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4§
STM:n valtionavustushaut, ns. 
erillishaut (Liite 1.)
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/valtionavustukset/kevaan-2020-valtionavustushaut

https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/valtionavustukset/kevaan-2020-valtionavustushaut


Tilannekuva: 

Etelä-Pohjanmaan maakunnan lastensuojelun asiakkaana olevien lapsen/nuoren ja hänen perheensä tarpeisiin 
vastaavan monialaisen lastensuojelun toimivuuden näkökulmasta: 

• Mitkä asiat toimivat hyvin em. monialaisessa lastensuojelussa? 

• Mitkä ovat monialaisen lastensuojelun toimivuuden ongelmakohdat? 

• Millaisia ratkaisuja esität em. ongelmakohtiin?

Missä?
 Työnyrkki Pikassos ja SB
 Keskustelu SB:n ohryssä 16.4.2020
 Keskustelun virittäminen ls. esimiesten kanssa 17.4.2020
 Kutsu sosiaalijohtajat, ls. johtavat sostt., sivistysjohto ja lasten ja nuorisopsykiatria 23.4.2020
 LS. esimiesten kanssa 27.4.2020?
 LAPE-yhteistyöryhmä 6.5.2020?
 Laaditaan tilannekuva em. keskustelujen perusteella

SB:n ohjausryhmä 11.5.2020
SB:n johtoryhmä 15.5.2020

4§ STM:n valtionavustushaut, lastensuojelun monialainen kehittäminen
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Hakuaika alkaa 25.3.2020 ja päättyy 25.5.2020 kello 23.59.

• Kokeiluhankkeen tavoitteena on määritellä henkilökohtaisen budjetoinnin toteutukseen valtakunnalliset 
periaatteet ja toimintakäytännöt, jotka soveltuvat Suomen oikeusjärjestelmään ja palvelurakenteeseen.

• Hankkeessa tarkastellaan henkilökohtaisen budjetoinnin soveltuvuutta henkilöille, joilla on erilaisia 
toimintakyvyn rajoitteita sekä avun ja tuen tarpeita. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä THL:n kanssa.

• Alueellisille kokeiluhankkeille (rahoitus valtionavustuksilla 2020-2021 yht. enintään 3,3M€ ehdollisena). 
Avustus enintään 80% hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista. 

• Hakijana: järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä. 

4§ Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke 2020-2021



5§
SONet BOTNIAn ajankohtaista: 
alueellinen kehittäminen
keväällä 2020 



Ajankohtaista: 
• Kommentointi valtionavustushaut: 

• Tulevaisuuden sotekeskus- kirjoittajatiimissä, AVAIN-mittari
• Sosiaalihuollon kehittämishanke: AVAIN ja monialainen PTA sekä integroitu asiakassuunnitelma
• RU-hankesisällöissä: Palveluketjut ja TKI&O -kokonaisuuksissa

• Verkostot: 
• Aksilan Ehkäisevän päihdetyön maakunnallisen verkoston kokous 2/2020
• Aikuissosiaalityön johtavat sos.tt sekä aikuissosiaalityön klubi (12.3.2020), materiaalit
• Reagointi koronatilanteeseen (verkostot): maakunnan johtavat lastensuojelun/perhesosiaalityön sosiaalityöntekijät sekä lastenvalvojien 

maakunnallinen verkosto
• Perhetyön maakunnallinen verkostotapaaminen (ilmoittautuneita yli 90) sekä vammaissosiaalityön klubi (n 30 ilmoittautunutta)  

siirtyivät

• Sosiaaliasiamiestoiminta Eskoosta SONet BOTNIAan, tunnustelutyö
• SB:n ylimaakunnallinen Sos.Digi-teemailtapäivä 4.3.2020, tilaisuuden materiaali
• Pikassos yhteistyö; käynnistäminen mm. Suuntima ja Lastensuojelun monialaisen kehittämishanke
• Toimintakertomus ja toimintasuunnitelman kokoamista

Loppukevät: 
• Verkostot jatkavat
• Sosiaalialan ajankohtaiskatsaukset alkavat
• Hankesuunnitelman kokoaminen yhteistyössä Pikassoksen kanssa, maakunnallinen tilannekuva eri foorumeissa 

5§ SONet BOTNIAn ajankohtaista: alueellinen kehittäminen keväällä 2020

http://www.sonetbotnia.fi/ajankohtaista/etela_pohjanmaan_tapahtumat.html
http://www.sonetbotnia.fi/ajankohtaista/keski_pohjanmaan_tapahtumat.html


Sosiaalialan 
ajankohtaiskatsaukset



Sosiaalialan ajankohtaiskatsaukset
Sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAN koordinoimana ja toteuttamana 
säännöllisiä ajankohtaiskatsauksia 

Hyödynnetään Kansa-koulu II-hankkeen etäkirjaamisvalmennusten ja Pikassoksen
kokemuksia.

