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Maakunta- ja 
sote-uudistus
Päivi Sillanaukee

Tässä esityksessä

• Ajankohtaiskatsaus syyskuu 2018
• Sosiaalihuolto
• Itsemääräämisoikeus 
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Ajankohtaiskatsaus syyskuu 2018

Aikataulusta

• Maakuntien aloittamisen ajankohtaa siirretään vuoden 2021 
alkuun ja valinnanvapauden aloittaminen siirtyy vastaavasti 
vuodella eteenpäin kesäkuun vastineella annetuista päivämääristä

• Pilotit alkavat heti lakien voimaantulon jälkeen
• Ministeriöt ovat sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamissaan 

vastineissa huomioineet aikataulumuutoksen aiheuttamat 
vaikutukset lakiluonnoksiin. 

• Maan hallitus on edelleen sitoutunut viemään uudistukseen 
maaliin tämän eduskunnan aikana. 

• Ajantasainen aikataulutieto alueuudistus.fi sivustolla
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Sosiaalihuolto 
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Sosiaalihuollon palvelut sote-keskuksessa

• Jokainen sote-keskus tarjoaa terveydenhuollon palvelujen lisäksi 
sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta:
• neuvontaa ja ohjausta antaa laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö
• henkilöstön oltava sote-keskuksen omaa henkilöstöä
• asiakkaiden ohjausta ja neuvontaa, ilman että syntyy sosiaalipalvelujen 

asiakkuutta

• TAVOITTEENA:
• asiakas saa tietoa sosiaalipalveluista ja sosiaalihuollon toiminnasta
• asiakkaan ohjautuminen kuntien, järjestöjen, liikelaitoksen palveluihin
• lisää sekä asiakkaiden että terveydenhuollon henkilökunnan 

tuntemusta sosiaalihuollosta
• ohjautuminen oikeisiin palveluihin oikea-aikaisesti paranee 
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• Sosiaalihuollon palvelut ovat 
liikelaitoksen vastuulla

• Liikelaitos vastaa palvelutarpeen 
arvioinnista, asiakassuunnitelmasta 
sekä laatii niihin liittyvät tarvittavat 
päätökset

• Esimerkiksi: sosiaalityö, 
sosiaaliohjaus tai perhetyö, 
asumispalvelut

Sosiaalihuollon palvelut 
maakunnan 
liikelaitoksessa

10.9.20189

Sosiaalihuollon palvelut maakunnan 
liikelaitoksen ja sote-keskuksen yhteistyönä

• Liikelaitos tuo jalkautuen sosiaalihuollon osaamista sote-
keskuksiin
• palvelutarpeen arviointi ja päätökset voidaan tehdä sote-keskuksessa

kun liikelaitoksen työntekijät tulevat paikan päälle
• asiakkaan ei tarvitse asioida välttämättä sote-keskuksen ohjauksessa 

ja neuvonnassa, vaan hän voi olla yhteydessä suoraan liikelaitokseen

• Liikelaitos voi myös tuottaa sosiaalipalveluja sote-keskuksen
yhteydessä

10.9.201810
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Ajankohtaisia lisäpohdintaa ja kehittämistä 
edellyttäviä sosiaalihuollon asioita, jossa 
kansallisen tuen tarve: 
Erityisesti valinnanvapausmallista nousevia tarpeita, esim. : 
• Tiedolla johtaminen; sosiaalihuollon tiedontuotanto ja sen 

kehittäminen 
• Ohjauksen, neuvonnan, ”palveluohjauksen” ja sosiaaliohjauksen 

käsitteet ja erojen selkeyttäminen
• Liikelaitoksen liikkuva sosiaalihuollon ryhmä ja maakuntien sote-

keskuksissa tuottamat sosiaalihuollon palvelut; (sisällöllisen 
selkeyttämisen tarve?)

• Henkilökohtainen budjetti (valmisteilla olevien sopimusohjeiden 
lisäksi muu soveltamisen ja toimintaprosessin ohjeistus?) 

Virva Juurikkala STM10.9.201811

Kehittämistä/keskustelua edellyttävät 
sosiaalihuollon asiat, jatkuu…

Maakuntauudistuksesta nousevia tarpeita, esim:
• Sosiaalihuollon tutkimus- ja kehittämistoiminta ja sen rakenteet
• Yhteistyö kuntiin jäävien palvelujen ja toimijoiden kanssa, esim. 

kuraattoritoiminta, ohjaamot, järjestöyhteistyö..
• sosiaalihuollon keskittäminen (asetusvalmistelu, osaamis- ja 

tukikeskustoiminta..)

Virva Juurikkala STM10.9.201812
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Itsemääräämisoikeus sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluissa

HE asiakas- ja potilaislaiksi lausunnoilla 
7.9.2018 saakka 

• Asiakkaan itsemääräämisoikeutta koskevia säännöksiä on nykyisin useissa 
laeissa

• Uusilla säännöksillä pyritään siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilökunnalla olisi jatkossa välttämättömille rajoitustoimille lain tasoinen 
perusta

• Lähtökohtana on asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden 
kunnioittaminen - asiakas- ja potilaslakiin sisältyisivät säännökset 
asiakkaan tai potilaan päätöksenteon tukemisesta, hoitotahdon 
tekemisestä sekä itsemääräämiskyvyn arvioinnista ja 
itsemääräämisoikeuden turvaamisesta arvioinnin, päätöksenteon ja 
yksilöllisen suunnitelman avulla.

• Asiakkaan tai potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittaminen olisi aina 
viimesijainen keino.
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alueuudistus.fi
regionreformen.fi


