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3

Työryhmä/
muu 
valmistelu

Lausunnolla Kuthanek HE:n
tavoiteaika
taulu

Suunniteltu 
voimaantulo

Vammaislakien 
yhdistäminen

x HE syksy 
2022

1.1.2023

Lastensuojelulain 
mitoitukset

x x x HE syksy
2021

1.1.2022 ja 
1.1.2024

Lastensuojelulaki 
vaativa sijaishuolto

x x HE 2022 ? 2023

Toimeentulotukilain 
uudistaminen

x x ? ?

Itsemääräämisoikeus
hanke

x HE 2022
(1. vaihe)

? 2023

Ikääntyneiden 
palvelujen 
uudistaminen 2 vaihe

x x HE syksy 
2021

1.1.2023
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Työryhmä/
muu 
valmistelu

Lausunnolla Kuthanek Eduskunta Suunniteltu 
voimaantulo

Oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaki
(mitoitukset) 

x x HE syksy 
2021

x.x.202x ja 
1.8.2023

Oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaki 
ym lait (sote)

x x HE syksy 
2021

Pääosin 
1.1.2023

Sote 100 paketti x x x HE 56/2021 1.1.2023

Monikanavarahoitus x x
(alatyöryhmän esitys)

Sosiaaliturvan 
uudistaminen

x

Hoitotakuun 
kiristyminen

x HE 2022?



Ikääntyneiden 
palvelujen 
uudistaminen II 
vaihe



• Kotihoidosta eriytetään omaksi kokonaisuudekseen tukipalvelut (ei siis jatkossa 
kotihoitoa) sekä lapsiperheiden kotipalvelut ja tukipalvelut omiin pykäläänsä

• Kotihoitoon lakisääteiseksi velvoite järjestää asiakastarpeen mukaan vuorokauden 
ajasta riippumatta

• Tukipalveluihin lisätty turvapalvelut ja muut kotona asumista tukevat palvelut

• Eri asumisen palvelumuodot erotettu omiksi pykälikseen

• Palveluasumisessa tavoitteena selkeyttää asumisen ja palveluiden erillisyyttä

• Tehostetusta palveluasumisesta hoiva-asuminen (kaikille asiakasryhmille)

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

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

• Omavalvonnan toteumaa koskevat tiedot pitää julkaista julkisessa tietoverkossa (ei 
pelkkä suunnitelma) 
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Sosiaalihuoltolaki  
(keskeisimmät ehdotetut muutokset)



• Suunnitelmaan asumisen ennakointi ja varautuminen

• Hyvinvointia edistäviin palveluihin ikääntyvän asumisen neuvonta

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

(→ sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaislaitoshoidon loppuminen)

• Sosiaalipalvelujen järjestämisessä päätös toimeenpantava kolmen kuukauden 
sisällä asian vireille tulosta (ennen päätöksestä)

• THL:lle seurantaa, asiakastyytyväisyyskyselyt joka toinen vuosi, oikeus saada 
tietoja (→ THL:n pysyvän rahoituksen turvaaminen)
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Vanhuspalvelulaki
(keskeisimmät ehdotetut muutokset)



Lastensuojelun 
henkilöstömitoitus



Lastensuojelun henkilöstömitoitus

• Yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saisi olla vastuullaan
• enintään 35 lasta vuosina 2022 ja 2023 
• enintään 30 lasta vuodesta 2024

• Henkilöstötarve vuodesta 2022 alkaen 80 sosiaalityöntekijää ja vuodesta 2024 
alkaen 359 sosiaalityöntekijää.

• Vuosittaiset kustannukset vuodesta 2022 4,8 m€ ja vuodesta 2024 21,7 m€

• Lisäksi koulutustarvelisäyksistä (200 henkilön lisäkoulutus) aiheutuviin 
kustannuksiin yhteensä 8 miljoonaa 

• Ei taida kuitenkaan riittää…
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Lopuksi



Lopuksi

• Tällä hallituskaudella on toteutettu jo vanhusten ympärivuorokautisen hoivan 
henkilöstömitoitus, jonka siirtymäaika on meneillään

• Asiakasmaksulainsäädännön osittaisuudistus (voimaan pääosin 1.7.2021)

• Tulossa sote ja lukuisia em. substanssilainsäädännön uudistuksia, joista monet 
todennäköisesti tulossa voimaan vuonna 2023
• Sote-uudistus edellyttää mm. palvelujen myöntämiskriteerien, asiakasmaksutaksojen 

ym. harmonisointia

• Onnistutaanko viemään näin monta muutosta läpi yhtäaikaisesti suhteellisen 
lyhyessä ajassa?
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