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Sosiaalialan osaamiskeskusten lausunto sote-

järjestämislaista: Sosiaalialan kehittämisen ja tutkimuksen 

asema ja rahoitus on turvattava sekä alueelliset tarpeet 

huomioitava 
14.10.2014 

Sosiaalialan osaamiskeskusten mielestä kolme tärkeintä, 

yleistä näkökulmaa ehdotuksesta hallituksen esitykseksi ovat seuraavat: 

1.) Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja tutkimustoiminta pitää nostaa keskeiseksi teemaksi 

sote-lainsäädännön uudistuksessa ja sen toimeenpanossa. Uudella lainsäädännöllä on varmistetta-

va voimassa olevan lainsäädännön nojalla toimivien kehittämisrakenteiden jatkuvuus ja liittyminen 

osaksi uusien sote-alueiden kehittämisrakenteita. 

2.) Lakiluonnoksen rahoitusta koskevat pykälät 38 ja 40–43 koskevat pelkästään terveydenhuoltoa. 

Koska sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusedellytysten tulisi olla tasaveroiset, tämä epäsuhta on 

tarpeen kiireellisesti korjata ennen kuin asia viedään eduskuntakäsittelyyn. 

3.) Pykälään 9 esitetään täsmennystä koskien kunnan resursointia hyvinvoinnin edistämiseen. Vaa-

rana on, että ainakin pienemmistä kunnista tätä koskeva asiantuntemus siirtyy tuottajaorganisaatioi-

hin, eikä kunnista enää löydy henkilöstöä seuraamaan asukkaiden hyvinvointia ja raportoimaan siitä 

kunnanvaltuustoille. 

Luku 1 Yleiset säännökset 

Hyvinvoinnin edistäminen säädetään sekä kunnan, tuottajaorganisaation että sote-alueen tehtäväksi 

(8 ja 9§). Tämä onkin perusteltua asian tärkeyden ja laaja-alaisuuden vuoksi. Jotta tämä eri tasoilla 

tapahtuva työ onnistuisi, on tärkeää vielä lakiesityksissäkin täsmentää tehtäviä.  

Pykälään 9 esittävät sosiaalialan osaamiskeskukset täsmennystä koskien kunnan resursointia ko teh-

tävään. Vaarana on, että ainakin pienemmistä kunnista hyvinvoinnin edistämisen asiantuntemus 

siirtyy tuottajaorganisaatioiden palvelukseen eikä kunnista enää löydy henkilöstöä seuraamaan asuk-

kaiden hyvinvointia ja raportoimaan siitä kunnanvaltuustolle. 

Esitämmekin, että pykälää 8§ vielä vahvistetaan niin, että kunnassa olisi edelleen oltava nimet-

ty/nimettyjä henkilöitä, joiden vastuulla ko tehtävä on. Tämä myös takaisi sen, että niin tuottaja-

organisaatio kuin sote-alue löytävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kumppanit myös kunnis-

ta. 

Luku 5 Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen 

Sosiaalialan osaamiskeskukset olisivat pitäneet tärkeänä, että lausunnossa olisi pyydetty yksilöidysti 

kommentteja myös kehittämis- ja tutkimustoimintaa koskevista pykälistä. Teema on mitä keskeisin 

ottaen huomioon sote-uudistuksen valtaisat tavoitteet uudistaa koko palvelujärjestelmää. Tarvitaan 

tutkittua tietoa niin asiakastyön kuin johtamisen tueksi ja yhä vahvempaa tietoperusteisuutta niin 
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sosiaalialalle kuin terveydenhuoltoon. Historiallisesti poikkeuksellisen laaja sosiaali- ja terveyden-

huollon palvelujen uudistaminen tarvitsee onnistuakseen hyvin organisoitua ja resursoitua kehittä-

mis- ja tutkimustoimintaa.  

Valitettavasti on tapahtumassa juuri päinvastoin: tutkimus- ja kehittämistoiminnan resursseja ollaan 

leikkaamassa enemmän kuin koskaan ja lainsäädännön valmistelussa teema on jäänyt tärkeämpänä 

pidettyjen asioiden jalkoihin. Vahva kehittämistoiminta ja alan tietoperusteisuuden vahvistaminen 

voisivat kuitenkin toimia koko uudistusprosessin tukena, jos näin haluttaisiin. Valitettavasti nämä 

teemat on kuitenkin kuitattu lakiesityksessä melko kevyesti. Terveydenhuollon osalta lakiesityksen 

on kopioitu entiset tutkimusta ja opetusta koskevat säännökset terveydenhuoltolaista. Kaste-pykälät 

on siirretty lähes entisen kaltaisina vanhasta lainsäädännöstä ja sosiaalityön tutkimus on kuitattu 

entisellä toteamuksella ”selvitetään”. 

