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1§  Kokouksen avaus, läsnäolijat 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnä- ja poissaolijat.  

2§  Esityslistan hyväksyminen 

 Esitys: Esityslista on lähetetty sähköpostitse 3.4.2020. Hyväksytään esityslista.    

 Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 

3§  Pöytäkirjan tarkistaminen 

 Esitys: Edellisen kokouksen pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja lähetetty 5.3.2020 liitteineen ohjausryhmän jäsenille.  

  Päätös: Todetaan edellisen kokouksen (21.2.2020) pöytäkirja hyväksytyksi. Merkitään tiedoksi. 

4§  STM:n valtionavustushaut, ns. erillishaut  

 Esitys: SONet BOTNIAn kehitysjohtaja Arto Rautajoki kertoo kansallisista linjauksista ja reunaehdoista STM:n erillishakuihin 
liittyen, jotka ovat suunnattu osaamiskeskuksille. Nämä ovat lastensuojelun monialainen kehittäminen 2020-2022 (hakemuk-
sen jättöpäivä 1.6.2020) ja sosiaalihuollon ammattilasten kirjaamisvalmennukseen liittyvä haku (hakemuksen jättöpäivä 
30.4.2020). Käydään keskustelu SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan tiimin (kehitysjohtaja, vs. kehittämissuunnittelija ja alue-
koordinaattori) ja ohjausryhmän kesken, miten erillishaut koordinoidaan paikallisesti. Lisätietoja: https://stm.fi/rahoitus-ja-
avustukset/valtionavustukset/kevaan-2020-valtionavustushaut   

 Käsittely: SONet BOTNIAn kehitysjohtaja Arto Rautajoki esitteli kaksi eri STM:n valtionavustushanketta, jotka ovat suunnattu 
sosiaalialan osaamiskeskuksille. (Liite 1.; diat 3-11).  

 Valtionavustushaku kirjaamisvalmennuksen jatkumiseksi julkisissa ja yksityisissä sosiaalipalveluissa on kohdennettu so-
siaalialan osaamiskeskuksille. Hakuaika on 25.3.-30.4.2020. 100%:n valtionavustuksen käyttöaika on 25.3.2020-31.10.2021. 
Sosiaalialan osaamiskeskus Vasso Oy koordinoi ja hallinnoi tätä kansallista Kansa-koulu III -hanketta. SONet BOTNIAlla on 
keskeinen rooli valmistelussa ja toteuttamisessa. Osaamiskeskusjohdon kesken on sovittu, että SONet BOTNIA saa hank-
keeseen yhden henkilön 100%:n työpanoksella. Hankkeen päätavoitteena on valmentaa sosiaalihuollon ammattilaisia valta-
kunnallisesti yhdenmukaiseen kirjaamiseen. Se järjestää mm. kertaavaa valmennusta Kansa-koulu I ja II-hankkeiden (2015-
2019) aikana valmennetuille kirjaamisvalmentajille. Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että sosiaalihuollon kirjaaminen ja 
asiakastieto ovat asiakaslähtöisiä ja yhdenmukaisia. Fokus painottuu valtakunnalliseen kirjaamisfoorumiin, ei niinkään alu-
eelliseen toimintaan. Alueellisen työn tueksi toivomuksena on, että maakuntien rahoitushakemuksissa otetaan huomioon kir-
jaamisen kehittäminen ja yhteys haettavaan Kansa-koulu III-hankkeeseen, huomioiden mm. se, että tiedolla johtamisen edel-
lytykset paranevat kunnissa/maakunnassa tämän myötä. (ks. lisää Liite 1.; diat 3-8.)  

