
Sosiaalihuollon 

kehittämisohjelma

VISIO

Sote-uudistus ja sosiaalityö: Miten monialaisuutta edistetään 

käytännössä? (Kansallinen aloitustilaisuus) 

Ohjelmapäällikkö Harri Jokiranta



Lähtökohtia 

Sanna Marinin Hallitusohjelma

3.6 Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi 
Tavoite 4. Sosiaali- terveydenhuollon palveluiden parantaminen

Keino: Perustason palveluiden saatavuuden parantaminen tulevaisuuden sotekeskuksissa. 
”Laaditaan sosiaalihuollon kehittämisohjelma ja tuodaan sosiaalihuollon palveluita vahvemmin 
osaksi tulevaisuuden sote-keskusta.”

Julkisen hallinnon uudistamisen strategia

Päämäärä 2/6 - Ylisukupolvinen vastuunkanto varmistaa luonnon kantokyvyn

Päämäärä 4/6 - Toiminta pohjautuu tietoon

Toimintalinjaus 1/7 - Järjestämme palvelut ihmislähtöisesti ja monimuotoisesti.

Hallituksen kestävyystiekartta ja hyvinvointitalous

Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta.

https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/oikeudenmukainen-yhdenvertainen-ja-mukaan-ottava-suomi
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162571
https://vnk.fi/-/hallituksen-kestavyystiekartta-kokoaa-yhteen-sosiaalisen-taloudellisen-ja-ekologisen-kestavyyden-nykytilan-ja-tavoitteet-vuodelle-2030


Sosiaalihuollon kehittämisohjelman maasto

• Sosiaalihuollon kehittämisohjelma / tutkimus- ja tietoperustainen sosiaalihuolto

• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -valtionavustusohjelma

• Sosiaalityön tutkimusohjelma / vtr –rahoituksen tarkoitus ja luonne

• Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRF) / Haku 2021 ja synkronointi Tulevaisuuden sote -keskus

OHJELMATYÖ

• SOTE-PELA –rakenneuudistuksen täytäntöönpano

• Sosiaalialan TKKI -rakenteen vakiinnuttaminen

• Hankerahoitus vs. perusrahoituksen varmistaminen

RAKENNETYÖTÄ TEHDÄÄN ON LINE

• Menossa, tulossa ja valmistelussa oleva lainsäädäntö, mikä liittyy ja tukee sosiaalihuollon 

kehittymistä. 

LAINSÄÄDÄNTÖTYÖ KULKEE RINNALLA

• Sosiaalityön ja sosiaalialan koulutuksen kehittäminen - uudet ammattilaissukupolvet

• Aluekehitystyön ja kuntien oman toiminnan strateginen kehittäminen / Toimiva kunta ja 

hyvinvointialue

• Hyvinvointialue on aluetoimija ylitse järjestäjä/tuottaja roolin

BASEMENT ON RAKENNUSALUSTA



Sosiaalihuollon kehittämisohjelma

• Sosiaalihuollon kehittämisohjelmalla ei ole erillisrahoitusta, jolla voisi tukea 

alueella tehtävää kehitys/muutostyötä

• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman sisällä (painopisteissä) 

tehtävä kehitys/muutostyö toteuttaa sosiaalihuollon kehittämisohjelmaa.

• Muu osa sosiaalihuollon kehittämisohjelmaa on verkostotyötä sekä osana 

sote –uudistusta että sen ulkopuolella, vaikuttamista sosiaalihuollon 

pitkänlinjan kehittämisrakenteiden vakiinnuttamisessa sekä kuntien oman 

toiminnan (kuntapolitiikoiden) sosiaalihuoltoa tukevaa/toteuttavaa strategia 

ja kehitystyötä (eri ministeriöt ja sidosryhmät).



Pitkän aikavälin systemaattinen kehittäminen

PITKÄN AIKAVÄLIN 

systemaattinen kehittäminen

Visio: 

tieto- ja 

tutkimus-

perustainen 

sosiaalihuolto

Sosiaalihuollon ja 

sosiaalityön TKKI rakenne 

– tietoperusta ja 

osaaminen
Toimivat 

”hyvinvointi”tiedon

järjestelmät
Alueellinen ja kansallinen 

TKKI ekosysteemi

Koulutuksen uudistaminen -

käytäntötutkimus osana 

työtä, työelämäyhteys

Kansallinen ohjaus sekä 

organisaation ja palvelujen  

johtaminen vaikuttavuus-

perustaista

Sosiaalihuollon vaikuttavat 

työkäytännöt ja palvelut  

hyvinvointi- ja yhteistyöalueilla 

(perus- ja  erityispalvelut)

Sosiaalihuolto on enemmän 

kuin palvelut 

(elämäntilanne-lähtöisyys 

kuntapolitiikoissa)



TKKI uudessa sote- rakenteessa

Eduskunnan lausumat

8. 

