
SOTE-LAKILUONNOSTEN VERKOSTOKÄSITTELYT 2020 

Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -verkosto 20.8.2020 

 

Osallistujat 

Alustajina tilaisuudessa toimivat:  

Myllärinen Tarja, yksikön johtaja 

Myllymäki Juha, lakiasiain johtaja 

Uotinen Sami, johtava lakimies 

Vainio Karri, erityisasiantuntija 

Vogt Ellen, erityisasiantuntija 

 

KÄSITTELYTEEMA 1: Sote-järjestäminen, tuottaminen ja maakuntien 

yhteistoiminta 

- aluksi tuotiin esille julkisen vallan käytön määritelmän ongelma. 

- Keskusteltiin siitä, voiko sote -maakunta hankkia jotkut palvelut (esim. kuntouttava 

työtoiminta) kunnalta, koska kuntien tilanteet vaihtelevat keskenään suuresti. 

- todettiin, että yksityisiä palveluntuottajia on paljon esim. asumispalveluissa. Pohdittiin sitä, 

että jos ostot eivät ole mahdollisia, siirrytäänkö silloin vuokratyövoiman käyttöön ja miten 

sitä hoidetaan olemassa olevilla johtamisresursseilla ja miten hoidetaan yksityisen 

palvelutuotannon jatkuva valvonta. 

- Viranomaistyön määritelmä on haastava; eri tahot määrittävät viranomaistyötä eri tavoin. 

- Miten palvelutarpeen arvioinnissa voidaan hyödyntää yksityisten palveluntuottajien 

tuottama tieto? 

- STM:lle tulee kirjata palveluiden ostamiseen liittyviä ongelmia! 

- Vuokratyövoiman kelpoisuuden varmistaminen tulee tuottamaan töitä. 

- Myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluissa on rajoitustoimia. 

- lakiluonnoksen mukaan häiriötilanteessa maakunnan tulisi tuottaa palvelut itse -> tulisi lisätä 

mahdollisuus ostaa palvelut toiselta yksityiseltä palveluntuottajalta 

- Aikataulu on todella kireä ja siirtymäaikataulu lyhyt 

- päihdehuollon osalta ongelmallista se, mitkä palvelut ovat sosiaali- ja mitkä 

terveydenhuollon palveluja 

- palvelusetelin osalta ongelmallista se, että asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä - 

tuleeko palvelusetelin rinnalla olla maakunnan omaa tuotantoa? 

KÄSITTELYTEEMA 2: Maakunnat, maakuntien yhteistoiminta ja suhde kuntiin  

- Miten toimitaan kuntouttavan työtoiminnan osalta? Kuntouttavaa työtoimintaa ei voi antaa 

yrityksille. 

- Työllisyyden hoito ollut pitkälle monitoimijaista 



- Lastensuojelun osalta ongelmallista, että maakunnan tulee päästä sopimuksiin kaikkien 

alueensa kuntien kanssa 

- Asumisen järjestämisen osalta ongelmaksi muodostuu, että vuokra-asunnot ovat ja pysyvät 

kunnissa, nyt palvelut siirtyvät maakunnille. Jos nyt joudutaan tekemään lukuisia sopimuksia 

eri toimijoiden kesken, tulee työstä raskaampaa. 

- Monituottajamallin käyttö tulee ongelmalliseksi, järjestöillä on olemassa osaamista, jota 

muualla ei välttämättä ole olemassa. 

- Miten kotoutuminen jatkossa järjestetään? 

- Jos kotoutuminen on kunnassa, tarvitaan usein laajasti sote -palveluja. Myös 

työllisyyspalvelujen rooli tärkeä. 

- Paikallisen sopimisen merkitys on tärkeä ja sen tulisi olla mahdollista. 

- Ei ole järkevää, että kotoutumisen osalta palvelujen koordinaatiovastuu olisi 

työllisyyspalveluissa, haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden osalta tarvitaan pitkälti 

aikuissosiaalityön kaltaista työtä. Koordinaatiotehtävä haastava useiden toimijoiden takia. 