Keskustelussa todettiin, että kirjaamisvalmennushankkeen (Kansakoulu III –hanke) on erittäin merkittävä sosiaalihuollon 
tiedontuottamisen sekä tietojohtamisen näkökulmasta painottuen. Pohdinnassa on ollut Howspace –alustan käyttö, joka mah-
dollistaisi samanaikaisesti jopa 5000 henkilön valmentamisen. Hankkeelle ei kirjata määrällisiä tavoitteita; koulutuspaketteja 
on kolme, joiden kohteena ovat uudet kirjaamisvalmentajat, täydennyskoulutukset sekä avoin foorumi halukkaille. Osaamis-
keskukset joutuvat rakentamaan kokonaisuudessaan uuden valmennusmateriaalin. Ensimmäiset kirjaamisvalmennukset 
käynnistyvät syksyllä. Etelä-Pohjanmaalla on menossa Kantaan liittymisen –hanke EPSotti ja LLKY:sä käynnistyy siihen liit-
tyvä pilotti syksyllä. Kansa-koulu III-hankkeen ja Kantaan liittyminen EPSotin myötä sekä niiden yhteissynkronointi on tärkeää 
huomioida maakunnassa järjestettävissä koulutuksissa. Todettiin myös, että Rakenneuudistushakemuksessa on maininta 
osa-alueessa kaksi (2) yhtenäisen kirjaamisen ja tietojohtamisen kokonaisuudessa ja siten kiinnittymisen pintaa on Kansa-
koulu III-hankkeeseen. Seuraavaksi askeleena on hankesuunnitelman viimeistely ja sen vieminen sosiaalialan osaamiskes-
kusjohtajien hyväksyttäväksi. Hakemus on lähdössä ministeriöön huhtikuun lopulla.   

 Valtionavustushaku lastensuojelun monialaiseen kehittämiseen on kohdennettu myös sosiaalialan osaamiskeskuksille. 
Hakuaika on 25.3.-1.6.2020. Valtionavustus on 80 %, rahoituksen jaon taustalla YTA-alueen lapsimäärä, hankkeeseen sitou-
tuneet toimijat/kunnat (kattavuus) ja hankehakemuksen laatu. Tarkennettu keskustelu tullaan käymään 20%:n omarahoitus-
osuudesta. Hanke on osa Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) toimeenpanoa. Hankevalmistelussa on tehty 
kiinteää yhteistyötä osaamiskeskusjohdon ja STM:n kesken. Hankkeita tulee viisi alueellista kehittämishanketta YTA/Erva-
alueille. SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan osalta yhteistyökumppani on Pikassos Oy, joka hallinnoi ja koordinoi hanketta. 
Sisältövalmistelutyö on jo aloitettu ja työnyrkit YTA/Erva-tasoisesti ovat tuotannossa, yhtenäinen tietopohja valtakunnallisesti 
Webropol-kyselynä, joka kohdentuu lastensuojelun johdolle. Avustuksen tavoitteena ja erityisenä painopisteenä on taata las-
tensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten oikeus laadukkaaseen koulutukseen ja yksilölliseen tukeen ja hoitoon var-
mistamalla systemaattinen yhteistoiminta lastensuojelun ja opetustoimen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kesken. 
Päätavoite on systemaattisen monialaisen yhteistyön vahvistaminen ja vakiinnuttaminen eli eri sektoreiden ja toimijatahojen 

https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/valtionavustukset/kevaan-2020-valtionavustushaut#Lastensuojelun%20kehitt%C3%A4minen
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/valtionavustukset/kevaan-2020-valtionavustushaut#Sosiaalihuollon%20kirjaamisvalmennus
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/valtionavustukset/kevaan-2020-valtionavustushaut
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/valtionavustukset/kevaan-2020-valtionavustushaut
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/valtionavustukset/kevaan-2020-valtionavustushaut#Sosiaalihuollon%20kirjaamisvalmennus
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/valtionavustukset/kevaan-2020-valtionavustushaut#Lastensuojelun%20kehitt%C3%A4minen


 

3 

 

pitkäjänteistä sitoutumista yhteiseen työhön ongelmien ratkaisemiseksi. Hankehakemuksessa tulee olla selvitetty maakunnit-
tain eri toimijoiden (lastensuojelu, terveys ja opetus) tilannekuva (=mitkä asiat toimivat hyvin, missä ongelmakohdat ja ratkai-
suesitykset ongelmakohtiin) lastensuojelun asiakkaana olevien lasten/nuorten ja heidän perheensä tarpeisiin vastaavan mo-
nialaisen lastensuojelun toimivuuden näkökulmasta. Myös Etelä-Pohjanmaalla tilannekuvan luomiseksi ovat foorumit näihin 
käynnistymässä, joista mm.: SB.n ohjausryhmä (16.4.2020); lastensuojelun johtavat sosiaalityöntekijät (17.4.2020); Etelä-
Pohjanmaan sote-asiantuntija –työryhmä (17.4.2020); monialainen kertaluonteisesti koottu työryhmä (23.4.2020); lastensuo-
jelun johtavat sosiaalityöntekijät 4.5.2020; maakunnallinen LAPE-yhteistyöryhmä (6.5.2020). (ks. Liite 1; diat .9-11 sekä Liite 
2; dia 3.)  

