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SONet BOTNIAn tiedotettavat: Alueellinen 
kehittämistoiminta ja tutkimus 

Kevään isoin konkreettinen haaste SONet BOTNIAlla on ollut ankkuroitua 
tulevaisuuden sote-keskusohjelman ja rakennerahahaun tueksi: 
Kansallisen kehittämistyön alueellisena tukena: 
❖ Tulevaisuuden sote-keskusohjelma-hankkeen hankevalmistelun tuki
❖ Rakennerahahankkeen hankevalmistelun tuki 
❖ Digitaaliset kirjaamisvalmennukset (Kansa-koulu III-hanke), jätetty 30.4.2020
❖ Monialaisen lastensuojelun yhteistyöaluehanke (kolmella yhteistyöalueella), 

hankevalmistelussa
❖ Digitaalisen sosiaalityön osaamiskeskusverkoston ESR-hanke??? (15.6.2022 

mennessä
Tutkimustoiminta:
❖ Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2021 tutkimuksen   
❖ alustava tarjous jätetty SeAMK/SONet BOTNIA yhteistyössä
Muu palvelutoiminta ja kuntalaislähtöisen tiedontuotannon kehittäminen 
❖ Sosiaaliasiamiestoiminta SONet BOTNIAn uudeksi työmuodoksi => Selvitystyö ja ja

työsuunnitelman laadinta käynnistyy viikolla 20, alueelliset kuulemiset tulossa



▪ Alustava tarjous jätetty Etelä-Pohjanmaan liitolle

▪ SeAMK/SONet BOTNIA yhteistyö

▪ Kumuloituvaa hyvinvointitietoa monialaisena asiantuntijatiedon 
tuottamisena vuoden 2021 tilanteesta: toteutettu vuodesta 2005 lähtien 

▪ SeAMKilla tutkimuspainotus toteutuksessa

▪ Maakuntauudistusosio poistuu, muuten hyvin pitkälti vuoden 2017 mallilla

▪ SONet BOTNIA vahvistaa sosiaalipoliittista asiantuntemusta tutkimuksen 
toteuttamisessa (maksullinen 1 kk työpanos)

▪ SONet BOTNIA päivittää kolmen maakunnan yhteystiedot ja tukee 
barometriviestintää toiminta-alueellaan (maksutta)

▪ SONet BOTNIA järjestää maakunnalliset tutkimuksen tulosten 
tulkintatyöpajat (maksutta) alustavista ja lopullisista tuloksista

Alueellinen tutkimus: Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2021  



▪ Sosiaali- ja terveysministeriöllä kovimmat odotukset sosiaalialan 
osaamiskeskusverkostolle lastensuojelun uudistamisen tukemisessa, 

▪ Lisäksi toivetta vahvistaa sosiaalityötä tulevaisuuden sote-keskuksissa
▪ Selvitellään Digitaalisen sosiaalityön kehittämisrahoitusta valtakunnallisesti, 

hanketta sosiaalialan osaamiskeskusverkostona? Tarpeet?
▪ Digitaalisen sosiaalityön kisakatsomot 5.11., Sosiaalialan osaamiskeskukset ja 

Pesäpuu ry: tarkoitettu digiverkoston lisäksi sosiaali- johdolle: teemana 
digisosiaalityön vision johtaminen käytäntöön

▪ SONet BOTNIAn pohjoismainen erityistehtävä käynnistää yhteistyössä STM:n
ja Kuntaliiton kanssa videokonsultaatiot sosiaalialan kehittämistyön tueksi:
▪ Tavoitteena elävät pohjoismaiset verkostot ja pohjoismaisen yhteistyön 

arkipäiväistäminen osaamiskeskusverkoston ja kuntien kehittämistyön 
tukena, luonteva jatko pandemian aikan syntyneelle videoteknologian 
hyödyntämiselle

Ajankohtaisia asioita 



• Sosiaalityön yliopistoverkosto SOSNetin, sosiaalialan 
osaamiskeskusverkoston ja sosiaalityön tutkimuksen seura laativat 
yhteisen kannanoton, kun sosiaalityön VTR-rahoitus näytti jäävän 
Korona-asioiden jalkoihin (kokousliitteenä)

• Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

• Hallituksen esitys

• HE 5/2020 vp

• Valiokunnan lausunto

• SiVL 1/2020 vp

• Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta.

• Käydään valmistava keskustelu.

• https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/sosiaali-ja-
terveysvaliokunta/Sivut/default.aspx

Ajankohtaisia asioita 

https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+5/2020
https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/SiVL+1/2020
https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/sosiaali-ja-terveysvaliokunta/Sivut/default.aspx


▪ Sosiaalihuollon kehittämissuunnitelma osana Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaa: 
sosiaalialan osaamiskeskukset pohtivat toimeenpanon tukea yhdessä THL:n kanssa

▪ THL:n korona-ESR-hanke jälkihuoltonuorille:
Onko osaamiskeskusalueella ehdotuksia jälkihuollon hankkeiksi  osana   
valtionavustustuskokonaisuutta?

▪ 2-3 sosiaalialan osaamiskeskusta yhdessä kaupunkialueen kanssa, jossa olisi jonkinlainen 
jälkihuollon yksikkö tai edes työpari mukaan THL:n kumppaniksi, SONet BOTNIA ehdolla

▪ THL:n sote-peruspalvelujen tutkimusverkosto: seuraava kokous 22.9 klo 16.15-19.00:
teemana vaikuttavuus = > Verkoston esityksiä/materiaaleja viedään Innokylään

• THL:n jälkihuoltonuorten ESR-hankkeessa kyse jälkihuollon NEET-VIP erityisryhmästä, joka nyt on jossain sijaishuollon
paikassa ja joka siirtyy omaan elämään ja hakee paikkaansa asumismarkkinoilla, koulutus- ja työmarkkinoilla, 
kuntoutukseen ja terapiaan, talouden ja ihmissuhteiden kanssa on selvitettävää. 

• Selkeän epäselvä ja kompleksinen tilanne, jossa tämä monialainen toimijaverkosto pitäisi saada toimimaan yhteen. Miten
nuorilähtöisesti toimitaan ja saadaan kelpo ratkaisu paikallisesti ja yksilöllisesti?

• Toinen taso on se tosiasia, että järjestelmä itse tuottaa näitä vaikeuksia pitämällä tiukasti kiinni normeista ja 
toimintatavoistaan… Siis miten kampittaa tämä taso yhteen? 

• Yhteiskehittämisen idealla ja nuoret mukana etsimässä ratkaisuja

Ajankohtaisia asioita 


