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Lähtökohdista nykypäivään:

Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta säädetään siitä annetussa 

laissa (1230/2001) ja asetuksessa (1411/2001)

Tarkoituksena on ylläpitää koko maan kattava alueellinen 

yhteistyörakenne sosiaalialan perus- ja erityisosaamisen 

edistämiseksi, erityispalvelujen ja asiantuntijapalvelujen 

turvaamiseksi, käytännön, koulutuksen, kehittämisen ja tutkimuksen 

integroimiseksi sosiaalihuollon palvelutoiminnassa

Vaihtelevat organisoitumismuodot, mutta kuntajohtoisuus ja 

monitoimijaisuuden säilyttäminen ollut toiminnassa koko ajan 

tärkeää

Ketteryys vasta nopeasti  ja joustavasti erilaisiin alueellisiin ja 

maakunnallisiin kehittämistarpeisiin 

=> maakuntien rooli ja kansallisen tason yhteistyö, alueellisesti 

kattava yhteistoiminta kehittämisessä kansallisesti on 

vahvistunut viime vuosina, myös yksityiset palveluntuottajat 

integroituneet yhteistyöhön 



Kokonaisreformi ja järjestöt (Jokiranta 

2017)

III ja 

IV 

sektori

Kunta 

2020

Osallisuus elinvoima Ydinmuutos!



Taustalla:  Kuntien sosiaalihuollosta kehittäjät/suunnittelijat ”säästettiin ulos” 

viime laman aikaan, eikä käytettävissä ollut laajempaa aluevastuuta kantavia 

tahoja (vrt. terveydenhuollossa sairaanhoitopiirit, Erva-järjestämissopimukset).

- Huoli sosiaalialan asiantuntijuuden ja erityisosaamisen turvaamisesta

- Lain mukaan sosiaalialan osaamiskeskuksen voivat muodostaa kunkin 

toimialueen kunnat ja kuntayhtymät yhdessä maakunnan liittojen, yliopistojen, 

ammattikorkeakoulujen ja muiden sote-oppilaitosten, aluehallintovirastojen, 

järjestöjen ja yritysten sekä muiden sote-alalla toimivien tahojen kanssa

- THL tukee oskeja erityisesti tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnassa

- Sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaa tukee asetuksella määritelty 

valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusneuvottelukunta (edustus osket, 

STM/pj., OKM, THL, Suomen Kuntaliitto, sosiaalialan koulutustahot ja 

aluehallintovirastot)

Alueellinen yhteistyörakenne 

v. 2002 -



Ohjaus monipuolista

- Vaikka hallintomallit vaihtelevat, oskejen toiminnassa paljon 

yhdenmukaisia piirteitä

- Tärkeää ollut löytää kullekin alueelle sopiva yhteiseen työhön 

kokoava muoto

- Toimintaa ohjaavat oskelaki ja –asetus (ym. normit), 

neuvottelukunnan linjaukset, osaamiskeskusjohtajien eri tahojen 

kanssa muodostamat linjaukset, oskea hallinnoivan tahon 

päätöksentekoelimet ja –asiakirjat, alueen yhteiset strategiat

- Työn lähtökohtana toimialueen väestön / sosiaalialan tarpeet, 

toiveet ja resurssit, jotka nostetaan bottom up-periaatteella 

kehittämistyön pohjaksi

- Hynttyyt lyöty yhteen: jo 16 toimintavuosi!



Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus  - De österbottniska landskapens kompetenscentrum inom det sociala området  - www.sonetbotnia.net

SONetBOTNIAn visio 2015

• SONet BOTNIA on Pohjanmaan maakuntien alueen sosiaalisen ja hyvinvoinnin 
kestävän kehittämisen kantava rakenne. Sosiaalisella tarkoitetaan arjen 
sosiaalista toimintaa ja sen areenoita, joita ylläpidetään yksilön, yhteisön ja 
yhteiskunnan vuorovaikutuksessa.

