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Laki
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys-

palveluista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja

terveyspalveluista annetun lain (980/2012) 3 a §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa
565/2020,

muutetaan 3 §:n 4 kohta, 3 a §:n otsikko ja 1 momentti, 5 ja 12 §, 14 §:n 1 momentti,
14 a §, 15 b §:n 1 momentti, 16 §, 18 §:n 2 ja 3 momentti sekä 20, 21 ja 23 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 4 kohta sekä 3 a §:n otsikko ja 1 momentti laissa
565/2020, 5 §, 14 §:n 1 momentti, 14 a § ja 15 b §:n 1 momentti laissa 604/2022, 12, 16
ja 23 § osaksi laissa 604/2022 sekä 20 § osaksi laissa 565/2020, sekä

lisätään lakiin siitä lailla 1346/2016 kumotun 17 §:n tilalle uusi 17 § sekä lakiin uusi
24 a § seuraavasti:

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

4) välittömällä asiakastyöllä hoitoa ja huolenpitoa sekä asiakkaan toimintakykyä ja
kuntoutumista edistäviä ja ylläpitäviä tehtäviä, asiakasta koskevien tietojen kirjaamista,
palvelutarpeen arviointia sekä hoito- ja asiakassuunnitelman laatimista ja päivittämistä;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3 a §

Välittömään asiakastyöhön osallistuvat henkilöt ympärivuorokautisessa 
palveluasumisessa 

Iäkkäiden henkilöiden ympärivuorokautisessa palveluasumisessa välittömään asiakas-
työhön osallistuvia työntekijöitä ovat:

1) sairaan- ja terveydenhoitajat;
2) lähi- ja perushoitajat;
3) geronomit;
4) kodinhoitajat;
5) sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat;
6) sosionomi AMK-tutkinnon suorittaneet;
7) soveltuvan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet;
8) soveltuvan opistoasteisen tutkinnon suorittaneet;
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9) fysio- ja toimintaterapeutit;
10) kuntoutuksen ohjaajat;
11) hoiva-avustajat;
12) viriketoiminnan ohjaajat ja muut vastaavat asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn

ylläpitoon osallistuvat työntekijät;
13) toimintayksiköiden johtajat ja vastuuhenkilöt.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

5 § 

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 

Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin,
terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi osana sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettua
hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. 

Hyvinvointialueen on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hy-
vinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäk-
käiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämi-
seksi osana sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 7 §:n 3 momentissa
tarkoitettua hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. Suunnittelussa on painotettava koto-
na asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä sekä arvioitava ikääntyneen väestön
hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua
sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. 

Helsingin kaupungin on sisällytettävä 1 momentissa tarkoitettuun suunnitelmaan toi-
menpiteensä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämisek-
si ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista
edistäviä palveluja.

Edellä tässä pykälässä tarkoitettuihin suunnitelmiin on sisällytettävä ikääntyneen väes-
tön asumista koskevien tarpeiden ennakointi sekä niitä vastaavan asumisen kehittäminen.

12 §

Hyvinvointia edistävät palvelut 

Hyvinvointialueen on järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimin-
takykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja. 

Lisäksi hyvinvointialueen on tarjottava hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itse-
näistä suoriutumista tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä erityisesti
niille ikääntyneeseen väestöön kuuluville, joiden elinoloihin tai elämäntilanteeseen arvi-
oidaan tutkimustiedon tai yleisen elämänkokemuksen perusteella liittyvän palveluntarvet-
ta lisääviä riskitekijöitä. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin palveluihin on sisällytettävä: 
1) hyvinvoinnin, terveellisten elintapojen ja toimintakyvyn edistämiseen sekä sairauk-

sien, tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisyyn tähtäävä ohjaus;
2) ikääntyneen väestön terveyden ja toimintakyvyn heikkenemisestä aiheutuvien sosi-

