä muiden palvelusuunnitelmien yhdistämi-
seen liittyvien asiakirjojen ja tietojen hallin-
noinnista ja rekisterinpidosta. Sama taho vas-
taisi kyseisten asiakirjojen ja tietojen hallin-
noinnista ja säilyttämisestä myös kokeilun 
päätyttyä. Jos asia kuuluu useamman toimie-
limen toimivaltaan, ratkaistaan toimivaltaky-
symys kunnan johto- tai hallintosäännön 
määräysten mukaisesti. Edellä mainitun kun-
ta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun 
lain 5 §:n soveltamista on jatkettu vuoden 
2016 loppuun eräiden kunta- ja palvelura-
kenneuudistuksesta annetussa laissa säädetty-
jen velvoitteiden soveltamisesta annetulla 
lailla (490/2014). Tällainen kuntayhtymä oli-
si ainoastaan kokeiluun osallistuvien Lap-
peenrannan ja muiden saman kuntaryhmän 
kuntien muodostama Etelä-Karjalan sosiaali- 
ja terveyspiiri Eksote.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
suunnitelmien yhdistämisen suunnittelu ja to-
teuttaminen voisi tapahtua monialaisena yh-
teistyönä, jos yhdistettävät suunnitelmat kuu-
luvat eri viranomaisten tai saman viranomai-
sen eri toimintoihin kuuluviin tehtäviin taik-
ka jos monialainen yhteistyö muutoin on tar-
peen kokeilun ja sen tarkoituksen toteuttami-
seksi. 

Yhdistetyn sosiaali- ja terveyslautakunnan 
tehtävät jakautuvat niille kunnan toimintayk-
siköille, jotka toteuttavat sosiaalihuollon 
lainsäädännön mukaisia palveluita ja toisaal-
ta kansanterveyslain (66/1972) 15 §:ssä tar-
koitetulle terveyskeskukselle. Sosiaalihuol-
lon ja terveydenhuollon toiminta ja niitä kos-
keva lainsäädäntö eroavat merkittävästi toi-
sistaan osin historiallisista syistä, osin toi-
mintojen erilaisuuden vuoksi. Myös toimin-
nassa syntyviä sosiaalihuollon asiakastietoja 
ja potilastietoja koskevat säännökset eroavat 
olennaisesti toisistaan, ja niissä syntyvät 
asiakirjat talletetaan erillisiin henkilörekiste-
reihin silloinkin, kun toiminta toteutetaan 
saman toimielimen alaisuudessa.  

Useissa sosiaali- ja terveydenhuollon laeis-
sa kuitenkin edellytetään sosiaali- ja tervey-
denhuollon tiivistä yhteistyötä. Esimerkkeinä 
voi mainita lastensuojelulain 72 §:ssä tarkoi-
tettu erityisen huolenpidon sekä terveyden-
huoltolain 30 §:ssä tarkoitetun lääkinnällisen 
kuntoutuksen.  

Eritystä huolenpitoa voidaan lastensuojelu-
lain 72 §:n 1 momentin mukaan järjestää lap-
selle sijaishuollon aikana päihde- tai rikos-
kierteen katkaisemiseksi, tai kun lapsen oma 
käyttäytyminen muutoin vakavasti vaarantaa 
hänen henkeään, terveyttään tai kehitystään. 
Erityisen huolenpidon aikana lapsen perus-
vapauksia voidaan rajoittaa tavanomaista si-
jaishuoltoa voimakkaammin. Päätöksen eri-
tyisestä huolenpidosta tekee 72 §:n 2 mo-
mentin mukaan sosiaalihuollon johtava vi-
ranhaltija lapsen asioista vastaavan sosiaali-
työntekijän valmisteltua asian. Sen on sään-
nöksen mukaan perustuttava moniammatilli-
seen arvioon, joka perustuu kasvatukselli-
seen, sosiaalistyön, psykologiseen ja lääke-
tieteelliseen asiantuntemukseen. Erityistä 
huolenpitoa voidaan lastensuojelulain 73 §: 1 
momentin mukaan järjestää vain sellaisessa 
lastensuojelulaitoksessa, jossa on riittävä 
kasvatuksellinen, sosiaalityön, psykologinen 
ja lääketieteellinen asiantuntemus. Mainitun 
ammatillisen asiantuntemuksen omaavien 
henkilöiden on 73 §:n 2 momentin mukaan 
myös tavattava lasta säännöllisesti sekä osal-
listuttava häntä koskevan erityisen huolenpi-
don suunnitteluun, toimeenpanoon ja arvioin-
tiin.  

Lakiin perustuvasta monialaisesta yhteis-
työstä säädetään myös lääketieteellistä kun-
toutusta koskevassa terveydenhuoltolain 30 § 
1 momentissa. Sen mukaan kunnan tehtävä 
on informoida potilasta muista kuin peruster-
veydenhuollossa toteutettavista kuntoutus-
mahdollisuuksista.  Palvelujen yhteensovit-
taminen muiden kuntoutusta antavien tahojen 
kanssa määritellään terveydenhuoltolain 30 § 
2 momentin mukaan potilaan yksilöllisessä 
kuntoutussuunnitelmassa. 

Ehdotettu laki ei vaikuttaisi edellä esitetyn 
kaltaisiin lakisääteisiin yhteistyövelvoitteisiin 
ja niihin liittyviin monialaisesti laadittaviin 
tai yhteisiin palvelu-, hoito- tai muihin asia-
kassuunnitelmiin. Sen sijaan näitä erilaisia 
lakisääteisiä, moniammatillisesti laadittuja 
palvelusuunnitelmia voitaisiin ehdotetun lain 
perusteella yhdistää yhteiseksi palvelusuun-
nitelmaksi muissa sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tehtävissä taikka esimerkiksi päivähoi-
dossa, opetustoimessa tai nuorisotoimessa 
laadittujen, asiakasta koskevien suunnitelmi-
en kanssa. 
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Kunnissa, joissa esimerkiksi lasten ja per-
heiden palveluista vastaa yksi monijäseninen 
toimielin, sen alaisuuteen kuuluu tyypillisesti 
ainakin koulu-, sosiaali- ja terveystoimen, 
usein myös nuoriso-, kulttuuri- ja liikunta-
toimen tehtävistä vastaavia toimintayksiköi-
tä. Näiden eri hallinnonalojen toimintaa ja 
asiakastietoja koskevat säännökset poikkea-
vat olennaisesti toisistaan, ja niistä kullakin 
on oltava omat, erilliset asiakasrekisterinsä 
riippumatta siitä, miten toiminta fyysisesti ja 
hallinnollisesti on organisoitu. 

Suunnitelmien yhdistämiseen osallistuisi 
pykälän 3 momentin mukaan eri viranomai-
sia ja muita toimijoita asiakkaan kulloisenkin 
palveluntarpeen mukaan. Säännös edellyttäi-
si, että yksi yhteistyöhön osallistuvista am-
mattihenkilöistä toimisi asiakasvastaavana. 
Säännös mahdollistaisi sen, että kokeilukun-
tien erilaiset palveluntuottajat voisivat osal-
listua suunnitelmien yhdistämiseen. 

6 §. Salassa pidettävien tietojen luovutta-
minen. Ehdotetun lain 4 §:n 2 momentissa 
tarkoitetut yksilökohtaiset palvelusuunnitel-
mat talletetaan kustakin toiminnasta vastaa-
van toimintayksikön tai toimielimen ylläpi-
tämään tietojärjestelmään, joka voi sisältää 
eri tarkoituksiin muodostettuja henkilörekis-
tereitä. Terveyskeskuksen, yksityisen terve-
yspalvelujen antajan sekä terveydenhuollon 
itsenäisen ammatinharjoittajan palvelusuun-
nitelmat muodostavat osan potilaskohtaista 
potilaskertomusta, joka talletetaan palvelun 
järjestämisestä vastaavan tahon potilasrekis-
teriin. Kunnan sosiaalihuollossa palvelu-
suunnitelmat ja asiakaskertomukset tallete-
taan toiminnan järjestämisestä vastaavan 
toimielimen ylläpitämään sosiaalihuollon 
toimintokohtaiseen asiakasrekisteriin ja vas-
taavasti yksityisesti sosiaalipalveluja järjes-
tävän palvelujen antajan sosiaalihuollon toi-
mintokohtaiseen asiakasrekisteriin. Perus-
koulujen ja ammatillisten oppilaitosten laa-
timat yksilökohtaiset suunnitelmat talletetaan 
niiden oppilas- ja opiskelijarekistereihin, ja 
päivähoidossa asiakkaina olevia lapsia kos-
kevat suunnitelmat toiminnan järjestämisestä 
vastaavan tahon asiakasrekisteriin. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot 
kuuluvat luonteeltaan yksityiselämän ja hen-
kilötietojen suojan ydinalueeseen, jota turvaa 
perustuslain 10 §:ssä säädetty oikeus yksi-

tyiselämän suojaan. Saman säännöksen mu-
kaan henkilötietojen suojasta säädetään lailla. 
Myös päivähoitolain, perusopetuslain sekä 
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
tarkoittamat suunnitelmat sisältävät tietoja, 
jotka kuuluvat yksityiselämän suojan piiriin.  

Henkilötietolain (523/1999) 3 §:n 3 kohdan 
mukaan henkilörekisterillä tarkoitetaan käyt-
tötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista 
merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja si-
sältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai 
kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn 
avulla taikka joka on järjestetty kortistoksi, 
luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla ta-
valla siten, että tiettyä henkilö koskevat tie-
dot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta 
kustannuksitta. Henkilötietolain 2 luvussa 
säädetään henkilötietojen käsittelyn yleisistä 
edellytyksistä. Sen 6 §:ssä säädetään rekiste-
rinpitäjän velvoitteesta suunnitella ennalta 
henkilötietojen käsittely. Käsittelyn tarkoitus 
on määriteltävä siten, että siitä ilmenee, min-
kälaisten rekisterinpitäjän tehtävien hoitami-
seksi henkilötietoja käsitellään. Henkilötieto-
jen käsittelyn on oltava asiallisesti perustel-
tua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. 
Henkilörekisteriin talletettuja tietoja koskee 
henkilötietolain 7 §:ssä säädetty käyttötarkoi-
tussidonnaisuuden periaate: tietoja saa käsi-
tellä vain tavalla, joka on yhteensopiva nii-
den alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa.  

Henkilötietolain 11 §:ssä säädetään arka-
luonteisista henkilötiedoista, joita koskee pe-
riaatteessa käsittelykielto. Arkaluonteisia 
ovat muun muassa tiedot, jotka koskevat 
henkilön terveydentilaa, sairautta tai vam-
maisuutta taikka häneen kohdistettuja hoito-
toimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia se-
kä tiedot, jotka koskevat henkilön sosiaali-
huollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaali-
huollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaa-
lihuollon etuuksia. Lain 12 §:n mukaan 11 
§:ssä säädetty käsittelykielto ei kuitenkaan 
estä terveydenhuollon toimintayksikköä tai 
ammattihenkilöä käsittelemästä näiden tässä 
toiminnassa saamia tietoja rekisteröidyn ter-
veydentilasta, sairaudesta tai vammaisuudes-
ta tai häneen kohdistetuista hoitotoimenpi-
teistä taikka muita rekisteröidyn hoidon kan-
nalta välttämättömiä tietoja. Vastaavasti so-
siaalihuollon viranomainen tai muu sosiaali-
huollon etuuksia myöntävä viranomainen, 
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laitos tai yksityinen sosiaalipalvelujen tuotta-
ja saa käsitellä kyseisen viranomaisen, lai-
toksen tai palvelujen tuottajan omassa toi-
minnassa saamiaan tietoja rekisteröidyn sosi-
aalihuollon tarpeesta tai hänen saamistaan 
sosiaalihuollon palveluista, tukitoimista tai 
hänelle myönnetyistä sosiaalihuollon etuuk-
sista taikka muita rekisteröidyn huollon kan-
nalta välttämättömiä tietoja. 

Vastaavasti viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetun lain (jäljempänä julkisuus-
laki) 24 §:n 25 kohdassa säädetään salassa 
pidettäviksi asiakirjat, jotka sisältävät yksi-
tyiselämän suojan piiriin kuuluvia tietoja, ku-
ten tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai 
työhallinnon henkilöasiakkaasta sekä tämän 
saamasta etuudesta tai tukitoimesta taikka 
sosiaalihuollon palvelusta taikka tietoja hen-
kilön terveydentilasta tai vammaisuudesta 
taikka hänen saamastaan terveydenhuollon ja 
kuntoutuksen palvelusta taikka tietoja henki-
lön seksuaalisesta käyttäytymisestä.  Tällai-
set tiedot ovat salassa pidettäviä riippumatta 
siitä, minkä viranomaisen asiakirjoihin ne si-
sältyvät.   

Siten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
tiedot sekä päivähoidon asiakkaan, oppilaan 
ja opiskelijan henkilöä ja yksityiselämää 
koskevia tietoja sisältävät asiakirjat, kuten 4 
§:n 2 momentissa tarkoitetut yksilökohtaiset 
palvelusuunnitelmat, ovat salassa pidettäviä 
minkä tahansa viranomaisen asiakirjaan talle-
tettuina julkisuuslain 24 §:n mukaisesti. Jul-
kisuuslain 26 §:n 1 momentin mukaan salas-
sa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta saa 
antaa tiedon, jos tiedon antamisesta tai oi-
keudesta saada tieto säädetään erikseen laissa 
tai jos se, jonka etujen suojaamiseksi salas-
sapitovelvollisuus on säädetty, antaa siihen 
suostumuksensa. 

Lisäksi niitä koskevat erityislakien mukai-
set salassapitosäännökset. Sosiaali- ja terve-
ystoimen, päivähoidon sekä opetuksen ja 
koulutuksen erityislakeihin sisältyy säännök-
set potilas- ja asiakastietoja koskevista salas-
sapitovelvoitteista sekä perusteista poiketa 
niistä. Monialaisessa, kokonaisvaltaisessa 
asiakasyhteistyössä on kuitenkin olennaista, 
että yhteistyön eri osapuolet ovat riittävässä 
määrin perillä asiakkaan tilanteesta muiden 
yhteiseen palvelusuunnitelmaan osallisten 
palveluissa. 

Lakiehdotuksen 6 §:ssä säädetään perus-
teista, joilla näitä salassa pidettäviä tietoja 
voidaan luovuttaa monialaisen yhteistyön to-
teuttamiseksi ja yhteisen palvelusuunnitel-
man laatimiseksi. Pykälän 1 momentin mu-
kaan ensisijainen luovutusperuste on asiak-
kaan nimenomainen suostumus. Asiakkaalle 
avoin yhteistyö turvaa toisaalta asiakkaan 
luottamusta ja halukkuutta asiantuntijoiden 
monialaiseen apuun, toisaalta perustuslaissa 
turvattua yksityiselämän suojaa. On kuiten-
kin tilanteita, joissa tietojen luovuttaminen 
ilman asiakkaan suostumustakin on lailla 
säädetty mahdolliseksi. Näitä säännöksiä voi-
taisiin soveltaa tässäkin laissa tarkoitettuun 
monialaiseen asiakasyhteistyöhön. 

Sen lisäksi salassa pidettäviä tietoja saisi 6 
§:n 2 momentin mukaan luovuttaa yhteisen 
palvelusuunnitelman laatimiseksi ja sen to-
teuttamiseksi, jos asiakkaalla ei olisi sairau-
den, vamman tai muun niihin verrattavan 
syyn vuoksi edellytyksiä arvioida annettavan 
suostumuksen merkitystä eikä hänellä olisi 
sellaista laillista edustajaa, jonka toimival-
taan kuuluu päättä hänen asiakastiedoistaan 
ja tieto olisi ehdotetun lain tarkoituksen mu-
kaisesti välttämätöntä sen selvittämiseksi, 
voidaanko suunnitelmien yhdistämisen avul-
la parantaa asiakkaan palvelukokonaisuutta 
hänelle hoitoa ja huoltoa tai muita palveluita 
järjestettäessä. 

Pykälän 3 momentin mukaan salassa pidet-
täviä tietoja ei kuitenkaan saisi luovuttaa 1 ja 
2 momentin nojalla laajemmin kuin on tar-
peen palvelusuunnitelmien yhdistämisen tar-
koituksen toteuttamiseksi. Salassa pidettäviä 
tietoja ei saisi 2 momentin nojalla luovuttaa 
myöskään vastoin asiakkaan nimenomaista 
kieltoa, jos hänellä on edellytykset arvioida 
kiellon merkitys. 

Pykälän 4 mukaan säännösehdotuksessa 
tarkoitetuissa tilanteissa voitaisiin henkilötie-
toja luovuttaa ja käyttää teknisen käyttöyh-
teyden avulla. Teknisen käyttöyhteyden avul-
la tapahtuvan tietojen käsittelyn edellytykse-
nä on, että se tapahtuu tietoturvallisen yhtey-
den kautta ja siten, että tietojen suojauksesta 
on huolehdittu henkilötietolain 32 §:n mukai-
sesti. Lisäksi teknisen käyttöyhteyden avulla 
saatavat tiedot on rajattava vain sellaisiin tie-
toihin, jotka ovat tarpeellisia yhteisen palve-
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lusuunnitelman laatimiseksi ja toteuttamisek-
si. 

7 §. Henkilötietojen tallettaminen. Pykäläs-
sä säädettäisiin siitä, millaisia tietoja palvelu-
suunnitelmien yhdistämisen tuloksena laadit-
tavaan yhteiseen palvelusuunnitelmaan saisi 
tallentaa ja miten niiden hallinnointi ja yh-
teiskäyttö järjestetään ja toteutetaan. 

Pykälän 1 momentin mukaan yhteiseen 
palvelusuunnitelmaan saisi sisällyttää salassa 
pidettäviä henkilötietoja vain siinä määrin, 
kuin se on tarpeen suunnitelmien yhdistämi-
sen kannalta. Säännös olisi luonteeltaan to-
teava, koska henkilötietolaissa säädetään sii-
tä, millaisia tietoja henkilörekisteriin saa tal-
lettaa ja miten niitä käsitellään. Henkilötieto-
lain 3 §:n 3 kohdan mukaan henkilörekisteril-
lä tarkoitetaan käyttötarkoituksensa vuoksi 
yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa 
henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota 
käsitellään osin tai kokonaan automaattisen 
tietojenkäsittelyn avulla taikka joka on järjes-
tetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin 
verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilö 
koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja 
kohtuuttomitta kustannuksitta. Henkilötieto-
lain 2 luvussa säädetään henkilötietojen kä-
sittelyn yleisistä edellytyksistä. Sen 6 §:ssä 
säädetään rekisterinpitäjän velvoitteesta 
suunnitella ennalta henkilötietojen käsittely. 
Käsittelyn tarkoitus on määriteltävä siten, et-
tä siitä ilmenee, minkälaisten rekisterinpitä-
jän tehtävien hoitamiseksi henkilötietoja kä-
sitellään. Henkilötietojen käsittelyn on sään-
nöksen mukaan oltava asiallisesti perusteltua 
rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Henki-
lörekisteriin talletettuja tietoja koskee henki-
lötietolain 7 §:ssä säädetty käyttötarkoitussi-
donnaisuuden periaate: tietoja saa käsitellä 
vain tavalla, joka on yhteensopiva niiden al-
kuperäisen käyttötarkoituksen kanssa. 

Pykälän 2 momentin mukaan 5 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettu asiakasvastaava voisi tal-
lettaa yhteisen palvelusuunnitelman ja yhteis-
työssä syntyvät muut asiakirjat erikseen pe-
rustettavaan henkilörekisteriin, joka olisi 
monialaisen yhteistyön osapuolten yhteisessä 
käytössä. Rekisterin rekisterinpitäjänä toimisi 
säännöksen mukaan 5 § 1 momentissa tarkoi-
tettu kunnan virasto tai toimintayksikkö. 
Henkilötietolain 3 §:n 4 kohdan mukaan re-
kisterinpitäjällä tarkoitetaan yhtä tai useam-

paa henkilöä, yhteisöä, laitosta tai säätiötä, 
jonka käyttöä varten henkilörekisteri peruste-
taan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekis-
terin käytöstä tai jonka tehtäväksi rekisterin-
pito on lailla säädetty. Tarkoituksena on, että 
5 §:n 3 momentissa tarkoitettuna asiakasvas-
taavana toimisi kulloinkin se monialaiseen 
yhteistyöhön osallistuva ammattihenkilö, jol-
la asiakkaan palveluntarpeet huomioon otta-
en on läheisin asiakassuhde häneen. Asiakas-
vastaavalla olisi säännösehdotuksen mukaan 
oikeus saada rekisteristä salassapitosäännös-
ten estämättä asiakastaan koskevat tiedot. 
Tästä seuraa, että asiakasvastaavien olisi tar-
peen saada suojattu yhteys ja käyttöoikeudet 
yhteisten palvelusuunnitelmien rekisteriin. 
Asiakasvastaavan tehtävänä olisi muun mu-
assa huolehtia siitä, että rekisteriin talletetta-
vat tiedot täyttävät henkilötietolain 9 §:ssä 
asetetut tietojen laatua koskevat periaatteet.  

