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Asia: Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi/ 

Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan 

 

 

Valtiovarainministeriön ehdotuksessa vuoden 2017 talousarvioksi sosiaalialan 

osaamiskeskusten valtionavustusta esitetään pienennettäväksi kolmanneksella 2,0 miljoonaan 

euroon aiemmasta 3,0 miljoonasta eurosta.  

 

Leikkaus on kohtuuttoman suuri ja vaarantaa sosiaalialan osaamiskeskusten perustyötä ja 

olemassaoloa hetkellä, jolloin tarve ja vaatimus sosiaalihuollon palvelujen kehittämiselle on 

historiallisen suuri. Sosiaalialan osaamiskeskusten valtionavustuksen leikkaus on suhteellisen 

pieni ja lyhytnäköinen säästö valtion talousarviossa, sen sijaan se uhkaa rapauttaa niitä 

vaikutuksia, mitä sote-uudistuksella ja muilla hallinnonalan uudistuksilla on ajateltu olevan 

palvelujen asiakaslähtöiseen ja kustannustehokkaaseen toteuttamiseen pitkällä aikavälillä. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuolto on historiallisen muutoksen edessä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen 

horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio on nähty keinoksi ratkaista niin palvelujen ja tuen 

saantiin, kuin kustannusten hallintaan liittyviä ongelmia. Integraatiolta odotetut hyödyt, 

asiakkaiden paremmat palvelut ja kustannushyödyt, eivät kuitenkaan toteudu itsestään. 

Tarvitaan vahvaa, tietoon ja tutkimukseen perustuvaa sosiaalipalvelujen kehittämistä.  

Sosiaalisen asiantuntijuudella on keskeinen rooli käsiteltäessä mm. paljon palveluja käyttävien 

asiakkaiden monimutkaisia tilanteita. Sillä on ratkaiseva merkitys myös tavoiteltaessa 

kustannusten kasvun hillintää. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio toteutuu 

tarkoituksenmukaisella tavalla vain kun kaikkien sitä koskevien sisältöalueiden asiantuntijuus on 

tasavertaisesti yhteisessä kehittämistyössä mukana. 



   
            

                  

 

 

Sosiaalihuollossa on jo joka tapauksessa merkittävien lainsäädäntömuutosten ja toiminnan 

muutosten myötä - esim. sosiaalihuoltolaki, toimeentulotuen Kela-siirto - mittava 

muutostilanne meneillään, johon kunnalliset toimijat tarvitsevat jatkuvasti tukeamme 

kyetäkseen takaamaan asiakkaille riittävät ja osaavat palvelut. Lisäksi sosiaalialan 

osaamiskeskukset ovat alueilla merkittävässä roolissa hallituksen kärkihankkeiden 

toteuttamisessa niin valtakunnallisissa työryhmissä kuin alueellisissa hankkeissa ja vuodelle 

2017 suunniteltu leikkaus uhkaa myös kärkihankkeiden toteuttamista alueilla. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä aluehallinnon uudistus tulee tuomaan merkittävän 

muutoksen myös sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen organisointiin. Sosiaalialan 

osaamiskeskukset ovat sitoutuneet muutoksen läpivientiin ja uusien organisaatioiden 

rakentamiseen tulevien vuosien aikana.  Osaamiskeskukset ovat myös useassa maakunnassa 

tärkeässä roolissa maakunnallisten palvelukokonaisuuksien toteuttamisessa. Valtionavustuksen 

leikkaus uhkaa tyhjentää sosiaalialan osaamiskeskuksiin kertyneen osaamispääoman ennen 

tulevia uusia organisaatioita ja samalla se uhkaa sosiaalihuollon asiantuntijuuden ja palvelujen 

kehittämistä uusissa integroituneissa rakenteissa.  

 

Vetoamme siis voimakkaasti kaikkiin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta vastaaviin 

tahoihin: sosiaalihuollon systemaattiselle, pitkäjänteiselle alueelliselle kehittämiselle on 

varmistettava riittävät kehittämisresurssit uudistustyön tukemiseksi koko maassa. Tämä 

edellyttää nyt ehdotetusta valtionavustuksen leikkauksesta luopumista. Riittämättömillä 

kehittämisresursseilla sosiaalihuolto on vaarassa jäädä uudistuksessa taka-alalle ja uudistuksen 

keskeiset tavoitteet saavuttamatta.  

  

 



   
            

                  

 

 

 

 

 

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, Asta Niskala 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  

 

  


