
    

 
 

 
Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa 
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  Keski-Pohjanmaan Vaasan kaupunki 
  sosiaali- ja terveyspalvelukunta-   
 yhtymä Soite 

020 124 3000 06 826 4111 06 325 3111 
PL 412 Mariankatu 16-20 PL 3   
60101 SEINÄJOKI  67200 KOKKOLA 65101 VAASA 

 Etelä-Pohjanmaan alueellinen ohjausryhmä 

Kokousmuistio 4/2020 

ETELÄ-POHJANMAAN SONet BOTNIAn ALUEELLINEN OHJAUSRYHMÄ 
 

AIKA:  maanantaina 11.5.2020, klo 10.00 -12.00 
PAIKKA: Teams-kokous  
 
Harri Jokiranta, ohjausryhmän pj.  
 
Jäsen:  Varajäsen: 
Anneli Saarinen 
Harri Lintala 
Tiina Perä 
Eija Ala-Toppari-Peltola Terhi Järvi 
Jutta Paavola Maria-Liisa Nurmi 
Elise Lepistö (Katri Nikkola, virkavapaa) Johanna Koivuniemi 
Merja Latvala Heidi Piirto 
Tytti Luoto 
Johanna Lamminen Anna Ruokoja 
Sirpa Tuomela-Jaskari Tanja Penninkangas/Marita Ylilahti 
Eija Liikamaa Anne Alavillamo 
Esko Kiviniitty Tarja Seppälä  
Päivi Rinne Sinikka Volanto  
Tuula Kostiainen Satu Ylinen 
Marko Rossinen Jari Iso-Koivisto 
Jarmo Vesa Riitta Vatanen 
Mervi Huttula   
Anne-Mari Lahdensuo Minna Laitila 
Arto Rautajoki 
Auli Romppainen (esittelijä, sihteeri) 
 

Asiantuntijana mukana:  
aluekoordinaattori, sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan asiantuntija Päivi Niiranen  
 
 

ASIAT: 
1§     Kokouksen avaus, läsnäolijat  

2§     Esityslistan hyväksyminen  

3§     Pöytäkirjan tarkistaminen  

4§     SONet BOTNIAn ajankohtaista: alueellinen kehittäminen ja tutkmustoiminta 

5§     SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelman hyväksyminen 2020-2021  

6§     STM:n valtionavustushaku: Kansa-koulu III-hanke  

7§  STM:n valtionavustushaku: Lastensuojelun monialainen kehittämishanke  

8§     SONet BOTNIA:n ajankohtaiset asiat  

9§  Muut asiat- tiedotettavaa, tulevia tilaisuuksia ja koulutuksia  

10§   Seuraavien kokousaikojen sopiminen  

11§   Kokouksen päättäminen 
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1§  Kokouksen avaus, läsnäolijat 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. Todettiin läsnä- ja poissaolijat. Sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-
Jaskari ilmoitti varahenkilökseen perusturvajohtaja Tanja Penninkankaan (ei enää Marita Ylilahti). Eskoosta 
Mervi Huttula on ilmoittanut 6.4.2020 päivätyllä sähköpostilla hänen tilalleen siirtyvän Heidi Pakkalan kesään 
mennessä.  

2§  Esityslistan hyväksyminen 

 Esitys: Esityslista on lähetetty sähköpostitse liitteineen 6.5.2020. Hyväksytään esityslista. 

 Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 

3§  Pöytäkirjan tarkistaminen 

 Esitys: Edellisen kokouksen (16.4.2020) pöytäkirja/kokousmuistio on lähetetty 27.4.2020 ohjausryhmän jäse-
nille sähköpostitse ja pyydetty mahdolliset muutokset 4.5.2020 mennessä. Muutoksia ei ole tullut määräaikaan 
mennessä. Hyväksytään edellisen kokouksen (16.4.2020) pöytäkirja. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tar-
kistajat tai vaihtoehtoisesti pöytäkirjan hyväksymisen tapa.   

  Päätös: Päätettiin kokouspöytäkirjan/kokousmuiston hyväksymisen käytännöistä: jatkossa hyväksytään kokous-
pöytäkirja/kokousmuistio siten, että ohjausryhmän jäsenet kommentoivat kokousmuistion sen saadessaan an-
nettuun päivämäärään mennessä. Jos muutosesityksiä ei tule, katsotaan kokouspöytäkirja/kokousmuistio hy-
väksytyksi.  

4§  SONet BOTNIAn ajankohtaista: alueellinen kehittäminen ja tutkimustoiminta  

 Esitys: Vs. kehittämissuunnittelija Auli Romppainen tiedottaa SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan ajankohtai-
sista asioista: tilaisuudet, verkostot, sosiaalialan ajankohtaiskatsaukset, kehittämishankkeet ym.  

