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1 JOHDANTO 

Kuinka ja miten Suomessa järjestetään asumispalveluita sitä tarvitseville? Henkilöille, 

joille jostain fyysisestä tai psyykkisestä oireesta tai iän tuomasta haurastumisesta johtuva 

toimintakyvyn aleneminen aiheuttaa sen, että kotona asuminen ei tilapäisesti tai pysyvästi 

ole enää mahdollista, järjestetään Suomessa avohoidon asumispalveluita. Palveluita voi 

järjestää joko julkinen tai yksityinen sektori tai julkinen yksityiseltä palveluita ostaen. 

Suomen väestörakenne on suuressa muutoksessa ja iäkkäiden ihmisten määrä suh-

teessa lapsiin ja työikäiseen väestöön kasvaa huomattavasti. Varsinkin ikäihmisten palve-

luissa henkilöstökustannukset muodostavat suuren kustannuserän palveluja tuotettaessa. 

Laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 

2017–2019 todetaan, ei palvelujärjestelmän ylläpitäminen, samankaltaisena kuin se nyt 

on, ole taloudellisesti kestävällä perustalla. (STM 2017, s.10.) 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti Suomessa vuoden 2020 jälkeen yksikään 

vammainen henkilö ei asu laitoksessa. Suomen perustuslaki sekä YK:n vammaisten hen-

kilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus toimivat perustana laitoshoidon alas ajamisessa. 

(STM 2012, s. 3 & 10.) Avohoidon asumisyksiköiden lisäämisellä ja niiden henkilökohtais-

ten hoitosuunnitelmien kehittämisellä voidaan edetä kohti tämän periaatepäätöksen tavoit-

teita. Vammaisen henkilön integroituminen yhteiskuntaan toteutuu parhaiten sijoittamalla 

avohoidon yksiköitä tavalliseen asuntokantaan. 

Mielenterveyskuntoutujat lähtökohtaisesti asuvat omassa kodissaan ja ellei kuntoutujalla 

ole käytössään soveltuvaa asuntoa, avustetaan häntä sellaisen hankkimisessa. Mielenter-

veyskuntoutujalle järjestetään asumismuodosta riippumatta itsenäistä selviytymistä tuke-

vaa ja muita kuntouttavia palveluita hänen palveluntarpeensa mukaan. Tarvittaessa kun-

toutujalle järjestetään asunto avohoidon asumispalveluyksiköstä. (STM 2007, s.3.) 

1.1 Aiheen valinta ja rajaus 

Aihe on tiiviisti kytköksissä opinnäytetyön tekijän arkeen työtehtävien suorittamisessa, 

jonka kautta se valikoitui myös opinnäytetyön aiheeksi. Aiheen valintaan edellä mainitun 

lisäksi vaikutti mahdollisuus opinnäytetyön kautta päästä kuulemaan tarkemmin lupaviran-

omaisen kantaa yhteistyön sujumisesta ja sen kehittämisestä. Opinnäytetyön aiheen 

avulla oli mahdollisuus saada lupaviranomaisen vakiintuneiden käytäntöjen pohjalle myös 

perusta ja linjaus, jota lupaviranomaiset todella noudattavat. 

Opinnäytetyön tutkimus rajattiin työnkuva edellä koskemaan luvanvaraisia ympärivuoro-

kautisia asumispalveluita ikäihmiselle, kehitysvammaisille sekä mielenterveyskuntoutujille. 
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Sosiaalihuollon luvanvaraista toimintaa on myös sijaishuollon sekä lastensuojelun palve-

lut, mutta niiden ollessa irrelevantteja tekijän työnkuvaan nähden, rajattiin ne ulos opin-

näytetyön käsittelystä. Tutkimisen kannalta olisi näiden mukaan ottaminen ollut perustel-

tua, mutta rajallinen aika sekä kokemuspohjan puute olisivat luoneet aikataululliset haas-

teet. 

1.2 Opinnäytetyön tavoite 

Tutkimuksen aiheen koskiessa työnantajalle työntekijöistä muodostuvia kuluja, voidaan 

tätä pitää jokseenkin sensitiivisenä ja tutkimuksessa ei täten ole käytetty tietyn yksityisen 

sosiaalipalveluja tarjoavan tahon todellisia lukuja. Sen sijaan tutkimukseen on poimittu 

materiaalia yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta sekä yleisistä ohjeista ja 

viitteellisistä arvoista. Tutkimuksen tarkoituksena on antaa viitteellinen kuva työnantajalle 

muodostuvista työntekijäkustannuksista perustuen myönnettyyn toimilupaan ja miten toi-

mintaa voitaisiin mahdollisesti saada kustannustehokkaammaksi, jotta hallituksen tavoit-

teet säästöistä sosiaalihuollon palveluissa olisi mahdollista saada toteutettua. 

Tutkimuksessa on tarkoitus vastata kysymyksiin: 

 Mikä vaikutus toimiluvan henkilöstömitoituksella on työntekijäkustannuksiin? 

 Miten toimintayksikön henkilöstörakenne vaikuttaa vuosittaisiin työntekijäkustan-

nuksiin? 

Opinnäytetyö on tehty oman työn tueksi, jotta kokonaiskuva sekä toimilupaprosessista 

että toimiluvan kirjausten merkityksestä yrityksen kustannuksissa saisi konkreettisemman 

merkityksen. Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää omaa kriittistä ajattelukykyä sekä 

työnmerkityksellisyyden oivaltamista. Samalla opinnäytetyö antaa käsitykset ulkopuoliselle 

sosiaalihuollon lupaprosessista ja valvonnasta. 

1.3 Opinnäytetyön rakenne 

Johdanto teoriaan 

Yksityisellä ympärivuorokautista sosiaalihuoltoa tarjoavalla palveluntuottajalla tulee olla 

lupa palvelujen antamiseen. Lupaviranomaisena toimii joko Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 

valvontavirasto tai joku seitsemästä aluehallintovirastosta riippuen palveluntuottajan toi-

minta-alueesta. Toimilupa myönnetään toimijalle, joka täyttää lain vaatimat ehdot ja kyke-

nee kantamaan taloudellisen vastuun toiminnasta. Toimintayksikön henkilöstömäärä tulee 

olla riittävä asiakkaiden lukumäärään ja palvelujen tarpeeseen nähden. Toimijan tulee oma-
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valvonnan keinoin seurata asiakkaiden palvelujentarvetta ja tarvittaessa lisätä henkilökun-

taa kattamaan riittävän vasteen palveluntarpeisiin nähden kaikkina vuorokauden aikoina. 

Opinnäytetyön teoriaosuus pohjautuu pääosin yksityisestä sosiaalihuollosta annettuun 

sekä toimiluvan myöntämiseen liitännäiseen lainsäädäntöön. 

Rakenne 

Opinnäytetyöni ensimmäinen pääluku käsittelee yksityisen sosiaalihuollon tuottamisen eri 

muotoja. Toiminnan laadusta riippuen toiminta on joko luvanvaraista tai ilmoituksenvaraista. 

Opinnäytetyössä käsitellään luvanvaraisesta toiminnasta tehostettua palveluasumista, 

jonka laadusta on ensimmäisessä pääluvussa lyhyt esittely. Kokonaisvaltaisemman kuvan 

saamiseksi on opinnäytetyössä myös käsitetty lyhyesti ilmoituksenvaraisen toiminnan asu-

mispalveluille tarjoamat mahdollisuudet. 

Opinnäytetyön toisessa pääluvussa tarkastellaan toimiluvan myöntämisen edellytyksiä, eri 

asiakasryhmien erityispiirteitä sekä lupaprosessia liitteiden osalta tarkemmin. Yksityisellä 

sosiaalihuollon palveluita tarjoavalla taholla tulee aina olla lupa toimiakseen ja toisen pää-

luvun tarkoituksena on avata lukijalla prosessin monivaiheisuus. 

Kolmannessa pääluvussa kerrotaan lyhyesti palvelun ja laadun valvonnasta. Sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen vastaa valtakunnallisesti laadunvalvonnan tasa-

puolisuudesta ja ohjaa sekä neuvoo muita viranomaistahoja palvelun laadun valvonnassa. 

Viimeisen pääluvun aikana tutkitaan henkilöstömitoituksen- ja rakenteen vaikutuksia yksi-

tyisen toimijan työntekijäkulujen kannalta. Ennen tätä pääluvussa kuitenkin avataan sitä, 

mistä kustannukset loppujen lopuksi muodostuvat. Taustalla on myös paljon muuta kuin 

pelkkä työntekijälle maksettava palkka. Tutkimuksessa nostetaan myös esille henkilöstöra-

kenteen vaikutus kokonaiskustannuksiin.  
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2 TOIMILUVAN HAKEMINEN 

Yksityisiä sosiaalipalveluja tarjoavalla toimintayksiköllä tulee aina olla lupa, eikä toimintaa 

saa aloittaa ennen kuin lupa on myönnetty. Luvan käsittelyaika on keskimäärin kolmesta 

neljään kuukautta. (Valvira 2017a.) Toimintayksiköllä tarkoitetaan lain yksityisistä sosi-

aalipalvelujen määritelmän mukaista toiminnallista kokonaisuutta, jossa tuotetaan asiak-

kaalle palveluja. (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011, 3 §). 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto eli Valvira näkee hyvän ja sujuvan yh-

teistyön viranomaisen ja palveluntarjoajien välillä tärkeänä asiana. Yksityinen palveluntar-

joaja voi kehittää yhteistyötä lupaprosessin sujuvuuden kannalta kiinnittämällä erityistä 

huomiota toimitettavien dokumenttien huolellisuuteen ja tarkkuuteen. Näihin asioita huo-

miota kiinnittämällä vältytään turhilta lisäselvitysten laatimisilta ja edelleen lupaprossin pit-

kittymiseltä. (Kauppi 2018.) 

Valviran toiminnasta on säädetty laissa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta. 

Virasto on sosiaali- ja terveysministeriön alainen keskusvirasto, joka edistää oikeusturvan 

toteutumista ja palvelun laatua sosiaali- ja terveydenhuollossa valvonnan ja ohjauksen 

keinoin. (Laki sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta 669/2008, 1 §). Suh-

teessa aluehallintovirastoihin Valviran asema on ohjaava, ja sen tehtävänä on ohjeistuksil-

laan saada valtakunnallisesti mahdollisimman yhdenmukaiset käytänteet sosiaali- ja ter-

veydenhuollon toimialan ohjauksessa ja valvonnassa. (Valvira 2017b, s.5.) 

2.1 Luvanvarainen toiminta ja luvan hakeminen 

Luvanvaraista toimintaa on ympärivuorokautisesti toteutettava yksityiset sosiaalihuollon 

palvelut. (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011, 7 §). Näitä palveluita ovat esimer-

kiksi eri asiakasryhmille, kuten ikääntyneille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutu-

jille suunnatut asumispalvelut. (Valvira 2017a.) 

Lupaviranomaisella on käytössään sähköinen asiointipalvelu, jonka kautta uudet lupaha-

kemukset sekä lupaan liittyvät muutokset tulee jättää. Järjestelmään kirjautuminen edellyt-

tää vahvaa tunnistautumista sekä käyttöoikeuksia muutoksen kohteena olevalle yhtiölle. 

Sähköisessä asiointipalvelussa vahvana tunnistautumisena käytetään Verohallinnon 

Katso-tunnistetta. (Valvira 2017a.) 

