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kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tuke-
mista koskevista kokeiluista

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on lisätä kokeilu-
kuntien toimintamahdollisuuksia vähentä-
mällä niille laissa tai sen nojalla annetuissa
säännöksissä asetettuja velvoitteita sekä nii-
den toteuttamisen ohjausta. Lain tarkoituk-
sena on edistää kokeilukunnissa sellaisten
asiakaslähtöisten ja monialaisten toimintata-
pojen ja palvelurakenteiden kehittämistä ja
käyttöä, joiden avulla laissa säädettyjä tehtä-
viä voidaan kunnissa hoitaa taloudellisesti ja
tuottavasti kuitenkin lainsäädännössä asetetut
palvelujen sisältöä koskevat vaatimukset to-
teuttaen.

2 §

Kuntakokeilut ja niihin osallistuvat kunnat

Tässä laissa tarkoitettuja kuntakokeiluja
sekä kuntia, kuntaryhmiä tai kuntayhtymiä

(kokeilukunnat), jotka voivat osallistua kunta-
kokeiluihin, 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 Lipe-
rin 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 ja tä-
hän kuntaryhmään kuuluvien kuntien perus-
tama Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyden-
huollon kuntayhtymä sekä Tampereen, Kan-
gasalan, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden 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,
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Vesilahden ja Ylöjärven muodostama kunta-
ryhmä sekä Vaasan ja Mustasaaren muodos-
tama kuntaryhmä;

4) asumispalveluja koskeva kokeilu, johon
voivat osallistua Kouvola ja Vantaa sekä Jo-
ensuun, Kontiolahden ja Liperin muodostama
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, Kontio-
lahden ja Liperin muodostama kuntaryhmä,
Jyväskylän, Hankasalmen, Joutsan, Laukaan,
Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toiva-
kan ja Uuraisten muodostama kuntaryhmä,
Järvenpään, Hyvinkään, Keravan, Mäntsälän,
Sipoon, Pornaisten, Nurmijärven ja Tuusulan
muodostama kuntaryhmä, Lahden, Hollolan,
Hämeenkosken, Iitin, Kärkölän ja Nastolan
muodostama kuntaryhmä sekä Lappeenran-
nan, Imatran, Lemin, Luumäen, Savitaipa-
leen, Taipalsaaren, Parikkalan, Rautjärven ja
Ruokolahden muodostama kuntaryhmä ja tä-
hän kuntaryhmään kuuluvien kuntien perus-
tama Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyden-
huollon kuntayhtymä.

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 toi-
minta. Lisäksi kokeilun tarkoituksena on
laaja-alaisesti edistää toiminnan suunnitte-
lussa 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 tai koko-
naan yhdistää yhteen tai useampaan muuhun
yksilölliseen palvelusuunnitelmaan, jos yh-
distämisen voidaan katsoa olevan asiakkaan
palvelukokonaisuuden kannalta perusteltua.
Yhdistämisen tarkoituksena on sovittaa yh-
teen asiakkaan erilaiset palvelutarpeet ja pal-
velut tarkoituksenmukaisella tavalla sekä te-
hostaa hallintoa. Yhteisessä palvelusuunnitel-
massa voi kuitenkin olla vain asiakkaan pal-
velukokonaisuuden kannalta tarpeellisia tie-
toja.

Sen estämättä, mitä muualla laissa tai lain
nojalla säädetään kunnan viranomaisen vel-
vollisuudesta laatia palvelusuunnitelma, 1
momentissa säädetyin edellytyksin voidaan
asiakkaan palvelun toteuttamiseksi osittain
tai kokonaan yhdistää seuraavia laissa tai ase-
tuksessa säädettyjä suunnitelmia:

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

2) sosiaalihuoltolain (710/1982) nojalla
annetuissa säännöksissä tarkoitettu asiakkaan
huoltosuunnitelma;

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

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

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

6) potilaan asemasta ja oikeuksista
(785/1992) annetun lain 4 a §:ssä tarkoitettu
tutkimusta, hoitoa tai lääkinnällistä kuntou-
tusta koskeva suunnitelma;
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7) terveydenhuoltolain nojalla neuvolatoi-
mintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa
sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun ter-
veydenhuoltoa koskevissa säännöksissä tar-
koitetut suunnitelmat;

8) vammaisuuden perusteella järjestettä-
vistä 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 annetta-
vasta 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
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja ter-
veyspalveluista 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;

14) lasten päivähoidosta (36/1973) anne-
tun lain 7 a §:ssä tarkoitettu kuntoutussuunni-
telma;

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

16) ammatillisesta koulutuksesta (630/1998)
annetun lain 20 §:ssä tarkoitettu henkilökohtai-
nen opetuksen järjestämistä koskeva suunni-
telma.

