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00023 VALTIONEUVOSTO      
 
 
SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 
Lausuntopyyntö (STM/037:00/2009) 
 
 
Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat esittävät yhteisenä lausuntonaan seuraavaa: 
 

Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä on valmistelut vahvan yleislain, joka 
sisältää merkittäviä uudistuksia sosiaalihuoltoon. Työryhmän loppuraportti on runsas ja 
ansiokas tietopaketti sosiaalihuollon nykytilasta ja uudistamistarpeen perusteista. Näin ollen 
uudistustyön yhteydessä kannattaa korostaa, että koko raportin antiin perehtyminen on 
tärkeää.    
 
Kyseessä on kansalaisten, hyvinvointiyhteiskunnan ja sosiaalihuollon tulevaisuuden kannalta 
erittäin tärkeä uudistus. Lailla on tarkoitus uudistaa sosiaalihuoltoa vastaamaan 
yhteiskunnallisiin ja globaaleihin toimintaympäristön muutoksiin. Keskeisinä tavoitteina on 
siirtää sosiaalihuollon painopistettä ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen, turvata 
asiakaslähtöisyyttä sekä vahvistaa ihmisten osallisuutta palveluissa.  
 
Uuden lainsäädännön tulee luoda puitteet sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiselle, 
sosiaalipalveluiden järjestämiselle sekä erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien 
ihmisten palveluiden saannin turvaamiselle. Katsomme, että erityisesti vahvana yleislakina 
uuden sosiaalihuoltolain pitäisi tulla voimaan mahdollisimman pian riippumatta muun 
lainsäädännön uudistamisen aikataulusta. 

 
Lakiehdotuksen kokonaisuus  

 
Lakiehdotus muodostuu 1) kuntalaisille suunnattavista sekä suunnittelu- ja raportointitasolla 
toteutettavista hyvinvointia edistävistä toimista, 2) yksilöiden ja perheiden tuen tarpeiden 
määrittelystä, 3) arkea tukevien yleisten sosiaalipalvelujen ja muiden sosiaalihuollon 
tukitoimien määrittelystä, 4) palvelutarpeen selvittämisen sekä palvelujen suunnittelun ja 
myöntämisen ohjauksesta sekä 5) yleisestä sosiaalihuollon ohjauksesta ja kehittämisestä. 
Kokonaisuuden kannalta kohdissa 1 – 4 on pääosin onnistuttu hyvin. Kohta 5, ohjaus ja 
kehittäminen, on jäänyt aivan liian pienelle huomiolle. Tutkimuksen ja koulutuksen osiot 
puuttuvat kokonaan. 

 
Lakiesityksen keskeisiä uudistamisen lähtökohtia ovat ihmisten erilaisten elämäntilanteiden ja 
elinkaaren huomioiminen sekä palvelujen järjestäminen vahvasti asiakkaiden tarpeista lähtien. 
Asiakaslähtöisyys ja kansalaisten osallisuuden korostaminen ovat erinomaisia lähtökohtia 
sosiaalihuollon uudistamiselle. Lakiesityksen mukaan sosiaalihuollon ammattihenkilön on 
selvitettävä tuen tarpeet (36 §) ja laadittava asiakassuunnitelma (37 §) yhdessä asiakkaan 
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kanssa. Kunnan on varattava asukkailleen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa sosiaalihuollon 
laadun kehittämiseen (57 §). Jotta asiakaslähtöisyys aidosti toteutuisi käytännössä, tarvitaan 
uudenlaisten toimintakäytäntöjen kehittämistyötä sekä sen arviointia, millä tavoin asiakkailta 
saatu palaute siirtyy palvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen.  
 
Vastuutyöntekijän nimeäminen ja asiakassuunnitelman laatiminen ovat erityisen tärkeitä 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten palvelujen saamisen turvaamiseksi. 
Nykyisessä tilanteessa asiakkailla ei usein ole mahdollisuutta henkilökohtaisesti tavata 
sosiaalihuollon ammattihenkilöä. Vastuutyöntekijän roolia tulisikin lakiesityksessä 
konkretisoida niin, että asiakkailla olisi oikeus kohtaamiseen hänelle nimetyn 
vastuutyöntekijän kanssa. Pykälässä 29 velvoitetaan tekemään laaja-alainen suunnitelma, 
mutta ei anneta suoraa velvoitetta palvelun tuottajille noudattaa suunnitelmaa. 
Asiakassuunnitelman mukaisten palveluiden toteuttamisen velvoittavuudesta pitäisi säätää 
myös.    
 
