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Diakonia-ammattikorkeakoulu

Viite: Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja
terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:21.

Asia: Diakonia-ammattikorkeakoulun lausunto

Yleisesti

Diakonia-ammattikorkeakoulu on maamme yksi suurimmista sosiaalialan korkea-asteen
kouluttajista. Diakista valmistuu sosiaalialan ammattilaisia eri puolille Suomea.

Yleisesti lakiluonnoksen tavoitteet ovat hyviä ja kannatettavia.  On tärkeää vahvistaa
pohjoismaisen hyvinvointimallin kannalta keskeisiä tavoitteita, kuten eri väestö- ja ikäryhmien
yhdenvertaista  oikeutta riittäviin sosiaalipalveluihin. Mahdollisimman varhainen tuki,
asiakaslähtöiset palvelut ja palvelun käyttäjien osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet omassa
asiassaan ovat sosiaalipalvelujen ja sosiaalityön keskeisiä periaatteita.  Sosiaalipalvelujen
lähtökohtana tulee olla asiakkaan tarpeet palvelujärjestelmäkeskeisyyden sijaan.  Erityisesti
vaikeimmassa tilanteessa olevien asiakkaiden aseman edistämiseksi nimettävä vastuutyöntekijä
on tärkeä sosiaalisten oikeuksien tosiasiallisen toteutumisen kannalta.  Suuri haaste on, miten
näiden periaatteiden toteutuminen käytännössä turvataan niukkenevien resurssien olosuhteissa.

Kommentoimme lausunnossamme erityisesti sosiaalityön määrittelyä ja sosiaalihuollon
kehittämistä ja tutkimusta.

Sosiaalityön määrittely

Sosiaalityön määritelmä lakiehdotuksen 3§:ssä on lähtökohdiltaan oikea, vaikka hieman pitkä ja
vaikeaselkoinen. Esitämme, että sosiaalityöllä tarkoitetaan tutkimustietoon perustuvaa
sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalisia ongelmia
ehkäisevää, vähentävää tai poistavaa toimintaa. Sosiaalityö perustuu sosiaalityön teoriaan ja
käsitteisiin ja sitä tehdään yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja rakenteiden tasolla.

Pidämme erittäin tärkeänä, että lakiluonnoksen laaja sosiaalityön määrittely säilytetään.
Yliopistojen antaman sosiaalityön kandidaatin ja maisterikoulutus tulee rinnastaa
ammattikorkeakoulujen sosionomi (amk) ja sosionomi (ylempi amk) tutkintoihin lain tarkoittaman
sosiaalityön osaamisen tuottavina  tutkintoina  eurooppalaisen vallitsevan käytännön mukaan.
Jako yliopistotutkinnon tuottaman sosiaalityön ja ammattikorkeakoulujen tuottaman
sosiaaliohjauksen välillä on keinotekoinen eikä kuvaa tutkintojen tuottamaa todellista osaamista ja
pätevyyttä.  Sosionomi (amk) antaa hyvät teoreettiset ja käytännölliset edellytykset toimia
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sosiaalityön eri tehtävissä.  Lisäksi ammattikorkeakoulujen sosiaalialan ylemmät tutkinnot
(sosionomi yamk) tarjoavat perustutkintoa täydentävää maisteritason opetusta,  joka tulee
huomioida tasavertaiseksi korkeakoulututkinnoksi yliopistojen maisteriopintojen rinnalla.
Pidämme välttämättömänä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten
uudistamista ennakkoluulottamasti näiden periaatteiden pohjalta.

Sosiaalihuollon kentällä työskentelee 10 100 sosiaaliohjaajaa, joilla on yleensä sosionomin (amk)
tutkinto. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä mallioppilaiksi nostetaan toistuvasti määräaikaiset
projektit, joissa työntekijöillä on usein sosionomin (amk) koulutus. Saman koulutuksen saaneet
sosionomit ovat kuitenkin vuodesta toiseen epäpäteviä kunnallisen sosiaalihuollon tehtäviin.  On
resurssien tuhlausta ja vailla sisällöllisiä perusteita, että ammattikorkeakoulujen sosiaalialan
koulutusta ei edelleenkään tunnusteta sosiaalityöksi, vaan ylläpidetään keinotekoista rajaa
sosiaalityöhön ja sosiaaliohjaukseen tilanteessa, jossa suurta osaa aikaisemmin
sosiaalityöntekijöiden hoitamista tehtävistä tehtävärakenteiden muutosten jälkeen nimitetään
sosiaaliohjaukseksi.  Myös lakiesityksen arvioima sosiaalialan ammatillisen työvoiman tuleva tarve
edellyttää pikaista pätevyyskysymyksen uudelleen tarkastelua.

Sosiaalihuollon kehittäminen ja tutkimus

Sosiaalihuollon kehittämisen ja tutkimuksen osalta lakiehdotus on yleisluontoinen.  Esitämme tältä
osin linjausten tarkentamista. On tärkeää, että sosiaalialalla on riittävästi resurssoitu tutkimus- ja
kehittämisrakenne, jossa yhteydet ammattikorkeakoulujen, yliopistojen, sosiaalialan
osaamiskeskusten ja alan sektoritutkimuksen kesken ovat toimivat ja toisiaan tukevat.  Jotta
lakiesityksen sisällölliset tavoitteet ja sosiaalihuollon asiakaslähtöinen työn kehittäminen
turvataan, tarvitaan tutkittua tietoa sosiaalityön ja nykyisen sosiaaliohjauksen käytännöistä.
Sosiaalityön ja nykyisen sosiaaliohjauksen käytäntöjen tutkimus  ja kehittäminen ovat luonteva
ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan osaamisalue, jonka
resurssipohja edellyttää vahvistamista. Esitämme, että sosiaalihuollon uudistamisen edistämiseksi
käynnistetään sosiaalityön (sis. sosiaaliohjaus) työn käytännöt -nimisen tutkimusohjelma, joka
kohdistuu käytäntölähtöisen tutkimustiedon tuottamiseen sosiaalialan työstä.
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