 Kehitysjohtaja Arto Rautajoki kertoo Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon esityksestä ottaa sosiaaliasiamiestoiminta  
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn toiminnaksi sekä mahdollisesta SONet 
BOTNIAn / SeAMKin yhteisesti toteuttamasta Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometrista vuonna 2021.  

 Käydään keskustelu SONet BOTNIAn ajankohtaisten kehittämistoimintojen sisällöistä, mahdollisen sosiaali-
asiamiestoiminnan käynnistämisestä sekä pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometrista 2021. Merkitään tie-
doksi. 

 Käsittely: Vs. kehittämissuunnittelija Auli Romppainen tiedotti SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan ajankohtai-
sista asioista: tilaisuudet, verkostot, sosiaalialan ajankohtaiskatsaukset, kehittämishankkeet ym. Edellisen oh-
jausryhmän jälkeinen aika on keskittynyt substanssikohtaisten (lastensuojelun johtavat viranhaltijat, johtavat 
vammaissosiaalityöntekijät, lastenvalvojat, tulossa aikuissosiaalityön johtavat sosiaalityöntekijät) verkostojen 
kokoamiseen. Sosiaalialan ajankohtaiskatsausten pilotointi Etelä-Pohjanmaalla on käynnistynyt ideoiden aluei-
den toimijoiden kanssa sisältöjä (17.4.2020), jonka jälkeen 8.5.2020 aiheena oli ”Paperittomat”. Saadun palaut-
teen mukaan uudentyyppiselle, lyhyille, teemakohtaisille ammatillista osaamista vahvistaville ”jalkautumiselle” 
on tarve ja tilaus ja palaute kentältä on ollut positiivista. Kevään aikana ajankohtaiskatsauksia on vielä 29.5. ja 
12.6.2020. Syksyllä tarkoitus on laajentaa koko SONet BOTNIAn toiminta-alueelle ja hyödyntää piloteista saatuja 
kokemuksia. STM:n valtionavustushakuun liittyvät hankesuunnitteluihin liittyen sosiaalialan osaamiskeskuksen 
koordinoima lastensuojelun monialainen kehittäminen, ns. MONNI-hankesuunnitelma on nyt kommentoita-
vana maakunnissa. Työkykyohjelmaan liittyvän hankehakemusta tekemään on koottu keskeiset toimijat sosiaa-
lijohtaja Tytti Luodon kanssa. Tähän on tehty hankesuunnitelma- ja työnjakopohjaa. Tulevat ja suunnitellut muut 
tapahtumat löytyvät liitteestä 1. 

Kehitysjohtaja Arto Rautajoki (Liite 2) tiedotti SONet BOTNIAn ajankohtaisista alueellisen kehittämisen paino-
pisteistä ja tutkimustoiminnasta. Rautajoki toi esille kevään konkreettiseksi haasteeksi ankkuroitumisen tulevai-
suuden sote-keskusohjelman ja rakennerahahaun sekä kansallisen muun kehittämistyön tueksi. Kirjaamisval-
mennuksen hankehakemus (Kansa-koulu III-hanke) on jätetty aikataulussa (30.4.2020), monialaisen lastensuo-
jelun yhteistyöalueen hankevalmisteluita toteutetaan SONet BOTNIAn kolmessa maakunnassa ja eri yhteistyö-
alueiden kesken. Parhaillaan ollaan selvittämässä digitaalisen sosiaalityön kehittämisrahoitusta sosiaalialan 
osaamiskeskusverkostona, mahdollinen ESR-hanke.  
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Tutkimustoiminnassa Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometrin (2021) valmistelussa on osin tehty yhteis-
työtä SeAMKin kanssa ja jätetty alustava tarjous Etelä-Pohjanmaan liitolle. SeAMKilla olisi tutkimuspainotus to-
teutuksessa ja SONet BOTNIAlla sosiaalipoliittisen asiantuntemuksen vahvistaminen tutkimuksessa, barometri-
viestinnän tukeminen sekä tutkimustulosten maakunnallisten tutkimustulosten tulkintatyöpajojen järjestämi-
nen. Hyvinvointibarometria on toteutettu jo vuodesta 2005 lähtien ja sen tärkeä merkitys on tuoda kumuloitu-
vaa asiantuntijatietoa vuoden 2021 tilanteesta. Barometria on toteutettu vuodesta 2005 lähtien.  

