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Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa: Sosiaalihuollon lainsäädännön uudista-
mistyöryhmän muistiosta, joka käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittä-
mistä ja valvontaa koskevan lainsäädännön uudistamista.

Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto

Kuntien toimintaympäristössä tulee tapahtumaan seuraavat asiakkaiden palveluiden tarpee-
seen liittyvät muutokset:

- vanhusten määrä lisääntyy
- palvelutarve kasvaa, mikäli työllisyys ei parane merkittävästi
- maahanmuuttajien osuus on kasvussa erityisesti pääkaupunkiseudun kunnissa
- väestön tuloerojen kasvaessa kaupunkiköyhyys lisääntyy ja sukupolvistuu
- syrjäytyminen varsinkin nuorten keskuudessa on kasvussa
- painopistettä on siirretty ennaltaehkäisyyn
- palvelujen yhdenvertainen saatavuus varmistetaan
- samalla kuitenkin palveluja kohdistetaan enemmän palveluja tarvitseville
- kunnan tulee kehittää uusia toimintatapoja asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä
- toimintaan käytettävissä olevat resurssit pienenevät suhteellisesti julkisen talouden

ongelmissa
- nopeat muutostarpeet vaativat joustavia säädöksiä

Kunnilla on tällä hetkellä vastuullaan noin 530 tehtävää, joista suurin osa on sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelutarpeeseen vastaamista. Kunnalla on palvelujen yleinen järjestämisvel-
vollisuus. Lakiehdotuksessa ei ole varsinaisesti uusia subjektiivisia oikeuksia, mutta käytäntö
on osoittanut valvontaviranomaisten tulkitsevan säädösten suositukset normeina.  Ehdotuk-
sessa on määritelty tuen tarpeet palvelujen määrittelyn sijaan, joka saattaa kaventaa säädös-
tasolla kansalaisen henkilökohtaista vastuuta hyvinvoinnista. Ehdotuksen tulisi enemmän tuo-
da esiin kansalaisen omaa vastuuta ja velvollisuutta huolehtia omasta hyvinvoinnistaan.

Sosiaali- ja terveystoimen näkökulmasta uudistamistyön etuina voidaan nähdä kunnan mah-
dollisuus päättää vahvistamissaan perusteissa itsenäisesti, millaisella palvelurakenteella se
vastaa laissa määriteltyihin asiakkaiden tuen tarpeisiin ja mitkä ovat kunnan määrittelemät asi-
akkuudenkriteerit.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain perusteella uusien tehtävien osalta tu-
lee noudattaa periaatetta, että valtionosuus uusiin tehtäviin on 50% tehtävän aiheuttamista
kustannuksista. Helsingin sosiaalivirasto on lausunnossaan esittänyt ja Vantaan sosiaali- ja
terveystoimi kannattaa ehdotusta, että metropolialueen erityiskysymyksistä aiheutuvat ylimää-
räiset kustannukset tulisi korvata pääkaupunkiseudun kunnille ja olisi luotava valtion, järjestö-
jen ja kuntien kumppanuuteen perustuvia keinoja ratkaista näitä erityiskysymyksiä. Hyviksi
esimerkeiksi kumppanuusohjelmista voidaan nostaa pitkäaikaisasunnottomuuden vähentä-
misohjelma tai maahanmuuttajien kotouttamista koskeva aiesopimus. Näihin toimintoihin tarvi-
taan valtion ja kunnan yhteinen rahoitusmalli, jossa hallitusohjelman mukaisesti valtion rahoi-
tusosuus voi olla yli puolet todellisista kustannuksista.
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Vantaan sosiaali- ja terveystoimen näkemyksen mukaan seuraavat kokonaisuudet ovat la-
kiehdotuksen selkeitä etuja ja uusia kokonaisuuksia:

Vastuutyöntekijä: Vastuutyöntekijä nähdään tärkeänä asiakassuunnitelma tekijänä ja
palveluiden koordinoinnissa. Lisäksi vastuutyöntekijän nähdään lisäävän asiakkaan
oikeusturvaa. Toisaalta voidaan kysyä: Onko kunnilla taloudellisesti mahdollista sitou-
tua tähän? Työkäytäntöjä kehittämällä voidaan ilman sitovaakin lakivelvoitetta kehittää
toimintaa tähän suuntaa.
Ennakollinen oikeusturva on painopisteenä: Palvelujen saaminen perustuu viran-
haltijan päätökseen, ja asiakkaalle on tehtävä asiakassuunnitelma. Jos päätöstä ei
voida viivytyksettä panna täytäntöön, on tehtävä kielteinen päätös. Tämä on uutta,
koska asiakasta ei voi jättää enää jonottamaan esim. hoitopaikkaa odottamaan. Käy-
täntö saattaa kuitenkin lisätä oikaisuvaatimuksia ja valituksia.
Oikaisuvaatimus: Oikeusturvan jälkikäteisessä toteuttamisessa on suurta apua siitä,
että asiakkaalle on tehty suunnitelma. Lain säännökset tuovat lisävelvoitteita suunni-
telman tekoon, ja tämä aiheuttaa nykyisten ohjeiden ja työskentelytapojen uudistami-
sen. Esimerkiksi hoidon kustannusarvioita ei nykyisin tehdä. Päätöksen ja suunnitel-
mien tekeminen vaatii ehkä jotain yhtenäistämistä niiltä osin kuin päätöksiä tehdään
kolmessa eri tietojärjestelmässä. Päätöksenteolle asetettavat vaatimukset on otettava
huomioon sekä viranhaltijan päätöksissä että yksilöaisiainjaoston päätöksissä.
Lapsen huomioiminen: Uutta on lapsen huomioon ottaminen päätöksenteossa.
Vaikka käytännössä näin jo menetellään, on tähän luotava tarkemmat toimintaperiaat-
teet ja yhteistyömuodot.
Sosiaalinen kuntoutus: Sosiaalisen kuntoutuksen määrittely on hyvä.
Omaisen ja läheisen tuen tarve: Tämä pykälä on tärkeä ja tarpeellinen. Omai-
set/läheiset/koko perhe on syytä ottaa mukaan asiakkaana myös vanhuksen palvelu-
jen suunnitteluun ja toteutukseen. Omaisten/läheisten tuki asiakaslähtöistä perustu-
kea, joka parhaimmillaan vähentää kunnanpalvelujen tarvetta.
Kunnan velvollisuus ja vastuu tiedottamiseen: Kunnan asukkaiden vaikutusmah-
dollisuuksia päätöksentekoon on korostettu samoin kuin tiedottamisen tärkeyttä jo
valmisteluvaiheessa. Tiedottamisen organisointi ja sen painottuminen ennen päätök-
sentekoa tapahtuvaksi edellyttää muutoksia kunnan tiedottamiseen, mutta kehitys
nähdään myönteisenä. Monissa kunnissa toimii jo hyvin esim. sukupuoli – lapsi tai ih-
misvaikutusten arviointi päätöksenteon vaihtoehtoja pohdittaessa.

Seuraavat kokonaisuudet ovat jääneet liian yleiselle tasolle tai määrittely koetaan puutteelli-
seksi:

Yksilön ja perheen vastuu: Uudistuksen viestinnässä on korostettu kansalaisten oi-
keutta palveluihin. Kuitenkin suurin tarve uudistuksen näkökulmasta on sille, miten en-
sisijaisesti kansalaiset voisivat entistä paremmin hallita omaa elämäänsä, miten yhtei-
söllisyyttä ja perhe-elämää voidaan vahvistaa ja miten toimeentulotuen tarvetta vä-
hennetään työllisyyden edistämisellä.

Lakiesitys ei kannusta riittävästi uusiin toimintamalleihin eikä kansalaisen oman vas-
tuun korostamiseen. Sen sijaan lakiesityksen sisältö kuvaa paljolti olemassa olevaa so-
siaalityötä, joka perustuu vanhentuneeseen lainsäädäntöön.  Sosiaali- ja terveyden-
huollon yhtenäisyys ja uudenlainen hyvinvointiasetelma ei näy lakiesityksen hengessä.
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Lakiesityksessä viitataan terveydenhuoltolakiin ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-
seen. Sosiaalihuolto nähdään hyvinvoinnin edistäjänä, mutta ei niinkään terveyden
edistäjänä vaikka ihmisen terveyden kannalta sosiaalihuollon palveluilla on merkittävä
mahdollisuus vaikuttaa terveyden edistymiseen. Sekä raportti että lakiesitys näkee so-
siaalihuollon erillisenä putkena sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudessa.

Lakien noudattamis – ja velvoittavuusjärjestys: Lakiluonnoksessa on useita pääl-
lekkäisyyksiä esim. erityislainsäädännön kanssa. Kunnan näkökulmasta kokonaisuu-
den tulee olla selkeämpi, jotta lakien noudattamiseen olisi käytännössä mahdollista.

Järjestämisvelvollisuus: Ehdotuksissa valittu ilmaisu, kunnan on järjestettävä, ei ole
toimiva, koska tulkintana voi olla se, että kunnan on pelkästään omana toimintana jär-
jestettävä sosiaalipalvelut. Parempi ja joustavampi tapa olisi ilmaista asia: Kunnan tai
vastuukunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuseen kuuluu sosiaalipal-
veluja. Sosiaalipalveluja voivat olla  x,x,x ja x-palvelut jne. Yhteys kuntarakenneuudis-
tukseen puuttuu työryhmän työskentelystä samoin yhteys sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelurakenneuudistukseen, mikä valitettavasti näkyy lakiesityksessä.