Palvelutarpeiden määrittelyssä (3 luku) ja niihin vastaavien palveluiden jäsentämisessä (4 
luku) on pyritty ottamaan huomioon ihmisten erilaisia elämäntilanteita. Näistä luvuista voi 
nostaa esiin tärkeän havainnon: yksilön ja perheen tuen tarpeiden määrittelyssä on huomioitu 
kansallisesti merkittävä sosiaalinen ongelma, lähisuhde- ja perheväkivalta ja siitä aiheutuva 
tuen tarve - tosin lakiehdotuksesta puuttuvat päihde- ja mielenterveysongelmista johtuvat tuen 
tarpeet. Puutteena voi havaita myös sen, että kulttuuristen ja kielellisten vähemmistöjen 
erityistilanteita palvelujen tarvitsijoina ja käyttäjinä sekä monikulttuurisuuden asiakastyöhön 
tuomia haasteita ei ole huomioitu riittävästi.  
 
Lakiehdotuksen 49 §:ssä säädetään kieliryhmien huomioimisesta, mutta jätetään huomiotta, 
että sosiaalialalla käytettävän kielen tulisi yleisestikin olla selkeätä. Sosiaalihuollon kieltä 
koskevaan pykälään tulisi lisätä, että käytettävän kielen tulee olla helposti ymmärrettävää 
selkokieltä. Tästä hyötyvät kaikki sosiaalipalveluiden käyttäjät, erityisesti maahanmuuttajat, 
ikäihmiset ja vammaiset henkilöt. 
 
Monikulttuuristuminen tuo sosiaalihuollon arkeen myös sellaisia uudenlaisia kysymyksiä, 
joiden ratkaisut usein edellyttävät yhteisöllistä näkökulmaa. Esimerkiksi 
maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on keskeinen sosiaalihuollossa 
huomioitava yhteiskunnallinen kysymys, jonka ratkaisemisessa yhteisöllinen näkökulma on 
keskeinen. Vaikka kaikilla asiakkailla on oikeus tulla kohdatuksi yksilöllisesti (25 §, kohta 3), 
usein myös yhteisölliset, kulttuuriset tekijät vaikuttavat elämäntilanteisiin ratkaisevalla 
tavalla.  
 
Yhteisöjen ja lähiympäristön merkitys yksilöiden ja perheiden elämänhallinnan edellytyksinä 
tulisi yleisemminkin ottaa huomioon palvelutarpeiden määrittelyssä ja palveluiden 
kehittämisessä asiakaslähtöisesti. Esimerkiksi toimintakykyyn liittyvä tuen tarve (16 §) voi 
olla seurausta tilanteesta, jossa yksilö ei suoriudu tavanomaisista toimista ympäristössä 
olevien fyysisten tai sosiaalisten esteiden tai rajoitusten vuoksi. Laki ei anna suoria 
velvoitteita tai välineitä yhteisöjen kanssa työskentelyyn. Voisiko lukujen 3-4 otsikoissa olla 
´yksilön´, ´perheen´ ja ´yhteisön´ jne. 1. Laissa tulee vahvemmin konkretisoida yhteisön 
mahdollisuus tuen tarpeeseen ja tuoda julki yhteisöllisten työmuotojen käytön oikeutus 
sosiaalipalveluissa ja sosiaalihuollon tukitoimissa.  
 
Lakiesityksessä korostetaan ongelmien ennaltaehkäisyä ja rakenteellisen sosiaalityön roolia 
hyvinvoinnin edistämisessä. Myös yksilön palvelutarpeissa ja niihin vastaamisessa tulisi 
vahvemmin huomioida yhteisöjen ja lähiympäristön merkitys yksilöiden elämään vaikuttavina 
rakenteellisina tekijöinä. Kansainvälistyvässä toimintaympäristössä yhteisöjen merkitys näkyy 
yhä vahvemmin myös globaaleina verkostoina ihmisten arjessa.  
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Luvuissa 3 ja 4 tulisi vahvemmin huomioida yhteisöllisyyden merkitys tuen tarpeissa ja niihin 
vastaamisessa. Palveluissa tulisi huomioida kielelliset ja kulttuuriset erityistarpeet sekä 
ympäristöistä ja yhteisöistä juontuvat fyysisten ja sosiaalisten toimintamahdollisuuksien esteet 
ja rajoitukset. Muuttoliike ja kansainvälistymisen tuomat muutokset sosiaalihuollon 
toimintaympäristössä tulisi myös ottaa lakiuudistuksessa selkeämmin huomioon. 
 