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on esittänyt sosiaaliasiamiestoiminnan siirtämisestä SONet BOTNIAn uudeksi työ-
muodoksi. Monissa sosiaalialan osaamiskeskuksissa järjestetään sosiaaliasiamiestoimintaa ja se koetaan osaa-
miskeskustoimintaa vahvistavana (verkostot, asiakasosallisuutta kehittävä toiminta, sosiaalinen raportointi). 
Maksullinen palvelutoiminta kattaa kaikki toiminnan kulut ja on järjestynyt noin 1-2 työntekijän kokoaikaisella 
resurssilla. Sosiaaliasiamiehet kokoontuvat osaamiskeskuspäivillä vuosittain saaden mm. vertaistukea ym. Osaa-
miskeskuksista käsin sosiaaliasiamies pystyy toimimaan myös kehittäjäroolissa suhteessa sopimuskuntiin raken-
taen esim. kuntia palvelevia koulutuksia. Sosiaaliasiamiestoiminnasta kerätään arviointitieto 

SONet BOTNIAn johtoryhmä piti 3.4.2020 kokouksessaan sosiaaliasiamiestoiminnan siirtämistä Eskoosta SONet 
BOTNIAlle kannatettavana ja soveltuvan hyvin osaksi sosiaalialan osaamiskeskustoimintaa, mutta tehtävästä ei 
saa tulla SONet BOTNIAlle itselleen kustannusten kattamisen tarvetta. Käsittely jatkuu johtoryhmässä 
29.5.2020. SONet BOTNIAssa selvitystyö käynnistyy ja työsuunnitelmaa laaditaan viikolla 20 sekä alueelliset kuu-
lemiset asiasta järjestetään kunnille/kuntayhtymille kesän-syksyn aikana. Liiketoiminnansiirtoa valmistellaan 
yhdessä Eskoon, SONet BOTNIAn ja SeAMKin kesken. Varsinaista siirron ajankohtaa ei ole vielä päätetty.  

Keskustelu: Keskustelussa todettiin sosiaaliasiamiessiirron tulevan osalle alueista yllätyksenä. Toiminnan todet-
tiin istuvan kuitenkin erittäin hyvin SONet BOTNIAn toimintaan. Siirtoa SONet BOTNIAlle pidettiin kannatetta-
vana sekä suunnitelmaa hyvänä. Sopimusten tekeminen ja sosiaaliasiamiestoiminnasta aiheutuvat kustannuk-
set herättivät kiinnostusta. Esitettiin myös kiinnostusta palvelujen käyttämiseen, vaikka SONet BOTNIAn roolin 
olevan vahvemmin laadullinen. Keskustelussa pohdittiin myös vaadittavista sopimuksista sekä liiketoiminnan 
siirron aiheuttamista muista toimenpiteistä. Erityisesti painotettiin sitä, että sopimuksen teossa on tärkeää mää-
ritellä asiat hyvin tarkasti ja että pohjamalleja on saatavilla Eskoosta.  

Päätös:  

Merkitään tiedoksi Etelä-Pohjanmaan ajankohtaiset tilaisuudet, verkostot, sosiaaliajan ajankohtaiskatsaukset 
sekä muut kehittämisen painopisteet ja tutkimustoiminnan sisällöt.  

Etelä-Pohjanmaan SONet BOTNIAn alueellinen ohjausryhmä pitää hyvänä ja perusteltuna sosiaaliasiamiestoi-
minnan siirtymisestä Tuki- ja osaamiskeskus ESKOOsta SONet BOTNIAn kokonaisuuteen ja soveltuvan sen hyvin 
sosiaalialan osaamiskeskuksen (SONet BOTNIA) toiminnaksi. SONet BOTNIA käynnistää tarvittavat liiketoimin-
taneuvottelut ja tiedottaa siirrosta kuntia huomioiden, että sosiaaliasiamiestoiminta saadaan katkeamatta jat-
kumaan siirron aikana. Merkitään tiedoksi.  

5§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelman hyväksyminen 2020-2021 

 Esitys: SONet BOTNIAn kahdessa edellisessä alueellisen ohjausryhmän kokouksessa on käsitelty alustavaa Etelä-
Pohjanmaan alueen toimintasuunnitelmaa ja sen sisältöjä 2020-2021 ajanjaksolle. Kokouksessa 21.2.2020 (6§) 
käsiteltiin toimintasuunnitelmaa peilaten toimintakertomuksesta saaduin kommentein ja kokouksessa 
16.4.2020 (7§) esitettiin jo tarkennut painotukset ajanjaksolle 2020-2021.  

