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AJANKOHTAISTA 
Lausuntoyhteenveto sote-uudistuksen esitysluonnoksesta on julkaistu

• Hyvinvointialueet

• Tavoitteena antaa hallituksen esitys joulukuussa 2020 eduskunnalle

• Sote100 – pakettia valmistellaan

• Maakuntaneuvotteluihin valmistaudutaan ministeriössä

Sosiaaliturvauudistuksen komitea työ
• Sosiaaliturvan monimutkaisuus raportti

• (Tosiasiassa työkyvyttömien työttömien asema)

• Ansiotulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen

• Vähimmäisturva, perusturva ja asuminen

• Palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen

Toimeentulotukilakia uudistavan työryhmän tilanne
• Tavoitteena on väliraportti n. helmi-maaliskuussa 2021

• Nykyjärjestelmän ongelmien kuvaamisesta kohti vaihtoehtoisia malleja ratkaista niitä

• Tietosuoja-asiat olleet erityisen kiinnostuksen alla  parissa viime kokouksessa



AJANKOHTAISTA 

Tarkennuksia kuntouttavaa työtoimintaa koskevaan lakiin

• Kuntouttavan työtoiminnan asemaa sosiaalipalveluna selkeytetään. Laissa määritellään 
kuntouttavan työtoiminnan sisältö nykyistä tarkemmin ja selkeytetään asiakkaan asemaa 
sekä eri tahojen roolia. Lakiin tehdyillä muutoksilla tarkennetaan myös järjestämisen ja 
tuottamisen käsitteitä. Kuntouttavaan työtoimintaan sisältyy jatkossa aina henkilön 
tarvitsema tuki ja ohjaus. Lisäksi aktivointisuunnitelmaan ja monialaiseen 
työllistymissuunnitelmaan kirjataan kuntouttavan työtoiminnan tavoite, sekä henkilölle 
annettava tuki ja ohjaus kuntouttavan työtoiminnan aikana.

• Muutokset tulevat voimaan 1.1.2021

Yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoitushaku on avattu ja 
tutkimuksen painopisteet on määritelty

• Mikäli tämän vuoden hakuun ei ehdi, tulee ensi vuonna uusi haku ja sinne halutaan 
hankkeita, joissa käytännön työ on vahvasti mukana tutkimuksissa

Asiakasmaksulain uudistus on eduskunnan käsittelyssä 

• Ohjausta/koulutusta tullaan järjestämään, toivon mukaan tämä voisi tapahtua 
yhteistyössä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa



AJANKOHTAISTA

Kotouttamista koskeva selonteko

• Tarkoituksena uusia kotoutumisen prosesseja, mm. kotoajan lyhentäminen

• Luodaan valtakunnallinen kotoutumisen työmalli 

• Erityinen huomio työelämän ulkopuolella oleviin kotoutujiin mm. kotona 

lapsia hoitavat vanhemmat ja heidän tavoittaminen 

kotoutumistoimenpiteisiin 

• Isoja kysymyksiä mm. kunnan, te-hallinnon ja sote-palveluiden välinen 

yhteistyö ja asiakkaiden ohjautuminen  

• Kv-suojelua saavien osalta arvioitava aina sosiaalihuollon palvelujen tarve 



AJANKOHTAISTA (COVID 19-EPIDEMIA)

• STM:n tiedonkeruu perustason tilanteesta on edelleenkin tauolla. Tietoa 

palveluvelasta tarvitaan jatkoa ajatellen 

• EU elpymispaketin valmistelussa on arvioitu Covid 19-epidemian vaikutuksia 

sosiaalihuoltoon ja syntyneeseen palveluvelkaan (myös terveydenhuoltoon 

ja hoitovelkaan). Aikuissosiaalityön näkökulmasta huolena on työ- ja 

toimintakyvyn vajeiden syveneminen ja työttömyyden kasvu. 



AJANKOHTAISTA VALTIONAPUHAKUIHIN 

LIITTYEN
Tulevaisuuden sote-keskus hankkeet ovat aloittaneet

• THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tukee Tulevaisuuden sote-keskus ohjelman alueellisia hankkeita 
sosiaalihuollon kehittämisessä. Kehittämisohjelma rakentuu kolmesta teemakokonaisuudesta:

1. Monialainen sosiaalityö ja vaikuttava sosiaalihuolto

2. Sosiaalihuollon menetelmällinen kehittäminen

3. Rakenteellinen sosiaalityö

Asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiskokonaisuudessa 
aloittaa 7 kaupungin hankkeet

• Keskeisiä teemoja hankkeissa: liikkuvan työn ja jalkautuvien tiimien kehittäminen/pysyvien tiimien 

perustaminen, asumisneuvonnan kehittäminen (talousneuvonta linkki muutamissa ja toiminnan erilaiset 

muodot), matalankynnyksen toiminnan kehittäminen, kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen

• Todennäköisesti toteutuu vielä täydentävä haku vuoden vaihteessa

Työkykyohjelman hankepäätökset ovat allekirjoitettavana ministerillä
• Esityksen mukaan valtionavustushankkeita on tarkoitus rahoittaa 17 milj. €. 



AJANKOHTAISTA VALTIONAPUHAKUIHIN 

LIITTYEN

ESR+ tulevan ohjelmakauden teemat ovat nyt valmistelussa ja ne 

viimeistellään loppuvuoden aikana. 

• Uutena on tulossa lapsiköyhyyteen kohdistuva kokonaisuus, joka on suoraa 

materiaalista tukea, minkä käytännön toteutusta mietitään. 

STM on tilannut selvityksen ruoka-avun järjestämisen nykytilasta ja siitä, 

miten se olisi järkevintä jatkossa toteuttaa. 

• Selvityksen tekijäksi on valikoitunut Socca ja sen pitäisi valmistua vuoden loppuun 

mennessä. 


