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SONet BOTNIAn tiedotettavat
• SONet BOTNIAn valtionavustus vuodelle 2020 248 920 euroa: valmistellaan

ostopalvelusopimus ylläpitäjätahojen kesken johtoryhmään valtionavustuksen 
siirrosta, kehykset 2021-2022 + 250 000 € valtakunnallisesti

• Pohjoismaisen erityistehtävän erityinen valtionavustus 22 875 €

• Lähiajan isoin konkreettinen haaste SONet BOTNIAlla on ankkuroitua 
tulevaisuuden sote-keskusohjelman ja rakennerahahaun sekä toimeenpanon 
tueksi: kansallisen kehittämistyön alueellisena tukena: 

 Tulevaisuuden sote-keskusohjelma-hankkeen tuki (meneillään 30.4. mennessä)
 Rakennerahan haku (meneillään 30.4 mennessä)
 Erillisrahoitushaut stm:n valtionavustuksina (monialaisen lastensuojelun 

kehittäminen 1.6 mennessä, henkilökohtainen budjetointi ym).
 Erillisrahoitus kirjaamisvalmentajakoulutusten jatkoon sosiaalialan   

osaamiskeskuksille 30.4 mennessä, monialaisen kirjaamisen yhtenäistäminen

Selvityksen alaisena: digitaalisen sosiaalityön kehittämisen rahoitus, sosiaalityön VTR-
rahoitus => vaikuttaminen, pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2021
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SONet BOTNIAn tiedotettavat
• ” Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien ja ministeri Kiurun 

tapaaminen tulossa”: millaista viestiä Etelä-Pohjanmaalta 
hankevalmisteluista?

• Päätökset kansallisten kehittämisohjelmien rahoitushausta 
ehkä kesäkuun alussa tai kesälomien jälkeen, henkilöstö 
hankkeisiin ehkä syyskuusta lähtien

• Hankkeiden ja ohjelmien maailma: suhde 
perusrahoitukseen, sumaa näkyvissä?

• Järjestämislainsäädäntö lausuntokierrokselle kesäkuun 
alussa?

• Muuttuuko suunnitelmat Koronan mukana ja miten? => 
Sosiaalihuollon kehittämisen tarve kasvaa 



SONet BOTNIAn tiedotettavat

Toimintasuunnitelman (2019-2020) painotukset vuodelle 2020 toukokuun
29.5 johtoryhmään:

Painotukset arvioitavana: Missä SONet BOTNIAn pitäisi onnistua vuosina 2020-2021:
Kehitettävät yhteiset asiat/ratkaistavat ongelmat Etelä-Pohjanmaan kannalta: mitä
painotuksia/tekoja se edellyttää toimintasuunnitelmassa?

SONet BOTNIAn aktiviinen rooli tulevaisuuden sote-maakunnallisen TKI & O-

rakenteen muodostamisessa, sisällöllinen ja toiminnallinen edistäminen? 
• SONet BOTNIAn uuden johtoryhmän vuosille 2020-2021 nimeäminen käynnistyy

huhtikuussa
• Strategiatyö (2025?) käynnistyy uuden johtoryhmän aloitettua toimintansa

syksyllä 2020
• SONet BOTNIAlle uusi toimintamuoto: sosiaaliasiamiestoiminnan siirtymistä

osaksi SONet BOTNIAn tehtävää selvitetään, tehtävä koskee aluksi Etelä-
Pohjanmaan aluetta, yhteistyöaluepohjaiset kuulemiset touko-kesäkuussa?

• Paine kasvattaa hanketoimintaa? => Perustyön tukeminen osaamisen
kehittäminen edellä on sosiaalialan osaamiskeskuksen ydintehtävä,
henkilöresurssit osaamiskeskuksen keskeinen voimavara

•



Kansallisen sosiaalialan 
osaamiskeskuskehittämisen haasteita
• Digitalisaatio: 

• luoda strategisia kumppanuuksia ja hyödyntää digitaalisuuden mahdollisuuksia 
kehittämisessä

• Digitaalisen sosiaalityön kehittämisen resurssien varmistaminen

• tunnistaa yhdessä kumppaniemme kanssa palveluja ja asiakasryhmiä, joissa 
digitaalisuudesta on hyötyä tai haittaa/esteitä

• viedä aktiivisesti sosiaalialan osaamista uusiin digitaalisiin palveluihin (yhteistyö 
korkeakoulujen, maakuntasoten, järjestöjen, yritysten kanssa) 

• ottaa käyttöön uusia digitaalisia välineitä ja alustoja sosiaalialan kehittämistyön 
tueksi (TKIO-toimintaan digitaaliset yhteiskehittämisen alustat)

• osaamiskeskukset tukemassa digitaalisuuden mahdollistamien uusien 
toimintatapojen syntymistä, leviämistä ja juurruttamista 



Sosiaalialan osaamiskeskusten tiedonhallinnan 
jatkokehittämisen organisoituminen
• Sosiaalialan tiedonhallinta, kirjaamisosaamisen jatkokehittäminen ja Kanta-palveluihin 

valmistautuminen 

• Sosiaalialan osaamiskeskukset tiedonhallinnan johtavia kehittäjiä ja koordinaattoreita => Kansa-
koulu III-hanke

• Tietotarpeisiin vastaamisen on tarpeen lähteä asiakastietojärjestelmästä, 

jolloin yhtenäinen, laadukas kirjaaminen on lähtökohta (tiedon 

reaaliaikaisuus, eheys, luotettavuus ja vertailukelpoisuus)