Vahvana tunnistautumisena käytetyllä varmenteella tarkoitetaan varmenteen omistajan 

henkilöllisyyden todentamista luotetun organisaation, kuten Verohallinnon, sähköisesti al-



5 

lekirjoittamaa todistusta. Tarkemmin vahvasta tunnistaumisesta on määrättu laissa vah-

vasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista. (Viestintävirasto 

2017.) 

Yksityinen palveluntuottaja hakee toimiluvan siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella 

palveluja on tarkoitus järjestää. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto toimii lupa-

viranomaisena tilanteissa, joissa palveluntarjoajan toiminta sijoittuu useamman kuin yh-

den aluehallintoviraston toimialueelle. (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011, 8 §.) 

Lupahakemukseen vaadittavat tiedot on määritelty yksityisistä sosiaalipalveluista anne-

tussa laissa ja näitä ovat: 

 hakijan tiedot eli palvelujen tuottajan nimi, y-tunnus tai henkilötunnus, jos lupaa ha-

kee yksityishenkilö, yhteystiedot sekä yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisen henki-

lön nimi ja yhteystiedot 

 toimintayksikön tiedot, nimi sekä yhteystiedot 

 sosiaalipalveluiden sisältö sekä tuottamistapa ja asiakaspaikkojen määrä 

 toimintayksikön palveluista vastaavan henkilön henkilö- ja koulutustiedot sekä 

muun henkilöstön lukumäärä ja koulutus 

 tieto ennakkoperintälain mukaiseen työnantajarekisteriin merkitsemistä 

 suunniteltu toiminnan aloittamispäivä, toimintaa ei kuitenkaan saa aloittaa ennen 

kuin toimivaltainen lupaviranomainen on luvan myöntänyt 

 muut tiedot, joita toimivaltainen lupaviranomainen tarvitsee palvelujen laadun, tur-

vallisuuden sekä asianmukaisuuden arvioimiseksi (Laki yksityisistä sosiaalipalve-

luista 922/2011, 8 §.) 

Lupahakemuksen tiedoista sekä tarvittavista liitteistä kerrotaan lisää opinnäytetyön ede-

tessä. 

Tehostettu palveluasuminen 

Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat hoitoa, hoivaa ja 

huolenpitoa ympäri vuorokauden. Toimintayksikössä, jossa tuotetaan tehostetun palvelu-

asumisen palveluita, on hoitohenkilökuntaa ympärivuorokautisesti paikalla vastaamassa 

palvelujen tarjoamisesta asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. (Kuntaliitto 2017.)  Asiakkai-

den tarve tehostettuun palveluasumiseen voi johtua esimerkiksi iän tai fyysisen tai psyyk-

kisen toimintakyvyn alenemisen tuomista toimintakykyä heikentävistä tekijöistä. 
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Tehostettu palveluasuminen eroaa laitoshoidosta siten, että asiakas asuu itse vuokraa-

massaan asunnossa, johon hän ostaa tarvitsemansa palvelut. Tehostettu palveluasumi-

nen kuuluu avohoidon piiriin eli tällä tarkoitetaan palveluita, jotka ovat kotoa käsin saavu-

tettavissa tai sinne tarjottavia. (STM 2017:30, s. 15, 17 & 29.) 

2.2 Ilmoituksenvarainen toiminta ja ilmoituksen tekeminen 

Yksityisiä sosiaalihuollon luvanvaraisia palveluita ovat ympärivuorokautisten asumispalve-

luiden lisäksi lastensuojelun sekä sijaishuollon palvelut. Muut yksityiset sosiaalihuollon 

palvelut ovat ilmoituksenvaraista toimintaa. Näihin lukeutuvat muun muassa ei-ympärivuo-

rokautiset asumispalvelut sekä asiakkaiden koteihin vietävä kotipalvelu. (Valvira 2015.)  

Ilmoitus toiminnan aloittamisesta on tehtävä kirjallisesti sen kunnan sosiaalihuollosta vas-

taavalle toimielimelle, jonka alueella palveluja aiotaan tuottaa. Kunta lähettää ilmoituksen 

käsiteltyään sen edelleen alueensa aluehallintovirastolle rekisteröitäväksi Yksityisten sosi-

aali- ja terveyspalvelujenantajien rekisteriin, Valveriin. Ilmoituksenvaraisen toiminnan ensi-

sijainen rekisteröijä on aina kyseessä olevan alueen aluehallintovirasto. Valvira rekisteröi 

palvelut ainoastaan, mikäli ne ilmoitetaan luvanvaraisen toiminnan lupahakemuksen yh-

teydessä. (Valvira 2015.) 

Mikäli kyseessä on ilmoituksenvaraisen kotipalvelun tukipalvelut, tekee kunta suositusten 

mukaisesti hallintopäätöksen siitä, onko kyseessä sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut. 

Kotipalvelujen tukipalveluihin lasketaan esimerkiksi ateria- ja siivouspalvelut sekä sosiaa-

lista kanssakäymistä edistävät palvelut. Näitä ei rekisteröidä Yksityisten sosiaali- ja ter-

veyspalvelujenantajien rekisteriin. (AVI 2017.)  

Ei-ympärivuorokautiset asumispalvelut: palveluasuminen ja tuettu asuminen 

Palveluasumisesta määritellään sosiaalihuoltolaissa siten, että sitä järjestetään henkilöille, 

jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon lisäksi hoitoa ja huolenpitoa. Hoitoon ja huolenpitoon 

lasketaan kuuluviksi esimerkiksi henkilökohtaisissa toimissa kuten aterioinnissa ja hygie-

nian hoidossa avustaminen sekä lääkityksen hoitaminen asianmukaisesti. Mikäli asiakas 

niin haluaa, voi hän palveluasumisen yhteydessä ostaa myös muita palveluita kuten ate-

ria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalveluita. (STM 2017:5, s. 66) 

Tukiasuminen on asumismuotona itsenäisin asumispalvelu. Tukiasumisen asiakas asuu 

omassa vuokra- tai omistusasunnossa tavallisessa asuntokannassa ja henkilölle tarjotaan 

hänen tarpeidensa mukaan räätälöityä tukipalvelua itsenäisessä elämässä suoriutumi-

seen. Tuettua asumista järjestetään pääosin mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, lievästi 

kehitysvammaisille henkilöille tai lastensuojelun jälkihuollon asiakkaille. (STM 2017:5, s 65 
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& 66). Tukiasumisen palvelutarjonta on kuntouttavaa ja siinä pyritään asiakkaan itsenäis-

tymiseen ja palvelujen piiristä pois siirtymiseen. 

Kotipalvelu 

Sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelu on nimensä mukaisesti asukkaan omaan kotiin 

tarjottavaa toimintakykyä ylläpitävää sekä päivittäisistä toiminnoista selviämisen tueksi tar-

koitettua toimintaa. Kotipalvelu voi olla laadultaan muun muassa ruokailuun ja henkilökoh-

taiseen hygieniaan liittyvää avustamista, kuntoutusta tai kodinhoitoa. Kotipalvelun tukipal-

veluina voidaan järjestää esimerkiksi siivous- ja ateriapalveluja. (STM 2017:5, s.60.) 
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3 TOIMILUVAN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET 

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista määrittää toimintaedellytykset yksityisten sosiaalipalve-

lujen tuottamiseen. Toimintayksikön tilojen sekä varusteiden tulee olla riittävät sekä asian-

mukaiset. Henkilöstön tulee olla toiminnan edellyttämällä tasolla. (Laki yksityisistä sosiaa-

lipalveluista 922/2011 4 §.) 

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 10 §:n 1 momentin mukaan lupa myön-

netään palvelujen tuottajalle, jos sen toimintayksiköt täyttävät 4 §:ssä säädetyt edel-

lytykset ja joka kykenee asianmukaisesti vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan. 

Lupaan voidaan pykälän 2 momentin mukaan liittää asiakasturvallisuuden varmista-

miseksi välttämättömiä ehtoja palvelujen määrästä, henkilöstöstä, tiloista ja laitteista 

ja tarvikkeista sekä toimintatavoista. (Valviran lupapäätös 2018.) 

Sosiaalihuoltolain 30 §:n ensimmäisen momentin mukaisesti sosiaalihuollon asiakkaalla 

on oikeus saada hyvää sosiaalihuoltoa ja kohtelua ilman syrjintää sosiaalihuollon toteutta-

jalta. Momentin mukaisesti asiakkaan vakaumusta sekä yksityisyyttä tulee kunnioittaa eikä 

ihmisarvoa tule loukata. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 30 §.) 

Toimitilat 

Sosiaalihuoltolain 30 §:n mukaisesti 4 momentin keskeisten periaatteiden mukaisesti toi-

mitiloja suunniteltaessa ja käyttäessä tulisi huomioida esteettömyys ja yksityisyyden suoja 

sekä asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja edellytykset. Sosiaalipalvelujen toimitilojen, jotka 

ovat asiakkaiden käytössä, tulee tukea asiakkaiden sosiaalista vuorovaikutusta. (Sosiaali-

huoltolaki 1301/2014 30 §.) 

Suomen perustuslain 10 §:n mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on tur-

vattu. Tähän viitaten lupaviranomainen edellyttää tehostetun palveluasumisen yksiköiltä 

jokaiselle asiakkaalle omaa huonetta saniteettitiloilla, ellei kaksi asiakasta yhteisellä pää-

töksellä nimenomaan halua asua samassa huoneessa. (Suomen perustuslaki 

11.6.1999/731 10 §.) Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäi-

den sosiaali- ja terveyspalveluista edellytetään 14 §:n mukaan iäkkäille avio- tai avopuoli-

soille on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä. (Laki ikääntyneen väestön toimintaky-

vyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2018/980 14 §.) 

Henkilöstö 

Luvan myöntämisen ehtona toimii niin ikään myös yksityisistä sosiaalipalveluista annetun 

lain 4 pykälän 2 momentti, jonka mukaisesti henkilöstön lukumäärän tulee olla riittävä pal-
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velujen tarpeeseen ja asiakkaiden lukumäärään nähden. (Laki yksityisistä sosiaalipalve-

luista 922/2011 4 §). Toimintayksikön henkilöstömitoitukseen voidaan laskea mukaan 

niiltä osin kuin kukin välittömään asiakastyöhön osallistuu sairaan- ja terveydenhoitajat, 

geronomit, fysio- ja toimintaterapeutit, lähi- ja perushoitajat, sosionomi AMK:t, sosiaalialan 

ohjaajat ja kasvattajat, kotiavustajat sekä kodinhoitajat, hoiva-avustajat, virikeohjaajat ja 

muut ammattilaiset, jotka vastaavat asiakkaan sosiaalisen toiminnan ylläpitoon osallistu-

misesta. (STM 2017:6, s.21.) 

Vastuuhenkilö 

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 5 §:n 3 momentin mukaan sosiaalihuollon toi-

mintayksiköllä tulee olla vastuuhenkilö, jonka vastuulla on se, että toimintayksikössä to-

teutettavat palvelut täyttävät niille asetetut vaatimukset. (Laki yksityisistä sosiaalipalve-

luista 922/2011 5 §). Sosiaalipalvelujen johtamisesta on erikseen säädetty sosiaalihuolto-

lain 46 a §:ssä. Sosiaalihuoltolakiin tehdyssä muutoksessa linjataan, että muissa asiakas-

työn ohjausta sisältävissä sosiaalihuollon johtotehtävissä, kuin sosiaalihuollon tai sosiaali- 

ja terveysalan pääasiassa hallinnollisissa johtotehtävissä tai erikseen säädetyssä sosiaali-

työn ammatillisessa johtamisessa, voi toimia henkilö, jolla on tehtävään soveltuva korkea-

koulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito. (Laki sosiaalihuoltolain muuttami-

sesta 292/2016, 46 a §.) Yksityisten palveluntarjoajien ympärivuorokautisten asumispalve-

luyksiköiden osalta sovelletaan pykälän kohtaa muut asiakastyön ohjausta edellyttävät 

johtotehtävät. (STM 2017:5, s.137.) 

