
Sosiaali‐ ja terveysministeriölle        10.8.2012 
 
 

Eriävä mielipide sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän 
loppuraporttiin 
 
Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä loi väliraportissaan keskeiset linjaukset, joiden 
tarkoitus oli ohjata myöhempää  lainsäädäntötyötä. Eräs näistä  linjauksista koski  tietoperustaa  ja 
se kuului näin: 
 

10. Vankka tietoperusta. Sosiaalihuollon järjestäminen, toiminnan kehittäminen 
ja valvonta edellyttävät yhä parempaa  tietoperustaa. Tutkimus‐  ja kehittämis‐
organisaatioiden  painopisteiden  valinnassa  sosiaalihuollon  kysymykset  jäävät 
kuitenkin nykyisin  liian vähälle huomiolle. Tämä on ongelmallista, sillä sosiaali‐
huollossa ratkottavat kysymykset ovat usein yhteiskunnallisesti niin merkittäviä 
ja  kauaskantoisia,  että  vakaa  tutkimuksellinen  tietoperusta  olisi  ensiarvoisen 
tärkeä. Sosiaalihuollon  lainsäädäntöä uudistettaessa onkin  luotava entistä pa‐
rempi  pohja  sosiaalihuollon  tiedontuotannolle,  tutkimukselle  ja  kehittämistoi‐
minnalle.1 Sosiaalihuollon  järjestämisessä  ja kehittämisessä on  tutkimustiedon 
lisäksi hyödynnettävä myös asiakkailta saatavaa palautetta sekä kokemusasian‐
tuntijuutta.  Paikallisten  asiakaspalautejärjestelmien  rinnalla  arvioinnin  tueksi 
tarvitaan valtakunnallista vertailutietoa.2 

 

Työryhmän  työn edetessä  ryhmässä otettiin usean kerran esille  tarve nostaa  sosiaalihuoltolakiin 

esitykset sosiaalihuollon kehittämisestä, koulutuksesta  ja tutkimuksesta samaan  tapaan kuin  ter‐

veydenhuoltolaissakin on säädetty. Asia ei kuitenkaan edennyt työryhmässä ryhmän jäsenten esit‐

tämällä  tavalla  eikä  työryhmä  käynyt  asiasta  sen  vaatimaa  valmisteltua  keskustelua. Näin  ollen 

nämä pykälät  jäivät pois  lopullisesta  lakiesityksestä. Lakiehdotukseen sisältyy vain yleisiä sosiaali‐

huollon ohjausta  ja kehittämistä koskevia säännösehdotuksia sekä  loppuraportissa  lueteltuja nä‐

kökohtia,  joita esitetään huomioitavaksi sosiaali‐  ja  terveydenhuollon  järjestämistä koskevia sää‐

döksiä valmisteltaessa. 3  

 

Sosiaalihuollon tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen tarpeet 

Sosiaali‐ ja terveydenhuolto tulee tulevina vuosina olemaan kasvavien palvelutarpeiden ja niukke‐

nevan työvoiman ristipaineessa. Tuoreet tiedot eriarvoistumisen vahvistumisesta ja siihen liittyen 

                                                            
1 Kursivointi tämän tekstin kirjoittajien. 
2 Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän väliraportti. STM:n selvityksiä 2010:19, s. 50. 
3 Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen. Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportti. s. 
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mm. hyvinvointi‐  ja  terveyserojen kasvusta edellyttävät  sosiaali‐  ja  terveydenhuollolta määrätie‐

toista panostamista  tutkimukseen,  koulutukseen  ja  kehittämiseen. Eriarvoistumiskehityksen  kat‐

kaisemisessa  välttämätön  sosiaali‐  ja  terveydenhuollon  käytännön  tason  yhteistyö  sujuu parem‐

min, jos näiden alojen toimintatavat ja ‐edellytykset ovat myös tutkimuksen, kehittämisen ja kou‐

lutuksen osalta mahdollisimman yhdenmukaiset. 