Lakiesityksessä on ansiokasta hyvinvoinnin edistämisen ja hyvinvointivaikutusten 
korostaminen sekä rakenteellisen sosiaalityön rooli tämän toteutumisessa. Tiedontuotannon ja 
raportoinnin osalta tulisi myös ottaa huomioon, miten ne edistyvät ilman, että työntekijöiden 
työtehtävät lisääntyvät kohtuuttomasti. Sosiaalialan arjessa tilanne on vaativa: henkilöstö 
vaihtuu, eläköityminen kiihtyy ja asiakasmäärät ovat suuret. Sosiaalipalveluiden hallinnolta 
tarvitaan konkreettista tukea arjen työhön.  
 
Lain kokonaisuudessa jää yleisemminkin epäselväksi, millä tavoin yleisluontoisesti ilmaistut 
linjaukset ja periaatteet ohjaavat käytännön työtä ja sen resursointia. Miten ennaltaehkäisevä 
työ, kansalaislähtöisyys ja yhteisöllisyys periaatteina ohjaavat kuntien toimintaa? 
Lakiehdotuksesta ei selviä, mitä ennaltaehkäisevien palvelujen riittävällä saatavuudella (11 §, 
13 §) ja riittävillä taloudellisilla voimavaroilla (5 §) tarkoitetaan tai miten ”tarpeisiin nähden 
oikea-aikainen, oikeanlainen ja riittävä tuki” varmistetaan kunnissa. Ovatko 
hyvinvointiraportointi ja hyvinvointikertomus riittäviä keinoja vastaamaan näihin haasteisiin? 
 
Lain toteutumisen kannalta olisi huomioitava uudistusten edellyttämät riittävät resurssit sekä 
sosiaalihuollon strategisen ja operatiivisen ohjauksen toimivuus. Sosiaalihuollon 
järjestämissuunnitelman merkitys lain toteutumisessa on keskeinen, ja sitä koskevaa pykälää 
(58 §) tulisi lakiesityksen kokonaisuudessa korostaa.   

 
Suhde sosiaalihuollon erityislakeihin on määritelty luvussa 2: ”Yksilön ja perheen 14 §:ssä 
tarkoitettuihin tuen tarpeisiin vastataan ensisijaisesti tässä laissa säädetyin toimin.” Tukea on 
järjestettävä sosiaalihuollon erityislainsäädännön perusteella vasta, jos yleislain säädökset 
eivät ole riittäviä. Tällainen säädöksen muotoilu johtaa siihen, että esimerkiksi 
lastensuojelulaissa määritellyt subjektiiviset oikeudet sosiaalipalveluihin heikkenevät 
olennaisesti. Lakiuudistuksen suhde erityislainsäädäntöön jää lakiehdotuksessa vielä 
epämääräiseksi.  

 
Tutkimus, koulutus ja kehittäminen 
 

Sosiaalihuollon yhteiskunnallinen merkittävyys syrjäytymisen ehkäisyssä ja ongelmien 
korjaamisessa on keskeinen. Sosiaalihuoltolain uudistaminen on hyvin keskeistä 
tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamisessa. Siksi on erittäin tärkeää valmisteluvaiheessa 
varmistaa, että laissa on määritelty myös ne edellytykset, jolla lain hengen ja tavoitteiden 
toteutuminen turvataan. Vahvana yleislakina sen tulisi sisältää kaikki olennaiset elementit, 
jotka edistävät sosiaalihuollon toteutumista.  

 
Sosiaalihuolto uudistuu ja vahvistuu ennen kaikkea tutkimuksen, koulutuksen ja 
kehittämistyön kautta. Laadukkaat, ihmisten erilaisiin tarpeisiin vastaavat sosiaalipalvelut 
toteutuvat osaavan henkilöstön ja vahvan tietoperustan avulla. Kuntien talouden kiristyessä ja 
palvelujen tuotantotapojen moninaistuessa, tulee entistä tärkeämmäksi myös arvioida sitä, 
miten asiakkaat palveluista hyötyvät ja miten palveluja tulisi kehittää. Näin ollen 
tulevaisuuden sosiaalihuollon tulee olla lähtökohtaisesti tietoperusteista, ja on erittäin tärkeää, 
että tämä näkyy sosiaalihuoltolaissa. Sosiaalihuollon kehittämisen ja tutkimuksen osalta 
lakiehdotus on kuitenkin hyvin yleisluonteinen.  
 
