
 

 

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan3 
 osaamiskeskus 

 

Johtoryhmän kokous 5/2020   Muistio  5/2020  
Ledningsgruppensmöte 4/2020   Föredragningslista 5/2020
  
 
Aika: perjantai 18.9.2020 klo 13.00-15.00 

Paikka: Teams (kokous). 

 
Osallistujat: 
Jäsen:    Varajäsen:    
 
Jussi Salminen, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja Tanja Witick, Keski-Pohjanmaan 
terveyspalvelukuntayhtymä Soite, pj.X  sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä
    Soite     
Erkki Penttinen, Vaasan kaupunki,  Jukka Kentala, Vaasa 
vpj.X 
Tiia Krooks, Närpiön kaupunkiX   Carola Linden, Pietarsaaren kaupunki 
Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liittoX  Riku Niemistö, Vaasan 

ammattikorkeakoulu 
Tarja Oikarinen-Nybacka, Keski-Pohjanmaan   Marja Paananen, Keski-Pohjanmaan  
sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä SoiteX sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä  
    Soite 
Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopiston 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius X Pirjo Forss-Pennanen, Centria  
Chydenius    Ammattikorkeakoulu 
Harri Jokiranta, Seinäjoen kaupunki (poissa) Anneli Saarinen, Seinäjoen kaupunki X 
Tytti Luoto, Ilmajoen kunta X  Sirpa Tuomela-Jaskari, Järvi-

Pohjanmaan perusturva 
Päivi Rinne , Seinäjoen X  Jaakko Hallila, Seinäjoen  
Ammattikorkeakoulu                      Ammattikorkeakoulu 
(Jääviyssyistä poistui kokouksesta § 5 käsittelyn  
ajaksi)    
Arto Rautajoki, SONet BOTNIA, esittelijä/siht. 
 
Kutsuttu asiantuntija 18.9.2020: 



kehittämissuunnittelija Tuula Mulju, SONet BOTNIA, Pohjanmaa  
aluekoordinaattori Päivi Niiranen (§4)   
Pysyvät kutsutut asiantuntijat 
Tuula Jäntti, Vaasan seudun yhdistykset ry   
Sirpa Nevasaari, SILTA yhteisöklubi, Kosti ry X 
Matti Rekiaro, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Perusterveydenhuollon ja 
terveyden edistämisen yksikkö Aksila  
Riitta Vatanen, Seinäjoen järjestötalo  
Päivi Berg, Vaasan sairaanhoitopiiri, perusterveydenhuollon yksikkö   
 
 
 
ASIAT: 
 
1 § Kokouksen avaus: 

Päätösesitys (AR): 

Johtoryhmän puheenjohtaja Jussi Salminen avaa kokouksen, toteaa läsnäolijat ja 
johtoryhmä hyväksyy kokouksen esityslistan.  

Päätös:  

Johtoryhmä hyväksyi esityksen. 

2 § Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Päätösesitys (AR): 

Johtoryhmä hyväksyy kokouksensa 4/2020 muistion (liite 1).  

Päätös: 

Johtoryhmä hyväksyi esityksen.  

  

3 § Kansa-Koulu III  Sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen digitaalisesti – 
hankkeen käynnistyminen 

 

SONet BOTNIA on vuosina 2015-2019 toiminut osatoteuttajan Kansa-koulu I ja II-
hankkeissa, jotka edistivät valtakunnallisesti sosiaalihuollon työntekijöiden 
kirjaamisosaamista ja valmistautumista sote-yhteisiin Kanta-palveluihin. Hankkeissa 
valmennettiin yli 2400 kirjaamisvalmentajaa, joiden organisaatioissa pitämät 
valmennukset tavoittivat kaikkiaan 25 % sosiaalialan henkilöstöstä. SONet BOTNIAn 



alueella valmennettiin julkiselle sektorille 266 kirjaamisvalmentajaa, jotka 
kouluttivat organisaatioissaan 2007 henkilöä.  

