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Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat esittävät, että

1. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu ja menestyksellinen toimeenpano tarvitsevat paljon
systemaattista osaamisen kehittämisen tukea: järjestämisvastuun mahdollisimman onnistuneen
toteuttamisen kannalta on erittäin tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen
rakenteet, resurssit ja osaaminen varmistetaan pikaisesti, selkeästi ja koko maassa yhtenevästi.

2. Sosiaalialan osaamiskeskusten tilanne on ratkaistava mahdollisimman pian saattaen vaihtaen-
vaiheeseen vuosille 2019−2021. Lakia sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001) ei tule
kumota siirtymävaiheessa uusiin maakunnallisiin ja yhteistyöalueiden TKIO-rakenteisiin, vaan on
välttämätöntä varmistaa sosiaalialan osaamiskeskusten toiminnan jatkuvuus maakunta- ja sote-
uudistuksen liikkeellelähdössä toimeenpanon tukena.

3. Sosiaalialan osaamiskeskusten valtionavustusrahoitusta tulee vahvistaa sote-uudistuslisällä
korotettuna, 4 miljoonaan euroon/vuosi. Ensi vuoden osalta kehysriihen esityksenä on 0,75
miljoonan leikkaus nykyiseen 3 miljoonan tasoon nähden.

4. Yhteistyöalueiden kehittämisen organisointivastuu on otettava vahvemmin ja selkeämmin
järjestämislain pykäliin vastuumaakunnille, jotta toiminnalle saadaan selkeä toimija- ja
vastuurakenne ja varmistetaan, ettei pitkäjänteinen koko maan tasapuolisesti kattava resursointi
kehittämiseen jää irralliseksi tutkimuksesta.

Sosiaalialan osaamiskeskukset toimivat tätä nykyä lakisääteisissä tehtävissään monipuolisesti maakunta-
ja sote-uudistuksen valmistelutyön ja hallituksen kärkihankkeiden toimeenpanon (esim. LAPE, I & O) sekä
mm. SOTE-yhteisiin kantapalveluihin valmistautumisen tukena (KANSA-koulu II-hanke). Jokaisella
osaamiskeskuksella on merkittävä rooli TKIO-toiminnan edistämisessä, suunnittelussa ja toimeenpanossa
yhden tai useamman maakunnan alueella. Tutkimusperustainen kehittäminen, uudistusten tukeminen ja
muutostyön toimeenpano ovat kaikkien sosiaalialan osaamiskeskusten strategista agendaa.

Valtioneuvoston kehyspäätöksen mukaan vuodelle 2019 sosiaalialan osaamiskeskustoimintaan on suunnattu
rahoitusta 2,25 miljoonaa euroa valtakunnallisesti, mistä uutisoitiin Valtioneuvoston tiedotteessa 0,25
miljoonan euron lisärahoituksena sosiaalialan osaamiskeskustoimintaan. On kuitenkin käynyt ilmi, että
rahoituksen määrä on 750 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2018 sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan
saaman valtionavustuksen määrä, 3,0 miljoonaa euroa. Sosiaalihuollon ja sote-yhteisen
kehittämistoiminnan tarve ja kysyntä on nyt suurempi kuin koskaan, minkä vuoksi on perusteltua vahvistaa
sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan valtionavustusrahoitusta sote-uudistuslisällä korotettuna, 4
miljoonaan euroon /vuosi.



Maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulun siirtymisestä vuodella syntynyt sosiaalialan osaamiskeskus-
toiminnan perusrahoituksen kriittinen tilanne vaatii pikaista korjaamista, jotta osaamiskeskukset voivat
alueellisesti ja valtakunnallisesti vaikuttavasti jatkaa sosiaalihuollon kehittämistoimintaa vuosina 2019-2021
maakunta- ja sote-uudistuksen tukena.  Olennaista on tukea tietoon perustuvan kehittämistoiminnan
jalkautumista ja juurtumista tulevien ja ammatissa jo toimivien henkilöiden perustyöhön. Palvelujen
vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen on tärkeää nostaa uudistuksen keskiöön.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain voimaantulon jälkeistä ”kopin ottajaa” osaamiskeskusten
pitkäjänteiselle ja monipuoliselle kehittämistyölle ei ole vielä varmistettu. Sosiaali- ja terveydenhuollon
tutkimuksen ja kehittämisen rakenteiden resursointi on ollut tähän asti epätasavertaista, vaikka sote-
uudistuksen yleisesti hyväksyttynä tavoitteena on ollut yhdentynyt, tasapainoinen sosiaali- ja
terveydenhuollon toiminta. Sosiaalihuollon kehittämisrakenteet, toimintamahdollisuudet ja
rahoitusperiaatteet on tarkoituksenmukaista toteuttaa lakisääteisesti ja koko maassa yhtenevästi
terveydenhuollon kanssa.

