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Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä – tutkimus- ja kehittämistoiminta
36 § Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoiminta maakunnassa
Mistä on kyse:
Hallituksen esityksen mukaan maakunta vastaa alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon
kehittämisestä sekä alue- ja organisaatiorajat ylittävästä kehittämisyhteistyöstä.
Yliopistosairaalamaakuntien on sovittava muiden samaan yhteistyöalueeseen kuuluvien
maakuntien kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoiminnan yhteistyöstä. Näiden on
tehtävä yhteistyötä uusien menetelmien, tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä yliopistojen,
korkeakoulujen, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon
osaamistarpeen arviointia ja ammatillisen osaamisen kehittämistä on tehtävä yhteistyössä
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.
Perusteluissa todetaan, että tehtäviä varten tarvitaan yhteistyörakenteet alueen yliopistojen ja
ammattikorkeakoulujen sekä muiden tarvittavien alueellisten ja kansallisten tahojen kanssa.
Sivistystyönantajien kanta:
1) Oleellista on luoda toimiva keskusteluyhteys maakuntahallinnon ja
korkeakoulujen välille. Yhteistyön järjestämisessä tulee varmistaa, että korkeakouluissa
tuotettu ajantasainen ja relevantti tutkimustieto päätyy palvelujen kehittämistyöhön.
2) Mahdollisissa kehittämistoiminnan seurantajärjestelmissä on syytä painottaa riittävää
kansallista yhdenmukaisuutta. Seurantajärjestelmien tulee myös aidosti kannustaa
innovatiivisuuteen uusien menetelmien, tuotteiden ja palvelujen
kehittämisessä.

40 § Alueelliset tutkimustoimikunnat
41 § Yliopistotasoisen sosiaali- ja terveystieteellisen tutkimuksen rahoitus
42 § Valtakunnallinen sosiaali- ja terveystieteellisen tutkimuksen arviointiryhmä
45 § Asetuksenantovaltuus
Mistä on kyse:
40 § Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvien maakuntien on asetettava
nelivuotiskaudeksi yhteinen sosiaali- ja terveystieteellinen tutkimustoimikunta mahdollisine
jaostoineen. Tutkimustoimikunnassa on monitieteinen edustus yhteistyöalueen maakuntien
toimintayksiköistä.
41 § Valtion varoista voidaan korvata yliopistotasoisesta sosiaali- ja terveystieteellisestä
tutkimuksesta maakunnille sekä muille julkisille ja yksityisille sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelun tuottajille aiheutuvia kustannuksia. STM määrittelee yhteistyössä tutkimustoimikuntien
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kanssa korvausten perusteena olevan tutkimuksen painoalueet ja tavoitteet. Tutkimustoimikunta
päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä alueellaan hakemusten perusteella.
42 § STM asettaa valtakunnallisen asiantuntijoista koostuvan sosiaali- ja terveystieteellisen
tutkimuksen arviointiryhmän, jonka tehtävänä on arvioida tutkimuksen laatua, määrää ja
tuloksellisuutta sekä painoalueiden ja tavoitteiden saavuttamista kuluneella nelivuotiskaudella ja
tehdä ehdotus yliopistotasoisen tutkimuksen rahoituksen jakamisesta yhteistyöalueille seuraavana
kautena.
45 § Yliopistotasoisen sosiaali- ja terveystieteellisen tutkimuksen painoalueista ja tavoitteista sekä
tutkimusrahoituksen jakamisen muista perusteista ja menettelystä sekä yliopistotasoisen
tutkimuksen arviointiryhmän asettamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään STM:n
asetuksella.
Sivistystyönantajien kanta:
1) Ehdotuksen mukaan tutkimustoimikuntien tehtävä laajenisi käsittämään
myös sosiaalitieteellisen tutkimuksen. Tällä hetkellä toimikunnat ovat vain
yliopistotasoista terveydentutkimusta varten. Tehtäväkentän laajeneminen on sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelurakenteen lisääntyvän integraation kannalta hyvä ja
kannatettava uudistus.
2) Tutkimustoimikunnissa on oltava nykyiseen tapaan myös yhteistyöalueen
yliopiston edustus, jotta tutkimusyhteistyö on mahdollisimman saumatonta ja
tutkimuksen painopisteet ja tavoitteet rakennettu parasta asiantuntemusta hyödyntäen.
Samalla on tarkasteltava tutkimustoimikuntien tehtäväkentän laajentamista
myös ammattikorkeakoulutasoisen tutkimuksen mukaan ottamiseksi.
3) Laajenevan tehtäväkentän tulee näkyä tutkimustoimikuntien jaettavissa
olevassa rahoituksessa. Jotta terveyden- ja sosiaalihuollon yksiköissä olisi realistinen
mahdollisuus tehdä hoitotyön ohessa myös tutkimusta, rahoitusta on lisättävä. Valtion
rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen on vähentynyt koko
2000-luvun. Vielä vuonna 2000 rahoitus oli 59,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2017
talousarvioesityksessä toimintaan on esitetty 15 miljoonaa euroa.
4) Sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisuudessa on varmistettava, että ns.
yliopistosairaalamaakuntien sosiaali- ja terveysasioiden keskeisissä päättävissä
ja valmistelevissa elimissä on mukana yliopistojen edustus kuten nykyisinkin. Myös
muiden maakuntien vastaavissa hallintoelimissä on syytä olla mukana niitä
korkeakouluja, joissa annetaan alan koulutusta ja tehdään tutkimusta.
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