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Lakiluonnoksessa määritellyt tavoitteet toteuttaa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon integraatio sekä 

luoda edellytykset sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävälle ja yhdenvertaiselle saatavuudelle koko maassa 

ovat keskeisiä maahanmuuttajien, ulkomaalaista syntyperää olevien ja etnisten vä-hemmistöjen terveyden 

ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Maahanmuuttajien erityispiirteet kuten esimerkiksi kielitaito tulee 

huomioida sosiaali- ja terveyspalveluissa ja tiedot saatavilla olevista palveluista tulee antaa asiakkaille 

useilla eri kielillä suomen, ruotsin ja saamen lisäksi. Tärkeää on kiinnittää huomiota myö tiedon 

saavutettavuuteen eri maahanmuuttajaryhmillä. Valinnanvapauden edellyttämä, asiakkaiden käyttöön 

tarkoitettu palvelujen laatu- ja saatavuustietojärjestelmä tulee suunnitella käyttäjälähtöisesti niin, että 

yhdenvertaisuus toteutuu. Palvelujen järjestäjän tulee huolehtia laatukriteerien toteutumisesta niin, ettei 

esim. tulkkipalveluista ja kieliversioista koidu kohtuutonta kilpailuhaittaa pienille palvelujen tuottajille. Näin 

pienten palveluntuottajien yhdenvertainen asema markkinoilla mahdollistuu.  

 

Palvelujen integraation toteutuminen 

Palvelujen integraatiossa asiantuntemuksen monipuolistuminen maakunnissa voi parantaa haavoittuvassa 

asemassa olevien väestöryhmien (kuten maahanmuuttajataustaisten ja romanien) palvelujen laatua ja 

saatavuutta. Erityisosaamista vaativien sosiaali- ja terveyspalvelujen moni-puolisuus voidaan varmistaa, kun 

ne järjestetään väestöpohjaltaan riittävän laajalla alueella.  

Lakiluonnoksessa on määritetty maakuntien työnjaosta sopiminen erityistason palvelujen ja muiden 

erityispalveluiden ja tukipalveluiden järjestämisessä, muun toiminnan yhteensovittamisesta sekä uusien 

menetelmien käyttöönoton periaatteista. Tämä voi mahdollistaa myös ulkomaista syntyperää olevien ja 

etnisten vähemmistöjen terveyden edistämiseen ja hoitoon liittyvän osaamisen varmistamisen. 

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksessa todetaan, että vaikka maahanmuuttajien 

erityistarpeet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa huomioidaan strategia- ja ohjelmatasolla hyvin, 

käytännöt ovat vaihdelleet kunnissa. Esimerkiksi monen maahanmuuttajan tarvitsema pitempi 

vastaanottoaika tai oikeus tulkin käyttöön tarjotaan vain pakolaisille.   Sote-uudistuksen tulisi mahdollistaa 

kotouttamispalvelujen tiivis integroituminen sosiaali- ja tervey-denhuollon palveluihin. Sote-palvelujen 

tuotannossa on osattava varautua myös runsaaseen maahanmuuttajien määrän kasvuun. 

Turvapaikkahakemusten räjähdysmäisen kasvun myötä ja myös kielteisten päätösten seurauksena on 

oletettavaa, että paperittomien henkilöiden määrä Suomessa kasvaa. Sote-palveluiden järjetsämisessä 

tulee antaa riittävät ja selkeät ohjeitukset miten paperittomien henkilöidenterveydenhoito järjestetään. 

Ennaltaehkäisevä hoito on kustannustehokkaampaa kuin hoitamatta jättäminen, jolloin vakavia oireita 

joudutaan hoitamaan päivystysluonteisesti. Paperittomien hoito on myös imisoikeuskysymys. 

