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Sosiaalisesta luototuksesta annetun lain uudistaminen   
 
VAHVA-asianumero 
VN/23753/2021 
Hankeikkunatunniste 
STM107:00/2021 
 
Asiasanat 
Sosiaalinen luototus  
 
Hankkeen keskeinen sisältö 
Hallitusohjelman mukaisesti sosiaalisen luototuksen valtakunnallistamisen edellytyksiä selvitetään, ja 
selvityksen pohjalta sosiaalinen luototus otetaan käyttöön koko maassa. Hankkeessa on teetetty selvitys 
sosiaalisen luototuksen valtakunnallisen käyttöönoton edellytyksistä. Selvitystä varten tehtiin kysely 
sosiaalista luototusta käyttävien kuntien ja suunniteltujen hyvinvointialueiden edustajille sekä valikoiduille 
sosiaalisen luototuksen asiantuntija- ja kehittäjätahoille. Kyseinen selvitys on saatavilla osoitteessa 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-7157-8 . 
 
Lakia sosiaalisesta luototuksesta (1133/2002) on tarkoitus uudistaa niin, että sosiaalisesta luototuksesta 
tulee nykyisen kuntien vapaaehtoisten palvelujen sijaan valtakunnallinen ja lakisääteinen sosiaalipalvelu. 
Valmistelua tehdään virkamiesvalmistelussa, jossa kuullaan tarvittavia asiantuntijoita. Hankkeessa 
huomioidaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueille sosiaali- ja 

terveydenhuollon uudistuksen myötä. Myös sosiaalisen luototuksen järjestäminen siirtyy osana 

sosiaalipalveluja hyvinvointialueille 1.1.2023. Sosiaalisen luototuksen hyvinvointialueille siirtymisen 
mahdollistamiseksi välttämättömät tekniset muutokset ovat parhaillaan eduskunnassa käsiteltävänä osana 
niin kutsuttua sote100– lakipakettia (HE 56/2021 vp). 
 
Hankkeen tavoite ja vaikutukset  
Sosiaalista luototusta on tarkoitus uudistaa niin, että sosiaalisesta luototuksesta tulee valtakunnallinen ja 
lakisääteinen sosiaalipalvelu. Tavoitteena on yhdenvertaistaa palvelun alueellista saatavuutta. Hankkeella 
on taloudellisia vaikutuksia hyvinvointialueiden rahoitukseen. 
 
Suhde hallitusohjelmaan (Ei tai Kyllä/Hallitusohjelman kohta) 
Kyllä. Hallitusohjelman mukaan ”sosiaalisen luototuksen valtakunnallistaminen selvitetään, ja selvityksen 
pohjalta se otetaan käyttöön koko maassa vaalikauden aikana”. Hanke kuuluu hallitusohjelmassa keinoihin, 
joilla estetään ylivelkaantumista ja tehostetaan velkaneuvontaa. 
 
 
 
EU-direktiivin täytäntöönpano, muun EU-velvoitteen (ml. asetukset) toimeenpano, valtiosopimuksen 
voimaansaattaminen tai muu kansainvälinen velvoite 
- 
 
Yhteydet muihin käynnissä oleviin/käynnistyviin hankkeisiin 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma (STM012:00/2020) 
Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien 
perustamista koskevaksi lainsäädännöksi (STM055:00/2019) 
Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin 
muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuen (STM122:00/2020). 
 
Hankkeen keskeiset sidosryhmät / lakisääteiset kuulemiset 
Oikeusministeriö, valtiovarainministeriö,Takuusäätiö, Talous- ja velkaneuvonta 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-7157-8
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Muut valmistelijat Susanna Rahkonen (esittelijä) 

Valmisteluavustaja  
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Aikataulusuunnitelma 

HE:n nimi Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaalisesta luototuksesta annetun lain 
muuttamisesta 

Hankkeen asettamispäivä  

Hankkeen toimikausi  

 
 
