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Lisätietoja:

!  sosiaali- ja terveysministeriön 
 perhe- ja sosiaaliosastolta, puh. (09) 16001 ja 
 www.stm.fi/hankkeet/sosiaalialankehittämis-

hanke 
!  oman alueesi sosiaalialan osaamiskeskuksesta 
 www.stm.fi/vastuualueet/sosiaalihuolto/sosiaali-

alanosaamiskeskukset  ja
!  lääninhallituksesta 
 www.intermin.fi/lääninhallitukset.
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Sosiaalipalvelut 

– kaikkien ihmisten palveluita

!  Sosiaalipalvelut ovat keskeinen hyvinvointivaltion 
palvelu. Jossain elämänkaaren vaiheessa tarvit-
semme niitä itse; toisessa taas omaa jaksamis-
tamme helpottaa, kun läheinen perheenjäsen on 
sosiaalipalvelujen piirissä.  

! Kuntien ja kuntayhtymien menoista noin neljäsosa 
menee päivähoidon, kotihoidon tuen, vanhusten, 
vammaisten ihmisten sekä muiden sosiaalipalve-
luiden järjestämiseen. 

Sosiaalialan kehittämishanke 

2003–2007

! Sosiaalialan kehittämishanke tukee kuntia sosiaa-
lipalveluiden uudistamisessa. Hallitus käynnisti 
hankkeen syksyllä 2003 ja sen käytännön to-
teutuksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. 
Sosiaalialan kehittämishanke koostuu yli 20 
osahankkeesta, joilla uudistetaan lainsäädäntöä ja 
kehitetään uusia, tehokkaampia toimintamalleja. 
Kuntien toimet ja päätökset ovat tärkeitä, koska 
kunnat vastaavat käytännössä sosiaalipalveluiden 
järjestämisestä asukkailleen.

! Vastaava hanke Terveydenhuollon tulevaisuuden 
turvaamiseksi (Terveyshanke)  käynnistettiin 
vuonna 2002. Nämä kaksi hanketta toimivat 
tiiviissä yhteistyössä kaikilla tasoilla.

Pysyviä uudistuksia tarvitaan

! Palveluiden saatavuutta parannetaan: Erot so-
siaalipalveluiden saatavuudessa ovat huomattavat 
eri puolilla Suomea. Hankkeen tavoitteena on, että 
kaikkien ihmisten saatavilla olisi laadukkaat sosi-
aalipalvelut. Palveluiden saatavuutta parannetaan 
täsmentämällä lainsäädäntöä ja kannustamalla 
kuntia yhteistyöhön. 

   Tavoitteena on mm. että asiakas pääsee van-
hustenhuollossa ja kuntien sosiaalityössä palve-
luntarpeen arviointiin tietyn määräajan kuluessa.

! Palvelurakenteita ja toimintoja uudistetaan: Suo-
men sosiaalipalvelujärjestelmä on pääosin luotu 
1980-luvulla. Nyt on aika uudistaa palvelujärjes-
telmä vastaamaan tämän päivän tarpeita. Kuntia 
kannustetaan järjestämään palveluita seudullisena 
yhteistyönä, omaksumaan uusia toimintakäytän-
töjä ja vahvistamaan erityisesti lapsiperheiden 
ja vanhusten palveluja. Palveluiden tehokkuutta 
voidaan parantaa esim. tietoteknologian käytöllä, 
seutuyhteistyöllä ja ehkäisevää ja kuntouttavaa 
työtapaa lisäämällä.

   Tavoitteena on mm, että asiakas saa kiireelli-
sissä tilanteissa apua sosiaalipäivystyksestä ja että 
lapsiperheiden sosiaali-, terveys- ja muut palvelut 
järjestetään kunnissa perhekeskustoimintamallin 
mukaisesti.

! Henkilöstön osaamista ja saatavuutta paranne-

taan: Sosiaalipalveluita tuottaa yli 100 000 työn-
tekijää kunnissa ja noin 50 000 työntekijää järjes-
töissä ja yrityksissä. Laadukkaat sosiaalipalvelut 
edellyttävät  osaavaa ja riittävää henkilöstöä.

   Hankkeen aikana mm. henkilöstön kelpoi-
suusehtoja uudistetaan ja täydennyskoulutus 
lakisääteistetään.

Kuntien rahoitusta vahvistetaan

!  Kuntien valtionosuuksia nostetaan hankkeen 

aikana yli 110 miljoonalla eurolla: kuntien so-
siaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten 
valtionosuuksia nostetaan, jotta kunnat voivat 
toteuttaa hankkeen tavoitteita. 

!  Kuntien kehittämishankkeisiin myönnetään val-

tionavustusta hankkeen aikana yli 80 miljoonaa 

euroa: kuntia kannustetaan erillisrahoituksella 
kehittämään sosiaalipalveluitaan seudullisena 
yhteistyönä. Kuntien tukena ovat sosiaalialan 
osaamiskeskukset ja kehittämishankkeen alueel-
liset johtoryhmät. Ne laativat vuosittain kuntien 
kanssa alueellisen toimintaohjelman. 

!  Kunnille annetaan ohjausta ja tukea palvelujen 

kehittämiseen: kuntien kehittämishankkeille 
tarjotaan myös valtakunnallista tukea ja ohjausta: 
työkokouksia, konsultaatiota ja koulutusta.

Hankkeen organisaatio

! Hankkeen toimeenpanoa varten on perustettu 
sosiaalialan kehittämishankkeen ja terveyshank-
keen yhteinen johtoryhmä, valtakunnallinen koor-
dinaatioryhmä sekä 9 alueellista johtoryhmää. 