Edellisessä kokouksessa (16.4.2020) nostettiin esille se, että olisi tärkeää tuottaa tietoa COVID-19 vaikutuksista 
sosiaalipalveluihin ja sen muihin eri näkökulmiin. Kansallisesti on menossa kuitenkin eri tutkimushankkeita tai 
kyselyitä sosiaalialan käytäntöihin ja asiakaskuntaan liittyen COVID-19 vaikutuksista, joten sellaisenaan sitä ei 
ole nostettu Etelä-Pohjanmaan alueen SONet BOTNIAn toimintasuunnitelman toimenpiteeksi. Esimerkkinä 
käynnissä olevista/aloittavista tutkimushankkeista ovat mm.  
- Lastensuojelun keskusliiton kysely, jossa se selvitti, miten kunnissa on toteutettu lasten ja perheiden pal-

veluita poikkeustilan aikana.  
- ITLA selvitti huhtikuun aikana sosiaalityön ja sosiaalihuollon kapasiteettia selviytyä koronaepidemiasta.  
- Helsingin yliopisto ja Åbo Akademi toteuttavat taas kyselyn alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmille, jossa 

kartoitetaan perheiden arkea koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana.  
- THL yhdessä KELAn ja SOSTE kanssa toteuttaa tutkimuksen, jossa selvitetään miten heikoimmassa ase-

massa olevien sosiaalipalvelujen asiakkaiden hyvinvointi ja palvelut ovat muuttuneet korona-epidemian 
vuoksi tehtyjen muutosten ja rajoitusten johdosta.  
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- Jyväskylän yliopisto on mukana kansainvälisessä tutkimushankkeessa, jossa kartoitetaan perheiden jaksa-
mista korona-aikana useissa eri maissa. Jyväskylän yliopistossa (Suomen Akatemian rahoitus) kerätään tut-
kimusaineistoa ja kirjoituksia 70 vuotta täyttäneiden elämästä poikkeusoloissa.  

 SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan alueen toimintasuunnitelman tavoitteenasettelussa huomioidaan COVID-19 
aiheuttamat realiteetit alueellisen kehittämistoiminnan suhteen, erityisesti verkostotoiminnan sisällöissä toi-
mintaa on jo muutettu verkkopohjaiseksi. Toimintasuunnitelman tavoitteet ovat edelleen:  

 
Toimintasuunnitelma on lähetetty esityslistan liitteenä alueellisen ohjausryhmän jäsenille. Vaikka toiminta näyt-
täytyy jo aikaisemman saadun palautteen mukaan runsaana, osa toimenpiteistä on jo toteutunutta toimin-
taa/sitä on jo valmisteltu aikaisemmin tai toiminta on käynnistymässä. Huomiona on hyvä todeta se, että osaa-
miskeskusjohtajat linjaavat Pohjoismaista erityistehtävän kokonaisuutta 7.5.2020 olevassa kokouksessaan. SO-
Net BOTNIAn johtoryhmä käsittelee toimintasuunnitelman 29.5.2020 kokouksessaan, jota ennen se tulee hy-
väksyä alueellisessa ohjausryhmässä. 

Esitetään, että kutsutaan Pohjoismaisen erityistehtävän vastuuhenkilö kehittämissuunnittelija Marjo Hannu-
Jama seuraavaan SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan alueelliseen ohjausryhmään kertomaan tästä kokonaisuu-
desta. Esitetään SONet BOTNIAn alueellinen toimintasuunnitelma 2020-2021 ohjausryhmän hyväksyttäväksi.  

Keskustelu: SONet BOTNIAn ja Aksilan kesken on käyty keskusteluja Ketjulähetti-toiminnan vahvistamisesta 
myös sosiaalipalveluissa. Ketjulähetti-toimintamalli istuisi myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus sekä 
Rakenneuudistushankkeen sisältöihin, jossa tutustutaan toisen työhön, työn kehittämiseen ja yhteistyön kehit-
tämiseen. Kokemuksen jaksoilta ovat olleet erittäin hyviä ja yhteistyötä on voitu vahvistaa eri toimijoiden kes-
ken. 

Päätös: Kutsutaan seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen kehittämissuunnittelija Marjo Hannu-Jama esittele-
mään Pohjoismaista yhteistyö-toimintaa. Johtoryhmä käsittelee alueelliset toimintasuunnitelmat 29.5.2020 ko-
kouksessaan. Hyväksytään Etelä-Pohjanmaan alueellisessa ohjausryhmässä alueellinen toimintasuunnitelma 
2020-2021 hyväksytyksi. Merkitään tiedoksi.  

6§    STM:n valtionavustushaku: Kansa-koulu III-hanke 

 Esitys: Edellisessä SONet BOTNIAn alueellisen ohjausryhmän kokouksessa 16.4.2020 (§4) esitettiin sosiaalialan 
osaamiskeskuksille osoitetusta STM:n valtionavusta liittyen sosiaalihuollon ammattilasten kirjaamisvalmennuk-
seen. Hankesuunnitelmaa on SONet BOTNIAsta kirjoittanut aluekoordinaattori, sosiaalihuollon tiedonhallinnan 
asiantuntija Päivi Niiranen. Hankehakemus on jätetty STM:le määräaikaan mennessä. Kehitysjohtaja Arto Rau-
tajoki ja aluekoordinaattori Päivi Niiranen kertovat tärkeimmät näkökohdat ko. hankehakemukseen liittyen. 
Merkitään tiedoksi.  

