
 
 
 
Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajien kannanotto hallitusneuvotteluihin  
 
Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusten johtajien verkosto esittää, että tulevaan 
hallitusohjelmaan kirjataan tavoitteeksi: 

1. Heikommassa asemassa olevien palvelut pitää turvata, minkä vuoksi sosiaalihuollon ja 
sosiaalityön tutkimusperustaista kehittämistä vahvistetaan valtakunnallisesti.  
 

2. Sosiaalihuollon kehittämistoiminnan resursointia on pikaisesti nostettava, jotta 
terveydenhuollon etumatkaa saadaan kurottua.  
 

3. Systemaattista sosiaalialan tiedonhallinnan ja tietojohtamisen kehittämistä sekä 
sosiaalipalvelujen digitalisointiosaamisen kehittämistä on tuettava.  

Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien verkosto kiinnittää kannanotossaan 
hallitusneuvotteluihin huomiota seuraaviin seikkoihin: 

1. Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat esittävät, että tulevassa hallitusohjelmassa 
huomioidaan  sosiaalityön olevan erityistä asiantuntijuutta vaativa ala, joka tarvitsee 
kehittyäkseen vahvat tutkimuspohjaiset kehittämisen rakenteet ja pitkäjänteistä  työtä  

Sosiaalihuollon asiakkaiden tarvitsemien palvelujen ja sosiaalityön tulee perustua tutkittuun 
tietoon ja järjestelmälliseen kehittämiseen. Tiedolla johtamisen systemaattinen hyödyntäminen 
vaatii kuitenkin vielä paljon työtä ja rakenteiden jämäköittämistä. Sosiaalialan osaamiskeskukset 
ovat muodostaneet omilla alueillaan kattavat verkostot ja rakentaneet luottamuksen, jonka varaan 
voidaan perustaa kansallista ja koko maan kattavaa kehittämistoimintaa pitkäjänteisesti, 
laadukkaasti ja vaikuttavasti.  Osaamiskeskukset voivat myös toimia alueensa TKI-toiminnan 
koordinoijina ja suunnittelijoina. 

2. Valtakunnallisesti kattavan kehittämisrakenteen vahvistamiseksi sekä sosiaalialalle 
esitettävän kehittämisohjelman toteuttamiseksi, sosiaalialan osaamiskeskusten 
valtionavustusta korotetaan 5 miljoonaan euroon vuonna 2020. (nyk. 2,95 M€) 

Osaamiskeskusten valtionavustus on pysynyt samalla tasolla lähes 17 vuotta. Tarve sosiaalialan 
kehittämiselle on kasvava ja ammattilaisten osaamisen vahvistaminen vaatii jatkuvaa työtä. 
Sosiaalityö ja koko sosiaaliala tarvitsevat uudistuakseen valtakunnallisen ja yhtenäisen 
kehittämisohjelman sekä vahvemmat ja pitkäjänteisemmin turvatut resurssit valtakunnan 
laajuiselle sosiaalialan osaamiskeskustoiminnalle. 
 

3. Tiedonhallintaa, tietojohtamista ja digiosaamista on tuettava  

Alueiden organisaatiot tarvitsevat asiantuntijoiden tukea Kanta-palveluiden käyttöönottoon, 
asiakastiedon määrämuotoisen kirjaamiseen ja organisaatioiden toimintatapojen muutokseen  



 
 

sosiaali- ja terveydenhuoltoa uudistettaessa. Sosiaalialan osaamiskeskukset toimivat mielellään 
tukena näissä asiantuntijatehtävissä, kun työnjaosta sovitaan selkeästi ja toteuttaminen 
resursoidaan asianmukaisesti koko maassa. Nykyisin sosiaalihuollosta saadaan liian vähän irti tietoa, 
joka auttaisi päätöksenteossa organisaatioiden johtoa tai sosiaalihuollon järjestämisvastuuta 
kantavia tahoja.  
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