aalisten ja terveydellisten ongelmien tunnistaminen ja niihin liittyvä varhainen tuki;
3) sosiaalihuoltoa ja muuta sosiaaliturvaa koskeva ohjaus; 
4) sairaanhoitoa, monialaista kuntoutusta ja turvallista lääkehoitoa koskeva ohjaus;

sekä 
5) ohjaus kunnassa ja hyvinvointialueella tarjolla olevien hyvinvointia, terveyttä, toi-

mintakykyä ja itsenäistä suoriutumista edistävien palvelujen käyttöön. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa neuvonnassa on kannustettava ikääntynyttä väestöä

oman asumisensa ennakointiin ja itsenäistä asumista tukevien ratkaisujen toteuttamiseen.
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Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut palvelut voidaan järjestää ja tarjota ikääntyneen vä-
estön neuvolatoimintana. 

14 §

Pitkäaikaisen hoidon ja huolenpidon toteuttamista ohjaavat periaatteet

Hyvinvointialueen on toteutettava iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäai-
kainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja
terveydenhuollon avopalveluilla. Palvelut on sovitettava sisällöltään ja määrältään vastaa-
maan iäkkään henkilön kulloisiakin palveluntarpeita. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

14 a § 

Pitkäaikaisen laitoshoidon edellytykset

Iäkkään henkilön pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa ei voida to-
teuttaa sosiaalihuoltolain 22 §:ssä tarkoitetun laitospalvelun toimintayksikössä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa terveydenhuolto-
lain 67 §:n 1 momentissa tarkoitetun laitoshoidon toimintayksikössä vain, jos siihen on
lääketieteelliset tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet.

15 b § 

Pitkäaikaisen laitoshoidon edellytysten selvittäminen

Ennen hoidon ja huolenpidon toteuttamista 14 a §:n 2 momentissa tarkoitettuna pitkä-
aikaisena laitoshoitona hyvinvointialueen on selvitettävä 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla
mahdollisuudet vastata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen hänen kotiinsa annettavilla
ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

16 § 

Asiakassuunnitelma

Hyvinvointialue vastaa siitä, että iäkkäälle henkilölle laaditaan sosiaalihuollon asiak-
kaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 7 §:ssä tarkoitettu suunnitelma (asiakassuunni-
telma). Suunnitelma on laadittava ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun iäkkään
henkilön palveluntarve on selvitetty, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai
jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta.

Asiakassuunnitelmassa on määriteltävä iäkkään henkilön toimintakykyä koskevan ar-
vion perusteella, millainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuus tarvitaan
hänen hyvinvointinsa, terveytensä, toimintakykynsä ja itsenäisen suoriutumisensa tuke-
miseksi sekä hänen hyvän hoitonsa turvaamiseksi. Iäkkään henkilön hoitoa ja huolenpitoa
sekä toimintakyvyn ylläpitämistä turvaavat palvelut on suunniteltava niin, että ne vastaa-
vat määrältään, sisällöltään ja ajoitukseltaan hänen tarpeitaan. Iäkkään henkilön ja tarvit-
taessa hänen omaisensa, läheisensä, omatyöntekijänsä tai hänelle määrätyn edunvalvojan
kanssa on neuvoteltava vaihtoehdoista kokonaisuuden muodostamiseksi. Iäkkään henki-
lön näkemykset vaihtoehdoista on kirjattava suunnitelmaan.

Asiakassuunnitelma on tarkistettava ilman aiheetonta viivytystä aina silloin, kun iäk-
kään henkilön toimintakyvyssä tapahtuu hänen palveluntarpeeseensa vaikuttavia olennai-
sia muutoksia.
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17 § 

Omatyöntekijä

Sosiaalihuoltolain 42 §:ssä tarkoitetun omatyöntekijän on iäkkään henkilön yksilöllis-
ten tarpeiden mukaisesti:

1) neuvottava ja tuettava iäkästä henkilöä hänen tarvitsemiensa sosiaali- ja terveyspal-
velujen saantiin ja toteuttamiseen liittyvissä asioissa;

2) seurattava yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä
kanssa asiakassuunnitelman toteutumista sekä iäkkään henkilön palveluntarpeiden muu-
toksia;

3) oltava iäkkään henkilön suostumuksella tarvittaessa yhteydessä hänen sosiaali- ja
terveyspalvelujensa järjestämisestä ja tuottamisesta vastaaviin tahoihin, jotta palvelut vas-
taisivat mahdollisimman hyvin iäkkään henkilön tarpeita. 

