
Utkast 8.11.2019 

 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen 

 

Sammandrag 

 

I denna proposition föreslås det att socialvårdslagen ändras. Det föreslås att en ny 60 c § fogas till 

lagen. 

 

Syftet med propositionen är att möjliggöra finansiering av forskning i socialt arbete på universitets-

nivå med statliga medel. I propositionen föreslås det att det till socialvårdslagen fogas en ny paragraf 

om finansiering av forskning i socialt arbete på universitetsnivå. Enligt förslaget kan social- och häl-

sovårdsministeriet årligen bevilja finansiering för forskningsprojekt som bedöms vara förenliga med 

insatsområdena och målen för forskningen inom socialt arbete. Bestämmelser om insatsområdena 

och målen utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet, och de ska beredas i en 

utvärderingsgrupp som tillsätts av social- och hälsovårdsministeriet och som också ska följa genom-

förandet av projekten. 

 

Propositionen genomför föresatserna i regeringsprogrammet för statsminister Rinne, enligt vilka re-

surserna för forskningen och utvecklingen inom det sociala området ska tryggas på ett långsiktigt sätt, 

en struktur för forskningen och utvecklingen inom socialvården i Finland ska byggas upp och separat 

statlig finansiering för att stödja forskningen i socialt arbete och kompetensen på området ska avsät-

tas. 

 

Den utvidgning av statens forskningsfinansiering som föreslås i propositionen stärker den forsknings-

baserade verksamhetskulturen inom det sociala arbetet. Med hjälp av den utvidgade forskningsfinan-

sieringen kan man utveckla arbetsmetoder som baserar sig på forskningsrön och stödja forskarkarriä-

rer i socialt arbete. Dessutom blir det möjligt att i högre grad än tidigare rikta forskningen i socialt 

arbete mot servicesystemet, vilket ger ökad kunskap framför allt om tjänsternas genomslagskraft. 

Detta bidrar till att förbättra kvaliteten på det sociala arbetet och det stöd som klienterna inom det 

sociala arbetet får. 

 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt våren 2020. 

 



Utkast 8.11.2019 

 

 

LAGFÖRSLAG 

 

Lag om ändring av socialvårdslagen 

 

I enlighet med riksdagens beslut 

 

fogas till socialvårdslagen (1301/2014) en ny 60 c § som följer: 

 

60 c § 

 

Finansiering av forskning i socialt arbete på universitetsnivå 

 

Social- och hälsovårdsministeriet kan årligen på ansökan bevilja statlig finansiering för forsknings-

projekt inom socialt arbete på universitetsnivå som är förenliga med insatsområdena och målen för 

forskningen inom socialt arbete och som har genomgått kollegial bedömning. Efter att ha hört den 

utvärderingsgrupp som avses i 2 mom. beslutar ministeriet utifrån den kollegiala bedömningen vilka 

projekt som får finansiering  Regionförvaltningsverket betalar forskningsfinansieringen månatligen 

till dem som genomför projekten. 

 

Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter för forskning i socialt arbete en nationell utvärderings-

grupp som består av sakkunniga. Utvärderingsgruppen har till uppgift att årligen för ministeriet lägga 

fram förslag till insatsområden och mål för forskningsverksamheten för följande år samt att följa upp 

och utvärdera genomförandet av de projekt som fått finansiering. 

 

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om insatsom-

rådena och målen för forskningen i socialt arbete på universitetsnivå samt om tillsättandet av den 

utvärderingsgrupp som avses i 2 mom. och om dess sammansättning och uppgifter. Dessutom får 

närmare bestämmelser om de övriga grunderna och förfarandet för fördelning av forskningsfinansie-

ring utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. 

 

–––––––––– 

 

Denna lag träder i kraft den    20  . 

 

Den utvärderingsgrupp som avses i 60 c § 2 mom. lägger första gången fram sitt förslag till insats-

områden och mål för forskningsverksamheten för social- och hälsovårdsministeriet för 2021. 