Sosiaalihuollossa tulee olla riittävästi resursoitu ja saumattomasti toimiva tutkimus-, koulutus- 
ja kehittämisrakenne, jossa yhteydet yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, sosiaalialan 
osaamiskeskusten ja alan sektoritutkimuslaitosten kesken ovat vahvat ja toimivat. Sosiaali- ja 
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terveydenhuollon yhteistyö ja yhtäläiset toimintamahdollisuudet tutkimus- ja 
kehittämistoiminnassa sekä yhteydet kunnan muihin hyvinvointitoimijoihin on turvattava.    
 
Sosiaalityö alan keskeisenä yliopistollisena koulutusväylänä luo tieteellisesti tukevan perustan 
tutkimusperustaiselle sosiaalihuollon kehittämiselle.  Palveluja voidaan arvioida ja kehittää 
lain tavoitteita vastaaviksi tutkimustietoon pohjautuen: Toteutuuko lain toimeenpanossa 
asiakaslähtöisyys ja erilaisten asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen? Vastataanko lailla 
uudistamisen haasteisiin, joita ovat sosiaalihuollon toimintaympäristön muutos, arjen 
ongelmien monimutkaistuminen, ikärakenteen muutos sekä kulttuurinen moninaisuus? 
Minkälaisia vaikutuksia on palveluiden ulkoistamiskehityksellä ja palvelurakenteiden 
muutoksella?  
 
Sosiaalihuollon tulevaisuuden haasteet edellyttävät vahvaa tutkimuksellista tietopohjaa. 
Asiakastyön, päätöksenteon ja kehittämisen tulee perustua monipuoliseen ja laaja-alaiseen 
tutkimus- ja arviointitietoon. Lakiesityksen hyvät sisältötavoitteet edellyttävät tuekseen jo 
yleislain tasolla selkeästi esille tuotuja säädöksiä tutkimuksesta, koulutuksesta ja 
kehittämisestä. 

 
Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden määrittely 
 

Lakiuudistuksen yhtenä tarkoituksena on sosiaalityön vahvistaminen. Lain perusteluissa 
todetut uudenlaiset haasteet toimintaympäristössä ja sosiaalityön kohdeongelmissa vahvistavat 
entisestään tarvetta yliopistotasoisesti koulutetun sosiaalityön henkilöstön lisäämiselle. 
Nykyisellään monet vakavat ongelmat sosiaalihuollon toteutumisessa johtuvat sosiaalihuollon 
henkilöstön kelpoisuusvaatimusten heikosta toteutumisesta kunnissa. Lailla tulisi pyrkiä 
korjaamaan tätä epäkohtaa ja helpottamaan kuntien työvoimapulaa kelpoisuusehdot täyttävistä 
sosiaalityöntekijöistä.  
 
Lakiesitykseen (3 §) sisältyvä sosiaalityön määrittely jättää epämääräiseksi sen, mitä 
sosiaalityöllä tarkoitetaan. Tämä voi entisestään hämärtää sosiaalihuollon ammattirakennetta 
sekä sekoittaa ammatillisen sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön rooleja sosiaalihuollon 
ammatillisen työn kokonaisuudessa.  
 
Tehtävärakenteiden selkeys ja sosiaalityön yliopistotasoisen koulutuksen vahva asema 
turvaavat sosiaalihuoltolain hyvien sisältötavoitteiden toteutumista. Henkilöstön osaamisen 
tulee vastata erilaisten asiakkaiden tarpeita. Sosiaalihuollon asiakkailla tulee olla oikeus saada 
laadukasta, korkeatasoiseen tutkimusperustaiseen osaamiseen ja -tietoon perustuvaa palvelua.  
 
Lakiehdotuksen yleisten säännösten määritelmissä ei ole kirjoitettu auki sitä, mitä laissa 
tarkoitetaan sosiaalipalveluilla.  
 
Sosiaalihuollon ammattirakenne tulee huomioida laajemmin ja selkeämmin, jotta laki tukee 
sosiaalihuollon tehtävärakenteiden kehittymistä palvelutarpeita vastaaviksi. Sosiaalipalvelut 
on määriteltävä. 
 
 

Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus FSKC antaa oman lausuntonsa loppuraportista ruotsinkielisen 
käännöksen valmistuttua.   
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