Sosiaalialalla  tehdään nykyisellään merkittävää kehittämistoimintaa, mutta  tulosten  systemaatti‐

nen  ja  laaja‐alainen hyödyntäminen vaatisi tuekseen tutkimusta. Nykyisin verrattain vähäistä tut‐

kimusta ei ohjata kootusti; tutkimusaiheet nousevat liiaksi vain yksittäisten tutkijoiden henkilökoh‐

taisen mielenkiinnon pohjalta. Tutkimusta ja kehittämistä toteutetaan myös pitkälti irrallisina. Kun 

kehittämishankkeita  ei  tutkita/arvioida,  jää  tiedonmuodostus  puolitiehen  ja  tulokset  usein  vain 

paikallisesti hyödynnetyiksi. 

Tutkimus on sosiaalialan yhteiskunnalliseen merkittävyyteen, asiakaskunnan  laajuuteen ja työvoi‐

man määrään nähden vähäistä. Tärkein syy tähän on, että tutkimusta tukevat rakenteet puuttuvat 

tai ovat ainakin heiveröiset: mitään sosiaali‐  ja terveydenhuollon hallinnonalan erillisrahoitusta ei 

sosiaalihuollon tutkimukseen ole. 

Sosiaalialan painoarvo  julkisessa  taloudessa on suuri. Hyvinvointivaltioon kohdistuvien paineiden 

vuoksi on tärkeää, että kaikki käytettävissä olevat resurssit hyödynnetään tehokkaasti. Tämä edel‐

lyttää  sosiaalialan henkilöstöltä korkeaa koulutustasoa  ja  tutkimustiedon  täysimääräistä hyväksi‐

käyttöä. Ratkaisemattomat ongelmat tulevat yksilöille  ja yhteiskunnalle sekä sosiaalisesti että ta‐

loudellisesti kalliiksi.  Siten korkeatasoinen sosiaalityö, hyvin toimivat sosiaalipalvelut ja hyvinvoin‐

ti‐interventiot sekä niihin kohdistuva tutkimus merkitsevät pitkällä aikavälillä säästöjä. 

Sosiaalialalla  on  niukasti  tutkimusresursseja  suhteutettuna  esimerkiksi  sille  rinnasteisen  tervey‐

denhuollon tutkimusrahoitukseen (evo). On huomattava, että sosiaalisektorilla on vain murto‐osa 

niistä tutkijakoulupaikoista, joita esimerkiksi terveys‐ ja lääketieteen alueille on suunnattu. Kuiten‐

kin alojen työvoimaosuudet ovat yhtä suuret.  

Tehtyjen selvitysten mukaan sosiaalihuoltoon kohdistuvan tutkimuksen vähäisyys  ja sen erillisyys 

kehittämistyöstä alkaa  jo vakavasti haitata alan kehittämistä (esim. Sosiaalihuollon kehittämistoi‐

minnan arvioinnin  loppuraportti, STM 2007:12). Myöskään alan työn vaikuttavuudesta ei ole sys‐

temaattista tietoa. Samoin koulutus tarvitsee kipeästi tutkimukseen perustuvaa oppimateriaalia.  

Sosiaalihuollon  tutkimuksen nykytilaa on kattavimmin kartoitettu alalle  tehdyissä  tutkimusohjel‐

maehdotuksissa  sekä  ”Sosiaalityön  ja  sosiaalipalveluiden  valtakunnallista  tutkijakoulua”  varten 

tehdyissä suunnittelumuistioissa (Sosnet). 

Rakenteita  ja rahoitusta  tarvittaisiin erityisesti käytännön yhteydessä  tehtävään  tutkimustyöhön, 

työmenetelmien  kehittämiseen,  laajaa  kehittämistyön  vaikuttavuutta  arvioivaan  tutkimukseen 

sekä alan toiminnan vaikuttavuuden tutkimiseen.  Ilman tätä kehittämistyön tulokset  jäävät usein 

paikallisesti ja kertaluonteisesti hyödynnettäviksi.  Ilman sosiaalihuoltoa ja sen toimintaympäristöä 



jatkuvasti jäsentävää tutkimusta, myös kertyvä tieto jää helposti irralliseksi, eikä tuota käytännön 

työntekijöiden yhteiseen käyttöön suosituksia työmenetelmistä tai toimintatavoista.  

