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Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat 
toimitusjohtaja Torbjörn Stoor / FSKC 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA 07.11.2014. 
 
HALLITUKSEN ESITYS HE 164/2014 VP EDUSKUNNALLE SOSIAALIHUOLTOLAIKSI JA 
ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 
 
Sosiaalialan osaamiskeskukset  ovat osallistuneet uuden sosiaalihuoltolain valmisteluprosessiin tiiviisti  
yhteistyössä kuntien, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä muiden sosiaalialan osaamiskeskusten 
verkostoihin kuuluvien kumppaneiden kanssa. Sosiaalihuoltolain uudistaminen on tärkein sosiaalialan 
asemaa ja tulevaisuutta viitoittava säädösuudistus. Nykyisen sosiaalihuoltolain päivitystarve on ilmeinen. 
Sosiaalihuollon yhteiskunnallisen  tehtävän kirkastaminen on tarpeen  erityisesti nyt kun sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämiseen suunnitellaan suuria muutoksia. Hallituksen esitys sosiaalihuoltolaiksi 
sisältää monta  hyvää ja tervetullulta uudistusta. Esimerkkeinä voidaan mainita rakenteellinen sosiaalityö 
ja asiakkaan omatyöntekijä sekä sosiaalinen kuntoutus. Sosiaalialan osaamiskeskukset haluavat, tämä 
tausta sekä tilanne huomioiden, välittää viestiin siitä, että voimme olla tyytyväisiä kun asia on edennyt 
eduskuntakäsittelyyn pitkän valmisteluprosessin jälkeen.  
 
Eriarvoisuuden vähentäminen ja sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen vahvemmin esiin  
 
Hallituksen esitys antaa kuitenkin aihetta pohtia eräitä sekä periaatteisiin, arvoihin, että sisältöön liittyviä 
seikkoja. Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat painottivat  lausunnossaan kesäkuussa 2014, että 
sosiaalihuollon yhteiskunnallista tehtävää  eriarvoisuuden vähentäjänä ja sosiaalisia ongelmia  
ehkäisevänä  toimintana pitäisi  edelleen kirkastaa tulevassa laissa ja sen perusteluissa. Hallituksen 
esitystä edeltäneessä sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportissa (Sosiaali- ja 
terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:21) esitettiin säädettäväksi vahvaa yleislakia, joka 
määrittelisi sosiaalihuollon tehtävää ja tarkoitusta  erittäin hyvin. Mielestämme tällaiset 
toimintaperiaatteelliset näkökulmat ja etenkin sosiaalipoliittisesti tärkeät painotukset tulisi välttämättä 
sisällyttää uuteen lakiin. Lakiesityksessä korostetaan nyt kuitenkin entistä enemmän sosiaalialan 
ammattilaisten tekemää työtä – sosiaaliala määritelläänkin sosiaalialan ammattilaisten tekemäksi työksi. 
Lakia voidaankin ehkä  pitää pikemminkin sosiaalipalvelulakina kuin sosiaalihuoltolakina ja keskiössä on  
palveluja käyttävä asiakas ei kuntalainen.  
 
Tätä taustaa vasten olisi erittäin mielekästä sisällyttää uuteen sosiaalihuoltolakiin sosiaalihuollon 
lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportissa (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja 
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muistioita 2012:21) ja lainvalmistelun yhteydessä esitetty luku 2 ”Hyvinvoinnin edistäminen” tapainen 
sisältö ja pykäläkokonaisuus. 
 