Erityisryhmillä, kuten traumatisoituneilla pakolaistaustaisilla henkilöillä voi olla erityisosaamista vaativaa 

palvelujen tarvetta, mikä on huomioitava erikoissairaanhoidossa ja peruspalveluissa. Lain toimeenpanossa 

on tärkeää varmistaa kaikilla tasoilla (valtakunnallinen, alueellinen ja paikalli-nen) tällaisen erityisosaamisen 



turvaaminen palveluissa. Myös useiden eri palvelukokonaisuuksien yhteensovittaminen erityisryhmien 

(esim. ikääntynyt vammainen maahanmuuttaja) osalta vaatii erittäin tiivistä koordinaatiota. Eräs tärkeä 

kohderyhmä, jolla on suuri riski jäädä vaille tarvitsemiaan tukitoimia, ovat alaikäisenä yksin maahan tullet 

nuoret ja lapset. Näiden ryhmien palveluissa tarvitaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon, kuin 

myös sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä muiden palvelujen (mm. koulutus ja varhaiskasvatus) tiivistä 

koordinaatiota. Palvelujen integraatiota tarvitaan erityisesti sellaisille maahanmuuttajille, joilla on haasteita 

kommunikaatiossa ja omien asioiden hoitamisessa (luku-, kirjoitus- ja kielitaidottomat, 

mielenterveysongelmaiset jne.) Myös potilastiedonsiirto vastaanottokeskuksista kuntiin pitää varmistaa.  

Lisäksi on huomioitava, että kuntiin jäävät asumis-, kotoutumis- ja työllisyyspalvelut on järjestettävä tiiviissä 

yhteistyössä sote-palveluiden kanssa. 

Palvelujen tulisi painottua tunnistaviin ja ehkäiseviin palveluihin, laaja-alaiseen terveyden ja hyvin-voinnin 

edistämiseen sekä varhaiseen tukeen, jolloin erikoissairaanhoidon kuormitusta ja kustannuk-sia voitaisiin 

keventää. Osaamista tulee kehittää kaikilla tasoilla hoidon ja tuen tarpeiden tunnistamisessa, puheeksi 

ottamisessa ja oikea-aikaisessa tuen tarjonnassa erityisesti yllä mainituille erityisryhmille, jotka ovat 

vaarassa jäädä palvelujen ulkopuolelle. 

 

Edellytykset turvata riittävien ja yhdenvertaisten palveluiden saatavuus ml. 

lähipalvelut  

Uudistuksen tavoitteena oleva sosiaali- ja terveydenhuollon laadun varmistaminen edellyttää, että 

järjestämisvastuussa olevilla maakunnilla sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajilla on riittävä osaaminen 

ulkomaalaistaustaisten ja etnisten vähemmistöjen terveyden ja hyvinvoinnin erityiskysymyksistä, 

mahdollisista erityispalvelujen tarpeesta sekä riittävät resurssit ohjata, seurata ja kehittää näiden 

väestöryhmien palvelujen järjestämistä.  

Uudistuksen tavoitteena on varmistaa asiakkaan oikeus hyvään sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja varmistaa 

palvelujen yhdenvertaisuus. Tärkeää on kuitenkin nähdä, että tarvittavien erillis- ja tukipalvelujen 

järjestäminen (esim. tulkkipalvelut) edistää tosiasiallista yhdenvertaisuutta ja palvelujen 

tarkoituksenmukaista kohdentumista. Ajantasainen, moniammatillinen ongelmien ennaltaehkäisy hillitsee 

myös kustannuksia. Palveluiden tuottamisessa tulee huomioida ulkomaalaistaustaisen väestön 

näkökulmasta tulkkipalvelujen saatavuus ja siihen liittyvät ohjaustarpeet. Tulkkipalvelujen järjestämisessä 

voidaan hyödyntää myös puhelintulkkausta kustannusten hillitsemiseksi. Tulkkien saatavuuden lisäämisestä 

tulee huolehtia koulutuksen keinoin, samoin kuin tulkkien sosiaali- ja terveysalakohtaisen osaamisen 

täydentämisestä sekä ammattihenkilöstön osaamisen kehittämisestä tulkin kanssa toimimisesta. Tulkin 

sukupuolella on merkitystä sensitiivisissä (lisääntymis) terveyspalveluissa, joten naispuolisten tulkkien 

saatavuutta tulee parantaa. 

 

Uudistuksen vaikutukset asiakkaisiin ja potilaiden asemaan sekä eri väestö-

ryhmiin 

Asiakkaan valinnanvapaus saattaa olla vaikeasti ymmärrettävissä potilaan/asiakkaan näkökul-masta ja jopa 

heikentää hoitoon hakeutumista. Haasteena ovat uudistuksen vaikutukset erityisesti haavoittuvassa 

asemassa oleviin väestöryhmiin, kuten kotoutujiin ja kuntoutujiin. Selkokielisyyteen ja 



käyttäjälähtöisyyteen on kiinnitettävä huomiota. Digitalisaatio ei välttämättä tue yhdenvertaisuutta, vaan 

voi eriarvoistaa henkilöitä, joilla on puutteelliset valmiudet omaksua ja käyttää sähköisiä järjestelmiä. 

