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Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat esittävät lausuntonaan seuraavaa:

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan lainsäädännön uudistamisen
kannalta on välttämätöntä tarkastella sitä yhteiskunnallista muutosta,  johon uudistyö kohdentuu. Tältä
osin väliraportti avaa tulevaisuuden näkymän, joka suomalaisella yhteiskunnalla on edessä.

Erityisesti raportissa painottuu väestöllinen transitio ja alueellinen eriytyminen. Keskeisiä vertailuja tehdään
terveydenhuollon osalta. Tarkastelu on paikallaan ja osuvaa. Ihmetystä sen sijaan herättää, kun vastaavat
vertailut sosiaalihuollon osalta puuttuvat lähes kokonaan.

Tavoitelinjauksissa todetaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen lähtökohtana olevan
yhdenvertaisuus. Maininta, että pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen alueella kohtuullinen aika
palvelujen saatavuuteen voi olla pitempi kuin tiheään asutuilla alueilla, on tarkkaan ottaen
yhdenvertaisuuden vastainen ja tässä yhteydessä turha. Esimerkiksi sähköisten palvelujen tarjonnan
laajeneminen voi onnistuneesti vähentää maantieteellisen kontekstin merkitystä palvelujen
saavutettavuudessa.

Käytännössä sosiaalihuollon palvelutodellisuus on pirstaloitunut ja alueellisesti voimakkaasti eriytymässä ja
eri syistä epätasa-arvoistumassa. Väestön terveys- ja hyvinvointierojen kasvaessa erot ovat erityisesti
sosiaalisia eroja, minkä vuoksi sosiaalihuollolliset näkökohdat on tarpeen nostaa painokkaammin esiin.

 Edelleen kansainvälisesti vertaillen suomalainen sosiaalihuolto esimerkiksi EU:n sisällä on varsin
keskivertainen ja joiltain osin keskiarvojen alapuolellakin oleva. Loppuraporttia tulisi tältä osin täydentää.
Loppuraportissa tulisi myös olla selkeä näkemys siitä, mitä ongelmia ja miten lainsäädännöllä on tarkoitus
ratkaista.

Uudistustyön kannalta keskeinen kysymys on, miten sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio toteutetaan
tavalla, jossa sosiaalisen ja terveyden näkökulmat tulevat yhdenvertaisesti esille. Kyse on niin
hallinnollisesta kuin toimintatavallisesta muutoksesta. Erityisesti muutoksen tulisi näkyä asiakkaan tarpeista
lähtevänä palveluna ja asiakkaan osallisuuden vahvistumisena.

Sosiaalihuollon ja -palvelujen onnistumisella on paitsi asiakkaille ja kuntalaisille, myös kuntien taloudelle
hyvin suuri merkitys (lasten ja perheiden, mielenterveys- ja päihde, ikäihmisten sekä vammaisten palvelut).
Näiden merkityksen huomioon ottaen sosiaalihuollon osuus väliraportissa on vielä luvattoman ohut.

Sosiaalihuollolta puuttuu vakiintunut rahoitusjärjestelmä tutkimuspohjaiseen kehittämiseen. Tämä tulisi
kiireellisesti korjata siirryttäessä eheään sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuuteen. Ellei myös



sosiaalihuollossa systemaattisesti kerätä ja analysoida tietoa kehittämistoiminnasta, kehittämistyön
potentiaali ja hyödyntäminen terveydenhuollon kanssa yhteisissä toimintaympäristöissä menetetään.

Haluamme korostaa, että:

1. Sote-integraatio edellyttää yhdenvertaisia toimintaedellytyksiä sosiaali- ja terveysalan opetuksen,
tutkimuksen ja kehittämistoiminnan osalta. Rakennelinjausten kohta 8 on erityisen tärkeä:
kehittämisen tukeminen sekä valtakunnallisesti että alueellisesti on aivan välttämätöntä.
Rakenneratkaisut eivät saa romuttaa sosiaalialalle jo muodostettua toimivaa kehittämisrakennetta,
vaan ratkaisuilla tulee tavoitella tasavertaista kumppanuutta.

2. Sosiaali- ja terveysalan opetus, kehittäminen ja tutkimus eivät ole erillisiä toisistaan riippumattomia
toimintoja, vaan vuorovaikutteisia ja toinen toisiinsa kiinteästi liittyviä. Jos halutaan tehokkaasti
kehittää alaa, tulee kehittäminen yhdistää vaikuttavaan käytännön toimintaan. Esimerkiksi
sosiaalityön ja terveyspalvelujen todellista uudistamista voidaan lähestyä monniammatillisesti ja
sellaisia toimintamalleja hyödyntäen. Tästä oivana esimerkkinä ovat kehitteillä olevat opetus- ja
tutkimuskeskukset/ -klinikat ja ns. praksisareenat. Sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestettävä
yhtenä kokonaisuutena, mutta alueellisesta varioinnista johtuen toteutustavat voivat vaihdella.

3. Asiakkuuden näkeminen osallisuutena ja aktiivisena toimijana on välttämätöntä. Nyt väliraportissa
asiakkuus on määritelty asiakastyön suhteena. Yksilöiden lisäksi työn kohteita muodostuu myös
ryhmän, yhteisön ja yhteiskunnan rakenteiden tasolla. Erityisesti tämä korostuu erilaisten
ennaltaehkäisevien toimenpiteiden osalta. Lainsäädännöllisesti asiakkuus tulisi määritellä nykyistä
laajemmin.

4. Väliraportissa aivan oikein korostetaan ja painotetaan ennaltaehkäisevää toimintaa. On kuitenkin
vaarana,  että lasketaan liikaa ennaltaehkäisevän toiminnan varaan monitahoisten ongelmien
patenttiratkaisuna. Jatkossa olisi mielenkiintoista pohtia vaihtoehtoja ja ennaltaehkäisevän
toiminnan rinnalla myös korjaavia toimenpiteitä.

5. Loppuraportissa olisi hyvä olla selkeä näkemys siitä, mitä ongelmia ja miten lainsäädännöllä on
tarkoitus ratkaista.
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