Toiminnallinen muutos ei tapahdu ilman kansalaisten hyvinvointiprosessien kehittämistä, yhteistoiminnan
johtamista ja arviointia, eikä ilman vahvaa muutosjohtamisen tukea ja johtajien päätöksiä toimeenpanevia
kehittämisen rakenteita. Tämänkaltaisen johtamisen ja prosessien uudistamisen tueksi tarvitaan
maakunnittain kehittämisyksikkö, jossa on osaamista sote-integraatiota ja kustannusten hallintaa
edistävään käytännön kehittämistyöhön. Tästä esimerkkejä ovat mm. integroitujen palveluketjujen/-
kokonaisuuksien kuvaaminen, palveluketjuilla tavoiteltavien mittareiden määrittäminen, seuraaminen ja
tulkinta sekä organisaatiorajat ylittävien toimintamallien yhdenmukaistaminen.

Eri tasoilla väestöryhmittäin tuotettavan tiedon analysointi ja johtopäätösten tekeminen on välttämätöntä
toiminnan kehittämiseksi ja ohjaamiseksi.  Sosiaalialan osaamiskeskukset kokoavat eri toimijoiden
voimavaroja yhteen kehittämisverkostoissa, jotka toimivat parhaimmillaan ketterästi, ennakkoluuttomasti,
ammatillisia työkäytäntöjä ja palveluja uudistavasti sekä kustannuksia säästävästi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä yhteistyöalueiden laajuinen kehittämistoiminta on erittäin
merkittävä uusi mahdollisuus uudistaa sosiaalihuoltoa. Maakunnat vastaavat uudistuksen mukaisesti
alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä sekä osallistumisesta yhteistyöalueen laajuiseen
kehittämiseen. YTA-alueen kehittämisen organisointivastuu tulee ottaa selkeämmin ja vahvemmin
järjestämislain pykäliin vastuumaakunnille. Yliopistollisella maakunnalla on lakisääteinen yhteistoiminta-
alueen koordinaatiovastuu ja yhteistoiminta-alueella vastuu koulutus- ja tutkimusyhteistyöstä oppilaitosten
ja muiden organisaatioiden kanssa. Se vastaa tutkimusperustaisesta ja muusta systemaattiseen alueelliseen
tiedontuotantoon perustuvasta kehittämistoiminnasta. Se, että yhteistyöalueen TKI:ssä ”yhteistoiminta
tulee rahoittaa sopimuksin ja rakentaa verkostomaiseksi” ei sulje pois sitä, että YTAn TKI-toimintaa hoitaisi
jatkossa oikeushenkilö esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon osaamiskeskus tai osaamiskeskittymä.

Esitämme järjestämislakiin kirjattavaksi tarkennuksena seuraavaa:

Yhteistyöalueella järjestämisvastuu maakuntien yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen
organisoinnista, rahoituksen ja osaajien turvaamisesta sekä toiminnasta sopimisesta ja sen toteutumisen
seurannasta on Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen
maakunnilla. Maakuntien organisoimien osaamiskeskittymien on tehtävä yhteistyötä uusien menetelmien,
tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä yliopistojen, korkeakoulujen, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa.



Sosiaali- ja terveydenhuollon osaamistarpeen arviointia ja ammatillisen osaamisen kehittämistä on tehtävä
yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Olemassa oleva alueellinen sosiaalialan osaamiskeskusrakenne tarvitaan maakunta- ja sote-uudistuksen
etenemisen tueksi, kunnes uudet kehittämisrakenteet on saatu selkeästi käytännössä toimimaan. Nyt
uusia rakenteita ei vielä ole. Kehittämisrakenteiden ja osaamisen uudistamiseen sekä sote-palvelutoiminnan
kehittämiseen sosiaalialan osaamiskeskukset osallistuvat innolla koko maassa. Tähän tarvitaan
asianmukaiset resurssit.
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