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SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Lausunto

Asia:  VN/20925/2021

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi 
työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain ja 
kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Lausuntonne, mikäli erottelu alla olevien kysymysten mukaisesti ei onnistu

-

1. Lakiluonnos työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun 
lain muuttamiseksi

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun palvelutarpeen arviointia, työttömän työllistymisen 
kannalta tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden suunnittelua sekä työllistymisprosessin etenemistä 
ja seurantaa koskevat pykälät 3, 4, 5, ja 6.

Lakiin tehtävät muutokset johtuen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä 
hyvinvointialueille ovat tarpeellisia. Esityksessä on teknisesti korvattu kunta hyvinvointialueella. 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden kohdalla tämä on perustelua. 

Muutoksen myötä kunnat, kokeilukuntia lukuun ottamatta, jäisivät nyt monialaisen yhteispalvelun 
ulkopuolelle. Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirto kunnille on valmistelussa. Vaikka siirto 
ei toteutuisikaan on kuntien ei-lakisääteisillä työllisyyspalveluilla, kuntien hyvinvoinnin- ja terveyden 
edistämisen, nuorisotyön ja osaamisen kehittämisen palveluilla merkittävä rooli erityisesti 
heikommassa työmarkkina-asemassa ja monialaista palvelua tarvitsevien työllistymisen 
edistämisessä. 

Pykälän 7§ mukaan kunnat nimeäisivät edelleen henkilöt, jotka johtavat monialaisen yhteispalvelun 
järjestämistä. Toisaalta esityksen (1 §) perusteella on tulkittavissa, ettei kunnat, kokeilukuntia lukuun 
ottamatta, olisi mukana TYP toimijoiden joukossa. Tämä on ristiriitainen ja sekava esitys.
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SOSTE esittää, että kuntien roolia TYP toimijoiden joukossa tarkastellaan uudelleen. 

7 § Monialaisen yhteispalvelun järjestäminen ja valtakunnallinen ohjaus (Pykälä sisältää 
asetuksenantovaltuuden. Asetuksen sisältöä on kuvattu säännöskohtaisissa perusteluissa. Voimassa oleva 
valtioneuvoston asetus on 1377/2014.)

Pykälän 7§ mukaan kunnat nimeäisivät edelleen henkilöt, jotka johtavat monialaisen yhteispalvelun 
järjestämistä. Toisaalta esityksen (1 §) perusteella on tulkittavissa, ettei kunnat, kokeilukuntia lukuun 
ottamatta, olisi mukana TYP toimijoiden joukossa. Tämä on ristiriitainen ja sekava esitys.

SOSTE esittää, että kuntien roolia TYP toimijoiden joukossa tarkastellaan uudelleen. 

Mitä muuta haluatte sanoa ehdotuksesta?

SOSTE muistuttaa, että nyt esitettyjen muutosten lisäksi työllistymistä edistävä monialainen 
yhteispalvelun lainsäädännön laajempi uudistaminen on tarpeen. Käynnissä olevan uudistustyön 
myötä tehtävät lainsäädännön muutokset tulee saada hyväksytyksi tällä hallituskaudella. 

Uudistuksessa tulee huomioida myös monialaisen yhteispalvelun yhdyspinta järjestöjen ja säätiöiden 
palveluihin. 

2. Lakiehdotus kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Kustannusten korvaaminen (luku 6)

-

Alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja nuorten tuen ja asumisen järjestäminen (27-28 §)

-

Muut hyvinvointialueisiin liittyvät muutosehdotukset

-

Mitä muuta haluatte sanoa ehdotuksesta?

-
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