Korkeakoulututkinnolla viitataan vähintään ammattikorkeakoulutasoiseen tutkintoon tai 

vastaavaan opistotasoiseen koulutukseen, mutta kyseessä voi olla myös soveltuvan alan 

yliopistotutkinto. Alan tuntemuksena sen sijaan voidaan pitää kahden vuoden työkoke-

musta asiakasryhmän parissa työskentelystä tai opintoja alaan liittyen. Riittävänä johta-

mistaitona pidetään johtamisopintoja tai esimiestyöskentelystä karttunutta kokemusta. 

(Hudson 2018.) 

3.1 Asukasryhmien erityispiirteet lupakäsittelyssä 

Esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat jul-

kaisseet laatusuosituksia sekä muita ohjeistuksia tukemaan lupaviranomaisen päätöksen-

tekoa toimintayksikön toimintaedellytyksiä arvioidessa muun muassa henkilöstömitoituk-

sen osalta. 
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Vanhukset 

Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelu-

jen parantamiseksi vuodelta 2017 linjaa, että vanhusten tehostetun palveluasumisen asu-

misyksikön henkilöstön vähimmäismitoituksen tulee olla 0,5. (STM 2017:6, s.22.) Vähim-

mäismitoitusta lupaviranomaiset vakiintuneen käytäntönsä mukaisesti pitävät toimintaa 

aloittaessa riittävänä, mutta niukkana, mikäli toimintayksikön tulevista asukkaista ei ole 

tietoa. Mikäli muuttavia asukkaita on tiedossa, arvioi lupaviranomainen hoitohenkilöstön 

mitoituksen perustuen tietoihin asukkaiden avun ja palveluiden tarpeesta. Mittareina kun-

nasta / kuntayhtymästä riippuen käytetään esimerkiksi MMSE- tai Rava® -arviointeja van-

husten palvelujentarpeen selvittämiseksi. (Hudson 2018.) 

RAVA® on Kuntaliiton omistama ja FCG Konsultoinnin hallinnoima ikääntyneiden, yli 65-

vuotiaiden, henkilöiden toimintakyvyn ja avuntarpeen arvioimiseen käyttämä mittari. 

RAVA®-arvioinnissa käytetään 15 eri toimintoa arvioimaan asiakkaan toimintakykyä ja 

mahdollista avuntarvetta. Arvioinnin tuloksena asiakkaalle lasketaan RAVA®-indeksi, 

jonka perusteella asiakas sijoitetaan RAVA® -luokkaan. (Sokka 2018.) 

FCG on tehnyt suosituksen RAVA®-luokista, jota he käyttävät tehdessään kunnille ana-

lyyseja vanhuspalveluiden rakenteeseen liittyen. RAVA®-luokkaan 1 sijoittuu ikääntynyt, 

joka vaatii vain satunnaista hoivaa ja luokassa 6 henkilö tarvitsee apua kaikessa päivittäi-

sessä toiminnassaan. RAVA®-arvioinnin tueksi asiantuntijat suosittelevat esimerkiksi 

MMSE-testiä. (Sokka 2018.) 

 

Kuva 1 FCG Consultingin suositus eri Rava® -luokkien palvelujentarpeesta (Sokka 2018) 
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Kuvassa yksi on FCG Consultingin käyttämä suuntaa antava suositus asiakkaan avun tar-

peen arvioinnista ja RAVA®-luokkaan sijoittumisesta. Toistaiseksi ei ole olemassa valta-

kunnallisia kriteereitä, joilla ikääntyneiden palvelujentarvetta arvioitaisiin vaan kunnat ja 

kuntayhtymät tekevät kukin itsenäisesti päätökset palveluiden myöntämisestä omien käy-

tänteidensä mukaisesti. (Sokka 2018.) 

Mini Mental State Examination eli MMSE-testi on lyhyt, ikääntyneiden kognitiivisen toimin-

takyvyn arviointiin tarkoitettu minitesti. Testissä kartoitetaan testattavan orientoitumista ai-

kaan ja paikkaan, laskemista, lukemista, kirjoittamista, mieleen painamista ja palautta-

mista sekä ohjeiden noudattamista. Iän, koulutuksen sekä kielellisten taitojen on havaittu 

vaikuttavan testitulokseen. Siten esimerkiksi henkilö, jolla on puhehäiriö, ei välttämättä 

pärjää testissä yhtä hyvin. MMSE-testi yksin ei riitä diagnoosin tekemiseen muistisairau-

desta, mutta sitä voidaan pitää keinona jatkotutkimuksiin ohjatessa. (TOIMIA 2017.)  

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat 

Sosiaali- ja terveysministeriön Asumista ja kuntoutumista – Mielenterveyskuntoutujien 

asumispalveluja koskeva kehittämissuositus vuodelta 2007 linjaa, että ympärivuorokauti-

sessa tehostetun palveluasumisen yksikössä riittävä henkilökuntamitoitus on 0,4-0,8 työn-

tekijää asiakasta kohden riippuen asukkaiden palvelujentarpeesta. Suosituksen mukaan 

henkilökunnasta kolmanneksella tulee olla vähintään korkeakoulu- tai opistotasoinen kou-

lutus ja lopuilla toisen asteen koulutus. Julkaisussa nostetaan myös esille, että osalla mie-

lenterveyskuntoutujilla saattaa olla taustalla myös päihteiden käyttöä, jolloin henkilökun-

nalla tulisi olla heidän kuntoutukseensa riittävä ammattitaito. (STM 2007, s.20.) 

Kehitysvammaiset 

Lupaviranomaisen vakiintuneen käytännön mukaan hoitohenkilökunnan indeksi tulee olla 

minimissään 0,5 työntekijää asukasta kohden. Tätä voidaan soveltaa kuitenkin ainoastaan 

tilanteissa, joissa asukkaat ovat osan päivästä muualla, esimerkiksi työ- tai päivätoimin-

nassa, tai heillä on apunaan oma henkilökohtainen avustaja. Muissa tapauksissa vaaditta-

vana tasona pidetään mitoitusta 0,8 tai yli asiakkaiden omatoimisuudesta riippuen. (Val-

vira 2012, s. 17.) 

Henkilöstömitoituksen arvioimiseksi lupaviranomainen pyytää toiminnanharjoittajaa ja/tai 

sijoittavaa tahoa täyttämään lomakkeen, jossa on sanallinen arvio asiakkaiden toimintaky-

vystä sekä siitä, onko asiakas haasteellisesti käyttäytyvä. Haasteellisella käytöksellä tar-

koitetaan esimerkiksi havaittavaa fyysistä tai psyykkistä väkivaltaista ja uhkaavaa käyttäy-

tymistä tai laajaa autismin kirjoa. (Asiakkaiden toimintakyky / kehitysvammaiset henkilöt –

lomake.) 
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3.2 Lupahakemuksen liitteet toimintaedellytysten arvioinnin pohjana 

Toimitilojen tulee olla sopivat sekä terveydellisiltä että muilta olosuhteiltaan toiminnan laa-

tuun ja annettaviin palveluihin nähden. Näiden arviointiin lupaviranomainen tarvitsee eri-

näisiä liitteitä ja lausuntoja myös muilta viranomaisilta ja toimilupapäätöstä annettaessa 

lupaviranomainen huomio aina muiden viranomaisten ja viranhaltijoiden lausunnot sekä 

tarkastuskertomukset. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yksityisistä sosiaalipalve-

luista 1053/2011, 1 §.) 

3.2.1 Toimintasuunnitelma 

Toimintasuunnitelma on dokumentti, jossa toiminnanharjoittaja kuvaa tarjoamaansa palve-

lua mahdollisimman laajasti, jotta lupaviranomainen saa käsityksen tuotettavasta palve-

lusta ja sen tarkoituksenmukaisuudesta. Toimintasuunnitelman tulisi vastata sitä, miten 

toiminta tosiasiallisesti on toimintayksikössä tarkoitus järjestää. Hyvin tehty toimintasuun-

nitelma edesauttaa niin lupaviranomaisen kuin palveluntuottajankin työtä lupaprosessin 

läpiviemisessä. (Kauppi 2018.) 

Lupaviranomaisen näkökulmasta hyvästä toimintasuunnitelmasta nousee esiin asioita, 

jotka ovat oleellisia lupaviranomaisen harkitessaan palveluntuottajan yksityisistä sosiaali-

palveluista anetuin lain 4 §:n mukaisia toimintaedellytyksiä. Virallista mallipohjaa toiminta-

suunnitelmasta ei ole olemassa, mutta toimintasuunnitelmassa oleellisena pidettävinä asi-

oina, joiden tulisi käydä ilmi, ovat muun muassa millaisiin tarpeisiin palvelulla on tarkoitus 

vastata, palvelun kohderyhmä ja erityispiirteet, henkilöstöresurssien organisointi ja tilojen 

käyttö. Erityisen tärkeä tieto on myös se, miten palveluntuottajan toiminnan asiakasturval-

lisuus varmistetaan toimintayksikössä. (Kauppi 2018.) 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ollessa lupapäätöksen tekevä lupaviran-

omainen, myöntävät he luvan normaalisti käymättä itse yksikössä. Näin ollen he ovat täy-

sin muilta tahoilta tulleiden lausuntojen sekä asiakirjojen varassa, jolloin toimintasuunnitel-

man täytyy olla kattava, jotta viranomainen saa mahdollisimman tarkan käsityksen toimin-

nasta. Laajempi selvitys palveluntuottajan yleisestä toiminnasta ja organisaatiosta ei kui-

tenkaan ole välttämättä ole tarpeen, sillä toimintasuunnitelmat laaditaan aina yksikkökoh-

taisesti. (Kauppi 2018.) 

3.2.2 Aluehallintovirasto 

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain pykälän 9 nojalla aluehallintoviraston tulee 

tehdä ollessaan lupaviranomainen tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston 
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pyynnöstä tarkastuskäynti yksikköön. (Laki yksityisistä sosiaalisista palveluista 922/2011) 

Lähtökohtaisesti yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 9 §:n mukaan toimintaedelly-

tysten varmistamiseksi aluehallintoviraston on tarkastettava ympärivuorokautisia sosiaali-

palveluja antava toimintayksikkö mahdollisimman pian sen jälkeen, kun toiminnan aloitta-

mista tai muuttamista koskeva lupahakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa. Li-

säksi aluehallintoviraston on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston pyynnöstä 

tarkastettava sellainen toimintayksikkö, jota koskeva lupahakemus on tullut vireille Sosi-

aali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa. (Kauppi 2018.) 

Pääsääntöisesti aluehallintovirasto tarkastaa yksikön Valviran pyynnöstä. Normaalisti näin 

toimitaan aina uuden yksikön auetessa ja mikäli kyseessä on muutoslupa jo käynnissä 

olevaan yksikköön. Valvira käyttää harkintavaltaansa siinä, onko tarkastuskäynti aiheelli-

nen vai voidaanko lausunto antaa yksikköä tarkastamatta. Käytännössä tällainen tilanne 

olisi esimerkiksi silloin, kun yksikköön on vastikään tehty tarkastus, eikä uuden tarkastuk-

sen tekeminen olisi tarkoituksenmukaista lupaviranomaisen näkökulmasta. (Kauppi 2018.) 

