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Soccan lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia koskevas-

ta esityksestä 

  

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca esittää lausuntonaan sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämislakia koskevasta esityksestä seuraavaa: 

 

Lakiesityksen nimi on kaventunut koskemaan vaan palvelujen järjestämistä kun se aikaisemmissa valmiste-

luvaiheissa oli ”Laki palvelujen järjestämisestä, kehittämisestä, tutkimuksesta ja valvonnasta”. Rajaus on 

perusteltu siitä näkökulmasta, että jälkimmäisiä asioita ei kunnolla ehditty valmistelemaan tähän luonnok-

seen. Terveydenhuollon osalta ko pykälät osittain siirtyvät suoraan  Terveydenhuoltolaissa (Valtion koulu-

tuskorvaukset ja Valtion korvaus tutkimustoimintaan) ja osittain jäävät edelleen terveydenhuoltolakiin (Pe-

rusterveydenhuollon yksikkö). Sosiaalihuollon osalta jää voimaan Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnas-

ta (1230/2001). Kuntien harkintaan jää (46 §) , millä tavoin ne hyödyntävät tällä tavalla alueellisesti organi-

soitua ja rahoitettua kehittämistoimintaa. Tutkimuksen osalta säilyy edelleen eriarvoisuus tutkimuksen ja 

koulutuksen rahoituksessa: terveydenhuollossa tarkoitukseen on olemassa erityisvaltionavustus, mutta 

sosiaalihuollossa ei.  

46 § 

Kehittämistoiminta sosiaali- ja terveysalueella 

 

Sosiaali- ja terveysalueen vastuukunta (ehdotuksen mukaan Helsinki, Espoo ja Vantaa) vastaa alueensa 

perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon kehittämisestä, sen rakenteesta ja osaami-

sen vahvistamisesta sekä alue- ja organisaatiorajat ylittävästä kehittämistyöstä 

 

Lausunnolla olevalla lakiesityksellä ei näin ollen olisi suoranaista vaikutusta pääkaupunkiseudulla toimivan 

sosiaalialan osaamiskeskus Soccan toimintaan. Socca on kuntien yhteisellä päätöksellä siirtynyt 1.1.2014 

Hus-kuntayhtymän yhteyteen ja  kunnat ja Helsingin yliopisto ovat uusineet Soccan toiminta koskevan yh-

teistyösopimuksen. Siirrolla ennakoitiin lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia.  Soccan toiminta jatkuu 

nykyisen lainsäädännön pohjalta Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella. Kaavaillulla Uuden-

maan sote-alueella toimii  lisäksi Sosiaalitaito Oy  ja Etelä-Suomen  erva-alueella puolestaan vielä  Kaakkois-

Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy.  Erva-aluetasoista sosiaalialan yhteistyötä tehdään nykyisin 

lähinnä vain Kaste-ohjelmaan liittyen.  

 

Socca, Sosiaalitaito Oy ja Verso Oy puolestaan muodostavat yhdessä asetuksen (1411/2001) mukaisen Ete-

lä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, jonka toimintaa koskeva yhteistyösopimus samoin hyväksyttiin 

vuodenvaihteessa 2014 samalla kun Socca siirtyi Hus-kuntayhtymään. Kunnat ovat vahvasti sitoutuneet 

kukin oman alueensa sosiaalialan osaamiskeskuksen toimintaan ja mitään aloitteita toiminnan kokoamisek-

si isompiin yksiköihin ei toistaiseksi ole ollut esillä.  

 



 

 

Hus-alueella toimii  myös  Perusterveydenhuollon yksikkö. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat vahvasti viestit-

täneet Soccan Hus-siirron yhteydessä , että yhteistä strategiaa ja kehittämistyötä halutaan tehtävän perus-

terveydenhuollon kanssa. Lakiesitys ei toisi tähänkään mitään hallinollista muutosta, mutta kannustaisi 

kyllä tiivistämään yhteistyötä. 

 

Nykyisen kaltainen monesta eri alueellisesta kehittämisyksiköstä koostuva kokonaisuus voisi uuden lainsää-

dännönkin tilanteessa olla perusteltu. Erva-alue sille säädettyjen tehtävien mukaisesti kuitenkin  yhteenso-

vittaisi toimintaa ja huolehtisi erva-aluetasoisesti tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnan suunnittelus-

ta (16 §). Tämä malli soveltuisi mm. sosiaalihuollon tiedonhallinnan toimeenpanotehtäviin, joista sosiaa-

lialan osaamiskeskukset oman asiantuntemuksen pohjalta huolehtisivat, mutta erva-alueet vastaisivat täs-

säkin yhteensovittamisesta (16 § mom 7). 

