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Sosiaalihuollon tutkimuksen ja kehittämisen rakenteet uudistuvassa
Sotessa – selvityshenkilö Anu Muurin kysymyksiä sosiaalialan
osaamiskeskuksille
1. Sosiaalialan osaamiskeskuksen nykyinen (omistus)muoto
- mahdollisen osakeyhtiön omistuspohja ja -osuudet
2. Osaamiskeskuksenne henkilöstö tammikuussa 2019?
a. vakituisten määrä
b. määräaikaisten määrä
c. heistä tutkijakoulutuksen saaneet (lisensiaatti- ja/tai tohtorikoulutus)
d. odotettavissa oleva muutos vuoden 2019 aikana
3. Mikä on sosiaalialan osaamiskeskusten rooli sote-uudistuksessa?
a. miten olette voineet osallistua uudistuksen valmisteluun, onko se
mielestänne ollut riittävää?
b. onko siinä ollut ongelmia ja parannettavaa?
c. miten sosiaalihuolto ja sosiaalityö on ollut esillä valmistelussa ja ratkaisuissa?
d. miten sosiaalihuolto on nähty suhteessa muihin toimialoihin (terveys,
työvoima, kuntiin jäävät palvelut) ja miten sen yhteistyötarpeita on
hahmotettu?
4. Miten sote-uudistus muuttaa osaamiskeskuksenne roolia ja millaista suunnitelmaa
osaamiskeskustoimintanne osalta on laadittu sote-uudistuksessa?
a. kuvaile keskeisiä riskejä ja mahdollisuuksia
5. Miten näette osaamiskeskuksenne toiminnan tulevaisuuden Sotessa osana
a. maakunnan tutkimus- ja kehittämistoimintaa?
b. yhteistyöalueen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa?
c. mitä muita mahdollisia ratkaisuja TKI-toiminnassa tai mahdollisia uusia
kumppanuuksia näette?
d. ja miten kuntien kanssa tehtävä yhteistyö jatkuu tai miten sitä tulisi kehittää?
e. miten näette osaamiskeskusten rollin kansallisessa kehittämisessä ja
yhteistyössä, mm. kansallisten tki-organisaatioiden kanssa (esim. THL)?
f. miten näette yhteistyön järjestöjen kanssa?
g. millaisena näette yhteistyömahdollisuudet yritysten kanssa tehtävälle
yhteistoiminnalle, esim. test bed, yhteiskehittäminen, ekosysteemit?
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Ja kuinka pitkällä valmistelussa olette tällä hetkellä?
6. Selvitystehtäväni kohdistuu sosiaalihuollon tutkimuksen ja kehittämisen
organisoitumiseen uudistuvassa sote-rakenteessa.
a. Miten osaamiskeskuksenne henkilöstöresurssit jakaantuvat tänä vuonna
tutkimuksen ja kehittämishankkeiden suhteessa (prosenttiarvio riittää) ja
mikä olisi mielestänne toivottava/tarvittava kehityssuunta?
b. Rahoitusrakenteenne tänä vuonna, miten jakautuu tutkimuksen ja
kehittämisen välillä (prosenttiarvio riittää)
c. Merkittävimmät rahoituslähteenne?
7. Valtioneuvoston asetuksen mukaan valtionavustusta maksetaan erityistehtävän
hoitamiseen SONetBOTNIAlle pohjoismaisten yhteistyöverkostojen luomiseksi sekä
Poskelle saamenkielisen väestön palvelutarpeiden huomion ottamiseksi. Miten
resurssit ovat riittäneet erikoistehtävien hoitamiseen? Onko uusia erityistehtäviä
suunnitteilla ja jos on, niin miten ne on ajateltu resurssoida? Onko
osaamiskeskusten tulevaisuudessa mahdollista/järkevää erikoistua?
8. Jos sote-uudistus siirtyisi eteenpäin, miten se vaikuttaa osaamiskeskuksenne
toimintaan ja mitä kehittämistarpeita näette siitä huolimatta?
9. Muita terveisiä selvityshenkilölle eli sana on vapaa…

KIITOS!
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