
 

 

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan3 
 osaamiskeskus 

 

Johtoryhmän kokous 2/2020   MUISTIO 
Ledningsgruppmöte  2/2020   Memori 
 
Aika: perjantai 15.5.2020 klo 12.00-14.00 

Paikka: Teams (kokous).  

 
Osallistujat: 
Jäsen:    Varajäsen:   
   
Erkki Penttinen, Vaasan kaupunki,  Jukka Kentala, Vaasa 
puheenjohtajaX 
Tiia Krooks, Närpiön kunta Xlopuksi Carola Linden, Pietarsaaren kaupunki 
Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto Este Riku Niemistö, Vaasan kaupunki 
Jussi Salminen, Soite, vpj. X  Tanja Witick, Soite 
Tarja Oikarinen-Nybacka, SoiteX  Marja Paananen, Soite 
Aila-Leena Matthies, Klan yliop.  Pirjo Forss-Pennanen, Centria  
Chydenius X   ammattikorkeakoulu 
Harri Lintala, Seinäjoen kaupunki X Riitta Suojanen, Seinäjoen kaupunki 
Maria-Liisa Nurmi, Kuusiokuntien sosiaali- Piia Kujala, Kuntayhtymä  
ja terveyskuntayhtymä  X  Kaksineuvoinen 
Päivi Rinne, Seinäjoen Este 
Ammattikorkeakoulu     
Arto Rautajoki, SONet BOTNIA X 
 
Kutsuttu asiantuntija 15.5: 
Kehittämissuunnittelija Iiris Jurvansuu, SONet BOTNIA, SoiteX 
 
Kutsutut asiantuntijat 
Tuula Jäntti, Vaasan seudun yhdistykset ry este 
Sirpa Nevasaari, SILTA yhteisöklubi, Kosti ryX 
Matti Rekiaro, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Perusterveydenhuollon ja 
terveyden edistämisen yksikkö Aksila este 
Riitta Vatanen, Seinäjoen järjestötalo este 
Päivi Berg, Vaasan sairaanhoitopiiri, perusterveydenhuollon yksikkö este 



 
 
 
ASIAT: 
 
1 § Kokouksen avaus (pj EP): 

Päätösesitys (EP): 

Johtoryhmä toteaa läsnäolijat ja hyväksyy kokouksen esityslistan. 

Päätös: 

Johtoryhmä hyväksyi esityksen.  

2 § Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Päätösesitys (AR): 

Johtoryhmä hyväksyy edellisen kokouksen 1/2020 muistion. (liite 1).  

Päätös: 

Johtoryhmä hyväksyi esityksen.  

3 § Pääteema: Lastensuojelun monialainen kehittäminen 2020-2022:  

Yhteistyöaluehankkeiden valmistelun eteneminen sosiaali- ja terveysministeriön 
valtionavustushakuun (liite 2) SONet BOTNIAn kolmella yhteistyöalueella sekä 
yhteistyön mahdollisuudet ja synergia pohjalaismaakuntien alueella.   

SONet BOTNIA (SeAMK OY, Etelä-Pohjanmaa) 
 
Yhteistyöalue (TYS) Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme ja Pirkanmaa. Hankeluonnos on 
valmis ja kommentoitavana ajalla 8-19.5. 2020. Pikassos toimii hakija/hallinnoijana 
ja SONet BOTNIA on selkeästi osatoteuttajana omalla budjetillaan. Myös Tampereen 
kaupunki on kiinnostunut osatoteuttajuudesta. Yhteistyöalueyhteistyö on sujunut 
rakentavasti. Yhteinen ilme kaikessa tiedottamisessa ja hankkeen vaiheissa 
tasavertaisesti molempien sosiaalialan osaamiskeskusten kesken (molempien logot 
ja nimet asiakirjoissa ym.) toteutuvat läpi kokonaisuuden.  
 
