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

ostopalvelusopimus ylläpitäjätahojen kesken 
• Pohjoismaisen erityistehtävän erityinen valtionavustus 22 875 €

• Muutokset SONet BOTNIAn henkilöstössä:
• Anne Saarijärven vuorotteluvapaa: 16.3-14.9, sijaisena YTM, kehittämissuunnittelija Auli Romppainen

• Lähiajan isoin konkreettinen haaste SONet BOTNIAlla on ankkuroitua tulevaisuuden sote-keskusohjelman 
tueksi pohjalaismaakunnissa: kansallisen kehittämistyön alueellisena tukena: 

❖ Tulevaisuuden sote-keskusohjelma-hankkeen tuki
❖ Rakennerahan haku
❖ Erillisrahoitukset 

• Toimintasuunnitelma 2020-2021 maaliskuun johtoryhmään:

Painotukset arvioitavana: Missä SONet BOTNIAn pitäisi onnistua vuosina 2020-2021: Kehitettävä yhteinen 
asia/ratkaistava ongelma ja mitä tekoja se edellyttää? Ketkä ovat hyödynsaajia?
• Uuden johtoryhmän vuosille 2020-2021 nimeäminen käynnistyy huhtikuussa, puheenjohtajuuden 

siirtyminen Soiteen
• Strategiatyö käynnistyy uuden johtoryhmän aloitettua toimintansa 
• Paine kasvattaa hanketoimintaa => Perustyö osaamisen kehittäminen edellä on sosiaalialan 

osaamiskeskuksen ydintehtävä

•



SOSIAALIPALVELUJEN HAASTEET 2020-luvulla

•Osaajien puute sosiaalihuollossa eri tasoilla
•Erityisesti kelpoisten sosiaalityöntekijöiden rekrytointihaasteet 
kunnissa/kuntayhtymissä
•Kuntien/kuntayhtymien taloudellisen tilanteen kroonistunut 
vaikeus: soten siirtyminen maakunnille ei yksin korjaa tätä 
•Resurssien vähäisyys ja niukkuus ei turvaa tasa-arvoisia 
palveluja: sosiaalityö varhaisessa vaiheessa jää vähälle 
huomiolle
•Lastensuojelutyön ja nuorten päihdetyön juurisyihin ei päästä, 
koska varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen sotepalveluihin 
ei riittävästi suunnata voimavaroja  (kohortti 1987 ja 1997 tutk.)
• Tulevaisuuden sote-keskuksessa: tulee olla heti 

vastaanottotoiminnassa matalalla kynnyksellä 
sosiaalityötä: Työtavat täytyy uudistaa ja 
palvelutarpeenarviointi tulee olla monialainen. 
Kokonaisvaltainen kohtaaminen, ei poiskäännyttämistä. 
Sote-keskus tulee olla hyvinvointikeskus, ei vain 
terveydenhoitoa: sosiaalihuoltoon pääsyä parannettava, 
monialainen hyte  (ei vain sote-hyte)

• Digitaalisuuden ja tekoälyn mahdollisuudet



Kansallisen sosiaalialan 
osaamiskeskuskehittämisen haasteita
• Digitalisaatio: 

• luoda strategisia kumppanuuksia ja hyödyntää digitaalisuuden 
mahdollisuuksia kehittämisessä

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

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

• ottaa käyttöön uusia digitaalisia välineitä ja alustoja sosiaalialan 
kehittämistyön tueksi

• Tukea digitaalisuuden mahdollistamien uusien toimintatapojen syntymistä, 
leviämistä ja juurruttamista (vrt. Soccan strategia 2025)



Sosiaalialan osaamiskeskusten tiedonhallinnan 
jatkokehittämisen organisoituminen

• Sosiaalialan tiedonhallinta, kirjaamisosaamisen jatkokehittäminen ja 
Kanta-palveluihin valmistautuminen 

• Sosiaalialan osaamiskeskukset tiedonhallinnan johtavia kehittäjiä ja 
koordinaattoreita =>

• Kansa-kouluhankkeista I ja II Oppikoulu-hankkeeseen valtakunnallisena 
sosiaalialan osaamiskeskusverkostona jollakin erillisellä jatkorahoituksella?: 
/ Tulevaisuuden sote-keskusohjelman rahoitus? / Rakennerahoitus? 