Käsittely: Kehitysjohtaja Arto Rautajoki esitteli Kansa-koulu III-hanketta. Hankehakemus on jätetty STM:n käsi-
teltäväksi 30.4.2020. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 700 000€ (100%) ja kunnilta riittää sitoumus. Alue-
koordinaattori Päivi Niiranen on SONet BOTNIAsta ollut valmistelussa mukana ja ottaa päävalmentajan roolin 
tulevassa valtakunnallisessa hankkeessa. Aikaisempien Kansa-koulu-hankkeiden materiaalit eivät ole käytettä-
vissä (materiaalien oikeudet siirtyneet THL:n) ja osaamiskeskukset joutuvat tekemään uudet materiaalit Kansa-
koulu III-hankkeelle. Tavoitteena hankkeessa on edelleen lisätä sosiaalihuollon kirjaamisosaamista: henkilös-
tössä on vaihtuvuutta ja edelleen löytyy myös katvealueita. Kohderyhmänä ovat sosiaalialan opettajat eri as-
teilla, tietojärjestelmien käyttöönottajat. Kansa-koulu III:sa on kaksi ”työpakettia”: ensimmäisessä kasvatetaan 
kirjaamisasiantuntijoiden määrää ja toisessa kirjaamisasiantuntijoiden tukeminen ja osaamisen vahvistaminen. 

https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/valtionavustukset/kevaan-2020-valtionavustushaut#Sosiaalihuollon%20kirjaamisvalmennus
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/valtionavustukset/kevaan-2020-valtionavustushaut#Sosiaalihuollon%20kirjaamisvalmennus
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Valmennukset toteutetaan digitaalisesti. Huomiona se, että keväällä on jatkettu edellisten kirjaamisvalmenta-
jien verkostona ja nykyisistä valmentajista pyritään pitämään edelleen huolta. (Liite 3) 

Päätös: Merkitään tiedoksi. 

7§ STM:n valtionavustushaku: Lastensuojelun monialainen kehittämishanke 

Esitys: Edellisessä SONet BOTNIAn alueellisen ohjausryhmän kokouksessa 16.4.2020 (§4) esitettiin sosiaalialan 
osaamiskeskuksille osoitetusta STM:n valtionavusta liittyen lastensuojelun monialainen kehittämiseen 2020-
2022. Lastensuojelun monialaista kehittämishanketta, MONNI (MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittä-
minen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022) –hanketta on valmisteltu yhdessä Pi-
kassos Oy:n kanssa (yhteinen tiimi Tuula Tuominen, Seija Junno (Pikassos OY) sekä Auli Romppainen ja Arto 
Rautajoki (SONet BOTNIA). Kirjoittamisvastuussa ovat kehittämispäällikkö Seija Junno ja vs. kehittämissuunnit-
telija Auli Romppainen. Etelä-Pohjanmaan sisällöllistä osuutta kokoaa ja valmistelee hankehakemustekstiksi vs. 
kehittämissuunnittelija Auli Romppainen. Tämän lisäksi sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat kokoontuvat viikoit-
tain yhteisesti linjaamaan sitä, miten monialaisen lastensuojelun kehittämishankkeesta saataisiin mahdollisim-
man yhtenäinen kokonaisuus valtakunnallisesti. Tähän mennessä on sovittu, että valtakunnallisesti hankkeen 
arviointi toteutetaan yhteisen suunnitelman mukaisesti, jota valmistelee yhteistyöalueittain koottava asiantun-
tijatyöryhmä (yksi edustaja/yhteistyöalue).   

Monni-hankkeen taustalla on Etelä-Pohjanmaan ja Tays-yhteistyöalueen tarpeista sekä STM:n toiveista hahmo-
tettu maakuntien (Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaa) tilannekuvaa lastensuojelun monilaisesta toi-
mivuudesta. Hanketta on esitelty seuraavasti:  

- 16.4.2020: SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan alueellinen ohjausryhmä  
- 17.4.2020: alustava keskustelu lastensuojelun johtavien sosiaalityöntekijöiden kanssa (tilannekuvan kar-

toitusta) 
- 17.4.2020: Etelä-Pohjanmaan SOTE maakunnallinen asiantuntijaryhmä, jossa mukana Tulevaisuuden 

sotekeskus-ohjelman edustajat 
- 23.4.2020: Sosiaalijohtajat, lastensuojelun johtavat sosiaalityöntekijät, sivistystoimen ja lasten-/nuoriso-

psykiatrian yhteinen työkokous (tilannekuvan kartoitusta) 
- 4.5.2020: johtavat ls. sosiaalityöntekijät (tilannekuvan reflektointia ja tiivistämistä) 
- 6.5.2020: Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen LAPE-yhteistyöryhmä  
- 11.5.2020: SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan alueellinen ohjausryhmä 
- 15.5.2020: SONet BOTNIA johtoryhmä 

