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Tervehdys ISO-yhdistyksen jäsenille! 
 
Tänä vuonna sosiaalialan osaamiskeskukset, ISO mukaan luettuna, juhlivat 20:ttä 
toimintavuottaan. Marraskuisen ISO-juhlanseminaarin materiaalit löytyvät nyt ISOnetistä (ks. yst. 
https://www.isonet.fi/ajankohtaista/osaamiskeskukset-20-vuotta-iso-juhli-11.11.2022.html). 
Parhaimmat kiitokset kaikille mukana olleille ja muistaneille!  
 
Lakisääteinen sosiaalialan osaamiskeskustoiminta ISOssa jatkuu. Osaamiskeskuslaki uudistuu ensi 
vuoden alusta lukien tuoden mukaan hyvinvointialueet:   
 

Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan tarkoituksena on luoda ja ylläpitää koko maan 
kattava alueellinen yhteistyörakenne sosiaalialan perus- ja erityisosaamisen 
edistämiseksi sekä sosiaalialan alueellista yhteistyötä edellyttävien erityisosaamista 
vaativien erityispalvelujen ja asiantuntijapalvelujen turvaamiseksi. Toiminnasta 
vastaavat alueelliset sosiaalialan osaamiskeskukset (osaamiskeskus), joiden 
toimialueet kattavat hyvinvointialueet. Ruotsinkielisen väestön tarpeita varten on 
lisäksi ruotsinkielinen osaamiskeskus. Osaamiskeskuksista ja niiden toimialueista 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.   

 
(Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta 1230/2001;   
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011230, korostukset T.K.) 

 
Kainuun, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueet ovat tällä syyskaudella 
hakeneet ISO-yhdistyksen jäsenyyttä ja ISO-hallitus on ne hyväksynyt jäsenikseen. Lämpimästi 
Tervetuloa hyvinvointialueille mukaan laaja-alaiseen sosiaalialan kehittämisyhteistyöhön! Jatkossa 
hyvinvointialueet hoitavat väestömäärän mukaisen jäsenmaksun alueensa osalta. 
 
ISOn toiminta-alueen kaikki kunnat ovat olleet jo pitkään ISOn jäseniä, joko kuntana tai sote-
kuntayhtymän jäsenyyden kautta. ISO-hallitus arvostaa korkealle kuntajäsenyyttä, ja toiveena on, 
että kunnat jatkaisivat yhdistyksessä edelleen. Alueen väestö asuu jatkossakin kunnissa: kunta on 
merkittävä elämisen konteksti, monien peruspalvelujen tuottaja ja tärkeä kumppani monialaisessa 
ja monitoimijaisessa sote-yhteistyössä - järjestöt mukaan luettuna. ISOn kehittämistyö on osaltaan 
kytkyssä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, kun rakenteellisen sosiaalityön 
osaamista sekä monitoimijaista asiantuntijatyötä esimerkiksi lasten, nuorten, perheiden ja 
ikäihmisten parissa vahvistetaan edelleen.    
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ISO tiedottaa huhtikuun vuosikokouksen jälkeen siitä, liittyisikö kuntien ISO-jäsenyyteen jatkossa 
jäsenmaksuvelvoitteita. Täsmällisen tiedon pohjalta voi ratkaista, jatkaisiko yhdistyksessä. 
Jäsenmaksujen laskutus tapahtuu seuraavan kerran ensi vuoden kesäkuun alussa. Yksi vaihtoehto 
voisi esimerkiksi olla, että pienimpien, alle 5 000 asukkaan kuntien vuosittainen jäsenmaksu olisi 
yhtä suuri kuin nykyisin yhdistysten jäsenmaksu (110 €), ja isompien, yli 5 000 asukkaan kuntien 
jäsenmaksu olisi yhtä suuri kuin muiden yhteisöjäsenten, kuten tutkimus- ja koulutustahojen ja 
yritysten (550 €).  
 
Jäsenyys ISOssa on merkinnyt vähintäänkin viimeisimmän kehittämistiedon sujuvaa toimitusta: 
ISOn uutiskirjeet, kirjat yms. julkaisumateriaalit lähetetään aina kaikille jäsenrekisteriin merkityille 
yhdyshenkilöille. ISOn maksullisiin tapahtumiin ja seminaareihin jäsenet ovat voineet osallistua 
muita edullisemmalla osallistujamaksulla. ISO-hallituspaikka ja monet kannanotot esimerkiksi 
ministeriön suuntaan ovat merkinneet kohdennettua vaikuttamista yhteisiin asioihin laajalla 
toiminta-alueella. Myös ISOn kehittämishankkeissa mukanaolo ja osaamiskeskuksen 
asiantuntemuksen käyttö on ollut jäsenten oikeus - näin myös jatkossa.  
 
Valtioneuvosto on jo asettanut seuraavan valtakunnallisen Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan 
neuvottelukunnan toimikaudeksi 2023─2026 (ks. yst. Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan 
neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2023–31.12.2026 (valtioneuvosto.fi ). Toiminta 
käynnistyy ensi vuoden alkupuolella. ISOa edustaa ISOn johtaja ja varajäsenenä toimii ISO-
hallituksen puheenjohtaja.  
 
 
Hyvästä yhteistyöstä kiittäen ja sille sujuvaa jatkoa toivoen, 
 
 
Kuopiossa 12. joulukuuta 2022 
 
 
Tuomo Merilainen Saara Tavi  Tarja Kauppila 
puheenjohtaja varapuheenjohtaja johtaja 
ISO-yhdistys ry ISO-yhdistys ry ISO 
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