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Palveluluokkamuutokset 2021 > 2022



Palveluluokkien sijoittuminen sote-
palvelujärjestelmässä

Sosiaalihuollon 
asiakkaat: 8 637 M€ 

(2020) 39,6%

Terveydenhuollon 
asiakkaat: 11 743
M€ (2020) 53,8%

Yhteiset sote-
palvelutehtävät:    
1 455 M€ (2020) 

6,7%
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Lastensuojelun palvelut (4 kpl)
Lapsiperheiden palvelut ml. 
perheoikeudelliset palvelut (5 kpl)
Ikääntyneiden palvelut (6 kpl>7kpl)
Vammaisten palvelut (8 kpl )
Päihde- ja mielenterveystyö (5kpl)

Perusterveydenhuolto (8 kpl)
Suun terveydenhuolto (2 kpl>1kpl)
Erikoissairaanhoito (7 kpl>6kpl)

Työikäisten palvelut (2 kpl>3kpl)
Muut sote-palvelut (3 kpl>5kpl)

Lähde: https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kuntien_talous_ja_toiminta/Kuntien_talous_ja_toiminta__Kunnat__4._Kayttotalous_tehtavittain/006_kta_14_2020.px/

Vuonna 2021: 49+9 palveluluokkaa
Vuonna 2022: 52+8 palveluluokkaa
Ympäristöth 6 palveluluokkaa

https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kuntien_talous_ja_toiminta/Kuntien_talous_ja_toiminta__Kunnat__4._Kayttotalous_tehtavittain/006_kta_14_2020.px/


Lastensuojelun palvelut

• Muutokset:
• 2120 Erittelemätön lastensuojelun sijaishuolto: Palvelukuvaus ja 

huomautus jaettu eri sarakkeisiin, ei sisältömuutoksia

• 2122 Lastensuojelun laitospalvelu: Huomautusteksti tarkennettu 
”Palvelun yhteydessä annettu perhekuntoutus tulee raportoida 
luokalla 2181 Lapsiperheiden sosiaalityö- ja ohjaus.”

• 2131 Lastensuojelun avohuolto: Huomautusteksti tarkennettu 
”Palvelun yhteydessä annettu perhekuntoutus tulee raportoida 
luokalla 2181 Lapsiperheiden sosiaalityö- ja ohjaus.”
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Lapsiperheiden palvelut

• Muutokset:
• 2180 Erittelemättömät lapsiperheiden palvelut: Palvelukuvaus ja 

huomautus jaettu eri sarakkeisiin, ei sisältömuutoksia

• 2181 Lapsiperheiden sosiaalityö ja –ohjaus: Huomautusteksti 
tarkennettu ” Palveluun ei kirjata lastensuojelun palveluja pois 
lukien lastensuojelun sijoitettujen lasten perhekuntoutus, joka 
raportoidaan tällä luokalla. ”

• 2185 Ensi- ja turvakotipalvelu: Täydennetty palvelukuvausta 
”Ensikotipalvelu ja turvakotipalvelu sekä lapsiperheiden muut 
asumispalvelut.”
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Ikääntyneiden palvelut (1/2)

• Muutokset:
• 2230 Erittelemättömät ikääntyneiden palvelut: Palvelukuvaus ja 

huomautus jaettu eri sarakkeisiin, täydennetty huomautusta 
uusien palveluluokkien osalta. ” Luokalle kirjataan iäkkäiden 
sosiaalityö ja -ohjaus, iäkkäiden palveluasuminen ja perhehoito ja 
sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu.”

• 2233 Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu: 
Täydennetty huomautusta ” Palveluun ei kirjata 
vammaispalvelulain tai erityishuoltolain perusteella 
myönnettyä kuljetuspalvelua.”

7.10.2021Etunimi Sukunimi 6



Ikääntyneiden palvelut (2/2)

• Uudet:
• 2238 Iäkkäiden sosiaalityö ja-ohjaus

• 2235 Iäkkäiden kotihoito

• 2241 Iäkkäiden muu kotona asumisen tukeminen

• Lakkautetut:
• 2231 Iäkkäiden keskitetty asiakas- ja palveluohjaus

• 2321 Muiden kuin lapsiperheiden kotihoito sekä iäkkäiden 
kotona asumisen tukeminen
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2321 Muiden kuin 
lapsiperheiden 
kotihoito sekä 

iäkkäiden kotona 
asumisen tukeminen

2235 Iäkkäiden 
kotihoito

2238 Iäkkäiden 
sosiaalityö ja-ohjaus

2325 Muiden kuin 
lapsiperheiden ja 

iäkkäiden kotihoito

2241 Iäkkäiden 
muu kotona 

asumisen tukeminen

2231 
Iäkkäiden 
keskitetty 
asiakas- ja 

palveluohjaus



Vammaisten palvelut (1/2)

• Muutokset:
• 2280 Erittelemättömät vammaisten palvelut: Palvelukuvaus ja 

huomautus jaettu eri sarakkeisiin. 

