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Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat esittävät, että 

1. Tutkimusperustaista tietopohjaa vahvistetaan sosiaalihuollon ja sosiaalityön 

kehittämistoiminnassa. 

 

2. Sosiaalihuollon kehittämistoimintaa resursoidaan nykyistä tasavertaisemmin terveydenhuollon 

kanssa. 

 

3. Valtion talousarviossa ja - kehyksissä turvataan sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan 
asianmukainen ja riittävä valtionavustus vuodelle 2019.     

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen asiakaslähtöiseksi ja kuntalaisten osallisuutta, terveyttä ja 

hyvinvointia edistäväksi edellyttää sosiaalihuollon systemaattista kehittämistä koko maassa.  

Sosiaalihuollon mallintaminen ja uusi ymmärrys moderneista ratkaisutarpeista yhdessä asiakkaiden kanssa 

haastavat ammattilaiset ja kehittäjät. Sosiaalialan asiantuntijuus on keskeistä mm. paljon palveluja ja 

kustannuksia aiheuttavien asiakkaiden elämäntilanteiden ymmärtämisessä ja ratkaisujen etsimisessä.  

Vaikuttavan sosiaalihuollon ja sosiaalityön aikaansaamiseksi tarvitaan parempaa tietopohjaa, syvällisempää 

asiakastuntemusta ja asiakkuuksien hallintaa. Tieto väestön eriarvoisuuteen, pahoinvointiin ja 

yksinäisyyteen sekä hyvinvointi- ja terveyseroihin vaikuttavista seikoista ovat ensiarvoisen tärkeitä. 

Asiakaskehittäjyys on otettava mukaan palveluprosessin joka vaiheeseen. 

Käsityksemme on, että sote-keskuksia ei voida rakentaa pelkästään terveyskeskuksiksi. On kysyttävä, mitä 

on sote-keskusten uusi sosiaaliohjaus. Meneillään olevan SIFT-tutkimuksen alustavat havainnot kertovat, 

että terveydenhuoltoon painottuva sote-keskus ei toimi paljon palveluja käyttävien ja kustannuksia 

aiheuttavien asiakkaiden osalta.  

Eniten palveluja käyttävien palvelupoluissa sosiaalihuollon palveluiden saaminen on viivästynyt. Syitä tähän 

ovat mm. terveydenhuollon toimintakäytännöt, osaamisen vajeet, tiedon puute palveluista sekä sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelujen integraation puute. Paremmin järjestetty sosiaaliohjaus ja – neuvonta 

saattaisivat vähentää terveyspalvelujen tarvetta.  

Sosiaaliohjaus ei voi olla vain asiakkaiden poisohjaamista, vaan sen tulee sisältää uudenlaisia 

yhteistyömuotoja alueen asukkaiden, kuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa sekä elementtejä 



palveluohjauksesta ja case-managementista. Jos sote-keskuksiin ei liitetä terveyden sosiaalisia 

determinantteja (WHO) ymmärtävää työtä, on turha kuvitella, että kustannussäästöjä löydettäisiin.  

Sote-keskusten sosiaaliohjauksen mallintamiseen ja uusiin kokeiluihin tarvitaan määräraha esimerkiksi 

valinnanvapauskokeilun rahoituksesta. Nykyisten valinnanvapauskokeilujen sosiaaliohjausmallit ovat 

epäonnistuneet esimerkiksi Jyväskylässä ja Tampereella, koska niihin ei ole suunnattu kehittämisresursseja, 

eikä innovointityötä.     

Integraatiokysymykset ovat sote-uudistuksessa tärkeitä – ei itseisarvona, vaan keinona asiakkaiden 

palvelujen parantamisessa. Yhteen sovitettuja palveluja tarvitaan myös paljon palveluja tarvitseville 

asiakkaille. Sosiaalihuollon erityisosaamisen mallintaminen on kesken mm. vammaispalveluissa, 

lastensuojelussa ja aikuissosiaalityössä. Nämä palvelut edellyttävät ammattirakenteen monipuolistamista, 

konsultointi- ja mentorointikäytäntöjen luomista koko maahan sekä tutkimus-, koulutus- ja 

kehittämistoiminnan vakiinnuttamista osaksi yhteen sovitettavaa palvelurakennetta.  

Asiantuntija-arvioiden mukaan sosiaalipalvelut ja erityisesti erityispalvelut, hyötyvät toiminnallisesti 

nykyistä laajemman väestöpohjan järjestäjätahoista ja osaamisen integroimisesta kehittämistoiminnassa. 

Laajan väestöpohjan järjestäminen takaa paremmin perus- ja erityispalvelujen välisen toiminnallisen 

integraation, monia eri palveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelukokonaisuudet monituottajamallissa sekä 

palvelujen uudistumisen vaatiman tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnan asiantuntijatuen.  

