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Ajankohtaista: Sosiaalityön Valtion tutkimusrahoitus  ja sosiaalialan osaamiskeskukset

Taustaa ja tavoitteita:

• Hallitusohjelmakirjaus

• Sosiaalihuollon vaikuttavuuden vahvistaminen
• Suoraan sosiaalihuollon palvelujärjestelmään kohdistuvan tutkimuksen vahvistaminen

• SONet BOTNIA mukana kolmessa sosiaalityön VTR-hankkeessa: MoRa, Aikumetod ja 
lastensuojelu lapsen etuna-hanke, integroituminen Keski-Pohjanmaalle

• Tutkimuksellisuuden vahvistaminen sosiaalihuollon toimintaympäristöissä
• Yhteydet myös tusote-kehittämisen teemoihin, sosiaalihuollon tiedonhallinnan 

kehittäminen?

• Jatkossa mahdollisesti vahvempi monitieteellinen näkökulma ja sote-yhteinen rakenne, 
nyt oma malli sosiaalityön yliopistollisen tutkimuksen rahoitukseen myös rakenteista 
johtuen

• Erotuksena terveyden tutkimuksen rakenteesta toteutetaan yhtenä valtakunnallisena 
hakuna



Ajankohtaista: Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan siirtymä hyvinvointialueelle

 Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan 
siirytmä hyvinvointialueen ja mahdollisesti 
yhteistyöalueiden rakenteisiin 

 Erillisen Oske-He:n kautta syksyllä 2021

 Oske-tehtävien arviointi, osan siirto, osan 
lakkauttaminen

 Siirtymäsääntely yhteistyössä valmistelu 
stm:n sosiaalialan  
osaamiskeskusneuvottelukunnan kautta 
=> kuulemistilaisuus palautteen ja vastine-
ehdotuksen pohjalta, HE Sosiaalialan 
osaamiskeskustoiminta, hyvät käytännöt, 
osaaminen ja henkilöstö ym. siirtymä 
hyvinvointialueille valmistellaan, 
osaamiskeskusrahoituksen turvaaminen 
siirtymäajalle + mahdollinen tasokorotus,  
pitkä siirtymäaika ja rinnakkain elo 
hyvinvointialueiden rakenteiden kanssa

 Kun järjestämislaki on saatu voimaan, sen 
jälkeen käynnistyy SOTE-TKIO-rakenteen 
valmistelu



Ajankohtaista: Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan siirtymä hyvinvointialueelle

 YO-sairaaloiden tehtävät ja asema kokonaisuus ml. koulutus-, tutkimus- ja kehittäminen 
lausuntopalautteen pohjalta, Miten käy sosiaalihuollon kansalliselle, aluepohjalta muotoutuneelle 
kehittämisen rakenteelle, jos puretaan 23 hyvinvointialueelle? Yliopistot ja THL ilmaisseet huolensa, että 
eivät voi toimia näin hajautuneen rakenteen tukena? Yliopistosairaalat huolissaan 
kaksoisvirkarakenteista, samanlainen tarve sosiaalihuollossa?

 Miten Keski-Pohjanmaa haluaa hyödyntää kehitysjohtajaa muutoksessa kehittämissuunnittelijan 
tukena?  Miten kehitysjohtaja voi olla  dialogissa? 

 Perustelut YTA-alueen tehtävistä ja niiden toteuttamisesta sekä ohjauksesta (syksy 2021) 
 Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä TKIO-toimintaa koskevista asioista, 

joista on sovittava yhteistyösopimuksessa
 Laista ja asetuksista voidaan lausua, kuulemistilaisuudessa voidaan ottaa kantaa alueen näkökulmasta + 

muilla foorumeilla valtakunnallisesti ja alueellisesti vaikuttaminen
 Onko voimavaroja ja tahtotilaa puolustaa SONet BOTNIAn pohjoismaista erityistehtävää? Tukea 

Pohjanmaan hyvinvointialueelle tässä?
 TKIO-laajemmat muutokset:
 Rahoitusjärjestelmän mahdolliset muutokset (VTR, EVO) ja kannusteet (mahdolliset valtionavut TKIO-

toiminnan kehitykselle => ehdotukset ensi vaalikaudelle)
 Hv-alueet jo toiminnassa ja suunnittelussa mukana



Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien agendalla

- Sosiaali- ja terveysministerin ja valtiosihteerien tapaamiset: TKI&O- asioiden 
valmistelu ja jatkotoimet

Uudet ja erikseen rahoitettavat kehittämiskokonaisuudet
- Sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja kirjaamisosaamisen kehittämisen jatko?
- Sosiaalialan osaamiskeskusten kytkeytyminen  sosiaalityön VTR-rahoitukseen 

toimijoina ja tuotosten hyödyntäjinä (tutkimuspohjainen kehittäminen): 
sosiaalihuollon tiedonhallinnan VTR-tutkimushanke?

