
   
            

                  

 

Asia: Hallituksen esitys vuoden 2017 talousarvioksi/ 

Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan 

 

Hallituksen ehdotuksessa vuoden 2017 talousarvioksi sosiaalialan osaamiskeskusten valtionavustusta 

esitetään pienennettäväksi kolmanneksella 2,0 miljoonaan euroon aiemmasta 3,0 miljoonasta eurosta.  

 

Leikkaus on kohtuuttoman suuri ja vaarantaa sosiaalialan osaamiskeskusten perustyötä ja olemassaoloa 

hetkellä, jolloin tarve ja vaatimus sosiaalihuollon palvelujen kehittämiselle on historiallisen suuri. 

Sosiaalialan osaamiskeskusten valtionavustuksen leikkaus on pieni ja lyhytnäköinen säästö valtion 

talousarviossa. Sen sijaan leikkaus rapauttaa niitä vaikutuksia, mitä sote-uudistuksella ja muilla 

hallinnonalan uudistuksilla on ajateltu olevan palvelujen asiakaslähtöiseen ja kustannustehokkaaseen 

toteuttamiseen pitkällä aikavälillä. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuolto on historiallisen muutoksen edessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon 

integraatiolta odotetut hyödyt, asiakkaiden paremmat palvelut ja kustannushyödyt, eivät kuitenkaan 

toteudu itsestään. Tuloksiin tarvitaan vahvaa, tietoon ja tutkimukseen perustuvaa sosiaalipalvelujen 

kehittämistä.  Sosiaalisen asiantuntijuudella on keskeinen rooli käsiteltäessä esimerkiksi paljon palveluja 

käyttävien ja kustannuksia aiheuttavien asiakkaiden monimutkaisia tilanteita. Sillä on ratkaiseva 

merkitys myös tavoiteltaessa kustannusten kasvun hillintää. 

 

Sosiaalihuollossa on jo joka tapauksessa merkittävien lainsäädäntömuutosten ja toiminnan muutosten 

myötä - esim. sosiaalihuoltolaki, toimeentulotuen Kela-siirto - mittava muutostilanne meneillään, johon 

kunnalliset toimijat tarvitsevat jatkuvasti tukeamme  

 

kyetäkseen takaamaan asiakkaille riittävät ja osaavat palvelut.  Sosiaalialan osaamiskeskukset toimivat 

aktiivisesti hallituksen kärkihankkeiden toteuttamiseksi niin valtakunnallisissa työryhmissä kuin 

alueellisissa hankkeissa - vuodelle 2017 suunniteltu leikkaus uhkaa myös kärkihankkeiden tavoitteiden 

tukemista koko maassa.  

 



   
            

                  

Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat vahvasti mukana maakunnallisten sote-organisaatioiden 

suunnittelussa ja toteuttamisessa. Ne tuovat maakunnalliseen suunnitteluun sosiaalihuollon 

asiantuntemusta sekä ovat maakunnallisten organisaatioiden tukena valmistelujen toteuttamisessa. 

Samalla myös sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen rakenteet on tarkoitus organisoida uudelleen. 

Valtioavustuksen leikkaus uhkaa tyhjentää sosiaalialan osaamiskeskuksiin kertyneen osaamispääoman 

ennen tulevia uusia organisaatioita. Samalla se uhkaa sosiaalihuollon asiantuntijuuden ja palvelujen 

kehittämistä uusissa integroituneissa rakenteissa.  

 

Vetoamme siis voimakkaasti kaikkiin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta vastaaviin tahoihin: 

sosiaalihuollon systemaattiselle, pitkäjänteiselle alueelliselle kehittämiselle on varmistettava 

kohtuulliset kehittämisresurssit uudistustyön tukemiseksi koko maassa. Tämä edellyttää nyt ehdotetusta 

valtionavustuksen leikkauksesta luopumista. Riittämättömillä kehittämisresursseilla sosiaalihuolto on 

vaarassa jäädä uudistuksessa taka-alalle ja uudistuksen keskeiset tavoitteet saavuttamatta.  
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