
Sosiaalihuollon näkymätön tieto 
Sote-uudistuksessa

Anu Muuri, VTT, dosentti, sosiaalihuollon johtava asiantuntija, 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos



Sosiaalipalvelut isossa kuvassa
§ Joka viides suomalainen käyttää sosiaalipalveluja vuoden 

aikana.
§ Sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteli 17 prosenttia 

työssäkäyvistä, joista sosiaalipalveluissa 204 758 (53%) ja 
terveyspalveluissa 180 724 (47%) henkilöä. 

§ Sosiaalipalveluissa yksityisen sektorin henkilöstö on 2000-
luvulla kasvanut nopeammin kuin julkisen sektorin henkilöstö. 
Sosiaalipalvelujen henkilöstöstä jo kolmasosa työskenteli 
yksityisellä sektorilla. 

§ Sosiaali- ja terveyspalveluiden 18,5 mrd:n euron 
kustannukset (julkinen ja ostot yksityisiltä) jakautuivat: 
sosiaalipalvelut 7,9 mrd.€, terveyspalvelut 10,6 mrd.€.

§ Kuntien ostot yksityisiltä: sosiaalipalveluissa 2,3 mrd.€ ja 
terveyspalveluissa 516 milj.euroa.

§ Lähde: THL:n tilastot, alueuudistusivusto.fi,vuodet 2014-2016. 
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Sosiaalipalvelut sosiaalihuoltolain mukaan
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Edellisten lisäksi kunnan on huolehdittava myös näistä 
sosiaalipalveluista sosiaalihuoltolain mukaan:
§ kehitysvammaisten erityishuollosta,
§ vammaisuuden perusteella 

järjestettävistä palveluista ja 
tukitoimista,

§ toimeentulotuen antamisesta 
kunnassa oleskeleville henkilöille,

§ sosiaalisen luototuksen 
myöntämisestä kunnan asukkaille,

§ kuntouttavasta työtoiminnasta,
§ päihdyttävien aineiden 

väärinkäyttäjien huoltoon kuuluvista 
palveluista,

§ omaishoidon tuesta,

§ lasten ja nuorten huollon,
§ lastensuojelun,

§ ottolapsineuvonnan,
§ perheasioiden sovittelun,

§ lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 
koskevien tehtävien,

§ lastenvalvojalle säädettyjen tehtävien,

§ ja muiden isyyden selvittämiseen ja 
vahvistamiseen liittyvien tehtävien, 

§ sekä opiskeluhuollon järjestämisestä.
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”Sote- uudistuksessa on kyse siitä 
kuinka nopeasti omalle 

terveyskeskuslääkärille pääsee…”
Vai jostain muustakin?
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Terveyspalveluiden lisäksi SOtessa on kyse 
sosiaalipalveluista, jotka on tarkoitettu….

§ Sinun ikääntyvälle äidillesi, 
joka tarvitsee kotipalveluja

§ Sinun pojallesi, joka syntyi 
kehitysvammaisena

§ Sinulle, joka vammauduit 
auto-onnettomuudessa

§ Sinun naapurillesi, joka hoitaa 
omaishoitajana vaimoaan

§ Sinun enollesi, jolla on 
päihdeongelma

§ Sinun puolisollesi, joka 
käyttää pyörätuolia.
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Joka viides suomalainen käyttää 
vuosittain sosiaalipalveluja ja ne 
koskettavat meitä kaikkia jossain 

elämänvaiheessa



Valinnanvapauslakiesitys sosiaalihuollon 
asiakkaan näkökulmasta:
§ Sosiaalihuollon asiakkaalla olisi oikeus valita

– Suoran valinnan palvelujen yksikkö
– Maakunnan liikelaitos ja sen palveluyksiköt
– Palveluja antava ammattihenkilö tai ammattihenkilöiden 

moniammatillinen ryhmä
– Maakunnan liikelaitoksen antaman asiakassetelin 

perusteella palveluntuottaja sekä
– Maakunnan liikelaitoksen päättämän henkilökohtaisen 

budjetin perusteella palveluntuottaja
– Lisäksi asiakkaalla olisi oikeus vaikuttaa henkilökohtaisen 

budjetin palvelujen sisältöön.
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Valinnanvapauslakiesityksen mukainen 
(sosiaalihuollon) neuvonta ja ohjaus 

Valinnanvapauden käyttämiseen liittyvä ohjaus, neuvonta ja tuki
§ Maakunta huolehtii siitä, että asiakkaat saavat palveluja, 

valinnanvapautta ja valinnanvapauden käyttämistä koskevaa 
ohjausta ja neuvontaa ja tukea 

§ Suoran valinnan palvelun tuottajan on annettava asiakkailleen 
ohjausta, neuvontaa ja tukea. 

§ Ohjausta, neuvontaa ja tukea annettaessa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota asiakkaisiin, jotka tarvitsevat laaja-alaisesti 
yhteensovitettavia palveluja tai paljon palveluja tai ovat erityisen 
tuen tarpeessa.