- Sosiaalihuollon kehittämisohjelman näkymät ja miten ohjelmaa tulisi viedä 
eteenpäin? Keski-Pohjanmaan painotukset seuraavaan tulevaisuuden sote-
keskusohjelman rahoitushakuun esim. rakenteellisen sosiaalityön 
kokonaisuus ja SONet BOTNIAn tuki? Asiakassuunnitelmatyön ja 
asiakasohjauksen kehittäminen? Sosiaalinen kuntoutus? 

----
• Osaamiskeskusten tulevaisuus: Rahoituksen ja tehtäväkentän varmistaminen 

siirtymävaiheessa osaksi uusia sote- TKI & O-rakenteita



SONet BOTNIAn kuntarahoituksen vahvistamisen tarve vuodelle 2021 ja 2022

 SONet BOTNIAn johtoryhmä 16.4 § 6 päätti esittää kuntarahan 
maksamista SONet BOTNIAn toimintaan vuodelle 2021 Etelä-
Pohjanmaan ja Pohjanmaan niille perussopimuksen ulkopuolisille 
kunnille tai kuntayhtymille, jotka osallistuvat SONet BOTNIAn 
toimintaan yht. 34 000 € kahdessa erässä (liite 4) Taustalla mm. 
johtoryhmän päätös kuntarahakertymän purkamisesta 
maakunnallisiin hankevalmisteluihin, valtionavustuksen 
jälkeenjääneisyys ja tasapainoisen henkilöstörakenteen ylläpito 
kolmessa maakunnassa, ei koske Keski-Pohjanmaata

 Johtoryhmä 16.4 § 6 ei päättänyt vielä vuoden 2022 SONet BOTNIAn 
kuntarahatarpeen jakautumisesta  perussopimusosapuolten ja 
muiden alueen kuntien kesken. (liite 5)





Hyvinvointialue ja sosiaalialan osaamiskeskusten rooli?

 Hyvinvointialueen kehittämistyö (sote-järjestämislaki 32 §): Hyvinvointialue

 vastaa alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä

 tukee kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvässä kehittämistyössä.

 osallistuu kansalliseen ja alueelliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen 

ja toimii yhteistyössä kuntien sekä koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa 

harjoittavien organisaatioiden kanssa.

 tekee sosiaali- ja terveydenhuollon osaamis- ja työvoimatarpeen arviointia ja 

ammatillisen osaamisen kehittämistä yhteistyössä yliopistojen, 

ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa sekä 

muiden koulutusviranomaisten, työhallinnon ja maakuntien liittojen kanssa.

 SONet BOTNIAn rooli korkeakouluyhteistyön virittäjänä, ylläpitäjänä ja 

hyvinvointialueen ja kuntien käytäntöjen tutkimuspohjaiseen kehittämiseen 

integroijana? 



•

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien agendalla

• Sosiaalialan osaamiskeskuksista annettuun lakiin sekä terveydenhuoltolain TKI -toimintaa 

koskeviin säännöksiin tehtäisiin ensivaiheessa tarvittavat tekniset muutokset ns. Sote100 –HE:llä. 

• Perusterveydenhuollon yksikköä koskeva sääntely kuitenkin kumottaisiin uudessa 

rakenteessa tarpeettomana (poikkeus HUS-yhtymä, Uusimaa-laki 7 §).

• Sote-järjestämislaissa ei säädettäisi tässä vaiheessa valtion tutkimus- ja 

koulutuskorvauksista eikä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden 

käyttämisestä alan koulutus- ja tutkimustoimintaan. 

• Säännökset jäisivät terveydenhuoltolakiin ja sosiaalihuoltolakiin/vanhaan sosiaalihuoltolakiin ja 

niiden uudistamistarpeet arvioidaan erikseen.

• SONet BOTNIAn perussopimuksen päivittäminen syksyn 2021 aikana:

• Pohjanmaan HYKY mukaan SONet BOTNIAn perussopimusosapuoleksi?

• SONet BOTNIAn toimintasäännön päivittäminen vuonna 2022





Osaamiskeskusten vision sanotusta lakipykäläviittauksin

 Sosiaalialan osaamiskeskukset vastaavat alan kehittämistä ja niiden 
toimialueet kattavat nyt kaikki kunnat – jatkossa kaikki hyvinvointialueet 
(vrt. Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta, 1 § 1230713.12.2001). 

