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Eduskunnan sosiaali‐ ja terveysvaliokunta 
Kuuleminen 30.9.2010 terveydenhuoltolaista 
 
Hallituksen esitys HE 90/2010 vp  terveydenhuoltolaiksi  sekä  laeiksi kansanterveyslain  ja erikoissai‐

raanhoitolain muuttamisesta sekä sosiaali‐ ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muut‐

tamisesta 

Sosiaalialan  osaamiskeskusjohtajat  esittävät  terveydenhuoltolain  käsittelyyn 
kunnioittaen seuraavaa: 

Osaamiskeskusjohtajat haluavat  kiinnittää  erityisesti  huomiota  terveydenhuoltolain niihin pykäliin, 

joissa säädetään tai jotka liittyvät ja ohjaavat sosiaalihuollon opetus‐, tutkimus‐ ja kehittämistoimin‐

taa. Yleisesti haluamme painottaa, että terveydenhuoltolain tulisi omalta osaltaan vahvistaa perus‐

palveluja, tukea ja  luoda uusia, aikaisempaa parempia edellytyksiä sosiaali‐ ja terveydenhuollon yh‐

teistyölle ja eheydelle. Lisäksi korostamme, että terveydenhuoltolain säätäminen ei saisi johtaa sosi‐

aalihuollon alisteiseen asemaan terveydenhuoltoon nähden.  

Osaamiskeskusjohtajat  katsovat,  että  tulevaisuuden  sosiaali‐  ja  terveydenhuollon  haasteiden  voit‐

tamisessa tarvitaan vahvaa, kehittämiseen perustuvaa yhteistyötä.  

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon lakien eriaikainen valmistelu 

Terveydenhuoltolakia on  luonnehdittu terveydenhuollon sisältölaiksi. Tämän vuoksi osaamiskeskuk‐

set ovat huolissaan siitä, että sosiaali‐ ja terveydenhuollon lakien eriaikainen valmistelu vaikeuttaa  

sosiaali‐  ja  terveydenhuollon  työkäytäntöjen moniammatillista  ja  toisiaan  tukevaa  ja  täydentävää 

kehittämistä. Siitä huolimatta, että  toistuvasti on  todettu, että opetus‐,  tutkimus‐  ja kehittämistoi‐

minnasta  säädettäisiin  vasta  sosiaali‐  ja  terveydenhuollon  järjestämistä,  valvontaa  ja  kehittämistä 

koskevassa  lainsäädännössä, on kuitenkin terveydenhuoltolaissa pitkälle menevät ehdotukset   sekä 

sairaanhoitopiiriin sijoittuvan perusterveydenhuollon yksikön (35 §)  tehtävistä että yliopistotasoisen 

terveyden  tutkimuksen rahoituksesta  (61 §).   Vaarana on, että sosiaali‐  ja terveydenhuollon  järjes‐

tämistä,   valvontaa  ja kehittämistä koskevassa  lainsäädännössä sosiaaliala  tullaan sovittamaan  ter‐

veydenhuoltolaissa säädettyyn malliin. Tällöin menetetään ne vahvuudet, jotka sosiaalialan kehittä‐

miseen on onnistuttu osaamiskeskusjärjestelmän avulla rakentamaan – vankka kiinnittyminen kun‐

takenttään ja peruspalveluihin, verkostoitunut, 3. sektorin ja alueen muut toimijat laajasti huomioon 

ottava  työote,  joustava organisointi  ja nopea  reagointi sekä päämäärätietoinen pyrkimys saada ai‐

kaan muutoksia, jotka merkitsevät asiakkaille laadukkaampia palveluja.  

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, pykälä 34 

Laissa on sosiaali‐ ja terveyspalvelujen samanaikaisuus tuotu esiin ja sitä on korostettu lain peruste‐

luissa,  kuitenkin  varsinaisessa  lakiehdotuksessa  sosiaalipalvelujen  näkökulma  jää  varsin  ohueksi. 