Keskeisimmät lähteet tavoitteenasettelun näkökulmasta ovat olleet edellä mainittu 23.4.2020 monialaisen työ-
ryhmätyöskentelyn tuotokset, lastensuojelun johtaville sosiaalityöntekijöille kohdennettu kansallinen Webro-
pol-kysely SOCOMin tuottamana sekä alueellinen kysely, jolla on pyritty täydentämään alueellisesti monialaisen 
työskentelyn näkökulmia. Edellä mainittujen palautteiden pohjalta on löytynyt kolme pääteemaa, joista raken-
tuu MONNI-hankkeen tavoitteet eli lastensuojelun asiakkaiden, lastensuojelun ammattilaisten sekä lastensuo-
jelun monialaisen toimijaverkoston näkökulmien kautta. Nämä näkökulmat muodostavat toisiinsa vahvasti kyt-
keytyvän systeemisen kokonaisuuden niin yksilötasolla, paikallisissa monitoimijaisissa palveluprosesseissa ja -
kokonaisuuksissa, kuin alueellisissa yhteistyörakenteissa. Hankkeen tavoitteet ovat: 

Tavoite 1: Lastensuojelun asiakkaat ovat osallisina monialaisen palvelukokonaisuutensa keskiössä 
Tavoite 2: Lastensuojelun ammattilaiset toimivat asiakkaidensa monitoimijaisen ja -alaisen palvelukokonai-
suuden systeemisen yhteistoiminnan ytimessä 
Tavoite 3: Lastensuojelun monialaisella toimijaverkostolla on systemaattiset yhteistyörakenteet paikallisesti 
ja alueellisesti 

Esitetään MONNI-hankkeen hankesuunnitelmaluonnosta mahdollisine liitteineen. Kehitysjohtaja Arto Rautajoki 
esittelee hankkeen rahoituksen kokonaisuuden vaihtoehtoisin laskelmin. Esitetään hankesuunnitelma hyväksy-
tyksi.  

Käsittely: Esitettiin MONNI-hankkeen taustoitus sekä tavoitteen asettelun kannalta esitetyt nostot (Liite 4). To-
dettiin, että joissakin maakunnissa myös sairaanhoitopiiri osallistuu MONNI-hankkeeseen omarahoitusosuudel-
laan. Toiveena omarahoitusosuudessa (=20%) on, että se olisi ”riihikuivaa” rahaa. Kunnilta ja kuntayhtymiltä on 
pyydetty lautakuntatasoiset sitoumukset 18.6.2020 mennessä, vaikka sitä ei varsinaisesti edellytetä STM:n ta-
holta. Etelä-Pohjanmaalle palkataan yksi lastensuojelun koordinaattori ja lisäresurssia on mahdollista ostaa os-
topalveluna alueiden tarpeisiin. Myös YTA-alueen hankehenkilöstöresurssia on hyödynnettävissä myös alueilla. 

https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/valtionavustukset/kevaan-2020-valtionavustushaut#Lastensuojelun%20kehitt%C3%A4minen
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/valtionavustukset/kevaan-2020-valtionavustushaut#Lastensuojelun%20kehitt%C3%A4minen
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Keskustelussa nostettiin esille MONNI-hankkeen synergiaetu Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaan ja Raken-
neuudistushankkeeseen, jonka todettiin olevan välttämätön ja kietoutuvan sisältöjen kautta toisiinsa. Monialai-
sen lastensuojelun eri hankkeet ovat kiinnostaneet SONet BOTNIAn johtoryhmää ja 15.5.2020 on siihen liittyvä 
johtoryhmän erillinen kokous.  

Päätös: Hyväksytään MONNI-hankesuunnitelmaluonnos Etelä-Pohjanmaan SONet BOTNIAn alueellisessa oh-
jausryhmässä. Merkitään tiedoksi.  

8§    SONet BOTNIA:n ajankohtaiset asiat 

Esitys: Kehitysjohtaja tiivistää sosiaalihuollon ajankohtaiset asiat osaamiskeskusten näkökulmasta. Huomiona 
mm. Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnetin, sosiaalialan osaamiskeskusten ja Sosiaalityön tut-
kimuksen seuran yhdessä tekemä vetoomus eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan sosiaalityön tutkimuk-
sen vahvistamisen. Merkitään tiedoksi. 

