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2§ Esityslistan hyväksyminen



1. Maakunnalliset verkostot 2020

Lastensuojelun johtavat sosiaalityöntekijät
• 27.3.2020: teemana: Koronan vaikutukset lastensuojelussa - yhteiset
• 17.4.2020: teemana Monialainen lastensuojelun kehittämishanke
• 4.5.2020: ed. sama teema – reflektointi tilannekuvasta - tavoiteasettelua

Johtavat vammaissosiaalityöntekijät, esimiehet ja muut vammaispalvelutyöntekijät
• 8.4.2020: teemana: vammaispalvelut – mitä ja miten työtä tehdään poikkeusoloissa sekä TAP

• 28.4.2020: teemana: tuetun asumisen palvelut sekä henkilökohtaisen avun arvioinnin työväline 

• 2.6.2020: teemana: yhteistyökokous vammaissosiaalityöntekijät & järjestöt
Lastenvalvojat

• 31.3.2020: teemana. työskentely poikkeustilassa-vaikutuksia perheoikeudellisiin palveluihin

• 24.4.2020: teemana: sosiaaliohjaajan rooli perheoikeudellisessa työssä sekä edunvalvonta; vieraana 
Vaasasta johtava sosiaalityöntekijä Carola Snellman

4§ SONet BOTNIAn ajankohtaista: alueellinen kehittäminen ja tutkimustoiminta



Aikuissosiaalityön johtavat sosiaalityöntekijät
• 15.5.2020: teemana Työkykyohjelma ja paperittomien maakunnallinen malli

2. Sosiaalialan ajankohtaiskatsaukset
• 17.4.2020: verkkotyöpaja, jossa ideoitiin teemoja (toiveet etsi?)

• 8.5.2020: Paperittomat, maahanmuuttoasiantuntija Mauno Salmela ELY

• 29.5.2020: Seksuaaliväkivallan uhrin hoitoketju, naistentautien ja synnytysten ylilääkäri Tiina-Liisa 
Erkinheimo EPSHP

• 12.6.2020: Rikoksen uhrin tukeminen, toiminnanohjaaja Tiina Autio, Rikosuhripäivystys

• Syksyllä jatkuu kolmen maakunnan alueella

3. Muut: 
• 16.4.2020: ARVOA-lastensuojelun vaikuttavuusmittarin esittely

• 23.4.2020: sosiaalijohto jne. 

• 6.5.2020: maakunnallinen LAPE-yhteistyöryhmä – tulossa 16.9.2020

• Yhteistyössä Pikassos ja SONet BOTNIA: MONNI-hanke 3-5/2020

• Työkyky-hankesuunnittelua (Tytti ja työryhmä)

4§ SONet BOTNIAn ajankohtaista: alueellinen kehittäminen ja tutkimustoiminta

https://www.kuntaliitto.fi/talous/tuloksellisuus/arvoa-tyovaline-lapsi-ja-perhepalveluiden-seka-lastensuojelun-asiakastyohon


4. Sovittu syksyksi: 
Lapsi-ja perhesosiaalityön ja lastensuojelun maakunnallinen verkosto (edellinen 11/2019): 

• 8.10.2020: THL:nKysy ja Kuuntele –hankkeen työpaja ls. sos.työntekijöille ja sosiaaliohjaajille

Perhetyön maakunnallinen verkosto (edellinen 5/2019): 

• 9/2020: teemana koulutuksellinen osio kirjaamisesta sekä maakunnallisen kirjaamismallin luominen 
perhetyöhön.

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

Ikäihmisten palveluiden maakunnallinen työryhmä (edellinen 5/2019): 

• 3.9.2020: Maakunnallinen ikäihmisten palveluverkosto (Järvi-Pohjanmaa) 

• 17.11.2020: Maakunnallinen ikäihmisten palveluverkosto (Seinäjoki/ Muistiyhdistys) 

Maakunnallinen LAPE-yhteistyöryhmä: 

• 16.9.2020: järjestäytymiskokous

4§ SONet BOTNIAn ajankohtaista: alueellinen kehittäminen ja tutkimustoiminta

http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/993/OHJELMA_18.3.2020_EP_Vammaissosiaalityon_klubi.pdf


5. Ei vielä sovittu: 
Sosiaali-ja perusturvajohtajien verkosto (edellinen 11/2019) 

6) Mukana muissa maakunnallisissa verkostoissa
• Maakunnan muut verkostot on siirretty pääosin syksylle, jossa edustuksellisuus osuus 

7) Tulevat tapahtumat 

• 23.10.2020: Pelastakaa Lapset (Etelä-Pohjanmaa) – SB: teemallinen seminaari Tukiperhe 
(tutkijat x 2)

• to 5.11.2020: Digisosiaalityön kehittämisen katsomot: Pelastakaa Lapset ry ja sosiaalialan 
osaamiskeskukset yhteistyössä 

• Kulttuurisote: tulossa kulttuurihyvinvointikysely

4§ SONet BOTNIAn ajankohtaista: alueellinen kehittäminen ja tutkimustoiminta



Etelä-Pohjanmaan liitto toteuttaa kevään, kesän ja syksyn 2020 aikana selvityksen, jossa tarkastellaan kulttuurihyvinvoinnin nykytilaa ja 
kulttuuristen oikeuksien toteutumista eri puolilla maakuntaa. Selvitystä on tarjousten perusteella valikoitunut tekemään Pia Houni/ LemoniaPro
https://piahouni.fi

• Selvityksen on määrä toimia kulttuurihyvinvoinnin kehittämisessä suunnannäyttäjänä ja tilannekuvan selkeyttäjänä. Kulttuurihyvinvointia 
tarkastellaan myös taloudellisesta näkökulmasta (kestävän talouden pohjana). 