18 § 

Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja oikeus palveluihin

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman ai-

heetonta viivytystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai suullinen hakemus on tullut vireille.
Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipal-
velut ilman aiheetonta viivytystä. Niitä koskeva päätös on kuitenkin toimeenpantava vii-
meistään kolmen kuukauden kuluttua asian vireille tulosta. Aika voi olla tätä pidempi, jos
asian selvittäminen erityisestä syystä vaatii pidempää aikaa tai toimeenpanon viivästymi-
selle on muu asiakkaan tarpeeseen liittyvä erityinen peruste.

Päätöstä tehtäessä on otettava huomioon, mitä 13, 14 ja 14 a §:ssä säädetään. Sosiaali-
palvelujen riittävyyden määrittelyn perustana on pidettävä 15 §:ssä tarkoitettua palvelun-
tarpeiden selvittämistä sekä 16 §:ssä tarkoitettua asiakassuunnitelmaa.

4 luku

Palvelujen laadun varmistaminen

20 § 

Henkilöstö

Toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vas-
taavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimin-
takykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut. Jos toi-
mintayksikön tiloissa hoidettavana olevan iäkkään henkilön toimintakyky on alentunut si-
ten, että hän tarvitsee huolenpitoa vuorokaudenajasta riippumatta, toimintayksikössä on
oltava riittävästi henkilöstöä kaikkina vuorokauden aikoina. Lääkehoidon toteuttamiseen
saa osallistua vain henkilö, jolla on tehtävän edellyttämä riittävä lääkehoidon koulutus ja
osaaminen. 

Toteutuneen henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti
sosiaalihuoltolain 21 c §:ssä tarkoitetun ympärivuorokautisen palveluasumisen toiminta-
yksikössä, jolla on yhteiset toimitilat ja oma työvuorosuunnittelu ja joka toimii yhden esi-
miehen alaisuudessa. Toteutunut henkilöstömitoitus tarkoittaa toimintayksikössä paikalla
olevien välitöntä asiakastyötä tekevien 3 a §:ssä tarkoitettujen työntekijöiden työpanosta
suhteessa toimintayksikössä kolmen viikon seurantajakson aikana olevien asiakkaiden
määrään. Välillistä työtä ei oteta huomioon henkilöstömitoituksessa.
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Iäkkäiden henkilöiden sosiaalihuoltolain 19 a §:ssä tarkoitettuun kotihoitoon kuuluvat
kotikäynnit on suunniteltava mainitun lain 46 b §:n 1 momentin mukaisesti. Kotikäyntejä
toteuttavan henkilöstön riittävyys on turvattava mainitun lain 49 b §:n mukaisesti.

21 § 

Johtaminen

Toimintayksikössä on oltava johtaja, joka vastaa toimivaltuuksiensa rajoissa siitä, että
asiakastyössä noudatetaan 13, 14 ja 19 §:ssä säädettyjä periaatteita, että toimintayksikössä
on 20 §:n mukainen henkilöstö ja että palvelut täyttävät muutkin niille asetetut vaatimuk-
set.

Toimintaa on johdettava siten, että se tukee laadukasta asiakaslähtöisten sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen kokonaisuutta, kuntouttavan työotteen edistämistä, työntekijöiden työhy-
vinvointia, eri viranomaisten ja ammattiryhmien yhteistyötä sekä toimintatapojen kehittä-
mistä.