Tilanteissa, joissa esimerkiksi yksiköstä on tehty kantelu, voidaan tarkastuskäynti edellyt-

tää toiminnan tarkemman arvioinnin saamiseksi ennen muutosluvan jatkokäsittelyä. Val-

vira voi kuitenkin tässäkin tilanteessa tapauskohtaisesti harkita, riittääkö aluehallintoviras-

ton lausunto hakemukseen liittyvistä oleellisimmista asioista olemassa olevien asiakirjojen 

pohjalta. (Kauppi 2018.) 

Ennen tarkastusta toiminnanharjoittajan tulee täyttää aluehallintovirastolle tarkastuskerto-

muslomake (liite), johon kirjataan palveluntuottajan kuvaus toiminnasta. Lomakkeessa esi-

tetään taso, jolle palveluntuottajan on yllettävä, jotta palvelua voidaan pitää riittävänä 

suunnitellulle kohderyhmälle. (Hudson 2018.) 

Tarkastuskertomuslomakkeen sekä tarkastuskäynnillä tehtyjen havaintojen ja toiminnan-

harjoittajan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella aluehallintovirasto kirjoittaa Sosi-

aali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle lausunnon, johon se arvioi toiminnan tarkoi-

tuksenmukaisuuden ja lausuu mahdollisesti suosituksia, joita Valviran tulisi ottaa huomi-

oon toimilupapäätöstä tehdessä. Näitä voi olla esimerkiksi henkilöstömitoituksen arviointi 

ja talomallista riippuen henkilökunnan saavutettavuus kaikkina vuorokauden aikoina. Alue-

hallintoviraston lausunto ei sido Valviraa luvan myöntävänä viranomaisena, vaan se tekee 

päätöksen lupa-asiassa itsenäisesti. (Kauppi 2018.) 

Aluehallintoviraston annettua lausuntonsa Valviralle, tekee lupaviranomainen lausunnosta 

huomionsa ja antaa sekä lausunnon että mahdollisen lisäselvityspyynnön palveluntuotta-

jalle kuulemiselle. Tähän vastineeseen palvelujentuottajalle varataan normaalisti aikaa vii-

kosta jopa kahteen. (Hudson 2018.) 
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Palveluntuottajan kuuleminen perustuu hallintolain 34 §:än, jonka mukaan asianosaiselle 

on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa 

selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian rat-

kaisuun. (Kauppi 2018.) 

3.2.3 Viranomaislausunnot 

Toimitilojen soveltuvuuden arviointiin haettuun toimintatarkoitukseen, lupaviranomainen 

tarvitsee sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen yksityisistä sosiaalipalveluista mukaiset 

liitteet toimintayksikön sijaintikunnan toimivaltaisen pelastusviranomaisen sekä terveyden-

suojeluviranomaisen lausunnon. Saman asetuksen mukaisesti toimilupahakemuksen liit-

teeksi tulee liittää sen kunnan tai kuntayhtymän sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen, 

tai erikseen toimielimen määrään viranhaltijan, lausunto, jossa palveluja tuotetaan. (Sosi-

aali- ja terveysministeriön asetus yksityisistä sosiaalipalveluista, 1053/2011.) 

Terveystarkastajan lausunto 

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisesti toiminnanharjoittaja on velvollinen tekemään kun-

nan terveydensuojeluviranomaiselle ilmoituksen mm. jatkuvaa hoitoa antavan sosiaali-

huollon toimintayksikön käyttöönotosta viimeistään 30 vuorokautta ennen suunniteltua toi-

minnan aloittamista. Saman lain 15 §:n mukaan terveydensuojeluviranomainen toimittaa 

toiminnanharjoittajalle todistuksen ilmoituksen käsittelystä, jota lupaviranomainen käyttää 

lausuntona tilojen soveltuvuudesta toimilupahakemusta käsitellessään. Valviran näkemyk-

sen mukaan todistus ilmoituksesta toimitilojen merkitsemisestä terveydensuojeluviran-

omaisen rekisteriin on riittävä selvitys asiassa. (Kauppi 2018, Terveydensuojelulaki 

19.8.1994/763, 13 & 15 §.) 

Tarvittaessa kunnan terveydensuojeluviranomainen tekee tarkastuskäynnin tiloihin ennen 

niiden käyttöönottoa, mutta lähtökohtaisesti tarkastusaika sovitaan vasta toiminnan käyn-

nistyttyä, jotta todellinen kuva toiminnan laadusta muodostuu paremmin. Valviran näke-

myksen mukaan ei ole tarkoituksenmukaista, että lupaprosessi pitkittyy terveydensuojelu-

viranomaisen lausunnon johdosta. Tarkastuksen tapahduttua myöhemmässä vaiheessa, 

lupaviranomaisella on kuitenkin oikeus saada tietoonsa ne mahdolliset puutteet, joita ter-

veydensuojeluviranomainen havaitsee toimintayksikössä tarkastuksellaan. (Kauppi 2018.) 

Palotarkastajan lausunto 

Uusiin sekä saneerattavaiin kohteisiin suoritetaan aina rakennusvalvonnan toimesta erityi-

nen palotarkastus. Palotarkastuksen tarkoitus on valvoa sekä pelastuslakiin että muihin 

määräyksiin perustuvien velvoitteiden noudattamista ja ohjeistuksen antaminen kohteen 
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turvallisuuden parantamiseksi. Perimmäisenä tarkoituksena on ennaltaehkäistä henkilö-, 

omaisuus sekä ympäristövahinkoja. (Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 2015.) 

Palotarkastuksesta on aina laadittava pöytäkirja, joka tulee saattaa asianosaisille tiedoksi. 

(Pelastuslaki 379/2011, 80 §). Rakennusvalvonnan erityisen palotarkastuksenjäljiltä saatu 

pöytäkirja sekä mahdolliselta jälkitarkastukselta tullut pöytäkirja toimitetaan lupaviranomai-

selle asetuksen mukaisena liitteenä osoituksena siitä, että toimintayksikkö täyttää pelas-

tuslain mukaiset määräykset ja on turvallista ottaa käyttöön. (Sosiaali- ja terveysministe-

riön asetus yksityisistä sosiaalipalveluista, 1053/2011.) 

Jokaisella yksiköllä on oltava pelastuslain edellyttämä pelastussuunnitelma ja poistumis-

turvallisuusselvitys, joka toimitetaan kunnan pelastusviranomaiselle. Poistumisturvalli-

suusselvitys on päivitettävä aina toiminnan olennaisesti muuttuessa tai vähintään kolmen 

vuoden välein ja se tulee olla tehtynä ennen toiminnan aloittamista. (Pelastuslaki 

379/2011, 15 & 19 §.) 

Pelastusviranomaisen määräykset perustuvat pelastuslakiin ja ovat siten aina viimeistään 

annettuun määräaikaa mennessä korjattava. Muutoin pelastusviranomaisen on mahdol-

lista keskeyttää toiminta, mikäli määräysten noudattamatta jättäminen aiheuttaa esimer-

kiksi välittömän tulipalovaaran. (Pelastuslaki 379/2011, 81 §.) 

Sijaintikunnan lausunto 

Annetun asetuksen mukaisesti lupahakemukseen tulee liittää kunnan tai erikseen määri-

tellyn viranhaltijan lausunto. Lausunnon muodolle ei kuitenkaan ole määrättyä muotoa ja 

Kuntien toimittamat lausunnot poikkeavat sisällöllisesti toisistaan jonkin verran. (Kauppi 

2018.) 

Lausunnossaan kunnan tulisi kiinnittää ennen kaikkea huomiota yksityisistä sosiaalipalve-

luista annetun lain mukaisiin toimintaedellytyksiin ja niiden arviointiin, joihin myös lupavi-

ranomainen voi tarvittaessa nojautua. Tässäkin tapauksessa, kuten myös aluehallintovi-

raston lausunnossa, lausunto ei sido lupaviranomaista, Valviraa, vaan se tekee itsenäi-

sesti päätöksen lupa-asiassa. (Kauppi 2018.) 

3.2.4 Muut liitteet 

Arvioidakseen palveluntuottajan kykyä tuottaa hyvää sosiaalihuoltoa, toimitilojen asianmu-

kaisuutta sekä asiakasturvallisuuden toteutumista lupaviranomainen tarvitsee asetuksen 

1053/2011 mukaiset liitteet.  
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Taloudelliset edellytykset 

Lupaviranomaiselle tulee toimittaa yksityisistä sosiaalipalveluista annetun asetuksen 1 §:n 

mukaisesti toimittaa: 

 jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta, yhteisön tai säätiön tai säätiön 

säännöistä tai vastaava muu selvitys 

 kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta 

 omavaraisuustodistus ja todistus ulosottorekisteristä. 

Toimitettujen dokumenttien perustella lupaviranomainen tarkastaa ja arvioi palveluntuotta-

jan taloudelliset edellytykset tuottaa hyvää sosiaalihuoltoa sekä taata asiakasturvallisuus 

toimintayksikössä. (Kauppi 2018.) 

Ennakkoperinnästä annetun lain mukaisesti työnantajan tai muun suorituksen maksajan 

tulee olla merkittynä Verohallinnon ylläpitämään työnantajarekisteriin. Työnantajan, joka 

säännöllisesti maksaa palkkaa työntekijöille tulee tehdä ennen palkanmaksun aloittamista 

ilmoitus. Myös tietojen muuttumisesta on tehtävä oitis ilmoitus Verohallinnolle. (Ennakko-

perintälaki 20.12.1996/1118, 31 §.) 

Pohjakuva ja käyttösuunnitelma 

Toimintayksikön tilojen riittävyyden arvioimiseksi lupaviranomaiselle tulee toimittaa yksi-

kön pohjakuva sekä käyttösuunnitelma, joista selviää toimintayksikön asuntojen huone-

koot sekä käyttötarkoitus. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yksityisistä sosiaalipalve-

luista 1053/2011 1 §). Ympärivuorokautista, tehostettua palveluasumista tuotettaessa 

asukkaalla tulee olla oma saniteettitiloilla varustettu huone tai asunto, jonka lisäksi toimin-

tayksikössä tulee olla yhteisiä tiloja. (STM 2018, Valviran ja aluehallintovirastojen työ-

ryhmä 2010, s. 29.)  

Lääninhallitusten ja Valviran kehittämis- ja valvontaohjelman KASTE 2008–2011 mukai-

sesti (STM 2008), perusperiaatteena huoneratkaisujen osalta on että jokaisella asukkaalla 

on oma huone, ellei esimerkiksi avio- tai avoparit halua asua nimenomaan yhdessä. Suo-

siteltu huoneen tai asunnon vähimmäiskoko on vanhusten tehostetun palveluasumisen 

toimintayksikössä 15 neliömetriä, jonka lisäksi huoneessa on saniteettitila 4-5 neliömetriä. 

Mikäli huone on tarkoitettu kahdelle hengelle, vähimmäismitoitus asuinalalla on 20 ne-

liömetriä, jonka lisäksi oma saniteettitila. (KHO 2013.)  
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Henkilötietorekisteriseloste ja tietosuoja 

Henkilötietolain tarkoituksena on toteuttaa kansalaisten yksityisyyden suojaa. Mikäli toi-

minnanharjoittaja ylläpitää rekisteriä, jossa käsitellään henkilötietoja, tulee hänellä lain 10 

§:n mukaan olla rekisteriseloste, jonka sisällön laki tarkkaan määrittelee. (Henkilötietolaki 

22.4.1999/523) Rekisteriseloste tulee toimittaa lupaviranomaiselle toimilupahakemuksen 

liitteenä, jotta he voivat sen perusteella tehdä arvioin, toteutuuko näiltä osin asiakkaan oi-

keus yksityisyyteen toimintayksikössä. (Hudson 2018.) 

