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AJANKOHTAISIA ASIOITA STM:SSÄ

• Sotepaketti edelleen valiokunnassa, mutta toimeenpanon 
valmistelu jatkuu..

• Meneillään maakuntien ja STMn ohjausneuvottelut (2. 
harjoituskierros) sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamisesta 
• Kytkeytyy osaksi valtioneuvoston yhteistä ohjauksen 

kokonaisuutta
• Neuvotteluissa luodaan tilannekuva maakunnan sote-

palveluista ja sovitaan kehittämistoimista
• Neuvottelujen taustalla THL:n arviointiraportit jokaisesta 

maakunnasta
•  lopputuotoksena STM tekee selvityksen palvelujen 

yhdenvertaisesta saatavuudesta ja rahoituksen riittävyydestä
• Syventyvä yhteistyö ja vuoropuhelu maakuntien kanssa on 

onnistuneen ohjauksen edellytys  suuntana kumppanuus 
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MUUTA AJANKOHTAISTA

• Hallituksen esitys uudeksi kotouttamislaiksi HE 96/2018 
eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä

• Hallituksen kärkihankkeet päättymässä, loppuseminaarit tulossa
• Hankkeiden tuotosten/tulosten esittely
• Valmistelussa palveluintegraation muutosohjelman kautta tukea 

maakunnille tuotosten jalkauttamiseen

• Valmistautuminen uuteen hallitusohjelmaan
• Ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset
• STM:n tulevaisuuskatsauksessa nostot (3) liittyvät toimeentuloon 

(sosiaaliturvauudistus), palveluihin (ketterät ja asiakaslähtöiset 
palvelut, tiedolla johtaminen) ja toimintakykyyn (ihmisen 
hyvinvointiin, terveyteen ja työllisyyteen investoiminen)

• http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160904
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SOSIAALITYÖN TULEVAISUUS SELVITYSRYHMÄ

• Taustalla ministeri Annika Saarikon koolle kutsuma sosiaalityön 

pyöreä pöytä ja siellä esiin tulleet ehdotukset toimenpiteiksi.

• Ryhmän tehtävänä on kirkastaa sosiaalityön visio muuttuvassa 

toimintaympäristössä ja laatia konkreettiset toimenpide-

ehdotukset ja tiekartta niiden toteuttamiseksi

• Toimikausi 2.10.2018 – 28.2.2019

• Ryhmän kokoonpano: 
• Anna Metteri, YTT

• Pekka Karjalainen, VTL

• Minna Strömberg-Jakka, VTM
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SELVITYSHENKILÖRYHMÄN TULEE TYÖSSÄÄN: 

• määritellä, mihin sosiaalityöllä pyritään yhteiskunnassa, 

yhteisöissä ja yksilöiden kohdalla;

• tunnistaa keskeiset ilmiöt ja toiminta-areenat, joiden kohdalla 

sosiaalityön osaamista eniten tarvitaan;

• löytää keinoja sosiaalityön tavoitteellisuuden ja vaikuttavuuden 

näkyväksi tekemiseen ja todentamiseen arjen perustyössä; 

• esittää ratkaisuja sosiaalityön osaamistarpeisiin vastaamiseksi 

sekä sen vaikuttavien työmenetelmien ja monitoimijaisen 

yhteistyön edistämiseksi; 

• esittää konkreettisia sosiaalityön ja asiakasohjauksen 

toimintamalleja maakunnallisessa toimintaympäristössä sekä

• huomioida erityisesti paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden

tarpeisiin vastaaminen
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MUUTA SELVITYSRYHMÄN TYÖSKENTELYSTÄ

• Tavoitteena on tuottaa loppuraportti konkreettisine ehdotuksineen 
helmikuun loppuun mennessä

• Pieni taustaryhmä tukee selvitysryhmää tavoitteen saamisessa
• Jatkotoimenpiteistä keskustellaan esitysten valmistumisen jälkeen
• Tulossa uusi sosiaalityön pyöreä pöytä raportin valmistuttua
• Mahdollisesti avoin lausuntokierros keväällä

• Lisäksi kevään aikana valmistuu THL:n tekemä selvitys julkisen 
vallan ja muun hallintotyön osuudesta sosiaalihuollossa
• Esim. sosiaalihuollon päätöksenteon suhde tosiasialliseen 

hallintotoimintaan; päätöksenteon arviointi erit. sosiaalityön ja 
sosiaaliohjauksen palveluissa 

• Selvityksessä tulee esittää konkreettisia kehittämistoimia sekä 
mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita, jos niitä tulee esiin

• Selvitys yhteen sovitetaan selvitysryhmän työn kanssa aikataulun 
mahdollistamissa puitteissa
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