
   
            

                  

Peruspalveluministeri Juha Rehula 

Sosiaali- ja terveysministeriö  

 

Peruspalveluministerin ja osaamiskeskusjohtajien tapaaminen  

21.6. 2016, Sosiaali- ja terveysministeriö  

  

Arvoisa peruspalveluministeri,  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon historiallisen suuren muutoksen edessä haluaisimme tuoda 

keskusteluun muutamia keskeisiä näkemyksiä, jotka pohjautuvat sosiaalialan osaamiskeskusten 

15 vuoden alueellisen kehittämisen kokemuksiin sosiaalihuollon kehittämisen haasteista ja 

sosiaalihuollon mahdollisuuksista turvata kansalaisten parempi arki koko maassa. 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio on nähty keinoksi 

ratkaista niin palvelujen ja tuen saantiin, kuin kustannusten hallintaan liittyviä ongelmia. 

Integraatiolta odotetut hyödyt toteutuvat nähdäksemme vain vahvan sosiaalihuollon ja 

terveydenhuollon osaamisen yhdistämisellä. Myös kustannusvaikuttavuus rakentuu vain 

aidolla, molempien alojen parhaan osaamisen mukaan ottavalla yhteistyöllä. Sosiaalisen 

asiantuntijuudella on keskeinen rooli käsiteltäessä paljon palveluja käyttävien asiakkaiden 

monimutkaisia tilanteita. Sillä on ratkaiseva merkitys myös tavoiteltaessa kustannusten kasvun 

hillintää. Tämä edellyttää edelleen sosiaalihuollon tiedontuotannon ja toimintamallien vahvaa 

ja tavoitteellista kehittämistä myös sosiaalihuollon omasta tietopohjasta ja lähtökohdista käsin, 

sosiaalialan osaamiskeskukset tarjoutuvat jatkossakin omalta osaltaan olemaan mukana tämän 

tehtävän hoitamisessa.  

 

 

 



   
            

                  

 

Kehittäminen tarvitsee myös tekijänsä ja ylläpitäjänsä. Uudessa sosiaali- ja terveydenhuollon 

rakenteessa olisikin turvattava sosiaalihuollon kehittämisen järjestelmällinen jatkuminen niin 

maakunnallisesti, kuin myös laajempien alueiden kesken sekä valtakunnallisesti. 

Maakunnallisesti kehittämisrakenne muodostunee maakunnan järjestäjäorganisaation  

yhteyteen, mutta näkemyksemme mukaan maakunnalliset rakenteet tarvitsevat tuekseen 

rakenteen, joka yhteistyöaluetasolla varmistaa tutkimuksellisen kehittämisen. Pidämme 

välttämättömänä sitä, että kehittämisrakenne märiteltäisiin sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämislain yhteydessä ja näin varmistettaisiin myös sosiaalihuollon osalta valtakunnallisen 

kehittämisen jatkuvuus. Ellei näin kyetä tekemään, on suuri riski menettää aikaisemmat 

kehittämiseen tehdyt panostukset sekä kertynyt asiantuntijoiden verkosto.  

 

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa parhaillaan merkittäviä uudistusohjelmia 

valtakunnallisten kärkihankkeiden kautta. Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat alueilla jo nyt 

vahvasti tukemassa hankkeiden toteuttamista ja tässä tarjoamme myös yhteisesti 

kokemuksemme ja alueiden tuntemuksemme kärkihankkeiden toteuttamisen vauhdittamiseksi. 

Lyhyessä ajassa ei ole varaa hukata jo kertynyttä alueellista tietotaitoa.  

 

On syytä huomata, että sosiaalihuollossa on joka tapauksessa merkittävien 

lainsäädäntömuutosten ja toiminnan muutosten - esim. sosiaalihuoltolaki, toimeentulotuen 

Kela-siirto - mittava muutostilanne meneillään, johon kunnalliset toimijat tarvitsevat jatkuvasti 

tukeamme kyetäkseen takaamaan asiakkaille riittävät ja osaavat palvelut.  

 

Sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaedellytyksiin onkin syytä panostaa uudistusten keskellä. 

Sosiaalihuollon kehittämiselle tulee varmistaa riittävät kehittämisresurssit, jotka mahdollistavat 

myös sote-integroidussa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoiminnassa palvelujen 

pitkäjänteisen kehittämistyön. Verkostomainen työ on laajasti osoittanut 



   
            

                  

kustannusvaikuttavuutensa ja sosiaalialan osaamiskeskusten kokoava rooli on ollut suorastaan 

edellytys maakunnallisten rakenteiden syntymiselle. Edellisten vuosien budjettiratkaisujen 

perusteella meillä on ollut syytä olettaa, että Sosiaalialan osaamiskeskusten valtionavustukseen 

varattu rahoitus olisi suhteellisesti arvioituna merkittävästi pienenemässä vuodelle 2017. 

Luonnollisesti toivomme, että tällaista ratkaisua ei tässä sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta 

elintärkeässä tilanteessa toteutettaisi. 

 

 

Helsingissä 21.06.2016  

Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat  

 

Osaamiskeskusjohtajaverkoston koordinaatiosta vastaava, Juha Luomala,  

Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus, Verso 

FSKC, Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus, Torbjörn Stoor  

Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa, Pikassos, Kristiina Laiho 

Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO, Tarja Kauppila 

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Socom, Leena Kaljunen 

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Koske, Raili Haaki 

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, Arto Rautajoki 

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske, Kaisa Kostamo-Pääkkö ja Petri Kinnunen 

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca, Pirjo Marjamäki 

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso, Tapio Häyhtiö 

Länsi- ja Keski-Uudellamaalla toimiva sosiaalialan osaamiskeskus, Sosiaalitaito - Socialkompetens, Merja 

Salmi  

 

  


