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So(te)-uudistus ja uusi sosiaalihuolto 

• Tarvitaan sosiaalihuollon uudistamistalkoot 
• Palvelujen väistämätön ja tarpeellinen muutos 
• Vaikeisiin lastensuojelu-, mielenterveys- ja päihdekierteisiin, 

syrjäytymiseen ym. vastaaminen 
• Asiakkaalla oikeus parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuviin 

palveluihin 
• Edellyttää: 
    - vahvaa tietoperustaa: tutkimusta ja tiedontuotantoa 
    - vankkaa osaamista :perus- ja erikoisosaamisen sekä 
 erityispalveluiden kehittämistä - vaatimukset koulutuksen 
 uudistamiselle ja käytäntöyhteydelle  
    - työmenetelmien uudistamista: tutkitut työmenetelmät (käypä hoito – 
 toimiva tuki) 
    - tietojohtamista, jossa tutkimustieto työvälineenä 
    - ennakointi- ja vaikuttavuustietoa, tietoa sosiaalisista seurauksista 



T&K&K rakenteellinen kehittäminen 

• Tutkimuksen, koulutuksen, kehittämisen ja käytäntöjen neliapilan 
rakentaminen   

• Yliopistojen koulutus- ja tutkimustehtävälle korvaamaton allianssi – 
mahdollistuu yhteistyöllä 

• Sosiaalihuollon yhteinen edistäminen agendana, voimien 
kokoaminen – edellyttää toiminnallisia rakenteita 

• Osaamiskeskukset resurssi- ja osaamiskeskittyminä, kumuloituva 
osaaminen, palvelujen ja menetelmien kehittäminen 

• Yliopistojen opetus- ja tutkimuskeskukset työelämäyhteistyön 
solmukohtina, tutkimus ja opetus 

• Opetus- ja tutkimuskunta sekä sen yliopistollinen sote-keskus 
toiminta-areenoina – kehittämisen edelläkävijät 

• Koulutusevo (käytännön opetus ja erikoistumiskoulutus)- ja 
tutkimusevo tukena 
 
 
 
 
 

 



Toiminnallinen kehittäminen 

• Valtakunnallinen tutkimuksen painopisteiden määrittely 
tiedontuottamisen suuntaamisessa 

• Alueelliset tutkimusohjelmat käytännön toimijoiden tiedon 
tarpeisiin vastaamiseksi 

• Tutkiva kehittäminen yhteistyörakenteissa, 
tutkijasosiaalityöntekijät, tutkijat, opiskelijat 

• Työntekijävaihdot, opinnäyteaiheiden pankit, yhteiset 
pienoishankkeet 

• Tutkimuksellisuus osaksi kaikkea kehittämistä (mm. Kaste) 
• Tutkimusresursseja käytäntöjen tiedontarpeiden tueksi – 

erikoistumiskoulutuksen professorien osatyöpanos oskeihin / 
kuntiin  

• Koulutus- ja tutkimusvirkoja oskeihin / kuntiin 
• Tutkimustiedon jalkauttaminen yhteistyörakenteissa  

 
 



Kytkentä tulevaan sote-alueeseen 

• Sote-alueen tehtäväksi asetettu koordinoida tutkimusta, koulutusta 
ja kehittämistä 

• Sosiaalihuollon olennaista saada näissä myös rakenteellinen 
paikkansa sote-alueella, tukee käytäntöjä perustasolla 

• Sosiaalihuolto/sosiaalityö tutkimustoimikuntiin  
• Sosiaalihuollon t&k&k päätöksentekoelimiin  
• Sote-alueen sosiaalihuollollinen yliopistollisuus? - opetus- ja 

tutkimuskeskusten solmupaikka 
• Oskien solmupaikka ja alueelliset toimipisteet käytäntöjen lähellä 
• Sosiaalihuollon näkyvyys sote-alueella ja kokonaisnäkemyksestä 

huolehtiminen 
• Visiointi, mitä sote-alue voi mahdollistaa käytännön palvelujen 

kehittämiselle – mahdollistava sote-alue? 



Koulutuksen ja tutkimuksen koordinaatio sote-ervassa   

Yliopistot /lääketiede ym.  
- yhteys yo- sairaa-

loihin ja perus-th 
• kliininen opetus 
• erikoistumiskoulutus 
• tutkimusohjelmat     
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Kunnat  / palvelutuotanto  

alueilla / kunnissa toteutuva yliopistollinen koulutus ja tutkimus  
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Kuntayhtymä  

koordinointi  osaamisen ennakointi  

yhteistyösopimukset  

 
Yliopistot /sosiaalityö  
- sosiaalialan opetus- 

ja tutkimusyksiköt  
• käytännön opetus 
• erikoistumiskoulutu 
• tutkimusohjelmat     
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tutkimustoimikunta  
            - jaostot  