Keskustelussa nostettiin esille hyvinvointipalveluiden merkitys ml. erityisnuoristyö, lasten/nuorten ja perheiden hyvinvoinnin 
vahvistajana – myös ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta. Toiveena esitettiin myös perusterveydenhuollon (johto) mukaan 
ottaminen hankkeen suunnittelutyöhön. Rakenneuudistushakua valmistaessa on nostettu esille aikaisemman NEPSY-palve-
luverkko-hankkeen -kehittämistyö ja nyt sen kytkeminen asiakasohjauksen geneerisen mallin luomiseksi perustasolta erityis-
tasolle olisi merkittävä nostaa esille. Todettiin myös, että edellä mainitut sisällöt ovat osa tulevaisuuden sote-keskus –kehit-
tämistyötä, jossa lasten ja perheiden palvelujen kehittäminen tapahtuu perhekeskuksissa LAPE:n mukaisesti. Nyt haettavalla 
hankkeella fokus on varmistaa lastensuojelun asiakkaana olevien lapset ja nuorten oikeus koulutukseen/opiskeluun ja tervey-
denhuollon palveluihin. Todettiin myös, että lastensuojelun kehittämishankkeen organisoituminen osaamiskeskuksen kautta 
on erittäin hyvä kansallinen ratkaisu ja että se kytkeytyy viideksi laajemmaksi erva/yta-tason hankkeeksi.  

Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen 2020-2020 hakuaika päättyy 25.5.2020, klo 
23.59. Sen tavoitteena on määritellä henkilökohtaisen budjetoinnin toteutukseen valtakunnalliset periaatteet ja toimintakäy-
tännöt, jotka soveltuvat Suomen oikeusjärjestelmään ja palvelurakenteeseen. Hankkeessa tarkastellaan henkilökohtaisen 
budjetoinnin soveltuvuutta henkilöille, joilla on erilaisia toimintakyvyn rajoitteita sekä avun ja tuen tarpeita. Hanke toteutetaan 
tiiviissä yhteistyössä THL:n kanssa. Alueellisille kokeiluhankkeille (rahoitus valtionavustuksilla 2020-2021 yht. enintään 3,3 
M€ ehdollisena). Avustus enintään 80% hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista. Hakijana voi olla järjes-
tämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä. Tiedossa ei ole, hakeeko maakunnasta jokin organisaatio tätä hankekokonai-
suutta. (Ks. Liite 2.; dia 4.) Keskustelussa todettiin henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeen tulevan laajemmin käsittelyyn 
perjantaina 17.4.2020 maakunnallisessa sote-asiantuntija –työryhmässä.  

 Päätös: Merkitään keskustelu tiedoksi. Todetaan ohjausryhmässä esitettyjen hankkeiden etenemisaikataulut, sisällöt sekä ja 
kytkeytyminen tulevaisuuden sote-keskusohjelmaan sekä tarvittavilta osin rakenneuudistushankkeeseen olevan tarpeellinen. 
Todetaan myös lastensuojelun kehittämishankkeen kysymykset ja foorumit riittäviksi edustukseltaan, jotta lastensuojelun mo-
nialaisen kehittämishankkeen tilannekuva hankesuunnitelmaan saadaan muodostetuksi.  

 

5§  SONet BOTNIAn ajankohtaista: alueellinen kehittäminen keväällä 2020 

 Esitys: Vs. kehittämissuunnittelija Auli Romppainen tiedottaa SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan ajankohtaisista asioista 
ja kevään 2020 suunnitelmista. Tämän lisäksi käydään keskustelu sisällöistä ja teemoista, joita aluekoordinaattori ja kehittä-
missuunnittelijat ovat ideoineet sosiaalialan ajankohtaiskatsausten virtuaalipilotointiin liittyen. Merkitään tiedoksi. 

