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Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33
00023 VALTIONEUVOSTO

Lausunnon antaminen sosiaalihuoltolain uudistuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on kirjeellään 11.9.2012 pyytänyt Espoon kaupungin
sosiaali- ja terveystoimelta lausuntoa sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän
loppuraportista.  Sosiaali- ja terveysministeriö asetti huhtikuussa 2009 työryhmän
valmistelemaan sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamista. Työryhmän loppuraportissa
on ehdotus uudeksi sosiaalihuoltolaiksi perusteluineen sekä esitykset sosiaalihuollon
erityislakien uudistamisesta.

Espoon sosiaali- ja terveystoimi esittää lausuntonaan työryhmän ehdotuksesta seuraavaa:

Työryhmän esityksen mukaan uuden sosiaalihuoltolain tavoitteena on turvata eri väestö-
ja ikäryhmien oikeus riittäviin sosiaalipalveluihin, siirtää toiminnan painopistettä
ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen sekä vahvistaa toimijoiden välistä
yhteistyötä. Työryhmän esitysten tavoitteena on uuden lainsäädännön avulla siirtyä
ongelmakeskeisestä näkökulmasta asiakkaiden voimavarojen vahvistamiseen.
Asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien korostaminen
on työryhmän esityksen mukaan ollut keskeinen periaate uudistuksen valmistelussa.

Espoon sosiaali- ja terveystoimi pitää työryhmän ehdotusta pääosin hyvänä ja
kannatettavana. Sosiaalihuoltolaki säilyisi edelleen yleislakina, jonka perusteella
ensisijaisesti  kuntalaisten palvelut järjestetään niin, että ne vastaavat  nykyistä paremmin
palvelutarpeeseen. Erityislakien perusteella palvelut järjestetään vasta toissijaisesti, kun
ensisijaiset palvelut eivät ole riittäviä tai sopivia.  Sosiaali- ja terveystoimi pitää hyvänä,
että uudessa sosiaalihuoltolaissa korostetaan tuen tarvetta määräävänä tekijänä kun
arvioidaan missä tilanteissa sosiaalipalveluja ja muita sosiaalihuollon tukitoimia tulee
järjestää.

Lakiehdotuksessa korostetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista työskentelyä yhdessä
asiakkaan kanssa.  Asiakkaan tuen tarve on selvitettävä yhdessä hänen kanssaan ja
laadittava asiakassuunnitelma. Sosiaali- ja terveystoimi pitää hyvänä vastuutyöntekijän
nimeämistä heikoimmassa asemassa oleville henkilöille. Tämä parantaa heikoimmassa
asemassa olevien oikeuksien toteutumista ja palvelutarpeisiin vastaamista. Myös yhden
asiakassuunnitelman laatimista pidetään hyvänä uudistuksena joskin yhden
asiakassuunnitelman laatiminen ja velvoite sovittaa asiakkaan tarvitsemat palvelut ja muut
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sosiaalihuollon tukitoimet yhteen hänen muiden hallinnonalojen suunnitelmiensa kanssa
merkitsevät muutoksia työkäytäntöihin ja toimintatapoihin.

Sosiaali- ja terveystoimi pitää ongelmallisena lakiehdotuksen 35 §:n sosiaali- ja
kriisipäivystystä koskevaa säännöstä. Säännöksen mukaan näyttää siltä, että kunnassa
tulisi olla ympärivuorokautinen valmius tarjota sosiaalipalveluja kaikissa 4 luvun
kiireellisen ja välttämättömän turvan ja huolenpidon tilanteissa.  Sosiaali- ja terveystoimi ei
pidä tarkoituksenmukaisena säätää ympärivuorokautisen valmiuden järjestämisvelvoitetta
näin laajasti ja ehdottaa, että velvoittavuuden laajuutta tarkistetaan.

 Hoivaa koskeva säännös lakiehdotuksen 28 §:ssä on jossakin määrin epäselvä.
    Säännöksessä todetaan, että hoiva voidaan järjestää omassa kodissa,

33 §:ssä tarkoitetun asumisen yhteydessä, omaishoitona tai perhehoitona. Epäselväksi
jää sisältääkö hoivan määrittely myös kotihoidon palvelut. Säännös vaatii tarkentamista.

Työryhmä ehdottaa henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuden säätämistä, jotta asiakastyön
epäkohdat ja niiden uhat tulisivat tietoon. Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tulisi
lakiehdotuksen mukaan ilmoittaa toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävässään
huomaa  tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan
sosiaalihuollon toteuttamisessa.  Sosiaali- ja terveystoimi ei varsinaisesti vastusta
ilmoitusvelvollisuuden säätämistä ehdotetulla tavalla mutta katsoo, että tämän kohdan
soveltamisessa on omat riskinsä.

Työnohjausta ei ole syytä rajata pelkästään vaativaa asiakastyötä tekeviin vaan kaikilla
asiakastyötä tekevillä tulisi olla siihen tarvittaessa mahdollisuus.

Sosiaali- ja terveystoimi esittää, että sosiaalihuoltolakiin otetaan uusi luku Sosiaalihuollon
kehittäminen, koulutus ja tutkimus. Sosiaali- ja terveystoimi kannattaa raportin eriävässä
mielipiteessä 3 liitteenä olevien säännösten ottamista lakiin.

Lakiehdotus ei sisällä arvioita muutosten taloudellisista vaikutuksista.
Kuntien  mahdollisuudet  lisätä resursseja sosiaali- ja terveydenhuollon mittavien
lainsäädäntömuutosten edellyttämässä laajuudessa ovat ratkaisematta.
Lakiehdotus tuo toteutuessaan uusia tehtäviä kuntien sosiaalityölle ja samalla paineita
henkilöstöresurssien lisäämiselle. Sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnin vaikeus
on jo nyt ongelmallista ja näyttää siltä, että sosiaalityöntekijöitä ei tulevaisuudessakaan
valmistu yliopistoista läheskään pääkaupunkiseudun kuntien tarvitsemaa määrää. Espoon
sosiaali- ja terveystoimi pitää hyvänä lain 3 §:n määritelmää sosiaalityöstä. Se antaa
kunnille riittävät mahdollisuudet rekrytoida sosiaalityön tehtäviin sekä yliopisto- että
ammattikorkeakouluista valmistuneita sosiaalityön ammattilaisia.
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