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen haastaa työntekijöiden osaamisen. 
Kirjaamisosaamisen kehittäminen yhtenäiseksi on edellytys sille, että saamme 
vertailukelpoista ja yhdenvertaista tieota sosiaalihuollosta päätöksenteon tueksi. 
Kirjaaminen avaa sosiaalihuollon työn ulospäin, tekee sen näkyvämmäksi ja 
ymmärrettävämmäksi asiakkaille ja muille toimijoille.  

SONet BOTNIA on mukana Kansa-koulu-III-hankkeessa (liite 2), jonka kustannusarvio 
700 000 € ja valtionavustus on 100 % kokonaiskustannuksista. SONet BOTNIAn 
valtionavustus on osatoteutuksista hallinnoijan jälkeen suurin: 111 300 € ajalle 
1.5.2020-31.12.2020.  

Hankkeen aluekoordinaattori Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-
Pohjanmaalla on YTM, sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan maisteri Päivi 
Niiranen toteuttaa valmennusta digitaalisella oppimisalustalla ja koordinoi 
kirjaamisasiantuntijoiden verkostoja omalla osaamiskeskusalueellaan. 
Aluekoordinaattori Päivi Niiranen kertoo tarkemmin hankkeen käynnistymisestä.  

Päätösesitys (AR):  Johtoryhmä käy lähetekeskustelun hankkeesta ja evästää sen 
yhteistyötä maakunnallisten tulevaisuuden sote-keskus- ja rakenneraha-hankkeiden 
kanssa. Johtoryhmä merkitsee Päivi Niirasen hanke-esittelyn tiedoksi.  

 

Päätös:  

Johtoryhmä merkitsi tiedoksi Kansa-koulu-hanke III:n tilanteen ja siirsi asian 
käsittelyn SONet BOTNIAn johtoryhmän seuraavaan kokoukseen.  

 

4 § Tulevat sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimusta ja kehittämistä tukevat 
rakenteet ja toiminta sote-maakunnissa 

SONet BOTNIAn kehitysjohtaja toimitti johtoryhmän pyynnöstä pohjapaperin 
hyödynnettäväksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan huomioon ottamiseksi kuntien 
ja muiden alueen toimijoiden sote-järjestämislakilausunnoissa. Johtoryhmä käy läpi 
tilannekatsauksen eri maakunnista, miten tutkimusta ja kehittämisrakennetta ja 
toimintaa tukevia näkemyksiä on saatu mukaan sote-järjestämislakilausuntoihin.  

Päätösesitys (AR): Johtoryhmä merkitsee tilannekatsauksen SONet BOTNIAn 
alueelta TKI-toiminnasta sote-järjestämislakilausunnoissa tiedoksi. 

 



Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen.  

 
  
5 § Sosiaaliasiamiestoiminta SONet BOTNIAn uudeksi toimintamuodoksi  

SeAMK Oy:n hallitus on hyväksynyt 25.8 sosiaaliasiamiestoiminnan SONet BOTNIAn  
asiantuntijatehtäviin. SeAMK Oy:n johto ja SONet BOTNIAn kehitysjohtaja ovat 

valmistelleet kunnan, SONet BOTNIAn ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oyn välistä 

sopimusta sosiaaliasiamiestoiminnan tuottamisesta (liite 3) kuntakokouksia 29.9. ja 

2.10 varten.  Kuntaneuvottelussa informoidaan sosiaaliasiamiestoiminnan 

valmistelun tilanne, sopimus sekä käydään läpi kunnille aiheutuvat kustannukset ja 

niiden laskutus vuoden 2021 talousarvioissa. Käydään tarpeen mukaan keskustelua 

myös yleisemmin sosiaaliasiamiestoiminnasta. Lisäksi SONet BOTNIAn vs. 

kehittämissuunnittelija Auli Romppainen ja kehitysjohtaja ovat valmistelleet kuntien 

toivomaa  pykälä (§)-mallia päätöksenteon tueksi.  