• Palvelujen tuotteistaminen ja myynti?

• SONet BOTNIAssa ma. Aluekoordinaattorin, sosiaali- ja terveydenhuollon 
tiedonhallinnan maisteri Päivi Niirasen työpanoksen hyödyntäminen 
alueellisesti SONet BOTNIAn maakunnissa



TKI-toiminta tulevaisuuden sote-keskuksissa

1) TKIO-toiminnan tavoite on palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen

• TKIO tulee organisoida rakenteelliseksi osaksi kaikkien sote-keskusten toimintaa 

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

• Sosiaalialan osaamiskeskukset mukana verkostopohjaisessa yhteistyörakenteessa 
osaamisen kehittäminen edellä

• SOTE-TKIO-rakenteen ylösnousu tulevaisuuden maakunnallisissa sote-keskuksissa ja 
yhteydet yhteistyöalueisiin? => Sosiaali- ja terveysalan tutkimus, koulutus ja 
kehittäminen pystytään integroimaan paljon nykyistä paremmin

• Tutkimus ja kehittäminen ovat osa perustyötä, mutta ne tarvitsevat myös tukirakenteita 
onnistuakseen hyvin käytännössä 

• SOTEn TKI-ekosysteemille on tarpeen rakentaa toimiva digitaalinen alusta



TKI-toiminta tulevaisuuden sote-keskuksissa

Olennaista: 

• Peruspalvelujen tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminta suunnitellaan ja 
resursoidaan systemaattisesti yhteisvoimin (paikallinen, alueellinen ja 
valtakunnallinen taso): painotukset, työnjaot ja -vastuut

• Laaditaan yhteistyössä korkeatasoiset rahoitushakemukset vuosina 2020-
avautuviin tutkimus- ja kehittämisrahoitushakuihin  

• Varmistetaan peruspalvelujen jatkuva tutkimuspohjainen kehittyminen ja 
joustava kytkeytyminen erityispalvelujen tutkimukselliseen kehittämiseen, 
(OT-tutkimusrakenteen tuki peruspalvelujen kehittymiselle)

• Perusterveydenhuollon yksiköt/shp:t, sosiaalialan osaamiskeskukset, 
yliopisto- ja ammattikorkeakouluyhteistyö ym. toiminnan tukena



Muita haasteita 

• Monialaisuus

• Yhteiskehittäminen ja tutkiminen

• Sosiaalihuollon tiedolla ja asiantuntijuudella vaikuttaminen

• Viestinnän kehittäminen

• Tekoälyn ja robotiikan mahdollisuuksien hyödyntäminen sosiaalihuollon työkäytäntöjen ja palvelujen kehittämisessä

• Rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen sosiaalialan osaamiskeskuksissa: 

• sosiaalisen raportoinnin järjestäminen ja systemaattisen tiedon tuottaminen: kertyvän datan hyödyntäminen palvelujen 
suunnittelussa ja kohdentamisessa

• Vaikutusten ja prosessien arviointityö

• Kansallisten painopisteiden jalkauttaminen alueille THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön tukena 

• Digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen

• Sosiaalihuollon järjestämissuunnitelmatyö ja yhteensovittaminen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman kanssa

KIITOS!



Kehitysjohtaja Arto Rautajoki
puh. 040 830 0366/ arto.rautajoki@seamk.fi

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

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

Etelä-Pohjanmaa, ma. aluekoordinaattori Päivi Niiranen
puh. 040 680 7115 / paivi.niiranen@seamk.fi  

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