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 palvelu-
suunnitelmien kanssa samassa monialaisessa
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 vastaa suunnitelmien yh-
distämiskokeilusta. Jos kokeilutoimintaan
osallistuu sellainen kunta- ja palvelurakenne-
uudistuksesta annetun lain (169/2007) 5 §:ssä
tarkoitettu kuntayhtymä, jonka jäsen edellä
tarkoitettu kunta on, päättää kuntayhtymän
monijäseninen toimielin osaltaan suunnitel-
mien yhdistämiskokeilun aloittamisesta ja
siitä, mikä kuntayhtymän toimielin tai toi-
mintayksikkö tällöin 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 tarpeen
kokeilun ja sen tarkoituksen toteuttamiseksi.

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
edellytyksiä arvioida annettavan suostumuk-
sen merkitystä eikä hänellä ole laillista edus-
tajaa; ja

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

Salassa pidettäviä tietoja ei saa 1 ja 2
momentin nojalla luovuttaa laajemmin kuin
on välttämätöntä suunnitelmien yhdistämisen
tarkoituksen toteuttamiseksi. Lisäksi salassa
pidettäviä tietoja ei saa 2 momentin nojalla
luovuttaa vastoin asiakkaan nimenomaista
kieltoa, jos hänellä on edellytykset arvioida
kiellon 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 välttämätöntä suunni-
telmien 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 toimii
5 §:n 1 momentissa tarkoitettu kunnan virasto
tai toimintayksikkö taikka kuntayhtymä.
Asiakasvastaavalla on oikeus saada rekiste-
ristä salassapitosäännösten estämättä asiakas-
taan koskevat tiedot.

Monialaiseen yhteistyöhön osallistuva am-
mattihenkilö saa salassapitosäännösten estä-
mättä tallettaa edustamansa organisaation re-
kistereihin yhteisen palvelusuunnitelman
sekä muut sellaiset asiakasyhteistyössä saa-
mansa tiedot, jotka ovat välttämättömiä hä-
nen edustamalleen organisaatiolle kuuluvien
tehtävien 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.

Mitä 1 momentissa säädetään kunnasta,
koskee myös kokeilun piiriin kuuluvaa kun-
tayhtymää.

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
kokeilu

10 §

Kuntien toiminnan valvontaa koskevan
toimintamallin edistäminen

Kuntien toiminnan valvontaa koskevan ko-
keilun tarkoituksena on lisätä kokeilukuntien
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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, kansanter-
veyslain (66/1972) 2 §:n 3 momentissa, eri-
koissairaanhoitolain (1062/1989) 5 §:n 3 mo-
mentissa, mielenterveyslain (1116/1990)
2 §:n 3 momentissa, kehitysvammaisten eri-
tyishuollosta annetun lain 3 §:n 3 momen-
tissa, 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-
raston tehtävästä ohjata aluehallintovirastojen
toimintaa niiden toimintaperiaatteiden, me-
nettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhden-
mukaistamiseksi sosiaali- ja terveydenhuol-
lon ohjauksessa ja valvonnassa.

12 §

Indikaattoriperusteisen valvonnan
käyttöönotto ja edistäminen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto ja aluehallintovirastot soveltavat
16 §:ssä tarkoitetussa sopimuksessa määritel-
tyjen kokeilukohteiden toiminnan valvon-
nassa ensisijaisesti mainitussa sopimuksessa
määriteltyjä toiminnan tuloksellisuutta osoit-

tavia indikaattoreita. Nämä indikaattorit voi-
vat kuvata palvelujen saatavuutta, asiakkai-
den palvelutarpeen, terveyden tai toimintaky-
vyn kehitystä, asiakastyytyväisyyttä ja muita
palvelun laatutekijöitä.

Kokeilun aikana kunta seuraa lisäksi pal-
velujen taloudellisuuden ja tuottavuuden ke-
hitystä.

13 §

Omavalvonnan kehittäminen

Omavalvonnan kehittämiseen osallistuva
kunta laatii kokeilun kohteena olevasta toi-
minnasta ja palveluista omavalvontaohjel-
man. Ohjelmassa määritellään, miten sosi-
aali- ja terveydenhuollon palvelujen toteutu-
minen ja laatu sekä palveluja käyttävien hen-
kilöiden 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 toteutumi-
sen valvontana.

Kokeilun aikana kunta seuraa lisäksi pal-
velujen kustannusten, taloudellisuuden ja
tuottavuuden kehitystä.

14 §

Yhteistyön kehittäminen ohjauksessa ja
valvonnassa

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-
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masta sovitaan ennakkoon asianomaisen kun-
nan kanssa.

15 §

Kokeilun soveltaminen yksityisten
sosiaalipalvelujen valvonnassa

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

Määräaikainen lupa voidaan kuitenkin
myöntää tilojen osalta vain silloin, kun en-
tistä toimintaa vastaava toiminta jatkuu sa-
moissa tiloissa, joissa välittömästi ennen lu-
van hakemista on toiminut kunta tai muu
vastaavien palvelujen tuottaja.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa
tapauksissa yksityisten sosiaalipalvelujen
tuottamiseen 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-
vonnan kokeilun kokeilukohteesta, toiminnan
tuloksellisuutta osoittavista indikaattoreista ja
tulosten raportoinnista.