• SONet BOTNIA 

•tukee eheän , taloudellisesti kestävän ja vaikuttavan sosiaali-ja 
terveydenhuollon kokonaisuutta

•tukee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten  työtä, ja siinä 
sosiaalialan ja sosiaalityön osaamisen  kehittämistä

•vahvistaa julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä

•edistää eri hallintokuntien, palvelun tuottajien ja alueiden yhteistyötä

•tekee sopimusyhteistyötä ja osana maakunnallista tilannetta saa 
toimijat katsomaan lähimaakuntien kanssa eri yhteistyöalueiden 
tarpeita

•kehittää ja hyödyntää toiminnassaan sosiaali-ja terveyspalvelujen 
alueellista tiedontuotantoa, tutkimusta ja arviointia



SONet BOTNIAn sisällölliset 

painopisteet 

toimintasuunnitelmassa 2017-2018:

• Sosiaalialan käytännön läheinen 

kehittäminen ja integroituvat palvelut 

kunta-maakunta- yhteistyöalueilla ja 

valinnanvapauden mallissa

• Sosiaalialan alueellisen tiedontuotannon 

: sosiaalityön ja muun sosiaalitieteellisen 

tutkimuksen vahvistaminen sote- ja 

maakuntauudistuksen tukena

• Sosiaalialan ja monialaisen 

tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen 

edistäinen

• Pohjoismainen erityistehtävä

• Osaamiskeskustoiminnan rahoituksen 

turvaaminen sote- ja 

maakuntauudistuksen tukena 

lähivuosiksi ja pysyviin rakenteisiin 



HUOLENAIHEET JA ODOTUKSET::

Sosiaalialan osaamiskeskusten rahoitus (3 M€) on edelleen 

niukka: Huom! Toimitaan sote- ja maakuntauudistuksen 

valmistelun ja hallituksen kärkihankkeiden tukena: Tavoitteena 

pystyä turvaamaan v. 2018 rahoitustaso vuosina 2019-2020. 

Huolenaihe pidemmällä aikajänteellä: Sosiaalihuollon riittävät 

resurssit TKI-rakenteeseen,  tutkimuspohjaiseen 

kehittämiseen ja palveluja integroivien mallien kehittämiseen 

=> Kehyksiin pitäisi saada v. 2020 rahoitus => vaarana, että 

kehittämistyöhön tulee taukoa silloin, kun tarve on suurin 

Osaamiskeskusten rahoituksen ennakoinnin 

mahdollistaminen => osaamiskeskukset pystyvät toimimaan 

luotettavina työnantajina

TA-esitys: sosiaalialan osaamiskeskusten rahoitus siirtyy 

maakuntauudistuksessa osaksi maakuntien 

valtionosuusrahoitusta => maakuntakohtaiset käytännöt voivat 

muodostua erilaisiksi?





HUOLENAIHEET JA ODOTUKSET LINJAUKSISTA 

SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUSTOIMINNAN 

NEUVOTTELUKUNNALLE:

Eduskunnan Sote-valiokunnan mielestä sosiaalialan 

osaamiskeskusten rooliin tulisi kuulua: alueellinen 

tasapuolinen ja monitieteellinen tutkimustoiminta, vahvat 

yhteydet kansalliseen tki-toimintaan

Valtava epäsuhta nykyisissä sosiaalihuollon ja 

terveydenhuollon tutkimusrahoituksissa ja – rakenteissa => 

tarvitaan välivaiheen operaatioita tasapainoisemman tilanteen 

aikaansaamiseksi => Sosiaalialan / Sosiaalityön kansallinen 

tutkimus- ja kehittämisohjelma, Pohjola 2017: ”Sosiaalityön 

Muutosakatemia”

Valinnanvapauslakiehdotuksen ongelmat => Jos ei saada 

korjatuksi ja laki menee läpi, sosiaalihuolto pirstoutuu ja 

katoaa asiakkaita, ammatinharjoittaminen vaikeutuu ja 

kustannukset kasvavat koko Sotessa



Määrämuotoisen kirjaamisen tuki 

sosiaalialalla (Kansa-koulu II-hanke)

 Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusten yhteinen 

hankehakemus

 Hallinnoija: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy 

Socom

 Suunnitellut rahoittajat: kunnat (oskealueittain), Hyvinvointialan 

liitto, Sosiaalialan koulutusorganisaatiot, THL/Oper

 Toiminta-aika: v. 2018-2019



PRO SOS –hanke:  ajankohtaiset 
valtakunnalliset prosessit

•Kela-Kunta yhteistoimintamalli; Kuntien ja 
Kelan välisen yhteistyön ja perustulotuki 
asiakkaan laadukkaan palvelun 
turvaaminen Mallin 1.0 version julkaisu 
aikuissosiaalityön päivillä Turussa 

•Työikäisten palveluiden/aikuissosiaalityön 
maakuntavalmistelijoiden verkottuminen 
yhteistyössä Kuntaliiton kanssa