Pykälän 3 momentin mukaan monialaiseen 
yhteistyöhön osallistuva ammattihenkilö saisi 
salassapitosäännösten estämättä tallettaa 
edustamansa organisaation rekistereihin yh-
teisen palvelusuunnitelman sekä muut sellai-
set asiakasyhteistyössä saamansa tiedot, jotka 
ovat tarpeellisia hänen edustamalleen organi-
saatiolle kuuluvien tehtävien hoidon ja asi-
akkaan palvelutarpeen kannalta. Yhteiseen 
palvelusuunnitelmaan voisi sisältyä käytän-
nössä myös sellaisia arkaluonteisia tietoja, 
joita yhteistyön osapuolena toimivalla orga-
nisaatiolla ei henkilötietolain 11 ja 12 §:n 
mukaan olisi muutoin oikeutta omassa toi-
minnassaan käsitellä, mutta jotka ovat tar-
peen monialaisessa yhteistyössä yhteisen asi-
akkaan tilanteen kokonaisvaltaiseksi hahmot-
tamiseksi.  On huomattava, että julkisuuslain 
24 §:ssä salassa pidettäviksi säädettyjä tietoja 
sisältävät viranomaisen asiakirjat ovat salassa 
pidettäviä riippumatta siitä, minkä viran-
omaisen hallussa sanottu asiakirja on. Viran-
omaisen asiakirjoja ovat julkisuuslain 5 §:n 2 
momentin mukaan myös asiakirjat, jotka on 
laadittu tai saatu hoidettaessa viranomaisen 
tehtävää sen toimeksiannosta tai muutoin vi-
ranomaisen lukuun. Siten julkisuuslaki kos-
kee myös asiakirjoja, jotka yksityinen palve-
lunantaja saa tai laatii ostopalvelusopimuk-
sen, maksusitoumuksen, palvelusetelin tai 
muun vastaavan järjestelyn perusteella viran-
omaisen palvelutehtävää toteuttaessaan. 
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Monialaiseen yhteistyöhön osallistuvalle 
ammattihenkilölle voitaisiin salassapitosään-
nösten estämättä antaa pykälän 4 momentin 
mukaan käyttöoikeus pykälän 2 momentissa 
tarkoitettuun rekisteriin talletettuihin asiakas-
taan koskeviin tietoihin lakiehdotuksen 6 
§:ssä säädetyin edellytyksin. 

Pykälän 5 momentin mukaan ehdotetussa 
säännöksessä tarkoitetuissa tilanteissa voitai-
siin henkilötietoja luovuttaa ja käyttää tekni-
sen käyttöyhteyden avulla. Teknisen käyt-
töyhteyden avulla tapahtuvan tietojen käsitte-
lyn edellytyksenä on, että se tapahtuu tieto-
turvallisen yhteyden kautta ja siten, että tieto-
jen suojauksesta on huolehdittu henkilötieto-
lain 32 §:n mukaisesti. Lisäksi teknisen käyt-
töyhteyden avulla saatavat tiedot on rajattava 
vain sellaisiin tietoihin, jotka ovat tarpeellisia 
yhteisen palvelusuunnitelman laatimiseksi ja 
toteuttamiseksi. 

8 §. Tietojen käsittely toiminnallisia suun-
nitelmia varten. Säännös olisi luonteeltaan 
toteava. Sen tarkoituksena on kokeilukunnil-
le selventää lainsäädännön suomat mahdolli-
suudet yhdistää henkilörekistereihin talletet-
tuja tietoja toiminnan suunnittelua ja arvioin-
tia varten.  

Henkilötietolain 8 §:n 1 momentissa sääde-
tään yleisistä henkilötietojen käsittelyn edel-
lytyksistä. Näitä ovat muun muassa seuraa-
vat: rekisteröity on antanut käsittelyyn yksi-
selitteisen suostumuksensa, tai käsittelystä 
säädetään laissa tai jos se johtuu rekisterinpi-
täjälle laissa säädetystä tehtävästä, tai rekiste-
röidyllä on asiakas- tai palvelusuhteen, jäse-
nyyden tai muun niihin verrattavan suhteen 
vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän 
toimintaan (yhteysvaatimus). Henkilötieto-
lain 16 §:n mukaan viranomainen voi lisäksi 
kerätä ja tallettaa henkilötietoja viranomaisen 
henkilörekisteriin suunnittelua ja selvitystä 
varten. Säännöksessä on lisäksi oikeusohje 
noudatettavasta menettelystä. 

Julkisuuslain 28 §:n mukaan viranomainen 
voi, jollei laissa toisin säädetä, antaa yksit-
täistapauksessa luvan saada tietoja salassa 
pidettävästä asiakirjasta viranomaisen suun-
nittelu- tai selvitystyötä varten. Edellytykse-
nä on, ettei tiedon antaminen loukkaa niitä 
etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus 
on säädetty.  Jos lupaa tarvitaan usean saman 
ministeriön alaisen viranomaisen asiakirjasta, 

luvasta päättää ministeriö kuultuaan tarvitta-
essa asianomaisia viranomaisia. Lupa voi-
daan 28 §:n 2 momentin mukaan myöntää 
määräajaksi, ja siihen on liitettävä yksityisen 
edun suojaamiseksi tarpeelliset määräykset. 
 
3 Luku. Koulutuspalveluja koskeva kokei-
lu 
 

Lakiehdotuksen 2 §:n 2 kohdan mukaan 
koulutuspalveluja koskevaan kokeiluun voisi 
osallistua Riihimäen, Hausjärven ja Lopen 
muodostama kuntaryhmä. 

9 §. Koulutuspalveluja koskevan toiminta-
mallin edistäminen. Kuntakokeilujen yhtenä 
tarkoituksena on osaltaan tukea kuntaraken-
nelain mukaisten selvitysalueiden palvelura-
kenteiden kehittämistä. Selvitysalueiden kun-
tien oppilaitosverkon kehittäminen siten, että 
yhdistetään resursseja, tehdään hallinnollista 
yhteistyötä ja muutoin tehostetaan selvitys-
alueen kouluverkon toimintaa. Koulutuksen 
tarjontaa voidaan oppilaitosverkon toimin-
nassa kehittää. Kokeilussa hankitaan koke-
muksia myös lukiokoulutuksen hallinnolli-
sesta yhteistyöstä selvitysalueen eri lukioiden 
kesken. 
 
4 Luku. Kuntien toiminnan valvontaa 
koskeva kokeilu 
 

Lakiehdotuksen 2 §:n 3 kohdan mukaan 
kuntien toiminnan valvontaa koskevaan ko-
keiluun voisivat osallistua Kuopio sekä Jy-
väskylän, Hankasalmen, Joutsan, Laukaan, 
Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toiva-
kan ja Uuraisten muodostama kuntaryhmä, 
Tampereen, Kangasalan, Nokian, Pirkkalan 
ja Ylöjärven muodostama kuntaryhmä sekä 
Vaasan ja Mustasaaren muodostama kunta-
ryhmä. 

10 §. Kuntien toiminnan valvontaa koske-
van toimintamallin edistäminen. Pykälässä 
säädettäisiin kokeilulain 4 luvun mukaisen 
kuntien toiminnan valvontaa koskevan kokei-
lun tarkoituksesta. Kuntien toiminnan val-
vontaa koskeva kokeilukokonaisuus koostui-
si kolmesta osa-alueesta, joita ovat indikaat-
toriperusteisen valvonnan käyttöönotto ja 
edistäminen, omavalvonnan kehittäminen se-
kä aluehallintovirastojen ja kuntien yhteis-
työn kehittäminen kuntien ohjauksessa ja 
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valvonnassa. Lisäksi lukuun sisältyisi sään-
nös, joka mahdollistaisi Valviralle poikkea-
misen sille säädetystä aluehallintovirastojen 
toiminnan yhdenmukaistamistehtävästä, sekä 
säännös kokeilun soveltamisesta yksityisten 
sosiaalipalvelujen valvonnassa. 

Ehdotettavan säännöksen mukaan valvon-
taa koskevan kokeilun tarkoituksena on lisätä 
kokeiluun osallistuvien kuntien toiminta-
mahdollisuuksia kuntien tehtäväksi säädetty-
jen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämi-
sessä luomalla uusia toimintamalleja palve-
luiden ohjaukseen ja valvontaan. Kokeilulla 
pyritään lisäämään kokeilukuntien toiminta-
vapautta ja luomaan kokeilukunnille mahdol-
lisuus kehittää nykyistä monipuolisemmin 
sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluraken-
netta ja –tuotantoa. Toiminnan valvonnassa 
valvovan viranomaisen puuttumiskynnystä 
siirrettäisiin suosituksiin tai valvontaohjel-
miin perustuvien palvelujen tuottamiseen 
käytettyjä panoksia kuten henkilöstö- tai tila-
kriteerejä kuvaavien tunnuslukujen arvioin-
nista tuotettujen palvelujen vaikuttavuuden ja 
laadun arviointiin. Ehdotetussa säännöksessä 
todettaisiin, että kokeilun aikana yksityiskoh-
taisten suositusten ja ohjeiden vakiintuneiden 
soveltamiskäytäntöjen korvaamiseksi kehite-
tään ja otetaan käyttöön valvonnan uusia in-
dikaattoreita, joita sovelletaan kokeilukuntien 
valvonnassa. Kokeilun tavoitteena on antaa 
kokeilukunnille mahdollisuus tällä tavoin 
pyrkiä nykyistä kustannustehokkaampiin ta-
poihin järjestää niiden järjestämisvastuulle 
kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja mutta 
kuitenkin siten, että palveluiden tulee edel-
leen täyttää lainsäädännössä niille asetetut 
vaatimukset.  

Ehdotetussa säännöksessä todettaisiin 
myös, että kuntien valvontaa koskevalla ko-
keilulla pyritään edistämään kuntien toimin-
nan valvonnan asiakaslähtöisyyttä, valtion 
valvovien viranomaisten ja kuntien yhteis-
työtä ja päällekkäisyyksien poistamista ta-
voitteena valvonnan oikea kohdentuminen ja 
siitä kunnille ja valvoville viranomaisille ai-
heutuvan työmäärän vähentyminen. Ehdote-
tun lain 17 §:ssä tarkoitetun kokeilun tarkoi-
tuksena on lisätä valvovien viranomaisten 
sekä kuntien vuorovaikutusta sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen valvonnassa ja ohjauksessa 
kehittämällä uusia yhteistyömuotoja kuntiin 

kohdistuvan ohjauksen ja valvonnan toteut-
tamisessa. Kokeilussa kehitettävät yhteis-
työmuodot voisivat koskea myös sellaista 
toimintaa, jossa aluehallintovirastolle ja kun-
nalle on säädetty samaa toimialaa koskevia 
valvontatehtäviä ja yhteistyötä kehittämällä 
poistaa päällekkäistä työtä ja tehostaa val-
vontatoimintaa. Kokeiluun sisältyvällä kun-
nan omavalvonnan tehostamisella sekä ohja-
uksen ja valvonnan vuorovaikutuksen lisää-
misellä pyritään osaltaan siirtämään ohjauk-
sen ja valvonnan painopistettä jälkikäteisestä 
jo tapahtuneisiin epäkohtiin puuttuvasta val-
vonnasta ennakollisen ja virheellistä toimin-
taa ennaltaehkäisevän ohjauksen suuntaan, 
jossa ensisijaisena valvovan viranomaisen 
valvonnan kohteena olisi omavalvonnan toi-
mivuuden valvonta. Omavalvonta korostaa 
palvelujen järjestäjän omaa vastuuta asiakas- 
ja potilasturvallisuuden varmistamisesta sekä 
muutoinkin toiminnan asianmukaisesta ja 
laadukkaasta järjestämisestä ja samalla eh-
käisee ennalta tilanteita, joiden johdosta val-
vovan viranomaisen pitäisi jälkikäteisval-
vonnalla puuttua kokeilukunnan toimintaan. 

Kokeilun tavoitteena olisi toisaalta valvon-
nan oikea kohdentuminen toiminnan varsi-
naisiin tuloksiin eli asiakkaiden saamiin pal-
veluihin kehitettävien indikaattorien avulla, 
toisaalta kuntien ja valvontaviranomaisten 
yhteistyön kehittäminen ja päällekkäisten 
toimien ja työmäärän vähentäminen.  

11 §. Aluehallintovirastojen toiminnan oh-
jaus. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-
taviraston (Valvira) tehtävistä ja toimivallas-
ta on sisällöllisesti yhdenmukaiset säännök-
set sosiaalihuoltolain (71071982) 3 §:n 3 
momentissa, kansanterveyslain (66/1972) 2 
§:n 3 momentissa, erikoissairaanhoitolain 
(1062/1989) 5 §:n 3 momentissa, mielenter-
veyslain (1116/1990) 2 §:n 3 momentissa, 
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun 
lain (519/1977) 3 §:n 3 momentissa, yksityi-
sestä terveydenhuollosta annetun lain  
(152/1990) 13 §:n 3 momentissa sekä yksi-
tyisistä sosiaalipalveluista annetun lain  
(922/2011) 33 §:n 2 momentissa. Näiden 
säännösten mukaan Valvira ohjaa sosiaali- ja 
terveysministeriön alaisena aluehallintoviras-
tojen toimintaa niiden toimintaperiaatteiden, 
menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yh-
denmukaistamiseksi kussakin laissa tarkoite-



 HE 117/2014 vp  
  

 

34 

tun toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa. 
Kuntien toiminnan valvontaa koskevassa ko-
keilussa on tarkoitus kehittää aluehallintovi-
rastojen valvontatoimintaan uudenlaisia mal-
leja. Sen vuoksi ehdotetaan, että Valviran oh-
jauksen yhdenmukaistamisvelvoitteesta poi-
kettaisiin, kun Valvira ohjaa aluehallintovi-
rastoja valvontaa koskevan kokeilun osalta. 

12 §. Indikaattoriperusteisen valvonnan 
käyttöönotto ja edistäminen. Pykälässä sää-
dettäisiin siitä, että sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontavirasto ja aluehallintoviras-
tot soveltaisivat kokeiluun osallistuvien kun-
tien kokeilukohteiden toiminnan valvonnassa 
ensisijaisesti toiminnan tuloksellisuutta osoit-
tavia kuntien ja valtion välisessä sopimuk-
sessa määriteltyjä indikaattoreita.  

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 
suosituksia palveluja koskevan lainsäädän-
nön toteuttamisen ohjaamiseksi. Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontavirasto ja alue-
hallintovirastot ovat valvonnan yhdenmu-
kaistamiseksi ja palvelujen laadun paranta-
miseksi laatineet yhdessä valvontaohjelmia 
sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Ne on laadittu 
ensisijaisesti ohjaamaan aluehallintovirasto-
jen ja Valviran toimintaa, mutta myös kunti-
en käyttöön yksityisten palveluntuottajien 
valvonnassa ja työkaluksi omavalvontaan. 
Valvontaohjelmissa on määritelty valvonnan 
puuttumiskynnyksiä perus-tuen esimerkiksi 
toiminnan resurssien tai tilojen mitoitukseen, 
ja ohjelmien suosituksia on noudatettu mah-
dollisimman yhdenmukaisesti koko maassa. 
Kunnat ja palvelujen tuottajat ovat usein ko-
keneet, että nämä soveltamiskäytännöt ovat 
ohjanneet liian tiukasti sitä, miten palvelut 
tuotetaan.  

Kuntakokeilujen tarkoitus on toimia kunti-
en velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisen 
tukena vähentämällä kunnille säädöksissä 
asetettuja tehtäviä ja velvoitteita sekä niiden 
toteuttamisen ohjausta. Tarkoituksena on 
edistää sellaisten asiakaslähtöisten toiminta-
tapojen käyttöä, joiden avulla laissa säädetty-
jä tehtäviä voidaan kunnissa hoitaa taloudel-
lisesti ja tuottavasti kuitenkin lainsäädännös-
sä asetetut palvelujen sisältöä koskevat vaa-
timukset toteuttaen. Tehtävien toteuttamisek-
si laissa säädetyt velvoitteet koskevat sitä, 
miten palvelut toteutetaan, ei toiminnan tu-
losta tai palvelujen sisältöä. Myös suositusten 

ja valvontaohjelmien sisältämät ohjeet ovat 
luonteeltaan samantyyppisiä, mutta ne eivät 
ole kuntia tai valvontaviranomaisia sitovia.  

Ehdotetun säännöksen mukaan kokeilukoh-
teiden toiminnan valvonnassa kehitettäisiin 
uudenlaista toimintamallia siten, että valvon-
nan kohteena olisivat palvelutoiminnan tu-
lokset eli tuotetun palvelun sisältö eikä sen 
toteuttamisen edellytykset taikka prosessi. 
Tuloksellisuutta ilmaistaisiin ehdotetun 
säännöksen mukaan palvelujen saatavuutta, 
asiakkaiden palvelutarvetta, terveyden tai 
toiminta-kyvyn kehitystä, asiakastyytyväi-
syyttä ja muita palvelun laatutekijöitä kuvaa-
vien indikaattoreiden avulla. Tarkoitus on, 
että indikaattoreiden avulla kuvattaisiin pal-
veluja asiakaslähtöisesti ja eri näkökulmista 
niin, että indikaattoreiden avulla voitaisiin 
muodostaa riittävä kokonaiskuva palvelun 
onnistumisesta.  Indikaattoreiden avulla ku-
vattaisiin sitä, saako asiakas ja kuntalainen 
palvelut sisällöltään, laadultaan ja vaikutta-
vuudeltaan lainsäädännössä tarkoitetulla ta-
valla.  

Kokeilun aikana lakisääteiset kuntia kos-
kevat velvoitteet ovat voimassa, koska niistä 
ei ole kokeilulainsäädännössä tehty poikke-
uksia. Sikäli kuin resursseja, panosta, proses-
seja tai toimenpiteitä on määrätty velvoittei-
na lainsäädännössä, säädöksiä edellytetään 
kokeiluaikana noudatettavan.  Kokeilualueil-
la ne eivät kuitenkaan ole suunnitelmaperus-
teisen valvonnan painopisteinä. Jos lakisää-
teisten velvoitteiden toteuttamisessa asiakas- 
tai potilasturvallisuus vaarantuu tai se on 
muutoin lainvastaista, valvovalla viranomai-
sella on sama velvollisuus kuin muulloinkin 
puuttua asiaan. Tämä merkitsee, että aluehal-
lintovirastojen tai Valviran toimivaltaa suo-
rittaa sosiaali- ja terveyspalvelujen laillisuus-
valvontaa ja mahdollisuutta turvata lakisää-
teiset palvelut viime kädessä hallintopakkoa 
käyttämällä ei kokeilulla rajoitettaisi. Kokei-
lulla ei myöskään rajoitettaisi oikeutta kan-
nella tai muuten tuoda valvonnanalaisen toi-
minnan epäkohtia valvovan viranomaisen tie-
toon. 

Kuntakokeiluiden tavoitteena ei ole paran-
taa eikä myöskään heikentää palveluja, vaan 
luoda kunnille liikkumavaraa palvelujen jär-
jestämisessä ja tuottamisessa siten, että kun-
nat selviävät lakisääteisistä tehtävistään ta-
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loudellisesti vaikeissa olosuhteissa. Tämän 
vuoksi palvelun lainmukaisuuden arviointi 
tehtäisiin ensisijaisesti asetettujen indikaatto-
reiden avulla muodostetun kokonaiskuvan 
perusteella.  