 Käsittely: Vs. kehittämissuunnittelija Auli Romppainen kertoi SONet BOTNIAn kevään kehittämistyön sisältöjä. Kehittämis-
työssä ovat painottuneet valtionavustushankkeiden, erityisesti tulevaisuuden sote-keskus –kehittämishankehaun sisällöt ja 
niiden peilaaminen sosiaalihuollon näkökulmasta. Myös sosiaalihuollon kehittämisohjelman, erityisesti AVAIN-mittari mahdol-
lisen pilotoinnin kytkeytyminen tulevaisuuden sote-keskusohjelmaan mahdollistui SONet BOTNIAn ottaessa roolia sen koor-
dinoinnissa. Rakenneuudistus hankesuunnittelussa SONet BOTNIA on ollut mukana palveluketju-, tietojohtamisen työryh-
mässä sekä TKI&O-kokonaisuudessa ja kommentoinut pyynnöstä hankehakemusta. Koronatilanteeseen on reagoitu mah-
dollistamalla verkkovälitteisiä substanssiryhmille kohdennettuja työkokouksia (lastensuojelun johtavat sosiaalityöntekijät, 
vammaispalvelujen johtavat sosiaalityöntekijät, lastenvalvojat), joissa on käsitelty ja jaettu koronan aiheuttamia uusia työkäy-
täntöjä ja toimintatapoja sekä etsitty yhteisesti ratkaisumalleja. Isoja tapahtumia on siirretty ensi syksyyn, mm. perheohjaajien 
maakunnallinen tapaaminen. Kevään aikana on koottu sekä edellisen vuoden toimintakertomusta ja suunnittelutyö uuden 
toimintasuunnitelman osalta on käynnistynyt. (ks. Liite 2, dia 6.) 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan asiantuntija, aluekoordinaattori Päivi Niiranen esitteli idean ja tulevaa Etelä-
Pohjanmaalle kohdentuvaa pilottia sosiaalialan ajankohtaiskatsauksien käynnistämisestä SONet BOTNIAn koordinoimana ja 
toteuttamana 1xkk, noin 0,5-1 tunti kerrallaan. Hankkeessa hyödynnetään Kansa-koulu II-hankkeen etäkirjaamisvalmennuk-
sen ja Pikassoksen kokemuksia. Pilotin kohderyhmänä ovat maakunnan sosiaalialan henkilöstö. Tähän liittyvä verkkotyöpaja 
on perjantaina 17.4.2020, jossa sisältöä ideoidaan lisää yhdessä kohdehenkilöstön kanssa (ks. Liite 2 diat 7-10.) 

  Keskustelussa nostettiin esille se, miten ikäihmisten palveluja voitaisiin hyödyntää ja tukea vahvemmin SONet BOTNIAn 
kautta, erityisesti gerontologisen sosiaalialan asiantuntijuuden näkökulmasta. Myös integroituvaa, terveydenhuollon kanssa 

https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/valtionavustukset/kevaan-2020-valtionavustushaut#Vammaisten%20henkil%C3%B6iden%20hebu
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toteutettavaa sisältöä/kehittämistyötä nostettiin esille. Sosiaalialan ajankohtaiskatsausten osalta todettiin teemasisältöjen ole-
van laajoja. Sisällöllisistä toiveista nostettiin keskustelussa esille integroituva yhteistyö sosiaalialan ja terveydenhuollon kes-
ken huomioiden tulevaisuuden sote-kenttää. Keskustelussa todettiin, että syksyä varten rakennetaan sisällöllistä kokonai-
suutta aikatauluttaen ja teemoitellen ajankohtaiskatsauksia. Myös markkinointiin on syytä kiinnittää huomioita, jotta osallistujia 
saadaan paikalle.  

 Päätös: Merkitään SONet BOTNIAn alueelliset ajankohtaiset asiat tiedoksi. Käynnistetään pilotointi sosiaalialan ajankohtais-
katsausten osalta keväällä 2020.  

     
 

6§  SONet BOTNIAn vuoden 2019 toimintakertomuksen hyväksyminen 

Esitys: Vs. kehittämissuunnittelija Auli Romppainen esittelee toimintakertomuksen 2019 ohjausryhmän hyväksyttäväksi.  