Tilannekuva Etelä-Pohjanmaalla on muodostettu kansallisen webropol-kyselyn 
pohjalta sekä Etelä-Pohjanmaan maakunnassa erikseen seuraavien foorumien 
kautta:  

▪ 17.4.2020 ja 4.5.2020 lastensuojelun johtavat viranhaltijat 



▪ 23.4.2020 yhteistyökokous (sosiaalijohto, sivistysjohto, lastensuojelu, 
lastenpsykiatria) ja sitä on täydennetty vielä erillisellä Webropol-kyselyllä 

▪ Kokemusasiantuntijat (Pikassoksen toteuttamana) 
- Maakunnallisen hankesalkun tarpeet:  

o kyselyn väittämästä ’Yhteistyö ja tiedonkulku monialaisessa 
yhteistyössä lastensuojeluasioissa on hyvin toimivaa ja viiveetöntä’ 
42 % vastaajista oli melko samaa mieltä, 26 % melko eri mieltä ja 
melkein 32 %ei ollut samaa eikä eri mieltä.  

o melkein 70 % vastaajista arvioi, että lapsille joudutaan järjestämään 
kodin ulkopuolisia sijoituksia, koska lapsen tarvitsema monialainen 
palvelu ei jostain syystä mahdollistu. 

o kyselyn vastaajista yli 70 % oli sitä mieltä, että alle 18-vuotiaiden 
lasten tarvitsemat päihdehuollon palvelut sekä 
mielenterveyspalvelut eivät vastaa lapsen tarpeisiin.  

o koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvä erityinen tuki vastaa lapsen 
tarpeisiin noin kolmasosan vastaajan mielestä kohtuullisesti, mutta 
noin 40 % vastaajista koki, ettei erityinen tuki vastaa tarpeita ja yli 
neljäsosa vastauksista ei ollut samaa eikä eri mieltä erityisen tuen 
toteutumisesta. 

▪ Keskeiset monialaisen lastensuojelun yhteistyöhaasteet on 
tunnistettu. Ne liittyvät sekä riittävän yhteisen viitekehyksen 
löytämiseen että systemaattisiin yhteistyön tekemisen 
malleihin ja yhteistoimintaan. Työtä tehdään osin omia 
organisaatiokanavia edeten, jolloin eri toimijoiden 
näkökulmat eivät kohtaa ja asiakas ei saa välttämättä 
tarvitsemaansa apua.  

▪ EPSHP:n NEPSY palveluverkon jalkauttaminen jäänyt ohueksi 
lastensuojelun näkökulmasta 

▪ tarve yhdenmukaiselle ja tasalaatuiselle lasten- ja 
nuorisopsykiatrian konsultaatiolle eri puolilla maakuntaa 

▪ nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen puute. (Huomiona 
se, että mt. palveluita kehitetään vahvasti sekä Tulevaisuuden 
Sote-keskusohjelma ja Sote-rakenneuudistus -hankkeissa) 
 

- Tavoitteet ja niihin vastaaminen yhteistyöalueen hankehakemuksessa 
- TAVOITE 1: Lastensuojelun asiakkaat ovat osallisina monialaisen 

palvelukokonaisuutensa keskiössä 
- TAVOITE 2: Lastensuojelun ammattilaiset toimivat asiakkaidensa 

monitoimijaisen ja –alaisen palvelukokonaisuuden systeemisen 
yhteistoiminnan ytimessä 



- TAVOITE 3: Lastensuojelun monialaisella toimijaverkostolla ovat 
systemaattiset yhteistyörakenteet paikallisesti ja alueellisesti 

-  
o MONNI-hankkeessa tavoitellaan yhteisen asiakasryhmän äärelle eri 

toimijoita yhteen liittävää systeemistä viitekehystä, sekä 
maakunnallisesti monialaisessa lastensuojelussa yhteisesti sovittuja 
toimintatapoja. Systeemiset toimintatavat ulotetaan verkostotyöhön 
ja vahvistetaan verkoston toimijoiden vastuuta asian 
ratkaisemiseksi. Lapsen asian ympärille tarpeenmukaisesti ja 
joustavasti muodostettujen ja koordinoitujen verkostojen 
kehittämistyötä vahvistetaan huomioiden integratiiviset palvelut 
sosiaalihuollossa sekä eri toimijoiden välillä.  

o Etelä-Pohjanmaan MONNI-kehittämistoiminnassa pyritään 
edistämään myös Nepsy-palveluverkon jalkauttamista ja osaamisen 
vahvistamista tarkentuvin toimenpitein.  

o Hankkeessa tavoitellaan myös jatkuvuutta, samankaltaisuutta ja 
tasavertaisuutta lasten- ja nuorisopsykiatrian 
konsultaatiokäytänteisiin maakunnassa.  

o MONNI-kehittämistoiminnan kaikessa monialaisessa yhteistyössä 
asiakkaan osallisuus ja kokemus kuulluksi tulemisesta on keskiössä.  

o Etelä-Pohjanmaan lastensuojelun toimijoiden toiveena olisi, että 
MONNI-hankealueen verkostoyhteistyön kautta löytyisi myös 
ylimaakunnallisesti kontakteja, joita tarvittaessa voitaisiin hyödyntää 
lastensuojelun erityisen vaativissa monialaisen työn 
asiakastilanteissa OT-keskustyyppisesti.  
 