•Aikuisen palvelutarpeen arvioinnin käsikirja 
ja muu sos.työn kehittäminen

18.1.2018



SONet BOTNIAn alueella

Kansalais- ja asiakasosallisuus sosiaalityössä
- Asiakasraatitoiminta käynnistymässä helmikuussa Vaasassa, Soitessa yhteistyössä OTE-

hankkeen kanssa

- Asiakasneuvonpidon mallin kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla

Maakunnallinen sosiaalityö
- Sosklubit Vaasassa, Soitessa ja E-P:llä

- Mukana SOTE -valmistelussa

Sosiaalityö toimeentulotuen Kela-siirron jälkeen
- Työntekijäraadit käynnistyneet Vaasassa

- Taloudellisen tuen palvelukokonaisuuden kehittäminen aloitetaan kevään aikana Vaasassa

- Maakunnallisten ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen ohjeiden laadinta kevään aikana 

Vaasassa, E-P:llä jo laadittu

Uuden sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalityö
- Palveluohjauksen toimintamallin kehittäminen aloitettu Vaasassa ja Soitessa

- Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen aloitettu Vaasassa, Soitessa, ja E-P:llä

• Sosiaalisen kuntoutuksen määrittely

• Kartoitettu sosiaalisen kuntoutuksen työmuodot

• Kykyviisarin testaaminen sosiaalisen kuntoutumisen mittarina (63 työntekijää koulutettu 

Vaasassa, 28 Soitessa, 5 E-P:llä)

18.1.2018



SONet BOTNIAn strategiapäivän 

tavoitteet:

 Yhteisen ymmärryksen 

rakentaminen SONet BOTNIAn

tavoitteesta ja suunnasta Sote- ja 

maakuntauudistuksessa

- Löytää, ne keskeiset muutosdriverit, 

jotka haastavat SONet BOTNIAa

uudistumaan sisällöllisesti, 

toiminnallisesti ja rakenteellisesti 

”Korkein aktiviteetti, johon 

inhimillinen olento voi yltää, on 

ymmärtäminen.”

(Spinoza)



 SONet BOTNIAn

strategiapäivän tavoitteet 

 SONet BOTNIAn vision 

päivittäminen vuoteen 2021 

- hahmottaminen ja jäsentäminen 

yhdessä 

 Valitse tärkein

 Heitä kapula hiiteen

 Ideat saavat strategian elämään

 Siilot kuuluvat ydinvoimalaan

 Strategia on tekoja!

- Tärkeintä on löytää omat vahvuudet:

- millä erottaudutaan

- millä ollaan merkittävä osa SoTe- TKI  

ekosysteemin kokonaisuutta!



SOTE-HIERARKIA  Varhila K. SOTE-EKOSYSTEEMIN VISIO

Kansainvälinen taso

(EU, WHO, Järjestöt)

Kansallinen taso

(Valtio, Virastot)

Alueellinen taso

(Yhteistyöalue, Maakunta, 

Kunta) 

Yksittäinen tuottaja

(Julkinen, Yksityinen, Kolmas 

sektori, Palvelukeskukset)

Yksilö

(Asukas, asiakas, 

ammattilainen)

Millaiselta tuleva ekosysteemi 

näyttää?



Palvelun-

tuottajat

Yksilö ja yhteisö

asiakkaat, läheiset, 

ammattilaiset

TKI-

ympäristö

Kansallinen ja 

kansainvälinen viitekehys 

ja ohjaus

Maakunnat sekä yhteistyöalueet ja 

kunnat
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SONet BOTNIAn

sopimusorganisaation 

rakenteelliset muutoshaasteet: 

- Lähtökohdat:

- Nykyinen sopimus- ja verkosto-organisaatio 

generoi valtionavustuksellaan noin 5-6 

kertaisen hankerahoituksen SONet BOTNIAn

alueelle

- Rakenne mahdollistaa kaikkien toimijoiden 

mukana olon ja sitoutumisen

- Suhde Sote- ja Maku- uudistuksen TKI-

rakenteeseen, YTA-aluerakenteeseen, 

sopimuskuntiin: mikä toimii hyvin, mitä 

muutostarpeita?

- Suhde sosiaalialan osaamiskeskusten 

yhteiseen strategiaan?

- Sopimus- ja verkosto-organisaatio on joustava 

ja ketterä muutoksille

- Sopimuskuntien/kuntayhtymien osuus 

vahvassa kasvussa vuonna 2017

- Tärkeintä on nostaa katse tulevaisuuteen: 

Mitä haluamme olla?