Käsittely: Todettiin SONet BOTNIAn laajemman, rahoittajalle lähtevän Etelä-Pohjanmaan maakunnan vuoden 2019 toimin-
takertomus tulleen ohjausryhmän jäsenille esityslistan liitteenä. Vs kehittämissuunnittelija kertoi vuoden 2019 toimintakerto-
musta käsitellyn tämän vuoden kahdessa edellisessä kokouksessa:  

- sähköpostikokouksessa (29.1.-5.2.2020, §4), jossa pyydettiin tutustumaan taulukkomuotoiseen toimintakertomukseen, 
esittämään korjausehdotuksia, antamaan numeerinen palaute sekä esittämään nostoja uuden toimintasuunnitelman 
(vuosille 2020-2021) sisällöiksi  

- kokouksessa 21.2.2020 (§5) annettiin tiedoksi sekä toimintakertomus, sen arviointi ja ohjausryhmän jäsenten esittämät 
sisällölliset nostot.  

Huomiona se, että maaliskuulle aikaisemmin sovittu ohjausryhmän kokous on siirtynyt pidettäväksi nyt huhtikuulle, SONet 
BOTNIAn johtoryhmä on kokouksessaan 3.4.2020 ehtinyt jo hyväksyä myös alueelliset toimintakertomukset. Koska toiminta-
kertomusta ei ole virallisesti alueellisessa ohjausryhmässä vielä hyväksytty, esitetään sen hyväksymistä tässä kokouksessa. 
(Liite 2.; diat 12-13.) 

 Päätös: Hyväksytään SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan alueellinen vuoden 2019 toimintakertomus. 

 

7§  SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan alustavan toimintasuunnitelman sisältöjä 2020-2021  

 Esitys: SONet BOTNIAn kehitysjohtajan tehtävänä on tarkentaa alkukevään aikana kesäkuussa 2019 jo hyväksyttyä koko-
naisuuden toimintasuunnitelmaa. Tarkastellaan, miltä SONet BOTNIA:n johtoryhmän hyväksymä toimintasuunnitelma pääsi-
sällöiltään syksyn 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana tehdyin alueellisin päivityksin ja täydennyksineen näyttäytyy. 

 Käydään keskustelua SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan 2020-2021 toimintasuunnitelman painotuksista sekä toiminnan 
sisällöistä. Merkitään tiedoksi. 

Käsittely: Vs. kehittämissuunnittelija taustoitti sosiaalialan osaamiskeskuslaita tulevaa tehtävävelvoitetta sekä edellisen vuo-
den keväällä SONet BOTNIAn kehittämispäivässä sovitut työskentelyä ohjaavat ajurit (Liite 2.; diat 14-16). Nyt esitettävä 
toimintasuunnitelman alustava hahmotelma 2020-2021 on rakentunut tiimissä tarkennettujen tavoitteiden sekä vuoden 2019 
toimintakertomuksesta saadut palautteet huomioiden. Toiminnan tavoiteasettelu on:  

 

Käytiin keskustelua tavoitteiden toiminnan sisällöistä (Liite 2.; 17-23). Keskustelussa todettiin SONet BOTNIAn resursseihin 
nähden erilaista toimintaa olevan paljon. Todettiin, että tärkeää olisi tuottaa tietoa mm. pandemian vaikutuksista eri tasoilla; 
millaisena pandemia näyttäytyy sosiaalihuollon näkökulmasta ja miten se vaikuttaa sosiaalipalveluihin. Olisi tärkeää muodos-
taa pandemian ajasta ja vaikutuksista tilannekuvaa; mm. millaiset ovat pandemian tuomat työorientaatiot, uudet työmuodot 
ja -välineet, sisällöt, millaisena sosiaalipalvelujen tarve näyttäytyy sekä millaisilla arvoilla pandemian aikana työtä tehdään. 
Toimintasuunnitelmassa olisi hyvä näkyä pandemian tuomia tulokulmia.  
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Päätös: Valmistellaan alueellinen SONet BOTNIAn alueellinen toimintasuunnitelma 2020-2021 seuraavaan ohjausryhmän 
kokoukseen esitettyine täydennyksineen hyväksyttäväksi. SONet BOTNIAn johtoryhmä käsittelee toimintasuunnitelman 
29.5.2020 olevassa kokouksessaan. Merkitään tiedoksi. 

