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Kevään isoin konkreettinen haaste SONet BOTNIAlla on ollut ankkuroitua 
tulevaisuuden sote-keskusohjelman ja rakennerahahaun tueksi: 
Kansallisen kehittämistyön alueellisena tukena: 
 Tulevaisuuden sote-keskusohjelma-hankkeen hankevalmistelun tuki
 Rakennerahahankkeen hankevalmistelun tuki 
 Digitaaliset kirjaamisvalmennukset (Kansa-koulu III-hanke), jätetty 30.4.2020
 Monialaisen lastensuojelun yhteistyöaluehanke (kolmella yhteistyöalueella), 

hankevalmistelussa
 Digitaalisen sosiaalityön osaamiskeskusverkoston ESR-hanke??? (15.6.2022 

mennessä
Tutkimustoiminta:
 Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2021 tutkimuksen   
 alustava tarjous jätetty SeAMK/SONet BOTNIA yhteistyössä
Muu palvelutoiminta ja kuntalaislähtöisen tiedontuotannon kehittäminen 
 Sosiaaliasiamiestoiminta SONet BOTNIAn uudeksi työmuodoksi => Selvitystyö ja ja

työsuunnitelman laadinta käynnistyy viikolla 20, alueelliset kuulemiset tulossa

4§ SONet BOTNIAn ajankohtaista: alueellinen kehittäminen ja tutkimustoiminta



SONet BOTNIAn tiedotettavat: Alueellinen kehittämistoiminta: 
Sosiaaliasiamiestoiminta (§4)

 Sosiaaliasiamiestoiminta on uusi toimintamuoto SONet BOTNIAlle, mutta 
monissa sosiaalialan osaamiskeskuksissa on sosiaaliasiamiestoimintaa 
maksullisena palvelutoimintana kunnille

 Sosiaaliasiamiestoiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista. Sen 24 §:n mukaan sosiaaliasiamiehen tehtävä 
on:

1. Neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa

2. Avustaa muistutuksen teossa

3. Tiedottaa asiakkaan oikeuksista

4. Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

5. Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä selvitys 
vuosittain 



Sosiaaliasiamies  on: 
 Puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana 
 Tehtävä on neuvoa antava: Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia, voi toimia 

asiakkaan ja työntekijänä välimiehenä ongelmatilanteissa.
 Laatii vuosittain selvityksen sosiaalihuollon asiakkaan aseman ja oikeuksien kehittymisestä. 

Selvitys annetaan kunnanhallitukselle
Monella sosiaalialan osaamiskeskuksella:
 Yksi toimintamuoto sosiaaliasiamiespalvelun tuottaminen kunnille korvausta vastaan, joka 

sisältää kaikki toiminnan kulut: palkat sivukuluineen, lomarahoineen ja koulutukset, 
työnohjauksen, materiaalit, tilat, puhelin- ja atk-kulut, toimistokulut ja matkakulut

 Järjestetään noin 1-2 työntekijän kokoaikaisilla resursseilla
 Tehtävän koetaan olevan lakisääteisille sosiaalialan osaamiskeskuksille sopiva
 Sosiaalialan osaamiskeskukset pitävät sosiaaliasiamiestoimintaa osaamiskeskustoimintaa

vahvistavana (verkostot, asiakasosallisuutta kehittävä toiminta, sosiaalinen raportointi)
 Osaamiskeskuksista käsin sosiaaliasiamies pystyy paremmin toimimaan 

kehittäjä-roolissa suhteessa sopimuskuntiin, rakentamaan yhteistyössä kuntia palvelevia 
koulutuksia ja tekemään tiivistä yhteistyötä kuntien tarpeisiin ja näkemyksiin vastaamisessa 
sosiaaliasiamiestoiminnasta ja sosiaalipalvelujen järjestämisestä

 Sosiaaliasiamiehet kokoontuvat osaamiskeskuspäivillä vuosittain, vertaistukea ym. 