Säädösehdotuksen mukaan valvontaviran-
omaiset soveltaisivat kuntien kokeilutoimin-
nan valvonnassa ensisijaisesti kokeilusopi-
muksessa määriteltyjä indikaattoreita. Tämä 
merkitsee sitä, että valvontaviranomaiset ei-
vät soveltaisi kokeilukohteiden valvonnassa 
voimassa olevaa valvontaohjelmaa, sen pai-
nopisteitä ja sen sisältämiä suosituksen tasoi-
sia puuttumiskriteereitä, joita niihin ilman 
kokeilua sovellettaisiin, ellei siihen ilmene 
erityistä painavaa kunnan tai palvelun tuotta-
jan toiminnasta johtuvaa syytä. Vanhusten 
ympärivuorokautisten palvelujen henkilös-
tömitoituksen henkilöstömäärää koskeva 
suositus on kokeilulainsäädäntöä valmistelta-
essa kuitenkin katsottu sellaiseksi suosituk-
seksi, jonka seuranta on erikseen järjestetty 
ja josta kokeilukunnat eivät voisi poiketa 
henkilöstömäärän osalta. Sen sijaan on kat-
sottu mahdolliseksi, että kunnat voisivat ko-
keilla henkilöstörakenteen uudistamista ko-
keilun puitteissa ja määritellä toiminnan tai 
toimintayksikön henkilöstön mitoituksen yk-
silöllisesti kunkin asiakkaan palvelutarpeen 
huomioon ottaen. 

Ehdotetun säännöksen mukaan indikaatto-
rit määriteltäisiin ehdotetun lain 16 §:ssä tar-
koitetussa sopimuksessa. Tarkoitus olisi, että 
kokeilussa sovellettava indikaattorikokonai-
suus kehitettäisiin kutakin kokeilussa muka-
na olevaa viittä kuntaa ja kuntaryhmää ja nii-
den kokeilukohteita varten yksilöidysti kun-
tien ja valtion yhteistyönä kokeiluhankkeen 
puitteissa ja indikaattoreista sovittaisiin lain 
16 §:ssä tarkoitetussa kuntien ja valtion väli-
sessä kokeilusopimuksessa. Indikaattoreita 
kokeiluja varten määriteltäessä on tarkoitus 
hyödyntää osin Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen eri kyselyissä ja muista valtakun-
nallisesti jo toimivissa keruujärjestelmissä jo 
määriteltyjä indikaattoreita, osin kuntien itse 
kehittämiä indikaattoreita. Kokeiluaikana 
kunnat raportoisivat indikaattoreiden kehi-
tyksestä kaksi kertaa vuodessa kokeiluhank-
keelle ja valvontaviranomaiselle. Olennaisen 
vertailukohteen kokeiluhankkeelle muodos-
taa lähtötilanne, joka arvioidaan kokeilun 

alussa sopimuksen mukaisilla indikaattoreil-
la. Valvontaviranomaiset ottavat kokeilualu-
eiden kanssa tehdyt sopimukset huomioon 
työsuunnitelmia tehdessään.   

Indikaattoreiden avulla voidaan valvonnan 
puuttumiskynnystä lähestyä vertailulla mui-
den kuntien vastaaviin palveluihin ja vertai-
lulla ao. kunnan tai kuntaryhmän palvelujen 
aikaisempaan kehitykseen. Asioista, joita in-
dikaattoreilla kuvataan, haetaan tarvittaessa 
tieto eri tahoilta, esimerkiksi sekä asiakkaalta 
palvelujen käyttäjänä että kunnalta palvelun 
järjestäjänä tai palvelun tuottajalta. Eri näkö-
kulmista palvelun sisältöä, laatua ja vaikutta-
vuutta kuvaavien indikaattorien toteutumat 
antavat kunnalle ja valvontaviranomaiselle 
kokonaiskuvan palvelun toteutumisesta. Val-
vontaviranomaisen puuttuminen toimintaan 
ja valvontatoimenpiteiden käynnistäminen 
tapahtuisi kokonaiskuvan perusteella, ei yk-
sittäisen indikaattorin muutoksen perusteella. 

Ehdotetun säännöksen mukaan kunta seu-
raa kokeilun aikana lisäksi palvelujen talou-
dellisuuden ja tuottavuuden kehitystä. Kokei-
lujen tarkoituksena on lisätä kokeilukuntien 
toimintamahdollisuuksia hoitaa tehtävänsä 
taloudellisesti ja tuottavasti, joten tätäkin tu-
loksellisuuden osa-aluetta tulee seurata ko-
keilussa. Toiminnan kustannuksista ja palve-
lujen määrän kehityksestä tulisi myös rapor-
toida kokeiluhankkeelle. 

13 §. Omavalvonnan kehittäminen. Vastuu 
lakisääteisten sosiaali- ja terveydenhuollon 
tehtävien hoitamisesta kuuluu kunnalle. Jär-
jestämisvastuun ydinaluetta on sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen järjestäminen. 
Siihen kuuluu muun muassa vastuu palvelu-
jen yhdenmukaisesta saatavuudesta ja laadus-
ta. Palvelujen laatu tarkoittaa palvelun kykyä 
vastata asiakkaiden ja potilaiden palvelutar-
peisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, 
säännösten mukaisesti ja kustannustehok-
kaasti. Järjestämisvastuuseen kuuluu myös 
päättäminen palvelujen tuotantotavasta eli 
siitä, missä määrin kunta tuottaa palveluja it-
se ja missä määrin se hankkii niitä sopimus-
ten perusteella esimerkiksi yksityisilta palve-
lun tuottajilta. Kunnalla on kokonaisvastuu 
asiakkaisiin ja potilaisiin nähden siitä, että 
nämä saavat heille kuuluvat lakisääteiset pal-
velut laadukkaina ja tarpeitaan vastaavina 
tuotettiinpa ne kunnan omana toimintana tai 
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muualta hankittuina.  Tämä edellyttää, että 
kunta seuraa ja valvoo omalta osaltaan palve-
lujen toteutumista.  

Ehdotetussa 13 §:ssä säädettäisiin omaval-
vonnasta, jota osa kokeilukunnista on ilmoit-
tanut olevansa halukas kehittämään kokeilun 
kohteena olevan toiminnan seurannan ja 
omaehtoisen valvonnan tueksi. Omavalvon-
nalla tarkoitetaan järjestelyä, jonka avulla 
varmistetaan, että toiminta ja palvelut järjes-
tetään lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 
Tarkoituksena on myös varmistaa toiminnan 
ja palvelujen suunnitelmallisuus ja korkeata-
soinen laatu sekä palveluja käyttävien henki-
löiden yhdenvertaisuus. Omavalvontaa var-
ten kokeilukunnat laatisivat omavalvontaoh-
jelman, josta ilmenee, miten toiminnan 
asianmukaisuutta seurataan ja miten mahdol-
liset puutteet ja virheet korjataan. Omaval-
vonnassa tärkeää on arvioida palvelujen ris-
kikohtia ja pyrkiä luomaan toimintamallit, 
jotka jo ennalta estävät virheiden syntymistä. 
Omavalvontaohjelma korostaa kunnan omaa 
vastuuta toiminnan asianmukaisesta ja laa-
dukkaasta järjestämisestä. Samalla tavoittee-
na on ehkäistä ennalta tilanteet, joiden perus-
teella valvontaviranomaisen pitäisi jälkikä-
teisvalvonnan keinoin puuttua toimintaan.  

Ehdotetussa pykälässä tarkoitettu kunnan 
toteuttama omavalvonta on eri asia kuin toi-
mintayksikkökohtainen omavalvonta, jota 
edellytetään yksityisistä sosiaalipalveluista 
annetussa laissa, yksityisestä terveydenhuol-
losta annetussa laissa sekä ikääntyneen väes-
tön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäi-
den sosiaali- ja terveyspalveluista annetussa 
laissa (980/2012). Mainittujen lakien mukaan 
toimintayksiköissä tulee olla omavalvonta-
suunnitelma, jonka osalta Valviralla on val-
tuutus antaa tarkempia määräyksiä. Toimin-
tayksikkökohtaista omavalvontaa koskevia 
säännöksiä ja määräyksiä noudatettaisiin ko-
keilusta riippumatta. 

14 §. Yhteistyön kehittäminen ohjauksessa 
ja valvonnassa. Pykälässä ehdotettavan ko-
keilun tarkoituksena on lisätä valvovien vi-
ranomaisten sekä kuntien vuorovaikutusta 
valvonnassa ja ohjauksessa. Valvovien vi-
ranomaisten ja kokeilukuntien kokeiluaikana 
yhdessä kehittämät vuorovaikutusta ja yhteis-
työtä lisäävät toimintatavat voisivat koskea 
joko sellaista toimintaa, jossa aluehallintovi-

rasto valvoo kuntaa taikka sellaista toimintaa, 
jossa aluehallin-tovirastoille ja kunnalle on 
kummallekin säädetty samaa toimialaa kos-
kevia valvontatehtäviä. Pykälään ehdotetaan 
myös nimenomaista säännöstä kokeilukuntiin 
tehtävistä ohjaus- ja arviointikäynneistä. 

Pykälän 1 momentin mukaan kokeiluissa 
kehitetään aluehallintovirastojen ja kokeilu-
kuntien vuorovaikutusta ja yhteistyömuotoja 
ohjauksen ja valvonnan toteuttamisessa. 
Käytännössä kehittäminen tapahtuisi kunkin 
kyseiseen kokeiluun osallistuvan kunnan ja 
alueen toimivaltaisen aluehallintoviraston 
kesken. Kokeilulla pyritään lisäämään valvo-
van viranomaisen ja kunnan vuoropuhelua 
kuntaan kohdistuvassa ohjauksessa ja val-
vonnassa ja tällä tavoin osaltaan siirtämään 
ohjauksen ja valvonnan painopistettä jälkikä-
teisestä jo tapahtuneisiin epäkohtiin puuttu-
vasta valvonnasta ennakollisen ja virheellistä 
toimintaa ennaltaehkäisevän ohjauksen suun-
taan. Valvovan viranomaisen ja kunnan vuo-
rovaikutuksen merkitys korostuu esimerkiksi 
ehdotetussa indikaattoriperusteisessa valvon-
nassa. Kehitettävät menetelmät voisivat liit-
tyä myös esimerkiksi tilanteisiin, joissa val-
vonnan yhteydessä ilmenee epäkohtia palve-
luiden järjestämisessä tai tuottamisessa, ja 
joissa tilannetta lähdettäisiinkin korjaamaan 
hallinnollisen ohjauksen ja hallintopakon si-
jasta ensisijaisesti vuorovaikutteisin mene-
telmin.  Tarvittaessa valvovalla viranomai-
sella on kuitenkin edelleen käytettävissään 
lainvastaisen toiminnan korjaamiseksi tai 
keskeyttämiseksi sille muualla lainsäädän-
nössä säädettyyn toimivaltaan perustuva oi-
keus hallinnollisen ohjauksen ja hallintopa-
kon käyttöön. 

Aluehallintoviraston ja kunnan kokeilussa 
kehittämät yhteistyömuodot voisivat koskea 
myös sellaista toimintaa, jossa aluehallintovi-
rastolle ja kunnalle on säädetty samaa toimi-
alaa koskevia valvontatehtäviä. Esimerkiksi 
yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 
(922/2011) 34 §:n mukaan aluehallintoviras-
to sekä sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitettu 
kunnan toimielin ohjaavat ja valvovat mo-
lemmat alueellaan tuotettuja yksityisiä sosi-
aalipalveluja. Saman lain 35 §:n 1 momentin 
mukaan valvontaviranomaisten on toimittava 
yhteistyössä kyseisessä laissa säädettyjä teh-
täviä hoitaessaan.  
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valvo-
vien viranomaisten tekemistä ohjaus- ja arvi-
ointikäynneistä. Aluehallintovirastot ja Val-
vira ovat jo nykyisin jossain määrin tehneet 
valvontatapahtumiin perustuvien tarkastus-
käyntien lisäksi kuntiin ja kuntayhtymiin sel-
laisia käyntejä, jotka eivät liity jonkin ilmi-
tulleen epäilyn tai epäkohdan selvittämiseen. 
Käyntien tarkoitus on ollut ohjauksellinen ja 
niillä on tuettu esimerkiksi valvontaohjelman 
toteuttamista tai uuden lainsäädännön toi-
meenpanoa. Tällaisista käynneistä on sovittu 
ennakolta käynnin kohteena olevan kunnan 
tai kuntayhtymän kanssa.  

Ohjaus- ja arviointikäynnit ovat osoittautu-
neet hyödyllisiksi sekä valvovien viran-
omaisten että kuntien kannalta ja kuntakokei-
lussa toimintamallia pyritään kehittämään ja 
vakiinnuttamaan sen asemaa vuorovaikuttei-
sen ohjauksen toteuttamistapana. Ehdotetulla 
säännöksellä myös selkeytettäisiin valvovan 
viranomaisen valvottavan luo eri tarkoituk-
sessa tekemien käyntien asemaa. Pykälässä 
tarkoitettuihin ohjaus- ja valvontakäynteihin 
ei liittyisi sellaista jälkivalvonnallista ele-
menttiä kuin valvontatarkoituksessa tehtäviin 
tarkastuksiin. 

Ehdotetun säännöksen mukaan aluehallin-
tovirastot ja sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto voisivat tehdä ohjaus- ja ar-
viointikäyntejä kokeilussa mukana oleviin 
kokeilukuntiin. Säännöksellä ei muutettaisi 
aluehallintovirastojen ja Valviran välistä 
muuhun lainsäädäntöön perustuvaa tehtävän-
jakoa kuntien ohjauksessa ja valvonnassa 
vaan aluehallintovirastot toimivat edelleen 
ensisijaisina ohjaus- ja valvontaviranomaisi-
na toimialueellaan, mutta poikkeuksellisesti 
myös Valviralla voisi olla tarve tehdä kokei-
lukuntaan säännöksen tarkoittama ohjaus- ja 
valvontakäynti. Käynnit liittyvät toiminnan 
ohjaukseen, arviointiin ja seurantaan. Tarkoi-
tuksena on muun muassa perehdyttää kuntien 
luottamushenkilöitä, johtoa ja henkilöstöä 
valvonnan painopisteisiin, lainsäädäntöön 
sekä muihin sosiaali- ja terveydenhuollon to-
teuttamisen kannalta ajankohtaisiin asioihin. 
Näihin käynteihin liittyy yleensä myös mo-
lemminpuolinen tietojen vaihto. Käyntien 
yhteydessä valvovat viranomaiset saavat tie-
toja käynnin kohteen toiminnasta, palvelujen 
toteutustavoista ja paikallisista olosuhteista.  

Ohjaus- ja arviointikäynnin tekemisestä ja 
sen sisällöstä sovittaisiin aina asianomaisen 
kunnan kanssa. Toisin kuin valvonnallisen 
tarkastuksen toteuttaminen edellyttäisi ohja-
us- ja arviointikäynti siten käynnin kohteen 
suostumusta. Käynnin kohteella olisi mah-
dollista myös ilmoittaa, ettei se pidä valvo-
van viranomaisen suunnittelemaa käyntiä 
tarpeellisena. 

15 §. Kokeilun soveltaminen yksityisten so-
siaalipalvelujen valvonnassa. Pykälässä sää-
dettäisiin mahdollisuudesta tietyiltä osin poi-
keta yksityisistä sosiaalipalveluista annetun 
lain lupaa koskevista säännöksistä, kun ky-
symys on palvelusta, joka liittyy kuntien val-
vontaa koskevaan kokeiluun. Säännöstä so-
vellettaisiin sellaisiin luvanvaraisiin palve-
luihin, joita järjestetään kokeilukuntien alu-
eella. 

Luvanvaraisista sosiaalipalveluista sääde-
tään yksityisistä sosiaalipalveluista annetun 
lain 7 §:ssä. Sen mukaan yksityisten sosiaali-
palvelujen tuottajan, joka jatkuvasti tuottaa 
ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on 
saatava lupaviranomaiselta lupa palvelujen 
tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja 
olennaista muuttamista. Lupa kattaa kaikki 
palvelujen tuottajan toimintayksiköt, joissa 
tuotetaan ympärivuorokautisia sosiaalipalve-
luja. Tämä tarkoittaa, että kullakin palvelun 
tuottajalla on yksi lupa riippumatta siitä, 
kuinka monessa toimintayksikössä palveluja 
tuotetaan. 

Lain 8 §:n mukaan lupaa haetaan siltä 
aluehallintovirastolta, jonka toimialueella 
palveluja tuotetaan. Jos palveluja tuotetaan 
useamman kuin yhden aluehallintoviraston 
toimialueella, lupaa haetaan Valviralta. Val-
viran myöntämää lupaa kutsutaan valtakun-
nalliseksi luvaksi. Lain 10 §:n mukaan lupa 
myönnetään palvelun tuottajalle, jos sen toi-
mintayksiköt täyttävät lain 4 §:ssä säädetyt 
edellytykset ja jos se kykenee asianmukaises-
ti vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan. 
Lupaan voidaan liittää asiakasturvallisuuden 
varmistamiseksi välttämättömiä ehtoja palve-
lujen määrästä, henkilöstöstä, tiloista, lait-
teista ja tarvikkeista sekä toimintatavoista. 
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa 
laissa ei säädetä mahdollisuudesta antaa lupa 
määräaikaisesti, vaan lupa on voimassa tois-
taiseksi. 
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Luvan saannin edellytyksenä on, että jo-
kainen palvelun tuottajan toimintayksikkö 
täyttää lain 4 §:ssä säädetyt toimintaedelly-
tykset. Säännöksen mukaan toimintayksikös-
sä tulee olla riittävät ja asianmukaiset toimiti-
lat ja varusteet sekä toiminnan edellyttämä 
henkilöstö. Toimitilojen tulee olla terveydel-
lisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annetta-
valle hoidolle, kasvatukselle ja muulle huo-
len-pidolle sopivat. Henkilöstön lukumäärän 
tulee olla riittävä palvelujen tarpeeseen ja 
asiakkaiden lukumäärään nähden.  

Yksityiskohtaisempia säännöksiä toiminta-
edellytyksistä on jonkin verran muualla sosi-
aalihuollon lainsäädännössä. Niitä sovelle-
taan yksityisistä sosiaalipalveluista annetun 
lain 4 §:n ohella. Esimerkiksi niin kutsutun 
ammatillisen perhekodin henkilöstön mitoi-
tukseen ja kelpoisuusvaatimuksiin sovelle-
taan sosiaalihuoltolain 26�a�§:n 
2�momenttia ja lastensuojelun laitoshuollon 
henkilöstön vähimmäismäärään lastensuoje-
lulain (417/2007) 59 §:ää ja kelpoisuusvaa-
timuksiin mainitun lain 60 §:ää.  

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tuke-
misesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspal-
veluista annetun lain (980/2012) 4 luvussa on 
samantyyppiset mutta yksityisistä sosiaali-
palveluista annetun lain 4 §:ään verrattuna 
hiukan tarkemmat säännökset palvelun laa-
dun varmistamisesta. Lain valmistelun yh-
teydessä käytiin vilkasta keskustelua siitä, pi-
täisikö lakiin kirjata numeeriset henkilöstön 
vähimmäismitoitukset. Niitä ei kuitenkaan 
kirjattu lakiin, mutta eduskunta edellytti la-
kiehdotusta hyväksyessään, että lakia täs-
mennetään tältä osin, jos henkilöstömitoituk-
sissa ilmenee tavoitellun vähimmäistason 
(0,5) alituksia. Valvira selvittää yhteistyössä 
terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa 
vuoden 2014 loppuun mennessä, onko lain 
muutoksen tästä syystä aihetta. 

Ehdotetun 15 §:n 1 momentin mukaan lupa 
voi olla toimintayksikkökohtainen, vaikka 
yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 8 
§ edellyttäisi valtakunnallista lupaa. Lisäksi 
lupa voitaisiin myöntää määräaikaisena enin-
tään kokeilun ajaksi. Lupaviranomaisten vä-
linen toimivaltajako määräytyisi kokeilussa 
yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 8 
§:n säännöksen mukaan siten, että valtakun-
nallisen palveluntuottajan toimintayksikkö-

kohtaisen luvan myöntäisi Valvira ja alueel-
lisen palveluntuottajan toimintayksikkökoh-
taisen luvan myöntäisi aluehallintovirasto. 

Pykälän 2 momentti rajoittaisi mahdolli-
suutta määräaikaisen luvan antamiseen. Tä-
mä on perusteltua, koska tilat edellyttävät 
usein merkittäviä investointeja ja niiden 
muuttaminen määräaikaisen luvan päätyttyä 
voi olla taloudellisesti haasteellista. Ehdotuk-
sen mukaan määräaikainen lupa voitaisiin 
kuitenkin myöntää, jos palvelun tuottaja jat-
kaa toimintaa samoissa tiloissa, joissa kunta 
tai muu palvelun tuottaja on toiminut välit-
tömästi ennen toimijan vaihtumista. Edelly-
tyksenä olisi, että palvelun tuottajan vaihtu-
misesta huolimatta toiminta jatkuu samanlai-
sena. Jos edellinen palvelun tuottaja on tuot-
tanut esimerkiksi vanhusten tehostettua pal-
veluasumista, myös uuden palvelun tuottajan 
olisi tuotettava samaa palvelua. Määräaikai-
seen lupaan sisältyy riski, että uutta lupaa ei 
ehkä voida antaa määräajan päätyttyä.  Lu-
paviranomaisen on tärkeää huolehtia lupa-
prosessin aikana, että palvelun tuottaja tie-
dostaa tämän riskin. 