 Lainsäädännöllä tulisi varmistaa sosiaalihuollon osaamisen vahvistaminen 
ja tutkimuksellinen kehittäminen nyt, sote-uudistukseen 
valmistauduttaessa, ja myös jatkossa, sote-uudistuksen edetessä 

 Hyvinvointialue osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen 
toimien yhteistyössä kuntien, sosiaalialan osaamiskeskusten (lisäys) sekä 
muiden koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa harjoittavien 
organisaatioiden kanssa (vrt. Lakiesitys sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä, 32 §).





Muut isot kehittämiskuviot

 Sosiaalityön VTR- tutkimussuunnitelmavalmistelu

 SOTEKO – Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittämishanke 
15.4.2021-28.2.2023 (OKM ja STM)

 SOTE-tiedonhallinnan kehittäminen: sosiaalialan osaamiskeskukset 
osaamisen kehittäminen edellä tässä teemassa





Sosiaalityön VTR-tutkimussuunnitelmavalmistelu

• Tarve linjata sosiaalityön valtion tutkimusrahoituksen painopisteitä 
pidemmäksi ajaksi kuin vuodeksi kerrallaan (Sosiaalityön tutkimusohjelma)

• Tarve luoda näkymä olemassa oleviin ja tuleviin tutkimustarpeisiin 
enemmän kuin vuoden aikajänteellä

• Tarve määritellä ko. rahoituksen rooli suhteessa muuhun sosiaalihuollon 
kehittämisrahoitukseen 

• Otetaan mallia vähän Ruotsista:

• Ruotsissa on kansallinen valtion Soveltava hyvinvointi (FORTE) –
tutkimusohjelma 10 v (Tillämpad välfärdsforskning), jonka tavoitteena on 
vahvistaa sosiaalityön tiedontuotantoa

• Ohjelma on valmisteltu laaja-alaisen keskustelun pohjalta





Sosiaalityön VTR-tutkimussuunnitelmavalmistelu

• Ohjelma pohjautuu aikaisempiin selvityksiin, kyselyyn sekä laaja-alaiseen workshop-työskentelyyn. jossa 

määriteltiin lopulliset painopistealueet. 

• Tavoitellaan korkealaatuista, monitieteellistä tutkimusta, joka hyödyntää laaja-alaisesti toiminta-alaa. 

Tähän sisältyy tutkimus sosiaalipalvelujen, koulujen, terveydenhuollon, poliisin, vankilapalvelujen ja 

kolmannen sektorin toiminnan rajapinnoista. 

• Painotetaan sosiaalipalvelujen velvollisuutta osallistua yhteisön suunnitteluun sosiaalisten ongelmien 

ehkäisemiseksi ja hyvän yhteisöympäristön luomiseksi. 

• Painotetaan myös kustannusvaikuttavuustutkimusta ja tutkimusta jolla on tiedon arvoa (ei vain 

asiakasnäkökulmasta).

• Ohjelman painopistealueet antavat suuntaa rahoitushauille. 





Sosiaalityön VTR-tutkimussuunnitelmavalmistelu

• Maaliskuusta toukokuuhun -21: 
• Tehdään Weprobol- tai Aivoriihi-kysely, jolla kartoitetaan eri toimijoiden näkemyksiä 

tutkimusohjelman tavoitteista, tutkimusohjelman osa-aluista ja prioriteeteista.
• Kartoitetaan, millaista/mistä aihealuista on runsaasti tutkimusta ja mitä puuttuu. Kootaan 

aiempia selvityksiä sosiaalihuollon tutkimustarpeista.

• Kesäkuu -21
• Yhteenveto kyselyistä ja selvityksistä valmistuu
• Pidetään Webinaari (+ työpajat), jossa kootun tiedon pohjalta rakennetaan tutkimusohjelmaa

• Elokuusta syyskuuhun -21
• Työstetään tutkimusohjelmaa
• Käsitellään tutkimusohjelmaa arvioinnin ohjausryhmässä

• Loka-/marraskuu -21 
• Sosiaalityön tutkimuksen arviointiryhmä hyväksyy tutkimusohjelman vuosille 2022





Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittäminen - hanke

• OKM ja STM ovat valmistelleet yhdessä hanketta sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittämiseksi

• Hankkeen tavoitteena on koulutuksen kehittäminen siten, että:

• Sosiaali- ja terveysalan koulutustarjonta vastaa joustavammin yksilöiden ja työelämän tarpeisiin 

• Koulutuspolut tehostuvat, tutkintorakenne ja jatkuvan oppimisen rakenne selkiytyy

• Työurat pitenevät, osaavan työvoiman saatavuus paranee ja alan ammattilaisilla on paremmat mahdollisuudet 

osaamisen jatkuvaan kehittämiseen

• Hanke tekee esitykset koulutukseen liittyvän lainsäädännön, rahoituksen ja ohjauksen kehittämiseksi





Hankkeen taustasta ja nykytilan haasteista

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen edellyttää uutta osaamista ja toimintatapojen uudistamista. 
Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksen ja tutkintoon johtavan koulutuksen kehittämistä käsiteltiin 
vuosina 2017-2019 Osaamisella soteen-hankkeessa. Hankkeessa tunnistettiin sosiaali- ja terveyspalvelujen 
uudistamiseksi tärkeitä kaikille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille yhteisiäosaamistarpeita, joita 
korkeakoulut ovat jo ottaneet huomioon tutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisessä.

• Sanna Marinin hallitusohjelman mukainen sosiaali- ja terveysalojen uudistus poikkeaa kuitenkin lähtökohdiltaan 
aiemmasta valmistelusta ja siksi uudistuksen edellyttämiä osaamistarpeista on arvioitava osittain uudestaan. 

• Esim. Kliininen potilastyö ja sosiaalihuollon vaativa asiakastyö edellyttävät uudenlaisia 
koulutusjatkumoja ja joustavia opintopolkuja erikoisosaamisen kehittämiseksi

• STM:n näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveysalan erikoitumiskoulutustarjonta ei kaikilta osin 
muodosta tällä hetkellä työelämän tarpeita vastaavaa kokonaisuutta. 

• Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa tulisi saada riittävästi valmiuksia moniammatilliseen 
yhteistyöhön, mikä on keskeinen edellytys integroitujen asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien 
toteutumiselle. 





Hankkeen taustasta ja nykytilan haasteista

• Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneista merkittävällä osalla 
on aiemmin suoritettu saman alan korkeakoulututkinto. Koulutuskysynnän 
kohdistuminen tutkintoon johtavaan koulutukseen vie
koulutuspaikkoja muun muassa nuorilta, joilla ei ole lainkaan  
korkeakoulututkintoa.

• Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten koulutusmyönteisyys on vahvuus alan 
kehittämiselle. Koulutuskysyntä kohdistuu kuitenkin päällekkäisten eli saman 
alan ja saman tason tutkintojen suorittamiseen. Osittain tämä johtuu siitä, ettei 
säänneltyihin tehtäviin ole muita koulutuspolkuja kuin uuden tutkinnon 
suorittaminen. 

• Pitkät koulutuspolut eivät koske kaikkia sosiaali- ja terveysalan koulutuksia. 
Koulutusrakennetta tulisi kehittää siten, että se vastaa työelämän tarpeisiin ja 
tukee sosiaali- ja terveysalan henkilöstön ammatissa kehittymistä ja työuria. 
Erityisesti ammattikorkeakoulututkintojen ja yliopistojen sosiaalityön ja 
terveystieteiden koulutusta on arvioitava kokonaisuutena.





Hankkeen tavoitteet ja tehtävät (luonnos)
Hankkeen tehtävänä on tehdä esitykset seuraavista teemakokonaisuuksista

1. Sosiaali- ja terveysalan tutkintorakenteen ja sitä täydentävän koulutuksen 
kehittäminen. Tavoitteena on arvioida, millaisia alalle tulemisen 
edellytyksinä olevia osaamiskokonaisuuksia (perustutkinnot) työelämässä 
tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa ja mikä on perustutkintojen suhde 
erityisosaamista vaativiin tehtäviin ja niiden edellyttämään koulutukseen. 

Tutkintorakenteen tarkastelun painopisteenä ovat 

ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistojen terveystieteiden ja 

sosiaalityön koulutus.

2. Valtakunnallinen jatkuvan oppimisen rakenne sosiaali- ja terveysalalla.

Osana tätä arvioidaan muiden ohella ammattikorkeakoululain ja yliopistolain 
nojalla järjestettävän erikoistumiskoulutuksen, täydennyskoulutuksen ja 
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tehtäviä ja perustutkintoa 
täydentävän koulutuksen rahoitusta. 