 

8§  Sosiaalihuollon tiedontarpeet ja tietojohtaminen 

 Esitys: SONet BOTNIA kartoitti tulevaisuuden sote-keskus ohjelmaan liittyen (sote-tietojohtamisen kehittämisen työryhmä) 
sosiaalihuollon tietojohtamisen tilannetta ja tulevaisuuden tiedontarpeita kunnissa/kuntayhtymissä. Alekoordinaattori, sosi-
aali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan asiantuntija käy läpi kyselyn keskeiset tulokset, jonka jälkeen käydään keskustelu 
seuraavista kehittämisaskeleista sosiaalihuollon tiedontarpeiden osalta. Merkitään tiedoksi. 

Käsittely: Aluekoordinaattori, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon asiantuntija Päivi Niiranen kertoi SONet BOTNIAn 
tekemästä sosiaalihuollon tietotarpeista kartoittavasta kyselystä, joka toteutettiin tammi-helmikuulla 2020. Kartoituksesta ky-
syttiin palvelutehtävittäin vastuuhenkilöiden sekä sosiaalijohdon näkemyksiä tiedontarpeista. Kartoituksessa selvitettiin maa-
kunnan alueen  tiedon tarpeita mm. sosiaalihuollon näkökulmasta päätöksenteon tueksi, toiminnan ennakoinnin ja tavoitteiden 
asettamiseksi (mitä tietoa on käytettävissä ja mitä tietoa tulisi olla käytettävissä tiettynä aikajaksona), palvelutehtäväkohtaisen 
ja sosiaalipalvelukohtaisen asiakastiedon, talouden, toiminnan ja tuotannon ohjauksen, vaikuttavuuden, ennakoinnin, palve-
lun laadun sekä henkilöstön näkökulmasta sekä oltiin kiinnostuneita myös tiedon ajantasaisuudesta. Vastauksia voidaan 
tehdä havaintoina, että yhtenäinen sosiaalihuollon tiedonkeruu ja tiedonjohtamisen perusta puuttuvat, tiedon hyödyntämi-
sessä on pulmia ja haasteita (tiedon hyödyntämisen mahdollisuuksia ei tunnisteta, vaikeuksia määritellä tarvittavaa tietoa 
johtamisen tueksi, paljon määrällisiä indikaattoreita, tarvittavaa tietoa kerätään käsin, osa tilastoista hyödynnettävissä ajalli-
sesti myöhään, tulkinnallisia eroja) sekä sosiaalihuollon toimintaa ohjaavat taloussuunnitelmat ja –toteumat. Haasteena ovat 
tietojohtamisen (Kanta-palveluiden ja sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto, kirjaamisosaamisen kehittäminen 
yhtenäiseksi ja laadukkaaksi), tilastotiedon keräämisen ja hyödyntämisen sekä vähäisten ja kömpelöiden raportointityökalujen 
käyttö. Eräänä isona haasteena on moniammatillinen sote-integraatio, koska sitä ei ole määritelty kansallisesti. Se vaatisi 
yhtenäisen määritellyn tietomallin. Myös sosiaalihuollon toiminnan ja tiedonhallinnan prosessien mallintaminen ovat vielä kes-
ken ja niitä ei ole aukikirjoitettu organisaatioissa. (Liite 3.) 

Keskustelussa todettiin tehty kartoitus tärkeäksi sosiaalihuollon tietojohtamista todentavaksi ja taustoittavaksi kokonaisuu-
deksi. Erityisen tärkeänä nähtiin sen merkitys tulevaisuuden soten näkökulmasta vuoden 2023 alkavalle uudelle maakunnalle. 
Vaikka tarvittavan trenditiedon todettiin usein tulevan viiveellä, nyt korona-aikana tiettyjä sairastavuudesta saatavia tietoja 
saadaan nopeasti, lähes reaaliajassa. Tiedostettiin koronasta tarvittavan tietoa myös opetuksesta, sosiaalihuollosta, asumi-
sesta, mielenterveydestä jne. Tietojohtamisessa tarvitaan trenditietoa monelta eri tasolta; niin organisaation, kunnan, maa-
kunnan kuin kansallistakin tasolta. Keskustelussa nostettiin esille myös moniammatillisen soteintegraation näkökulmasta tar-
vittavaa tietoa palveluketjuista, HR:stä ja nivelkohdista sekä ehkäisevän päihdetyön suunnittelun tueksi. Tiedon hyödyntä-
mistä tulee jatkaa myös tulevissa hankkeissa.  