Lupaviranomaisella on aina harkintavalta 
sen suhteen, myönnetäänkö tilojen osalta 
määräaikainen lupa vai ei. Lupaa ei ole pe-
rusteltua myöntää, jos käy ilmi, että toiminta 
on ollut aiemmin epäasianmukaista. 

Pykälän 3 momentin mukaan pykälässä 
tarkoitetun luvanvaraisen toiminnan valvon-
taan sovellettaisiin kokeiluaikana ehdotetun 
lain 11-14 §:n säännöksiä. 

16 §. Sopimukset kokeilualueiden valvon-
nasta. Kokeiluaikana soveltaisivat Valvira ja 
aluehallintovirastot lakiehdotuksen 12 §:n 
mukaan kuntien kokeilukohteiden toiminnan 
valvonnassa ensisijaisesti indikaattoriperus-
teista valvontaa. Kokeilukohteet tulee tällöin 
määritellä siten, että kokeilun ulkopuolella 
olevan toiminnan ja kokeilutoiminnan rajat 
ovat selkeästi erotettavissa. Tämä määrittely 
tapahtuisi kunnan ja valtion välisessä ehdote-
tun lain 29 §:ssä tarkoitetussa kokeilusopi-
muksessa. 

Omavalvontaa koskevaan kokeiluosioon 
osallistuvien kuntien omavalvonnan piiriin 
tulevat palvelut tulisi myös määritellä kokei-
lusopimuksessa. Samoin kokeilusopimukses-
sa tulisi sopia siitä, mitä indikaattoreita ko-
keilukohteiden valvonnassa sovelletaan. In-
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dikaattorien kehityksestä olisi lainkohdan 
mukaan raportoitava valtiolle kokeilusopi-
muksen määräyksen mukaisesti. 
 
5 Luku. Asumispalveluja koskeva kokeilu 
 

Lakiehdotuksen 2 §:n 4 kohdan mukaan 
asumispalveluja koskevaan kokeiluun voisi-
vat osallistua Kouvola ja Vantaa sekä Joen-
suun, Kontiolahden ja Liperin muodostama 
kuntaryhmä sekä Riihimäen, Hausjärven ja 
Lopen muodostama kuntaryhmä. 

17 §. Asumispalveluja koskevan toiminta-
mallin edistäminen. Pykälässä määritellään 
asumispalvelujen toimintamallien uudista-
mista koskevien kokeilujen tarkoitus. Tarkoi-
tuksena olisi edistää vanhusten, vammaisten 
ja muiden erityisryhmiin kuuluvien henkilöi-
den asumispalvelujen uusien toimintamallien 
luomista ja toteuttamista. Kokeilut voisivat 
kohdistua vanhusten ja vammaisten henkiöi-
den ohella myös esimerkiksi mielenterveys-
kuntoutujien tarvitsemiin asumispalveluihin. 
Uusien toimintamallien tavoitteena on keven-
tää kunnille kustannuspaineita aiheuttavaa vi-
ranomaisohjausta. 

Kokeiluissa on tarkoitus luoda kunnille 
mahdollisuuksia kehittää uudentyyppisiä 
vanhusten, vammaisten ja muiden erityis-
ryhmien asumiseen liittyviä palvelumalleja. 
Tämä voi tarkoittaa erilaisten asumispalvelu-
jen ratkaisuja ja tuottamistapoja esimerkiksi 
joustavin tilaratkaisuin, kaavoituksen kei-
noin, olemassa olevan asuntokannan hyödyn-
tämisellä, eri palvelumuotojen yhdistämisellä 
ja resurssien joustavalla yhteiskäytöllä.  

Kokeiluissa on tarkoitus kehittää vanhus-
ten, vammaisten ja muiden erityisryhmien 
palveluasumista mahdollistamalla kunnille 
räätälöityjen ja yksilöllisten asumisvaihtoeh-
tojen kokeileminen.  

Kokeilujen tavoitteena on tukea laitos-
hoidon purkamista ja erityisryhmien asumis-
palvelujen asukaslähtöisten ja kustannuste-
hokkaiden ratkaisujen toteuttamista. Vanhus-
ten ja vammaisten asumispalvelut, palvelu-
asuminen ja asumisyksiköt ovat yksi keskei-
nen tapa kehittää ja hallita kuntalaisten tar-
peiden mukaista palvelurakennetta. Laitos-
valtaisuuden hallittu purkaminen on asiak-
kaiden, kuntien ja julkisen talouden kannalta 
yhteinen etu.  

Säädöstasolla asumispalveluista ei juuri ole 
annettu tarkkoja kuntien, toimintavapautta 
rajoittavia säädöksiä. Valtion varoista myön-
netään avustuksia muistisairaille vanhuksille, 
vammaisille ja muille erityisryhmille tarkoi-
tettujen asuntojen rakentamista, perusparan-
tamista ja hankintaa varten investointiavus-
tuslaissa säädetyllä tavalla. Näihin avustuk-
siin liittyy asumispalvelukokeilun kannalta 
merkityksellisiä viranomaisohjeita. Avustus-
ten myöntämisestä vastaava ARA on laati-
missaan tuenhakuohjeissa määritellyt tar-
kemmin joitakin avustuksen saamisen ehtoja, 
jotka liittyvät esimerkiksi avustettavien koh-
teiden sijaintiin, mitoitukseen ja laatutasoon.  

Sosiaali- ja terveysministeriön hallin-
nonalalla on lainsäädäntöä, jolla ohjataan 
asumispalvelujen laatua. Kokeilulailla ei 
muuteta tässä lainsäädännössä asetettuja vaa-
timuksia. Esimerkiksi ikääntyneen väestön 
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 
sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 22 
§:ssä säädetään toimitiloista. Kyseisen lain-
kohdan mukaan palveluntuottajan on huoleh-
dittava siitä, että iäkkäiden henkilöiden käy-
tössä olevat palveluntuottajan toimitilat ovat 
riittävät, turvalliset, esteettömät, kodikkaat 
sekä muutenkin olosuhteiltaan sopivat heidän 
tarpeisiinsa nähden. Tällaisesta palvelujen 
laatutasosta kokeiluilla ei ole tarkoitus tinkiä. 

Säädösten lisäksi sosiaali- ja terveysminis-
teriö on julkaissut vanhusten ja vammaisten 
asumista koskevia suosituksia, joissa anne-
taan säädöksiä tarkempia ohjeita asumispal-
velujen järjestämisestä ja tuottamisesta.  

ARA:n ohjeita ja sosiaali- ja terveysminis-
teriön suosituksia sekä Valviran ja aluehal-
lintovirastojen valvontaohjelmien tilojen ja 
henkilöstön mitoitusta koskevia ohjeita on 
viranomaiskäytännössä tulkittu yhtenäisyy-
teen pyrkien, ja niistä on siten kehittynyt 
kuntien menettelytapoja koskevaa nor-
minomaista ohjausta. Kokeilulain tarkoituk-
sena on keventää tätä ohjausta sekä kehittää 
asumispalvelujen malleja ja joustavoittaa 
kunnille kustannuspaineita aiheuttavia suosi-
tusten noudattamiskäytäntöjä.  

Säännösehdotuksessa todetaan myös, että  
uusia asumispalvelumalleja luotaisiin ja to-
teutettaisiin asumispalveluja koskevien vah-
vistettujen periaatelinjauksien mukaisesti. 
Tämä merkitsee, että kokeilujen tulee sisältää 
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sellaisia toimintamalleja, jotka kehittävät 
asumispalveluja uudella tavalla tässä mainit-
tujen linjauksien mukaisesti. Tältä osin kes-
keisiä linjauksia sisältävät esimerkiksi vam-
maisten henkilöiden oikeuksia koskevan 
YK:n yleissopimuksen 19 artikla (eläminen 
itsenäisesti ja osallisuus yhteisössä) ja Eu-
roopan neuvoston vammaispoliittisen toimin-
taohjelman toimintalinja 8 (elämä yhteisön 
jäsenenä), Suomen perustuslain 6 ja 19 § se-
kä valtioneuvoston 8 päivänä marraskuuta 
2012 tekemä periaatepäätös kehitysvammais-
ten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja pal-
veluiden turvaamisesta. 

18 §. Perhehoidon toimintamallin edistä-
minen. Säännösehdotuksen mukaan perhe-
hoidon toimintamallin edistämisen tarkoituk-
sena on perhehoidon laajentaminen siten, että 
asiakkaan olosuhteiden ja tarpeiden mukai-
sesti hoitopaikkana voitaisiin käyttää muita-
kin perhehoitoon soveltuvia kodinomaisia ti-
loja kuin perhehoitajan kotia.  

Perhehoitoa sääntelee sosiaalihuoltolaki 
(710/1982) ja perhehoitajalaki (312/1992). 
Sosiaalihuoltolain 25 §:n 1 momentin mu-
kaan perhehoidolla tarkoitetaan henkilön 
hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuoro-
kautisen huolenpidon järjestämistä hänen 
oman kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. 
Perhehoidon tavoitteena on säännöksen 2 
momentin mukaan antaa perhehoidossa ole-
valle henkilölle mahdollisuus perheenomai-
seen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä 
edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaa-
lista kehitystään. Pykälän 3 momentin mu-
kaan perhehoitoa annetaan henkilölle, jonka 
hoitoa, kasvatusta tai muuta huolenpitoa ei 
voida tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen 
omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palveluita hyväksi käyttäen ja 
jonka ei katsota olevan laitoshuollon tarpees-
sa. Perhehoitajalain 1 §:n 1 momentin mu-
kaan edellä mainitussa sosiaalihuoltolain 
säännöksessä tarkoitetun perhehoidon on ta-
pahduttava perhehoitajan kotona.  

Pykälän 1 momentin mukaan kokeilun tar-
koituksena on edistää perhehoidon käyttöä. 
Säännöksen 2 momentin mukaan perhehoita-
jalain 1 §:n säännösten estämättä kokeilu-
kunnat voisivat sopia perhehoitajan kanssa 
lyhytaikaisen ja tilapäisen perhehoidon jär-

jestämisestä asiakkaan kotona tai kunnan jär-
jestämässä perhehoitoon soveltuvassa tilassa.  

Perhehoidon järjestäminen muualla kuin 
asiakkaan kotona mahdollistaa kustannuste-
hokkaamman ja asiakasystävällisemmän tila-
päishoidon kehittämisen. Uusien mallien on 
arvioitu mahdollistavan kustannussäästöjä. 
Malli mahdollistaisi asiakkaalle tutun perhe-
hoitajan, joka vastaisi hänen hoidostaan tila-
päishoidon ajan kodinomaisessa ympäristös-
sä. Kokeilu mahdollistaisi esimerkiksi sel-
laisten ryhmien kotihoidon, joille muutokset 
tai kotoa pois lähteminen ovat ylivoimaisen 
vaikeita tai ahdistusta aiheuttavia tilanteita. 
Tällaisia asiakkaita on esimerkiksi autististen 
ihmisten tai muistisairaiden joukossa. Kotona 
tapahtuva hoito mahdollistaisi myös sellais-
ten vammaisten henkilöiden kotihoidon, joil-
la on kotonaan paljon apuvälineitä ja laitteita, 
jotka eivät mahdu perhehoitajan kotiin. Ko-
keilun tarkoituksena on siten edistää eri asia-
kasryhmien yhdenvertaista mahdollisuutta 
perhehoitoon ja vähentää laitossijoitusten 
määrää. 

Perhehoitoon voidaan käyttää esimerkiksi 
viikonloppuisin tyhjillään olevia työ- ja päi-
vätoiminnan tai vastaavia kodinomaisia tiloja 
lyhytaikaisen ja tilapäisen perhehoidon jär-
jestämiseen. Kokeilukunnan olisi mahdollista 
antaa tilat perhehoitajien käyttöön viikonlo-
puiksi ja tämä mahdollistaisi myös ryhmä-
perhehoidon kehittymisen uudeksi toiminta-
muodoksi, missä esimerkiksi kaksi perhehoi-
tajaa olisi tiloissa samana viikonloppuna 
mahdollisesti 1-3 perhehoidettavan kanssa. 
Vertailukohteena on esim. ryhmäperhehoito 
varhaiskasvatuksessa. Tässä mallissa olisi li-
sänä myös turvallisuusnäkökulma eli paikalla 
voisi olla kaksi perhehoitajaa, josta voisi olla 
hyötyä esim. tilanteessa, jolloin perhehoitaja 
sairastuu tai joku hoidettava sairastuu ja toi-
nen perhehoitaja joutuu viemään hoidettavan 
lääkäriin.  

Kokeilu perhehoidon järjestämisestä hoi-
dettavan kotona tai kunnan järjestämissä ti-
loissa on mahdollista toteuttaa lyhytaikaisesti 
ja tilapäisesti. Kunnan järjestämissä tiloissa 
järjestettävällä ryhmämuotoisella perhehoi-
dolla ei ole tarkoitus luoda uusia pitkäaikai-
sia laitosmaisia yksikköjä laitospurun tilalle. 

19 §. Asumispalvelutoiminnan valvonta. 
Pykälässä säädettäisiin Asumisen rahoitus- ja 
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kehittämiskeskuksen (ARA), Sosiaali- ja ter-
veysalan lupa- ja valvontaviraston sekä alue-
hallintovirastojen tehtävistä asumispalvelu-
toiminnan valvonnan yhteydessä. 

Investointiavustuslain 10 §:n mukaan ARA 
toimii valtionapuviranomaisena avustusme-
nettelyssä. ARA myöntää ja maksaa inves-
tointiavustukset sekä antaa tarkemmat ohjeet 
avustusten myöntämistä ja käyttöä koskevista 
ehdoista, avustusten haku- ja maksatusme-
nettelystä sekä hakemuksiin liitettävistä sel-
vityksistä. ARA on laatimissaan tuenhakuoh-
jeissa määritellyt tarkemmin joitakin avustus-
ten saamisen ehtoja, kuten esimerkiksi avus-
tettavien kohteiden sijaintia, mitoitusta ja laa-
tutasoa. Pykälän 1 momentin mukaan ehdote-
tussa asumispalvelukokeilussa tarvittaessa 
muutettaisiin ja joustavoitettaisiin ARA:n oh-
jeiden tulkintaa kokeilukuntien osalta, jos täl-
lä tavoin voitaisiin 17 §:n mukaisesti edistää 
uusien toimintamallien luomista vanhusten ja 
vammaisten asumispalveluissa ja keventää 
kunnille asumispalvelujen järjestämisestä ai-
heutuvia kustannuksia. Kokeilun yhteydessä 
tehtävät ohjeiden soveltamisen muutokset ja 
joustavoittamiset eivät kuitenkaan saisi olla 
ristiriidassa asumispalveluja koskevien peri-
aatelinjausten kanssa eivätkä ne saa lisätä 
valtion luottotappioriskiä. 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto ja aluehallintovirastot soveltaisivat py-
kälän 2 momentin mukaan kokeilukunnissa 
asumispalveluja koskevan toiminnan valvon-
nassa 12 §:ssä tarkoitettua indikaattoriperus-
teista valvontaa. 

20 §. Sopimukset asumispalveluja koske-
vasta kokeilusta. Valvira ja aluehallintoviras-
tot soveltaisivat säännösehdotuksen mukaan 
kokeilukohteiden toiminnan valvonnassa en-
sisijaisesti lakiehdotuksen 12 §:ssä tarkoitet-
tua indikaattoriperusteista valvontaa. Samoin 
asumispalveluja koskevissa kokeiluissa on 
tarkoitus soveltaa kokeilujen kohteena ole-
viin asumispalveluihin indikaattoriperusteista 
viranomaisvalvontaa. Asumispalvelujen ko-
keilukohteet tulee tällöin määritellä siten, että 
kokeilun ulkopuolella olevan toiminnan ja 
kokeilutoiminnan rajat ovat selkeästi erotet-
tavissa. Tämä määrittely tapahtuisi kunnan ja 
valtion välisessä ehdotetun lain 29 §:ssä tar-
koitetussa kokeilusopimuksessa. 

Kokeilusopimuksessa tulisi sopia myös sii-
tä, mitä indikaattoreita asumispalvelukokei-
lun aikana kokeilukohteen valvonnassa so-
velletaan. Indikaattorien kehityksestä olisi 
lainkohdan mukaan raportoitava valtiolle ko-
keilusopimuksen määräysten mukaisesti.  
 
6 Luku. Kuntien ja Kansaneläkelaitoksen 
yhteistyötä koskeva kokeilu 
 

Lakiehdotuksen 2 §:n 5 kohdan mukaan 
kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyötä 
koskevaan kokeiluun voisi osallistua Vantaa. 

21 §. Kuntien ja kansaneläkelaitoksen yh-
teistyötä koskevan toimintamallin edistämi-
nen. Kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteis-
työn kehittäminen, prosessien tehostaminen 
ja kansalaisten parempi palvelu on ollut pe-
rusteena kuntien kokeiluesityksille. Kansalai-
silta kerran kerättyjen ja Kansaneläkelaitok-
sen rekistereissä olevien tietojen siirtäminen 
suoraan toimeentulotukihakemuksiin on ollut 
yksi kuntien toivoma kehittämiskohde. Kun-
tien ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyötä yli 
organisaatiorajojen ovat vaikeuttaneet tie-
donkulun ongelmat ja puuttuva tuntemus tie-
tosuojasäännösten puitteissa sallitusta tiedon-
siirrosta. Vantaan kaupunki on kokeillut jo 
vuodesta 2013 lähtien mallia, jossa kaupun-
gin etuuskäsittelijä työskentelee Kansanelä-
kelaitoksen tiloissa ja ratkaisee toimeentulo-
tukihakemukset nopeasti Kelalta saamiinsa 
tietoihin perustuen.  

Hallitus päätti kehyspäätöksessä 25.3.2014, 
että toimeentulotuen laskenta ja maksatus 
siirtyvät Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi 
vuonna 2017. Tämä merkitsi sitä, että voi-
mavarat keskitetään nyt tämän siirron val-
misteluun, eikä kokeiluja siitä toteuteta.  Ko-
keilua Vantaan kaupungin kanssa kuitenkin 
jatketaan ja laajennetaan.  

Pykälässä säädetään kunnan ja Kansanelä-
kelaitoksen yhteistyön tarkoituksesta. Yhteis-
työn tavoitteena on asiakkaan kerran anta-
miin tietoihin perustuen antaa asiakkaalle 
toimeentulotukipäätös oikea-aikaisesti mah-
dollisimman tehokkaan prosessin tuloksena. 
Lakiehdotuksen 6 luku sisältäisi säännökset 
siitä, miten ja millä ehdoilla kunta ja Kan-
saneläkelaitos voisivat toteuttaa toimeentulo-
tukiasian käsittelyä koskevan yhteistyön.  
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22 §. Toimeentulotukihakemusta koskeva 
yhteistyö kunnan ja Kansaneläkelaitoksen 
kesken. Pykälässä säädetään yhteistyön kes-
keisestä sisällöstä ja siitä kuinka yhteistyö tu-
lee oikeudellisesti toteuttaa. Pykälän mukaan 
Kansaneläkelaitos voisi kunnan toimeksian-
nosta ottaa vastaan toimeentulotuesta anne-
tussa laissa (1412/1997) tarkoitettuja hake-
muksia ja tallettaa hakemukseen sisältyvät 
tiedot toimeentulotuen asiakasrekisteriin. 
Valmisteilla olevan sosiaalihuollon asiakas-
asiakirjalain mukaan toimeentulotuen asia-
kastiedot talletettaisiin sosiaalihuollon asia-
kasrekisteriin. Ehdotetussa säännöksessä to-
detaan ensinnäkin, että kysymys on toimek-
siantotehtävästä, jossa kunta on toimeksian-
tajana ja Kansaneläkelaitos toimeksisaajana. 
Tarkoituksena on, että toiminnassa noudatet-
taisiin julkisen hallinnon yhteispalvelusta an-
netun lain (223/2007) säännöksiä, jollei eh-
dotetussa laissa säädettäisi toisin. Käytännös-
sä tämä tarkoittaisi muun muassa sitä, että 
kunnan ja Kansaneläkelaitoksen tulisi solmia 
tehtävien hoitamiseen liittyvistä käytännön 
seikoista edellä mainitussa laissa tarkoitettu 
sopimus. Koska Kansaneläkelaitokselle toi-
meksiantona hoidettavaksi annettavat tehtä-
vät olisivat oikeudelliselta luonteeltaan sel-
laisia julkisia hallintotehtäviä, joissa käytet-
täisiin myös julkista valtaa, olisi Kansanelä-
kelaitokselle annettavasta toimivallasta tar-
peellista ottaa säännökset ehdotettuun lakiin 
eikä tukeutua pelkästään julkisen hallinnon 
yhteispalvelusta annetun lain mukaiseen so-
pimusmenettelyyn. 