Valmistelutiimi: toimitusjohtaja Tuula Tuominen Pikassos Oy, 
Kehitysjohtaja Arto Rautajoki SONet BOTNIA, SeAMK Oy 
Kehittämispäällikkö Seija Junno, Pikassos Oy ja vs. 
kehittämissuunnittelija Auli Romppainen, SONet , ja vs. 
kehittämissuunnittelija Auli Romppainen, SONet BOTNIA, SeAMK Oy. 
 
Maakunnallisten resurssien varmistaminen: 
Hankkeen budjetti vuositasolla on 384 000 €, omarahoitusosuu 
76 800 €/V. Etelä-Pohjanmaan (SONet BOTNIA) hankerahoitus 
86 974 €/v, omarahoitus 17 395 €/v. Omarahoitusosuuden 
kattaminen kommentoitavana kunnissa/kuntayhtymissä 
(yhteistoiminta-alueilla).  
 

o Resurssit: SONet BOTNIA, SeAMK Oy:  



o 1 lastensuojelun koordinaattori + oma osatoteuttajan budjetti 
 
SONet BOTNIA (Vaasa, Pohjanmaa) 

  

TYS- yhteistyöaluehanke. SONet BOTNIA, Vaasa. Hankevalmistelun lähtökohtana 

sovittiin Vaasan, SONet BOTNIAn ja Vasson yhteistyössä SONet BOTNIAn 

osatoteuttajaroolista, 1 lastensuojelun koordinaattori SONet BOTNIA, Vaasaan. 

Yhteistyöalueen hankkeen hakija/hallinnoista käytiin keskustelu SONet BOTNIA, 

Vaasan ja Vasso Oy:n kesken. Sosiaalialan osaamiskeskusten: FSKC, PIKASSOS, SONet 

BOTNIA ja VASSO kesken sovittiin, että hankkeen hakija/hallinnoijana on Vasso Oy. 

Hankkeen valmisteluyhteistyö on sujunut rakentavassa yhteistyössä 

osaamiskeskusten kesken. 

 
Länsi-Suomen hanke: Hanke keskittyy sijaishuoltoon, mutta kehittämisessä 
huomioidaan tarvittaessa lastensuojelun asiakasprosessi laajemmin. 
 
Taustalla kaikissa teemoissa systeemisen toimintatavan soveltaminen  
Teemat: 

- Mielenterveyspalvelut (Varsinais-Suomi, yhteistyö Tyksin kanssa) 
- Yhteistyö koulun kanssa (Satakunta, toteutetaan Satakunnan 

lastensuojelun kehittämisyksikön yhteydessä) 
- Päihdepalvelut ja päihdekuntoutus, jossa on myös huomioitava 

mielenterveyden näkökulma (Pohjanmaa) 
FSKCn toteuttamista teemoista tämä on yksi ja SONet BOTNIAn kanssa 
yhteistyötä 

- Näyttöön perustuvien (ulkomaisten)menetelmien tuominen ja 
soveltaminen käyttöön Suomessa (Vasso, FSKC, TY) kaikille jaettava 

- Indikaattorityö mahdollisesti (Vasso)-kaikille jaettava 
- Lasten ja nuorten osallisuuden toteuttamiseen hyviä käytäntöjäv 

 

Maakunnallisten resurssien varmistaminen: Hankkeen budjetti on vuositasolla n. 
400 000 €, josta omaosuus n. 80 000. Pohjanmaan hankeosuus on n. 65 000€ ja 
omaosuus n. 13.000€. Budjettia tarkennetaan vielä. 
 
Pohjanmaan omaosuuden järjestäminen on ratkaisematta.  
Hankkeen teemoissa työskentely tapahtuu Länsi-Suomen työntekijöiden tiimissä. 
 

Valmisteluvastuu: Kehittämissuunnittelija Tuula Mulju, SONet BOTNIA, Vaasa ja  
Länsi-Suomen tiimi. Ohjauskeskustelut kehittämissuunnittelijan ja kehitysjohtaja 



Arto Rautajoen välillä, kehitysjohtaja päässyt osallistumaan yksittäisiin Länsi-
Suomen alueen valmistelijoiden palavereihin + Vaasan edustajat Länsi-Suomen 
tiimissä yhteistyöaluekokoontumisissa: Jussi Björninen ja Erkki Penttinen. 
SONet BOTNIA (Soite, Keski-Pohjanmaa) 

 

Pohjois-Suomen yhteistyöaluehanke. Alueen sosiaalialan osaamiskeskukset POSKE, 
SONet BOTNIA ja ISO (Kainuun osalta). 