Käsittely: Kehitysjohtaja Arto Rautajoki (Liite 2) esitti sosiaalihuollon ajankohtaiset asiat osaamiskeskusten nä-
kökulmasta. Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnetin, sosiaalialan osaamiskeskusten ja Sosiaali-
työn tutkimuksen seura laativat yhteisen kannanoton sosiaalialan tutkimuksen rahoittamisen vahvistamiseksi 
eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Hallituksen esitys on menossa eduskunnalle laiksi sosiaalihuolto-
lain muuttamiseksi HE 5/2020 vp. Valiokunnan lausunto on katsottavissa: SiVL 1/2020 vp. Valmisteleva keskus-
telu löytyy osoitteesta https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/sosiaali-ja-terveysvaliokunta/Sivut/de-
fault.aspx 

Parhaillaan selvitetään mahdollisuutta hankkeistaa sosiaalialan osaamiskeskusverkostona Digitaalisen sosiaali-
työn kehittämistä.  

Marraskuulla 5.11.2020 toteutetaan yhdessä sosiaalialan osaamiskeskusten ja Pesäpuu ry:n kanssa Digitaalisen 
sosiaalityön kisakatsomot sosiaalijohdolle, joiden teemana on digisosiaalityön vision johtaminen. 

SONet BOTNIAn pohjoismainen erityistehtävä käynnistää yhteistyössä STM:n ja Kuntaliiton kanssa videokonsul-
taatiot sosiaalialan kehittämistyön tueksi, jonka tavoitteena on pohjoismaiset verkostot (digitaalisesti toteu-
tettu) ja pohjoismaisen yhteistyön arkipäiväistäminen osaamiskeskusverkoston ja kuntien kehittämistyön tu-
kena. 

 Päätös: Merkitään tiedoksi. 

9§ Muut asiat - tiedotettavaa, tulevia tilaisuuksia ja koulutuksia  

Etelä- Pohjanmaan liitto toteuttaa kevään, kesän ja syksyn 2020 aikana selvityksen, jossa tarkastellaan kulttuu-
rihyvinvoinnin nykytilaa ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista eri puolilla maakuntaa. Selvitys toimii kulttuu-
rihyvinvoinnin kehittämisessä suunnannäyttäjänä ja tilannekuvan selkeyttäjänä. Kulttuurihyvinvointia tarkastel-
laan myös taloudellisesta näkökulmasta (kestävän talouden pohjana).  Toimijoita lähestytään selvitykseen liit-
tyen kuluvan kevään aikana. (Kysely sekä haastattelut, joilla toivotaan tavoitettavan 1-2 henkilöä organisaa-
tiosta.) Selvityksen on määrä valmistua syksyn 2020 aikana, riippuen koronaepidemian vaikutuksista työn ete-
nemiseen. Selvityksessä kulttuurihyvinvoinnin tilaa pyritään tarkastelemaan seuraavien julkisten organisaatioi-
den ja toimijoiden osalta: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/Aksila, SONet BOTNIA (Etelä-Pohjanmaa), JIK Ky, 
Suupohjan liikelaitoskuntayhtymä, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Järvi-Pohjanmaan perusturva, Lapuan kau-
punki ja Ilmajoen kunta. Myös Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä / Kuusiolinna Terveys ja Seinäjoen 
kaupunki ovat selvityksessä mukana, mutta heiltä toivotaan sosiaaali- ja terveyssektorilta kulttuurihyvinvoinnin 
yhteyshenkilöä. Yhteyshenkilötiedot kulttuuripäällikkö Hanne Hangasluomalle (hanna.hangasluoma@etelä-
pohjanmaa.fi) 

Verkkotyöpaja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman sidosryhmille tarkoitettu verkkotyöpaja on 
auennut ja siitä voi alueilla informoida eri toimijoita, mutta myös kansalaisia. sosiaali- ja terveyskeskusten ke-
hittämisestä kiinnostuneet kansalaiset. Verkkotyöpajaan voi osallistua suomeksi tästä, ruotsiksi tästä 20.5.2020 
saakka. THL on koonnut lisäksi vuoden alussa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämistyön tueksi 
perustason sote-palveluiden tutkimusverkoston. Toiminnan tavoitteena on verkostojen eri tieteenalojen edus-
tajia, toimijoita ja tutkijoita sekä edistää perustason sote-palveluiden tutkimusta. 