• 2283 Vammaisten liikkumista tukeva palvelu: Täydennetty 
palvelukuvausta ”Palveluun ei kirjata sosiaalihuoltolain mukaista 
liikkumista tukevaa palvelua.”
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Vammaisten palvelut (2/2)

• Uudet:
• 2325 Muiden kuin lapsiperheiden ja 

iäkkäiden kotihoito

• Lakkautetut:
• 2321 Muiden kuin lapsiperheiden kotihoito 

sekä iäkkäiden kotona asumisen tukeminen
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2321 Muiden 
kuin lapsiperheiden 

kotihoito sekä 
iäkkäiden kotona 

asumisen 
tukeminen

2235 Iäkkäiden 
kotihoito

2238 Iäkkäiden 
sosiaalityö ja-ohjaus

2325 Muiden 
kuin lapsiperheiden 

ja iäkkäiden 
kotihoito

2241 Iäkkäiden 
muu kotona 

asumisen 
tukeminen



Mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut

• Muutokset:
• 2450 Erittelemätön perustason päihde- ja 

mielenterveystyö: Palvelukuvaus ja 
huomautus jaettu eri sarakkeisiin. 

• Uudet:
• 2325 Muiden kuin lapsiperheiden ja 

iäkkäiden kotihoito

• Lakkautetut:
• 2321 Muiden kuin lapsiperheiden kotihoito 

sekä iäkkäiden kotona asumisen tukeminen
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2321 Muiden 
kuin lapsiperheiden 

kotihoito sekä 
iäkkäiden kotona 

asumisen 
tukeminen

2235 Iäkkäiden 
kotihoito

2238 Iäkkäiden 
sosiaalityö ja-ohjaus

2325 Muiden 
kuin lapsiperheiden 

ja iäkkäiden 
kotihoito

2241 Iäkkäiden 
muu kotona 

asumisen 
tukeminen



Perusterveydenhuollon palvelut

• Muutokset:
• 2530 Erittelemätön perusterveydenhuollon avohoito: 

Palvelukuvaus ja huomautus jaettu eri sarakkeisiin. 
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Suun terveydenhuollon palvelut

• Uudet:
• 2545 Suun terveydenhuollon palvelut

• 2612 Somaattinen erikoissairaanhoito 

• Lakkautetut:
• 2540 Erittelemätön suun 

terveydenhuolto

• 2541 Suun terveydenhuollon 
erityistason palvelut

• 2542 Suun terveydenhuollon perustason 
palvelut
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2545 Suun 
terveydenhuollon 

palvelut

2540 Erittelemätön 
suun terveydenhuolto

2541 Suun 
terveydenhuollon 

erityistason palvelut

2542 Suun 
terveydenhuollon 

perustason palvelut

2612 
Somaattinen 

erikoissairaan
-hoito 



Erikoissairaanhoidon palvelut (1/2)

• Muutokset:

• 2600 Erittelemätön erikoissairaanhoito: Palvelukuvaus ja huomautus jaettu eri sarakkeisiin. 

• 2604 Ensihoitopalvelu: Täydennetty palvelukuvausta ”äkillisesti sairastuneen tai 
loukkaantuneen potilaan ensihoitopalvelu ja siihen kuuluvat potilassiirrot sekä 
ensivastetoiminta” ja huomautusta ” Ensihoitopalveluun sisältyy äkillisesti sairastuneen tai 
loukkaantuneen potilaan hoidon tarpeen arviointi ja kiireellinen hoito ensisijaisesti 
terveydenhuollon laitoksen ulkopuolella, tarvittaessa potilaan kuljettaminen 
lääketieteellisesti arvioiden tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön ja äkillisesti 
sairastuneen tai vammautuneen potilaan jatkohoitoon liittyvät siirrot, silloin kun potilas 
tarvitsee siirron aikana vaativaa ja jatkuvaa hoitoa tai seurantaa. Muu määritys 
Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta (1516/2016) 
40§. Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan 
muun yksikön kuin ambulanssin hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai 
loukkaantuneen potilaan tavoittamisviiveen lyhentämiseksi ja yksikön henkilöstön 
antamaa hätäensiapua, joka on määritelty ensihoidon palvelutasopäätöksessä. 
(Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 40 §)” 
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Erikoissairaanhoidon palvelut (2/2)