Viisi sote-yhteistyöaluetta
Yliopistosairaalaa ylläpitävät maakunnat

 Sopivat maakuntien kanssa kehittämisyhteistyöstä

 Yhteistyösopimus:
- Yhteistyö ja työnjako koulutuksen, tutkimuksen ja 

kehittämistoiminnan toteuttamisessa

- Varmistettava toimintayksiköiden riittävät     

henkilöstövoimavarat ja osaaminen

18 maakuntaa:
 alueen sote-kehittäminen

ja kehittämisyhteistyö

 menetelmien, tuotteiden ja palvelujen 

kehittäminen korkeakoulujen, järjestöjen ja  

elinkeinoelämän kanssa

 osaamistarpeiden arviointi ja osaamisen 

kehittäminen korkeakoulujen kanssa

 henkilöstön osallistuminen 

täydennyskoulutukseen

Tutkimus-

laitokset

Korkeakoulut

Sosiaalialan 

osaamis-

keskukset

Muut osaamis-

keskittymät

STM Ohjausyksikkö, Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta

Valtioneuvosto vahvistaa valtakunnalliset strategiset tavoitteetTKI-toiminta

Sote-

rakenteissa

Teppo Heikkilä



Sosiaalialan osaamiskeskukset valtakunnallisesti 
kattavana verkostona yhteistyössä sosiaalialan 
koulutusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden 
kanssa turvaavat

• tutkimustietoon,
• asiantuntijaosaamiseen ja
• lainsäädäntöön perustuvaa

sosiaalialan osaamisen kehittämistä

Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat 



Alueellinen sosiaalialan kehittämistuki käytännössä 

• Lähtökohtana asiakkaan tarpeet ja valinnat
• Toimintaperiaatteina osallisuus ja dialogisuus
• Toimintamallina 

– sopimuksellinen työnjako eri tahojen kesken 
– pitkäjänteinen tutkimuksellinen kehittämistoiminta 
– arvioidut kokeilut ja 
– vastuulliset toimintakonseptit

• Toteutuksen tukena digitalisointi ja tietojohtaminen 

• Lakisääteinen toimintamandaatti sekä julkinen rahoitus perus- ja 
erityistehtäviin

Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat 



Tehtävinä tulevilla yhteistyöalueilla (5):

• Sote-järjestämisen, ohjauksen ja tuottamisen avainkumppani
• Sosiaalialan tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnan alueellinen 

koordinointi ja tuki
• Alueelliset vaativimmat sote-palvelut: sosiaalihuollon määrittelyt, 

arvioinnit, työnjaot, prosessien ja menetelmien kehittäminen, 
vaikuttavuus

• Esim. LAPE/OT-keskusverkoston alueellisen 
toiminnan tuki ja koordinointi 

• Korkeakouluyhteyksien varmistaminen
• Monialainen yhteistyö 

Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat 



Sosnetin ja osaamiskeskusjohdon kannanotto
(Harrikari & Rautajoki 4.10.2017)

”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. ”

Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat 

”Sosiaalihuollon kehittämisrakenteet, 
toimintamahdollisuudet ja 
rahoitusperiaatteet on tarkoituksenmukaista 
toteuttaa lakisääteisesti ja valtakunnallisesti 
yhtenevästi terveydenhuollon kanssa.” 



                                VAIHTOEHTO 3: SOPIMUSORGANISAATIO 

 

  
Etelä-Pohjanmaan maakuntasote 

(koordinointi) 

Pohjanmaan 

maakuntasote 

Varsinais-Suomen YTA-

alue 

Pirkanmaan YTA-alue 

Keski-Pohjanmaan  

maakuntasote 

Pohjois-Pohjanmaan 

YTA-alue 

Perusterveyden-

huolto/ESH 

Korkeakoulut 

Yritykset 

 

Kunnat 

Järjestöt/kansalaisyhteiskunta 

kansalaisyhteiskunta 



SITOUTUMINEN: Hyvä strategia syntyy 

yhdessä:

- Yhteinen päämäärä

- Toimijoiden tasavertaisuus

- Yhdessä ajattelu ja tekeminen

- Dialogisuus

- Luottamuksen rakentaminen

”Laita kaikki peliin.

Hetkesi on nyt. 

Tätä varten kerran

olet syntynyt.”

(A-M Kaskista mukaillen)

Antoisaa strategiapäivää!



KIITOS!

Sosiaali- ja terveydenhuollon osaamiskeskukset Suomessa - keskustelualoite 