Pykälän 32 muotoilua pidämme hyvänä. Pykälä mahdollistaa alueiden tarpeista lähtevät erilaiset 

ratkaisut. Ehdotamme kuitenkin pykälään tarkennusta, jolla turvattaisiin voimassa olevan lainsää-

dännön nojalla toimivien nykyisten kehittämisrakenteiden jatkuvuus ja liittyminen osaksi uusien sote-

alueiden kehittämisrakenteita. Tärkeää on lainsäädännöllä varmistaa, että kehittämisrakenteesta ei 

syntyisi hajanaista vaan varmistettaisiin, että nykyisen lainsäädännön pohjalta olemassa olevat kehit-

tämisresurssit koottaisiin kaikilla sote-alueilla tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi. Ruotsinkieli-

sen väestön tarpeita varten tarvitaan edelleen valtakunnallinen ruotsinkielinen sosiaalialan osaamis-

keskus, joka toimii sote-alue-rajat ylittävästi. Valtakunnallisten erityistehtävien jatkuvuus pitää edel-

leen turvata (saamenkielisen väestön tarpeet ja pohjoismaisen yhteistyö sekä uutena romaniväestön 

tarpeet). 

Sosiaalialan osaamiskeskukset ehdottavat, että kyseinen 32 § saisi seuraavanlaisen muotoilun: 

Sosiaali- ja terveysalue vastaa alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä ja osaamisen 

vahvistamisesta sekä alue- ja organisaatiorajat ylittävästä kehittämisyhteistyöstä. Lisäksi sosiaali- ja 

terveysalue päättää sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisestä, terveydenhuoltolain (35 §) sekä sosi-

aalialan osaamiskeskuslain (1230/2001) säännökset huomioon ottavasta kehittämisrakenteesta alu-

eellaan sekä tuottamisvastuussa olevissa kunnissa ja kuntayhtymissä. 

Haluamme kiinnittää huomiota myös lakiesityksen kehittämistoiminnan nykytilaa koskevaan kuvauk-

seen (2.13.), joka olisi mielestämme ansainnut hiukan enemmän paneutumista. Sosiaali- ja tervey-

denhuollon palvelurakennetta ja kehittämistoimintaa koskien todetaan: ”Alueellisessa panostamises-

sa kehittämistoimintaan on suuria eroja. Se ei kaikkialla integroidu riittävästi palvelutoiminnan kehit-

tämiseen”.  

Tämä vaatisi tarkentavaa kuvausta seuraavankaltaiselta pohjalta: 

”Alueellisia eroja kehittämistoiminnassa kyllä edelleen on vaikka esimerkiksi sosiaalialan osaamiskes-

kusten voi katsoa tasanneen eroja ja tuoneen myös pienemmille kunnille mahdollisuuksia päästä 

mukaan kehittämistoimintaan. Edelleen kuitenkin suuret kaupungit ovat kehittämisresursseiltaan 

muita kuntia paremmassa asemassa. Kehittämistoimintaa on kritisoitu muun muassa siitä, että se ei 

riittävästi integroidu palvelutoiminnan kehittämiseen. Kehittämistoiminta onkin viimeiset 10 vuotta 

perustunut suurelta osin hankepohjaiseen kehittämiseen (Kaste-rahoitus) ja tuolloin erityisenä haas-

teena on saada uudet toimintamallit juurtumaan kuntien omaan palvelutoimintaan. 
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Sosiaalialan osaamiskeskukset ja terveydenhuoltolain mukaiset perusterveydenhuollon yksiköt pysy-

vinä kehittämisrakenteina ovat pystyneet tukemaan kuntia vielä hanketyönkin jälkeen, jotta tulokset 

tulisivat hyödynnetyiksi palvelutuotannossa”. 

Luku 6 rahoitus 

Rahoitusta koskevassa 6 luvussa ja pykälissä säädetään vain ja ainoastaan terveydenhuollon tutki-

muksen ja koulutuksen rahoituksesta ja korvauksista. Lakiesityksen perusteluissa tosin todetaan, että 

”Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt hallitusohjelman mukaisesti selvitystyön koko sosiaali- 

ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden yliopistotasoista, pääsääntöisesti tutkintojen jälkeisten 

koulutusten korvaamisesta. Tämän lisäksi selvitetään EVO-rahoituksen asema sosiaalisektorin yliopis-

totasoisen tutkimuksen kehittämisessä”. Asiaa on tosin jo selvitetty monta kertaa ja perusteluja ja 

malleja ns. sosiaali-EVO:n toteuttamisesta on olemassa. 

Yksi tämän lainsäädännön peruslähtökohdista on se, että sosiaali- ja terveydenhuoltoa tulisi integroi-

da. Molempien alojen säädösten ja rahoitusedellytysten tulisi olla tasaveroiset. Lakiesityksen pykälät 

38 ja 40–43 koskevat pelkästään terveydenhuoltoa. Sosiaalihuollon vastaavat kirjaukset puuttuvat. 

Tämä on tarpeen korjata ennen kuin asia viedään eduskuntakäsittelyyn.  