SONet BOTNIA oli huolissaan Pohjois-Suomen yhteistyöalueen valmistelun hitaasta 
käynnistymisestä, minkä vuoksi SONet BOTNIA, Soite tarjoutui hallinnoimaan 
hanketta. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus POSKE ei halunnut sopia 
hankkeen hakija/hallinnoinnista, vaan lähti ilman sosiaali- ja terveysministeriön 
linjaamaa sosiaalialan osaamiskeskusten yhteistä sopimista hankkeen 
hakemisesta/hallinnoinnista vetämään hankkeen valmisteluprosessia Pohjois-
Suomen yhteistyöalueelle. 

Keski-Pohjanmaa kuuluu alueena Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan 
osaamiskeskus SONet BOTNIAan. Keski-Pohjanmaalla alueellinen valmistelu 
käynnistettiin 17.4. Keski-Pohjanmaan Lape-koordinaatiotyöryhmässä, jossa 
nimettiin maakunnallinen valmisteluryhmä.  Hankejohtaja, hyvinvointikoordinaattori 
Tuija Tuorila toimii työryhmän koollekutsujana ja koordinoi hankkeen valmistelua 
Keski-Pohjanmaalla.  

POSKE koordinoi Pohjois-Suomen yhteistyöalueen hankevalmistelua ja kutsui 
Pohjois-Suomen lastensuojelun johtoa ja hankevalmistelijat koolle ensi kerran 27.4, 
jolloin päätettiin yhteistyöalueen hankkeen valmistelutyöryhmän nimeäminen.  

Työryhmän puheenjohtaja on kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö Poskesta 
(Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus) ja koordinaattori Jaana Jokinen 
Poskesta. Keski-Pohjanmaalta mukana ovat Tuija Tuorila ja kehittämissuunnittelija 
Iiris Jurvansuu, SONet BOTNIA, Soitesta. Lastensuojelun substanssin toimijoita 
pyydetään mukaan. SONet BOTNIAn yhteistyöalueiden hankkeet kokoontuvat 
säännöllisin väliajoin Teams-kokouksin jakamaan kokemuksia hankkeista ja 
oppimaan vertaistuellisesti toisiltaan hankkeista.  

Työryhmä on jatkanut valmistelua ja kokoaa parhaillaan tekstipohjia yhteistä 
tavoitteenmäärittelyä varten. Keski-Pohjanmaan ja Soiten oman osahankkeen 
mahdollisuus on pyydetty selvittämään samaan tapaan kuin SONet BOTNIAlla on 
osatoteuttajan rooli muissa Pohjanmaan maakunnissa. 

 



Tavoitteena on valtakunnallisen webropol kyselyn ja alueellisten keskustelujen 
pohjalta: 

1. monialainen lastensuojelutyön kehittäminen niin, että asiakkaana oleva 
nuoret saavat päihde- ja mielenterveysongelmiinsa tuen ja avun oikea-
aikaisesti ja koordinoidusti. 

2. tukea lastensuojelun ammattilaisten osaamista 
3. asiakkaiden (nuorten) osallisuus omassa prosessiin 

Valmisteluvastuu Keski-Pohjanmaalla: Tuija Tuorila ja kehittämissuunnittelija Iiris 
Jurvansuu, SONet BOTNIA, Soite. SONet BOTNIAn kehitysjohtaja Arto Rautajoki on 
yrittänyt tukea sähköisin viestintävälinein osatoteutuksen saamista myös Keski-
Pohjanmaalle. Yhteistyötä pohjoisen yhteistyöalueen sosiaalialan osaamiskeskusten 
kesken on tarjottu toistuvasti SONet BOTNIAsta ja ISO (Itä-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus) on tukenut ehdotusta.   

Toivottavaa on, että SONet BOTNIAn yhteistyöalueiden hankkeet (3) kokoontuvat 
säännöllisin väliajoin Teams-kokouksin jakamaan kokemuksia hankkeista ja 
oppimaan vertaistuellisesti toisiltaan hankkeista.  

Esitys (AR): Johtoryhmä käy lähetekeskustelun SONet BOTNIAn 
yhteistyöaluevalmistelusta ja linjaa tarvittavia vaikuttamistoimenpiteitä. Hankkeiden 
valmistelutilanne merkitään tiedoksi. Valmiit hankehakemukset tuodaan SONet 
BOTNIAn johtoryhmään 29.5. 

