
SOSIAALIHUOLTO
UUSILLA HYVINVOINTIALUEILLA

Kristiina Salonen
Kansanedustaja, Satakunnan aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja

SOAMK-päivät 16.3.2022



Sosiaalihuolto uusilla 
hyvinvointialueilla
- sosiaalihuolto on 
enemmän kuin palvelut

Miten SO löytää paikkansa?

Osaamiskeskusten tilanne

Järjestöjen rahoitus

Maailmantilanteen vaikutukset?



MITEN SO LÖYTÄÄ PAIKKANSA?

Sosiaalihuolto tunnistetaan 
hyvinvointialueen rakenteessa

• Keskeistä hyvinvointialueiden tahtotila, strategia, 
päätöksenteko ja johtaminen (näihin aika vaikuttaa 
nyt!)

• Onnistunut palveluiden integraatio

TKKI-toiminnalla on selkeä rakenne
ja riittävät resurssit

• Tutkimus- ja tietoperustaisen sosiaalihuollon 
käytäntöjen varmistaminen

• Sosiaalihuollon kehittämisohjelma

Uskalletaan uudistaa

• Toimintojen yhteensovittaminen

• Riittävä rahoitus ja tuki muutokselle

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö turvataan

• Aito mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja kehittää 
ammattitaitoa

• Työolot, asiakasmitoitukset

• Kilpailukykyinen palkka

• Koulutuspaikkojen lisääminen

• Hallituksen työryhmän deadline kevään kehysriihi

• Sosiaalialalle oma työhyvinvointiohjelma



OSAAMISKESKUSTEN TILANNE

o Osaamiskeskusasetukseen tekniset muutokset toimialueisiin = hyvinvointialueet (kevät 2022)

o Laajemmat muutokset edellyttävät erillisselvitystä (kuten yo-sairaaloissa)

• Tavoitteena löytää paras ratkaisu turvaamaan sosiaalialan osaamiskeskusten muodostaman sosiaalihuollon keskeisen kehittämisra kenteen ja –

osaamisen siirtymiseen hyvinvointi- ja yta-alueiden muodostamaan TKKI-kokonaisuuteen 

• Pitkällä tähtäimellä sote-integroituneiden kehittämisrakenteiden muodostuminen (esim. 2025 alkaen) ja mitä toimenpiteitä edellytetään ennen sitä

• Selvityksen tarkoituksena tuottaa käsitys vähimmäismuutoksista turvaamaan muutosvaiheen tilanne ja näkemys pidemmän tähtäimen

muutosmahdollisuuksista

• Konkreettisena selvitettävänä asiana em. liittyen myös esim. henkilöstön asema ja erilaisten organisaatiomuotojen tuomat haasteet muutosvaiheessa

• Myös esim. mahdollisuudet molemminpuoliseen yhteistyösopimusvelvoitteeseen YTA-alue huomioiden

• Mahdolliset esitykset lainsäädäntömuutoksista

Jatkoeteneminen

o Selvitys helmi-maaliskuu 2022 

o Virkajohtopäätökset maalis-huhtikuu 2022

o Työryhmän perustamisharkinta huhtikuu 2022 + selvityksen ja johtopäätösten käsittely osaamisen ja johtamisen 

ryhmässä sekä oske-nvk

o Mahdollinen HE- hankesuunnitelma keväällä 2022



JÄRJESTÖJEN RAHOITUS

o Uusi rahoitusmalli, jossa kytkös rahapelitoiminnan tuottoihin katkaistaan ja järjestöt saavat jatkossa 

rahoituksensa valtion budjetista, tulee voimaan vuoden 2024 alusta

o Eduskuntapuolueet ovat sitovasti sopineet rahoitustasosta vuoteen 2026 saakka

o Uuden rahoitusmallin tavoitteena on turvata rahapelien tuotolla toimineille avustuksensaajille 

ennustettava, vakaa ja edunsaajien autonomian turvaava riittävä rahoitus

o Rahapelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen säilyy edelleen arpajaislain tavoitteena

o Keskeisinä huolina

1. Järjestöjen autonomian kehitys, syntyykö tilaaja-tuottaja-malli?

2. Rahoituksen altisteisuus poliittisten voimasuhteiden muutoksille

3. Rahoituksen tason kehitys

o Rahoitusta seuraamaan esitetään parlamentaarista neuvottelukuntaa, jonka valtioneuvosto 

asettaisi aina eduskuntakauden ajaksi



MAAILMANTILANTEEN VAIKUTUKSET?

Pandemia ja 
Venäjän 
hyökkäys

Vaikutukset 
ihmisten 

mielenterveyteen 
ja jaksamiseen

Palvelutarpeen 
muutos, uudet 

sosiaalisen 
hyvinvoinnin 

haasteet
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KIITOS!


