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Yliopistossa 
työskentelevän 

näkökulma

 Hälinää, lyhenteitä, epätietoisuutta, innostusta

 Sote-alan laajuus ja merkittävyys on tullut tunnetuksi tiedekunnissa

 Sote-, maku- ja valinnanvapausuudistukset ovat keskeisiä alan 
tutkimuksen ja opetuksen järjestämisen kannalta

 Yliopisto monenlaisissa muissakin muutoksissa, ml. lainsäädäntö 

 Uudistuksissa riittäisi tutkittavaa

 Yliopistojen asiantuntijat osallistuvat uudistusten valmisteluun 
(työryhmät, lausunnot, kannanotot)



Sosiaalihuollon tutkimus (Helsingin) yliopistossa 

Entistä kilpaillumpaa, poikkitieteistä, avointa, kansainvälistä

 Sosiaalityön tieteenala muutosten mukana, erityisyytenä käytäntötutkimus

Uudenmaan maakunnan sote-valmistelu on tuonut esille 
tutkimusrahoituksen mittasuhteet (lääketieteellinen + HUS vs. 
valtiotieteellinen vs. ammattikorkeakoulut)

Yhteistyötä terveystutkijoiden kanssa, mutta yliopistotasoisen terveyden 
tutkimuksen VTR-rahoituksella ei ole ollut juuri merkitystä sosiaalityön 
tutkimuksen kannalta 

HY: INEQ (Inequality, Wellbeing and Security), seitsemän tiedekunnan 
tutkimusalue, joka rahoitetaan Suomen Akatemian PROFI4-varoista

 HY: SSH Helsinki Institute for Social Sciences and Humanities 2019-

Valtiotieteellinen tiedekunta: tohtoreita yli 40 vuodessa



Kehittäminen 

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 
LAPE ja siihen liittyvät OT-keskukset – miten 
rakennetaan yhteys yliopistolliseen 
tutkimukseen ja opetukseen?

Maakunnat muodostavat merkittäviä 
ekosysteemejä, joissa sote on vain osa

 Sosiaalialan osaamiskeskukset jatkossa?



Innovaatiot 

TKIO-toiminta perustuu tulevaisuudessa yksinomaan 
määräaikaisille hankkeille?

Miten turvataan aiempien, onnistuneiden 
työelämälähtöisten kokeilujen ja innovaatioiden 
jatkuminen, esimerkiksi Helsingin yliopistossa 
sosiaalityön käytäntötutkimus?

Palvelujärjestelmä ei käytä riittävästi yliopistollista 
tutkimusta hyväkseen: tarvitaan digitaalisuutta 
hyödyntäviä ja kokeiluihin rohkaisevia yhteisiä 
areenoja edistämään tiedon hyödyntämistä 



Opetus 
Sote-järjestämislain 38 § sisältää käytännön harjoittelun ja 

sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen, budjetti 2019 varat 

 Erikoistumiskoulutusten rakenteet on tarpeen pohtia uudestaan 
(parhaillaan 70 op koulutukset Hypa, Lanupe, Kunto ja Rake) 

OKM- ja STM-rahoituksen ja sopimusten suhde 
erikoistumiskoulutuksessa

Koulutussopimuspohjat kannattaa tehdä valtakunnallisesti

Osaamisella soteen -hankkeessa tunnistetut osaamistarpeet –
miten niihin vastataan? 

 Valtiotieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan yhteistyö: 
Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma 
(120 op) sekä yksittäiset opintojaksot



Koulutusta uudistetaan  
HE laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain 
muuttamisesta, luonnos 10.7.2018

Tavoitteena vastata työvoiman saatavuustarpeisiin, parantaa 
jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja helpottaa 
korkeakoulutukseen pääsyä 

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tulee tarjota 
mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen

Keinoja: täydennyskoulutus (voi sisältää tutkinnon osia) 
(tutkintoon johtava) tilauskoulutus



Johtopäätökset Sosiaalityön ja -palvelujen vaikuttavuus ja 
uudistaminen ovat keskeisesti tutkimuksen 
varassa, mutta alan tutkimusrahoitus ei 
näytä Suomessa kohdistuvan tähän 

Vain hankkeiden varaan rakennettu TKIO-
toiminta ei tuota kantavia tuloksia

Valtakunnallista TKIO-toiminnan 
koordinaatiota tarvitaan, esimerkiksi 
koulutuksen sopimuspohjat

Pidettävä kirkkaana, millaisilla koulutuksilla 
vastataan jatkossa eri osaamistarpeisiin 
(perus- täydennys- tilaus- erko- tohtori-).
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