Sosiaalipalvelujen  tulisi  olla  tunnistettuina  ja  huomioituna  jo  sairaanhoitopiirin  kuntien  laatimissa 

terveydenhuollon  järjestämissuunnitelmissa  ja niiden  tulisi  siten olla  sosiaali‐  ja  terveydenhuollon 

järjestämissuunnitelmia, joita jo joillakin alueilla tehdään tällä nimellä ja vastaavalla sisällöllä. Koska 
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sosiaali‐  ja  terveyspalvelut  järjestetään  kunnissa  integroidusti,  tuntuu  oudolta,  että  suunnitelma 

tehtäisiin eriytetysti. Uuden terveydenhuoltolain ei näin ollen tulisi ohjata vanhoihin käytäntöihin. 

 
Sosiaali‐  ja  terveydenhuollon  järjestämissuunnitelmiin  tarvitaan  mm.  tutkimustietoa  väestön  hy‐

vin/pahoinvoinnista, terveydentilasta, sosioekonomisesta asemasta, elinoloista, perheiden  ja  lasten 

asemasta sekä palvelujen saatavuudesta  ja saavutettavuudesta  (esim. kielelliset  ja kulttuuriset sei‐

kat). Vakavimpia ongelmia näyttää olevan jatkuva terveys‐ ja hyvinvointierojen kasvu erojen ollessa 

nimenomaan sosiaalisia eroja. Tästä näkökulmasta on tärkeää, että perusterveydenhuollon ja sosiaa‐

lihuollon yhteisiin asiakasryhmiin kuten vanhuksiin, päihdeongelmaisiin, vammaisiin, heikoissa olo‐

suhteissa eläviin lapsiin ja nuoriin, asunnottomiin, moniongelmaisiin  ja muista kulttuureista tulevien 

henkilöiden palveluihin kohdistuvaa tutkimus‐  ja kehittämistyötä olisi mahdollista tehdä   paljon ny‐

kyistä  vahvemmin.    Tutkimustietoa  tarvittaisiin  terveydeltään  ja  hyvinvoinniltaan  huonoimmassa 

asemassa  olevien  ongelmien  ennaltaehkäisemiseksi  sekä  palvelujen  ja  elinolojen  parantamiseksi. 

Tässä mielessä sosiaali‐ ja terveydenhuollon opetus‐, tutkimus‐ ja kehittämistoiminnan onnistumisel‐

la on suuri merkitys myös laissa ehdotettujen järjestämissuunnitelmien käytännön toteutuksen kan‐

nalta. 

Perusterveydenhuollon kehittämisyksikkö, pykälä 35 

Terveydenhuoltolain  35  §:ssä  säädetään  sairaanhoitopiireihin  sijoittuvista  perusterveydenhuollon 

yksiköistä.  Yksiköillä  on  samansuuntaiset  tehtävät  kuin  sosiaalialan  osaamiskeskuksilla  ja  pykälän 

perusteluihin onkin kirjattu velvoite toimia yhteistyössä osaamiskeskusten kanssa. Sosiaalialan ope‐

tus‐,  tutkimus‐  ja kehittämistoiminnan vahvuus on, että se  tapahtuu verkostomaisesti organisoitu‐

neena lähellä asiakastyötä. Useimmilla osaamiskeskus‐alueilla ajatus osaamiskeskustoiminnan sijoit‐

tumisesta  sairaanhoitopiirin  kuntayhtymään  on  lähtökohtaisesti  vieras.    Lakiin  tulisikin  tältä  osin 

saada muotoilu, joka samaan aikaan sekä vahvistaa sosiaali‐ ja terveydenhuollon eheyttä että mah‐

dollistaa osaamiskeskuksissa  jo  vakiintuneeksi muodostuneen  toimintatavan  säilymisen  ja  leviämi‐

sen: matalalla hallintohierarkialla, joustavasti ja nopeasti, lähellä kuntatoimijoita ja asiakkaita, kehit‐

tämisen hyöty nopeasti asiakkaille. 

 
Perustason sosiaali‐ ja terveyspalveluja toteutettaessa on yhä vähemmän sellaisia palvelua, joissa ei 

tarvita sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon osaamista. Laajan yhteisen asiakasjoukon kannal‐

ta on  tärkeää, ettei yhteinen kehittämistyö vaarannu eri hallinnollisille  tasoille organisoitumisesta. 

