
Ajankohtaiskatsaus
SONet BOTNIA: Etelä-Pohjanmaa

Ohjausryhmä
7.11.2019

Auli Romppainen



Sosiaalialan käytännönläheinen kehittäminen 

1) Maakunnalliset verkostot 2019

• Aikuissosiaalityön verkosto ja aikuissosiaalityön klubi (edellinen 6/2019): 

• 25.10.2019: teemana verkostossa: Tulevaisuuden sote-keskusohjelma ja sosiaalihuollon sähköiset palvelut. 

• 25.10.2019: teemana klubissa (koulutuksellinen iltapäivä): Taloussosiaalityö ja Etelä-Pohjanmaan asiakasosallisuuden malli 
kehittämistyössä

• Sosiaali-ja perusturvajohtajien verkosto (edellinen 5/2019): 

• 5.11.2019: mukana myös lähijohto. Teemana: tulevaisuuden sote-keskusohjelma

• Lapsi-ja perhesosiaalityön ja lastensuojelun maakunnallinen verkosto (edellinen 5/2019): 

• 15.11.2019: THL:n Kysy ja Kuuntele –hankkeen koulutustilaisuus ls. sos.työntekijöille ja sosiaaliohjaajille, yhdessä LAPE:n
kanssa

• Perhetyön maakunnallinen verkosto (edellinen 5/2019): 

• 26.11.2019: maakunnallisen perhetyön vastaavien tapaaminen: teemana dokumentointi ja kirjaaminen

• 02/2020 tulossa: teemana koulutuksellinen osio kirjaamisesta sekä maakunnallisen kirjaamismallin luominen 
perhetyöhön.

• Ikäihmisten palveluiden maakunnallinen työryhmä (edellinen 5/2019): 

• 19.11.2019: teemana tulevaisuuden sote-keskusohjelma ja muuta ajankohtaista



2) Mukana muissa maakunnallisissa verkostoissa, mm. 

• Ehkäisevä päihdetyöntyöryhmä (Aksila, JMM-hanke, Ehyt & SONet BOTNIA) 9.9.2019 & 6.11.2019

• Maakunnallinen Laperyhmä (10/2019 peruuntui, tulossa 11/2019)

• LAVA –työryhmä (lapsivaikutusten arviointi) (9/2019 & 11/2019)

• Tiedolla johtaminen (9/2019 & 12/2019)

• Sosiaalityön professuuriin liittyvä suunnittelu (ollut 6/2019, siirtynyt)

• EP:n OT-työryhmän kokous (ollut 6/2019, siirtymässä)

3) Hankkeet tai ohjausryhmät 2019 

• Järjestöt mukana muutoksessa –hanke (2017-2020)

• OSMO (Osallisuutta monialaisesti) –hanke (2018-2020)  ~ sosiaalinen kuntoutus, osallisuus, asiakkaan PTA arviointi sekä osaamisen, työ- ja toimintakyvyn 
selvittäminen, tiedontuotannon menetelmät

• SyTy (Systeemisen lastensuojelun levittäminen ja juurruttaminen) –hanke (2019) ~~ systeemisen koulutus maakuntaan, uudet terapeutit, 
juurrutus

• Menetelmällisesti vakioidun toiminnanohjausjärjestelmän testaus, käyttöönotto ja levittäminen perhepalveluissa –
erityisalueena systeemisesti mallinnetun lastensuojelutyön ohjaus –hanke (alkamassa Hämeenlinnan kaupungin hallinnoima 

hanke, jossa Järvi-Pohjanmaa on mukana) ~ SOLUTOS ~~ Pirkko on toiminnanohjausjärjestelmä, joka suunnittelee, ohjaa ja optimoi perhekohtaista työtä 

kokonaisvaltaisesti, resursseja säästäen. Pirkko toimii perheverkostona, jossa kohtaavat asiakas, hänen perheensä ja heitä auttavat työntekijät. Pirkko pitää verkoston 
työntekijät ajan tasalla lastensuojelun asiakasperheen kokonaistilanteesta ja tavoitteista. Lisäksi Pirkko-järjestelmä visualisoi systeemistä työtapaa ja helpottaa siten sen 
omaksumista.

