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SONet BOTNIAn tiedotusasiat 
Sijaisuusjärjestelyt: 

• YTL Anne Saarijärvi vs. kehitysjohtajana ajalla 1.1.-30.6.2019

• YTM (erikoissosiaalityöntekijä) Noora Aarnio vs. kehittämissuunnittelijana 1.2.-30.6.2019

Rahoitus: 

• STM on 22.1.2019 toimittanut kirjallisen päätöksen Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskuksen vuoden 2019 
toimintaan myönnetystä valtionavustuksesta: 241 551 €, josta 22 125 € on tarkoitettu käytettäväksi erityisenä valtionavustuksena 
pohjoismaisten yhteistyöverkostojen luomiseksi kaikkien osaamiskeskusten käyttöön. Joululahjarahoja ei myönnetty.

• Pohjalaismaakuntien kunnilta pyydetty johtoryhmän päätöksen mukaisesti vuotta 2019 koskien kuntarahapäätökset 31.1.2019 
mennessä. Helmikuun aikana sopimukset ja laskutus. Päätöksiä tullut jo kiitettävästi.

Kevään aikatauluista:

• Maakunnittaiset toimintakertomukset ja vuoden 2018 toiminnan arviointi 2/2019 mennessä

• Toimintasuunnitelman tarkentaminen vuosille 2019-2020 sote-tilanteen selkiydyttyä 

Tulossa: 

• yhteisiä kehittämisfoorumeita ja työpajoja

• tietoperustaisen toiminnan ja vaikuttavuuden edistämistä 

• myös jo käynnistyneiden ja/tai uusien  työ-ja kehittäjäryhmien koordinointia mm. lapsiperhepalveluissa, sosiaalityössä ja 
gerontologisessa sosiaalityössä



Ajankohtaista valtakunnallisesti

• Sosiaalihuollon tutkimuksen ja kehittämisen rakenteet uudistuvassa 
Sotessa – selvityshenkilö Anu Muurin kysely sosiaalialan 
osaamiskeskuksille 19.1.2019

• Valtakunnallisesti käynnistetty keskustelua satsauksesta Sosiaalityön 
kehittämiseen vuosina 2019-2023 (helmikuussa valmistumassa 
sosiaalityön tulevaisuusselvitys) 



Selvityksen tehtävät
1.Selvityksen lähtökohtana on sosiaalihuollon vaikuttavuuden parantaminen ja 
tutkimuksellisen kehittämisen vahvistaminen ja sitä parhaiten tukevan 
ratkaisumallin esittäminen sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation huomioon 
ottaen. 

2.Selvityksessä tulee esittää, miten tässä yhteydessä parhaiten turvataan

sosiaalialan osaamiskeskusten kehittämistyön jatkuvuus. 

3.Selvityksessä tulee huomioida nykyisten sosiaalialan osaamiskeskuksilla olevien

erityistehtävien ja myös mahdollisten uusien erityistehtävien toteuttamistavat

17.5.2017 4



3. Selvitys: Mikä on sosiaalialan osaamiskeskusten rooli sote-uudistuksessa?  

Perusdata: osken rahoitus, organisoituminen, henkilöstö tammikuussa 2019-lkm ja tutkijakoulutuksen saaneet (lisensiaatti-
ja/tai tohtorikoulutus) -odotettavissa oleva muutos vuoden 2019 aikana sekä Varsinaiset kysymykset:

Osaamiskeskuksen rooli sote –uudistuksessa: miten olette voineet osallistua uudistuksen valmisteluun, onko se 
mielestänne ollut riittävää?
• onko  siinä ollut ongelmia ja parannettavaa?
• miten sosiaalihuolto ja sosiaalityö on ollut esillä valmistelussa ja ratkaisuissa?
• miten sosiaalihuolto on nähty suhteessa muihin toimialoihin (terveys, työvoima, kuntiin jäävät palvelut) ja miten sen 

yhteistyötarpeita on hahmotettu?
Miten sote-uudistus muuttaa SONet BOTNIAn roolia ja millaista suunnitelmaa osaamiskeskustoimintanne osalta on 
laadittu sote-uudistuksessa? (riskit ja mahdollisuudet)
Miten näette SONet BOTNIAn toiminnan tulevaisuuden Sotessa osana
• maakunnan tutkimus- ja kehittämistoimintaa? yhteistyöalueen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa?
• mitä muita mahdollisia ratkaisuja  TKI-toiminnassa tai mahdollisia uusia kumppanuuksia näette?
• ja miten kuntien kanssa tehtävä yhteistyö jatkuu tai miten sitä tulisi kehittää?
• miten näette osaamiskeskusten roolin kansallisessa kehittämisessä ja yhteistyössä, mm. kansallisten tki-

organisaatioiden kanssa (esim. THL)?
• miten näette yhteistyön järjestöjen kanssa?
• millaisena näette yhteistyömahdollisuudet yritysten kanssa tehtävälle yhteistoiminnalle, esim. test bed, 

yhteiskehittäminen, ekosysteemit
Miten osaamiskeskuksenne henkilöstöresurssit jakaantuvat tänä vuonna tutkimuksen ja kehittämishankkeiden 
suhteessa (prosenttiarvio riittää) ja mikä olisi mielestänne toivottava/tarvittava kehityssuunta?
Pohjoismainen erityistehtävän resursoinnin riittävyys  ja osaamiskeskusten erikoistumistarpeet?
Jos sote-uudistus siirtyisi eteenpäin, miten se vaikuttaa osaamiskeskuksenne toimintaan ja mitä kehittämistarpeita 
näette siitä huolimatta?



SONet BOTNIAN TOIMINTAKERTOMUKSEN KONAISUUS 2018
Yhteiset sisällölliset painopisteet toimintasuunnitelmassa vuosille 2018-2019:

• Lähtökohdat ja toiminnan painopisteet 

• Sosiaalialan käytännönläheinen substanssikehittäminen ja integroituvat 
palvelut kunta-maakunta-yhteistyöalueilla ja valinnanvapauden mallissa 
Sosiaalisen esiin nostaminen ja vaikuttaminen sote-murroksessa 

• Sosiaalialan alueellisen tiedontuotannon vahvistaminen: tutkimustietopohjan, 
sosiaalityön sekä muun sosiaalitieteellisen tutkimuksen vahvistaminen sote- ja 
maakuntauudistuksen tukena 

• Alueellisten tutkimuspohjaisten tiedontuotannon ja kestävän kehittämisen 
rakenteiden tukeminen 

• Sosiaalialan ja monialaisen tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen edistäminen 

• Pohjoismainen erityistehtävä

Sekä hankkeissa toteutettavat sisällöt 

• PRO SOS - Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa (jatkuen 7/2019)

• Kansa-koulu  II (jatkuen 12/2019)



SONet BOTNIAn EP:n alueen toiminnan 2018 arviointi

• arvioijina 2017-2018 alueellisen ohjausryhmän jäsenenä toimineet 

• arvioinnin pohjaksi laadittu taulukkokooste (saatavilla kokouksessa)

• mahdollisuus toimittaa arviointi myös myöhemmin 31.1.19  
mennessä