5 luku

Asumispalveluja koskeva kokeilu

17 §

Asumispalveluja koskevan toimintamallin
edistäminen

Asumispalveluja koskevan kokeilun tar-
koituksena on edistää vanhusten, vammaisten
ja muiden erityisryhmiin kuuluvien henkilöi-
den 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 tämän lain 17 §:ssä
säädettyä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto ja aluehallintovirastot soveltavat kokei-
lukunnissa asumispalveluja koskevan toimin-
nan valvonnassa 12 §:ssä tarkoitettua indi-
kaattoriperusteista valvontaa.

20 §

Sopimukset asumispalveluja koskevasta
kokeilusta

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

6 luku

Kuntien ja Kansaneläkelaitoksen
yhteistyötä koskeva kokeilu

21 §

Kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyötä
koskevan toimintamallin edistäminen

Kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteis-
työkokeilulla on tarkoitus edistää kunnan ja
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Kansaneläkelaitoksen palveluyhteistyötä toi-
meentulotukipalveluissa 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 toimeksiantosopimuk-
sen tultua voimaan toimeentulotukea hakeva
voi jättää toimeentulotukiasiaa koskevan ha-
kemuksen kunnan alueella sijaitsevaan Kan-
saneläkelaitoksen toimistoon. Toimeentulotu-
kea koskeva hakemus tulee vireille, kun ha-
kemus on saapunut Kansaneläkelaitokselle.
Vastaanotettuaan hakemuksen Kansaneläke-
laitoksen tulee tallettaa hakemuksessa ja sen
liitteissä olevat tiedot kunnan toimeentulo-
tuen asiakasrekisteriin toimeentulotukiasian
käsittelyä varten.

Kansaneläkelaitos voi toimeentulotuki-
asian käsittelyä varten tallettaa kunnan toi-
meentulotuen asiakasrekisteriin hakijaa kos-
kevat hallussaan olevat toimeentulotukiasian
käsittelyssä tarvittavat tulo- ja varallisuustie-
dot tai antaa kunnan sosiaalitoimelle edellä
tarkoitetut tiedot teknisen käyttöyhteyden
avulla.

Kansaneläkelaitos voi luovuttaa hakijalle
tätä koskevan toimeentulotukiasian vireillä-

oloa ja käsittelyvaiheita koskevia kunnan toi-
meentulotuen 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-
vän koulutustakuun tavoitteena on taata jo-
kaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle
paikka lukiossa, ammatillisessa koulutuk-
sessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa
tai kuntoutuksessa.

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 pal-
velukokonaisuudet nuorisotakuun piiriin kuu-
luville nuorille.

25 §

Sopimukset kuntien ja työ- ja
elinkeinotoimistojen 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 koske-
vasta yhteistyöstä.

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

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään kun-
nasta, koskee myös kokeilun piirissä olevaa
kuntayhtymää.

26 §

Menettely nuorisotakuun monialaisessa
yhteistyössä

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

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 hyväksi-
käyttökiellosta.

28 §

Kokeilujen yleinen ohjaus ja seuranta

Valtiovarainministeriö vastaa yhteistyössä
työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kult-
tuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministe-
riön ja ympäristöministeriön sekä Kansanelä-
kelaitoksen, Opetushallituksen, Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja Asu-
misen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen
kanssa kokeilun toteuttamisen yleisestä ohja-
uksesta ja seurannasta. Ohjaus ja seuranta on
tehtävä yhteistyössä kokeiluihin osallistuvien
kuntien ja kokeiluun osallistuvan kuntayhty-
män kanssa.

29 §

Kokeilusopimukset

Valtiovarainministeriö, opetus- ja kulttuu-
riministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sosi-
aali- ja terveysministeriö sekä ympäristömi-
nisteriö tekevät kokeilukuntien kanssa kirjal-
lisen sopimuksen kokeilun toteuttamisesta.
Sopimuksessa on sovittava ainakin seuraa-
vista asioista:

1) mitä kuntaa, kuntaryhmää ja kuntayhty-
mää sopimus koskee;

2) mihin tämän lain mukaiseen kokeiluun
kunta, kuntaryhmä tai kuntayhtymä osallis-
tuu;

3) mitkä ovat kokeilukohteet kussakin ko-
keilussa, johon kunta, kuntaryhmä tai kun-
tayhtymä osallistuu;

4) mitä 16 §:ssä tarkoitettuja valvontaa
koskevan kokeilun indikaattoreita ja 19 §:ssä
tarkoitettuja asumispalveluja koskevan kokei-
lun indikaattoreita kunnan tai kuntaryhmän
valvonnassa käytetään;

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

6) miten kunta ja kuntayhtymä raportoi
kokeilussa tehdyistä kehittämistoimenpiteis-
tä ja kokeilusopimuksen mukaisten indikaat-
toreiden kehityksestä valtiolle kokeilun ai-
kana.
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30 §

Kuntajaon muutosten huomioon ottaminen

Jos kokeiluun osallistuva kunta lakkaa
kuntarakennelaissa (1698/2009) tarkoitetun
kuntien yhdistymisen seurauksena, jatkuu ko-
keilutoiminta uudessa kunnassa.

31 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 5 päivänä tammi-
kuuta 2015 ja se on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2016.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko
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