Tuen tarpeisiin vastaavat sosiaalipalvelut (14 §) 
 
Pykälässä 14 luetellaan palvelut, joilla kunnan on vastattava asiakkaiden tarpeisiin. Tällaisen luettelon 
vaarana on, että se voi pikemminkin  jähmettää palvelutarjontaa kuin kannustaa räätälöimään tuoreesti 
ajan haasteisiin vastaavia palveluja. Luettelo ja lakiesitys ei esimerkiksi tunnista peliriippuvuutta  
jatkuvasti kasvavaksi ongelmaksi, joka aiheuttaa monenlaista sosiaalista haittaa koko riippuvaisen 
ihmisen lähipiirille. Vaarana on, että tulevaisuudessa palveluja tuotetaan yhä tiukemmin vain siltä 
pohjalta, mihin lainsäädäntö velvoittaa jolloin tämänkaltaiset ongelmat rajautuvat kokonaan 
järjestämisvastuun ulkopuolelle.  
 
Sosiaalihuollon pitkän historian ja kuntasidonnaisuuden näkökulmasta on huonoa tehdä laki tällaiselle 
pohjalle. Johtopäätös on se, että sosiaalihuollon yhteiskunnallinen missio sekä sosiaalisia ongelmia 
ennaltaehkäisevä tehtävä näin jää hämäräksi. Olisi myös suotavaa, että tuleva laki ja sen esityöt 
sisältäisivät mahdollisuuksia ja toimivaltaa muotoilla palveluja ja kehittää palveluvalikoimaa tulevaisuuden 
haasteisiin ja tarpeisiin vastaavaksi. Tarkoitushan on säätää sellainen sosiaalihuoltolaki, joka toimii 
tehokkaasti kahden – kolmenkymmen vuoden aikajänteellä.  
 
Myös sosiaalihuollon kehittäminen, tutkimus ja koulutus vaativat asiallisen säädöspohjan 
 
Hallituksen esityksestä puuttuu edelleen selkeät pykälät sosiaalihuollon kehittämisestä, tutkimuksesta ja 
koulutuksesta. Lain valmisteluprosessin aikana ja perusteluissa on säännöllisesti tätä puutetta perusteltu 
sillä, että asiakokonaisuudesta säädetään aikanaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa. Me 
tiedämme nyt, että tällaista ja terveydenhuoltoon verrattavissa olevaa kokonaisuutta ei esiinny työn alla 
olevassa järjestämislaissa. Tarpeeksi monessa yhteydessä on todettu, että sosiaalihuollolla on tarvetta 
vahvistaa kansallisesti kehittämistä, tutkimusta ja koulutusta. Asiakkailla on oikeus edellyttää palveluja 
jotka perustuvat tutkittuun tietoon ja järjestelmälliseen kehittämiseen. Jotta myös sosiaalihuollolla olisi 
realistiset mahdollisuudet vastata tulevaisuuden haasteeseen, on sosiaalihuollolla oltava riittävästi 
resursoitu ja saumattomasti toimiva kehittämis-, tutkimus- ja koulutusrakenne, jossa yhteydet yliopistojen, 
ammattikorkeakoulujen, sosiaalialan osaamiskeskusten ja alan sektoritutkimuslaitosten kesken ovat 
vahvat ja toimivat. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö ja yhtäläiset toimintamahdollisuudet tutkimus- ja 
kehittämistoiminnassa sekä yhteydet kunnan muihin hyvinvointitoimijoihin on turvattava. Tälläkään 
hetkellä sosiaalihuollolla ei kansallisesti ole riittävästi resursseja vastata tähän haasteeseen. Nämä faktat 
huomioiden ja todeten olisi perusteltua säätää uudessa sosiaalihuoltolaissa edellisen sosiaalihuollon 
lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportin (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 
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2012:21) ja lainvalmistelun yhteydessä esitetyt eriävän mielipiteen numero 3 mukaiset pykälät 
sosiaalihuollon kehittämisestä, koulutuksesta ja tutkimuksesta. Pykälät turvaisivat tämän 
asiakokonaisuuden minimitason ja antaisivat myös sosiaalialan osaamiskeskuksille edelleen ja uudessa 
lainsäädännön kokonaisuudessa sosiaalihuoltolain kautta selkeän mandaatin. 
 
