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Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä
Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaalihuoltolain uudistaminen:

Asiakaskeskeisyys, linjauksia tukeva lain rakenne, sosiaalityön määrittely ja
kestävän kehityksen varmistaminen

Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat ovat käsitelleet kokouksessaan (24.1.2012) uuden
sosiaalihuoltolain luonnosta (22.12.2011) ja lausuvat kannanottonaan seuraavaa:

Sosiaalihuoltolain uudistamistyöryhmällä on vaativa ja vastuullinen tehtävä linjata
tulevaisuuden sosiaalipolitiikkaa. Voidaan sanoa, että lainsäädäntö on julkisen
sektorin strategiatyötä parhaimmillaan (Lindroos & Lohivesi 2010, 142). Ylimpinä
normeina lait linjaavat alan toimintaa vuosiksi, jopa vuosikymmeniksi eteenpäin.

Kuten työryhmä lakiuudistuksen periaatteita käsittelevässä väliraportissaan (STM:n
selvityksiä 2010:19) toteaa, tavoitteena on uudistaa sosiaalihuollon lainsäädäntöä niin,
että lähtökohtana ovat ihminen ja hänen tarpeensa. Uuden lain – ja niin sanotun lain
hengen – tulisi olla jatkossa keskeinen lähtökohta palvelujärjestelmää kehitettäessä.
Tässä kehittämisessä puolestaan on kysymys siitä, miten perinteiset, varsin
järjestelmä- ja organisaatiokeskeiset lähestymistavat ja toimet saadaan käännetyiksi
ihmisistä ja asiakkaista lähteviksi (emt., 40-42).

On syytä todeta, että nykyinen sosiaalihuoltolain luonnos pitää ansiokkaasti sisällään
asiakkaiden kuulemista, osallisuuden mahdollistamista ja tarpeiden kuvausta.
Toisaalta voi kuitenkin pohtia, onko luonnoksessa silti vielä ennemmin esillä
pyrkimys saada työntekijät toimimaan asiakaskeskeisemmin sen sijaan, että
annettaisiin asiakkaalle konkreettisia oikeuksia tai vahvistettaisiin asiakkaan
oikeusturvaa. Entä jos laissa säädettäisiin asiakkaan oikeudesta määritellä
palvelutarve, oikeudesta valita työntekijä tai oikeudesta valita toimipiste? Voisiko
useampi pykälä alkaa tyyliin ”Asiakkaalla on oikeus…” sen sijaan, että yleensä
todetaan ”Kunta voi järjestää…”? Voisiko esimerkiksi asiakkaalla olla oikeus
palvelusuunnitelmaan tai oikeus vastuutyöntekijään?

Arvokas uudistus olisi se, jos lain henki ja pykälät edistäisivät ihmisten omaa
aktiivisuutta ja asiakkaiden tasavertaisuutta myös suhteessa ammattilaisiin sekä
vahvistaisivat – palveluhenkisyyden nimissä – ammattilaisten yhteistyötä asiakkaiden
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eduksi. Tätä näkökulmaa voisivat lakia valmistelevalle työryhmälle havainnollisesti
kuvata esimerkiksi sellaiset asiantuntijat, jotka ovat kehittäneet asiakaskeskeisiä
verkostotyöskentelyn menetelmiä.

Asiakaskeskeistä työskentelytapaa tukisi osaltaan lakiluonnoksen rakenteen
muuttaminen esimerkiksi siten, että viidennestä luvusta siirrettäisiin tuen tarpeen
selvittämiseen ja arviointiin liittyvät pykälät kolmannen luvun jälkeen. Näin osaava ja
yksilöllinen asiakkaan elämäntilanteeseen paneutuminen saisi enemmän painoarvoa.
Nykyisessä tavalla jäsenneltynä laki saattaa antaa mekaanisen kuvan niin
asiakastarpeista kuin niihin vastaamisen keinoistakin. Kaiken kaikkiaan asiakkaiden
tarpeiden kuuntelussa olisi tärkeätä – vaikkakaan ei helppoa – kyetä irrottautumaan
järjestelmäkeskeisyydestä ja sen myötä vallitsevista paineista vain yrittää sovittaa
asiakkaiden tarpeita jo tarjolla oleviin ratkaisuihin ja palveluihin.

Sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja muun asiantuntija-avun kirjoittaminen laissa auki
voidaan katsoa perustelluksi niin asiakkaiden, työntekijöiden kuin työnantajienkin
kannalta. Erityisesti asiakasnäkökulmasta se on tärkeää. Asiakkailla tulee olla oikeus
tietää, mikä ammattihenkilö ja millä koulutuksella kulloinkin hoitaa heidän asioitaan.
Ammattinimikkeiden auki kirjoittaminen tukisi myös meneillään olevaa sosiaalialan
tehtävärakenteiden kehittämistä.

Sinänsä asiakkaan aseman paranemista ei vielä takaa se, että sosiaalityö ja
sosiaaliohjaus saadaan lakiin täsmällisesti määriteltyä. Asemaa voisi merkittävästi
parantaa se, jos ammattikäytäntöjä tutkittaisiin systemaattisesti ja jatkuvasti, alan
koulutusta kehitettäisiin saadun tutkimustiedon perusteella sekä vahvistettaisiin
käytännön yhteistyötä tutkimuksen, koulutuksen ja työelämän toimijoiden välillä.
Näin voitaisiin varmistaa ammatillisuuden kehittyminen ja vahvistaa työntekijöiden
osaamista todellisuudessa kuulla asiakkaitaan, vaikka sitten juuri kuulemista koskevaa
lainsäädäntöä ei niin kovin paljoa olisikaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tulee olla kaiken kaikkiaan laadukasta,
tuloksellista ja vaikuttavaa – kustannustehokastakin. Asiakkaita ja potilaita olisi
kyettävä palvelemaan eri puolilla maata mahdollisimman oikea-aikaisesti ja heidän
valinnanvapauttaan kunnioittaen. Tämä edellyttää sitä, että asiakaskohtainen tieto olisi
joustavasti, nopeasti ja luotettavasti saatavilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisen ratkaisujen tulee tukea alan vetovoimaisuutta osaavasta työvoimasta
kilpailtaessa. On kiinnitettävä huomiota myös työntekijöiden työolosuhteisiin ja
johtamiseen (vrt. STMn raportteja ja muistioita 2011:7).

Sosiaali- ja terveydenhuollolla on edessään monia sellaisia kysymyksiä, joihin
kestävän kehityksen vastausten löytäminen edellyttää lähivuosina ja vuosikymmeninä
järjestelmällisiä, kohdennettuja panostuksia tutkimus-, koulutus- ja
kehittämisyhteistyöhön. Pitkäjänteiset linjaukset ja panostukset voimavaroihin on
syytä varmistaa tässä ajassa vuosiksi eteenpäin.
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On selvää, että nykyisen hallitusohjelman toimeenpanon kannalta vuosi 2012 on
todella tärkeä (vrt. STM:n toimintasuunnitelma 2012). Katsomme sosiaali- ja
terveydenhuollon eheän kokonaisuuden tasapainoisen kehittämisen edellyttävän sitä,
että tutkimusta, koulutusta ja kehittämistä linjaavat pykälät tulevat säädetyiksi tänä
vuonna uudistuvassa sosiaalihuoltolaissa – aivan samoin kuin nämä näkökulmat
tulivat aikanaan terveydenhuollon osalta asiallisesti mukaan otetuiksi uuteen, jo
voimassa olevaan terveydenhuoltolakiin (1326/2010).

Kunnioittavasti

Suomessa 7.2.2012

Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat
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