SONet BOTNIAn kehitysjohtaja on neuvotellut tietoturvallisen sähköpostiyhteyden 

sekä tekstiviestiyhteyden varmistamista Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n 

tietoturvapäällikön Jarmo Jaskarin kanssa. Sosiaaliasiamiestoiminnan salaisen 

kansion valmistelu Webropoliin on tulossa myös valmisteltavaksi. Samoin 

Webropoliin laaditaan sosiaaliasiamiestoiminnan raportointipohja. Edelleen 

kehitysjohtaja laatii tietoturvapäällikön kanssa tarvittavan tietosuojaselosteen, 

koska väliaikaista rekisteritietoa kertyy jonkin verran asiakastapahtumissa, eikä 

asiakasrekisterin syntymistä voida kokonaan tästä syystä välttää.  

Tilojen selvittely sosiaaliasiamiestoimintaan jatkuu edelleen yhteistyössä SeAMK 

Oy:n kanssa tavoitteena ensisijaisesti löytää SONet BOTNIAlle sosiaaliasimies- ja 

hanketoiminnan tarpeisiin tarvittavat lisätilat Kampustalon tai Framin alueelta. 

SONet BOTNIA ei pitänyt vanhan sairaalan hyvinvointikäytävältä tarjottuja tiloja 

SONet BOTNIAn toiminnallisen kokonaisuuden ja sosiaaliasiamiestoiminnan 

kannalta tarkoituksenmukaisina.  

 SONet BOTNIAn kehitysjohtaja on alkanut valmistella myös rekrytointiluvan 

hakemista ennakkoon sosiaaliasiamiehen rekrytoimiseksi SONet BOTNIAan, SeAMK 

Oy:n loka-marraskuussa. Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja rekrytointilupa on 

ehdollinen, kunnes kunnat ovat hyväksyneet sosiaaliasiamiestoiminnan tuottamista 

koskevan sopimuksen. Myös sosiaaliasiamiestoiminnan sijaisjärjestelyn hankkimista 

selvitetään.  

 



Päätösesitys (AR): Johtoryhmä merkitsee sopimuksen sosiaaliasiamiestoiminnan 
tuottamisesta ja sosiaaliasiamiestoiminnan valmistelun etenemisen tiedoksi.  

Päätös:  

Johtoryhmä hyväksyi esityksen. Johtoryhmä nimesi sosiaaliasiamiehen 
haastatteluihin johtoryhmän edustajina Harri Jokirannan (varalta Tytti Luoto), Piia 
Krooksin (varalta Erkki Penttinen) ja Tarja Oikarinen-Nybackan (varalta Jussi 
Salminen).  

 

6 § Valtionavustustilanne ja vaikuttaminen lähivuosien budjettiraameihin.  

 

Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan valtionavustus valtion talousarvioesityksessä 
vuodelle 2021 on 3 M€ valtakunnallisesti valtiovarainministeriön esityksenä. 
Valtakunnallisesti kattavan tutkimus- ja kehittämisrakenteen luomiseksi 
sosiaalihuollon palvelujen laadun ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi 
osaamiskeskusten rahoitusta tulee portaittain korottaa (ks. Muurin 
selvityshenkilöraportti sosiaalihuollon kehittämisen rakenteista 2019). 
Sosiaalihuollon ja sosiaalityön perus- ja erityisosaamisen kehittämisen paineet 
ennakoidaan jatkossa tuntuviksi. 

Nostetaan hallitusohjelmasta keskeiset tehtävät strategiaamme ja 

valtiosihteeritapaamiseen perustuen. Pohditaan, mitä henkilöstöä ja mihin 

kehittämistehtäviin sosiaalialan osaamiskeskus alueellaan palkkaisi, jos varaa olisi 

(konkretiaa vaateille SONet BOTNIAn alueen näkökulmasta). Sosiaalialan 

osaamiskeskusjohtajat valmistelevat kannanottoa.  

Päätösesitys (AR): Johtoryhmä merkitsee sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan 

valtionavustustilanteen ja osaamiskeskusten valtion talousarvion kehyksiin 

lähivuosille vaikuttamisen  tiedoksi ja esittää lähetekeskusteluna näkemyksensä 

osaamiskeskustoiminnan rahoitustarpeista SONet BOTNIAn alueen tarpeiden 

näkökulmasta. 

