
 

    
 

 
 
Tervehdys yhdistyksen jäsenille! 
 
ISO-yhdistyksen vuosikokous pidettiin huhtikuun 22. päivänä. Puheenjohtajan tehtävässä valittiin jatkamaan 
hallintojohtaja Tuomo Meriläinen (Itä-Suomen yliopisto) ja varapuheenjohtajana kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi (Itä-
Savon sairaanhoitopiirin ky Sosteri). Hallituksen kokoonpanossa (https://www.isonet.fi/iso-yhdistyksen-hallitus) 
uusina jäseninä aloittivat professori, laitoksen johtaja Timo Toikko (Itä-Suomen yliopisto) ja yliopettaja Matti Heikkinen 
(Kajaanin ammattikorkeakoulu). Yhdistyksen sihteerin tehtävissä jatkaa projektitutkija Tiina Ahonen (Itä-Suomen 
yliopisto). Onnea ja intoa kaikille ISO-tehtäviin! Toimintasuunnitelma löytyy ISOnetistä (https://www.isonet.fi/media/iso-

julkaisut/toimintasuunnitelmat-ja-kertomukset/iso_toimintasuunnitelma_2022_2023_010222.pdf,download). 
 
Tämä vuosi jatketaan lakisääteistä sosiaalialan osaamiskeskustoimintaa ISOssa entiseen malliin. On erittäin tärkeää, 
että nykyiset yhdistyksen jäsenet pysyvät nyt toiminnassa mukana, kun hanketyöhön jo saatujen kehittämisavustusten 
omarahoitusosuudetkin toteutetaan jäsenmaksuilla. Sote-uudistuksen myötä palvelujen järjestämisvastuu siirtyy 
hyvinvointialueille. Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta onkin parhaillaan eduskunnassa päivitettävänä: 
tarkoitus on, että 1.1.2023 lukien osaamiskeskuslaissa ’kunta’ ja ’kuntayhtymä’ korvataan sanalla ’hyvinvointialue’. On 
siis mahdollista esimerkiksi se, että toiminta jatkuisi yhdistysmuotoisena vaikkapa uudistuksen alkuvuodet, ja 
hyvinvointialueet tulisivat yhdistyksen jäseniksi. Jäsenmaksuvelvoitehan on ISOssa aina seurannut sote-
järjestämisvastuuta, eli mahdollisesti sitten hyvinvointialueiden huolehdittavaksi tulisi jäsenmaksu.  
 
Osaamiskeskusten ja niissä olevan osaamisen turvaamiseksi tässä sote-uudistuksen alkuvaiheessa on sosiaali- ja 
terveysministeriö teettänyt valtakunnallisen osaamiskeskustoiminnan selvityksen (NHG), jonka tulokset valmistunevat 
toukokuussa. Tulosten myötä odotetaan valtakunnallisia linjauksia toiminnan jatkosta. Tiedotamme jäsenistölle 
tulevista muutoksista mahdollisimman hyvissä ajoin ennen vuoden 2023 jäsenmaksukautta. Kunnat ovat jatkossakin 
itäsuomalaisen väestön asumis- ja elämiskonteksti, ja sosiaaliala huomioi asioita yhteiskunnallisesti laajasti. Jäsenyys 
voi olla paikallaan säilyttää kontaktipintana hyvinvointialuearkeen ja osaamiskeskustyöhön. Kunnilla säilyy 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ja yhteistyö olisi hyvä olla tiivis hyvinvointialueen palvelu- sekä tutkimus, 
koulutus, kehittämis- ja innovaatiotyöhön (TKKI).  
Tänä vuonna ja osin ensi vuonna ISOn hanketyössä:  
 

• vahvistetaan sosiaalialan rakenteellista osaamista SOSRAKE-osaamisverkosto -hankkeessa (ESR),  
(Ks. https://www.isonet.fi/iso-toiminta/kehittamishankkeet/sosrake-hanke.html) 

• uudistetaan lastensuojelua monialaisesti Itä- ja Keski-Suomen laajuisessa LUMO-hankkeessa (STM)  

(Ks. https://www.isonet.fi/iso-toiminta/kehittamishankkeet/lumo-hanke.html) 

• Luodaan lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskustoimintaa OT-hankkeessa (STM) 
(Ks. https://www.isonet.fi/iso-toiminta/kehittamishankkeet/ot-keskus-lapset-nuoret-perheet.html) 

• sekä tuetaan sosiaalialan kirjaamisosaamista Kansa-koulu 4.0 -hankkeessa (STM, RRF-rahoitus).  

 
Kiitos, että olette mukana tärkeässä alueen sosiaalialan kehittämistyössä!  
 
Kuopiossa 9.5.2022 

 
Tarja Kauppila 
johtaja, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus    
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