§ Suoran valinnan palvelut - sosiaalihuollon ammattihenkilön antama 
sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus – Sote-keskuksiin ei tule 
varsinaisia sosiaalipalveluita perustuslakivaliokunnan kannanoton 
mukaan, koska edellyttävät viranomaispäätöstä.



Sosiaalipalveluiden tietoperustasta valinnanvapauden 

näkökulmasta (vuoden 2015 tiedot)

§ Sote-keskukset:

– Sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta ei tietoja

§ Maakunnan asiakassetelipalvelut:

– Sosiaalinen kuntoutus ei tietoja

– Kotipalvelu, 

– 75 v täyttäneitä kotitalouksia 97 423

– Lapsiperheiden kotipalvelut ei tietoja

– Muut, esim. vammaiskotitaloudet 11 507

– Kotihoito, 75 v täyttäneitä säännöllisen kotihoidon piirissä 56 507

– Asumispalvelut

§ Ikääntyneet, tavallinen + tehostettu 44 796

§ Vaikeavammaisten palveluasuminen 1 725

§ Kehitysvammaisten autettu ja ohjattu 9 734

– Työtoiminta

§ Vammaisten työ- ja päivätoiminta 16 305
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Sote- palvelujärjestelmän kansallinen 
tietoperustakuva tällä hetkellä

§ Sosiaali- ja terveydenhuollon tilasto- ja rekisterijärjestelmä kerää paljon 
dataa, jossa on pitkien aikasarjojen tietoa muutoksista - kansallinen 
yleiskuva terveydenhuollon palvelujärjestelmän toiminnasta on olemassa 

§ Erikoissairaanhoidon tiedonkeruujärjestelmä on pisimmälle kehittynyttä 
(mm. Perfect-hanke, laaturekisterit)

§ Perusterveydenhuollon tiedonkeruujärjestelmä on moderni ja kehittyy 
koko ajan.

§ Sosiaalihuollon palvelut on kansallisen tiedonkeruujärjestelmän ”musta 
aukko” mm. lainsäädännöllisistä ja historiallisista syistä.

§ THL:n arviointiraporttien simultaatioharjoitus toi esiin puutteet erityisesti 
sosiaalipalveluiden tietotuotannossa, joita pyritään paikkaamaan 
esimerkiksi FinSote- väestötiedonkeruun tiedoilla.

§ THL:n Sote-tietopohjahanke keskittyy ongelmakohtiin mutta tarvitsee 
lainsäädännön muutosta päästäkseen eteenpäin.

2.9.2014



Millaista uuden tiedon sitten pitäisi olla?
§ Uuden tiedon tulisi kuvata esimerkiksi

– Palvelujärjestelmän sekä integraation toimivuutta
– Laatua (mm. asiakkaiden kokemaa laatua, prosessin laatua, 

asiakasturvallisuutta) 
– Kustannusvaikuttavuutta, 
– Palveluiden vaikuttavuutta

§ Lakiesitys sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä 
mahdollistaisi ennen kaikkea sen, että ensimmäisen kerran 
sosiaalihuollosta voitaisiin kerätä valtakunnallisesti tietoja 
yhtenevin perustein terveydenhuollon kanssa. 

§ Tämä taas mahdollistaisi laadukkaamman sosiaalipalveluiden 
tutkimuksen, joka taas mahdollistaisi vaikuttavien 
työmenetelmien kehittämisen sekä indikaattorien luomisen.



Asiakkaiden näkökulmasta sosiaali- ja 
terveyspalvelut ovat:

§ Vaikuttavia – kun palvelu auttaa ihmistä selviämään arjen 
ongelmatilanteista.

§ Taloudellisia – kun asiakasmaksut eivät estä palveluiden käyttöä 
tai johda asiakasta taloudellisiin vaikeuksiin.

§ Tuottavia – kun pienikin apu on oikea-aikainen; ei yli- eikä 
alipalvelua

§ Saatavilla – kun välimatka, aukioloaika tms. ei estä palvelun 
saamista.

§ Laadukkaita – kun palvelun kriteerit ovat läpinäkyviä ja 
ymmärrettäviä ja palveluiden saamisen prosessi toimii 
asianmukaisesti ja oikeudenmukaisesti.

§ Onnistuneita – kun palvelun lopputulos vastasi asiakkaan tarvetta.
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Kiitos!
anu.muuri@thl.fi
@AnuMuuri
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2014: Sosiaalihuoltolaki

2013: Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

2007 Lastensuojelulaki

2001: Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

2000: Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

1997: Laki toimeentulosta

1983: Lastensuojelulaki, Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, 
Päihdehuoltolaki

1982: Sosiaalihuoltolaki

1977: Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 

1973: Laki lasten päivähoidosta

1961: Laki päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huollosta 

1956: Huoltoapulaki

1936: Lastensuojelulaki

1922: Köyhäinhoitolaki

1879 Vaivaishoitoasetus1880-luku
1920-luku
1930-luku

1950-luku

1960-luku

1970-luku

1980-luku

1990-luku

2000-luku

2010-luku
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