Päätös: Päätettiin, että tulevissa hankkeissa eli Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmassa, Rakenneuudistusohjel-
massa (kirjattu TKI&O- osuuteen) sekä Kansa –koulu III-hankkeessa jatketaan keskustelua sosiaalihuollon tiedontarpeista 
tietojohtamisen tueksi. SONet BOTNIA jatkaa kevääksi suunniteltua, mutta syksylle siirrettyä tulkintatyöpajan järjestämistä 
sosiaalihuollon palvelutehtävien vastaaville viranhaltijoille.  

 

9§  SONet BOTNIA:n ajankohtaiset asiat 

 Kehitysjohtaja kertoo sosiaalihuollon ajankohtaisista asioista osaamiskeskusten näkökulmasta. Merkitään tiedoksi. 

Käsittely: Kehitysjohtaja Arto Rautajoki kertoi SONet BOTNIAn kolmen maakunnan valtionavustuksen vuodelle 2020 olevan 
248 920 euroa. Nyt valmistelussa on johtoryhmään käsiteltäväksi ostopalvelusopimus ylläpitäjätahojen kesken valtionavus-
tuksen siirrosta, kehykset 2021-2022 + 250 000 € valtakunnallisesti. Lisäksi Pohjoismaisen erityistehtävän erityinen valtion-
avustus on 22 875 €. Lähiajan isoin konkreettinen haaste SONet BOTNIAlla on ankkuroitua Tulevaisuuden sote-keskusoh-
jelman ja Rakenneuudistushaun sekä toimeenpanon tueksi (kansallisen kehittämistyön alueellisena tukena) sekä olla mukana 
STM:n erillisrahoitushaun (monialainen lastensuojelu, kirjaamisvalmentajakoulutus/monialaisen kirjaamisen yhtenäistämi-
nen) suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tulevaisuuden soten näkökulmasta maakunnallisen TKI&O-rakenteen muodostami-
sessa, sisällöllisessä ja toiminnallisessa edistämisessä SONet BOTNIAlla on aktiivinen roolia Selvityksen alaisena ovat digi-
taalisen sosiaalityön kehittämisen rahoitus, sosiaalityön VTR-rahoitus. Vaikka hanketoiminnan kasvattamiseen on painetta, 
perustyön tukeminen ja osaamisen kehittäminen ovat edelleen sosiaalialan osaamiskeskuksen tärkeitä ydintehtäviä. Suun-
nittelussa on myös pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometrin 2021 sosiaalipoliittisen näkemyksen vahvistaminen. Toiminta-
suunnitelman painotukset menevät käsiteltäväksi 29.5.2020 SONet BOTNIAn johtoryhmään, jossa niitä arvioidaan. Uuden 
johtoryhmän nimeäminen käynnistyy huhtikuulla ja se käynnistää uuden strategiatyön syksyllä 2020. Sosiaaliasiamiestoimin-
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taa on esitetty siirrettäväksi aluksi SONet BOTNIAn alueella Etelä-Pohjanmaalle ja se on tällä hetkellä selvityksen alla. Kan-
sallisella osaamiskeskuskehittämisen haasteena on edelleen digitalisaation tuomat haasteet niin strategisten kumppanuuk-
sien, hyödyntämisen, sosiaalialan toimintatapojen uudistamisen kuin resurssienkin näkökulmasta. Myös sosiaalialan tiedon-
hallinnan jatkokehittämisen organisoituminen on ajankohtaista, koska sosiaalialan osaamiskeskukset ovat tiedonhallinnan 
johtavia kehittäjiä ja koordinaattoreita. (ks. Liite 4.) 

 Päätös: Merkitään tiedoksi.  

  

10§ Valtionavustushaut: ajankohtaista tiedotettavaa  

 Esitys: Harri Jokiranta tiedottaa aikaisempien haettavissa olleiden valtionavustushakujen (Tulevaisuuden sote-keskus -oh-
jelma ja Rakenneuudistus) tämän hetkisen tilanteen. Lisätietoja: https://soteuudistus.fi/valtionavustushaut  

 Merkitään tiedoksi.  