23 §. Toimeentulotukihakemusten vastaan-
otto ja niitä koskevien tietojen käsittely. Py-
kälä sisältäisi säännökset toimeentulotukiasi-
an vireille tulosta, hakijan tietojensaantioi-
keuden järjestämisestä sekä toimeentulotu-
kiasian käsittelyyn liittyvien henkilötietojen 
käsittelyoikeuksista. 

Pykälän 1 momentin mukaan 22 §:ssä tar-
koitetun toimeksiantosopimuksen tultua 
voimaan toimeentulotukea hakeva henkilö 
voisi jättää toimeentulotukiasiaa koskevan 
hakemuksen kunnan alueella sijaitsevaan 
Kansaneläkelaitoksen toimistoon. Toimeen-
tulotukea koskeva hakemus tulee vireille, 
kun hakemus on saapunut Kansaneläkelai-
tokselle.  Vastaanotettuaan hakemuksen 
Kansaneläkelaitoksen tulisi tallettaa hake-

muksessa ja sen liitteissä olevat tiedot kun-
nan toimeentulotuen asiakasrekisteriin toi-
meentulotukiasian käsittelyä varten. Kansan-
eläkelaitoksella ei siis olisi toimivaltaa rat-
kaista toimeentulotukea koskevaa asiaa, vaan 
ainoastaan osallistua asian vireille tuloa, 
henkilötietojen käsittelyä ja asiakastiedotta-
mista koskevaan toimintaan.  

Kansaneläkelaitos voisi pykälän 2 momen-
tin mukaan toimeentulotukiasian käsittelyä 
varten tallettaa kunnan toimeentulotuen asia-
kasrekisteriin hakijaa koskevat hallussaan 
olevat toimeentulotukiasian käsittelyssä tar-
vittavat tulo- ja varallisuustiedot tai antaa 
kunnan sosiaalitoimelle edellä tarkoitetut tie-
dot teknisen käyttöyhteyden avulla. Säänte-
lyn tarkoituksena on luoda oikeudelliset edel-
lytykset sille, että kunnalla on käytössään 
toimeentulotukiasian käsittelyä ja ratkaise-
mista varten kaikki tarvittavat Kansaneläke-
laitoksen rekistereissä olevat hakijaa koske-
vat tulo- ja varallisuustiedot. Teknisen käyt-
töyhteyden avulla tapahtuvan tietojen käsitte-
lyn edellytyksenä on, että se tapahtuu tieto-
turvallisen yhteyden kautta ja siten, että tieto-
jen suojauksesta on huolehdittu henkilötieto-
lain 32 §:n mukaisesti. Lisäksi teknisen käyt-
töyhteyden avulla saatavat tiedot on rajattava 
vain sellaisiin tietoihin, jotka ovat tarpeellisia 
säännöksessä tarkoitetun tehtävän hoitami-
seksi. 

Pykälän 3 momentin mukaan Kansaneläke-
laitos voisi luovuttaa hakijalle tätä koskevan 
toimeentulotukiasian vireilläoloa ja käsitte-
lyvaiheita koskevia kunnan toimeentulotuen 
asiakasrekisteriin talletettuja tietoja. Tämä 
edellyttäisi, että Kansaneläkelaitokselle jär-
jestettäisiin rajoitetut käyttöoikeudet kunnan 
toimeentulotuen asiakasrekisteriin. 
 
7 Luku. Nuorisotakuuta koskeva kokeilu 
 

Lakiehdotuksen 2 §:n 6 kohdan mukaan 
nuorisotakuuta koskevaan kokeiluun voisivat 
osallistua Helsinki, Kouvola, Oulu, Rova-
niemi ja Vantaa sekä Forssan ja Ypäjän 
muodostama kuntaryhmä, Joensuun, Kon-
tiolahden ja Liperin muodostama kuntaryh-
mä, Jyväskylän, Hankasalmen, Joutsan, Lau-
kaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, 
Toivakan ja Uuraisten muodostama kunta-
ryhmä, Järvenpään, Hyvinkään, Keravan, 
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Mäntsälän, Sipoon, Pornaisten, Nurmijärven 
ja Tuusulan muodostama kuntaryhmä, Lah-
den, Hollolan, Hämeenkosken, Iitin, Kärkö-
län ja Nastolan muodostama kuntaryhmä se-
kä Lappeenrannan, Imatran, Lemin, Luumä-
en, Savitaipaleen, Taipalsaaren, Parikkalan, 
Rautjärven ja Ruokolahden muodostama 
kuntaryhmä. 

24 §. Nuorisotakuuta koskevan toiminta-
mallin edistäminen. Pykälässä säädettäisiin 
ehdotetun lain 7 luvun mukaisesta nuorisota-
kuuta koskevan kokeilun tarkoituksesta. 
Koska nuorisotakuuta ja siihen liittyvää kou-
lutustakuuta ei ole määritelty muualla lain-
säädännössä, käsitteet määriteltäisiin ehdote-
tussa 1 momentissa. Ehdotetut määritelmät 
vastaisivat pääministeri Jyrki Kataisen halli-
tuksen hallitusohjelmassa määriteltyjä nuori-
sotakuuta ja koulutustakuuta.  

Nuorisotakuulla tarkoitettaisiin toiminta-
mallia, jonka tavoitteena on tarjota jokaiselle 
alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-
vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, harjoitte-
lu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka 
kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi jou-
tumisesta. Koulutustakuun tavoitteena on 
taata jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle 
paikka lukiossa, ammatillisessa koulutukses-
sa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa tai 
kuntoutuksessa. 

Nuorisotakuun ja siihen liittyvän koulutus-
takuun tavoitteena on auttaa nuoria pääse-
mään koulutukseen ja työelämään. Nuoriso-
takuun onnistunut toteutus edellyttää valtion 
ja kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen yh-
teistyötä.  Nuorisotakuun toteuttamisen kan-
nalta avainasemassa ovat työ- ja elinkeino-
toimistojen nuorille tarjoamat työvoimapal-
velut, oppilaitosten tarjoamat koulutuspalve-
lut sekä kuntien tarjoamat palvelut kuten 
nuorten työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö 
sekä sosiaali- ja terveyspalvelut.  

Ehdotetun 2 momentin mukaan nuorisota-
kuuta koskevan kokeilun tarkoituksena olisi 
osaltaan varmistaa, että nuorisotakuun piiriin 
kuuluvat nuoret saavat tarvitsemansa tehok-
kaat ja vaikuttavat palvelut ja palvelukoko-
naisuudet. Tässä tarkoituksessa kokeilulla 
edistettäisiin toimivien ja asiakaslähtöisten 
prosessien kehittämistä sekä kuntien ja työ- 
ja elinkeinotoimistojen välistä yhteistoimin-
taa ja tiedonkulkua.  Kokeiluun osallistuvat 

kunnat ja TE-toimistot tekevät keskinäisen 
sopimuksen yhteistyöprosessien kehittämi-
sestä. 

25 §. Sopimukset kuntien ja työ- ja elinkei-
notoimistojen yhteistyöstä. Pykälässä säädet-
täisiin valtion ja kuntien välisistä kokeiluso-
pimuksista nuorisotakuuseen liittyen. Työ- ja 
elinkeinotoimistojen ja kuntien välisen yh-
teistyön helpottamiseksi ja parantamiseksi 
kokeilusopimuksissa sovittaisiin nuorisota-
kuukokeilua varten nimettävistä yhdyshenki-
löistä työ- ja elinkeinotoimistoissa. Kokeilus-
sa mukana oleva kunta voisi ottaa yhteyttä 
työ- ja elinkeinotoimiston nimeämään yh-
dyshenkilöön nuorten palveluja koskevissa 
asioissa. Molemminpuolisen yhteistyön su-
jumiseksi olisi tarpeen, että myös kunta ni-
meäisi yhdyshenkilön. Yhdyshenkilöitä voisi 
olla myös enemmän kuin yksi. Työ- ja elin-
kenotoimiston ja kunnan yhdyshenkilöt vas-
taisivat myös laajemmin nuorisotakuun to-
teuttamiseen liittyvän yhteistyön kehittämi-
sestä kuten tiedonkulusta ja yhteistyötavoista 
sopimisesta.  

Ehdotetun 1 momentin mukaan sopimuk-
sessa sovittaisiin myös työkokeilusopimuk-
sen ja palkkatukihakemuksen käsittelyajoista. 
Kokeilussa mukana olevat työ- ja elinkeino-
toimistot sitoutuisivat tekemään työkokeilu-
sopimuksen ja palkkatukipäätöksen kokeilu-
sopimuksessa sovitun ajan kuluessa siitä, kun 
asianmukaisesti täytetty työkokeilusopimus 
tai palkkatukihakemus olisi toimitettu työ- ja 
elinkeinotoimistoon. Ehdotetulla lailla ei 
poikettaisi julkisesta työvoima- ja yrityspal-
velusta annetussa laissa (916/2012) sääde-
tyistä palkkatuen myöntämistä tai työkokei-
lun järjestämistä koskevista edellytyksistä. 
Edellytyksenä työkokeilusopimuksen tai 
palkkatukipäätöksen tekemiselle kokeiluso-
pimuksessa sovitun ajan puitteissa olisi siten, 
että julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 
annetussa laissa säädetyt edellytykset työko-
keilusopimuksen tai palkkatukipäätöksen te-
kemiselle olisivat olemassa.  

Kokeilusopimuksessa sovittaisiin myös 
työ- ja elinkeinotoimistojen ja kokeilukuntien 
välisestä yhteistyöstä vastavalmistuneiden 
nuorten työllistymisen edistämisessä. Työ- ja 
elinkeinotoimistot sitoutuisivat osaltaan et-
simään ja tarjoamaan vastavalmistuneelle so-
veltuvia työpaikkoja kahden viikon sisällä 
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siitä, kun kunnassa asuva nuori olisi aloitta-
nut työnhakunsa. Monet kunnat tarjoavat 
työttömille erilaisia työllistymistä edistäviä 
palveluja kuten työnetsijä –palvelua, erilaista 
yksilö- ja ryhmävalmennusta sekä työhön-
valmennusta. Kunnilla ei ole lakisääteistä 
velvoitetta mainittujen palvelujen tarjoami-
seen, mutta jos kunta tarjoaa tällaisia palve-
luja vastavalmistuneille tai muille nuorisota-
kuun piiriin kuuluville nuorille, olisi tarkoi-
tuksenmukaista, että kokeilusopimuksessa 
sovittaisiin työ- ja elinkeinotoimiston ja kun-
nan vastavalmistuneelle tarjoamien työllis-
tymistä edistävien palvelujen yhteensovitta-
misesta.  

Ehdotetun 1 momentin mukaan kokeiluso-
pimuksessa sovittaisiin myös aktivointisuun-
nitelman tekemistä koskevasta yhteistyöstä. 
Työ- ja elinkeinotoimisto ja kunta sitoutuisi-
vat tekemään aktivointisuunnitelman nuori-
sotakuun piiriin kuuluvalle nuorelle paikalli-
sesti tarkemmin sovittavan ajan, kuitenkin 
enintään kahden viikon kuluessa siitä, kun 
kunta tai työ- ja elinkeinotoimisto olisi otta-
nut yhteyttä toiseen viranomaiseen aktivoin-
tisuunnitelman laatimiseksi. Paikallisesti 
voidaan sopia myös aktivointisuunnitelman 
yhteisen tekemisen käytännöistä. 

26 §. Menettelytavat monialaisessa yhteis-
työssä. Nuorisotakuukokeilussa keskeinen 
pyrkimys on, että nuorelle syntyisi tuttu ja 
turvallinen asiakkuussuhde yhteen hänen 
palveluistaan vastaavaan henkilöön, joka ni-
metään hänen asiakasvastaavakseen. Samoin 
se, että nuori kokee saavansa tarvitsemansa 
tuen yhdestä paikasta riippumatta siitä, mon-
tako viranomaista hänen tarvitsemiaan palve-
luita, tukea ja etuuksia hallinnoi. Asiakasvas-
taavalla olisi keskeinen tehtävä selvittää, mi-
tä viranomaisia ja muita osapuolia tarvitaan 
juuri kulloisessakin tapauksessa toimimaan 
yhteistyössä nuoren tueksi sekä koordinoida 
näiden toiminta nuoren kannalta mielekkääk-
si palvelukokonaisuudeksi. 

Monialaisen yhteistyön keskeinen väline 
olisi yhteinen palvelusuunnitelma, joka toi-
misi tiekarttana monialaisessa yhteistyössä 
toimivien eri tahojen omassa toiminnassa.  
Yhteiseen palvelusuunnitelmaan koottaisiin 
ne keskeiset tavoitteet ja keinot, jotka sisäl-
tyvät yhteistyön eri osapuolten omaa toimin-
taansa varten nuorelle laatimiin yksilöllisiin 

palvelusuunnitelmiin. Näin voitaisiin varmis-
taa, että nuoren tuesta ja palveluista vastaavat 
tahot työskentelevät yhdensuuntaisesti ja 
toistensa työtä tukien. Yhteisessä palvelu-
suunnitelmassa olisi tarpeen myös määritellä 
selkeästi eri toimijoiden vastuut ja velvoitteet 
siten, että niin nuori ja asiakasvastaava kuin 
kukin yhteistyön osapuolistakin on selvillä 
niistä selvillä. 

Nuorisotakuukokeilussa toimintamalli 
muodostuisi mainituista syistä hyvin saman-
laiseksi kuin hyvinvoinnin integroidussa toi-
mintamallissa. Tästä syystä pykälän 1 mo-
mentissa säädettäisiin siitä, että nuorisota-
kuukokeilussa noudatetaan soveltuvin osin, 
mitä hyvinvoinnin integroitua toimintamallia 
koskevassa 2 luvussa säädetään yksilöllisten 
palvelusuunnitelmien yhdistämisestä yhtei-
seen palvelusuunnitelmaan, yhteisten palve-
lusuunnitelmien hallinnoinnista, asiakasvas-
taavan tehtävistä, salassa pidettävien tietojen 
luovuttamisesta suunnitelmien yhdistämisek-
si ja toteuttamiseksi, henkilötietojen talletta-
misesta sekä tietojen käsittelystä toiminnalli-
sia suunnitelmia varten. 

Koska nuorisotakuukokeilussa monialai-
seen asiakasyhteistyöhön osallistuisi laajem-
pi joukko toimijoita kuin kunnan hyvinvoin-
nin integroidun mallin kokeiluun, säädettäi-
siin pykälän 2 momentissa, että asiakkaan 
yhteiseen palvelusuunnitelmaan voidaan 4 
§:n 2 momentissa tarkoitettujen suunnitelmi-
en lisäksi yhdistää muita palvelusuunnitelmia 
tai monialaisessa yhteistyössä saatuja tietoja, 
jotka ovat tarpeen nuorisotakuukokeilun mo-
nialaisen yhteistyön ja asiakkaan palvelutar-
peen kannalta. 
 
8 Luku. Erinäiset säännökset 
 

27 §. Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttö-
kielto. Pykälässä säädettäisiin viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 
(621/1999) 23 §:ssä tarkoitetun vaitiolovel-
vollisuuden ja hyväksikäyttökiellon ulottami-
sesta myös sellaisiin kokeilutoimintaan osal-
listuviin henkilöihin, joihin ei muutoin sovel-
lettaisi viranomaisten toiminnan julkisuudes-
ta annetun lain säännökset. Tällaisia henki-
löitä voisivat olla esimerkiksi sellaiset sosi-
aali- ja terveyspalvelujen tuottajat, jotka 



 HE 117/2014 vp  
  

 

45

asiakas on itse hankkinut ja jotka eivät siis 
ole kunnan palveluntuottajia. 

Pykälän mukaan henkilön, joka palvelus- 
tai sopimussuhteen perusteella käsittelee tä-
män lain nojalla saamiaan salassa pidettäviä 
tietoja tai tietoja, joiden käsittelyä koskevat 
laissa asetetut rajoitukset, vaitiolovelvolli-
suuteen ja hyväksikäyttökieltoon sovelletaan, 
mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa säädetään vaitiolovelvolli-
suudesta ja hyväksikäyttökiellosta. 

28 §. Kokeilujen yleinen ohjaus ja seuran-
ta. Valtiovarainministeriö vastaisi yhteistyös-
sä työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja 
kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön ja ympäristöministeriön sekä Kan-
saneläkelaitoksen, Sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontaviraston ja Asumisen rahoi-
tus ja kehittämiskeskuksen kanssa kokeilun 
toteuttamisen yleisestä ohjauksesta ja seu-
rannasta.  

Yleiseen ohjaukseen ja seurantaan osallis-
tuisivat ne ministeriöt ja keskushallinnon vi-
rastot, joiden hallinnonalalle kuuluvia tehtä-
viä kokeilut koskevat, sekä lisäksi Kansan-
eläkelaitos. Kokeilujen yleinen ohjaus ja seu-
ranta toteutettaisiin vuorovaikutteisesti ja yh-
teistyössä kokeiluun osallistuvien kuntien 
kanssa. Valtiovarainministeriön vastuulla oli-
si ohjauksen ja seurannan koordinointi. Kun-
tien valtiosääntöoikeudellisesta asemasta joh-
tuen säännöksessä ehdotettu yleinen ohjaus 
ei voi sisältää toimivaltaa antaa kuntia oikeu-
dellisesti sitovaa ohjausta.  Kokeilujen ylei-
nen ohjaus olisikin luonteeltaan oikeudelli-
sesti sitomatonta informaatio-ohjausta.  

29 §. Kokeilusopimukset. Kokeilulaki sisäl-
tää useita kokeiluja, joissa keskeinen osuus 
kokeilun sisällöstä määritellään kutakin ko-
keilukuntaa tai kuntaryhmää koskien räätä-
löidysti erikseen kuntien hakemuksen perus-
teella. Kokeilun tavoitteiden toteutumisen 
seurannan vuoksi ja koska kokeilujen sisäl-
lön perusteella voi määräytyä muun muassa 
kuntien palvelutoiminnan valvontatapa, olisi 
valtion ja kuntien välillä syytä tehdä kokeilu-
ja koskevat sopimukset. Sopimuksissa määri-
teltäisiin kokeilut, joihin kunta osallistuu, 
kokeilujen kohteet ja kokeiltavat toiminta-
mallit ja seurannan indikaattorit sekä rapor-
tointitavat. 

Suunniteltujen kokeilukuntien hakemusten 
perusteella on laadittu sopimusluonnokset, 
jotka tulisivat voimaan samanaikaisesti kun-
takokeilulain voimaantulon kanssa. Sopimus-
ten liitteeksi ennen lain voimaantuloa valmis-
tellaan myös yhteistyönä kutakin kokeilua 
koskevat indikaattorit kuntien esittämien eh-
dotusten pohjalta. 

Sopimusluonnosten mukaan kunnat kokei-
lisivat hyvinvoinnin integroidun toiminta-
mallin osalta lakiehdotuksen 4 §:n mukaisen 
yhteisen palvelusuunnitelman laatimista 
muun muassa lasten ja nuorten monialaisten 
palvelukokonaisuuksien osalta (esimerkiksi 
varhaisen ja erityisen tuen palvelut ja lasten 
ja nuorten psykiatria) ja aikuisten pärjäämi-
sen tuen palveluiden osalta (esimerkiksi ai-
kuissosiaalityö, työllistymispalvelut ja kun-
toutuspalvelut). Asumispalvelujen kuntako-
keiluissa kunnat ovat suunnitelleet kokeiluja 
sekä ikääntyneiden, vammaisten ihmisten ja 
muiden erityisryhmien että eri-ikäisten asu-
mispalvelua tarvitsevien asukkaiden asumis-
palveluihin, toimintamallina esimerkiksi in-
tegroidut ikääntyneiden hyvinvointia ja koto-
na asumista tukevat palvelut. Tavoitteena on 
esimerkiksi kampusmalli, jossa toimintayksi-
köt voisivat joustavasti käyttää henkilöstöä 
asiakkaiden hoitoisuuden ja määrän vaihte-
luiden mukaan minimin ollessa kuitenkin te-
hostetussa palveluasumisessa 0,5 työnteki-
jää/asukas. Indikaattoriperusteista valvonta-
mallia ja omavalvonnan kehittämistä kokeil-
taisiin esimerkiksi vanhusten tehostetussa 
palveluasumisessa. 