 

Päätös: Johtoryhmä merkitsi yhteistyöaluehankkeiden valmistelutilanteen tiedoksi.  

 

4 § Pohjoismaisen erityistehtävän toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

Kehittämissuunnittelija Marjo Hannu-Jama SONet BOTNIA, Vaasasta on laatinut 
SONet BOTNIAn pohjoismaisen erityistehtävän toimintasuunnitelmaa vuodelle 2020 
ja asiaa on ideoitu myös SONet BOTNIAn tiimissä. Vuonna 2020 SONet BOTNIAn 
pohjoismainen erityistehtävä tarjoaa:  
 

1. VIDEOKONSULTAATIOTA KEHITTÄMISTYÖN TUEKSI – TAVOITTEENA ELÄVÄT 
POHJOISMAISET YHTEISTYÖVERKOSTOT 
 

1.1 Toiminnan tavoite 

▪ Vahvistaa pohjoismaisten osaamiskeskusten yhteistyötä ja 
vertaiskehittämisen synergiahyötyjen käyttöönotto 



- pohjoismaisen yhteistyön arkipäiväistäminen  ja elävät 
yhteistyöverkostot 

- TKI-verkostojen toiminnan vahvistaminen pohjoismaisella 
tiedon ja osaamisen vaihdolla 

- kestävä kehitys, luonteva jatke pandemian aikana syntyneelle 
videoteknologian hyödyntämiselle  

1.2 Konsultaatiotoiminnan kuvaus 

▪ Konsultaatiotoiminnan tehtävänä on hakea TKI- haasteisiin 
vertaiskehittämisen hyötyjä  eri pohjoismaissa identifioidusta innovatiivisesta 
vertaiskehittämisestä. Neuvotellaan sosiaali- ja terveysministeriön ja 
Kuntaliiton kanssa kansallisesti tärkeistä konsultaation teemoista. 

  
- Konsultoiva taho valitaan tietyin kriteerein esim. toiminta on kansallisesti 

merkittävää, innovatiivista ja/tai tutkitusti vaikuttavaa ja otetaan ko. 
tahoon yhteyttä tiedustellen mahdollista konsultaatiota. 

- Toimintaa edeltää konsultaatiota pyytävän kehittäjäryhmän valmistelu 
asiasta, jossa  muotoillaan konsultoivalle taholle ennakkoon lähetettävä 
lyhyt kuvaus haasteesta/teemasta ja sitä tarkentavat 
konsultaatiokysymykset. 

- Liikkeelle lähtö esimerkiksi NVCn asiantuntijakonsultaatiolla, VISO-
konsultaatiolla liittyen lastensuojelun kärkihankkeisiin 

- Konsultaatio fokusoituu tarpeeseen perustuviin, selkeästi rajattuihin 
aiheisiin  ja niitä tukeviin kysymyksiin. 

- Reaaliaikaisen etäyhteystapaamisen (Teams) kesto on 30−45 min sessiolta, 
jotta menettely pysyy kevyenä, eikä kuormita ammattilaisten työpäivää 

- Kokeilut kuvataan ja arvioidaan, jonka jälkeen toimintakonsepti 
mallinnetaan 

- Selvitetään sosiaalialan osaamiskeskusten, 
osaamiskeskusneuvottelukunnan tai STM:n kansainvälisen yksikön tuki 
yhteistyön käynnistämisessä ja esim. kokeilurahoituksen mahdollisuudet 

 
2. TULEVAISUUDEN SOSIAALITYÖ JA SOSIAALIPALVELUT 

 
▪ Tehdään kooste Ruotsin Framtidens socialtjänst - selvityksestä (valmistuu 

12/2020, osaraportti julkaistu äskettäin) ja hyödynnetään raportin suosituksia 
esim Tulevaisuuden sotekeskus – työssä 

1. Sosiaalityö jännitteiden kentällä:  

a. talous kurjistuu, haasteet palvelujen saatavuudessa 
ja laadun näkökulmasta kasvavat 



b. seuranta ja kontrollointi vs. osallistaminen 

c. mikä on sosiaalityön rooli kriisin jälkeisissä 
yhteiskunnissa ja paikallistasolla?  Mihin kaikkeen 
pitää resurssien riittää?  