1 Tarvittaessa kannanotto 
ministeriön pyynnöstä 
hankkeen 
toteuttamisedellytyksiin liittyvät 
laillisuuskysymykset 
 
2 Suunnitelmaan lisätään myös 
alustavat ajankohdat hankkeen 
poliittiselle käsittelylle 
ministerivaliokunnassa tms.  
 
3 Tarvittaessa tarkemmin 
kohdassa 
Lisätietoja/huomautuksia tai 
erillinen suunnitelma 
 
4 Tarvittaessa yksilöidään 
tarkemmin 
 
5 Tarvittaessa kannanotto 
ministeriön pyynnöstä 
hallituksen esitysluonnokseen 
liittyen  

Toimenpide Arvio aikataulusta 

Hanke alkaa 12/2020 

Arviomuistio mahdollisista 
säädösvalmistelutarpeista  

9/2021 

OKV:n kannanotto laillisuuskysymyksiin (hanke) 1  

Johtopäätökset esivalmistelusta 2  

Viestintäsuunnitelma 3  

Kuulemistilaisuus/tilaisuudet 3 10/2021 

Vaikutusarviointien toteuttaminen 3 syksy 2021 

Dispositio HE:stä syksy/2021 

Pykälä- ja perusteluluonnokset 4 2/2022 

HE-lausuntoversio (käännettäväksi/käännös 
valmis) 

1.3.2022-22.3.2022 

Taittotyö (taitettavaksi/perustaitto valmis) 3/2022 

HE-luonnos lausuntokierroksella  30.5.2022/11.7.2022  
 

Lausuntotiivistelmä 7/2022 

OKV:n kannanotto laillisuuskysymyksiin (HE) 5 7/2022 

Lausuntopalautteen aiheuttamat muutokset tehty 7/2022 

Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunta 16.8/2022 

Lainsäädännön arviointineuvoston käsittely (9/2022) 

Muutoskäännökset (käännettäväksi/käännös 
valmis) 

8/2022  

Laintarkastus 8/2022/2022 

Laintarkastuksen aiheuttamat muutokset tehty 8/2022 

OKV:n ennakkotarkastus OKV:n pyynnöstä 8/2022 

HE:n tekninen viimeistely ja RV/VN-listat, jakolupa 
 

9/2022 

RV- ja VN-käsittely 9/2022 

HE:n eduskuntakäsittely viimeistään 
19.9/2022 

TP vahvistaa lain 12/2022 

Lain täytäntöönpanotoimet 3 1-6/2023 

Lain voimaantulo 1/2023  

Jälkiarviointi (vuosi) 2025 

Arvio aikataulusta ilmoitetaan tarkoituksenmukaisella tavalla (pvm, viikko, kuukausi, aikaväli).  
Tarkemman suunnitelman tekemiseksi taulukkoon voi lisätä rivejä. Muutoksia tai suunnitelman toteutumisen 
seurantaa varten taulukkoon voi lisätä sarakkeita.  
  



 

 

Hankkeen vaikutukset 

 Vaikutus 
kyllä/ei/ei tiedossa 

Muutokset € tai 
vähäisiä/ mittavia 

Kehysvaikutukset (kehyskausi 2023–2026) Kyllä vähäiset pysyvät 

Talousarviovaikutukset (vuosi 202x) 2023- Kyllä 3,5 – 7 milj. 
kertaluonteinen 

Muutokset alaisen hallinnon tietojärjestelmiin kyllä  

Uusia toimeenpanotehtäviä alaiselle hallinnolle Kyllä   

Tehtäviä siirretään tai uusia toimeenpanotehtäviä toisen 
hallinnonalan viranomaiselle 

  

Muutokset toisen hallinnonalan tietojärjestelmiin   

Arviot vaikutuksista valtiontalouden kehyksiin (kehyskausi yksilöitävä) ja vaikutukset yksilöidyn vuoden tai 
vuosien valtion talousarvioon arvioituna euromääräisenä tai vähintään asteikolla vähäisiä/mittavia. 
Arviot hankkeen vaikutuksista oman tai toisen hallinnonalan tehtäviin sekä hankkeesta aiheutuvat 
muutostarpeet joko oman tai toisen hallinnonalan tietojärjestelmiin arvioituna euromääräisenä tai vähintään 
asteikolla vähäisiä/mittavia.  
 
Hankkeen tietotarpeet 

Tutkimuksen, selvityksen, kokeilun tms. nimi Toteutusajankohta € 

Sosiaalinen luototus: Selvitys valtakunnallisen käyttöönoton 
edellytyksistä (toteutettu) 

1.2-31.7.2021 ja 
julkaistu 3.9.2021 

19 9000 

   

   

Listataan keskeisimmät hankkeen valmistelussa tarvittavat tutkimukset, selvitykset, kokeilut ym., niiden 
arvioitu toteutusajankohta ja arvioidut kustannukset. 
 
Lisätietoja/huomautuksia 
Muut hankkeen toteuttamisen kannalta olennaiset tiedot, esimerkiksi Aikataulusuunnitelma-taulukon 
tarkennukset tai listaus suunnitelmaan liittyvistä muista asiakirjoista (asettamispäätös, riskianalyysi, 
viestintäsuunnitelma, jne.) 
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