Asiakas- ja potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja ne ovat niin hyväksikäyttökiellon kuin 

vaitiolovelvollisuudenkin piirissä olevia tietoja. Tämä pohjautuu Suomen perustuslailla tur-

vattuun yksityisyydensuojaan, jonka noudattaminen ja huomioiminen ovat äärimmäisen 

tärkeää myös sosiaalihuoltoa toteuttaessa. (Valviran ja aluehallintovirastojen työryhmä 

2010, s.31.)  

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaisesti toimilupahakemuksen yhteydessä 

tulee antaa selvitys asiakirjojen säilyttämispaikasta sekä asiakasrekisterin pitämisen kes-

keisistä periaatteista ja rekisterinpidosta vastaava henkilö. Toimintayksiköllä tulee olla 

myös tietosuojavastaava. (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011, 8 §.) 
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4 LAADUN JA PALVELUIDEN VALVONTA 

Yksityiseltä sosiaalipalveluja tuottavalta taholta hankittaessa palvelua, kunnan tai kuntayh-

tymän on varmistuttava palvelujen tasosta siten, että ne vastaavat laadultaan sitä tasoa, 

jota kunnalliseltakin taholta vaadittaisiin. Kunta tai kuntayhtymä voi halutessaan hankkia ja 

järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut haluamallaan eri tavoilla, mutta hankkijana, 

joko ostosopimuksella tai palvelusetelillä, se vastaa palvelujen laadusta ja toteutumisesta 

eikä voi siirtää velvollisuuttaan lakisääteisten palvelujensa hoitamisesta ja järjestämisestä 

yksityiselle palveluiden tuottajalle. (Forssén 2015.) 

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontaviranomaisen laatiman valvontaohjelman 

avulla yhdenmukaistetaan lupa-, valvonta- ja ohjauskäytänteitä maan laajuisesti. Valvon-

nan jakautuessa usealle eri taholle toimii valvontaohjelma työkaluna, jolla voidaan yhden-

mukaistaa sekä valvonta- että ratkaisukäytäntöjä.  (Valvira 2018.) 

4.1 Omavalvontasuunnitelma 

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava toiminnan asianmukaisuuden 

varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palvelujen tuottajan so-

siaalipalvelut ja 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut palvelukokonaisuudet. Palvelujen 

tuottajan on pidettävä omavalvontasuunnitelma julkisesti nähtävänä ja seurattava 

sen toteutumista. (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011, 6 §.) 

Valviran määräys yksityisten sosiaalipalveluja ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvonta-

suunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta vuodelta 2014 edellytetään palvelun-

tuottajaa laatimaan omavalvontasuunnitelma. Määräys koskee yksityisiä sosiaalipalvelun 

tuottajia sekä julkisia ikääntyneille sosiaalihuollon palveluja tuottavaa tahoa. Määräys on 

tullut toistaiseksi voimassaolevana voimaan 1.1.2015 alkaen ja se koskee niin luvan- kuin 

ilmoituksenvaraisia sosiaalipalveluja. (Husso 2014.) 

Riskinhallintaan perustuen omavalvonta on osa toimintayksikössä tapahtuvaa laadunval-

vontaa. Se pitää sisällään palvelun tuottajan omatoimisen laadun ja asiakasturvallisuuden 

varmistamisen nojautuen lainsäädäntöön, lupaehtojen toteutumiseen sekä tuottajan it-

sensä asettamien laatustandardien saavuttamiseen. (Husso 2014.) 

Omavalvontasuunnitelma on dokumentti, joka kokoaa yhteen tavat, joilla laatu sekä asia-

kasturvallisuus varmistetaan ja niiden parantamiseksi suunniteltujen menettelytapojen ku-

vausta yhdessä siihen käytettävien asiakirjojen kanssa. Omavalvontasuunnitelma ei ole 

toimijan edustajan sanelema käytäntö vaan se on laadittava toimintayksikön johdon ja 

henkilökunnan kanssa yhteistyössä. (Husso 2014.) 
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Kaikilla toimintayksikössä vierailevilla ja asiasta kiinnostuneilla, kuten asiakkailla ja omai-

silla on oikeus nähdä omavalvontasuunnitelma ilman erillistä pyyntöä, joten sen on oltava 

toimintayksikössä julkisesti nähtävillä. Uuden toimintayksikön on laadittava omavalvonta-

suunnitelma puolen vuoden sisällä toiminnan alkamisesta. (Husso 2014.) 

Mikäli toiminnassa tapahtuu muutoksia liittyen palvelun laatuun tai asiakasturvallisuuteen, 

tulee omavalvonta suunnitelma päivittää. Omavalvonnan asiakirjoja tulee yksityisen toimi-

jan säilyttää seitsemän (7) vuotta. Pyynnöstä suunnitelma tulee toimittaa viranomaiselle ja 

mikäli valvontaviranomainen huomaa puutteita omavalvontasuunnitelmassa voi viran-

omainen vaatia suunnitelman muuttamista, korjaamista tai täydentämistä. (Valviran mää-

räys 1/2014.) 

4.2 Valvontaviranomainen 

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 15 §:n mukaisesti valvontaa on ensisijaisesti toteutet-

tava palvelun tuottajalle annetulla tarpeellisella ohjauksella ja neuvonnalla sekä yhteis-

työssä palvelujentuottajan kanssa toiminnan kehitystä seuraamalla. Valvonnan tukena 

käytetään myös lakisääteistä toimintakertomusta, joka yksityisen palvelujen tuottajan on 

annettava vuosittain luvanvaraisesta toiminnastaan. Toimintakertomukseen tulee merkitä 

tiedoksi tapahtuneet muutokset henkilöstössä, toimitiloissa ja toiminnassa. (Laki yksityi-

sistä sosiaalipalveluista 922/2011 15 & 16 §.) 

Valvontaohjelma 

Yhdessä aluehallintovirastojen kanssa Valvira on julkaissut Sosiaali- ja terveydenhuollon 

valtakunnallisen valvontaohjelman, jossa on linjattu valvontaa koskevat hallituskaudenmit-

taiset strategiset päätavoitteet. Valvontaohjelman toteutumista seurataan valvontaviraston 

toimesta ja siitä saatuja tietoja käytetään hyödyksi valvontaa kehittäessä. (Valvira 2017b, 

s.5.) 

Tarkastus 

Valvovalla viranomaisella on tarkastusoikeus lain määrittelemiin toiminnan ja sekä toimin-

nan järjestämisessä käytettyihin toimitiloihin sekä toimintayksikköihin, mikäli sille on pe-

rusteltu syy, esimerkiksi asiakasturvallisuuden vaarantuminen. Aluehallintoviraston voi 

Valvira perustellusta syystä määrätä tekemään tarkastuksen ja myös perustelluin syin 

pyytää kunnan tai kuntayhtymän toimielintä toimittamaan tarkastamaan toimintayksikön. 

(Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011, 17 §.) 
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Viranomaisella on oikeus tulla tarkastukselle myös ennalta ilmoittamatta, jotta tarkastuk-

sen kohteeksi tulleella toimintayksiköllä ei ole mahdollista vääristää todellista toimintamal-

lia. Valvonnalle tullut tarkastaja on päästettävä kaikki tiloihin, paitsi pysyväisluonteiseen 

asumiseen tarkoitettuja tiloja, ellei se ole asiakasturvallisuuden sekä hyvän palvelun tur-

vaamiseksi välttämätöntä. Tarkastajalta ei saa periä maksua luovutettujen asiakirjojen jäl-

jennöksistä, mikäli niiden saaminen oli tarkastuksen kannalta välttämätöntä. Myöskään 

salassapitosäännökset eivät koske, mikäli näiden tietojen luovuttaminen on tarkastuksen 

kannalta välttämätöntä. Tarkastuksesta on aina pidettävä pöytäkirjaa. (Laki yksityisistä so-

siaalipalveluista 922/2011, 18 §.) 

Toimenpiteet 

Lupaviranomaisen todettua ohjauksen tai valvonnan yhteydessä palveluntarjoajan mene-

telleen virheellisesti toteuttaessaan yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaista 

toimintaa tai jättänyt täyttämättä velvollisuutensa, voi viranomainen antaa huomautuksen. 

Huomautus annetaan, mikäli asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Huomautuksen 

voi saada palveluntuottaja tai toimintayksikön vastuuhenkilö. Huomautuksen lisäksi tai si-

jaan lupaviranomainen voi myös kiinnittää palveluntuottajan huomion vastaisuuden varalle 

toiminnan asianmukaiseen järjestämiseen ja hyvän hallintotavannoudattamiseen. (Laki yk-

sityisistä sosiaalipalveluista 922/2011, 19 §.) 

Lupaviranomainen voi antaa yksityiselle sosiaalipalveluja tarjoavalle taholle määräyksen 

toiminnan puutteiden korjaamiseksi tai epäkohtien poistamiseksi määräajan puitteissa. 

Syitä, miksi määräys voidaan antaa, on palveluntuottajan ilmoitus- tai luvanhakuvelvolli-

suuden täyttämättä jättäminen, palveluiden järjestämisessä tai toteuttamisessa havaitaan 

puutteita tai epäkohtia vaarantaen asiakasturvallisuuden tai toiminta on muuten yksityi-

sistä sosiaalipalveluista annetun lain vastaista. (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 

922/2011, 20 §.) 

Määräystä voimakkaampi toimenpidekeino lupaviranomaisella on kieltää toiminta tai mää-

rätä se keskeytettäväksi, asettaa toimintayksikkö, sen osa tai laite käyttökieltoon välittö-

mästi. Edellä mainitun käyttökiellon ja toiminnan keskeyttämisen sekä määräysten nou-

dattamatta jättäminen antaa lupaviranomaiselle oikeuden pakkokeinoin saada palvelun-

tuottaja noudattamaan määräyksiä ja kieltoja. Pakkokeinoja voi olla esimerkiksi uhkasa-

kon asettaminen tai toiminnan keskeytys. (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011, 

21 & 22 §.) 

Äärimmäisenä keinona puuttua jatkuvaan lain, asetusten, säädösten ja määräysten nou-

dattamatta jättämiseen ja rikkomiseen lupaviranomaisella on perua palveluntuottajalle 

myöntämänsä lupa osittain kokonaan. Luvan peruuttamisen edellytyksenä on kuitenkin 
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että palveluntuottaja tai sen toimintayksikkö on olennaisesti rikkonut lakia ja säännöksiä 

eivätkä lupaviranomaisen aikaisemmat määräykset ja huomautukset ole johtaneet palve-

luntarjoajan osalta epäkohtien poistamiseen ja puutteiden korjaamiseen. (Laki yksityisistä 

sosiaalipalveluista 922/2011, 23 §.) 

Valvontaviranomaisen havaitessa puutteita lääkehuollon järjestämisessä valvoessaan so-

siaalihuollon yksikköä, tulee viranomaisen ilmoittaa siitä Lääkealan turvallisuus- ka kehit-

tämiskeskukselle. (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011, 24 §.) Tällainen puute 

tai epäkohta voi esimerkiksi olla kouluttamattoman henkilökunnan osallistuminen lääke-

huoltoon. Hoitohenkilöstömitoitukseen osallistuvan hoiva-avustajat eivät saa osallistua 

lääkehuollon toteuttamiseen vaan tästä vastaavalla henkilöllä tulee olla hoitajakoulutus. 