2. Vaatimukset sosiaalityölle ja sosiaalialan johtamiselle 

a. työtapojen ja työn organisoimisen muutos  

b. luottamukseen perustuvuus rakennetaan yhdessä 
palvelunkäyttäjien kanssa luomalla vaikuttamisen ja 
osallisuuden mahdollisuuksia, jonka kontekstina on  
toimintaa lähellä oleva päätöksenteko 

c. uudistuminen -  Sosiaalialan johtamisen ja 
sosiaalityön tehtävänä on olla ja toimia 
mahdollistajana muuttuvassa maailmassa > 
henkilöstön johtaminen > tehokkaiden ja 
ihmisläheisten organisaatioiden luominen 

d. ehkäisevä työ – sosiaalityö mukaan 
yhteiskuntasuunnitteluun > kunnille 
kokonaisvaltainen ja aktiivinen vastuu ehkäisevän 
työn sovittamisesta ja sosiaalityöntekijän rooli tässä 
kontekstissa > sosiaalityön työtavat ja –muodot  
yhteiskuntasuunnitteluun liittyen 

 

Pohjanmaan maakunnissa vuoden 2020 toimintasuunnitelma sisältää erityisesti 

sosiaali- ja hyvinvointijohtajille työn tueksi soveltaen Ruotsin Framtidens socialtjänst 

– kokonaisuuden kärkien avaamista. Pohjoismainen erityistehtävä voisi myös tukea 

monialaisen lastensuojelun juurruttamista -ennakoivasti selvittämällä hyviä 

pohjoismaisia käytäntöjä juurruttamiseen.  

SONet BOTNIAn pohjoismaisen erityistehtävän toimintasuunnitelmaa sosiaalialan 

osaamiskeskusverkoston käyttöön on käsitelty sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien 

kokouksessa 7.5.2020. Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat ovat hyväksyneet 

toimintasuunnitelman täydennettynä sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton 

kuulemisilla kansallisesti tärkeistä konsultoitavista teemoista.  

Päätösesitys (AR): Johtoryhmä käy lähetekeskustelun Pohjoismaisen erityistehtävän 

uudistamisen ideoista ja -tarpeista toiminnan nykyistä paremmaksi konkreettiseksi 



hyödyntämiseksi SONet BOTNIAn alueella. Johtoryhmä hyväksyy Pohjoismaisen 

erityistehtävän toimintasuunnitelman vuodelle 2020. 

Päätös: Johtoryhmä piti ideoita pohjoismaisen erityistehtävän uudistamiseksi 

hyvinä. Johtoryhmä hyväksyi pohjoismaisen erityistehtävän toimintasuunnitelman 

vuodelle 2020.  

5 § Tiedoksiasiat:  

- Sosiaalihuollon digitaaliset kirjaamisvalmennukset: sosiaalialan 
osaamiskeskusverkoston Kansa-koulu III-hankkeen hankehakemus on jätetty 
sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustushakuun 30.4 mennessä. Lyhyt 
esittely ja päätös osallistumisesta virallisesti johtoryhmän kokouksessa 29.5. 

- Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometrin 2021 tutkimuksen alustava 
tarjous on jätetty 

- Digitaalisen sosiaalityön kisakatsomotilaisuudet 5.11 korona-ajan 
mahdollistamin järjestelyin (alustava tiedostus: sosiaalialan 
osaamiskeskusverkosto yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa 
järjestäjänä, teemana: miten digitaalisen sosiaalityön visio johdetaan 
käytäntöön).  

- Vetoomus valtion tutkimusrahoituksen laajentamisesta sosiaalityön 
tutkimukseen (17.4 sosiaalityön yliopistoverkosto SOSNet, sosiaalialan 
osaamiskeskusverkosto ja sosiaalityön tutkimuksen seura) ja eteneminen 
eduskunnassa (liite 3) 

- Johtoryhmän nimeämispäätösten tilanne (Huom! Nimeämisesitykset 20.5 
mennessä).  
Kehitysjohtaja kertoo johtoryhmän jäsenten ja varajäsenten 
nimeämistilanteen kokouksessa.   

 Päätösesitys (AR): Merkitään tiedotettavat asiat tiedoksi.  

 Päätös: Johtoryhmä merkitsi tiedotettavat asiat tiedoksi. Todettiin, että 
virallinen nimeämispäätös johtoryhmän jäsenistä puuttui vain Vaasasta, josta oli 
toimitettu tiedot uuden johtoryhmän jäsenistä ja varajäsenistä kehitysjohtajalle.   

 

6 §  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Erkki Penttinen päätti kokouksen klo 13.52.  
 
 
 

 


