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3.1 Hiilineutraali ja luonnon 
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3.2 Suomi kokoaan 

suurempi maailmalla

3.3 Turvallinen oikeusvaltio 

Suomi
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3.5 Luottamuksen ja tasa-

arvoisten työmarkkinoiden 

Suomi

3.6 Oikeudenmukainen, 

yhdenvertainen ja mukaan 

ottava Suomi

3.7 Osaamisen, 

sivistyksen ja 

innovaatioiden Suomi
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3.1.1 Asuntopolitiikka

Strategiset tavoitteet

1. Rakennetaan hiilineutraalia yhteiskuntaa ja parannetaan 

rakentamisen laatua

2. Tuetaan kestävää kaupunkikehitystä ja lisätään asuntorakentamista 

kasvavilla kaupunkiseuduilla

3. Poistetaan asunnottomuus kahdessa vaalikaudessa
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3.3.1 Oikeusvaltion kehittäminen

Strategiset tavoitteet

1. Toimiva demokratia sekä laadukas lainsäädäntö, joka edistää perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumista

2. Toimivat oikeusprosessit ja oikeusturva 

(muun muassa oikeusturvan saatavuus taloudellisesta ja 

yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta, oikeudenkäyntien kesto)

3. Vahvistetaan yhteiskunnan eheyttä 

(osallisuus, hyvät etniset suhteet, syrjinnän ehkäisy, kasautuvan 

syrjäytymisen ja eriarvoistumisen katkaiseminen)

4. Turvallinen oikeusvaltio 

(vastuullinen rikosseuraamusjärjestelmä, rikoslaki ja rikosuhrien aseman 

parantaminen)
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3.6 Oikeudenmukainen, 

yhdenvertainen ja mukaan 

ottava Suomi

Strategiset tavoitteet

1. Hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen

2. Lapsi- ja perheystävällisyyden edistäminen

3. Ikäystävällisyyden edistäminen

4. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden parantaminen
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3.6.1 Sosiaali- ja terveys-

palveluiden uudistaminen
Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen keskeisinä 

tavoitteina on

• Kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja 

• Turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut 

kaikille suomalaisille 

• Parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta

• Turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti 

• Vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin 

• Hillitä kustannusten kasvua
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3.6.2 Sosiaaliturvan uudistaminen

Strategiset tavoitteet

1. Ikäihmisten toimeentulon turvaaminen ja köyhyyden 

vähentäminen

2. Lapsiperheiden aseman parantaminen

3. Eriarvoisuuden vähentäminen
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SOSIAALIHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMA

• Hallitusohjelman mukaisesti laaditaan sosiaalihuollon 

kehittämisohjelma ja tuodaan sosiaalihuollon palveluita vahvemmin 

osaksi tulevaisuuden sote-keskusta

• toteutetaan osana tulevaisuuden sote-keskus –ohjelmaa
• Sisältää sekä alueellista että kansallista kehittämistä

• Ohjelma vahvistaa sosiaalihuollon vaikuttavien toimintamallien 

kehittämistä ja käyttöönottoa sekä tukee alueiden kehittämistyötä 

kansallisesti yhdenmukaiseen suuntaan 

• Suomeen rakennettava sosiaalihuollon tutkimus- ja kehittämisrakenne 

ja valtion tutkimusrahoitus tukevat ohjelman toimeenpanoa
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VALTION TUTKIMUSRAHOITUKSEN LAAJENTAMINEN 
SOSIAALITYÖN TUTKIMUKSEEN  

Eteneminen:

• tavoitteena antaa hallituksen esitys eduskunnalle helmikuussa 2020 vuoden ensimmäisen 

lisätalousarvioesityksen yhteydessä

• Lakimuutos toteutettaisiin lisäämällä sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) uusi 60 c §

• Sosiaalityön tutkimukseen suunnattu rahoitus tavoitteena saada käyttöön jo vuonna 2020.

• käynnistetään kokoamalla virkamiehistä ja asiantuntijoista hyvin tiivis valmisteluverkosto

• Tehtävänä hahmotella sosiaalityön tutkimusrahoituksen käyttöönoton vaiheistus sekä edellä 

tarkoitettujen ensimmäisen vaiheen säädösmuutosten sisältö, eli ensimmäinen 

rahoitusrakenne

• valmisteluverkoston tulee valmistella hallituksen esityksen ja alustavan asetusluonnoksen 

muotoon puettu ehdotuksensa lokakuun alkuun mennessä

• Ehdotukset voitaisiin lähettää kuuden (6) viikon lausuntokierrokselle marraskuun alussa 

2019.

10.10.201921 Alustavaa pohdintaa, muutokset mahdollisia



VALTION TUTKIMUSRAHOITUKSEN LAAJENTAMINEN 
SOSIAALITYÖN TUTKIMUKSEEN 

• Tutkimusrahoituksen käynnistämisen jaksotus (pohdintaa):

1. Ensivaiheessa rahoitus olisi todennäköisesti tarpeellista suunnata 

välttämättömiin alkutoimenpiteisiin, eli keskeisesti sosiaalityön tutkimusinfran 

kehittämiseen

2. Toisessa vaiheessa rahoituksen sisällöllisiä painopisteitä kehitettäisiin 

sosiaali- ja terveyskeskus- sekä sosiaalihuollon kehittämisohjelmien 

puitteissa

3. Tutkimusrakenteet ja tutkimuksen sisältö integroitaisiin järjestämisen 

kokonaisuuteen yhdessä terveydenhuollon tutkimuksen kanssa. 

10.10.201922 Alustavaa pohdintaa, muutokset mahdollisiai



ASIAKASTIETOLAKI

• Asiakastietolain valmistelua jatkettu rauenneen HE:n (300/2018) 
perusteella
• Lausuntokierros ennen HE:n antamista eduskunnalle

• Tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset 
• Mm. terveydenhuollon perussuostumuksesta luopuminen, 

luovutukset lainsäädännön perusteella
• Tietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä 

suostumuksen perusteella
• Sosiaalihuollon liittymisvelvoite asiakastiedon arkistoon

• Asiakastietojen luovuttaminen asiakastiedon arkistosta
• Asiayhteyden todentaminen
• Informointivelvoite ja kieltomahdollisuus

• Hyvinvointitietojen tallentaminen omatietovarantoon ja 
hyvinvointisovellukset

10.10.2019 Etunimi Sukunimi23