30 §. Kuntajaon muutosten huomioon ot-
taminen. Ehdotetulla säännöksellä varaudu-
taan tilanteeseen, jossa kokeiluun osallistuva 
kunta lakkaisi kokeiluaikana kuntarakenne-
laissa tarkoitetun kuntien yhdistymisen seu-
rauksena. Säännöksen nojalla kokeilutoimin-
ta jatkuisi uudessa kunnassa kuntien yhdis-
tymisestä huolimatta kokeiluajan loppuun as-
ti suoraan lain nojalla ilman eri toimenpiteitä.  

31 §. Voimaantulo. Ehdotettu laki olisi 
määräaikainen ja tarkoituksena on, että laki 
tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja 
se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016. 
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2  Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2015. Laki on määräaikai-
nen ja sen on tarkoitus olla voimassa vuoden 
2016 loppuun saakka. 

 
3  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Esitystä on tarkasteltu perustuslain 2 §:ssä 
tarkoitetun oikeusvaltioperiaatteen, 6 §:n 
suojaaman yhdenvertaisuuden, 10 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun yksityiselämän suojan, 
12 §:ssä tarkoitetun sananvapauden ja julki-
suuden, 19 §:ssä tarkoitetun sosiaaliturvaa 
koskevan oikeuden, 21§:n suojaaman hyvän 
hallinnon, 22 §:n tarkoittaman perusoikeuk-
sien turvaamista koskevan säännöksen, 80 
§:ssä säädetyn lainsäädännön alan, 108 ja 
109 §:ssä säädettyjen ylimpien laillisuusval-
vojien tehtävien ja 121 §:n tarkoittaman kun-
nallisen itsehallinnon kannalta. 
 
Oikeusvaltioperiaate 
 

Perustusalain 2 §:n 3 momentin mukaan 
julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. 
Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatet-
tava tarkoin lakia. Pykälässä säädettään kah-
desta oikeusvaltioperiaatteen olennaisesta ai-
nesosasta. Julkisen vallan käytön tulee perus-
tua lakiin, ja kaikessa julkisessa toiminnassa 
on noudatettava tarkoin lakia. Säännöksen 
ensimmäinen virke edellyttää, että julkisen 
vallan käyttäjällä tulee aina olla viime kädes-
sä eduskunnan säätämään lakiin palautetta-
vissa oleva toimivaltaperuste. Esimerkiksi vi-
ranomaisilla ei siten voisi olla sellaista julki-
sen vallan käyttämistä tarkoittavaa toimival-
taa, jolla ei olisi nimenomaista tukea oikeus-
järjestyksessä (HE 1/1998 vp, vrt. myös 
PeVM 2/1995 vp ja 3/2007 vp). 

Lähtökohtaisesti ehdotetussa laissa tarkoi-
tetuissa kokeiluissa ei muuteta sitä viran-
omaisten välistä toimivallanjakoa, joka jo nyt 
ilmenee voimassa olevasta laista, lukuun ot-
tamatta lakiehdotuksen 6 luvussa tarkoitettua 
kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyötä 
koskevaa kokeilua. Kokeilutoimintaan osal-
listuvien kuntien, valtion viranomaisten ja 
Kansaneläkelaitoksen kokeiluun liittyvät teh-

tävät ja niitä koskeva toimivaltaperuste on 
määritelty ehdotetussa laissa täsmällisesti ja 
kokeilukohtaisesti. Kokeiluun osallistuvien 
viranomaisten toimivaltaperusteet ovat lisäk-
si johdettavissa asiaa koskevasta voimassa 
olevasta aineellisesta lainsäädännöstä. Tämän 
johdosta esitys täyttää perustuslain 2 §:n 3 
momentissa asetetut vaatimukset. 
 
Yhdenvertaisuus 
 

Perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ih-
miset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Pykä-
län 2 momentin mukaan ketään ei saa ilman 
hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan 
sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskon-
non, vakaumuksen, mielipiteen, terveydenti-
lan, vammaisuuden tai muun henkilöön liit-
tyvän syyn perusteella. 

Perustuslakivaliokunta on kokeiluluonteista 
lainsäädäntöä arvioidessaan vakiintuneesti 
korostanut perusoikeussääntelyyn yleisesti 
kohdistuvaa lailla säätämisen vaatimusta ja 
todennut sen ulottuvan myös yhdenvertai-
suusperiaatteeseen (PeVM 4/2006 vp, PeVL 
70/2002 vp, PeVL 11/2002 vp ja PeVL 
58/2001 vp). Vaatimus tulee ottaa huomioon 
muun ohella kokeilualueen määrittelyssä. 
Tältä pohjalta valiokunta on kokeiluhankkei-
den yhteydessä edellyttänyt, että kokeilualu-
eesta säädetään suoraan laissa tai – toissijai-
sesti – päätöksenteko kokeilualueesta sido-
taan lailla riittävän täsmällisesti määriteltyi-
hin kriteereihin (PeVL 20/2012, PeVL 
2/2011 vp, PeVM 4/2006 vp, PeVL 4/2003 
vp, s. 2, PeVL 70/2002 vp, PeVL 39/2002 
vp, PeVL 11/2002 vp, PeVL 58/2001 vp ja 
PeVL 19/1997 vp). Kokeilusäännöksille tu-
lee valiokunnan kannanottojen mukaan lisäk-
si asettaa voimassaolorajoitus siten, että ne 
ovat voimassa vain kokeiluun tarvittavan 
ajan (PeVL 20/2012, PeVM 4/2006 vp, 
PeVL 8/2003 vp, PeVL 70/2002 vp, PeVL 
39/2002 vp ja PeVL 58/2001 vp). Kokeilun 
toimeenpanon yleisenä edellytyksenä on li-
säksi, että sen tulosten selvittäminen ja arvi-
ointi on asianmukaisesti järjestetty (PeVL 
70/2002 vp ja PeVL 39/2002 vp). 

Lakiehdotuksen 2 §:ssä määritellään kokei-
lukohtaisesti ne kunnat tai kuntaryhmät, jotka 
osallistuvat kokeilutoimintaan. Siltä osin 
kuin kokeilutoiminnassa on mukana valtion 
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viranomaisia ja Kansaneläkelaitos, on näiden 
tehtävät ja toimivalta määritelty myös ehdo-
tetussa laissa. Riittävien tulosten saavuttami-
seksi kokeiluajaksi ehdotetaan kahta vuotta. 
Lakiehdotukseen sisältyy lain voimaantuloa 
ja sen voimassaoloaikaa koskeva säännös. 
Lakiehdotukseen sisältyy myös kokeilujen 
yleistä ohjausta ja seurantaa koskeva sään-
nös, joka mahdollista kokeilun tulosten seu-
rannan ja arvioinnin jo kokeiluaikana. Kokei-
lujen lopputuloksia ja niistä tehtäviä johto-
päätöksiä on lisäksi tarkoitus selvittää ja ar-
vioida kokeiluajankohdan päätyttyä sekä teh-
dä näiden pohjalta tarvittavat jatkotoimenpi-
de-ehdotukset. Edellä mainittujen seikkojen 
johdosta esitys täyttää perustuslain 6 §:n 1 
momentissa asetetut vaatimukset. 
 
Yksityiselämän suoja 
 

Perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvataan 
jokaisen yksityiselämä ja edellytetään, että 
henkilötietojen suojasta säädetään lailla. 

Edellä mainitussa pykälässä säädetyn yksi-
tyiselämän suojan lähtökohtana (HE 
309/1993 vp.) on, että yksilöllä on oikeus 
elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten tai 
muiden ulkopuolisten tahojen mielivaltaista 
tai aiheetonta puuttumista hänen yksityiselä-
määnsä. Yksityiselämän piirin tarkka määrit-
teleminen on kuitenkin vaikeaa. Siihen kuu-
luu muun muassa yksilön oikeus vapaasti 
solmia ja ylläpitää suhteita muihin ihmisiin ja 
ympäristöön sekä oikeus määrätä itsestään ja 
ruumiistaan. Yksityiselämän käsite voidaan 
ymmärtää henkilön yksityistä piiriä koske-
vaksi yleiskäsitteeksi. Merkityksellisenä täs-
sä yhteydessä on pidetty muun muassa sään-
telyä henkilön velvollisuudesta antaa itseään 
koskevia tietoja (esim. PeVL 40/2005 vp  ja 
PeVL 16/2007 vp). Tällainen henkilöä kos-
keviin tietoihin kohdistuva sääntely on 
yleensä merkityksellistä myös henkilötieto-
jen suojan kannalta. 

Esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen 6 
§:ssä on säädetty salassa pidettävien tietojen 
luovuttamisesta palvelusuunnitelmien yhdis-
tämistä ja toteuttamista varten. Säännösehdo-
tuksen lähtökohtana on, että tietojen yhdis-
täminen voi tapahtua vain asianomaisen hen-
kilön suostumuksella. Lisäedellytyksenä on, 
että vain sellaisia tietoja voidaan yhdistää, 

jotka ovat tarpeellisia tietojen yhdistämisen 
tarkoituksen toteuttamiseksi. Säännösehdo-
tuksessa on myös tarkkarajaisesti määritelty 
ne tilanteet, joissa salassa pidettäviä tietoja 
voitaisiin yhdistää ilman henkilön suostu-
musta. Näissäkin tapauksissa henkilöllä olisi 
kuitenkin mahdollisuus kieltää tietojen yhdis-
täminen. 

Perustuslain 10 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tu lakiviittaus henkilötietojen suojasta edel-
lyttää lain tasoisia säännöksiä tästä oikeudes-
ta, mutta se jättää sääntelyn yksityiskohdat 
lainsäätäjän harkintaan. Lailla säätämisen 
vaatimus ulottuu perustuslakivaliokunnan 
ratkaisukäytännön mukaan ainakin rekiste-
röinnin tavoitteeseen, rekisteröitävien henki-
lötietojen sisältöön, niiden sallittuihin käyttö-
tarkoituksiin mukaan luettuna tietojen luovu-
tettavuus, tietojen säilytysaikaan henkilöre-
kistereissä, rekisteröidyn oikeusturvaan sekä 
mahdollisuuteen luovuttaa henkilötietoja 
teknisen käyttöyhteyden avulla (PeVL 
25/1998 vp, PeVL 12/2002 vp ja PeVL 
14/2002 vp). 

Henkilötietojen käsittelyä koskevat yleis-
säännökset sisältyvät henkilötietolakiin. Tä-
män lisäksi ehdotetun lain alaan kuuluvien 
henkilötietojen käsittelystä säädetään erityis-
laeissa. Henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 4 
kohdan mukaan henkilötietoja saa käsitellä, 
jos käsittelystä säädetään laissa tai jos käsit-
tely johtuu rekisterinpitäjälle laissa säädetys-
tä tai sen nojalla määrätystä tehtävästä tai 
velvoitteesta. Näiden seikkojen johdosta ja 
ottaen huomioon perustuslakivaliokunnan 
edellä mainitut linjaukset lakiin ehdotetaan 
otattavaksi säännökset, jotka luovat oikeudel-
lisen perustan henkilö- ja muiden tietojen kä-
sittelylle kokeiluissa. Tietojen käsittelyn 
käyttötarkoitukset olisivat ehdotetuissa sään-
nöksessä rajattu vain kokeilujen toteuttami-
seksi tarvittavien henkilötietojen käsittelyyn. 
Tämän lisäksi vain käyttötarkoituksen kan-
nalta tarpeellisia tietoja olisi ehdotettujen 
säännösten mukaan mahdollista käsitellä. 
Nämä rajaukset johtuvat henkilötietolain 7 
§:ssä tarkoitetusta käyttötarkoitussidonnai-
suuden periaatteesta ja henkilötietolain 9 §:n 
1 momentissa tarkoitetusta tarpeellisuusvaa-
timuksesta. Lakiehdotukseen sisältyy lisäksi 
säännökset henkilötietojen käsittelystä tie-
tyissä tilanteissa teknisen käyttöyhteyden 
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avulla. Kaikki edellä mainitut seikat huomi-
oon ottaen esitys täyttää perustuslain 10 §:n 1 
momentissa asetetut vaatimukset. 
 
Sananvapaus ja julkisuus 
 

Perustuslain 12 §:n 2 momentissa sääde-
tään viranomaisten hallussa olevien asiakirjo-
jen ja muiden tallenteiden julkisuudesta. Jul-
kisuusperiaatteen osalta pykälä sisältää pää-
säännön viranomaisten hallussa olevien tal-
lenteiden julkisuudesta, säännöksen jokaisen 
oikeudesta saada tieto julkisesta tallenteesta 
sekä rajoituslausekkeen, jonka mukaan tal-
lennejulkisuuden rajoituksista voidaan säätää 
vain välttämättömistä syistä erikseen lailla 
(HE 1/1998 vp). 

Perustuslakivaliokunnan käytännön mu-
kaan salassa pidettävän tiedon luovuttaminen 
toiselle viranomaiselle voidaan lailla säätää 
sallituksi, jos tällaisen tiedon saaminen on 
välttämätöntä viranomaisen tehtävien toteut-
tamiseksi. Tietojen luovuttaminen voi valio-
kunnan käytännön mukaan kohdistua myös 
jonkin tarkoituksen kannalta tarpeellisiin tie-
toihin, jos tietosisällöt on lueteltu laissa tyh-
jentävästi. Lisäksi valiokunta on katsonut, et-
tä tietojen yhdistämisperusteet on säädettävä 
laissa (PeVL 39/2009 vp, PeVL 14/2002 vp).  

Tarve salassa pidettävien tietojen nykyistä 
laajempaan käsittelyyn on merkityksellinen 
erityisesti lakiehdotuksen 2 luvussa tarkoite-
tun hyvinvoinnin integroitua toimintamallia 
koskevan kokeilun ja 7 luvussa tarkoitetun 
nuorisotakuuta koskevan kokeilun yhteydes-
sä, joissa selvitetään eri viranomaisten väli-
sen monialaisen yhteistyön ja siinä yhteydes-
sä tapahtuvan tietojen vaihdon toimivuutta. 
Salassa pidettävien tietojen käsittely kokei-
luun osallistuvien viranomaisten välillä on 
edellä tarkoitetuissa tilanteissa välttämätöntä. 
Ehdotettujen säännösten mukaan salassa pi-
dettäviä tietoja voitaisiin käsitellä vain kokei-
lujen toteuttamisen edellyttämiin käyttötar-
koituksiin. Käsiteltävät tiedot sekä käsitte-
lyyn oikeutetut viranomaiset ja mahdolliset 
muut tahot on lakiehdotuksessa määritelty 
täsmällisesti. Lisäksi lakiehdotukseen sisäl-
tyy vaitiolovelvollisuutta ja hyväksikäyttö-
kieltoa koskeva erityissäännös, jonka tarkoi-
tuksena on ulottaa vaitiolovelvollisuus ja hy-
väksikäyttökielto koskemaan myös sellaisia 

kokeilutoimintaa osallistuvia tahoja, jotka ei-
vät kuuluisi viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetun lain soveltamisalan piiriin. 
Nämä seikat huomioon ottaen esitys täyttää 
perustuslain 12 §:n 2 momentissa asetetut 
vaatimukset. 
 
Oikeus sosiaaliturvaan ja perusoikeuksien 
turvaaminen 
 

Perustuslain 19 §:n 3 momentin mukaan 
julkisen vallan on turvattava, sen mukaan 
kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle 
riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistet-
tävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on 
myös tuettava perheen ja muiden lapsen huo-
lenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turva-
ta lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. 
Säännöksen mukaan julkisen vallan on tur-
vattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin 
säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja ter-
veyspalvelut. Säännöksessä ei määritellä so-
siaali- ja terveyspalvelujen järjestämistapaa. 
Palvelujen riittävyyttä arvioitaessa voidaan 
lähtökohtana pitää sellaista palvelujen tasoa, 
joka luo jokaiselle ihmiselle edellytykset 
toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä 
(HE 309/1993 vp). 

Edellä tarkoitetun pykälän 4 momentin 
mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää 
jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen 
omatoimista järjestämistä. Säännöksessä ei 
aseteta nimenomaisia laatuvaatimuksia asu-
misen tasolle. Edistettäessä oikeutta asuntoon 
on kiinnitettävä erityistä huomiota asumisen 
terveellisyyteen. Säännös sisältää viittauksen 
asumisen omatoimiseen järjestämiseen. Sosi-
aaliset perusoikeudet eivät voi olla yksin-
omaan julkisen vallan vastuulla (HE 
309/1993 vp). 

Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan 
on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoike-
uksien toteutuminen. Säännös korostaa pe-
rusoikeuksien aineellista turvaamista muo-
dollisen, menettelyvaatimuksiin liittyvän tur-
van rinnalla. 

Esityksen 4 luvussa ehdotetaan kuntien so-
siaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvas-
tuuseen kohdistuvan valtion valvonnan to-
teuttamista muutettavaksi siten, että kunnan 
järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terve-
yspalveluja valvovat viranomaiset eli alue-
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hallintovirastot ja sosiaali- ja terveysalan lu-
pa- ja valvontavirasto (Valvira) soveltaisivat 
kokeiluun osallistuvien kuntien toiminnan 
valvonnassa ensisijaisesti asiakaslähtöisiä, 
toiminnan tuloksellisuutta osoittavia indi-
kaattoreita. Nämä indikaattorit voivat kuvata 
palvelujen saatavuutta, asiakkaiden palvelu-
tarpeen, terveyden tai toimintakyvyn kehitys-
tä, asiakastyytyväisyyttä ja muita palvelun 
laatutekijöitä. Kokeilun aikana seurattaisiin 
lisäksi palvelujen taloudellisuuden ja tuotta-
vuuden kehitystä.  

Tällä hetkellä aluehallintovirastojen ja 
Valviran suunnitelmallisen sosiaali- ja ter-
veydenhuollon valvonnan keskeisenä väli-
neenä ovat valtakunnalliset valvontaohjel-
mat. Valtakunnallinen valvontaohjelma on 
asiakirja, jonka avulla muun muassa yhden-
mukaistetaan ohjausta sekä valvonta- ja rat-
kaisukäytäntöjä ja luodaan lähtökohtia oma-
valvonnan kehittämiselle. Valvontaohjelmiin 
kirjatuilla valvovien viranomaisten yhteisillä 
periaatteilla ja linjauksilla on pyritty myös 
määrittelemään yhdenmukaisesti asianmu-
kaisen toiminnan kriteereitä. Valvontaohjel-
mat sisältävät osin suoraan normeihin  sekä 
osin suosituksiin perustuvia tarkennuksia.  

Valvontaohjelmia on arvosteltu siitä, että 
niiden soveltaminen on johtanut suosituksiin 
perustuvien palveluiden asianmukaisuuden 
arviointikriteereiden muuttumiseen normi-
luonteisiksi. Lisäksi valvontaohjelmiin sisäl-
tyvien palveluiden asianmukaisuuden mit-
taamiseen tarkoitettujen indikaattorien on 
osin katsottu kiinnittyvän liikaa palveluiden 
tuottamiseen käytetyn panoksen kuten esi-
merkiksi tilamitoituksen tai tietyt kelpoisuus-
ehdot täyttävän henkilöstön laskennallisen 
määrän arviointiin sen sijaan, että palvelun 
asianmukaisuutta arvioitaisiin toiminnan tu-
losten perusteella. 