• Kohderyhmä: 
• sosiaalialan henkilöstö

• Toteutus: 
• Pilotointi Etelä-Pohjanmaalla
• Säännöllisin väliajoin (aluksi 1xkk 0,5 t/kerta), 
• Etäyhteyksin hyödyntäen Teams-verkkoyhteyksiä
• Avoin kiinnostuneille (edellytetään kuitenkin ennakkoilmoittautumista)
• Sitoo 1-2 henkilöä toteutukseen (tapaamisen ”juoksutus”, tekninen toteutus ja 

keskustelupalstan seuraaminen )
• Tapaamisen materiaali tallennetaan SB:n sivuille 



Sosiaalialan ajankohtaiskatsaukset
Sisällöllisiä ideoita:  

• Teemakuukaudet –palvelutehtävittäin? 
• Alustuksia eri aiheista
• Uusimpia alan tutkimuksia

• Alan opinnäytetöiden esittelyä

• Hyviä käytäntöjä
• Hankkeiden kehittämistyön tuloksia 
• Kentältä nousevia ajankohtaisia aiheita
• Ammattihenkilöiden haastatteluja
• Jne

Kumppaneina mm. Kela, Poliisi, sosiaalipäivystys, järjestöt, hankkeet, 
alan oppilaitokset, muut osket jne



Sosiaalialan ajankohtaiskatsaukset

Hyödyt: 

• Digitalisaation hyödyntäminen, helposti toteutettava, ei vaadi 
osallistujan/toteuttajan siirtymistä

• Mahdollistaa dialogeja, osallisuutta, hyvien käytäntöjen jakamisen, 
vertaistuen, verkostoitumisen

• Sosiaalista ja interaktiivista

• Sosiaalialan osaamiskeskus jalkautuu lähelle käytännön työtä



6§
SONet BOTNIAn vuoden 2019 
toimintakertomuksen hyväksyminen 



6§ SONet BOTNIAn vuoden 2019 toimintakertomuksen hyväksyminen 

Vuoden 2019 strategiasta johdetut keskeiset toimintasuunnitelman painopistealueet ja sisällöt 
olivat:

1. Vahvistaa sosiaalialan ammatillista osaamista ja identiteettiä (4).

2. Muodostaa strategisia yhteyksiä ja kumppanuuksia (ml. kumppanuuksien ylläpito). (4)

3. Edistää käytännön hyvinvointiosaajien, tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoimijoiden verkoston muodostumista (ml. 

ylläpito).  Vahvistaa hyvinvoinnin kestävän kehittämisen ja tutkimuksen alueellista rakennetta. (4)

4. Kestävän kehittämisrakenteen integroituminen sosiaali- ja terveydenhuollon eheäksi kokonaisuudeksi. (4)

5. Kehittää ja systematisoi alueellista tiedontuotantoa – tiedon tuotannon ja tiedolla johtamisen sisällöt 

osaamiskeskustyössä. (4)

6. Hyödyntää omassa toiminnassaan sekä osaamiskeskusverkostossa pohjoismaisen yhteistyön erityisasiantuntijuutta. (3)

7. Edistää toiminta-alueensa ihmisten hyvinvointia ja sosiaalisten oikeuksien toteutumista. (4)



6§ SONet BOTNIAn vuoden 2019 toimintakertomuksen hyväksyminen 

Käsitelty aikaisemmin: 

• SONet BOTNIAn alueellisen ohjausryhmän sähköpostikokous ajalla 29.1.- 5.2.2020 (§4) 

• SONet BOTNIAn alueellisen ohjausryhmän kokous 21.2.2020 (§5)

• SONet BOTNIAn kokous 19.3.2020 siirrettiin pidettäväksi 16.4.2020 (§6)

sekä:

• SONet BOTNIAn johtoryhmän kokous 3.4.2020 5§, jossa esitetty hyväksyttäväksi alueelliset 
toimintakertomukset



7§
SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan 
alustavan toimintasuunnitelman 
sisältöjä 2020-2021



Edellisessä kokouksessa käsiteltiin 6 §:sa SB:n EP:n alueen toimintasuunnitelman sisältöjä seuraavan jäsennyksen 
mukaan, huomioitiin myös sisältöjä ohjausryhmäläisten kommenteista :

7§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelman sisältöjä 2020-2021 

1. Sosiaalihuollon käytännönläheisessä kehittämisessä  osaamisen tukeminen

2. Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen

3. Kuntien sosiaalialan alueellisen- ja tutkimuspohjaisen tietotuotannon vahvistaminen ja tukeminen sekä 
tutkimusperustaisen toiminnan tukeminen

4. Systemaattisen sosiaalialan tiedontuotannon ja tietojohtamisen kehittäminen sekä sosiaalipalvelujen 
digitalisointiosaamisen kehittäminen

5. Pohjoismainen erityistehtävä



Sosiaalialan kehittämistoiminnan lähtökohdat 

Sosiaalialan osaamiskeskuksien laissa määritellyt tehtävät ovat:

• kehittää ja välittää sosiaalialan osaamista ja asiantuntemusta

• kehittää peruspalveluja sekä erityisosaamista vaativia erityis- ja asiantuntijapalveluja

• turvata perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys

• toteuttaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa

• ylläpitää yhteistyötä alueellisten erityis- ja asiantuntijapalveluiden tuottamiseksi

• Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskuksen erityistehtävänä on pohjoismaisten 
yhteistyöverkostojen luominen kaikkien osaamiskeskusten käyttöön.

Sosiaalialan osaamiskeskukset 

• turvaavat tutkimustietoon, asiantuntijaosaamiseen ja lainsäädäntöön perustuvaa sosiaalialan kehittämistä 

• kokoavat alueensa kuntia, tutkimuslaitoksia, koulutusorganisaatiota, järjestöjä ja muita tahoja yhteistyöhön 
alueellaan

• ovat lakisääteinen valtionavusteinen toimija, jota ministeriöt systemaattisesti käyttävät 
valmistellessaan/jalkauttaessaan koko maan kattavia uudistuksia

7§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelman sisältöjä 2020-2021 



SONet BOTNIA ja yhteiset painopisteet SONet BOTNIAn alueella

• SONet BOTNIAn visiona on olla toimialueellaan Pohjanmaan maakunnissa monialainen verkostojen kokoaja ja yhteistyön 
rakentaja, moniosaaja ja vaikuttaja sosiaalisen ja hyvinvoinnin tutkimuksessa ja kehittämisessä. Taustalla olevat arvot 
ovat avoimuus, asiakaslähtöisyys, luotettavuus, asiantuntijuus, edistyksellisyys ja tasa-arvoisuus.

• Seuraavat SONet BOTNIAn kehittämispäivässä keväällä 2019 yhdessä työstetyt toimintasuunnitelman sisällöt, 
kehittämistarpeet ja lähiajan työskentelyä ohjaavat ajurit huomioidaan 2019-2020 toiminnassa yhteisenä työnä 
alueellisten ja osin myös valtakunnallisten toimijoiden kanssa sekä strategisesti että toimeenpanossa: 

• sosiaalityön/sosiaalisen merkityksen vahvistaminen (ml. sosiaalityön integraatio) tuettaessa eheän, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän ja 
vaikuttavan sosiaali-ja terveydenhuollon kokonaisuutta

• tietotuotanto & palvelujärjestelmän ajankohtaisiin tietotarpeisiin vastaaminen
• tutkimuksellisen kehittämistoiminnan ja arvioinnin sisältöjen tukeminen ja vahvistaminen
• sosiaalihuollon vaikuttavuuden ja mitattavuuden sekä indikaattorityön edistäminen
• integraation edistäminen maakunnassa ja organisaatiorakenteissa yli maakuntien
• keskeisten sosiaalihuollon alueellisten verkostojen haltuunotto ja koordinointi 
• vahvan pysyvän ja monialaisen TKI -rakenteen muodostaminen
• monialaisuuden varmistaminen eri hallintokuntien, palvelun tuottajien ja alueiden yhteistyön edistämisessä
• julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyön vahvistaminen
• asiakkaan osallisuuden ja valinnanvapauden edistäminen (ml. järjestöyhteistyö) 
• toimintakulttuurin muutoksen tukeminen (tietoperustaisuus, tietojohtaminen)
• lähimaakuntien, yhteistyöalueiden ja valtakunnallisten tarpeiden huomiointi toiminnassa mm. sopimusyhteistyöllä
• pohjoismainen erityistehtävä 

