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Sosiaali- ja terveysministeriölle    

 

Asia: LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA IÄKKÄÄN HENKILÖN SOSIAALI- JA 

TERVEYSPALVELUJEN SAANNIN TURVAAMISESTA  

Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö  

 
Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat esittävät lausuntonaan seuraavaa: 
 
Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat antoivat lausuntonsa sosiaalihuoltolain valmistelua koskevaan 
väliraporttiin. Siinä esiin tuodut kannanotot ja näkökulmat ovat ajankohtaisia myös arvioitaessa 
luonnosta hallituksen esitykseksi iäkkään henkilön palvelujen saannin turvaamisesta.  
 
Pidämme tärkeänä sitä, että sosiaalihuoltolaista tehdään vahva yleislaki, jossa turvataan eri 
väestöryhmien oikeudet palveluihin sekä säädetään kaikkia väestöryhmiä yhteisesti koskevista 
asioista kuten asiakkaan osallisuudesta, moniammatillisesta yhteistyöstä, palvelujen kehittämisestä 
tai esimerkiksi valvonnasta. Ikäihmisiä koskevat sosiaalipalvelut ja hoiva voidaan sisällyttää 
valmisteilla olevaan sosiaalihuoltolakiin. Uudella terveydenhuoltolailla turvataankin jo ikäihmisten 
terveyspalvelut.  
 
Osaamiskeskusjohtajat ovat aiemmin lausuneet, että uudistettavan lainsäädännön tulee paremmin 
kannustaa ja velvoittaa eri hallintokuntia ja toimijoita yhteistyöhön ja että sosiaali- ja 
terveyspalveluista tulee muodostua asiakkaiden ja potilaiden kannalta toimiva, toisiaan tukeva ja 
täydentävä kokonaisuus. 
 
Kuten luonnoksessa todetaan, palvelujen piiriin tulevien henkilöiden ikärajasta säätäminen ei ole 
ongelmatonta. Tämä näkyykin vaikeutena määrittää lain piiriin kuuluvien joukko, kun ikä sinällään ei 
voi olla oikeuttava tekijä. Ikäihmisten palvelujen vahvistaminen on kannatettavaa, mutta 
luonnollisemmin tästä voitaisiin huolehtia osana nykyistä tai uudistettavaa lainsäädäntöä (sosiaali- ja 
terveydenhuoltolaki), jolloin todennäköisesti voitaisiin välttää tulkintaongelmat siitä, kenellä on 
oikeus palveluun.  
 
Suurin osa luonnoksessa esitetyistä asioista toteutetaan monissa kunnissa jo nyt. Täten laki, jonka 
päätavoite on saada toimijat noudattamaan olemassa olevia lakeja, suosituksia ja ohjeita, näyttäytyy 
useilta osin erillislakina tarpeettomalta. 
 
Painotus ennalta ehkäisevän työn suuntaan on kannatettavaa, samoin ikäihmisten oman roolin ja 
heidän kuulemisensa korostaminen sekä ohjaus- ja neuvontatoiminnan vahvistaminen. Nämä asiat 
ovat keskiössä myös sosiaalihuoltolain uudistuksessa. 
 
Sosiaalihuollon käsitteistö on moninainen. Lakien uudistamisessa tulee päämääränä olla, ettei 
sosiaalihuoltoa koskevissa laeissa käytetä jatkossa eri käsitteitä. Mikäli ikäihmisten palvelujen 
saannin turvaamisesta säädetään erillinen laki, on käsitteistön oltava linjassa uudistettavan 
sosiaalihuoltolain käsitteistön kanssa. Luonnoksessa on esimerkiksi valittu käsitteet hoiva ja 
kuntoutus, mutta huolenpidon käsitettä ei käytetä, kuten ei sosiaalisen toimintakyvynkään käsitettä. 
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Tällä hetkellä kunnissa joudutaan tekemään useita suunnitelmia tai kertomuksia strategioiden 
lisäksi. Lainsäädännöllä ei tule pirstaloida sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelua ja 
kehittämistoimintaa, vaan edesauttaa näiden rinnakkaista ja paljolti yhteistä toimintaa palvelujen 
kehittämisessä. Tämä edellyttää mahdollisuuksia ja velvollisuuksia käyttää tietoa suunnittelun ja 
kehittämisen apuna. Kyse on ennemminkin kokonaisuuksien ohjaamisesta, koordinoinnista ja 
seurannasta kuin yksittäisille väestöryhmille tehtyjen asiakirjojen laatimisesta.  Lisäksi yksilötasolla 
on jo melkoinen määrä eri tarkoituksiin tehtäviä hoito- ja palvelusuunnitelmia, joiden 
yhteensovittaminen ei ole kenenkään vastuulla. Näiden laatiminen toteutuu myös vaihtelevasti. 
 
Tästä syystä on välttämätöntä, että kyseessä oleva suunnitelma on osa yleistä sosiaali- ja 
terveydenhuollon suunnittelua, kuten terveydenhuoltolaissa säädettyä hyvinvointikertomusta ja 
valmisteilla olevassa sosiaalihuoltolaissa esitettyä hyvinvointiraporttia ja/tai –kertomusta.  
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