(Valviran lupapäätös 2018.) 
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5 KUSTANNUSVAIKUTUSTEN LASKEMINEN 

Tutkiessa toimiluvan kirjausten vaikutusta työntekijäkustannuksiin tulee huomioida kaksi 

asiaa, henkilöstörakenne sekä henkilöstömitoitus. Henkilöstörakenteeseen voidaan lukea 

opinnäytetyössä aikaisemmin kohdassa 3 mainituilla ammattinimikkeillä olevat työntekijät. 

Henkilöstömitoitus eli indeksi tarkoittaa henkilökunnan määrää suhteessa asiakkaisiin. 

Indeksillä 0,5 tarkoitetaan täten sitä, että jokaista yhtä asiakasta kohden on puolen henki-

lötyövuoden panos hoitohenkilökunnassa. Suunnitellun henkilöstömitoituksen laskenta-

kaava on 

Hoitohenkilökunnan määrä

Asiakaspaikat
 

Tätä kaavaa käytetään toimilupaa hakiessa, kun lasketaan mitä minimimitoitusta yksityi-

nen sosiaalipalvelujen tarjoaja hakee toimintayksikköönsä. Toimiluvan saatuaan ja toimin-

nan käynnistyttyä toimintayksikössä noudatetaan toteutuneen henkilöstömitoituksen las-

kentakaavaa. Toteutuneen henkilöstömitoituksen laskentakaava on 

Hoitotyötunnit
Keskimääräinen viikkotuntien määrä

Asiakaspaikat
 

, jossa hoitotyötunnit ovat välittömään asiakastyöhön suuntautuneet hoito- ja hoivahenki-

löstömitoitukseen laskettavan henkilökunnan työtunnit. Hoitotyöntunteihin vaikuttaa asiak-

kaiden palvelujentarve, jota toimijat omavalvonnan keinoin seuraavat. Keskimääräinen 

viikkotuntien määrä on keskiarvo hoito- ja hoivahenkilöstön työtunneista viikon aikana si-

sältäen myös muun kuin välittömään asiakastyöhön suuntautuneen työajan. 

Ennen tutkimustulosten esittelyä, opinnäytetyössä kerrotaan myös lyhyesti työnantajakus-

tannusten muodostumisesta. Esitellyt kustannukset yhdessä muodostavat kokonaiskus-

tannuskertoimen, jonka avulla selvitetään työnantajan todelliset kustannukset yhtä työnte-

kijää kohden. Työnantajan maksamat kustannukset työntekijälle näkyvän palkan päälle 

ovat usein sellaisia, joita työntekijä ei tule ajatelleeksi, vaikka ne muodostavat suuren osa 

kokonaiskustannuksista. 

5.1 Työnantajan kustannukset 

Käytettäessä laskennan pohjana kiinteää kuukausipalkkaa, työnantajakustannusten selvit-

tämiseksi tulee laskea kokonaiskerroin, joka lisätään maksettavan kuukausipalkan päälle. 

Kerroin saadaan, kun lasketaan palkan sivukulut x vuosiloma x lomaraha x sairasloma x 

vuorolisät. 
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Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 

Työnantajan velvollisuus on maksaa erinäisiä maksuja, jotka eivät näy suoraan työnteki-

jälle. Lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja, jotka työnantajan kuuluu maksaa, ovat 

1. Työnantajan sairausvakuutusmaksu 

2. Työeläkevakuutusmaksu (TyEL) 

3. Tapaturmavakuutusmaksu 

4. Työttömyysvakuutusmaksu 

5. Ryhmähenkivakuutusmaksu (Verohallinto 2017a.) 

Mikäli työntekijä on Suomessa sairausvakuutuslain mukaan valtuutettu, tulee työnantajan 

maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua. Maksunprosentti on sama työnantajasta 

riippumatta ja vakuutusmaksu lasketaan ennakonpidätyksen alaisten tulojen kokonais-

määrästä. (Verohallinto 2017b.) Vuonna 2018 maksuprosentti on 0,86 %. Sairausvakuu-

tusmaksua maksetaan ainoastaan yli 16- ja alle 68-vuotiaista työntekijöistä. (Verohallinto 

2017a.) 

Ottamalla työeläkevakuutuksen työntekijöille, täyttää työnantaja velvollisuutensa heidän 

eläketurvansa järjestämisestä. Vakuutuksen piiriin kuuluvat ainoastaan 17–67-vuotiaat 

työntekijät. Työnantajalla on oikeus itse valita haluamansa työeläkeyhtiö tai –laitos, josta 

ottaa vakuutuksen. Työeläkevakuutuksen maksua suorittavat sekä työnantaja että työnte-

kijä. Työnantaja maksaa työeläkevakuutusyhtiölle kokonaissumman ja perii palkasta työn-

tekijän osuuden. Työeläkevakuutusmaksu määräytyy yrityksen maksamien kokonaispalk-

kasummien perusteella. (Verohallinto 2016). Työntekijän osuus määräytyy työntekijän iän 

perusteella ja vuonna 2018 osuus on ollut 17–52 sekä 63–67-vuotialla 6,35 % ja 53–62-

vuotiailla 7,85 %. Keskimäärin maksun suuruus on 17,75 %, jota on myös käytetty opin-

näytetyön tutkimusosassa. (Verohallinto 2017a). 

Työnantajan, joka maksaa palkkoja kalenterivuoden aikana yhteensä yli 1200 euroa, on 

vakuutettava työntekijänsä ammattitaudin ja työtapaturman varalta. Vakuutusmaksun suu-

ruuteen vaikuttavat maksettujen palkkojen suuruus sekä alan ammattitauti- ja tapaturma-

riski ja kukin vakuutusyhtiö määrittelee nämä itse. (Verohallinto 2016.) 

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisia ova17-64-vuotiaat työntekijät. Sekä työnantaja että 

työntekijä osallistuvat työttömyysvakuutusmaksun suorittamiseen. Työnantaja pidättää 

työntekijän nettopalkasta tämän osuuden, vuonna 2018 työntekijän osuus on 1,90 % net-

topalkasta, ja tilittää sen yhdessä oman osuutensa kanssa Työttömyysvakuutusrahastolle. 

(Verohallinto 2016.) 
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Työnantajan maksun suuruus määräytyy maksettujen palkkojen perusteella. Vuonna 2018 

vakuutusmaksun suuruus on 0,65 % palkkasumman ollessa 2 083 500 euroa tai alle ja tä-

män ylityttyä vakuutusmaksu työnantajan osalta kohoaa 2,60 %:in. (Verohallinto 2017a.) 

Työnantajan palkan päälle maksetuista sivukuluista yhteensä kertyvät maksut antavat ker-

toimeksi työnantajalle keskimäärin 1,21, joka huomioidaan kokonaiskerrointa laskettaessa 

työnantajan kustannuksissa. 

Vuosiloma ja lomaraha 

Vuosilomasta syntyvät työnantajakustannukset tulevat lomien liittyvistä sijaistamisesta 

sekä maksettavasta loma-ajan palkasta työntekijälle. Tässä tutkimuksessa on käytetty las-

kennan perusteena Suomen Yrittäjien palkkalaskuria, jonne syötettiin oletetut kertyneet 

lomapäivät, 30. Näin ollen vuosilomakustannukseksi saatiin 12,24% eli kertoimeksi noin 

1,12. Lomarahan vaikutus on puolet tästä eli 6,12 % kustannuskerroin noin 1,06. (Yrittäjät 

2018.) 

Sairauspoissaolo 

Sairauspoissaoloihin lasketaan työntekijän omasta sairaudesta hoito- tai tarkastuskäyn-

nistä sekä lääkinnällisestä kuntoutuksesta aiheutuva menetys työajassa. Kustannukset 

näistä poissaoloista voivat olla joko välittömiä tai välillisiä. Välittömiin kustannuksiin laske-

taan esimerkiksi sairausajalta maksettu palkka sekä poissaolon sijaistaminen. Välillisiin 

kustannuksiin lukeutuu mukaan palveluntason heikkenemisestä aiheutuvat kustannukset. 

(EK 2009, s.14.) 

Sairauspoissaolojen kokonaiskustannuksiin olen tutkimuksessani ottanut Elinkeinoelämän 

keskusliiton oppaasta esimerkin sairauspoissaoloprosentista. Oppaanmukainen sairaus-

poissaoloprosentti on 4 %, jolloin tästä kustannuskertoimeksi tulee 1,04. Poissaolopro-

sentti lasketaan: 

Sairauspoissaoloaika

Teoreettinen säännöllinen työaika
x100 % 

(EK 2009, s.17.)  

Vuorolisät 

Tutkitussa yksikössä on käytössä jaksotyöaika eli yksityisen sosiaalipalvelualan työehto-

sopimuksen mukaisesti työntekijän säännöllinen työaika on enintään 10 tuntia vuorokau-

dessa. Yövuorossa työvuoron pituus on korkeintaan 12 tuntia ja koko viikon enimmäistyö-

aika on 38 tuntia ja 50 minuuttia. Lisien suuruutta laskiessa kuukausipalkasta perustunti-

palkan selvittämiseksi käytetään tällöin työehtosopimuksen mukaisesti jakajana lukua 

163. Perustuntipalkka tässä tilanteessa on  
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1945,62 €

163
= 11,94 € 

(Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 2018, s.17.) 

Vuorolisiin lasketaan lisät, joita maksetaan työntekijälle iltaisin klo 18:00 – 21:00, öisin klo 

21:00 – 06:00 ja lauantaisin kello 06:00 – 20:00 välillä tehdystä työstä. Vuorolisiin laske-

taan myös sunnuntaina tehdystä työstä maksettava korvaus, joka yksityisen sosiaalipalve-

lualan työehtosopimuksen mukaan alkaa lauantai-iltaisin 20:00. (Yksityisen sosiaalipalve-

lualan työehtosopimus 2018, s.18.) 

Iltalisä on suuruudeltaan 15 %:lla korotettu perustuntipalkka. Perustuntipalkan työntekijällä 

ollessa 11,94€ maksetaan iltaisin kello 18:00 – 21:00 väliseltä ajalta 13,73 euroa tunnilta. 

Yötyöstä maksettava korvaus on 40 % silloin kun käytössä on jaksotyöaika, jolloin 11,94€ 

perustuntipalkkalainen saa yöaikana tehdystä työtä 16,71 euroa tunnilta kello 21.00 – 

06.00 välillä. (Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 2018, s.18.) 

Viikonlopputyöstä maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti myös lisät, jotka ovat lauan-

taisin perustuntipalkka +25 % ja sunnuntaisin perustuntipalkka +100 %. Lauantaisin teh-

dystä työstä saa näin ollen 06:00 – 20:00 välillä 14,92 euroa tunnilta ja työehtosopimuk-

sen mukaisen sunnuntaikorvauksen maksamisen alkaessa jo lauantaina kello 20:00 tulee 

tästä alkaen tehdystä työstä tällöin 23,88 euroa tunnilta jatkuen läpi sunnuntaina. (Yksityi-

sen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 2018, s.18) 

Vuorolisien osuus yksikön kokonaispalkkakustannuksista kuukaudessa on keskimäärin 28 

prosenttia. Kustannuskertoimeksi saamme näin ollen vuorolisien osalta 1,28. 