7§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelman sisältöjä 2020-2021 



Toimintasuunnitelman 2020-2021 tavoitteita tarkennettu maaliskuulla SB:n alueellisessa tiimissä:

7§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelman sisältöjä 2020-2021 

So
siaalisen

 vah
vistam

in
e

n
(läp

ileikkaavasti)

2. Sosiaalihuollon alueellisen tiedontuotannon  ja tiedonhallinnan kehittäminen

5. Pohjoismainen erityistehtävä

3. TKI&O Sosiaalityön ja sote-integroidun tutkimuksen ja kehittämisen rakenteiden vahvistaminen

4. Digitaalisuuden hyödyntäminen sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen kehittämisessä

1. Sosiaalihuollon käytännönläheinen kehittäminen ja osaamisen uudistaminen



7§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelman sisältöjä 2020-2021 

So
siaalisen

 vah
vistam

in
e

n
(läp

ileikkaavasti)

Toimintasuunnitelman 2020-2021 tavoitteita tarkennettu maaliskuulla SB:n alueellisessa tiimissä:

Sosiaalisen vahvistaminen konkretisoituu läpileikkaavina sisältöinä SONet BOTNIAn kaikessa 
perustoiminnassa:

• Sosiaalisen kehittämisen asiantuntijuuden esiintuomisena 

• Sosiaalisen ja sosiaalityön näkökulman vahvistaminen maakunnallisessa/maakuntia laajempien 
alueiden monialaisessa ja monitoimijaisessa TKI -yhteistyössä ja integraatiossa

• Miten, mm.?
• Työkokoukset, verkostot
• Erilaiset asiantuntijatehtävät
• Vaikuttamistoiminta, mm. viestintä
• Selvitykset 
• Uudet innovaatiot
• Hankkeet ym.



7§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelman sisältöjä 2020-2021 

So
siaalisen

 vah
vistam

in
e

n
(läp

ileikkaavasti)

1. Sosiaalihuollon käytännönläheinen kehittäminen ja osaamisen uudistaminen

• Tarjotaan ns. teemallisen kehittämisen kautta eri kohderyhmille yhteisiä sosiaalityön sisältöjä yhdistäviä 
foorumeita mm. asiakastyön vaikuttavuuden ja rakenteellisen työskentelytavan turvaamiseksi (Sos.digi, ARVOA 
jne.)

• Jatketaan edelleen sekä alueella sekä kansallisesti kehitettyjen sisältöjen- ja prosessien toimeenpanon tukemista

• Osallistutaan paljon palveluja tarvitsevien ja käyttävien asiakkaiden elämäntilanteita edistävien jo kehitettyjen 
toimenpiteiden kehittämistyöhön, intergatiivisen näkökulman edistäminen sekä sosiaalihuollon sisällä että 
sotepalveluissa

• Jatketaan verkostojen fasilitointia ja tukemista (sekä SBn koordinoidut että muut verkostot)

• Mahdolliset uudet avaukset

Toimintasuunnitelman 2020-2021 tavoitteita tarkennettu maaliskuulla SB:n alueellisessa tiimissä:



7§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelman sisältöjä 2020-2021 

So
siaalisen

 vah
vistam

in
e

n
(läp

ileikkaavasti)

2. Sosiaalihuollon alueellisen tiedontuotannon  ja tiedonhallinnan kehittäminen

Toimintasuunnitelman 2020-2021 tavoitteita tarkennettu maaliskuulla SB:n alueellisessa tiimissä:

• Systemaattinen sosiaalialan tiedonhallinnan ja tietojohtamisen kehittämisen tukeminen, mm. sosiaalihuollon 
tietotarpeet (alkuvuodesta toteutettu selvitys ja syksyn tulkintatyöpajat)

• Tietoperustaisen toiminnan ja tiedolla johtamisen edistäminen (mm. laatimamme oppaat ja muut materiaalit) 