23 § 

Omavalvonta

Toimintayksikön johtajan on huolehdittava, että toimintayksikön päivittäisessä toimin-
nassa toteutetaan omavalvontaa palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden
varmistamiseksi sekä asiakastyöhön osallistuvan henkilöstön riittävyyden jatkuvaa seu-
rantaa varten. 

Omavalvontaa varten on laadittava omavalvontasuunnitelma. Suunnitelman toteutu-
mista on seurattava toimintayksikön palveluja saavilta iäkkäiltä henkilöiltä, heidän omai-
siltaan ja läheisiltään sekä toimintayksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palaut-
teen perusteella.

Palveluja on kehitettävä 1 momentissa tarkoitetun asiakastyöhön osallistuvan henkilös-
tön riittävyyden seurannan sekä 2 momentissa tarkoitetun palautteen perusteella.

Omavalvontasuunnitelma sekä omavalvontasuunnitelman toteutumisen seurantaan pe-
rustuvat havainnot ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet on julkaistava julkisessa tie-
toverkossa ja muilla niiden julkisuutta edistävillä tavoilla.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi antaa tarkempia määräyksiä oma-
valvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta. 

Omavalvontaan sovelletaan lisäksi, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
annetun lain 40 §:ssä säädetään.

24 a § 

Palvelujen laadun seuranta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen velvollisuudesta seurata iäkkäille henkilöille tuo-
tettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua säädetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sesta annetun lain (668/2008) 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa. Laitoksen oikeudesta saada
seurantaa varten välttämättömät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjiltä ja tuotta-
jilta säädetään mainitun lain 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa. Velvollisuudesta luovuttaa tie-
dot laitokselle sekä tietojen keräämistä koskevasta laitoksen päätöksestä säädetään maini-
tun lain 5 c §:ssä.

Osana 1 momentissa tarkoitettua seurantaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on to-
teutettava valtakunnallinen asiakaskysely joka toinen vuosi. Laitos voi pyytää vastauksia
kyselyyn niiltä iäkkäiltä henkilöiltä, jotka saavat sosiaalihuoltolain 19 a §:n mukaista ko-
tihoitoa säännöllisesti tai mainitun lain 21 c §:n mukaista ympärivuorokautista palve-
luasumista pitkäaikaisesti. Iäkkäälle henkilölle edellä mainittuja palveluja antavan toimin-
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tayksikön on huolehdittava siitä, että sen asiakas saa hänelle soveltuvalla tavalla tiedot ky-
selyn tarkoituksesta sekä tietojen julkaisemisesta niin, ettei asiakas ole niistä tunnistetta-
vissa ja asiakkaalla on mahdollisuus antaa vastauksensa kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen
on vapaaehtoista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi julkaista 1 ja 2 momentin mukaisesti keräämiinsä
tietoihin perustuvat seurantaraportit palvelujen järjestäjä- ja toimintayksikkökohtaisina
liikesalaisuutta koskevien säännösten estämättä. Seurantaraportit eivät saa sisältää sellais-
ta tietoa, jonka perusteella toimintayksikön asiakas on suoraan tai välillisesti tunnistetta-
vissa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.
Lain 3 a §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti sekä 14 a ja 15 b § tulevat kuitenkin voi-

maan vasta 1 päivänä tammikuuta 2028.
Sen estämättä, mitä 3 a §:n 1 momentin 11 kohdassa säädetään, henkilöön, joka toimii

kotiavustajana tai hoitoapulaisena tämän lain voimaan tullessa, sovelletaan tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

Lain 20 §:n 2 momentissa säädettyä henkilöstömitoitusta sovelletaan 1 päivästä huhti-
kuuta 2023. Sitä ennen henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,6 työntekijää asiakas-
ta kohti.

Lain 20 §:n 2 momenttia sovelletaan pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköihin 31
päivään joulukuuta 2027.

Lain 24 a §:n 2 momentissa tarkoitettu asiakaskysely toteutetaan ensimmäisen kerran
vuonna 2024.

Helsingissä 28.10.2022

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
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