Indikaattoriperusteista valvontaa koskevas-
sa kokeilussa tarkoitus on korvata valtakun-
nallisiin valvontaohjelmiin sisältyviä muita 
kuin säädöstasoisia palveluiden asianmukai-
suuden arviointiin käytettyjä kriteerejä yh-
dessä kuntien kanssa kehitettävillä toiminnan 
tuloksellisuutta mittaavilla indikaattoreilla. 
Valtion ja kunnan välisessä kokeilusopimuk-
sessa sovittaisiin muun muassa toiminnan tu-
loksellisuutta osoittavista indikaattoreista ja 
tulosten raportoinnista. Kokeilu ei kuiten-

kaan mahdollistaisi kunnalle poikkeamista 
lakiin tai sen nojalla annettuun säädökseen 
perustuvasta sosiaali- tai terveyspalvelujen 
järjestämistä tai tuottamista koskevasta teh-
tävästä tai velvoitteesta. Sen sijaan uusilla 
kehitettävillä indikaattoreilla pyrittäisiin pal-
veluiden asianmukaisuuden ja riittävyyden 
arvioinnissa korvaamaan panosperusteisia 
ilman välitöntä normiperustaa olevia indi-
kaattoreita palveluiden lopputulosta mittaa-
villa indikaattoreilla. Kokeilun aikana val-
vonnalla edelleen varmistettaisiin kokeilu-
kunnissa sosiaali- ja terveyspalveluita käyt-
täville oikeus asianmukaisiin ja riittäviin so-
siaali- ja terveyspalveluihin, mutta lain 4 lu-
vussa tarkoitetulla suunnitelmallisen valvon-
nan toteuttamisen tavan muuttamisella pyri-
tään mahdollistamaan nykyistä moninaisem-
pien toimintatapojen ja palvelurakenteiden 
kehittäminen ja käyttö, joiden avulla laissa 
kunnille säädettyjä sosiaali- ja terveyspalve-
lutehtäviä voitaisiin järjestää nykyistä talou-
dellisemmin ja tuottavammin kuitenkin lain-
säädännössä asetetut palvelujen sisältöä kos-
kevat vaatimukset toteuttaen. Näin lakiehdo-
tus osaltaan turvaisi palvelujen jatkuvaa saa-
tavuutta myös pidemmällä tähtäimellä kestä-
vyysvajeen aiheuttamat ongelmat huomioon 
ottaen. Valvontaa koskeva kokeilu ei muut-
taisi valvovien viranomaisten toimintatapoja 
jälkikäteisvalvonnassa niiden arvioidessa, 
onko yksilön oikeus riittäviin ja asianmukai-
siin sosiaali- ja terveyspalveluihin toteutunut, 
vaan tämä arviointi tapahtuisi myös kokeilun 
aikana tapauskohtaisesti. Aluehallintovirasto-
jen tai Valviran toimivaltaa suorittaa sosiaali- 
ja terveyspalvelujen laillisuusvalvontaa ja 
mahdollisuutta turvata lakisääteiset palvelut 
viime kädessä hallintopakkoa käyttämällä ei 
kokeilussa rajoitettaisi ja ne edelleen osaltaan 
turvaavat perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien 
toteutumisen sosiaali- ja terveyspalveluissa. 
Myöskään oikeutta kannella tai muuten tuoda 
toiminnan epäkohtia valvovan viranomaisen 
tietoon ei kokeilulla rajoiteta. Kokeilulla ei 
olisi vaikutusta ylimmille laillisuusvalvojille 
perustuslain 108 ja 109 §:ssä säädettyihin 
tehtäviin. Kokeilulla ei heikennetä kenen-
kään oikeutta riittäviin sosiaali- ja terveys-
palveluihin. 
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Oikeusturva 
 

Perustuslain 21 §:n 2 momentin mukaan 
käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuul-
luksi, saada perusteltu päätös ja hakea muu-
tosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet 
turvataan lailla. 

Oikeusturvaan liittyvien vaatimusten huo-
mioon ottaminen koskee erityisesti hyvin-
voinnin integroitua toimintamallia ja kuntien 
ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyötä koskevia 
kokeiluja. Esityksessä ei ehdoteta muutetta-
vaksi eikä poikettavaksi sellaisista voimassa 
olevaan lainsäädäntöön sisältyvistä säännök-
sistä, jotka turvaavat hallinnon asiakkaiden 
oikeusturvan tai hyvän hallinnon takeet hal-
lintoasiaa käsiteltäessä. Tämän johdosta esi-
tys ei ole ristiriidassa perustuslain 21 §:n 2 
momentin säännösten kanssa. 
 
Lainsäädännön ala 
 

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan 
lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja 
velvollisuuksien perusteista sekä asioista, 
jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat 
lain alaan. Lakiehdotuksen 16 ja 29 §:n mu-
kaan valtio tekisi kokeilukuntien kanssa kir-
jalliset sopimukset kokeilun toteuttamisesta.  

Edellä tarkoitettu perustuslain säännös 
edellyttää muun muassa, että viranomaiselle 
kuuluvien velvoitteiden keskeiset perusteet 
tulee määritellä laissa yksiselitteisesti (PeVL 
33/2002 vp ja 20/2004 vp). Sen sijaan laissa 
määriteltyjä perusteita ja niiden toteuttamista 
koskevia käytännön seikkoja ja toimenpiteitä 
on mahdollista täsmentää muilla sitovaa 
normiohjausta kevyemmillä keinoilla. La-
kiehdotuksen 16 ja 29 §:n mukaisissa sopi-
muksissa on kysymys viimeksi mainituista 
ehdotetun lain täytäntöönpanoa täsmentävistä 
käytännön asioista. Tämän johdosta esitys ei 
ole ristiriidassa perustuslain 80 §:n 1 momen-
tin säännösten kanssa. 
 
Kunnallinen itsehallinto 
 

Perustuslain 121 §:n 1 momentin mukaan 
Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tu-
lee perustua kunnan asukkaiden itsehallin-
toon. Pykälän 2 momentin mukaan kuntien 

hallinnon yleisistä perusteista ja kunnille an-
nettavista tehtävistä säädetään lailla. 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 
(PeVL 46/2010 vp) luonnehtinut perustuslain 
121 §:n 1 momentin itsehallintosäännöksen 
merkitystä todeten, että säännös pohjautuu 
perustuslakivaliokunnan jo hallitusmuodon 
voimassa ollessa vakiintuneeseen käytän-
töön, jonka mukaan perustuslainvoimaisesti 
suojattu kunnallinen itsehallinto merkitsee 
kuntalaisille kuuluvaa oikeutta päättää kun-
tansa hallinnosta ja taloudesta. Tavallisella 
lailla ei voida puuttua itsehallinnon keskei-
siin ominaispiirteisiin tavalla, joka asiallisesti 
ottaen tekisi itsehallinnon merkityksettömäk-
si (esim. PeVL 37/2006 vp, PeVL 22/2006 
vp ja PeVL 65/2002 vp). Koska kunnalle 
voidaan lailla säätää tehtäviä, on samalla kat-
sottu mahdolliseksi säätää palvelujen tuotta-
misen järjestämistavasta. Itsehallintosään-
nöksen ei ole katsottu estävän säätämästä 
lailla kuntien hallinnosta perustuslain 121 §:n 
2 momentissa tarkoitettuja yleisiä perusteita 
tarkempia säännöksiä esimerkiksi lautakun-
nista ja niiden tehtävistä. 

Esityksen tarkoituksena on ehdotetun lain 1 
§:n mukaan lisätä kokeilukuntien toiminta-
mahdollisuuksia vähentämällä niille laissa tai 
sen nojalla annetuissa säädöksissä asetettuja 
velvoitteita sekä niiden toteuttamisen ohjaus-
ta. Lisäksi ehdotetun lain tarkoituksena on 
edistää edellä tarkoitetuilla keinoilla kokeilu-
kunnissa sellaisten asiakaslähtöisten ja mo-
nialaisten toimintatapojen ja palvelurakentei-
den kehittämistä ja käyttöä, joiden avulla 
laissa säädettyjä tehtäviä voidaan kunnissa 
hoitaa taloudellisesti ja tuottavasti kuitenkin 
lainsäädännössä asetetut palvelujen sisältöä 
koskevat vaatimukset toteuttaen.  

Kokeiluihin osallistuvat kunnat voisivat to-
teuttaa kokeilussa uudenlaisia palveluiden 
tuottamisen tapoja. Kuntien osallistuminen 
kokeiluun perustuu kunnan omaan tahtoon. 
Kokeilukunnat ovat hakeneet valitsemiinsa 
kuntakokeiluihin. Kuntakokeiluun osallistu-
misesta tehdään vielä ennen kokeilun aloit-
tamista kirjallinen valtiovarainministeriön, 
asianomaisen ministeriön ja kunnan välinen 
sopimus. Ehdotetuilla säännöksillä ei muute-
ta kuntien velvollisuutta järjestää kokeilun 
piirissä olevia palveluja. Kunnille ei myös-
kään esitetä annettavaksi tehtäviä lakia 



 HE 117/2014 vp  
  

 

51

alemman asteisilla säännöksillä eikä kokeilun 
toteuttamisen yleisen ohjauksen ja seurannan 
toteuttamiseksi voida antaa kuntia sitovia 
määräyksiä. Esityksen tavoitteet ovat yh-
denmukaisia kunnallisen itsehallinnon peri-
aatteen kanssa ja tukevat kunnallisen itsehal-
linnon toteutumista. Nämä seikat huomioon 
ottaen esitys täyttää perustuslain 121 §:ssä 
asetetut vaatimukset. 

Esityksessä on otettu huomioon edellä 
mainituissa perustuslain säännöksistä ja pe-

rustuslakivaliokunnan niitä koskevasta rat-
kaisukäytännöstä ilmenevät oikeusohjeet. 

Edellä todetun perusteella lakiehdotus voi-
daan hallituksen käsityksen mukaan käsitellä 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
 
 

 



 HE 117/2014 vp  
  

 

52 

Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista 
koskevista kokeiluista 

1 Luku.  

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on lisätä kokei-
lukuntien toimintamahdollisuuksia vähentä-
mällä niille laissa tai sen nojalla annetuissa 
säännöksissä asetettuja velvoitteita sekä nii-
den toteuttamisen ohjausta. Lain tarkoitukse-
na on edistää kokeilukunnissa sellaisten asia-
kaslähtöisten ja monialaisten toimintatapojen 
ja palvelurakenteiden kehittämistä ja käyttöä, 
joiden avulla laissa säädettyjä tehtäviä voi-
daan kunnissa hoitaa taloudellisesti ja tuotta-
vasti kuitenkin lainsäädännössä asetetut pal-
velujen sisältöä koskevat vaatimukset toteut-
taen. 
 

2 § 

Kuntakokeilut ja niihin osallistuvat kunnat 

Tässä laissa tarkoitettuja kuntakokeiluja 
sekä kuntia tai kuntaryhmiä (kokeilukunnat), 
jotka voivat osallistua kuntakokeiluihin, 
ovat: 

1) hyvinvoinnin integroitua toimintamallia 
koskeva kokeilu, johon voivat osallistua  
Kouvola, Kuopio ja Oulu sekä Hämeenlin-
nan, Hattulan ja Janakkalan muodostama 
kuntaryhmä, Joensuun, Kontiolahden ja Li-
perin muodostama kuntaryhmä, Jyväskylän, 
Hankasalmen, Joutsan, Laukaan, Luhangan, 
Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uurais-

ten muodostama kuntaryhmä, Lappeenran-
nan, Imatran, Lemin, Luumäen, Savitaipa-
leen, Taipalsaaren, Parikkalan, Rautjärven ja 
Ruokolahden muodostama kuntaryhmä sekä 
Tampereen, Kangasalan, Nokian, Pirkkalan 
ja Ylöjärven muodostama kuntaryhmä; 

2) koulutuspalveluja koskeva kokeilu, jo-
hon voi osallistua Riihimäen, Hausjärven ja 
Lopen muodostama kuntaryhmä; 

3) kuntien toiminnan valvontaa koskeva 
kokeilu, johon voivat osallistua Kuopio sekä 
Jyväskylän, Hankasalmen, Joutsan, Laukaan, 
Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toiva-
kan ja Uuraisten muodostama kuntaryhmä, 
Tampereen, Kangasalan, Nokian, Pirkkalan 
ja Ylöjärven muodostama kuntaryhmä sekä 
Vaasan ja Mustasaaren muodostama kunta-
ryhmä; 

4) asumispalveluja koskeva kokeilu, johon 
voivat osallistua Kouvola ja Vantaa sekä Jo-
ensuun, Kontiolahden ja Liperin muodosta-
ma kuntaryhmä sekä Riihimäen, Hausjärven 
ja Lopen muodostama kuntaryhmä; 

5) kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteis-
työtä koskeva kokeilu, johon voi osallistua 
Vantaa; 

6) nuorisotakuuta koskeva kokeilu, johon 
voivat osallistua Helsinki, Kouvola, Oulu, 
Rovaniemi ja Vantaa sekä Forssan ja Ypäjän 
muodostama kuntaryhmä, Joensuun, Kon-
tiolahden ja Liperin muodostama kuntaryh-
mä, Jyväskylän, Hankasalmen, Joutsan, Lau-
kaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, 
Toivakan ja Uuraisten muodostama kunta-
ryhmä, Järvenpään, Hyvinkään, Keravan, 
Mäntsälän, Sipoon, Pornaisten, Nurmijärven 
ja Tuusulan muodostama kuntaryhmä, Lah-
den, Hollolan, Hämeenkosken, Iitin, Kärkö-
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län ja Nastolan muodostama kuntaryhmä se-
kä Lappeenrannan, Imatran, Lemin, Luumä-
en, Savitaipaleen, Taipalsaaren, Parikkalan, 
Rautjärven ja Ruokolahden muodostama 
kuntaryhmä. 
 

2 Luku. 

Hyvinvoinnin integroitua toimintamallia 
koskeva kokeilu 

3 §  

Hyvinvoinnin integroidun toimintamallin 
edistäminen 

Hyvinvoinnin integroitua toimintamallia 
koskevan kokeilun tarkoituksena on edistää 
asiakaslähtöisten ja moniammatillisten toi-
mintamallien luomista ja käyttämistä kuntien 
lakisääteisiä palveluja järjestettäessä ja tuo-
tettaessa tavoitteena tehokas ja vaikuttava 
toiminta. Lisäksi kokeilun tarkoituksena on 
laaja-alaisesti edistää toiminnan suunnittelus-
sa palveluja käyttävän henkilön (asiakas) 
elinolosuhteita ja yksilöllisiä palvelutarpeita 
koskevan tiedon käsittelyä hänen etunsa mu-
kaisesti sekä turvaten hänen yksityiselämänsä 
ja henkilötietojensa suoja. 
 

4 § 

Yhteinen palvelusuunnitelma monialaisessa 
yhteistyössä 

Tässä pykälässä tarkoitettu yksilöllinen 
palvelusuunnitelma voidaan osittain yhdistää 
yhteen tai useampaan muuhun yksilölliseen 
palvelusuunnitelmaan, jos yhdistämisen voi-
daan katsoa olevan asiakkaan palvelukoko-
naisuuden kannalta perusteltua. Yhdistämi-
sen tarkoituksena on sovittaa yhteen asiak-
kaan erilaiset palvelutarpeet ja palvelut tar-
koituksenmukaisella tavalla sekä tehostaa 
hallintoa. Yhteisessä palvelusuunnitelmassa 
voi kuitenkin olla vain asiakkaan palveluko-
konaisuuden kannalta tarpeellisia tietoja. 

Sen estämättä, mitä muualla laissa tai lain 
nojalla säädetään kunnan viranomaisen vel-
vollisuudesta laatia palvelusuunnitelma, 1 
momentissa säädetyin edellytyksin voidaan 

asiakkaan palvelun toteuttamiseksi osittain 
yhdistää seuraavia laissa tai asetuksessa sää-
dettyjä suunnitelmia: 

1) sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista (812/2000) annetun lain 7 §:ssä 
tarkoitettu palvelu- ja hoitosuunnitelma; 

2) sosiaalihuoltolain (710/1982) nojalla an-
netuissa säännöksissä tarkoitettu asiakkaan 
huoltosuunnitelma; 

3) kuntouttavasta työtoiminnasta annetun 
lain (189/2001) 5 §:n tarkoitettu aktivointi-
suunnitelma; 

4) kotoutumisen edistämisestä annetun lain 
(1386/2010) 11 §:ssä tarkoitettu kotouttamis-
suunnitelma; 

5) terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 
§:ssä tarkoitettu hoito- ja kuntoutussuunni-
telma, 25 §:ssä tarkoitettu kotisairaanhoidon 
hoito- ja palvelusuunnitelma sekä 29 §:ssä 
tarkoitettu lääkinnällinen yksilöllinen kun-
toutussuunnitelma; 

6) potilaan asemasta ja oikeuksista 
(785/1992) annetun lain 4 a §:ssä tarkoitettu 
tutkimusta, hoitoa tai lääkinnällistä kuntou-
tusta koskeva suunnitelma; 

7) terveydenhuoltolain nojalla neuvolatoi-
mintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa 
sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun ter-
veydenhuoltoa koskevissa säännöksissä tar-
koitetut suunnitelmat; 

8) vammaisuuden perusteella järjestettävis-
tä palveluista ja tukitoimista annetun lain 
(380/1987) 3 a §:ssä tarkoitettu vammaisen 
henkilön palvelusuunnitelma; 

9) kehitysvammaisten erityishuollosta an-
netun lain (519/1977) nojalla annetuissa 
säännöksissä tarkoitettu suunnitelma annet-
tavasta erityishuollosta; 

10) päihdehuoltolain (41/1986) nojalla an-
netuissa säännöksissä tarkoitettu asiakkaan 
kuntoutussuunnitelma; 

11) omaishoidon tuesta annetun lain 
(937/2005) 7 §:ssä tarkoitettu hoito- ja palve-
lusuunnitelma; 

12) ikääntyneen väestön toimintakyvyn tu-
kemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terve-
yspalveluista annetun lain (980/2012)16 
§:ssä tarkoitettu palvelusuunnitelma; 

13) lastensuojelulain (417/2007) 3 §:ssä 
tarkoitettu lapsi- ja perhekohtainen lastensuo-
jelutarpeen selvitys ja asiakassuunnitelma 
sekä 30 §:ssä tarkoitettu asiakassuunnitelma; 
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14) lasten päivähoidosta (36/1973) annetun 
lain 7 a §:ssä tarkoitettu kuntoutussuunnitel-
ma; 

15) perusopetuslain (628/1998)16 a §:ssä 
tarkoitettu tehostettuun tukeen liittyvä oppi-
missuunnitelma ja 17 a §:ssä tarkoitettu hen-
kilökohtainen opetuksen järjestämistä koske-
va suunnitelma sekä 36 a §:ssä tarkoitettu 
henkilökohtainen suunnitelma erotetun oppi-
laan opetuksen järjestämisestä; 

16) ammatillisesta koulutuksesta 
(630/1998) annetun lain 20 §:ssä tarkoitettu 
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 
koskeva suunnitelma. 

Palvelusuunnitelmiin liittyvä kehitysvam-
maisten erityishuollosta annetun lain 34 §:ssä 
tarkoitettu erityishuolto-ohjelma ja perusope-
tuslain 17 §:n 2 momentin mukainen erityi-
sen tuen päätös voidaan sovittaa yhteen 2 
momentissa mainittujen yksilöllisten palve-
lusuunnitelmien kanssa samassa monialaises-
sa prosessissa. 
 
 

5 § 

Yhteisten palvelusuunnitelmien hallinnointi 

Tässä laissa tarkoitetun suunnitelmien yh-
distämiskokeilun aloittamisesta päättää kun-
nan toimivaltainen monijäseninen toimielin. 
Päätöksessä määrätään, mikä kunnan virasto 
tai toimintayksikkö taikka sellainen kunta- ja 
palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 
(169/2007) 5 §:ssä tarkoitettu kuntayhtymä, 
jonka jäsen edellä tarkoitettu kunta on, vastaa 
suunnitelmien yhdistämiskokeilusta. 

Suunnitelmien yhdistämisen suunnittelu ja 
toteuttaminen voi tapahtua monialaisena yh-
teistyönä, jos yhdistettävät suunnitelmat kuu-
luvat eri viranomaisten tai saman viranomai-
sen eri toimintoihin kuuluviin tehtäviin tai 
jos monialainen yhteistyö muutoin on tar-
peen kokeilun ja sen tarkoituksen toteuttami-
seksi.   

Edellä 2 momentissa tarkoitettuun monia-
laiseen yhteistyöhön kuuluu eri viranomaisia 
ja muita toimijoita asiakkaan palvelutarpei-
den mukaisesti. Yksi yhteistyöhön osallistu-
vista ammattihenkilöistä toimii asiakasvas-
taavana. 
 

6 §  

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Salassa pidettäviä tietoja saa suunnitelmien 
yhdistämistä ja toteuttamista varten luovuttaa 
asiakkaan nimenomaisella suostumuksella tai 
jos laissa niin erikseen säädetään.  

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
salassa pidettäviä tietoja saa luovuttaa suun-
nitelmien yhdistämistä ja toteuttamista var-
ten, jos: 

1) asiakkaalla sairauden, vamman tai muun 
niihin verrattavan syyn vuoksi ei ole edelly-
tyksiä arvioida annettavan suostumuksen 
merkitystä eikä hänellä ole laillista edustajaa; 
ja 

2) tieto on välttämätöntä tämän lain tarkoi-
tuksen mukaisesti sen selvittämiseksi, voi-
daanko suunnitelmien yhdistämisen avulla 
parantaa asiakkaan palvelukokonaisuutta hä-
nelle hoitoa ja huoltoa tai muita palveluja jär-
jestettäessä. 