Kokonaiskustannuskerroin 

Työnantajan kuluja laskettaessa saadaan edellä esitetyistä vaikutuksista laskettua koko-

naiskerroin, jolla kerrotaan työntekijälle maksettava kuukausipalkka. Saatu luku kertoo to-

siasiallisen summan, jonka työnantaja maksaa yhden työntekijän bruttopalkan lisäksi. Ko-

konaiskerroin saadaan  

palkan sivukulut x vuosiloma x lomaraha x sairauspoissaolo x vuorolisät

= kokonaiskustannuskerroin 

,joka tässä tilanteessa on 

1,21 𝑥 1,12 𝑥 1,06 𝑥 1,04 𝑥 1,28 = 1,92 

käytettäessä lähihoitajan palkkaa kaavana. 
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5.2 Tutkimus 

Tutkimus perustuu hypoteettiseen tilanteeseen, jossa tarkastellaan yksityisen sosiaalipal-

velujen tarjoajan yksiköitä ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille sekä kehitysvammai-

sille pääkaupunkiseudulla. Vanhus- sekä kehitysvammaistenyksiköissä työntekijöinä on 

lähihoitajia ja hoiva-avustajia sekä yksi sairaanhoitaja, sosionomi tai vastaava ammattikor-

keakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkintoa vastaavan opintotasoisen tutkinnon 

suorittanut henkilö. Mielenterveyskuntoutujien yksikössä lähihoitajia ja hoiva-avustajia on 

työntekijöistä kaksi kolmasosaa ja kolmannes vähintään AMK-tasoisen tutkinnon suoritta-

neita työntekijöitä. Työntekijöillä on vaihtelevasti kokemusta 2-4 vuotta. 

Toimintayksikköjen palveluntarjonnasta vastaavassa yrityksessä noudatetaan yksityisen 

sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, jolloin minimipalkkaluokka lähihoitajilla on G18C. 

Ammattikorkeakoulun tai vastaavan opistotason koulutuksen suorittaneella työntekijällä 

palkkaluokka on G22D. Hoiva-avustajien minimipalkkaluokka on G15B. 

Tutkimuksessa on esitetty kolmen sekä asukas- ja henkilöstömäärältään että kohderyh-

mältään erilaisen yksikön henkilöstömitoituksen kustannusvaikutuksia. Tutkimuksen lo-

pussa on myös vertailtu asiakasrakenteeltaan erilaisten toimintayksiköiden kustannuksia 

toisiinsa. 

Kuukausittaiset työntekijäkulut lasketaan: 

työntekijöiden lukumäärä (2. aste) x kokonaiskustannuskerroin x palkka 

+ 

työntekijöiden lukumäärä (AMK) x kokonaiskustannuskerroin x palkka 

+ 

(työntekijöiden määrä [hoiva-avustajat] x kokonaiskustannuskerroin x palkka) 

Vanhusyksikkö 

RAVA® -mittaristo ei todellisessa tilanteessa ole yksin oikea tapa määritellä asiakasta tie-

tyn palveluntarpeen luokkaan. Käytössä ei ole kuitenkaan toista esimerkkimittaristoa, jo-

ten vanhusyksikön osalta asiakkaat on sijoitettu siten että RAVA® -luokka 3 tai alle asia-

kas vaatii mitoituksen 0,5, luokan ollessa 4 tai yli on hoidon ja hoivan tarve vähintään 0,6 

työntekijää asiakasta kohden. 

Tutkimuksen yksikkö on 30-paikkainen ja työntekijäkustannukset on laskettu siten, että: 

 yksikössä on asukkaita ainoastaan RAVA®-luokasta 3 tai alle 

 asiakkaat ovat jakautuneet puoliksi RAVA®-luokkien 3 tai alle sekä 4 tai yli 
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 kaikki asiakkaat ovat RAVA®-luokassa 4 tai yli. 

 

Kuva 2 Vanhusyksikön työntekijäkustannukset 

Toimiluvan henkilöstömitoituksen noustessa 0,1 tämän vaikutukset 30-paikkaisessa yksi-

kössä kuukausitasolla vajaa 11 200 euroa, joka vuositasolla tekee hieman päälle 134 200 

euroa, riippumatta siitä onko hoitohenkilökuntaan laskettuna mukaan myös hoiva-avusta-

jat. Summa on merkittävä, mikäli kyseessä yritys jolla on useampi samankaltainen yk-

sikkö. Puhuttaessa isoimmista toimijoista Suomessa on heillä yksiköitä vaihdellen muuta-

mista kymmenistä useisiin satoihin, voivat kustannukset suoraan toimilupaan peilaten 

nousta miljoonilla euroilla. 

Mielenterveyskuntoutujat 

Vähimmäismitoitus mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen yksikössä on 

0,4. Vähimmäismitoitus on kuitenkin käytössä ainoastaan silloin, jos palveluntarve asiak-

kaille ei ole suuri. 

Tutkimuksen yksikkö on 15-paikkainen tutkittu tilanteessa ja kustannukset on laskettu si-

ten, että: 

 kaikki asiakkaat ovat vain kevyttä hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevia, jolloin vähim-

mäismitoitus on 0,4 

 asiakkaiden joukosta vajaa kolmannes (4 asiakasta) on paljon hoivaa ja huolenpi-

toa tarvitsevia, jolloin yksikön kokonaisindeksi on 0,5 

 kaikki asiakkaat vaativat paljon hoivaa ja huolenpitoa eivätkä ole kovin omatoimi-

sia arjessa selviytymisessä, jolloin indeksi on vähintään 0,8 

 

Kuva 3 Mielenterveyskuntoutujien yksikön työntekijäkustannukset 

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikössä kuukausittaiset vähimmäismitoituk-

sella ovat hieman päälle 23 300 euroa. Hoitohenkilökunnan mitoituksen noustessa sekä 

Ilman hoiva-avustajia kuukaudessa vuodessa Ilman hoiva-avustajia kuukaudessa vuodessa

Työntekijäkustannukset indeksi 0,5 56 404,03 €       676 848,40 € Työntekijäkustannukset indeksi 0,5 55 408,83 € 664 905,96 €  

Työntekijäkustannukset indeksi 0,55 61 996,79 €       743 961,51 € Työntekijäkustannukset indeksi 0,55 61 001,59 € 732 019,07 €  

Työntekijäkustannukset indeksi 0,6 67 589,55 €       811 074,62 € Työntekijäkustannukset indeksi 0,6 66 594,35 € 799 132,18 €  

Kustannusten nousu indeksin 

muuttuessa 0,1:llä 11 185,52 €       134 226,21 € 

Kustannusten nousu indeksin 

muuttuessa 0,1:llä 11 185,52 € 134 226,21 €  

Ilman hoiva-avustajia kuukaudessa vuodessa Ilman hoiva-avustajia kuukaudessa vuodessa

Työntekijäkustannukset indeksi 0,4 23 323,93 €       279 887,11 € Työntekijäkustannukset indeksi 0,4 23 075,12 € 276 901,50 €  

Työntekijäkustannukset indeksi 0,5 29 154,91 €       349 858,88 € Työntekijäkustannukset indeksi 0,5 28 906,11 € 346 873,27 €  

Työntekijäkustannukset indeksi 0,8 34 985,89 €       419 830,66 € Työntekijäkustannukset indeksi 0,8 34 737,09 € 416 845,05 €  

Kustannusten nousu indeksin 

muuttuessa 0,1:llä 5 830,98 €          69 971,78 €    

Kustannusten nousu indeksin 

muuttuessa 0,1:llä 5 830,98 €    69 971,78 €    
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suositusten mukaisen henkilökunnan lukumäärän muuttuessa samassa suhteessa, nou-

sevat työntekijäkustannukset 5800 eurolla kuukausitasolla. Vuositasolla mitattuna ero on 

hieman vajaa 70 000 euroa. 

Kehitysvammaiset 

Kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen vähimmäismitoituksena voidaan pitää 0,5 

mikäli asiakas käy yksikön ulkopuolella työ- tai päivätoiminnassa tai heillä on oma henkilö-

kohtainen avustajansa päiväsaikaan. Muussa tapauksessa vähimmäisvaateena pidetään 

0,8 (tai yli) työntekijää asukasta kohden 

Tutkimuksen toimintayksikkö on 15-paikkainen, jonka työntekijäkustannukset on laskettu 

siten, että: 

 asiakkaista kolmasosalla jatkuvan hoivan ja huolenpidon tarve on 0,5 ja lopuilla 

0,8, jolloin koko yksikön henkilöstömitoitus on 0,7 

 asiakkaista kukaan ei käy päivä- tai työtoiminnassa, jolloin vähimmäismitoitus on 

0,8 

 asiakkaista kukaan ei käy päivä- tai työtoiminnassa ja heidän joukossaan on kol-

masosa kahden henkilön autettavia, jolloin indeksi on 1 

 

Kuva 4 Kehitysvammayksikön työntekijäkustannukset 

Henkilöstömitoituksen noustessa 0,1:llä on vaikutus 15 paikkaisessa kehitysvammaisten 

yksikössä kuukausitasolla vajaa 5600 euroa, jolloin kuukausitason vaikutukset ovat 67 

100 euron luokkaa, joka on puolet verrattuna vanhusyksikköön ja vain hieman alle 2000 

euroa vähemmän kuin mielenterveyskuntoutujien yksikön vuosittaiset työntekijäkustan-

nukset. 

Henkilöstörakenteen vaikutus 

Hoiva-avustajat eivät ole sosiaalihuollon ammattilaisia, joten he eivät voi vastata lääkehoi-

dosta eivätkä he voi siten myöskään olla yksin työvuorossa. Näin ollen vähintään toisen 

asteen koulutuksen saaneiden vahvuuden pysymiseksi tarpeeksi vahavana, toteutettiin 

henkilöstörakenteen muutos siten, että  

 vanhusyksikössä hoiva-avustajia henkilöstömitoituksessa on neljä 

Ilman hoiva-avustajia kuukaudessa vuodessa Ilman hoiva-avustajia kuukaudessa vuodessa

Työntekijäkustannukset indeksi 0,7 39 625,76 €       475 509,09 € Työntekijäkustannukset indeksi 0,7 39 376,96 € 472 523,48 €  

Työntekijäkustannukset indeksi 0,8 45 218,52 €       542 622,19 € Työntekijäkustannukset indeksi 0,8 44 969,72 € 539 636,58 €  

Työntekijäkustannukset indeksi 1 56 404,03 €       676 848,40 € Työntekijäkustannukset indeksi 1 56 155,23 € 673 862,79 €  

Kustannusten nousu indeksin 

muuttuessa 0,1:llä 5 592,76 €          67 113,11 €    

Kustannusten nousu indeksin 

muuttuessa 0,1:llä 5 592,76 €    67 113,11 €    
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 mielenterveyskuntoutujien sekä kehitysvammaisten yksikössä hoiva-avustajia on 

yksi. 

 

Kuva 5 Henkilöstörakenteen kustannusvaikutukset 

Tutkitun ikäihmisille suunnatun yksikön työnantajan vuosittaiset kulut ovat lähes 12 000 

euroa pienemmät, mikäli hoivahenkilöstön määrään lisätään neljä hoiva-avustajaa muutta-

matta kuitenkaan hoitohenkilöstön mitoitusta. Pienemmissä yksiköissä hoiva-avustajien 

määrää ei voida työaikarajoitteiden vuoksi lisätä yhtä enempää, jolloin vuositasolla erotus 

on ainoastaan hieman alle 3000 euroa. 