Vaikutuksen lastensuojeluun olisi otettava vielä erilliseen tarkasteluun  
 
Hallituksen esityksen mukaan myös lastensuojelulakia uudistettaisiin ja osa säädöksistä siirtyisi 
muutettuina osaksi uutta sosiaalihuoltolakia. Osa näistä muutoksista on varmaan perusteltuja ja hyviä. 
Uuden lain tarkoituksena on turvata lapsiperheiden tarvitsemat palvelut peruspalveluissa ja siten ehkäistä 
perheiden ja lasten siirtyminen lastensuojelun asiakkaiksi ns. ”turhaan”. Tästä seuraa tietenkin myös se, 
että näitä palveluja on de facto kunnissa resursoitava jotta lain tarkoitus toteutuisi. Mutta esitys ja 
esityksen tuomat muutokset itse lastensuojelulakiin ovat pulmallisia. Lakiesityksen vaikutuksen odotetaan 
olevan lastensuojelun kokonaisuuteen huomattavan suuri, mutta epävarmaa on, millä tavalla kunnat 
pystyvät uusiin vaatimuksiin vastaamaan. Lastensuojelun kokonaisprosessin toteutuminen ja lapsen 
oikeus suojeluun tulee varmistaa sekä käydä huolellisesti läpi muutokset mm. lastensuojelutarpeen 
arviointiin sekä kiireelliseen huostaanottoon huomioon ottaen koko lastensuojelupalvelujen kokonaisuus. 
Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että lastensuojelulakiin tehtävät muutokset vaatisivat erillisen 
tarkastelun. Olisi suotavaa, että tästä muutosprosessista tehtäisiin oma selvitys tai ennakoiva vaikutusten 
arviointi. Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat aikaisemminkin ilmoittaneet olevan käytettävissä tämän 
tyyppisten vaikutusten arvioinnin toteuttajina, ja ovat sitä edelleen.  
 
Omavalvonta ja henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 
 
Haluamme myös kiinnittää eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan huomiota pykäliin 47 
(Omavalvonta) ja 48 (Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus). Ne sisältävät ainakin osittain kunnille uusia 
tehtäviä ja tuovat uuden välineen palvelutason arviointiin. Pykälillä säädetään sosiaalipalvelujen  
jatkuvasta seuraamisesta ja arvioinnista ja sen pohjalta tehtävästä kehittämisestä. Ajan hengen 
mukaisesti asia kuitenkin nimetään valvonnaksi. Kantamme on se, että tällaisen uuden toimintamallin 
luominen vaati selkeätä ja pitkäjänteistä kehittämistä ja ennen kaikkea uusien yhteistyömuotojen luomista 
sosiaalihuollon asiakkaiden kanssa jotta tuloksena oli tavoitteen mukainen  parempi palvelujen laatu 
ilman että toiminta leimautuisi ensisijaisesti kontrolliksi.   
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Edessä mittava kehittämistyö 
 
Uuden sosiaalihuoltolain on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2015 alusta. Aikataulu on siten erittäin 
tiukka. Lakiesitys sisältää myös huomattavia muutoksia sosiaalihuollon tehtäviin ja toimintatapoihin. 
Haluamme esittää huolen liittyen tämän aikataulun haastavuuteen ja toimenpanon resursointiin. Laki toisi 
kunnille todella mittavat haasteet palvelujen kehittämiselle, uusien toimintamallien käyttöönotolle, 
tehtävärakenteiden uudistamiselle ja resurssien uudelleen suuntaamiselle. Kaikki tämä vaatii 
onnistuakseen  uudenlaista yhteistyötä asiakkaiden ja kuntalaisten kanssa ja systemaattista laajassa 
yhteistyössä tehtävää hyvin organisoitua kehittämistyötä ja vahva muutosjohtajuutta. 
 
 

 
osaamiskeskusjohtajaverkoston koordinaatiosta vastaava 
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus, FSKC, Torbjörn Stoor, TJ 
 
 
 
 
 