Hankkeen tavoitteet ja tehtävät (luonnos)
Hankkeen tehtävänä on tehdä esitykset seuraavista teemakokonaisuuksista

3. Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksen ja Tulevaisuuden sosiaali-
ja terveyskeskus-ohjelman tavoitteiden tukeminen osaamista vahvistamalla. 
Ehdotukset tehdään aiemman valmistelun ja sosiaali- ja terveysministeriön 
uuden tilannearvioin pohjalta yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen 
uudistamisen valmisteluryhmien kanssa.

4. Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen harjoittelun kehittäminen. 
Tavoitteena on arvioida kehittämistarpeita erityisesti harjoittelun laadun, 
saatavuuden, oppimisympäristöjen ja pedagogisten ratkaisujen näkökulmasta. 

5. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen vetovoima ja tarvittavat ehdotukset. 

Hankkeen toimikausi  olisi noin 15.4.2021-28.2.2023. 



• Kehittämisohjelmat

• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma vv. 2020-2023

• Toivo-ohjelma: Valtava-hanke ja Virta-hanke vv. 2020-2023

• Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma vv. 2021-
2022

• Valtionavustushankkeet 

• Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu vv. 2020-2021 

• Työkyvyn tukeminen vv. 2020-2022

• Vammaisten henkilöiden henkilökohtainen budjetti vv. 2020-2021

• Sosiaalihuollon ammattilaisten Kirjaamisvalmennus (Kansa-koulu 
III-hanke) vv. 2020-2021

Keskeiset ohjelmat ja hankkeet osana 

tiedonhallinnan valmistelua



Kehitysjohtaja Arto Rautajoki
Puh. 040 830 0366/ arto.rautajoki@seamk.fi

Etelä-Pohjanmaa, kehittämissuunnittelija Anne Saarijärvi
puh. 040 830 3950 / anne.saarijarvi@seamk.fi

Etelä-Pohjanmaa, vs. kehittämissuunnittelija (50%), lastensuojelun 
aluekoordinaattori (50 %),  Monni-hanke, Auli Romppainen
puh. 040 830 0337 / auli.romppainen@seamk.fi

Etelä-Pohjanmaa, lastensuojelun ma. aluekoordinaattori, Monni-
hanke (20 %),1.8 alk. 70 % Petta Porko

Etelä-Pohjanmaa, ma. toimistosihteeri Tuula Hautanen
puh. 040 830 3988 / tuula.hautanen@seamk.fi

Etelä-Pohjanmaa, sosiaaliasiamies Taina Holappa, 
Työpuhelinnumero 040 830 0490, 
Sosiaaliasiamies –puhelimen numero 040-830 0490, 
Sosiaaliasiamiehen sähköpostiosoite, sosiaaliasiamies @seamk.fi
Taina Holapan sähköposti SONet BOTNIAn, SeAMKin työntekijänä:
taina.holappa@seamk.fi

mailto:auli.romppainen@seamk.fi
mailto:tuula.hautanen@seamk.fi
mailto:taina.holappa@seamk.fi


Päivi Niiranen, Pohjanmaan maakunnat, Kansa-koulu III-hankkeen 
aluekoordinaattori, sosiaalihuollon tiedonhallinta ja 
kirjaamisosaaminen
Puh. 040 680 7115 / paivi.niiranen@seamk.fi

Pohjanmaa, kehittämissuunnittelija Tuula Mulju 
puh. 040 524 9933 / tuula.mulju@vaasa.fi

Pohjoismaisen yhteistyön erityistehtävä
kehittämissuunnittelija Marjo Hannu-Jama
puh. 040 136 5972 / marjo.hannu-jama@vaasa.fi
emmi.hakala@seamk.fi

Pohjanmaa, kehittäjäsosiaalityöntekijä (50%), TOP-hanke Siv Kola
siv.kola@seamk.fi

Pohjanmaa, kehittäjäsosiaalityöntekijä (50%), TOP-hanke Emmi 
Hakala, emmi.hakala@seamk.fi

mailto:emmi.hakala@seamk.fi
mailto:siv.kola@seamk.fi


Pohjanmaan maakunnat hankekoordinaattori, Yhdessä aikuisuuteen, 
Elämässä eteenpäin, YEE-hanke, Silva Sevola, p. 040-8300 477,
Silva.Sevola@seamk.fi,

Pohjanmaan maakunnat hanketyöntekijä, YEE-hanke, Minna 
Kallinen, Minna.Kallinen@seamk.fi

Keski-Pohjanmaa, kehittämissuunnittelija Iiris Jurvansuu  
puh. 044 780 9976 / iiris.jurvansuu@soite.fi

mailto:Silva.Sevola@seamk.fi