STM on avannut 5.5.2020 kolme uutta valtionavustushakua. Avustuksilla tuetaan mielenterveysstrategian to-
teutumista ja ne kohdistuvat mielenterveysosaamisen vahvistamiseen kunnissa, itsemurhien ehkäisyyn sekä 
työelämään kuntouttavien mielenterveyspalvelujen pilotointiin.  

https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+5/2020
https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/SiVL+1/2020
https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/SiVL+1/2020
https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/sosiaali-ja-terveysvaliokunta/Sivut/default.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/sosiaali-ja-terveysvaliokunta/Sivut/default.aspx
mailto:hanna.hangasluoma@etelä-pohjanmaa.fi
mailto:hanna.hangasluoma@etelä-pohjanmaa.fi
https://www.strategydialog.com/e1601626-3c35-4741-8e8f-3deb6eb04d42
https://www.strategydialog.com/cb10a7e3-e7f2-4995-8c3f-59c835c5c306
https://www.strategydialog.com/cb10a7e3-e7f2-4995-8c3f-59c835c5c306
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/valtionavustukset/kevaan-2020-valtionavustushaut
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Ohjausryhmän puheenjohtaja kertoi, että Tulevaisuuden sote-ohjelma ja Rakenneuudistushankkeet jatkuvat 
ennakkotiedosta poiketen vuosien 2021 ja 2022 loppuun saakka. Sosiaali- ja terveysministeriö lähettää tiedon 
tarkennuksista tavoitteiden asettelun ja aikataulutusten suhteen.  

Ohjausryhmän puheenjohtaja esitti, että SONet BOTNIAn uuden johtoryhmän jäsenten nimeämispyyntö on tul-
lut sopimusosapuolille. Seinäjoen kaupunki esittää, että edellisen maakunnallisen jaon (eteläinen – pohjoinen) 
näkökulmasta tullaan esittämään Ilmajoen kunnan sosiaalijohtajaa Tytti Luotoa/aikuissosiaalityö, työllisyys (län-
tinen) ja Järvi-Pohjanmaan sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskaria/lapsiperhepalvelut, lastensuojelu (itäi-
nen) sekä sosiaali- ja terveysjohtaja Harri Jokirantaa ja ikäihmisten tulosaluejohtajaa Anneli Saarista SONet BOT-
NIAn johtoryhmän uuden toimintakauden jäseniksi. 

Muuta tiedotettavaa:  

 pe 15.5.2020: maakunnan johtavien aikuissosiaalityöntekijöiden tapaaminen, laajennettu (Työkykyoh-

jelma) 

 pe 29.5.2020: Sosiaalialan ajankohtaiskatsaus: Seksuaaliväkivallan hoitoketju (sos.digi) 

 ti 2.6.2020: Vammaissosiaalityöntekijät & järjestöt, yhteistyökokous  

 pe 12.6.2020: Sosiaalialan ajankohtaiskatsaus: Rikoksen uhrin tukeminen (sos.digi) 

 Syksyn tilaisuudet ja verkostot:  

 to 3.9.2020: Maakunnallinen ikäihmisten palveluverkosto (Järvi-Pohjanmaa)  

 to 8.10.2020: THL:n Kysy ja kuuntele -koulutuspäivä lastensuojelun ja sosiaalihuollon työntekijöille 

 to 5.11.2020: Digisosiaalityön kehittämisen katsomot: Pelastakaa Lapset ry ja sosiaalialan osaamiskeskuk-

set yhteistyössä  

 ti 17.11.2020: Maakunnallinen ikäihmisten palveluverkosto (Seinäjoki/ Muistiyhdistys)  

 Maakunnallinen vammaissosiaalityön klubin I-tapaaminen, kumppanina Invalidiliitto (Seinäjoki)  

 Maakunnallinen perhetyöntekijöiden maakunnallinen verkosto, (Seinäjoki) 

 Muistutuksena: mahdollisuus hakeutua EPSHP:n ketjulähetti -toimintaan www.epshp.fi/ketjulahetti 

 Päätös: Merkitään tiedoksi. 

10§ Seuraavien kokousaikojen sopiminen 

Ohjausryhmän seuraavat kokousajankohdat (on lähetetty kalenterikutsut, jossa esteen tullessa huomioitava itse 
varahenkilölle tiedottaminen) ovat:  
- ma 1.6.2020, klo 11.30-13.30 (Teams) 

- ma 24.8.2020, klo 11.30-13.30 

- ma 28.9.2020, klo 11.30-13.30 

- ma 2.11.2020, klo 11.30-13.30 

- ma 14.12.2020, klo 11.20-13.30 

 

11§   Kokouksen päättäminen 

  Ohjausryhmän puheenjohtaja Harri Jokiranta päätti kokouksen klo 12.04. 

http://www.sonetbotnia.fi/ajankohtaista/Sosiaalialan_verkkomuotoiset_ajankohtaiskatsaukset_kaynnistyvat_211.html
http://www.sonetbotnia.fi/ajankohtaista/Sosiaalialan_verkkomuotoiset_ajankohtaiskatsaukset_kaynnistyvat_211.html
http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/993/OHJELMA_18.3.2020_EP_Vammaissosiaalityon_klubi.pdf
http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/994/Kutsu_ja_ohjelma_Perheohjaajien_ja_perhetyontekijoiden_maakunnallinen_tapaaminen_17.3.2020.pdf
http://www.epshp.fi/ketjulahetti