• Toimijoita lähestytään selvitykseen liittyen kuluvan kevään aikana. (Kysely sekä haastattelut, joilla toivotaan tavoitettavan 1-2 henkilöä 
organisaatiosta.) 

• Selvityksen on määrä valmistua syksyn 2020 aikana, riippuen koronaepidemian vaikutuksista työn etenemiseen. 

• Selvityksessä kulttuurihyvinvoinnin tilaa pyritään tarkastelemaan seuraavien julkisten organisaatioiden ja toimijoiden osalta: 

• Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/Aksila, SonetBotnia (Etelä-Pohjanmaa), JIK Ky, Suupohjan liikelaitoskuntayhtymä, Kuntayhtymä 
Kaksineuvoinen, Järvi-Pohjanmaan perusturva, Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä / Kuusiolinna Terveys, Lapuan kaupunki, 
Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta.

Taustaa selvitykselle 

• Oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin, kehittää itseään ja yhteisöään niiden avulla sekä mahdollisuus ilmaista itseään ovat ihmisen kulttuurisia 
perusoikeuksia. Monialainen yhteistyö kulttuurialan ja sote-alan välillä on osoittautunut toimivaksi tavaksi huolehtia kulttuurisista 
perusoikeuksista ja vahvistaa kuntalaisten/asiakkaiden hyvinvointia. Uusi kuntien kulttuuritoimintalaki korostaa vahvasti kaikkien väestöryhmien 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin ja taiteeseen.

• Kuntien kulttuuritoimintalain tavoitteena on: 
• tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen; 
• edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen; 
• vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin; 
• luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.

9§ Muut asiat- tiedotettavaa, tulevia tilaisuuksia ja koulutuksia

https://piahouni.fi/


• Verkkotyöpaja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman sidosryhmille on auennut. 
Osallistumaan ovat tervetulleita järjestötoimijoiden, tutkimus-, koulutus- ja 
kehittämisorganisaatioiden, kuntien ja kuntayhtymien sekä yritysten lisäksi myös maakuntien 
hankevalmistelussa mukana olevat henkilöt ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten 
kehittämisestä kiinnostuneet kansalaiset. 

Verkkotyöpaja on auki 20.5.2020 asti ja sen tulokset julkaistaan soteuudistus.fi -sivulla kesäkuussa 
2020. Verkkotyöpajassa saatua tietoa ja näkemyksiä hyödynnetään alueellisten 
valtionavustushankkeiden toteutuksessa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa.

• Osallistu verkkotyöpajaan suomeksi tästä, ruotsiksi tästä

• STM avasi 5.5. kolme uutta valtionavustushakua. Avustuksilla tuetaan mielenterveysstrategian 
toteutumista ja ne kohdistuvat mielenterveysosaamisen vahvistamiseen kunnissa, itsemurhien 
ehkäisyyn sekä työelämään kuntouttavien mielenterveyspalvelujen pilotointiin. 

• Lisätietoa uusista valtionavustushauista ja hakuajat STM:n sivuilla

• Tietoa muista STM:n kevään 2020 valtionavustushauista

9§ Muut asiat- tiedotettavaa, tulevia tilaisuuksia ja koulutuksia

https://www.strategydialog.com/e1601626-3c35-4741-8e8f-3deb6eb04d42
https://www.strategydialog.com/cb10a7e3-e7f2-4995-8c3f-59c835c5c306
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtionavustuksia-haettavana-mielenterveysstrategian-toteuttamiseen-tukea-muun-muassa-koronavirusepidemian-mielenterveysvaikutusten-ehkaisyyn-ja-hoito
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/valtionavustukset/kevaan-2020-valtionavustushaut


• THL on koonnut vuoden alussa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämistyön tueksi 
perustason sote-palveluiden tutkimusverkoston. Toiminnan tavoitteena on verkostojen eri 
tieteenalojen edustajia, toimijoita ja tutkijoita sekä edistää perustason sote-palveluiden 
tutkimusta. Tutkimusverkosto kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 12.5.2020 

 THL-blogi (3.3.2020): Uusi tutkimusverkosto tukee palveluiden kehittämistä tulevaisuuden 
sote-keskuksissa

 Tutkimusverkosto Innokylässä
 Verkoston tapaaminen THL:n tapahtumakalenterissa

• Innokylän ABC-koulutukset starttasivat 6.5

• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankkeiden edellytetään työskentelevän 
Innokylässä ja kuvaamaan kehittämistyön tulokset Innokylän verkkopalveluun. Innokylän verkkopalvelu 
uudistui helmikuussa 2020

• Uuden Innokylän käyttöön tarjotaan koulutusta viikoittain 6.5 alkaen. Osa koulutuksista on jo täyttynyt, 
mutta kesäkuun koulutuksiin mahtuu vielä mukaan. Lue lisää ja ilmoittadu
mukaan: https://innokyla.fi/fi/ajankohtaista/innokylan-verkkopalvelun-koulutukset-kevaalla-2020

9§ Muut asiat- tiedotettavaa, tulevia tilaisuuksia ja koulutuksia

https://blogi.thl.fi/uusi-tutkimusverkosto-tukee-palveluiden-kehittamista-tulevaisuuden-sote-keskuksissa/
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/perustason-sote-palveluiden-tutkimusverkosto
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/5816691
https://innokyla.fi/fi/ajankohtaista/innokylan-verkkopalvelun-koulutukset-kevaalla-2020


• pe 15.5.2020: maakunnan johtavien aikuissosiaalityöntekijöiden tapaaminen, laajennettu 
(Työkykyohjelma)

• 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 
osaamiskeskukset 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

9§ Muut asiat- tiedotettavaa, tulevia tilaisuuksia ja koulutuksia

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
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