Havainnot 

Suurin vaikutus työntekijäkustannuksia laskiessa, tarkkaillen henkilöstömitoitusta ja -ra-

kennetta, on henkilökunnan koulutustasolla ja näin ollen palkkaluokalla. Yksikön koolla ei 

ole merkitystä työntekijäkustannusten vaihtelun suuruuteen kohderyhmästä huolimatta, 

mikäli koulutustaustaltaan henkilökuntarakenne on vakio. 

Kahden pienen yksikön kohdalla ero on selkeimmin huomattavissa, kun verrataan keske-

nään mielenterveyskuntoutujien yksikköä indeksillä 0,8 sekä kehitysvammaisten yksikköä 

indeksillä 0,8. Ero tuolloin kahden samankokoisen, mutta henkilöstörakenteeltaan erilai-

sen yksikön työntekijäkustannuksissa on 10 200 euron luokkaa kuukausitasolla ja vuosita-

solla hieman vajaa 122 800 euroa. 

Puolet pienemmässä yksikössä, henkilökuntarakenteen pysyessä vakiona, tulee henkilös-

tömitoituksen olla kaksinkertainen, jotta työntekijäkustannukset olisivat samaa luokkaa 

isomman yksikön kanssa. Pienemmistä työntekijäkustannuksista huolimatta pienempää 

yksikköä ei suoraa voida pitää kannattavampana, sillä asukaspaikkojen ollessa pienempi 

jäävät myös tulot yksikössä pienemmiksi. Suurella ja täydellä yksiköllä on taloudellisesti 

vakaampi perusta kuin pienellä. 

Tutkitun toimintayksikön palveluntarjoajan ollessa valtakunnallisesti suuri toimija, henkilös-

törakenteen merkitys erityisesti vanhusyksikössä on vuositasolla huomattava. Suurimmil-

laan säästöt voivat tässä tapauksessa olla tuhansista jopa miljooniin euroihin. Sosiaali- ja 

terveysministeriön laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen pa-

Henkilöstörakenteen 

kustannusvaikutukset Vanhus MT KEVA

Vuosikulut ilman hoiva-avustajia 676 848,40 €  279 887,11 €  475 509,09 €  

Vuosikulut hoiva-avustajilla 664 905,96 €  276 901,50 €  472 523,48 €  

Erotus 11 942,44 €    2 985,61 €       2 985,61 €       
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rantamiseksi 2017-2019 mukaisesti säästöpotentiaalia on mahdollista saavuttaa esimer-

kiksi lisäämällä hoiva-avustajien määrää henkilöstövahvuudessa, muuttamatta kuitenkaan 

indeksiä. (STM 2017, s.32). 

Tätä tutkimusta ei voida suoraan käyttää laskemaan yritysten todellisia kustannuksia, sillä 

toimiluvan henkilöstömitoitus on vain lupaviranomaisen antama vähimmäismitoitus. Vä-

himmäismitoitus voi olla myös sovittuna sijoittavan tahon kanssa erikseen toimiluvan hen-

kilöstömitoitusta korkeammaksi, joten toimiluvan henkilöstövaatimus ei välttämättä ole to-

dellinen, mikäli muuta on sovittu sijoittavan kunnan tai kuntayhtymän kanssa. Yksityiset 

palveluntarjoajat seuraavat omavalvonnan keinoin asiakkaiden todellista palvelujen tar-

vetta ja suhteuttavat henkilöstön näiden tarpeiden mukaiseksi. 

Henkilöstörakenteen muokkaamiseen palvelukodeissa sen sijaan olisi syytä pyrkiä, jotta 

säästötavoitteita saavutettaisiin. Samaan aikaan tulee kuitenkin huolehtia siitä, että pai-

kalla on aina riittävästi koulutettua henkilökuntaa vastaamassa esimerkiksi lääkehoidolli-

sista toimenpiteistä. 

Tutkimus on hyvin suppea eikä siitä voi tehdä pitkälle vieviä johtopäätöksiä. Tutkimuksen 

tarkoituksena on havainnollistaa henkilöstömitoituksen sekä -rakenteen vaikutusta yksityi-

sen sosiaalipalveluja tarjoavan yrityksen työntekijäkustannuksissa. Tutkimuksessa ei kui-

tenkaan oteta kantaa esimerkiksi hallinnon osuuteen, joten tuloksia voidaan pitää äärim-

mäisen viitteellisinä, kun arvioidaan toimijan työntekijäkustannuksia kokonaisuudessaan. 
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6 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön aiheena oli toimilupakirjausten vaikutus työnantajan henkilöstökuluihin. Ta-

voitteena oli tutkia vuositasolla työnantajalle muodostuvia työntekijäkustannuksia toimilu-

paperusteisesti. Tutkimuksen tulosten avulla oli tarkoitus antaa tekijälle perspektiiviä työn-

merkityksellisyyteen sekä löytää mahdollisia kehityskohteita toimilupaprosessin läpiviemi-

seen. 

Opinnäytetyö koostui neljästä pääluvusta, joista teoriaosuus kattoi kolme ensimmäistä. 

Ensimmäisessä pääluvussa esiteltiin yksityisen sosiaalipalvelualan luvanvaraisen toimin-

nan toimiluvan hakemisesta sekä esiteltiin yksi yleisimmistä luvanvaraisista sosiaalihuol-

lon palveluista, tehostettu palveluasuminen. Ensimmäisessä pääluvussa myös esiteltiin 

ilmoituksenvarainen toiminta, johon ei myöhemmin palattu, sillä se perustuu toimijan ilmoi-

tukseen eikä vaadi toimilupaprosessin kaltaista käsittelyä. Aiheen kannalta myös ilmoituk-

senvarainen toiminta oli kuitenkin syytä esitellä, jotta myös lukija huomaa eron luvanvarai-

sen ja ilmoituksenvaraisen toiminnan välillä. 

Toinen pääluku käsitteli luvanvaraisen toiminnan toimilupaprosessia tarkemmin lainsää-

dännön sekä suositusten keinoin eri asiakasryhmien erityispiirteistä lupaprosessissa. Teo-

riaosuuden tarkoitus toisessa pääluvussa oli antaa lukijalle käsitys toimilupaprosessin mo-

nista eri piirteistä. Kolmannessa pääluvussa käsiteltiin yksityisen sosiaalihuollon palvelun 

ja laadun valvontaa. 

Opinnäytetyön tutkimusosa aloitettiin avaamalla työntekijäkustannuksiin vaikuttavia teki-

jöitä ja itse tutkimus suoritettiin käyttämällä hyväksi hypoteettista tilannetta yksityisen sosi-

aalipalvelujatarjoavan tahon mahdollisista yksiköistä pääkaupunkiseudulla. Tutkimukseen 

kerättiin tiedot yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta sekä verkkolähteistä 

etsittiin tiedot työnantajan kokonaiskustannuskertoimen laskemiseksi. 

Tulosten arviointi ja jatkotutkimus 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset olivat  

 Mikä vaikutus toimiluvan henkilöstömitoituksella on työntekijäkustannuksiin? 

 Miten toimintayksikön henkilöstörakenne vaikuttaa vuosittaisiin työntekijäkustan-

nuksiin? 

Tutkimuksen tulokset osoittivat 0,1 muutoksen henkilöstömitoituksessa vaikuttavan vuosi-

tasolla toimintayksikön koosta riippuen 67 000 eurosta 134 000 euroon. Indeksiä suu-

rempi merkitys työntekijäkuluissa oli henkilöstön koulutustausta ja näin ollen palkkaluokka. 
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Toimintayksikön henkilöstörakenteen osalta tulokset olivat merkittävimpiä vanhusyksikön 

osalta. Saavuttaakseen hallituksen esittämiä säästötavoitteita sosiaalihuollon palveluiden 

parissa, tulisi tulosten perusteella hoiva-avustajia lisätä ikäihmisten tehostetun palveluasu-

misen –yksiköissä. Mikäli kyseessä on suuri valtakunnallinen toimija, jolla on useampi 

kymmenen tai jopa satoja toimintayksikköä maanlaajuisesti voivat säästöt olla henkilöstö-

rakennetta muuttamalla tuhansista jopa miljooniin euroja vuodessa. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda tekijälleen kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä oman 

työn merkityksellisyydestä toiminnan kokonaiskuvassa ja tämän osalta tavoitteisiin pääs-

tiin. Tutkimuskysymyksiin vastaaminen jäi hieman vajavaiseksi ja kaikilta osin tutkimuksen 

pitäminen äärimmäisen luotettavana on kyseenalaista todellisten lukujen puuttuessa, 

mutta tästä huolimatta tuloksista on tulkittavissa viitteellinen suunta todellisista luvuista. 

Jatkotutkimuksena aiheeseen voisi toteuttaa kattavan, todellista tilannetta vastaavan ky-

selytutkimuksen yksityisille sosiaalipalveluja tarjoaville yrityksille, yhteisöille, säätiöille 

sekä muille tahoille ja selvittää esimerkiksi henkilöstörakennetta yksityisissä asumispalve-

luyksiköissä. Aihepiiriin liittyviä tutkittavia aiheita löytyy varmasti myös maakunta- ja sote-

uudistuksen toteuduttua, kun sote-palveluiden vetovastuu siirtyy maakunnille etenkin va-

linnanvapauden toteuduttua. Millä kriteerein asiakas haluaa valita palveluntarjoajan? 

Lopuksi 

Aihe sinänsä on mielenkiintoinen ja siihen tarkemmin pureutuminen veisi enemmän aikaa 

kuin tekijälle on tarjolla. Opinnäytetyön päätteeksi muutama kysymys jäi vielä mieleen 

pyörimään joihin mielenkiinnolla jään odottamaan vastauksia, jos tulevaisuus niitä tuo tul-

lessaan. 

Kaupunkien, kuntien sekä kuntayhtymien ulkoistaessa ja edelleen kilpailuttaessa asumis-

palveluiden tuottamista suurin yksittäinen merkitsevä asia on palvelun hinta. Yritysten, yh-

teisöjen sekä säätiöiden osallistuessa kilpailutuksiin ja pohtiessaan tarjottavaa hintaa tu-

lee heidän miettiä myös työnantajalle tulevia työntekijöistä aiheutuvia kustannuksia. Yksi-

tyisellä taholla ei ole rahaa lähteä tekemään tappiota, joten hinnan painaminen alhaiseksi 

silti lakia noudattaen on tehtävä valitettavan usein karsien henkilöstökuluista. Ollakseen 

kuitenkin sekä toimiluvan että omavalvonnan keinoin tapahtuvan asiakkaiden palveluntar-

peen seurannan raameissa henkilöstömitoituksen osalta, näkyy se usein henkilökunnan 

palkkauksessa. 

Kenen on loppujen lopuksi vastuu otsikoista, joissa yksityisiä palveluntarjoajia parjataan 

huonosta hoivasta? Ilman asiakkaita ei ole toimintaa ja ilman toimintaa ei ole toimijoita. 

Kuka ottaa ikääntyvän Suomen huolenpidon vastuulleen? Voiko tulevaisuuden Suomessa 
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tuottaa hyvää ja laadukasta hoivaa ilman minimipalkkaa ja alikoulutettua henkilökuntaa? 

Jääkö jäljelle se, joka kestää loanheiton parhaiten? Vai tulisiko kilpailutuksia lähteä teke-

mään laatu edellä ja miten sote-uudistus siihen vaikuttaa? Ennen kaikkea, onko sosiaali-

huollon palvelut oikea paikka tehdä säästöjä valtiontalouden tasapainottamiseksi? 
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