• Monialaisen kirjaamisen osaaminen uusi haaste

• Sosiaalihuollon/sosiaalityön/ soten tiedonmuodostus ja TKIO-kehittäminen tärkeää ottaa 
huomioon maakunnallisessa rakennerahahankkeessa

• Saatava tietoa myös juurisyistä: mm. siitä, minkä vuoksi ihmiset hakeutuvat 

palveluihin, ikärakenteesta, elinolosuhteista, taustavaikuttimista => vaatii , 

säännöllistä ja suoraa raportointia asiakasprosessista esim. kuukausittain, eikä ”irrallista ja 

viiveellä tapahtuvaa, kuten tällä hetkellä?” => Tarkat kansalliset ja alueelliset tiedonkeruun aihiot?  



TKI-toiminta tulevaisuuden sote-keskuksissa

TKIO-toiminnan tavoite on palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen

• TKIO tulee organisoida osaksi sote-keskusten toimintaa 

• SOTE-keskuksiin toimintamalli asiakastyön ja TKIO-toiminnan saumattomalle yhteistyölle 

• Maakunnallinen SOTE-TKIO-rakenne  tulevaisuuden maakunnallisiin/keskuskaupunkien sote-keskuksiin ja yhteydet 
yhteistyöalueisiin?/ verkostotoimijat kokoava sote-tutkimus- ja kehittämiskeskus peruspalvelujen kehittymisen 
tukena?: sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan näkökulmasta peruspalvelujen jatkuvan tutkimuspohjaisen ja 
systemaattiseen tietotuotantoon perustuva kehittymisen varmistaminen tiedolla johtamisen välineenä ja joustava 
kytkeytyminen myös erikoissairaanhoidon / erityispalvelujen tutkimukselliseen kehittämiseen

• Sosiaalialan osaamiskeskukset mukana verkostopohjaisessa yhteistyörakenteessa osaamisen kehittäminen edellä

• Sosiaali- ja terveysalan tutkimus, koulutus ja kehittäminen pystytään integroimaan paljon nykyistä paremmin, mutta 
monialaista sote-rajat ylittävää yhteistyötä ei pidä väheksyä => SONet BOTNIA vahvistaa osaltaan monialaista 
maakunnallista HYTE-kehittämistä (Sote-Hyten rinnalla)

• Tutkimus ja kehittäminen ovat osa perustyötä, mutta ne tarvitsevat myös vahvoja tukirakenteita onnistuakseen 
käytännössä (osaamiskeskusten asiantuntijatuki TKIO-yhteyksien rakentajana, työelämäprofessorit, kokonaiskuva 
toimivasta ja synergoivasta TKIO-rakenteesta maakunnallisesti)

• SOTEn TKI-ekosysteemille on tarpeen rakentaa myös yhteiskehittämistä ja tiedonvälittämistä tukeva alusta



TKI-toiminta tulevaisuuden sote-keskuksissa

• Laaditaan yhteistyössä korkeatasoisia tutkimusrahoitushakemuksia vuosina 
2020-2022 avautuviin tutkimusrahoitushakuihin, kehittämisrahoitushakuihin 
(SONet BOTNIA/Tays-erva/pohjalaismaakunnat/osaamiskeskusverkosto,  
Seinäjoen yliopistokeskus/Tampereen yliopisto, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Pete-yksikkö, kunnat/maakunta 
verkostoyhteistyössä vaihtelevin kombinaatioin?) 

• Vaikutusten ja prosessien arviointityön kehittäminen 

• Sosiaalihuollon kehittämisohjelma käynnistyy v. 2020, kun asiakassuunnitelma 
ja arviointi päivitetään yhdenmukaiseksi AVAIN-mittarin sisältöjen kanssa (THL)

• Sosiaalihuollon, sote- ja monialaisella tiedolla ja asiantuntijuudella 
vaikuttaminen ml. rakenteellinen sosiaalityö, digitaalinen sosiaalinen 
raportointi

• Viestinnän kehittäminen

• Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman kehittäminen 



Koko SONet BOTNIAn alue, kehitysjohtaja Arto Rautajoki
puh. 040 830 0366/ arto.rautajoki@seamk.fi

Koko SONet BOTNIAn alue, aluekoordinaattori Päivi Niiranen
puh. 040 680 7115 / paivi.niiranen@seamk.fi  

Pohjanmaa, kehittämissuunnittelija Tuula Mulju 
puh. 040 524 9933 / tuula.mulju@vaasa.fi

Pohjoismaisen yhteistyön erityistehtävä
kehittämissuunnittelija Marjo Hannu-Jama
puh. 040 136 5972 / marjo.hannu-jama@vaasa.fi

Etelä-Pohjanmaa, kehittämissuunnittelija Anne Saarijärvi
puh. 040 830 3950 / anne.saarijarvi@seamk.fi

Etelä-Pohjanmaa, vs. kehittämissuunnittelija Auli Romppainen
puh. 040 830 0337 / auli.romppainen@seamk.fi

Keski-Pohjanmaa, kehittämissuunnittelija Iiris Jurvansuu  
puh. 044 780 9976 / iiris.jurvansuu@soite.fi

Keski-Pohjanmaa, ma kehittämissuunnittelija Henri Nevalainen, Soite
puh. 050 343 1409 / henri.nevalainen@soite.fi


