


Valtion tutkimusrahoituksen laajentaminen sosiaalityön 

tutkimukseen 

Tausta

• Vuosia odotettu uudistus 

• Hallitusohjelmakirjaus (Marinin hallituksen ohjelma 2019)

Tavoitteet

• Sosiaalityön tieteellisen tietopohjan vahvistaminen

• Osaamisen ja työn vaikuttavuuden lisääminen

• Tutkimuksellisuuden vahvistaminen sosiaalityön 

toimintaympäristöissä/palvelujärjestelmässä

• tietoa sosiaalityön käytännöistä

• tietoa sosiaalityön käytäntöihin



Valtion tutkimusrahoituksen laajentaminen sosiaalityön 

tutkimukseen 

Säädökset ja rahoituksen painoalueet

• Eduskunta hyväksyi sosiaalihuoltolain muutoksena toteutetun lakiesityksen 

kesäkuussa 2020, voimaan 1.9.2020 (SHL1301/2014, 60 c § sellaisena kuin 

se on laissa 449/2020) 

• Vuosittain 4 miljoonaa euroa tutkimushankkeisiin.

• Rahoitettavan tutkimuksen painoalueet määritellään vuosittain annettavalla 

asetuksella (vuoden 2021 asetuksessa ei muutettu painoalueita).

• Painoalueet valitaan yhdessä sosiaalityön arviointiryhmän kanssa 

• Valmisteilla sosiaalityön tutkimusohjelma, joka loisi nykyistä pidemmän 

perspektiivin rahoitettaville painoalueille.



Kenelle rahoitusta myönnetään?

• Rahoitusta voidaan myöntää esim. yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, 

tutkimuslaitosten, sosiaalialan osaamiskeskusten, kuntien, kuntayhtymien ja 

järjestöjen hankkeille

• Tutkimuksen johtajalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja lisäksi hänen 

edellytetään olevan dosenttitasoinen tutkija tai hänellä tulee olla muulla tavoin 

osoitettu pätevyys johtaa tieteellistä tutkimushanketta.

• Rahoitushakemusten arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota tutkimuksen 

tieteelliseen tasoon sekä tutkimuksen ja sen tulosten hyödynnettävyyteen 

palvelujärjestelmän käytännön ja kehittämisen kannalta.

• Hakemukset vertaisarvioidaan



Asetuksessa määritellyt painoalueet 2021

Painoalueita ovat:

• sosiaalityötä sosiaali- ja terveydenhuollon etuuksien ja palveluiden 

järjestelmässä koskeva tutkimus

• sosiaalityön työmenetelmien tutkimus 

• sosiaalityön vaikuttavuuden tutkimus 

• erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden elämäntilanteisiin ja palvelutarpeisiin 

kohdistuva tutkimus

• ennakoivan, ehkäisevän ja rakenteellisen sosiaalityön tutkimus sekä 

innovaatiot sosiaalityössä

• asiakkaiden osallisuutta ja toimijuutta sosiaalityössä koskeva tutkimus



Asetuksen (605/2020) määrittelyt arviointiryhmän roolista



Rahoitetut hankkeet 2020

- Hakemuksia 24 kpl. Avustettiin 8 hanketta.

- Päätökset vuoden 2020 lopussa. Kaksivuotisia hankkeita.

• Tampereen korkeakoulusäätiö, Aino Ritala-Koskinen: Integroitu työote uusiutuvassa sote-keskuksessa: Kohti 
dialogisuutta, osallisuutta ja tilallisuutta (INSOTE) 469 069 euroa

• Lapin yliopisto, Timo Harrikari: Koronaviruspandemia ja sosiaalityö – glokaalit haasteet ja ratkaisut 451 640 euroa

• Jyväskylän yliopisto, Aila-Leena Matthies: Aikuissosiaalityön menetelmien vaikuttavuus (AIKUMETOD) 370 095 euroa

• Helsingin yliopisto, Marjaana Seppänen: Gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin vastaamassa 587 400 euroa

• Jyväskylän yliopisto, Kati Närhi: Monitoimijainen rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyspalveluissa (MoRa) 495 445 euroa

• Socca, Tarja Pösö: Lastensuojelu lapsen etuna? – Lapsen hyvinvoinnin arviointi lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla 

552 000 euroa

• Turun yliopisto, Merja Anis: Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuus 590 227 euroa

• Jyväskylän yliopisto, Johanna Kiili: Lasten tukena – tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta lapsi- ja perhesosiaalityössä 

484 124 euroa
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Kiitos!