Asiakasmaksujen suhteen on varmistettava, että maksut ovat suhteessa asiakkaiden maksukykyyn eivätkä 

asiakkaat (esim. paljon palveluja käyttävät) ole epätasa-arvoisessa asemassa. Erityisesti malleissa, jossa 

valinnanvapaus on laajin, asiakkaan tiedonsaanti ja palvelujärjestelmän kokonaisuuden hahmottaminen on 

turvattava.  

Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta on arvioitava naisten ja miesten tasa-arvon kannalta. Tasa-

arvoisen kohtelun tulee toteutua eri ryhmien välillä, kuten myös iän, etnisen taustan ja asuinpaikan 

mukaan.  

Maakunta-alueilla on parlamentaarisesti valittu valtuusto. On suositeltavaa, että aiempia hyviä käytäntöjä 

hyödynnettäisiin sote-palveluiden ohjauksessa ja seurannassa ja asiakasosallisuus turvataan 

kuulemismenettelyillä. On tärkeää kuulla vähemmistöjä edustavia neuvottelukuntia ja järjestöjä 

lakiehdotuksen lausuntokierroksilla. Olemassa olevat eri väestöryhmien edustajista koostuvat 

asiantuntijaelimet tulee ottaa mukaan suunnitteluun, ohjaukseen ja arviointiin. Alueelliset Romaniasiain 

neuvottelukunnat siirtyvät aluehallintovirastoista maakuntiin. Etnisten suhteiden neuvottelukunnat voivat 

toteuttaa sote-uudistuksen väestöryhmäkohtaista ohjausta ja seurantaa. 

Lakiluonnoksessa todetaan, että jos asiakas tai potilas ei aisti- tai puhevamman tai muun syyn vuoksi voi 

tulla ymmärretyksi, on palveluja annettaessa mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkitsemisesta ja 

tulkin hankkimisesta. Lapin maakunnan tehtävänä on lisäksi tukea saamenkielisten palvelujen kehittämistä 

ja Uudenmaan maakunnan kehittämistoiminnan tehtävänä on tukea ruotsinkielisten palvelujen 

kehittämistä koko maassa. Tämä on tärkeä säännös saamelaisväestön ja ruotsinkielisten kannalta, mutta 

lakiluonnoksessa jää epäselväksi miten muun kuin ruotsin- ja saamenkielisen väestön osalta varmistetaan 

mahdollisuus tulla ymmärretyksi sekä vaikuttaa lautakunnissa, mikä olisi tärkeää ulkomaalaistaustaisen 

väestön osalta. 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyö ja ohjaustarpeet 

Sekä maahanmuuttoasiat että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat kunnan ja maakun-nan) 

rajapinnan välisiä palveluja, joiden turvaaminen on sote-uudistuksen keskeisin haaste. Kunnalla on yleis- ja 

yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja 

seurannasta paikallistasolla. 

Kunnalla on kotouttamislain mukaisesti vastuu kunnan palvelujen sovittamisesta myös maahanmuuttajille 

soveltuviksi sekä kotouttamislaissa määriteltyjen toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisvastuu.   Myös 

vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kunnilla, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät 

uudistuksen myötä maakunnille. Kunnat hoitavat edelleen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta olennaisia 

tehtäviä, kuten koulutusta, varhaiskasvatusta, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluja, kaavoitusta, 

liikennejärjestelyjä sekä erityisesti kotouttamispalveluja. Keinoja palvelujen integraation varmistamiseksi 

ovat mm. kunnan hyvinvointikertomus sekä kotouttamissuunnitelma. Sosiaalialan osaamiskeskukset 

siirtyvät maakuntiin, mikä on kehittämisen kannalta myönteistä. 

