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He 30272010 vp 
Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisiä sosiaalipalveluja koskevan lainsää-
dännön uudistamiseksi 
 
Yksityiset sosiaalipalvelut ovat nopeasti lisääntyneet ja sama suunta jatkuu myös lähivuosina.   
Onkin hyvä asia, että yksityisiä palveluja koskevaa lainsäädäntöä  selkiytetään ja yhdenmukais-
tetaan.  Vaikka nyt esillä olevan lakiesityksen sisällölliset muutokset ovatkin melko vähäisiä, on 
suunta oikea ja kunnianhimoisemman uudistuksen välietappina esitys on hyvä. Uudistuksen 
tavoitteet ovat oikeansuuntaisia ja tehdyt muutokset linjassa tavoitteisiin nähden. Uusi laki on 
onnistunut hyvin täsmentämään, selkeyttämään ja yhdenmukaistamaan säännöksiä. 
 
Soccan kannanotto perustuu pääkaupunkiseudun kuntien yksityisten sosiaalipalvelujen ostami-
sesta vastaavien henkilöiden kommentteihin.  Socca on kuntien, yliopiston, ammattikorkeakou-
lujen ja järjestöjen  yhteinen organisaatio eikä itse suoranaisesti ole tekemisissä valvonnan 
kanssa.  Valvonnan ja kehittämisen raja  on kuitenkin veteen piirretty ja kehittämistä ja tutkimus-
ta tarvitaan uusien  valvonnan menetelmien luomiseksi.  Kehittämistyötä tarvitaan myös silloin 
kun  etsitään  ratkaisujen  valvonnassa esiin tulleisiin epäkohtiin. Sosiaalialan osaamiskeskuk-
set tekevätkin kukin omalla alueellaan runsaasti yhteistyötä myös aluehallintoviranomaisten 
kanssa ja voivat olla edistämässä yhdenmukaisten käytäntöjen syntyä . 
 
Yksityiskohtaisia kommentteja: 
6 § Omavalvontasuunnitelma 
Kuntien  näkökulmasta on hyvä asia, että palvelun tuottaja velvoitetaan laatimaan omavalvonta-
suunnitelma.  Jotta suunnitelmat olisivat yhdenmukaisia koko maassa, on tärkeää että Valvira 
antaa ohjeita/määräyksiä sen sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta.  Pykälässä pitäisikin vel-
voittaa Valvira antamaan ohjeet omavalvontasuunnitelmasta sen sijaan, että  vain väljästi tode-
taan  ”voi antaa”. 
 
 7 § - 9 § Luvan hakemista  koskevat pykälät 
Kunnan roolista HE:ssä todetaan ainoastaan  ”Tarkastukseen voi osallistua aluehallintoviraston 
pyynnöstä sen kunnan edustaja, jonka alueella sosiaalipalveluja on tarkoitus tuottaa” (9 §:n vii-
meinen lause).  Käytännössä kunnan edustaja  ainakin pääkaupunkiseudulla  tekee tarkastus-
käynnin uuden palvelun tuottajan luo ja usein laatii sen pohjalta myös  lausunnon luvan myön-
tämistä varten.  Tämä onkin todettu hyväksi aluksi kunnan valvontaviranomaisen ja palvelun-
tuottajan jatkoyhteistyölle. Edm. 9  pykälän muotoilu kunnan roolista  voisi olla täsmällisempi.  
 
11 § Ilmoituksenvaraiset palvelut  
Kunnan roolin muuttuminen aiheuttaa hämmennystä – onko kunnan pidettävä luetteloa vai mitä 
merkitsee? Alihankkijat sovitaan yleensä jo kun kilpailutuksen pohjalta tehdään hankintapäätös-
tä eli ovat kyllä kuntien tiedossa.  
 
On hyvä suunta, että uudessa laissakin korostetaan ennakoivaa valvontaa ja  myös kunnan 
valvontaviranomaisen antaman ohjauksen ja neuvonnan  merkitystä.  Esimerkiksi pääkaupunki-
seudulla on vakiintunut tapa järjestää 1-2 ohjaus- ja neuvontatilaisuutta vuosittain yksityisille 
tuottajille varsinaisten paikan päälle tehtyjen tarkastuskäyntien lisäksi. Käytännössä alueelliset 
erot ohjauksessa ovat suuria ja valtakunnallisesti yhdenmukaisten käytäntöjen aikaansaaminen 
edellyttäisikin  Valviran antamia ohjeita ja asiantuntijatukea.  Valvontamenetelmiä olisi mahdol-
lista kehittää (sähköiset kyselyt, Rai-järjestelmän hyödyntäminen), mutta se vaatisi  hyvää yh-
teistyötä eri valvontaviranomaisten ja myös kehittämistyöstä vastaavien tahojen kanssa. Näihin 
asioihin olisi hyvä kiinnittää huomiota kun jatkossa valvontaa ja siihen liittyvää lainsäädäntöä 
kehitetään. 