Alueellinen kehittämistoiminta: sosiaaliasiamiestoiminta (§4)



 Osaamiskeskuksesta käsin sosiaaliasiamies pystyy paremmin 
toimimaan kehittäjä-roolissa suhteessa sopimuskuntiin, 
rakentamaan yhteistyössä kuntia palvelevia koulutuksia ja tekemään 
tiivistä yhteistyötä kuntien tarpeisiin ja näkemyksiin vastaamisessa:
• sosiaaliasiamiestoiminnasta 
• sosiaalipalvelujen järjestämisestä

 Asiakaslähtöisen tiedontuotannon kehittäminen:
• Sosiaaliasiamiestoiminnasta kerätään arviointitietoa

asiakkailta ja sopimuskunnilta

 O

Alueellinen kehittämistoiminta: sosiaaliasiamiestoiminta (§4)



 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on esittänyt  
sosiaaliasiamiestoiminnan liiketoiminnan siirtoa SONet BOTNIAlle, SONet
BOTNIAn johtoryhmä piti 3.4.2020 kokouksessaan §4 asiaa erittäin 
kannatettavana ja soveltuvan hyvin osaksi sosiaalialan 
osaamiskeskustoimintaa. Käsittely jatkuu johtoryhmässä 29.5.

 Toivottiin neuvottelujen eteenpäin viemistä:

 Työsuunnitelman laadinta käynnistyy: toimintamalli, henkilöstö, tilat, 
kustannukset, aikataulu

 Yhteistoiminta-alueittaiset kuulemiset kuntien kanssa asiasta käynnistyvät: 
(kesäkuu/elo-syyskuu?)

 Tehtävästä ei saa tulla SONet BOTNIAlle itselleen kustannusten kattamisen      
tarvetta 

 Tehtävää pidettiin SONet BOTNIAn näkökulmasta arvokkaana ja 
mahdollistavan puolueettoman toiminnan

Alueellinen kehittämistoiminta: sosiaaliasiamiestoiminta (§4)



 Alustava tarjous jätetty Etelä-Pohjanmaan liitolle

 SeAMK/SONet BOTNIA yhteistyö

 Kumuloituvaa hyvinvointitietoa monialaisena asiantuntijatiedon 
tuottamisena vuoden 2021 tilanteesta: toteutettu vuodesta 2005 lähtien 

 SeAMKilla tutkimuspainotus toteutuksessa

 Maakuntauudistusosio poistuu, muuten hyvin pitkälti vuoden 2017 mallilla

 SONet BOTNIA vahvistaa sosiaalipoliittista asiantuntemusta tutkimuksen 
toteuttamisessa (maksullinen 1 kk työpanos)

 SONet BOTNIA päivittää kolmen maakunnan yhteystiedot ja tukee 
barometriviestintää toiminta-alueellaan (maksutta)

 SONet BOTNIA järjestää maakunnalliset tutkimuksen tulosten 
tulkintatyöpajat (maksutta) alustavista ja lopullisista tuloksista

Alueellinen tutkimus: Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2021 (§4) 



• Sosiaalityön yliopistoverkosto SOSNetin, sosiaalialan 
osaamiskeskusverkoston ja sosiaalityön tutkimuksen seura laativat 
yhteisen kannanoton, kun sosiaalityön VTR-rahoitus näytti jäävän 
Korona-asioiden jalkoihin (kokousliitteenä)

• Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

• Hallituksen esitys

• HE 5/2020 vp

• Valiokunnan lausunto

• SiVL 1/2020 vp

• Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta.

• Käydään valmistava keskustelu.

• https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/sosiaali-ja-
terveysvaliokunta/Sivut/default.aspx

Ajankohtaisia asioita (§8)

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


 Sosiaali- ja terveysministeriöllä kovimmat odotukset sosiaalialan 
osaamiskeskusverkostolle lastensuojelun uudistamisen tukemisessa, 

 Lisäksi toivetta vahvistaa sosiaalityötä tulevaisuuden sote-keskuksissa
 Selvitellään Digitaalisen sosiaalityön kehittämisrahoitusta valtakunnallisesti, 

hanketta sosiaalialan osaamiskeskusverkostona?
 Digitaalisen sosiaalityön kisakatsomot 5.11., Sosiaalialan osaamiskeskukset ja 

Pesäpuu ry: tarkoitettu digiverkoston lisäksi sosiaali- johdolle: teemana 
digisosiaalityön vision johtaminen käytäntöön

 SONet BOTNIAn pohjoismainen erityistehtävä käynnistää yhteistyössä STM:n
ja Kuntaliiton kanssa videokonsultaatiot sosiaalialan kehittämistyön tueksi:
 Tavoitteena elävät pohjoismaiset verkostot ja pohjoismaisen yhteistyön 

arkipäiväistäminen osaamiskeskusverkoston ja kuntien kehittämistyön 
tukena, luonteva jatko pandemian aikan syntyneelle videoteknologian 
hyödyntämiselle

Ajankohtaisia asioita (§8)
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