Ammattilaiset tarvitsevat tukea paineisessa sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa. Tällä hetkellä sosiaalialan 

osaamiskeskukset vastaavat suurelta osin tästä työstä, mutta jatkossa tarvitaan lisää tutkittuun tietoon 

perustuvaa toimintaa, syvällistä ja systemaattista, työkäytäntöjen ja palvelujen jatkuvaan parantamiseen 

perustuvaa kehittämistyötä sekä täydennyskoulutusta.  

Esimerkiksi alan keskeisimmän työvälineen sosiaalihuoltolain soveltaminen kunnissa on erittäin kirjavaa. 

Vaikka laki on ollut voimassa kolme vuotta, sillä ei ole vielä läheskään kaikkialla toimivaa käytäntöä.  

Peruskäsitteet: sosiaalihuoltolain (yleislaki) mukainen työskentely vs. erityislaki, monialainen arviointi, 

omatyöntekijä, sosiaalinen kuntoutus ja rakenteellinen sosiaalityö eivät ole vielä valtakunnallisesti 

kattavasti käytössä työvälineinä. Terveydenhuollon (Terveydenhuoltolaki) kanssa tasavertaiset linjaukset 

sosiaalihuollon tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnasta puuttuvat vielä sosiaalihuoltolaista. 

Sosiaalihuoltolain toimeenpanon tukemisessa on valmis sosiaalialan osaamiskeskusten verkosto 

käytettävissä, kun sille turvataan asianmukaiset, riittävät resurssit ja mandaatti toimia.   

Sosiaalialan osaamiskeskusten yhteinen strateginen tavoite on osallistua muutoshankkeisiin ja edistää alaa 

koskevaa kehittämistyötä. Osaamiskeskukset ovat perinteisesti osallistuneet ja vaikuttaneet sosiaali- ja 

terveydenhuollon kehittämisen, tutkimuksen ja opetuksen uusien rakenteiden ja sisällön muotoutumiseen.  

Tätä nykyä sote- ja maakuntauudistuksen historiallisessa vaiheessa kaikilla alueellisilla sosiaalialan 

osaamiskeskuksilla on vastuuta ja roolia esimerkiksi hallitusohjelman mukaisten lapsiperhepalvelujen ja 

ikäihmisten palvelujen ja omaishoidon (I &O) – kärkihankkeissa. Osaamiskeskukset toimivat maakunnissa 

hankkeiden hallinnoijina, osatoteuttajina, muutostyön asiantuntijatukena ja ohjausryhmien jäseninä.  Sote- 

ja maakuntauudistuksen suunnittelussa ja toimeenpanossa sosiaalialan osaamiskeskuksilla on 

monipuolinen rooli. Osaamiskeskuksille on annettu keskeinen vastuu mm. sosiaali- ja terveydenhuollon 

kehittämisen, tutkimuksen ja opetuksen tulevan yhteistoiminnan organisoimisessa ja 

substanssipainotuksissa. Huomionarvoista on se, että lakisääteisen osaamiskeskukset (1230/2001) 

osallistuvat muutostyön edistämiseen systemaattisesti ja valtakunnallisesti kattavassa yhteistyössä 

sosiaalialan ja sosiaalityön asiantuntijoina.  



Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuksen ja kehittämisen rakenteiden resursointi on epätasa-arvoista. 

Sote-uudistuksen yleisesti hyväksyttynä tavoitteena on pitkään ollut yhdentynyt, tasapainoinen sosiaali- ja 

terveydenhuollon toiminta. Nyt sosiaalialan osaamiskeskusten perusrahoitus vuodelle 2018 on turvattu 

talousarvioesityksessä ja pysyy esityksen mukaan kolmessa miljoonassa eurossa kattaen valtakunnallisesti 

koko sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan. Esityksessä on kirjaus myös siitä, että rahoitusvastuu siirtyisi 

maakuntiin vuoden 2019 alusta.  

Tiedossa on , että sote- ja maakuntauudistuksen aikataulua on siirretty vuodella. Tästä syntyy sosiaalialan 

osaamiskeskustoiminnan rahoituksen kannalta kriittinen tilanne. Nyt olisi erittäin tärkeää täsmentää 

talousarviokirjausta ja varmistaa sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan perusrahoituksen määrä myös 

vuodelle 2019.  Sosiaalialan osaamiskeskusten valtionavustusrahoitus on välttämätöntä korjata, jotta ne 

voivat alueellisesti ja valtakunnallisesti vaikuttavasti jatkaa sosiaalihuollon kehittämistoimintaa.  
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