Jo nyt on nähtävissä viitteitä siitä, että tulevaa järjestämislakia ollaan säätämässä pelkästään ter‐

veydenhuollon näkökulmasta,  koska  sosiaalihuollon  lainsäädännöllistä pohjaa  ei ole  rakennettu. 

Palvelurakennetyöryhmän4 väliraportissa sivulla 52.  todetaan: ”Mallista  riippumatta on perustel‐

tua, että erva‐alueet vastaavat jatkossakin niistä tehtävistä, jotka terveydenhuoltolain perusteella 

kuuluvat jo nyt erva‐alueiden koordinaatio‐ tai järjestämisvastuulle. Näitä ovat edellä todetun mu‐

kaisesti lain 5 ja 7 luvussa5 säädetyt tehtävät.” 

Esitys 

Edellä esitetyistä syistä ehdotamme, että sosiaalihuoltolakiin otetaan uusi 8 luku Sosiaalihuollon 

kehittäminen, koulutus ja tutkimus, joka sisältää sosiaalihuollon perinnettä kunnioittavat ja sosiaali‐ ja 

terveydenhuollon integraation edellyttämät pykälät. Lisäksi esitämme, että luvun 7 otsikoksi tulisi 

Sosiaalihuollon ohjaus ja pykälät 53 ja 57 siirtyisivät uuteen 8 lukuun. Luonnoksemme uuden 8 

luvun pykälistä ovat tämän eriävän mielipiteen liitteenä 1.  

 

Jyväskylässä 10.8.2012 

 

 

Marja Heikkilä      Mikko Mäntysaari 

Johtaja        Sosiaalityön professori 

Keski‐Suomen sosiaalialan osaamiskeskus  Jyväskylän yliopisto 

                                                            
4 Palvelurakennetyöryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2012:17 
5 Terveydenhuoltolain 7 luku: Opetus‐ ja tutkimustoiminnan järjestäminen 



Liite 1            LUONNOS 
 
 
”UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI” 
 
 
Uusi 8 luku.  Sosiaalihuollon kehittäminen, koulutus ja tutkimus  
 
 
57 § Kunnan kehittämisvastuu 
 
Kunnan on osaltaan huolehdittava sosiaalihuollon kehittämistoiminnan järjestämisestä sekä 
osallistuttava tutkimus‐ ja koulutustoimintaan yhteistyössä eri tahojen kanssa ja osoitettava 
siihen tarvittavat voimavarat.  Kunnan on tutkimus‐, koulutus‐ ja kehittämistoimintaa 
toteuttaessaan toimittava yhteistyössä muiden kuntien, sosiaalialan osaamiskeskusten, 
yliopistojen ja muiden oppilaitosten kanssa sekä osallistuttava myös kansalliseen 
sosiaalihuollon kehittämiseen yhdessä osaamiskeskusten kanssa. 
 
Kunnan on varattava asukkailleen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa sosiaalihuollon laadun 
kehittämiseen 8 §:ssä tarkoitetuin keinoin ja keräämällä asiakkailta palautetta sekä 
hyödyntämällä asiakkailta saatavaa palveluja koskevaa tietoa ja kokemusta. Kunnan on 
vuotuisesti tiedotettava kuntalaisten saavutettavissa olevalla tavalla sosiaalipalvelujen 
laadusta keräämänsä asiakaspalautteen perusteella. 
 
Sosiaalihuollon alueellisesta kehittämisestä säädetään sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta 
annetussa laissa (1230/2001).   
 
 
58§ Yliopistotasoisen sosiaali ja (terveydenhuollon) tutkimuksen rahoitus 
 
 Sosiaali‐ ja terveysministeriö  määrittelee yhteistyössä alueellisten tutkimustoimikuntien 
kanssa yliopistotasoisen sosiaali‐( ja terveyden)huollon tutkimuksen painoalueet ja tavoitteet 
nelivuotiskausittain  sekä  tutkimukseen osoitettavan valtion  rahoituksen  sekä rahoituksen 
alueellisen jakamisen perusteet. 
 