  

Alueellisesti organisoidun kehittämistoiminnan merkitys pääkaupunkiseudulla 

 

Pääkaupunkiseudun kunnissa on vahvaa omaa kehittämistoimintaa ja samanlaista tarvetta keskinäiseen 

yhteistyöhön ei ole kuin pienemmissä kunnissa on. Kiistattomia hyötyjä on kuitenkin saatu kuntien yhteis-

työstä esimerkiksi varhaiskasvatuksen kehittämisessä, jossa tutkimuspäiväkotien varaan rakentuva neljän 

kunnan  yhteinen kehittämisrakenne on jo vakiintunut. Samankaltainen rakenne on syntymässä myös van-

hustyöhön. Yliopistollinen sosiaalityön opetus järjestetään kuntien yhteistyönä, osittain yhteisesti rahoit-

tamana ja yhteisen kehittämis- ja tutkimusteeman alla (ylisukupolvisen syrjäytymisen katkaisu).  Kuntien 

yhteinen kehittämis- ja koulutusrakenne tarjoaa mahdollisuuden vertaisoppimiseen, kehittämistyöhön poh-

jautuvan yhteisen täydennyskoulutuksen järjestämiseen ja tutkimuksen yhteishankinnan ja tuo näin lisäar-

voa kuntien omaan kehittämistoimintaan. 

 

Kaste-rahoitteisen kehittämisen ongelmat 

 

Pääkaupunkiseudun kunnissa kriittisyys erillisrahoitteista hankepohjaista kehittämistyötä kohtaan on suuri.  

Kaste-hakemuksia ei juurikaan valmistella, ja pääkaupunkiseudun kuntien saama Kaste-avustus asukasta 

kohden  olikin vuoden 2013 haussa koko maan alhaisin. Esitämmekin, että seuraavassa vaiheessa myös 

Kaste-lainsäädäntö arvioidaan uudelleen siten, että rahoitus suunnattaisiin järjestämisvastuisille toimijoille 

käyttäen neuvottelumenettelyä ja kevennettyä   haku-, maksatus- ja raportointimenettelyä ( 45 §).  Hank-

keiden hallinnointi vaatii tällä hetkellä niin vahvaa resurssointia ja osaamista kunnissa, että kunnat eivät 

enää ole valmiit sijoittamaan erillisrahoitteiseen hankepohjaiseen kehittämiseen. Rahoittajat eivät myös-

kään edes stm:n hallinnonalan sisällä ole pystyneet yhdenmukaistamaan hallintokäytäntöjään, joka lisää 

hankepohjaisen kehittämisen työläyttä. 

 

Nykyisen Kaste-tyyppisen kehittämisrahoituksen koordinointi tulisi siirtää alueellisilta johtoryhmiltä  erva-

alueille kuten lakiesityksessä esitetäänkin (16 § mom 9).  Rahoitus tulee siirtää samoille järjestämisvastuisil-

le tahoille kuin muukin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoiminta. Mikäli erva-alueet eivät toteudu, 

tulee Kaste-rahoituksen koordinointi sopia sosiaali- ja terveysministeriön ja sote-alueiden välisissä neuvot-

teluissa.  Kaste-hankkeisiin käytettävä rahoitus on moninkertainen (17 milj. euroa vuonna 2013) verrattuna 

sosiaalialan osaamiskeskusten (3 milj. euroa) tai perusterveydenhuollon yksikköjen rahoitukseen ja siksi sen 

saaminen kuntien oman kehittämistyön tueksi olisi ensiarvoista.   

 

Sosiaalihuollon tutkimus- ja koulutusrahoituksen tarve 

 

Sosiaalihuollon tutkimus- ja koulutusrahoituksen puute on yleisesti tunnustettu ja puutteen korjaamiseksi 

on vuosien mittaan tehty useita aloitteita. Kokemus kerta toisensa jälkeen on ollut, että riittävästi aikaa 

asian valmisteluun ei ole. Näin kävi taas uuden sosiaalihuoltolain valmistelun yhteydessä, jolloin luvattiin 



 