• Yhteiset tutkimukselliset iltapäivät ja teemalliset työpajat (suunnittelu ja toteutus) sekä mm. vaikuttavuus –
seminaarisarja (Vaasa, kevät 2020?), sos. digi jatkuu 

• Mahdollinen sosiaaliasiamiestoiminnan käynnistäminen 

• Rakenteellinen sosiaalityö käynnistyy, ym. muut avaukset

• Mukana kansallisessa ja YTA-alueen kehittämistyössä mm. sosiaalisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn mittarit 
esim. Avain, Suuntima –kehittämistyö

• Pohjolaismaakuntien hyvinvointibarometrin suunnittelutyöhön osallistuminen



7§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelman sisältöjä 2020-2021 

So
siaalisen

 vah
vistam

in
e

n
(läp

ileikkaavasti)

3. TKI&O Sosiaalityön ja sote-integroidun tutkimuksen ja kehittämisen rakenteiden vahvistaminen

Toimintasuunnitelman 2020-2021 tavoitteita tarkennettu maaliskuulla SB:n alueellisessa tiimissä:

• Tieteellisen tutkimustoiminnan infran suunnitteluun osallistuminen 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toimintatavan hahmottaminen ja 
valmistelun aloittaminen

• Kuntien sosiaalialan alueellisen tiedontuotannon vahvistaminen ja tutkimusperustaisen 
toimintatavan tukeminen, mm. käytäntötutkimustieto-työpajat, teemalliset seminaarisarjat 
esim. rakenteellinen sosiaalityö

• Muu kehittämistyön tuki tarpeen mukaan: kehittäjäverkostojen ja työryhmien koordinointi, 
kuntien kehittämistyön toimeenpanon tukeminen, erilaiset fasilitointi-, arviointi- ja muut TKI 
toimintaan liittyvät tehtävät ja jäsenyydet erilaisissa yhteistyöverkostoissa 



7§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelman sisältöjä 2020-2021 

So
siaalisen

 vah
vistam

in
e

n
(läp

ileikkaavasti)

4. Digitaalisuuden hyödyntäminen sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen kehittämisessä

Toimintasuunnitelman 2020-2021 tavoitteita tarkennettu maaliskuulla SB:n alueellisessa tiimissä
- toimintasuunnitelman sisältöhahmottelua

• Sosiaalihuollon palvelujen digitalisoinnin osaamisen turvaaminen 

• Kansakoulu III -hankekokonaisuus

• Tuetaan Kantaan liittymistä

• e-sote - SBn sos.digi tilaisuudet, ajankohtaiskatsaukset

• Osaamiskeskusverkoston yhteisesti sopimien tavoitteiden toteuttaminen vuonna 2020, mm. ajankohtaiset 
uutiskirjeet

• Muuten ei asiaa ole vielä konkretisoitu? 

5. Pohjoismainen erityistehtävä



8§
Sosiaalihuollon tiedontarpeet ja 
tietojohtaminen (Liite 3.)



9§
SONet BOTNIA:n ajankohtaiset asiat
(Liite 4.)



Kehitysjohtaja Arto Rautajoki
Puh. 040 830 0366/ arto.rautajoki@seamk.fi

Etelä-Pohjanmaa, kehittämissuunnittelija Anne Saarijärvi
puh. 040 830 3950 / anne.saarijarvi@seamk.fi, vuorotteluvapaa

Etelä-Pohjanmaa, vs. kehittämissuunnittelija Auli Romppainen
puh. 040 830 0337 / auli.romppainen@seamk.fi

Etelä-Pohjanmaa, aluekoordinaattori Päivi Niiranen
Puh. 040 680 7115 / paivi.niiranen@seamk.fi

Etelä-Pohjanmaa, ma. toimistosihteeri Tuula Hautanen
puh. 040 830 3988 / tuula.hautanen@seamk.fi

Keski-Pohjanmaa, kehittämissuunnittelija Iiris Jurvansuu  
puh. 044 780 9976 / iiris.jurvansuu@soite.fi

Pohjanmaa, kehittämissuunnittelija Tuula Mulju 
puh. 040 524 9933 / tuula.mulju@vaasa.fi

Pohjoismaisen yhteistyön erityistehtävä
kehittämissuunnittelija Marjo Hannu-Jama
puh. 040 136 5972 / marjo.hannu-jama@vaasa.fi