Valinnanvapaus: Valinnanvapaus on jäänyt hyvin yleiselle tasolle. Henkilökohtainen
budjetointi tulisi olla vaihtoehtona palvelujen järjestämisessä. Laki ei saisi asettaa es-
teitä sille, että palveluja parannetaan. Henkilökohtainen budjetointi voisi olla kokeilula-
kina. Henkilökohtaisen budjetoinnin mallissa säilyisi kunnan järjestämisvelvollisuus, jo-
ten asiakkaan hyvinvointi ei heikentyisi. Henkilökohtainen budjetti ei saisi olla asiak-
kaan ainoa vaihtoehto saada palvelua, vaan hän voisi sillä räätälöidä itselleen sopi-
vamman palvelun, mikäli kunnan palveluvalikoimasta ei löydy sopivaa palvelumuotoa.
Näin valinnanvapaus lisääntyisi, asiakkaiden yksilölliset tarpeet tulisi huomioitua ja
varmistettaisiin palveluiden vaikuttavuuden lisääntyminen.
asumisen järjestäminen.

Asumisen järjestäminen: Sosiaalihuollon tehtävä on perinteisesti ollut enemmän
asumisen tukemisen palvelut ja muiden tehtävänä asumisen järjestäminen. Asumisen
tukemisen palvelukokonaisuus tulee nostaa selvemmin esille.

Riippuvuudet tuen tarpeena: Lakiesityksessä ei mainita yksilön ja perheiden tuen
tarpeena päihteiden ongelmakäyttöä, vaikka se yksittäisenä syynä suuressa määrin
vaarantaa kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Sosiaalihuollon henkilöstöllä on vel-
vollisuus työssään puuttua työssään esille tulevaan yksilön ongelmalliseen päihteiden
käyttöön ja vahvistaa päihteettömyyttä suojaavia ja sitä vaarantavia tekijöitä. Päihde-
työ on kokonaisvaltaista työtä, jossa yksilöä ja perhettä autetaan mm. toimintakykyyn,
asumisen järjestämiseen, sosiaalisenkuntoutukseen, taloudelliseen tukeen, hoivaan
liittyvissä asioissa sosiaalityön ja terveydenhuollon käytettävissä olevin keinoin, kui-
tenkin siten, että asiakasta samanaikaisesti tuetaan irti päihderiippuvuudesta.  Päihde-
riippuvuudesta irrottautuminen tarvitsee erityisosaamiseen perustuvaa tukea.

Lisäksi netti- ja peliriippuvuudet esiintyvät varsin yleisesti ja vaativat asiantuntevaa
hoitoa ja kuntoutusta joka hoidetaan A-klinikoilla ja nuorisoasemilla.
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Moniammatillisuuden ja yhteistyön huomioiminen: Erityisesti useiden palveluiden
piirissä olevien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnin, joustavan saatavuuden ja vai-
kuttavuuden näkökulmasta laissa tulisi olla vielä selkeämpi velvoite moniammatillisuu-
teen ja toimijoiden yhteistyöhön.
Taloudellisten vaikutusten arviointi: Lakiuudistuksen taloudelliset vaikutukset on ar-
vioitu pelkästään lisääntyvillä henkilöstömenoilla, joka ei ole riittävää. Taloudellisissa
vaikutuksissa olisi pitänyt nähdä julkisen talouden epävarma tilanne, jonka on ennus-
tettu kestävän pitkään. Esityksissä olisi pikemminkin pitänyt tuoda esiin toimintamalle-
ja ja ratkaisuja, jotka vähentävät kustannuksia sekä kiinnittää huomiota tuottavuuden
lisäämiseen palvelutuotannossa. Sosiaalipalveluilla on tähän erinomaiset mahdollisuu-
det, jos ne niin rakennetaan.

Lausunnon valmistelutyössä on esiin noussut seuraavat ehdotukset:

Vanhusneuvosto: Voisiko olla arvioiva elin, kun se nykyisin muodostuu poliittisten
eläkeläisjärjestöjen edustajista. Miten he voisivat edustaa esimerkiksi hoivan käyttäjiä.

Termien määrittely: yksilö, perhe, asiakas. Nyt lakiehdotuksen alussa puhutaan yksi-
löstä ja perheessä ja lopussa asiakkaasta. Lakiluonnoksen voi tulkita korostavan per-
heiden ja lasten tuen tarvetta ja saantia ohi yksilön, koska esim. Aikuissosiaalityön
osuus on ripoteltu eri pykäliin kun taas perhettä tukevat palvelut on pyritty kokoamaan
yhteen. Lakiesityksessä tuodaan kuitenkin hyvin esille se, että ihmisen tarpeisiin vas-
taaminen ei voi olla sektorikohtaista vaan se tulisi nähdä laajemmin. Kuitenkin itse la-
kiehdotuksessa perustana on puhtaasti perinteinen sosiaalihuollon sektoriajattelu.

Asiakassuunnitelma vai – sopimus: Lakiluonnoksessa korostetaan asiakkaan osal-
lisuuden ja osallistumisen tärkeyttä sekä vaikuttamismahdollisuuksia. Sopimus –sana
kertoisi, että asiakas ja häntä palveleva taho tekevät yhteisen sopimuksen, johon mo-
lemmat osapuolet sitoutuvat. Asiakaslähtöisyys voi määrittyä siis myös henkilökohtai-
sen  ja yhteisöllisen vastuun kautta. Asiakaslähtöisyys on myös sitä että minulla on
asiakkaana myös velvollisuuksia edistää itseni ja lähimmäisteni hyvinvointia.