 

valmistella pykälät  järjestämislakiin. Näin ei käynyt. Sosiaalialan kysymykset jäävät tyypillisesti aina sivu-

rooliin kun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiä asioita valmistellaan ja siksi esitämmekin, että pikaisesti 

nimetään erillinen työryhmä valmistelemaan sosiaalihuollon tutkimuksen ja koulutuksen lainsäädäntöä ja 

rahoitusta.  Tutkimus on sosiaalialan yhteiskunnalliseen merkittävyyteen, asiakaskunnan laajuuteen ja työ-

voiman määrään nähden vähäistä. Sosiaalialalla tehdään nykyisellään merkittävää kehittämistoimintaa, 

mutta tulosten systemaattinen ja laaja-alainen hyödyntäminen vaatisi tutkimusta. Rakenteita ja rahoitusta 

tarvittaisiin erityisesti käytännön yhteydessä tehtävään tutkimustyöhön, työmenetelmien kehittämiseen, 

laajaa kehittämistyön vaikuttavuutta arvioivaan tutkimukseen.  Ilman sosiaalihuoltoa ja sen toimintaympä-

ristöä jatkuvasti jäsentävää tutkimusta, kertyvä tieto jää useimmiten irralliseksi eikä tuota käytännön työn-

tekijöiden yhteiseen käyttöön suosituksia työmenetelmistä tai toimintatavoista. 

 

Kehittämistoimintaa tehdään nykyisin yhä enemmän yhdessä terveydenhuollon ja monien muiden kanssa 

ja  siihen liittyvän tutkimuksenkin olisi oltava monitieteistä. Tärkeää olisi, että terveydenhuollon tutkimus-

rahoitusta olisi mahdollista hyödyntää myös laajoissa tieteenalojen yhteisessä tutkimuksessa. Soccalle uusi 

hallinnollinen ympäristössä Hus:ssa tarjoaa tähän  mahdollisuuden ja nähtäväksi jää miten se käytännössä 

toteutuu tilanteessa, jossa terveydenhuollon tutkimusrahoitus on vaarassa kutistua jo muutenkin. Tutki-

muksen laajentaminen koskemaan myös kuntien sosiaalihuollon palveluja edellyttäisi evo-rahoituksen vah-

vistamista.  Erva-alueilla voisi olla 4-vuotiskausiksi asetutut sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimustoimikun-

nat, jotka laatisivat alueensa tutkimusohjelmat. Nyt toimikunnat ja –ohjelmat rajoittuvat vain terveyden-

huoltoon. 

 

Sosiaalihuollon koulutusevo olisi tarpeen sekä sosiaalityön käytännön opetuksen kuin sosiaalityön maisterin 

tutkinnon jälkeiseen erikoistumiskoulutukseen. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudun kunnat rahoittavat omal-

ta osaltaan sosiaalityön Praksis-toimintaa. Valtio korvaa kunnille vain yhden ammattikunnan  - lääkärien  -  

koulutuksesta aiheutuvat ylimääräiset kulut, jota voi pitää hyvin epätasa-arvoisena tilanteena. 

 

Varhaiskasvatuksen kehittäminen, tutkimus ja koulutus 

 

Pääkaupunkiseudulla kuntien yhteistyö on vahvaa varhaiskasvatuksen kehittämisessä, tutkimuksessa ja 

koulutuksessa. Yhteistyöhön kannustaa osaltaan  Soccan siihen sijoittama valtionavustus. Tutkimusrahoi-

tusta ei varhaiskasvatuksessa ole kuten ei sosiaalihuollossakaan. Tärkeää on, että se kokemus joka nyt on 

kertynyt siirtyisi varhaiskasvatuslain valmisteluun ja myös varhaiskasvatus saisi rakenteen ja rahoituksen 

kehittämiselle ja tutkimukselle. 

 

Hyvinvoinnin edistämisen sosiaaliset edellytykset 

 

Sosiaalihuoltolain valmistelun yhteydessä on tehty paljon sellaista vaativaa valmistelutyötä, jota pitäisi 

hyödyntää myös järjestämislainlain valmistelussa. Hyvinvoinnin edistämisestä esimerkiksi laadittiin perus-

teellinen ehdotus, jossa otettiin huomioon myös hyvinvoinnin sosiaaliset edellytykset. Nyt järjestämislakiin 

on siirretty vain ko pykälä terveydenhuoltolaista hyödyntämättä laajempaa valmistelua. 

 

 

 

 

Marja-Leena Remes   Pirjo Marjamäki 

Neuvottelukunnan puheenjohtaja  johtaja 

 