 



Kunnan on seurattava asukkaittensa elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä 

alueittain ja väestöryhmittäin. Kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä toteutetuista toimenpiteistä 

on raportoitava kunnanvaltuustolle vuosittain. Lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa 

valmisteltava hyvinvointikertomus. Toisaalta lakiluonnoksessa todetaan, että sosiaali- ja terveyspalvelujen 

alueelliseksi yhteensovittamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvien maakuntien 

on tehtävä palvelujen järjestämissopimus. Sopimus on laadittava valtuustokausittain. Sen tulee perustua 

alueen väestönpalvelujen käyttäjien palvelu-tarpeeseen. Palvelutarpeista tietoa tulisi kerätä myös 

alueellisesti väestötasolla.  

Lakiluonnoksessa määritetään, että maakunnan toiminnassa on arvioitava ennakkoon ja otettava 

huomioon päätösten vaikutukset eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen, asetettava 

suunnittelussaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvät hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet ja vastuutahot. 

Useimmissa kunnissa (pääkaupunkiseudun kuntia lukuun ottamatta) ja myös useissa maakunnissa 

ulkomaalaistaustaisen ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvan väestön määrä ei mahdollista kunnissa näiden 

väestöryhmien elinolojen, hyvinvoinnin ja terveyden sekä niihin vaikuttavien tekijöiden seu-rantaa. Näitä 

väestöryhmiä koskevan tiedonkeruuseen tarvitaan erityisosaamista, joka voi toteutua vain alueellisella ja 

valtakunnallisella tasolla. Ulkomaalaistaustaisen väestön terveydestä ja hyvinvoinnista on luotu viime 

vuosina tietopohjaa (mm. Maamu-tutkimus, 2012 ja UTH-tutkimus, 2015), mutta seurantatiedon 

systemaattinen kerääminen on turvattava riittävin resurssein myös tulevaisuudessa niin, että 

palvelutarpeita näissä väestöryhmissä voidaan tunnistaa ja nostaa esiin myös kuntien 

hyvinvointikertomuksiin ja maakuntatason palvelujen suunnitteluun.  

Ulkomaalaistaustaisen väestön terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttamisen kannalta on keskeistä, että 

terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä esteitä työllistymiselle, opiskelulle ja kotoutumiselle tunniste-taan, 

ehkäistään, hoidetaan ja korjataan mahdollisimman pikaisesti sekä maahantulovaiheessa että sen jälkeen. 

Myös Suomessa syntyneiden tai pitkään maassa asuneiden nuorten hyvinvointiin tulisi kiinnittää aiempaa 

enemmän huomiota. Esimerkiksi, UTH-tutkimuksen mukaan toisen sukupolven ulkomaalaistaustaisilla oli 

muita enemmän turvattomuuteen liittyviä kokemuksia.  Avainasemassa ulkomaalaistaustaisen väestön 

terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttamisen kannalta ovat mm. pakolaisille ja turvapaikanhakijoille 

järjestettävät terveystarkastukset, mutta vastaavia terveystarkastuksia tulisi tarvittaessa järjestää muillekin 

ulkomailta kuntiin muuttaville. Lähtökohtana yksilöllisen kotoutumissuunnitelman laatimiselle ovat 

kunnissa ja TE-toimistoissa tapahtuvat alkukartoitukset.  

Sote-palvelujen osuus kotoutumissuunnitelmien laadinnassa tulisi huomioida myös maakuntata-solla sote-

palvelujen järjestämisessä. Terveyden edistämiseksi tarvitaan saumatonta yhteistyö sosi-aali- ja 

terveyspalvelujen ja kunnan opetus-, nuoriso- ja liikuntatoimen kanssa. Maahanmuuttajien, 

ulkomaalaistaustaisten ja etnisten vähemmistöjen palvelujen kokonaisuudessa tulisi säilyttää vahva 

horisontaalinen integraatio ja palveluiden toimiva yhteistyö kuntien muihin palveluihin ja myös yhteys 

kuntien terveyden edistämistyöhön ja tiivistää yhteistyötä mm. lasten, nuorten ja perheiden sekä kasvatus-, 

opetus- ja nuorisopalvelujen, iäkkäiden palvelujen, vammaispalvelujen ja kolmannen sektorin kanssa. Tarve 

maahanmuuttajapalveluiden koordinoimiselle on erittäin suuri ja riippuu sekä kuntien että maakuntien 

väestörakenteesta. Uudistuksessa on keskeistä kiinnittää huomiota kotouttamispalveluiden ja sote-

palveluiden vastuun- ja tiedonjakoon ja varmistaa palveluiden järjestämisen koordinaatio. 
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