Alla esitämme pykäläkohtaiset tarkennukset: 

Sosiaalialan osaamiskeskukset ehdottavat, että kyseinen 38 § saisi seuraavanlaisen muotoilun: 

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta sekä sosiaalityön ja sen erikoistumiskoulutuksen 

järjestävälle yliopistolle korvataan valtion varoista koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia. Erikoislää-

käri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä sosiaalityön ja sen erikoistumiskoulutuksen korvaus 

perustuu koulutuksen suorittaneiden lääkärien ja hammaslääkärien sekä sosiaalityöntekijöiden lu-

kumäärään ja koulutuksesta määrättyyn korvaukseen. 

Sosiaalialan osaamiskeskukset ehdottavat, että 40 § pykälä saisi seuraavanlaisen muotoilun: 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimustoimikunta 

Sosiaali- ja terveysalue asettaa nelivuotiskaudeksi sosiaali- ja terveydenhuollon yliopistollisen tutki-

mustoimikunnan mahdollisine jaostoineen. Tutkimustoimikunnassa on monitieteinen edustus sosiaa-

li- ja terveysalueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköistä. 

Sosiaalialan osaamiskeskukset ehdottavat, että kyseinen 41 § saisi seuraavanlaisen muotoilun: 

Yliopistotasoisen sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuksen rahoitus 

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee yhteistyössä 40 §:ssä tarkoitettujen sosiaali- ja terveysalu-

eiden tutkimustoimikuntien kanssa yliopistotasoisen sosiaalihuollon ja terveyden tutkimuksen paino-

alueet ja tavoitteet nelivuotiskausittain. 

Yliopistotasoiseen sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden tutkimukseen myönnetään valtion rahoitus-

ta sosiaali- ja terveysalueiden tutkimustoimikunnille sosiaali- ja terveysministeriön neljäksi vuodeksi 

kerrallaan tekemän päätöksen mukaisesti. Ministeriön päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalu-

eiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen edelli-

sellä nelivuotiskaudella. Jos sosiaali- ja terveysalueiden aluejako muuttuu nelivuotiskauden aikana, 

sosiaali- ja terveysministeriön päätöstä on muutettava aluejaon muutosta vastaavasti. 
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Tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä alueellaan hakemusten perusteel-

la. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala 

tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja voivat hakea sosiaalihuol-

lon ja terveyden tutkimuksen rahoitusta. 

Sosiaalialan osaamiskeskukset ehdottavat, että kyseinen 42 § saisi seuraavanlaisen muotoilun: 

Valtakunnallinen sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuksen arviointiryhmä 

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa valtakunnallisen asiantuntijoista koostuvan terveyden tutkimuk-

sen arviointiryhmän. Arviointiryhmän tehtävänä on arvioida sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden 

tutkimuksen laatua, määrää ja tuloksellisuutta sekä painoalueiden ja tavoitteiden saavuttamista ku-

luneella nelivuotiskaudella ja tehdä sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotus yliopistotasoisen sosiaa-

lihuollon ja terveyden tutkimuksen rahoituksen jakamisesta sosiaali- ja terveysalueille seuraavana 

nelivuotiskautena. 

Sosiaalialan osaamiskeskukset ehdottavat, että 43 § pykälä saisi seuraavanlaisen muotoilun: 

Koulutuskorvauksen ja tutkimusrahoituksen maksaminen 

Aluehallintovirasto ja Ahvenanmaan valtionvirasto maksavat valtion koulutuskorvauksen. Koulutuk-

sen suorittaneiden ja opinnot aloittaneiden opiskelijoiden määrään perustuva koulutuskorvaus mak-

setaan yliopistollisen sairaalan ylläpitäjälle sekä sosiaalityöntekijä-, erikoislääkäri- ja erikoishammas-

lääkärikoulutusta järjestävälle yliopistolle ilman eri hakemusta. Toteutuneisiin koulutuskuukausiin 

perustuva korvaus maksetaan puolivuosittain hakemusten perusteella. Ensimmäisen vuosipuoliskon 

osalta korvausta on haettava viimeistään saman vuoden syyskuun 30 päivänä ja toisen vuosipuolis-

kon osalta viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun 31 päivänä. 

Aluehallintoviraston ja Ahvenanmaan valtionviraston on ratkaistava määräajassa jätetty korvausha-

kemus sen kalenterivuoden aikana, jolloin hakemus on saapunut. 

Aluehallintovirasto maksaa tutkimusrahoituksen kuukausittain sosiaali- ja terveysalueen tutkimus-

toimikunnalle, joka maksaa rahoituksen edelleen hankkeiden toteuttajille. Muilta osin korvauksen 

maksamiseen ja muuhun menettelyyn sekä muutoksenhakuun liittyvissä asioissa noudatetaan, mitä 

valtionavustuslain 20 §:n 1 momentissa, 21, 24–26 ja 28 §:ssä, 29 §:n 2 momentissa sekä 30 ja 34 

§:ssä säädetään. 

Helsingissä 12.10.2014 

Sosiaalialan osaamiskeskusverkoston puolesta 
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