
 

 

 Muistio 30.8. 2018 klo 12.30-15.30 

      Pohjanmaan sosiaali- ja perusturvajohtajat ja SONet BOTNIAn ohjausryhmä 

 

 Paikalla: Erkki Penttinen (pj.), Sonja Nyback, Helena Lahtinen, Jo-
hanna Yliviitala, Pia Wik, Katri Viitasalo, Riku Niemistö, Anne Salo-
vaara-Kero, Kirsi Ikäheimonen, Tony Pellfolk, Jussi Björninen, Peter 
Granholm, Minna Laitila, Tuula Mulju (siht.) ja asiantuntijoina Fredrica 
Nyqvist, Heli Huhta ja Ann Backman. 
 

  

  

  

  

1. Toimi-hankkeen esittely Liisa Heinämäki, Valtioneuvosto (Liite 1.) 
 
Toimi-hankkeen avulla valmistellaan sosiaaliturvan kokonaisuudistusta (29.9.2017-
28.2.2019). Kyseessä on koko sosiaaliturvaa koskeva uudistus 2030-luvulle tultaessa. 
Hanke ei tuota ”yhtä ja oikeaa” sosiaaliturvan vaihtoehtoa tai tähtää suoraan lainsäädän-
nön uudistamiseen. Sen sijaan valmistelu on avointa, sitä tehdään ilmiöpohjaisesti, 
useita vaihtoehtoja on harkittavana ja kuka tahansa voi osallistua valmisteluun kerto-
massa näkemyksensä verkkosivuilla https://vnk.fi/toimi . Valmistelu tapahtuu myös visu-
alisoiden, joten tekstin lisäksi malleja ja työskentelyä tiivistetään ja havainnollistetaan ku-
vin. Tällä hetkellä valmistelussa on kolme vaihtoehtoista painotusta siihen, mistä 
saamme turvaa a) Perhe ja työ –painotus b) Työ- ja osaaminen –painotus sekä c) osal-
listuminen ja omien valintojen painotus. Halutaan myös purkaa byrokratiaa selkeyttää so-
siaaliturvaa, hyödyntää digitalisointia ja tekoälyn mahdollisuuksia ja vielä toimia julkisen 
talouden kestävyyden mukaisesti. 
Syksyn aikana mietitään vaihtoehtokartan jälkeen uuden sosiaaliturvan oikeudellisia ja 
taloudellisia reunaehtoja (Mikä on mahdollista? - kysymyksen avulla) ja etenemisen pol-
kuja askeleita. Uudistuksen hahmottumista kannattaa seurata sen verkkosivuilta (yllä) ja 
myös itse kommentoida siellä asioita. Esim. Kokkolan yliopistokeskuksen sosiaalityön 
opiskelijat ilmeisesti tulevat opinnoissaan käyttämään tätä vaikuttamiskanavaa. 
 

2. Sosiaalityön koulutus alkanut Åbo Akademissa Fredrica Nyqvist, akademilektor (Liite 2.) 
 
Tänä syksynä Vasassa Åbo Akademissa on aloitettu sosiaalityön koulutus yhdessä Tu-
run yliopiston kanssa. Aloituspaikkoja on viisi ja ne ovat täyttyneet. Fredrica Nyqvist esit-
teli koulutuksen sisällön sekä yhteistyön Turun yliopistoon sosiaalityön osalta. Liitteessä 
2. tarkemmin opinnoista ja opintosisällöt opintoviikkoineen. 
 

3. LaPe-hankkeen asiana lastensuojelun systeemisen toimintamallin kouluttajakoulutus 
vuonna 2019/20, Ann Backman LaPe-hanke (Liite 3.) 
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Den systemiska barnskyddsverksamhetsmodell kommer att få fortsatt stöd från THL un-
der hösten 2018 och under 2019/20. Nya utbildarutbildningar kommer att ordnas. THL 
behöver en utbildningsplan från landskapet för att kunna planera arbetet. Ni kan bekanta 
er med THL:s nyhetsbrev och LAPE personalen tar gärna emot kommentarer, huruvida 
kommunen är intresserad att pilotera Hackney och skicka ett utbildarpar till utbildningen.  
Man diskuterade om olika möjligheter, vilka möjligen skulle kunna delta, för att den 
systemteoretiska verksamhetsmodellen kan bestyrkas i vårt landskap. Det behövs ett ut-
bildarpar och en arbetare grupp, som man kan preppa förden nya arbetsmodellen. 
 
Lastensuojelun systeemisen toimintamallin kouluttajakoulutuksia jatketaan Sosiaali- ja 
terveysministeriön rahoituksen turvin vuonna 2019.  Kaksi uutta systeemisen mallin kou-
luttajakoulututusta käynnistetään THLssä keväällä 2019. Vuonna 2020 järjestetään mah-
dollisuuksien mukaan lisää kouluttajakoulutuksia. Jotta THL voi tukea systeemisen mallin 
käyttöönottoa ja toteuttaa tutkimusta mallin vaikuttavuudesta, tarvitaan maakunnallisia 
koulutussuunnitelmia. Voitte tutustua THL tiedotteeseen ja LaPe-hankkeen työntekijät 
ottavat vastaan kommentteja, mikäli kunta on kiinnostunut lähtemään koulutukseen mu-
kaan. Keskusteltiin erilaisista vaihtoehdoista, kuinka voisi osallistua, jotta systeemiteo-
reettista toimintamallia voitaisiin vahvistaa maakunnassamme. Tarvitaan kouluttajapari ja 
työtekijäryhmä, jota valmentaa työskentelemään uuden mallin mukaisesti. 

 

4. Sosiaalialan osaamiskeskusverkoston ja SONet BOTNIAn ajankohtaisia asioita(Liite 4) 
Vs. kehitysjohtaja Laitila kertoi katsauksessaan 
Rahoituksesta 
- 2019 budjettiesityksessä sosiaalialan osaamiskeskuksille luvassa 2,95 me, joka on 

lähes sama summa kuin tänä vuonna. 
- Kuntarahoituksen tilanteen, jossa Etelä- ja Keski-Pohjanmaan kunnat ovat mukana, 

Pohjanmaalta vielä ei moniakaan kunnilta ole päätöksiä, ks. taulukko (Vöyriltä ja När-
piöltä on päätös). Kuntarahoitukseen varaudutaan myös vuodelle 2019.  

Johtoryhmä  
- on priorisoinut työseminaaria painopisteiden priorisoimiseksi sekä esitteen ja verkko-

sivujen päivittämistä. 
- Keskustelu SONet BOTNIAsta uusissa maakunta ja yta-rakenteissa. On tulossa yh-

teistyötapaaminen Osket, Sosnet korkeakouluverkosto ja THL. Oma keskustelumme 
siitä, onko tekeminen yhteistä vai maakuntien erilaisuuteen jatkossa keskittyvää. 
 

5. Muut asiat ja seuraava kokous 

Seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen siirtyivät Aikuissosiaalityön RO-SOS-hankkeen ajan-
kohtaiset asiat sekä Pohjanmaan ja yhteistyöalueen TKI asiat ja niiden valmistelu. 

Kokous päättyi klo15.30 

 
 
 
 

 