Eduskunta edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus-, tutkimus-, 
kehittämis- ja innovaatiotoiminta ja niiden rahoitusta koskeva 
erillislainsäädäntö saatetaan eduskunnan käsittelyyn siten, että se tulee 
voimaan viimeistään ennen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen 
toimeenpanoa. Hallituksen on turvattava yliopistollisten sairaaloiden 
mahdollisuus tehdä edelleen tieteellistä tutkimusta ja tuottaa alan perus- ja 
erikoistumiskoulutusta.

9.

Eduskunta edellyttää, että sosiaalihuollon tutkimusrahoituksen taso turvataan 
ja sosiaalihuoltoon luodaan yliopistosairaaloita vastaavan kaltaiset, palvelujen 
kehittämistä, tutkimusta ja koulutusta tukevat toimintarakenteet.



Sosiaalihuollon kehittämisohjelma 
(temaattisia sisältöjä 6/2021) 

Laatu ja vaikuttavuus:
• TKIO -rakenne, tiedon tuottaminen ja saatavuus, tutkimus
•osaava ja riittävä henkilöstö, koulutusrakenne
• vaikuttavuus 
• Integraatio / yhteensovittaminen
• rakenteellinen sosiaalityö

Saatavuus, oikea-aikaisuus, jatkuvuus:
•peruspalvelut eri ikäryhmissä ja elämäntilanteissa
•digitalisaatio / työmenetelmät ja -välineet, palveluprosessit
• toiminta- ja työkyvyn tukeminen
• erityinen tuki ja paljon palvelua tarvitsevat

Varhainen ja ennakoiva työ:
• kuntien sosiaali- ja terveyspolitiikka / kuntapolitiikat / HYTE
•matalan kynnyksen palvelurakenne ja toimintakäytännöt
• yhteisösosiaalityö / kansalaisyhteiskunta

Monialaisuus ja yhteen toimivuus:
• toiminnallinen integeraatio / yhteen sovittaminen
•monialaiset yhteistyörakenteet

RRF pilari 4 / Investointi 3. 
•vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannus-vaikuttavuutta 
tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperustaista ohjausta
•perusresurssien riittävyys / hankkeistus / palveluvelka

HO : Laaditaan sosiaalihuollon 

kehittämisohjelma ja tuodaan 

sosiaalihuollon palveluita vahvemmin osaksi 

tulevaisuuden sote-keskusta.

▪ Vahvistaa sosiaalihuollon kokonaisuuden 

systemaattista kehittämistä

▪ Tarkennetaan hallitusohjelman mukaisen 

sosiaalihuollon kehittämisohjelman sisältöjä

I. Kansallisen sosiaalihuollon kehittämisohjelman 

strateginen ohjaus ja koonta.

II. Tukea sosiaalihuollon rakenteiden 

vakiintumista hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden 

valmistelussa. 

III.Vahvistaa sosiaalihuollon / sosiaalityön TKKI 

rakenteita ja tietoperustaista sosiaalihuollon 

käytäntöä.
Sosiaalihuollon kehittämisohjelma ja 

lainsäädäntötyö.



Kehittämisohjelman toimintalayerit (agendat)
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Tieto- ja 