Tässä suhteessa sosiaali‐  ja terveysministeriön sosiaali‐  ja terveydenhuollon aluekokeilun osana to‐

teutettavat  opetus‐,  tutkimus‐  ja  kehittämistoiminnan  kokeilut  ovat merkittäviä.  Ne  toivottavasti 

tuovat esiin malleja,  joissa sairaanhoitopiiriin sijoittuvan perusterveydenhuollon tutkimus‐  ja kehit‐

tämistoiminnan parhaat puolet  yhdistyvät  vankasti    kunta‐  ja  järjestökenttään  kiinnittyvän  sosiaa‐

lialan osaamiskeskustoiminnan parhaiden puolien kanssa.    

Terveyskeskusten kehittäminen, koulutus ja tutkimus, pykälä 37 

Sosiaali‐  ja  terveydenhuollon  lainsäädännön uudistamisen päämäärät  liittyvät  kiinteästi myös  am‐

mattitaitoisen henkilöstön  saatavuuteen  ja  koulutusjärjestelmän uudistamiseen.  Terveydenhuolto‐

laitoksia tulisi  käyttää soveltuvin osin myös sosiaalialan henkilöstön koulutukseen. Erityisesti sosiaa‐
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li‐ ja terveysalan opetuksen käytännön  läheisyyttä ja käytännössä tapahtuvaa moniammatillisuuden 

opetusta  tulisi  lisätä. Koulutusta koskeva maininta  tulisi sisällyttää 37§:n   osaksi  tai sitä koskevaan 

asetukseen.  

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitus, pykälä 61 

Edellisiin perusteluihin nojaten ehdotamme, että 61 §:ssä mainitut  tutkimustoimikunnat velvoitet‐

taisiin ottamaan huomioon  tutkimuksen painoalueita  ja  tavoitteita määritellessään myös peruster‐

veydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteisiin, peruspalveluissa kohdattaviin asiakasryhmiin (vanhukset, 

lapsiperheet,  mielenterveys‐  ja  päihdeongelmaiset,  vammaiset,  maahanmuuttajat,  asunnottomat 

jne.) suuntautuvan tutkimuksen.  Jotta näin tapahtuisi edellyttäisi se, että yliopistotasoisessa tervey‐

den  tutkimuksen  toimikunnassa  olisi myös  kunnallisen  sosiaali‐  ja  terveydenhuollon  edustus    ‐  ei 

pelkästään edustusta terveydenhuollon toimintayksiköistä. Sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon 

tutkimustarpeet olisi otettava niiden merkityksen edellyttämällä tavalla huomioon rahoitusta suun‐

nattaessa.   

Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan visioita 

Osaamiskeskusjohtajat ovat visioineet sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan tulevaisuutta neljän 
vaihtoehdon avulla.  Nämä vaihtoehdot ovat: 
 

1. Jatkaminen nykyisellä pohjalla ja keskittyminen nykyistä korostuneemmin sosiaali‐
työn ja sosiaalipalvelujen kehittämiseen ja uudistamiseen 
 

2. Sosiaalihuollon  ja  perusterveydenhuollon  yhteyden  tiivistäminen  sekä  osaamis‐
keskustyön kytkeminen yhteen perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa 

3. Sosiaalialan oppimis‐  ja tutkimusklinikoiden ympärille rakentuva tiivis yhteys am‐
matilliseen ja korkeakoulutukseen.  

4. Laaja verkostoitunut yhteistyömalli,  joka  rakentaa nykyisen osaamiskeskusmallin 
pohjalle  tiiviin yhteistyön perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon  sekä am‐
matillisen ja korkeakoulutuksen kanssa. 

Näillä perusteilla sosiaalihuollon ja terveydenhuollon opetus‐, tutkimus‐ ja kehittämistoiminnasta 
tulisi säätää samanaikaisesti vasta järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevassa laissa. 

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat 

Itä‐Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO, Tarja Kauppila 
Kaakkois‐Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom, Tarja Myllärinen 
Keski‐Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske, Marja Heikkilä 
Länsi‐ ja Keski‐Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito, Merja Salmi 
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Sonet Botnia, Arto Rautajoki 
Pohjois‐Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Kaisa Kostamo‐Pääkkö ja Petri Kinnunen 
Päijät‐Hämeen ja Itä‐Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso, Päivi Hiltunen 
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca, Pirjo Marjamäki 
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus FSKC, Torbjörn Stoor 
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Pikassos, Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta‐Hämeessä ja  
Satakunnassa, Kristiina Laiho 
Varsinais‐Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasso, Merja Anis 


