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Maakunnalliset verkostot

• Aikuissosiaalityön klubi 2.4.2019 (mm. palvelutarpeen arviointi ja sosiaalihuollon 
porrasteisuus)

• Perhetyön maakunnallinen työryhmä 10.5.2019 (sosiaalihuollon ja perhetyön 
porrasteisuus, perhekuntoutuksen käsikirja)

• Sosiaali- ja perusturvajohtajien kokous 14.5.2019 (sosiaalityön professuuri, kanta)

• Lasten ja perheiden sosiaalityön ja lastensuojelun maakunnallinen työryhmä 
17.5.2019 (sosiaalihuollon ja perhetyön porrasteisuus, systeeminen lastensuojelu 
ja sijaishuollon laatukriteerit)

• Ikäihmisten palveluiden maakunnallinen työryhmä 5.4.2019 ja 21.5.2019 
(vaikuttavuus) 

• Vammaispalveluiden maakunnallinen työryhmä (ei kokouksia)

• YTA-alueen verkostot: VIP-verkostoon osallistuminen 24.4.2019 Tampere (sekä 
osin etänä koulua käymättömien verkostoon 27.-28.3.2019)
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Vaikuttavuus teema 2019

25.6.2020 Noora Aarnio, SONet BOTNIA

Vaikuttavuus -tietoiskut ja keskustelut eri sosiaalialan näkökulmista: 

• SB EP Ohry 22.3.2019 

• Talentia kevätkokous 22.3.2019

• Ikäihmisten palveluiden maakunnallinen työryhmä 5.4.2019

• Lasten ja perheiden sosiaalityön sekä lastensuojelun maakunnallinen 
työryhmä 17.5.2019



Kutsu kylään kehittämissuunnittelija –pilotointi 
03-05/2019
• Suupohja kehittämispäivä 25.3.2019 (sosiaalityön porrasteisuuden 

suunnittelu yhdessä työntekijöiden ja esimiesten kanssa)
• Lapua kehittämispäivä 5.4.2019 (sosiaalityön porrasteisuuden 

suunnittelu yhdessä työntekijöiden ja esimiesten kanssa)
• Alajärven sivistystoimen kehittämispäivä 14.3.2019 (Lape/VIP-

kehittämistyö ja kansallinen lapsistrategia)
• Kuntayhtymä kaksineuvoisen aikuissosiaalityö 30.4.2019 

(vaikuttavuus ja pelitarina)  vaikuttavuuden osalta siirtynyt 
sairastumisen vuoksi)

• Seinäjoen kaupunki/sijaishuollon kilpailutukseen osallistuminen 
17.4.2019 kokemusasiantuntijan kanssa lastensuojelulaitoksen 
käsikirjan ja sijaishuollon kansalliset latukriteerit huomioiden 
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Muu kehittämistyö

• Tiedottaminen

• Lape-akatemiaan osallistuminen 16.5.2019

• Kehittämissuunnittelija suorittanut kirjaamisvalmennuksen kevät 2019

• Kehittämissuunnittelija osallistuu tutkimuksen tekemiseen oppikirjaan Sijaishuollon 
rajoitustoimenpiteet ammatillisina käytäntöinä ja kokemuksina (alustava 
tutkimussuunnitelma ja 2 teemahaastattelu 05/2019, julkaisu 01/2020) 

• Ohjausryhmien jäsenyydet (mm. JMM, OSMO –hanke, järjestöt 2.0)

• Kehittämisuunnittelijan luennot: 

-Eskoo Mielenterveys ja päihteet –sisäiseen koulutuksen vetäminen 20.5.2019 (2,5 h, 
lastensuojelun näkökulmat)

-Familar kirjaamisvalmennus 13.5.2019 (lastensuojelun tutkittu tieto dokumentoinnista)
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Tulossa kehittämistyö

• 28.5.2019 9-11 Hankkeiden ideatyöpaja (sosiaalityön ja sosiaalihuollon keskinäinen integratio
sekä aikuisten ja lasten palveluiden yhdessä tekeminen)

• 5.6.2019 9-12 Suupohja (kehittämisen seurantakäynti)

• 6.6.2019 9-12 Seinäjoen lastensuojelun avohuollon kehittämispäivän suunnitteluun ja 
toteutukseen osallistuminen

• 11.6.2019 klo 8.15-10 OT-työryhmä (EP)

• 11.6.2019 klo 12-15.30 Aikuissosiaalityön klubi (suunnittelu kesken)

• 12.6.2019 Järvi-Pohjanmaa lasten ja perheiden sosiaalityö (sosiaalihuollon porrasteisuus)  
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Tulossa tapahtumat

• Vaikuttavuus ja monialainen yhteistyö/Kokkolassa ma 10.6.2019 klo 12-15.30. 
Skype/kisakatsomo Seinäjoella Ilmoittautuminen 3.6.2019 mennessä: 
https://link.webropolsurveys.com/S/D73D9F69F5649DB1

• Osallisuus ja kohtaaminen vaikuttavuuden edellytyksenä/Seinäjoella/to 12.9.2019 klo 12-
15.30 (paikka varmistuu)

• Lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä sosiaalihuollon ja lastensuojelun keskustelutilaisuus pe 
7.6.2019 klo 9-12 paikka: Apila kirjasto, Jaaksi-Sali. ilmoittautuminen: pe 31.5.2019 
mennessä https://link.webropolsurveys.com/S/A3765C8B310DB268

• VOIKUKKIA-infotilaisuus Seinäjoella 03.09.2019 12:00 -15:30 kirjasto Jaaksi-Sali, Suomen 
Kasper. Ilmoittautuminen: https://www.voikukkia.fi/tapahtumat/voikukkia-infotilaisuus-
seinajoella/
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