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1§      Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
           Sähköpostikokouksen läsnäolijoiksi merkittiin pyydettyjä päätöksiä sähköpostitse kommen 
           toineet ohjausryhmän jäsenet. 

 
2§       Ajankohtaista 

− TKI- tapaaminen korkeakoulujen kanssa 1.6. 

− Monialaisen lastensuojelun hankkeen valmistelu Länsi-Suomen alueella, jossa mukana ovat 
Pohjanmaa SONet BOTNIA, Varsinais-Suomi Vasso (hallinnoija), Satakunta Pikassos. Kun-
nille lähetetään lähipäivinä kuntakirje asiasta. Hankkeen kattavuus tulee olla 80% alueen 
väestöstä. Kuntakirje sisältää tietoakuntien omarahoitusosuuksista, hankkeen sisällöstä, 
työnjaosta ja tiimityöstä. Kunnilta odotamme sähköposti-ilmoitusta hankkeeseen osallistu-
misesta viimeistään 26.5. mennessä ja kirjallista päätöstä kesäkuussa tarkemmin ilmoitet-
tavaan päivämäärään mennessä. Hankkeeseen on Pohjanmaalla käytössä yksi henkilötyö-
vuosi. Hankkeen valmisteluaikataulu on tiivis. Kiitos kaikille hankekyselyyn vastanneille 
kunnille ja jo keskusteluissa mukana olleille! 

− Lastensuojelun jälkihuollon NEETVIP ryhmän aikuistumisen tuki poikkeusoloissa - korona 
(ESR) -hanke THL, sosiaalialan osaamiskeskukset: Pohjanmaalta mukaan ovat ilmoittautu-
neet Vaasa ja Pietarsaari. Osallistujat valitaan lähipäivinä ja hankkeen valmistelu on työn 
alla THLn kanssa. 

− Arto Rautajoen ajankohtaisasiat liitteenä PP-esityksessä 

− Kunnat tulevat saamaan taloussosiaalityön työpajoja koskevan kyselyn kesä-ja elokuun aika 
na siitä, mihin teemoihin he haluavat osallistua. Toteutus Kokkolan yliopistokeskus Chyde-
nius ja SONet BOTNIA yhteistyössä kaksikielisesti. 

             
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
Keskustelu: Ohjausryhmästä kommentoitiin NEET-hanketta, joka keskittyy lastensuojelun jälkihuol-
lon piirissä olevien nuorten tukemiseen. Ongelma tämän ryhmän itsenäistymisen haasteista ovat 
hyvin tiedossa. Esille nostettiin koulutus työllistymisen ja itsensä elättämisen edellytyksenä ja toi-
saalta, etteivät ko. nuoret. Kysyttiin sijaishuollon ja jälkihuollon osalta koulutustarjonnan muutta-
misen mahdollisuuksista. Lisäksi on varsin suuri ryhmä nuoria joille koulun vaateet ja nuorten ti-
lanne eivät kohtaa: mielenterveysongelmat, oppimisvaikeudet ja rikkonainen elämä, saatavan 
avun puutteet ja useat sijoituspaikat sekä koulutuksen erityisresurssien puutteellisuus. Voisiko 
koulutustarjonnasta löytyä paremmin vastaavuutta näiden nuorten tarpeisiin? Jälkihuoltoon siir-
ryttäessä nuori siirtyy helposti toimeentulotuelle ja elämässä eteenpäin pyrkiminen kariutuu sii-
hen, että nuori ei halua, motivoidu tai kykene edistymään elämässään. Toisena, jo aiemmin käyn-
nistynyt yhteistyö Kelan kanssa ei ole Pohjanmaalla ottanut kovin paljon tuulta ja yhteistyön toivo-
taan, että palvelun piiriin pääsisi enemmän nuoria. Kolmanneksi, tämän ryhmän nuorille tarvittai-
siin enemmän tukea ihmissuhteiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Tämä on huomioitava myös, 
koska nuori perhettä perustaessaan siirtää saamansa mallit eteenpäin. Erityisempi tukeminen olisi 
hyvä aloittaa jo lastensuojelun sijaishuollon aikana esim. 17-vuotiaana. Neljänneksi, tulee kiinnit-
tää huomiota lastensuojelun ja jälkihuollon työntekijöiden perheterapeuttiseen osaamiseen.  Syty-
malli ja siinä tehtävä perheterapeuttinen työ on tärkeä ja sen käyttöön tarvitaan jatkossa lisää 
reursseja, tukea ja osaamista sekä koulutusta. Neet-nuorille tarkoitettu palvelu on tärkeä ja siihen 
olisi tärkeätä olla pääsy kaikille sitä tarvitseville nuorille.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi 
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3§      Pohjanmaan tarkennettu toimintasuunnitelma 2020 
          Kokouskutsun liitteenä on tarkennettu toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelman toteut-    
          taminen tulee jatkumaan myös vuoden 2021 puolella. Toimintasuunnitelmassa on myös uu-        
          sia asioita, kuten yhteistyö No Harm-centerin kanssa ja digitaalisen sosiaalityön kehittämisen  
          aloittaminen, johon sosiaalialan osaamiskeskuksilla on alustavasti hanke suunnitteilla. Kansa- 
          koulu-hankkeen jatkosta on vastikään jätetty osaamiskeskusten yhteinen hankehakemus.  
          Toimintasuunnitelmassa on aiempaa vahvemmin mukana nyt tietoon perustuva työskentely  
          kautta linjan. 
Keskustelu: Sähköpostikeskustelussa tuli esille kysymys  

₋ SONet BOTNIAn suuntautumisesta Länsi-Suomen yhteistyöalueelle. SONet BOTNIA on alu-
eemme sosiaalialan osaamiskeskus ja se tekee yhteistyötä erityisesti Pohjanmaalta Länsi-
Suomen yhteistyöalueen maakuntien kanssa. 

₋ Kuntaliiton aikuissosiaalityön verkostoon kuuluvista ja heitä ovat Pohjanmaalta Pietarsaa-
ren ja Vaasan aikuissosiaalityön esimiehet ja SONet BOTNIAsta Tuula mulju. Jokaisesta 
maakunnasta on 2-3 edustajaa. 

₋ Digitaalisuuden hyödyntäminen sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden kehittämisessä tavoi-
tetta pidettiin hyvänä. Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys kertoi korona-ajan ratkai-
sustaan järjestää yhteistyössä Laihian kunnan kanssa mielenterveyskuntoutujien virtuaali-
sesta päivätoiminnasta 

₋ No Harm-centerin virallinen nimi on Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus / Ut-
vecklingscentret för klient- och patientsäkerhet ja siinä on kolme toimintoa: No-Harm-ver-
kosto (asiantuntijoille tarkoitettu verkosto), vuonna 2019 toimintansa aloittanut Potilastur-
vallisuuden osaamiskeskus ja lisäksi Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus. Toi-
mintasuunnitelma oli laadittu ennen virallisten em. virallisten nimien määrittelyä. 

₋ Hyvinvointikuntayhtymän valmistelun tukeminen on tarpeen. 
 
Esitys: Ohjausryhmä hyväksyy toimintasuunnitelman. 
Päätös: Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. 

 
5§      Kokouksen päättäminen 20.5. klo 16 
          Puheenjohtaja päätti sähköpostikokouksen klo 16. 
           
           

 