 Käsittely: Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Harri Jokiranta kertoi, että Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 
hankehakemus on jätetty STM:le ja ollut Seinäjoen kaupunginhallituksessa 30.3.2020. Sitoutumispyynnöt ovat nyt proses-
sissa. Rakenneuudistus hankehakemus on huomenna 17.4.2020 käsiteltävänä ja hyväksyttävänä maakunnallisessa sote-
asiantuntiatyöryhmässä. Tämän jälkeen politiikkaryhmä käsittele sen ennen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen 
käsittelyä. Hankehakemus jätetään STM:le 30.4.2020 mennessä. Henkilökohtaisen budjetin hankehakua käsitellään huomi-
sessa maakunnallisessa sote-asiantuntija –työryhmässä. Kuntaliitolle ja STM:le on välitetty pyyntö, että uusia hakuja ei avat-
taisi nyt tässä vaiheessa.  

 Päätös: Merkitään tiedoksi.  

 

11§  Muut asiat- tiedotettavaa, tulevia tilaisuuksia ja koulutuksia             

 to 16.4.2020: Lastensuojelun vaikuttavuutta esittelevä Arvoa-mittarin esittely (Vaasa), Skype-linkki ilmoittautuneille 

 pe 17.4.2020: Lastensuojelun ja perhesosiaalityön lähiesimiehet (Teams) 

 to 23.4.2020: Monialaisen lastensuojelun kehittämishankeen tilannekuvaa muodostava työkokous 

 pe 24.4.2020: Lastenvalvojien maakunnallinen verkosto (Teams) 

 ti 28.4.2020: Maakunnallinen vammaissosiaalityön verkosto (Teams) 

 ke 6.5.2020: Maakunnallinen LAPE-yhteistyöryhmä (Teams) 

 pe 8.5.2020: Sosiaalialan ajankohtaiskatsaus: Paperittomat (sos.digi)  

 pe 15.5.2020: maakunnan johtavien aikuissosiaalityöntekijöiden tapaaminen, (Teams) 

 pe 29.5.2020: Sosiaalialan ajankohtaiskatsaus: Seksuaaliväkivallan hoitoketju (sos.digi) 

 pe 12.6.2020: Sosiaalialan ajankohtaiskatsaus: Rikoksen uhrin tukeminen (sos.digi) 

 Siirrettävät tilaisuudet ja verkostot:  

 siirtyy: Maakunnallinen vammaissosiaalityön klubin I-tapaaminen, kumppanina Invalidiliitto (Seinäjoki)  

 siirtyy: Maakunnallinen perhetyöntekijöiden maakunnallinen verkosto, (Seinäjoki) 

 siirtyy: Kaiku-kortti esittelytilaisuus (Seinäjoki) maakunnan eri alueiden sosiaalitoimen ja kulttuuritoimen edustajille 

 to 8.10.2020: THL:n Kysy ja kuuntele -koulutuspäivä lastensuojelun ja sosiaalihuollon työntekijöille 

 to 3.9.2020: Maakunnallinen ikäihmisten palveluverkosto (Järvi-Pohjanmaa) ja  

 ti 17.11.2020: Maakunnallinen ikäihmisten palveluverkosto (Seinäjoki/ Muistiyhdistys)  

 Muistutuksena: mahdollisuus hakeutua EPSHP:n ketjulähetti -toimintaan www.epshp.fi/ketjulahetti 

 Päätös: Merkitään tiedoksi. 

12§  Seuraavien kokousaikojen sopiminen 

 Sovittiin seuraava SONet BOTNIA:n ohjausryhmän kokous pidettäväksi 11.5.2020, klo 10.00 (Teams).  

13§  Kokouksen päättäminen 

 Ohjausryhmän puheenjohtaja Harri Jokiranta päätti kokouksen klo 11.16.  

https://soteuudistus.fi/valtionavustushaut
http://www.sonetbotnia.fi/ajankohtaista/Sosiaalialan_verkkomuotoiset_ajankohtaiskatsaukset_kaynnistyvat_211.html
http://www.sonetbotnia.fi/ajankohtaista/Sosiaalialan_verkkomuotoiset_ajankohtaiskatsaukset_kaynnistyvat_211.html
http://www.sonetbotnia.fi/ajankohtaista/Sosiaalialan_verkkomuotoiset_ajankohtaiskatsaukset_kaynnistyvat_211.html
http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/993/OHJELMA_18.3.2020_EP_Vammaissosiaalityon_klubi.pdf
http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/994/Kutsu_ja_ohjelma_Perheohjaajien_ja_perhetyontekijoiden_maakunnallinen_tapaaminen_17.3.2020.pdf
http://www.epshp.fi/ketjulahetti

