
KESTÄVÄ JA VAIKUTTAVA SOTE-KEHITTÄMISRAKENNE ON VARMISTETTAVA SOSIAALIHUOLLOSSA

Sosiaalityön yliopistokoulutuksen yhteistyöverkosto Sosnetin johtoryhmän ja sosiaalialan
osaamiskeskusten johtajien kannanotto

Sosnetin johtoryhmä ja sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat esittävät, että tuleville yhteistyöalueille
(YTA) on perustettava sosiaali- ja terveydenhuollon osaamiskeskittymät (5), jotka huolehtivat toiminta-
alueellaan yhtä maakuntaa laajemmista tutkimus-, koulutus- ja kehittämisyhteistyön tehtävistä koko
maassa yhtenäisesti.  Jo nyt olisi syytä varmistaa yhteiskuntatieteellisen – erityisesti sosiaalipoliittisen ja
sosiaalityön tutkimus- ja kehittämisosaamisen mukanaolo yhteistyöalueiden laajuisen kehittämistoiminnan
suunnittelussa ja valmistelussa. Sosiaalihuollon kehittämisrakenteet, toimintamahdollisuudet ja
rahoitusperiaatteet on tarkoituksenmukaista toteuttaa lakisääteisesti ja valtakunnallisesti yhtenevästi
terveydenhuollon kanssa.

Sosiaalialan osaamiskeskukset toimivat tällä hetkellä lakisääteisissä tehtävissään sekä sote- ja
maakuntauudistuksen valmistelutyön että merkittävien hallituksen kärkihankkeiden toimeenpanon tukena.
Näin on ollut tarkoitus toimia aina sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain voimaantuloon vuoden 2020
alkuun asti. Konkreettista ”kopin ottajaa” osaamiskeskusten pitkäjänteiselle ja monipuoliselle sosiaalialan
kehittämistyölle ei ole vielä varmistettu. Uutta kehittämisrakennetta ei ole olemassa.

Koko maan yhtenäisesti kattavan, kestävän ja vaikuttavan sote-kehittämisrakenteen uudistamista
kannattaa linjata, ohjata ja ennakoida. Sosiaalihuollon mallintaminen ja uusi ymmärrys uusista
ratkaisutarpeista yhdessä asiakkaiden kanssa haastavat ammattilaiset ja kehittäjät. Tarvitsemme parempaa
tietoperustaa.  Sosiaalihuollon vaikuttavan ja kestävän kehitysotteen on nojattava nykyistä enemmän
tutkittuun tietoon, systemaattiseen arviointiin ja ennakointiin. Sosiaalityön koulutusta antavat yliopistot
pitävät tärkeänä tiivistä mukanaoloa ja yhteistyötä tällaisen tutkimus- ja kehittämisrakenteen kanssa.
Sosnet painottaa yhteistyössä sosiaalityön tiedeperustaisuutta, tiedon kumuloitumista ja pitkäjänteisen
tutkimustoiminnan merkitystä. Tämä eroaa selvitysmuotoisesta, teoriaperustattomasta ja lähinnä
hallinnollisiin tarpeisiin suppeasti keskittyvästä tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminnasta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä yhteistyöalueiden laajuinen kehittämistoiminta on erittäin
merkittävä mahdollisuus uudistaa sosiaalihuoltoa. Tämä on nykyisessä järjestämislakiluonnoksessa riskissä
jäädä käyttämättä.  Riskinä on, että yhteistyöalueilla maakuntarajat ylittävästä työstä sovitaan liian löyhästi
tai vaihtelevasti, eikä toiminta välttämättä organisoidu konkreettisesti. Ilman selkeää toimija- ja
vastuurakennetta sekä pitkäjänteistä, koko maan tasapuolisesti kattavaa resursointia kehittäminen voi
irtautua tutkimuksesta. Kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta kantavilla maakunnilla ei
ole välttämättä kehittämistyön erityisasiantuntemusta ja mahdollisuuksia laaja-alaisen tutkimuksen
toteuttamiseen sosiaalihuollon ja erityisesti sosiaalityön osalta.  Sosiaalihuollon kehittämisrakenteet,
toimintamahdollisuudet ja rahoitusperiaatteet on tarkoituksenmukaista toteuttaa lakisääteisesti ja koko
maassa yhtenevästi terveydenhuollon kanssa.



Järjestämisvastuun kannalta on erittäin tärkeää, että uudella tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnan
vastuutaholla on tosiasialliset edellytykset, selkeä toimintavaltuutus ja asianmukaiset resurssit vastata
sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä mahdollisimman yhtenevästi. Alueellisten osaamiskeskusten
rooliin kuuluisi osaltaan varmistaa alueen tasapainoinen ja monitieteellinen tutkimustoiminta, rahoituksen
koordinaatio sekä vahvat yhteydet kansalliseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Tällainen rakenne
mahdollistaa paikallisten, alueellisten ja kansallisten tarpeiden huomioon ottamisen ja yhteen nivomisen.
Tulevien osaamiskeskusten kannalta olisi perusteltua pohtia kansallista erikoistumista ja yhteistyötä sekä
resurssien tehokkaan käytön, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan kansainvälistymisen kannalta.

Monialaisuutta ja –tieteisyyttä tarvitaan. Sosiaalihuollon kehittämistä vahvistaa jatkossa parempi
integraatio terveydenhuollon ja maakunnan toimialojen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa.
Jotta hyvinvointi-, elinvoima- ja osallisuuskunnat voivat yhdessä maakunnan kanssa muodostaa
asukaslähtöisen ja elinvoimaisen kokonaisuuden, on tuettava myös kuntia niille jäävässä sosiaali- ja
terveyspoliittisessa tehtävässä ja hyvinvointipoliittisessa vaikuttamisessa. Tutkimus- ja koulutusyhteistyötä
on koordinoitava ja pidettävä systemaattisesti mukana uutta luotaessa.
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