 
59§ Yliopistollinen tutkimustoimikunta 
 
 Valtioneuvosto asettaa kullekin sosiaali‐ (ja terveyden)huollon erityisvastuualueelle 
nelivuotiskaudeksi sosiaali‐ (ja terveyden)huollon yliopistollisen tutkimustoimikunnan 
mahdollisine jaostoineen.  
 
 
60§ Tutkimusohjelman laatiminen 
 
Tutkimustoimikunta vastaa alueensa sosiaalihuollon(, terveydenhuollon sekä näiden 
yhteisen) tutkimusohjelman laatimisesta. 
 
 



61 Tutkimushankkeiden rahoitus 
 
Tutkimustoimikunta myöntää hakemuksesta rahoitusta alueen käytännön työn ja sen 
kehittämisen tarpeista lähteville tutkimushankkeille, joiden on pääsääntöisesti sisällyttävä 
alueen tutkimusohjelmaan. 
 
 
62§ Rahoituksen hakeminen 
 
Rahoitusta voi hakea kunnat yhdessä, kuntayhtymä (sis. perusterveydenhuollon yksiköt) ja 
sosiaalialan osaamiskeskus kuntien toimeksiannosta.  
 
 
63§ Valtion korvaus sosiaalityön erikoistumiskoulutuksesta kunnille aiheutuviin 
kustannuksiin 
 
 Valtio korvaa sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen järjestämisestä kunnalle aiheutuvat 
ylimääräiset kustannukset erikseen määritellyin korvausperustein.  Sosiaalityön 
erikoistumiskoulutuksen toteuttamisen ja kuntien kanssa toteutettavan tutkimustoiminnan 
tukemiseksi yliopistot voivat sijoittaa sosiaalialan osaamiskeskuksiin kuntien kanssa 
yhteistyössä toteutettavaa tutkimusta ja opetusta ohjaavia professorejaan ja muuta tutkimus- 
ja opetushenkilöstöään; osaamiskeskuksille korvataan valtion varoista kustannukset, jotka 
aiheutuvat professorien sijoittamisesta osaamiskeskuksiin.  
 
 
64§ Valtion korvaus sosiaalityön käytännön opetuksen järjestämisestä kunnille 
aiheutuviin kustannuksiin 
 
Valtio korvaa sosiaalityön käytännönopetuksen  järjestämisestä kunnalle ja muulle laissa 
määritellylle toimijalle aiheutuvat ylimääräiset kustannukset erikseen määritellyin 
korvausperustein.  
 
 
65§ Valtion korvaus koulutus ja tutkimusvakanssien perustamiseen 
 
 Kunnat voivat perustaa kehittämis‐, koulutus‐ ja tutkimusvakansseja sosiaalityössä 
erikoistuville ja tutkimusta tekeville työntekijöilleen; kustannuksista osa korvattaan valtion 
varoista.  
 
 
66 § Ammatillisen osaamisen kehittäminen ja työnohjaus 
 
Kunnan on huolehdittava siitä, että sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö, mukaan lukien se 
yksityisten palveluntuottajien palveluksessa oleva henkilöstö, jolta kunta ostaa palveluja, 
ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamistaan jatkuvasti ja peruskoulutuksen pituudesta, työn 
vaativuudesta ja toimenkuvasta riippuen osallistuu riittävästi sille järjestettyyn 
täydennyskoulutukseen. Sosiaalihuollon ammatillisella henkilöstöllä on velvollisuus ylläpitää 
ja kehittää ammatillista osaamistaan. Sosiaali‐ ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa 



tarkempia säännöksiä täydennyskoulutuksen sisällöstä, laadusta, määrästä, järjestämisestä, 
seurannasta ja arvioinnista. 
 
Lisäksi kunnan on huolehdittava henkilöstön työnohjauksen järjestämisestä henkilöstön 
työssä jaksamisen, toiminnan eettisen tason ja ammatillisen osaamisen tukemiseksi. 
 
 
 
 
 


