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Yhteenvetoa toimialajohdon verkostojen 
palautteesta

Sote-johdon verkostot
Johtaja Tarja Myllärinen, Kuntaliitto

Sivistysjohdon verkostot
Kehittämispäällikkö Irmeli Myllymäki, Kuntaliitto

#sotetulevaisuuspäivä



Sosiaalijohdon verkostojen 
näkemyksiä sote-
uudistuksesta 
Sote-tulevaisuuspäivä 3.9.2020 

Tarja Myllärinen



Sosiaali- ja terveydenhuollon verkostojen 
kuuleminen 

• Keskisuurten kuntien sosiaali- ja 
terveysjohtajat

• Suurten kaupunkien terveysjohtajat

• Suun terveydenhuollon johtajat

• Sosiaalipalvelujen johtajat

• Aikuissosiaalityön kehittämisverkosto

• Sairaanhoitopiirien johtajat

• Erityishuollon asiantuntijaryhmä
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Terveyspalvelujen johtajat

• Terveyspalvelujen johtajat näkivät 
uudistuksen mahdollistavan 
perustason palvelujen vahvistamisen.

• Alueiden erilaisuus edellyttäisi 
mahdollisuutta erilaisiin ratkaisuihin.

• Hyvinvointi- ja terveyserojen 
kaventaminen vaatii hyvin 
organisoitua toimintaa sekä 
yhteistyön toimivuutta kuntien 
kanssa. 
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Sosiaalipalvelujen johtajat

• Sosiaalipalvelujen johtajat korostivat 
alueiden erilaisuutta ja erilaisia 
lähtötilanteita eri maakunnissa. 

• Sote-maakunnan ja kuntien välinen 
sopiminen palvelujen järjestämisestä 
ja tuottamisesta olisi 
mahdollistettava.

• Huolenaiheina olivat erityisesti 
rahoituksen riittävyys, riittävän oman 
tuotannon määrittely ja yhteistyö 
kuntapalveluihin tulevaisuudessa.
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Sairaanhoitopiirien johtajat

• Sairaanhoitopiirien johtajia huomiot 
liittyivät 
• rahoitukseen ja rahoituksen 

määräytymisperusteiden aiheuttamiin 
suuriin muutoksiin, 

• investointien ohjaukseen sekä 
• sote-maakuntien yhteistyöhön ja siitä 

sopimiseen
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Erityishuoltopiirit

• Erityishuollon johtajien verkoston 
näkemyksiin ja valmistelun haasteisiin 
vaikuttaa nykyinen organisoituminen.

• Yhteisenä huolenaiheena ilmaistiin 
viranomaistoimintaa sisältävien 
palvelujen hankkiminen ja 
uudistuksen aikataulu.
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Sivistystoimen verkostojen 
nostot sote-uudistuksesta

Sote tulevaisuuspäivä 3.9.2020

Irmeli Myllymäki, kehittämispäällikkö



Lakiehdotuksista yleisesti (SISOTE-
näkökulma)
• Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestämisvastuu on tulevissa 

maakunnissa,  toteutus lähipalveluina (Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
muuttamisesta 9 §

• Sote-henkilöstö siirtyy maakuntiin, myös psykologit ja kuraattori, 
liikkeenluovutusperiaatteella

• Ei sopimismahdollisuutta kunnille -> Voisiko opiskeluhuollon psykologi- ja 
kuraattoripalvelut olla Sote maakuntalain 8 §:ssä tarkoitettuja erikseen säädettyjä 
tehtäviä?

• Perusteluissa luvataan, että sivistystoimen ja maakuntien kiinteä yhteistyö 
varmistetaan luomalla tarvittavat yhteistyörakenteet, mutta tavoite ei selkeästi 
ilmene lakiehdotuksista

• Yhteistyötä edellyttäviä yhdyspintoja on sivistys- ja sotepalveluiden välillä 
runsaasti
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Oppilas-ja opiskeluhuollon 
psykologi- ja kuraattoripalvelut

• Saatavuus lähipalveluna kouluissa, 
oppilaitoksissa ja päiväkodeissa

• Psykologien ja kuraattorien mukanaolo 
yhteisöllisessä opiskeluhuollossa

• Resursointi, millä perusteilla resurssit 
ohjautuvat (huom. oppivelvollisuuden 
laajentamisesta aiheutuva 
palvelutarpeen lisäys)

• Kunnan sekä koulutuksenjärjestäjien 
vaikutusmahdollisuudet palvelun 
järjestämiseen

Sivistystoimen verkostojen webinaarin 
25.8. nostot 1/3 
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Kunnilla ja koulutuksenjärjestäjillä on sote-
maakunnan kanssa

• Yhteisiä asiakkaita, erityisesti 
lapset, nuoret ja perheet 

• Tarve palvelujen integraatiolle
• Tarve tiedonkululle
• Tarve valmistella ja kehittää 

yhdessä
• Tarve ymmärtää eri toimijatasojen 

yhteistyö ja yhteinen johtaminen 

Sivistystoimen verkostojen webinaarin 
25.8. nostot 2/3
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Kuntien, koulutuksenjärjestäjien ja sote-maakunnan 
välille tulee muodostaa toimivat yhteistyörakenteet

• Lainsäädäntöön tarvitaan
• velvoite tehdä sivistys- ja 

sotepalvelujen yhteistyötä 
toiminnan eri tasoilla 

• selkeämpi kirjaus, miten yhteistyö 
varmistetaan, alueelliset erot ja 
mahdollisuudet huomioon ottaen

• SOTE-valmisteluun tarvitaan 
sivistystoimen edustus yhteisten 
palvelujen osalta (kunnat ja 
koulutuksen järjestäjät)

Sivistystoimen verkostojen webinaarin 
25.8. nostot 3/3
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Irmeli Myllymäki
+358 469214443
irmeli.myllymaki@kuntaliitto.fi
@IrmeliMyllymaki

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/