• Muutokset:
• 2607 Ympärivuorokautiset päivystyspalvelut: Täydennetty palvelukuvausta ” 

Ympäri vuorokauden toimivassa laajassa päivystyksessä, yhteispäivystyksessä tai 
ympäri vuorokauden toimivassa perusterveydenhuollon tai akuuttilääketieteen
päivystyksessä toteutettava kiireellinen sairaanhoito. Sisältää myös kiireellisen 
päivystysyksikössä annetun suun terveydenhuollon, mielenterveyshoidon, 
päihdehoidon ja psykososiaalisen tuen, joka on annettava apua tarvitsevalle 
potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta.”

• Uudet:
• 2612 Somaattinen erikoissairaanhoito

• Lakkautetut:
• 2602 Somaattinen erikoissairaanhoito

• 2605 Lastentautien yksikössä annettu somaattinen erikoissairaanhoito
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2612 Somaattinen 
erikoissairaanhoito

2602 Somaattinen 
erikoissairaanhoito

2605 Lastentautien 
yksikössä annettu 

somaattinen 
erikoissairaanhoito

2541 Suun 
terveydenhuollon 

erityistason palvelut



Ympäristöterveydenhuollon palvelut

• Muutokset:
• 2700 Erittelemätön ympäristöterveydenhuolto: Palvelukuvaus ja 

huomautus jaettu eri sarakkeisiin. 

• 2706 Tupakkalain valvonta: Täydennetty palvelukuvausta ” 
Tupakkalain valvonta ja sen mukainen myyntilupien 
käsitteleminen, lupavalvonta sekä tupakointikieltojen valvonta, 
tiedottaminen, opastus ja neuvonta sekä valvontasuunnitelmien 
laatiminen. Lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden valvonta 
ja sen mukainen myyntilupien käsitteleminen, lupavalvonta 
sekä nikotiinivalmisteiden myyntikieltojen valvonta, 
tiedottaminen, opastus ja neuvonta sekä 
valvontasuunnitelmien laatiminen.”
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Muut sosiaali- ja terveystoiminnan palvelut

• Muutokset:
• 2900 Erittelemätön sosiaali- ja terveystoiminta: Palvelukuvaus ja 

huomautus jaettu eri sarakkeisiin + kieliopillinen korjaus. 

• Huomioitavaa:
• Tähän palveluluokkaryhmään kuuluvat myös:

• 3456 Oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattori- ja psykologipalvelut 
kokonaisuudessaan

• 5554 Kuntouttava työtoiminta kokonaisuudessaan

• 5601 Kotoutumisen edistämisen ja maahanmuuton palvelut 
sosiaalihuollon puolesta järjestettävään asumispalveluun liittyen
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Hyvinvointialueiden ja kuntien tehtävien 
jaon vaikutukset palveluluokitukseen



Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
asiantuntijapalvelut ja tuki 

• Palveluluokka sisältää laajan kirjon palveluja, joista osa 
siirtyy sote-uudistuksen toteutuessa hyvinvointialueille ja 
osa tehtävistä jää sekä hyvinvointialueiden että kuntien 
vastuulle ja osa jää kuntien vastuulle.

• THL ja Kuntaliitto esittävät palveluluokan jakamista kahteen 
luokkaan:
1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijapalvelut ja tuki 

osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa 

2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijapalvelut ja tuki 
muualla kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa 
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Muutokset vuodelle 2023

• Erilliset palveluluokitukset; Kunta ja hyvinvointialue

• Erittelemättömien palveluluokkien lakkauttaminen

• Investointitiedoille mahdollisesti oma taksonomia

• Kriisitilanteisiin varautuminen ja hoito

• Sairaaloiden tuottavuus tilastoraportin tiedonkeruun liittäminen osaksi AURA-
raportointia

• Yhteensopivuus THL:n rekisteritiedon tiedonkeruisiin – rekisteritiedot kerätään 
palvelutuottajittain 

• Tiedonkeruun sykli (ajantasaisuus) Rekisteritiedot päivittyvät jopa 1X/vrk

• Arviointi- ja ohjaustiedon erityistarpeet, vaikuttavuusperustainen ohjausmalli, 
sote-järjestämislaki ja sote-rahoituslaki
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Kysymykset palveluluokitusta koskien 
kuntadata@valtiokonttori.fi

Kiitos!
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