tutkimusperustaisuus

Tässä ja nyt 

toteutettava 

toimintapolitiikka

Strateginen, pitkän 

ajan toimintapolitiikka

• Sosiaalihuollon substanssi ja rooli

• Palvelut, prosessit, työmenetelmät, … palveluverkko, …
Hyvinvointi- ja 

YTA -alueet

• Kuntapolitiikat, kunnan perustehtävä

• Kuntalaisten elämäntilanne, elinvoima, … 
Kuntakonserni

• Järjestöt, yhdistykset, omaehtoisuus

• Yhteisöllisyys, vaikuttaminen, kumppanuus, palvelut, …
Kansalaisyhteiskunta



Sosiaalihuollon kehittämisohjelman eteneminen

Kevät-kesä 2021 Kesä-syksy 2021 Kevät-kesä 2022 Kesä-syksy 2022 Kevät 2023 -

Tilannekuva 

- STM osastot/yksiköt

- Ministeriöt

- THL

- Kuntaliitto 

Viestintäsuunnitelma

Taustaryhmän 

muodostaminen / 

yhteistyö olevien 

työryhmien kanssa

Kehittämisohjelman 

kokonaisuus, 

sisältöjen 

täsmentäminen, 

paino-pisteiden 

asettaminen, 

ohjelmana 

hyväksymis-menettely

Kehittämisohjelman 

sisältöjen edelleen 

täsmentäminen,  

toimeenpano ja 

seuranta

Kehittämisohjelman 

sisältöjen edelleen 

täsmentäminen,  

toimeenpano ja 

seuranta

Kehittämisohjelman 

arviointi (sisältö, 

vaikuttavuus, 

toteutus, eteneminen)

Kehittämisohjelmatyö

n jatkuvuus / 

seuraavaan 

hallitusohjelmaan 

valmistautuminen

Taustaryhmätyö

STM työryhmiin osallistuminen / sosiaalihuollon kehittämisohjelma ja sosiaalihuollon asiantuntijuus / lainsäädäntötyö

Hyvinvointi- ja yhteistyöalueet / sosiaalihuollon rakenteet, toimintakäytännöt, kehittäminen (STM/THL)

Sosiaalihuollon TKKI kokonaisuus osana sosiaalihuollon kehittämisohjelmaa

Kvartaalirapaortointi / PAL, APO, Kansaliapäällikkö



KIITOS!



Sosiaalihuollon päivät 
ajankohtaisseminaarisarja 2021 –2022 (1/2) 

Seminaarisarjan tarkoituksena on vahvistaa laaja-
alaisesti sosiaalisen näkökulmaa sosiaali- ja terveyden-
huollon rakenneuudistuksen ja palvelujen sisällöllisen 
kehittämisen yhteydessä. Tavoitteena on lisätä 
palvelujärjestelmän kykyä sosiaalisen hyvinvoinnin 
tukemisessa ja vähentämällä köyhyyttä, sosiaalisia 
ongelmia ja sosiaalista eriarvoisuutta ja vahvistamalla 
niihin liittyvien toimintamallien kehittämistä ja 
monialaista yhteistyötä. 

Seminaarisarja on vuorovaikutuksellinen areena, jossa 
tarkastellaan sosiaali- ja terveydenhuollon menossa 
olevan rakenneuudistuksen etenemistä kuntien ja 
hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden arjessa sekä käydään 
keskustelua sosiaalihuollon ajankohtaisista 
kysymyksistä.

Ensimmäinen seminaari 10.12.2021

Vuonna 2022 toteutetaan kaksi kahden päivän 
seminaarikokonaisuutta, joissa jatketaan toimintaympäristön, 
muuttuvien rakenteiden ja toimintaedellytysten tarkastelua ja 
kootaan kehittämistyöhön tarvittavia linjauksia ja toimenpiteitä. 
Seminaareihin sisältyy kansallisten sosiaalihuollon 
ajankohtaisten kysymysten informaatio- ja työpajaosuudet. 

Kevään ja syksyn 2022 seminaaripäivien välillä on erilliset 
temaattiset työpajat.

Seminaarisarja on maksuton ja se on suunnattu sosiaali- ja 
terveydenhuollon kehittämis-, esimies- ja järjestämistehtävissä 
mukana oleville sekä kunta-hyvinvointialue –rajapinnassa 
työskenteleville ammattilaisille. 

Seminaarisarja toteutetaan covid19 – rajoitteiden mukaisesti. 
Seminaarit jaetaan seurattavaksi myös striimattuna.



Sosiaalihuollon päivät 
ajankohtaisseminaarisarja 2021 –2022 (2/2)
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2 Sosiaalihuollon 
kehittäminen -
ajankohtaista 
sosiaalihuollossa

Työpajat
A Asunnottomien sote-palveluiden kehittäminen

B Gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin

vastaamassa

C INSOTE - Integroitu työote uusiutuvassa 

sote-keskuksessa: kohti dialogisuutta, osallisuutta ja
tilallisuutta 

Työpajat
A Avoin teema

B Sosiaalityön tutkimushanke?

Työpajat
A Avoin teema

B Sosiaalityön tutkimushanke?

Työpajat
A (2/2022) Avoin teema

B (3/2022) Avoin teema

C (4/2022) Sosiaalityön tutkimushanke?

Työpajat
A (9/2022) Avoin teema

B (10/2022) Sosiaalityön tutkimushanke?

C (11/2022) Sosiaalityön tutkimushanke?