Salassa pidettäviä tietoja ei saa 1 ja 2 mo-
mentin nojalla luovuttaa laajemmin kuin on 
tarpeen suunnitelmien yhdistämisen tarkoi-
tuksen toteuttamiseksi. Lisäksi salassa pidet-
täviä tietoja ei saa 2 momentin nojalla luo-
vuttaa vastoin asiakkaan nimenomaista kiel-
toa, jos hänellä on edellytykset arvioida kiel-
lon merkitys. 

Tässä pykälässä tarkoitetuissa tilanteissa 
voidaan henkilötietoja luovuttaa ja käyttää 
teknisen käyttöyhteyden avulla. 
 

7 § 

Henkilötietojen tallettaminen 

Yhteiseen palvelusuunnitelmaan saa sisäl-
lyttää salassa pidettäviä henkilötietoja vain 
siinä määrin kuin se on tarpeen suunnitelmi-
en yhdistämisen tarkoituksen kannalta. 

Edellä 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu asia-
kasvastaava voi tallettaa yhteisen palvelu-
suunnitelman sekä yhteistyössä syntyviä 
muita asiakirjoja ja tietoja niitä varten perus-
tettavaan rekisteriin. Rekisterinpitäjänä toi-
mii 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu kunnan 
virasto tai toimintayksikkö. Asiakasvastaa-
valla on oikeus saada rekisteristä salassapito-
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säännösten estämättä asiakastaan koskevat 
tiedot. 

Monialaiseen yhteistyöhön osallistuva 
ammattihenkilö saa salassapitosäännösten es-
tämättä tallettaa edustamansa organisaation 
rekistereihin yhteisen palvelusuunnitelman 
sekä muut sellaiset asiakasyhteistyössä saa-
mansa tiedot, jotka ovat tarpeellisia hänen 
edustamalleen organisaatiolle kuuluvien teh-
tävien hoidon ja asiakkaan palvelutarpeen 
kannalta. 

Monialaiseen yhteistyöhön osallistuvalle 
ammattihenkilölle voidaan salassapitosään-
nösten estämättä antaa käyttöoikeus 2 mo-
mentissa tarkoitettuun rekisteriin talletettui-
hin asiakastaan koskeviin tietoihin 6 §:ssä 
säädetyin edellytyksin. 

Tässä pykälässä tarkoitetuissa tilanteissa 
voidaan henkilötietoja luovuttaa ja käyttää 
teknisen käyttöyhteyden avulla. 
 

8 § 

Tietojen käsittely toiminnallista suunnittelua 
varten 

Kunnan viranomaisten henkilörekistereihin 
sisältyviä tietoja saa yhdistää toiminnan 
suunnittelua ja arviointia varten noudattaen, 
mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa (621/1999) ja henkilötieto-
laissa (523/1999) säädetään.  Yhdistämiseen 
käytetyt henkilötunnukset ja muut henkilön 
tunnistamista koskevat tiedot tulee poistaa 
välittömästi yhdistämisen jälkeen. Yhdistä-
misen avulla saatuja tietoja ei saa luovuttaa 
edelleen ja ne tulee hävittää välittömästi ti-
lastojen ja muiden selvitysten valmistuttua, 
viimeistään kuitenkin kuuden kuukauden ku-
luttua yhdistämisestä. 
 

3 Luku. 

Koulutuspalveluja koskeva kokeilu 

9 § 

Koulutuspalveluja koskevan toimintamallin 
edistäminen 

Koulutuspalvelua koskevan kokeilun tar-
koituksena on kuntien yhteistyöllä parantaa 

edellytyksiä hyödyntää oppilaitosverkkoa ja 
henkilöstöä peruskoulun jälkeisessä toisen 
asteen koulutuksessa. Tarkoituksena on eri-
tyisesti hankkia kokemuksia lukiokoulutuk-
sen hallinnollisesta yhteistyöstä. 
 

4 Luku. 

Kuntien toiminnan valvontaa koskeva ko-
keilu 

10 § 

Kuntien toiminnan valvontaa koskevan toi-
mintamallin edistäminen 

Kuntien toiminnan valvontaa koskevan ko-
keilun tarkoituksena on lisätä kokeilukuntien 
toimintamahdollisuuksia kuntien tehtäväksi 
säädettyjen sosiaali- ja terveyspalvelujen jär-
jestämisessä ja tuottamisessa luomalla uusia 
toimintamalleja palveluiden ohjaukseen ja 
valvontaan.  

Kokeilussa on tarkoitus keventää yksityis-
kohtaisten suositusten ja ohjeiden vakiintu-
neita soveltamiskäytäntöjä. Tarkoituksena on 
uusia indikaattoreita käyttöön ottamalla edis-
tää kuntien toiminnan ja sen valvonnan asia-
kaslähtöisyyttä, valtion valvovien viran-
omaisten ja kuntien yhteistyötä ja päällekkäi-
syyksien poistamista tavoitteena valvonnan 
oikea kohdentuminen ja siitä kunnille ja val-
voville viranomaisille aiheutuvan työmäärän 
vähentyminen.  
 

11 § 

Aluehallintovirastojen toiminnan ohjaus 

Tämän lain 4 ja 5 luvuissa tarkoitetussa 
toiminnassa voidaan poiketa siitä, mitä sosi-
aalihuoltolain 3 §:n 3 momentissa, kansan-
terveyslain (66/1972) 2 §:n 3 momentissa, 
erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 5 §:n 3 
momentissa, mielenterveyslain (1116/1990) 
2 §:n 3 momentissa, kehitysvammaisten eri-
tyishuollosta annetun lain 3 §:n 3 momentis-
sa, yksityisestä terveydenhuollosta annetun 
lain (152/1990) 13 §:n 3 momentissa ja yksi-
tyisistä sosiaalipalveluista annetun lain 
(922/2011) 33 §:n 2 momentissa säädetään 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
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raston tehtävästä ohjata aluehallintovirasto-
jen toimintaa niiden toimintaperiaatteiden, 
menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yh-
denmukaistamiseksi sosiaali- ja terveyden-
huollon ohjauksessa ja valvonnassa.  
 

12 § 

Indikaattoriperusteisen valvonnan käyttöön-
otto ja edistäminen 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto ja aluehallintovirastot soveltavat 16 
§:ssa tarkoitetussa sopimuksessa määritelty-
jen kokeilukohteiden toiminnan valvonnassa 
ensisijaisesti mainitussa sopimuksessa määri-
teltyjä toiminnan tuloksellisuutta osoittavia 
indikaattoreita. Nämä indikaattorit voivat 
kuvata palvelujen saatavuutta, asiakkaiden 
palvelutarpeen, terveyden tai toimintakyvyn 
kehitystä, asiakastyytyväisyyttä ja muita pal-
velun laatutekijöitä.  

Kokeilun aikana kunta seuraa lisäksi palve-
lujen taloudellisuuden ja tuottavuuden kehi-
tystä. 
 

13 § 

Omavalvonnan kehittäminen 

Omavalvonnan kehittämiseen osallistuva 
kunta laatii kokeilun kohteena olevasta toi-
minnasta ja palveluista omavalvontaohjel-
man. Ohjelmassa määritellään, miten sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palvelujen toteutumi-
nen ja laatu sekä palveluja käyttävien henki-
löiden yhdenvertaisuus varmistetaan. Oma-
valvontaohjelmassa todetaan lisäksi, miten 
palvelujen toteutumista, laatua ja yhdenver-
taisuutta seurataan ja miten havaitut puutteel-
lisuudet korjataan.  

Omavalvontaohjelmasta ja sen toteutumi-
sen raportoinnista sovitaan kokeilukuntien 
kanssa 16 §:n mukaisessa kokeilusopimuk-
sessa.  

Kokeilusopimukseen sisällytetyssä oma-
valvontaohjelmassa määriteltyjen palvelujen 
osalta kunnan valvonta kokeiluaikana toteu-
tetaan ensisijaisesti omavalvonnan toteutu-
misen valvontana. 

Kokeilun aikana kunta seuraa lisäksi palve-
lujen kustannusten, taloudellisuuden ja tuot-
tavuuden kehitystä. 
 

14 §  

Yhteistyön kehittäminen ohjauksessa ja val-
vonnassa 

Yhteistyön kehittämistä koskevissa kokei-
luissa kehitetään aluehallintovirastojen ja ko-
keilukuntien vuorovaikutusta ja yhteistyö-
muotoja ohjauksen ja valvonnan toteuttami-
sessa. 

Aluehallintovirastot ja Sosiaali- ja terveys-
alan lupa- ja valvontavirasto voivat tehdä oh-
jaus- ja arviointikäyntejä kokeilukuntiin. Oh-
jaus- ja arviointikäynneistä ja niiden ohjel-
masta sovitaan ennakkoon asianomaisen 
kunnan kanssa. 
 

15 § 

Kokeilun soveltaminen yksityisten sosiaali-
palvelujen valvonnassa 

Sen estämättä mitä yksityisistä sosiaalipal-
veluista annetussa laissa säädetään, lupavi-
ranomainen voi myöntää toimintayksikkö-
kohtaisen luvan yksityiselle sosiaalipalvelu-
jen tuottajalle palvelujen tuottamiseen mää-
räaikaisesti kokeiluajaksi, mikäli palvelut 
tuotetaan kokeilukunnan alueella ja siltä osin 
kuin lupaehdot koskevat palvelua.  

Määräaikainen lupa voidaan kuitenkin 
myöntää tilojen osalta vain silloin, kun entis-
tä toimintaa vastaava toiminta jatkuu samois-
sa tiloissa, joissa välittömästi ennen luvan 
hakemista on toiminut kunta tai muu vastaa-
vien palvelujen tuottaja.  

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa ta-
pauksissa yksityisten sosiaalipalvelujen tuot-
tamiseen sovelletaan kokeiluaikana 11 – 14 
§:n säännöksiä. 
 

16 § 

Sopimukset kokeilukohteiden valvonnasta 

Valtion ja kuntien välisissä kokeilusopi-
muksissa sovitaan viranomaisvalvonnan pii-
riin kuuluvan kokeilun ja kuntien omaval-
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vonnan kokeilun kokeilukohteesta, toiminnan 
tuloksellisuutta osoittavista indikaattoreista 
ja tulosten raportoinnista. 
 

5 Luku. 

Asumispalveluja koskeva kokeilu 

17 §  

Asumispalveluja koskevan toimintamallin 
edistäminen 

Asumispalveluja koskevan kokeilun tarkoi-
tuksena on edistää vanhusten, vammaisten  ja 
muiden erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden 
asumispalvelujen uusien toimintamallien 
luomista ja toteuttamista kunnille kustannus-
paineita aiheuttavaa ohjausta keventäen ja 
asumispalveluja koskevien vahvistettujen pe-
riaatelinjauksien mukaisesti. 
 
 

18 § 

Perhehoidon toimintamallin edistäminen 

Perhehoitoa koskevan kokeilun tarkoituk-
sena on edistää perhehoidon käyttöä. 

Sen estämättä, mitä perhehoitajalain 
(312/1992) 1 §:ssä säädetään, kokeilukunnat 
voivat sopia perhehoitajan kanssa lyhytaikai-
sen ja tilapäisen perhehoidon järjestämisestä 
asiakkaan kotona tai kunnan järjestämässä 
perhehoitoon soveltuvassa tilassa. 
 
 

19 § 

Asumispalvelutoiminnan valvonta 

Toimiessaan avustuksista erityisryhmien 
asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 
(1281/2004) 10 §:ssä tarkoitettuna valtion-
apuviranomaisena Asumisen rahoitus- ja ke-
hittämiskeskus noudattaa 17 §:ssä säädettyä. 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto ja aluehallintovirastot soveltavat kokei-
lukunnissa asumispalveluja koskevan toi-
minnan valvonnassa 12 §:ssä tarkoitettua in-
dikaattoriperusteista valvontaa. 
 

20 § 

Sopimukset asumispalveluja koskevasta ko-
keilusta 

Valtion ja kuntien välisissä kokeilusopi-
muksissa sovitaan asumispalvelujen kokeilu-
kohteista ja asumispalvelujen tuloksellisuutta 
koskevista indikaattoreista ja tulosten rapor-
toinnista.  
 

6 Luku. 

Kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteis-
työtä koskeva kokeilu 

21 § 

Kuntien ja kansaneläkelaitoksen yhteistyötä 
koskevan toimintamallin edistäminen 

Kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteis-
työkokeilulla on tarkoitus edistää kunnan ja 
Kansaneläkelaitoksen palveluyhteistyötä 
toimeentulotukipalveluissa tavoitteena asiak-
kaan kertaalleen antamiin tietoihin perustuva 
oikein ajoitettu palvelu ja palveluprosessista 
kunnalle aiheutuvan työmäärän ja kokonais-
kustannusten väheneminen. 
 

22 § 

Toimeentulotukihakemusta koskeva yhteistyö 
kunnan ja Kansaneläkelaitoksen kesken 

Kansaneläkelaitos voi kunnan toimeksian-
nosta ottaa vastaan toimeentulotuesta anne-
tussa laissa (1412/1997) tarkoitettuja hake-
muksia ja tallettaa hakemukseen sisältyvät 
tiedot toimeentulotuen asiakasrekisteriin. 
Toimeksiantosuhteessa noudatetaan julkisen 
hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 
(223/2007) säännöksiä, jollei tässä laissa toi-
sin säädetä. 
 

23 § 

Toimeentulotukihakemusten vastaanotto ja 
niitä koskevien tietojen käsittely 

Julkisen hallinnon yhteispalvelusta anne-
tussa laissa tarkoitetun toimeksiantosopi-



 HE 117/2014 vp  
  

 

58 

muksen tultua voimaan toimeentulotukea ha-
keva voi jättää toimeentulotukiasiaa koske-
van hakemuksen kunnan alueella sijaitsevaan 
Kansaneläkelaitoksen toimistoon. Toimeen-
tulotukea koskeva hakemus tulee vireille, 
kun hakemus on saapunut Kansaneläkelai-
tokselle. Vastaanotettuaan hakemuksen Kan-
saneläkelaitoksen tulee tallettaa hakemukses-
sa ja sen liitteissä olevat tiedot kunnan toi-
meentulotuen asiakasrekisteriin toimeentulo-
tukiasian käsittelyä varten. 

Kansaneläkelaitos voi toimeentulotukiasian 
käsittelyä varten tallettaa kunnan toimeentu-
lotuen asiakasrekisteriin hakijaa koskevat 
hallussaan olevat toimeentulotukiasian käsit-
telyssä tarvittavat tulo- ja varallisuustiedot tai 
antaa kunnan sosiaalitoimelle edellä tarkoite-
tut tiedot teknisen käyttöyhteyden avulla. 

Kansaneläkelaitos voi luovuttaa hakijalle 
tätä koskevan toimeentulotukiasian vireillä-
oloa ja käsittelyvaiheita koskevia kunnan 
toimeentulotuen asiakasrekisteriin talletettuja 
tietoja. 
 

7 Luku. 

Nuorisotakuuta koskeva kokeilu 

24 §  

Nuorisotakuuta koskevan toimintamallin 
edistäminen 

Nuorisotakuulla tarkoitetaan tässä laissa 
toimintamallia, jonka tavoitteena on tarjota 
jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 
30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, har-
joittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutus-
paikka kolmen kuukauden kuluessa työttö-
mäksi joutumisesta. Nuorisotakuuseen liitty-
vä koulutustakuun tavoitteena on taata jokai-
selle juuri peruskoulunsa päättäneelle paikka 
lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, op-
pisopimuskoulutuksessa, työpajassa tai kun-
toutuksessa.  

Nuorisotakuuta koskevan kokeilun tarkoi-
tuksena on edistää toimivien asiakaslähtöis-
ten prosessien sekä kunnallisten ja työ- ja 
elinkeinohallinnon viranomaisten yhteistoi-
minnan ja tiedonkulun toteuttamista tavoit-
teena tehokkaat ja vaikuttavat palvelut ja 

palvelukokonaisuudet nuorisotakuun piiriin 
kuuluville nuorille. 
 

25 §  

Sopimukset kuntien ja työ- ja elinkeinotoi-
mistojen yhteistyöstä  

Nuorisotakuuta koskevien yhteistyöproses-
sien helpottamiseksi valtion ja kuntien väli-
sissä kokeilusopimuksissa sovitaan nuoriso-
takuukokeilua varten nimettävistä työ- ja 
elinkeinotoimistojen yhdyshenkilöistä, työ-
kokeilusopimusten ja palkkatukihakemusten 
käsittelyajoista, yhteistyöstä vastavalmistu-
neiden nuorten työllistymisen edistämisessä 
sekä aktivointisuunnitelman tekemistä kos-
kevasta yhteistyöstä. 

Paikallisesti voidaan lisäksi sopia muista 
tarvittavista yhteistyömenettelyn muodoista 
nuorisotakuun toteuttamisessa kuntien ja työ- 
ja elinkeinotoimistojen keskinäisellä sopi-
muksella. 
 

26 §  

Menettely nuorisotakuun monialaisessa yh-
teistyössä 

Nuorisotakuun monialaisessa yhteistyössä 
noudatetaan, mitä 2 luvussa säädetään yksi-
löllisten palvelusuunnitelmien yhdistämisestä 
yhteiseen palvelusuunnitelmaan, yhteisten 
palvelusuunnitelmien hallinnoinnista, asia-
kasvastaavan tehtävistä, salassa pidettävien 
tietojen luovuttamisesta suunnitelmien yhdis-
tämiseksi ja toteuttamiseksi, henkilötietojen 
tallettamisesta sekä tietojen käsittelystä toi-
minnallisia suunnitelmia varten. Kokeilussa 
ei kuitenkaan sovelleta 6 §:n 2 ja 3 moment-
tia. 

Asiakkaan yhteiseen palvelusuunnitelmaan 
voidaan 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen 
suunnitelmien lisäksi yhdistää muita palvelu-
suunnitelmia tai monialaisessa yhteistyössä 
saatuja tietoja, jotka ovat tarpeen nuorisota-
kuukokeilun monialaisen yhteistyön ja asiak-
kaan palvelutarpeen kannalta. 
 

8 Luku. 

Erinäiset säännökset 
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27 § 

Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto 

Henkilön, joka palvelus- tai sopimussuh-
teen perusteella käsittelee tämän lain nojalla 
saamiaan salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, 
joiden käsittelyä koskevat laissa asetetut ra-
joitukset, vaitiolovelvollisuuteen ja hyväksi-
käyttökieltoon sovelletaan, mitä viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
säädetään vaitiolovelvollisuudesta ja hyväk-
sikäyttökiellosta. 
 

28 § 

Kokeilujen yleinen ohjaus ja seuranta 

Valtiovarainministeriö vastaa yhteistyössä 
työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kult-
tuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministe-
riön ja ympäristöministeriön sekä Kansan-
eläkelaitoksen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- 
ja valvontaviraston ja Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskuksen kanssa kokeilun toteut-
tamisen yleisestä ohjauksesta ja seurannasta. 
Ohjaus ja seuranta on tehtävä yhteistyössä 
kokeiluihin osallistuvien kuntien kanssa.   
 

29 § 

Kokeilusopimukset 

Valtiovarainministeriö tekee kokeilukunti-
en kanssa kirjallisen sopimuksen kokeilun to-
teuttamisesta. Sopimuksessa on sovittava ai-
nakin seuraavista asioista: 

1) mitä kuntaa ja kuntaryhmää sopimus 
koskee; 

2) mihin tämän lain mukaiseen kokeiluun 
kunta tai kuntaryhmä osallistuu: 

3) mitkä ovat kokeilukohteet kussakin ko-
keilussa, johon kunta tai kuntaryhmä osallis-
tuu: 

4) mitä 16 §:ssä tarkoitettuja valvontaa 
koskevan kokeilun indikaattoreita ja 19 §:ssä 
tarkoitettuja asumispalveluja koskevan ko-
keilun indikaattoreita kunnan tai kuntaryh-
män valvonnassa käytetään; 

5) millä indikaattoreilla kokeilukohteiden 
kehitystä kuvataan muissa kuin 4 kohdassa 
tarkoitetuissa kokeilun toimintamalleissa; 

6) miten kunta raportoi kokeilussa tehdyis-
tä kehittämistoimenpiteistä ja kokeilusopi-
muksen mukaisten indikaattoreiden kehityk-
sestä valtiolle kokeilun aikana.  
 

30 § 

Kuntajaon muutosten huomioon ottaminen 

Jos kokeiluun osallistuva kunta lakkaa kun-
tarakennelaissa (1698/2009) tarkoitetun kun-
tien yhdistymisen seurauksena, jatkuu kokei-
lutoiminta uudessa kunnassa. 
 

31 §  

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 
2015 ja se on voimassa 31 päivään joulukuu-
ta 2016. 

 
 
 
Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2014 
 
 

Pääministeri 

ALEXANDER STUBB 

 
 

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 
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