• Kansa-koulu II ~~ kirjaamisvalmennusten kouluttajakoulutus koulutusorganisaatioille sekä Länsi-Suomen alueen sosiaalitoimen jäsenille

Sosiaalialan käytännönläheinen kehittäminen ja muuta 



4) Muut verkostot

• Vip-verkosto: Tays–alueen tapaaminen Seinäjoella 9/2019 ja Tampereella 11/2019

• Kulttuurihyvinvoinnin jatko Kulttuurisote II -hankkeen jälkeen: 10/2019 & 11/2019

5) Tulevat tapahtumat 

• 8.11.2019: Sosiaalityön tulevaisuus -seminaari ja työpaja, STM:n aluekierros Tampereella 

• 13.11.2019: Vaikuttavuus sosiaalityön käytännöissä –teemailtapäivä Vaasa (Skype Sjk)

• 9.12.2019: Sosiaalihuollon/-työn tulevaisuutta visioimassa – digiä ja muuta tukea sosiaalihuollon toimeenpanoon

• 16.1.2020: EP:n hankkeiden kierrätyksen iltapäivä (tai kavalkadi)

6) Suunnitteilla ja muuta

• Sosiaalialan TKKI&O-suunnittelussa mukana (yhdessä Pikassos) 

• Vammaissosiaalityöntekijöille suunnattu kysely – maakunnallinen verkosto ja vammaissosiaalityönklubin kokomainen (kevät 2020)

• Hankesuunnitelmien tukeminen sovitulla tavalla  

• SB:n yhteisten sos.huollon kärkinostojen suunnittelutyö alkanut



SONet BOTNIA:n alustavia nostoja tulevaan valmisteluun sos. huollon kärjiksi

Karjalainen P., Metteri A., Strömberg-Jakka, M. (2019). TIEKARTTA 2030 Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys. STM.



8§ Muut asiat       

Tulevia tilaisuuksia ja koulutuksia:

• pe 8.11.2019: STM:n aluekierros: Sosiaalihuollon tulevaisuus –seminaari Tampereella. Ilmoittautuneita 80 
hlöä. Etelä-Pohjanmaalta 21 hlöä. Striimaus: http://videonet.fi/stm/tulevaisuus/20191108

• ke 13.11.2019: Vaikuttavuus sosiaalityön käytännöissä –teemailtapäivä (klo 12-15.30, Vaasa). Kisakatsomo 
Seinäjoella. Ilmoittautuminen pe 8.11.mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/4D7F4DA781E9F687

• ma 9.12.2019: Sosiaalihuollon/-työn tulevaisuutta visioimassa – digiä ja muuta tukea sosiaalihuollon 
toimeenpanoon –iltapäivän seminaari Seinäjoella. Ilmoittautuminen ma 2.12.2019 mennessä: 
https://link.webropolsurveys.com/S/8710226562CAC208

• Muistutuksena mahdollisuus EPSHP:n ketju-lähetti –toimintaan www.epshp.fi/ketjulahetti

Tulevia maakunnallisia verkostotapaamisia:

• pe 15.11.2019: sosiaalihuollon & lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajien maakunnallinen 
tapaaminen:  THL:n Kysy ja kuuntele –koulutus yhdessä LAPE:n kanssa

• ti 19.11.2019: maakunnallinen ikäihmisten verkosto Kauhajoella. Seuraava x.x/2020? 

• to 16.1.2020: EP:n hankkeiden kierrätysiltapäivä

• to 6.2.2020: aikuissosiaalityön johtavien sosiaalityöntekijöiden verkosto, klo 9.00-12.00

• 02/2020: Perhetyön maakunnallinen tapaaminen

• to 12.3.2020: aikuissosiaalityön johtavien sosiaalityöntekijöiden verkosto ja aikuissosiaalityön klubi 

• Mahdollisesti Sosiaali- ja perusturvajohtajien maakunnallinen tapaaminen

http://videonet.fi/stm/tulevaisuus/20191108
https://link.webropolsurveys.com/S/4D7F4DA781E9F687
https://link.webropolsurveys.com/S/8710226562CAC208
http://www.epshp.fi/ketjulahetti
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