 

Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen ja esitti alueen tarpeiden näkökulmasta 

gerontologisen sosiaalityön ja sosiaalialan tiedonhallinnan, tiedontuotannon ja 

tiedolla johtamisen tarpeita osaamiskeskustoiminnan rahoitustarpeisiin. Myös 

vammaissosiaalityön tarpeet sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon rajapinnoilla 

nostettiin esiin.  



 

7 § Lyhyt katsaus SONet BOTNIAn hankkeiden rahoitushakemusten tilanteeseen 

 
STM:n EU-rahastotyöryhmä on 4.9.2020 hyväksynyt ESR TL5 hankehakemuksen 
Covid 19 tuottama arki ja lastensuojelun jälkihuollon yhteiskehittäminen 
(päätoteuttaja THL, osatoteuttajat Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan 
osaamiskeskus SONet BOTNIA, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy ja Pesäpuu ry 
ehdollisesti rahoitettavaksi yhteishankkeena Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön 
”Yhdessä aikuisuuteen”- hankkeen kanssa. Yhteishankkeen ESR-rahoitus on max. 
1 400 000 €.  
Hankkeet yhteensovitetaan, jolloin syntyy yksi iso valtakunnallinen lastensuojelun 

jälkihuollon kehittämisen hanke. Ehto tarkoittaa, että laadimme yhteisen 

projektisuunnitelman THL/HDL. 

 
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön (Jäljempäntä HDL) hakemus täydentää 
hienosti THL:n hakemusta, joten yhteen ohjaaminen on varsin ymmärrettävää. HDL 
keskittyy konkreettisen kohtaamisen toimintamuotoihin hankkeen sisällä. Lisäksi 
kohdejoukko laajenee kotoutumislain mukaiseen jälkihuoltoon oikeutettuihin lapsiin 
ja nuoriin. Myös alueellinen kattavuus paranee ja mukaan tulee Kuopion seutu ja 
pääkaupunkiseutu. 
 
Tekemämme budjetti sopii raamiin, jonka STM:stä saimme. 
 
Neuvottelimme viime viikolla ja päätimme, että THL on päähakija, ja osatoteuttajat 
ovat siten Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, SONetBOTNIA ja Pesäpuu. 
Ehdollisesti hyväksytyn yhteishankkeen tulee tehdä vaaditut muutokset 
päätoteuttajan hakemuspohjaan sekä lisäksi laatia erillinen konkreettinen 
projektisuunnitelma. Asiakirjat tulee jättää EURA2014 -järjestelmään 
viimeistään  perjantaina 25.9.2020. EU-rahastotyöryhmä käsittelee hakemuksen 
tämän jälkeen.  
 
 
Yhdessä aikuisuuteen ja  Elämässä eteenpäin -yhteishanke  
 
Yhteishankkeella voidaan kehittää yksittäistä hanketta tehokkaammin monitasoista 
lastensuojelun jälkihuollon kehittämistä. HDL:n hanke tuo jälkihuollossa olevien 
nuorten arkipäiväisen ja kasvokkaisen kohtaamisen ja asiakastyön tason 
kehittämistyöhön, kun taas THL:n koordinoima hanke, jossa sosiaalialan 
osaamiskeskus SONet BOTNIA on mukana, luo siinä syntyvän kokemusperäisen 



tiedontuotannon kytkemisen sekä paikallisen että kansallisen kehittämisen tueksi. 
Molempia hankehakemuksia tulee vielä tarkentaa ja konkretisoida tämän 
synergiaedun osalta.  
 
Yhteishankkeessa edellytetään hankkeen toimenpiteiden ja tavoitteiden 
konkretisointia suhteessa STM:n jälkihuollon uudistamistyöryhmän raportin 
ehdotuksiin sekä kansallisen rakenteen luomista jälkihuollon pysyvään ja 
päivittyvään tietopohjaan. Molemmissa hankehakemuksissa on ansiokasta 
sukupuolinäkökulman selvitystä horisontaalisena teemana. Myös sukupuolen 
moninaisuus tunnistetaan. Analyysin pohjalta yhteishankkeessakin 
sukupuolinäkökulma tulee integroida hankkeen toimintaan ja tukemaan hankkeen 
tavoitteiden saavuttamista.    
     
Monialaisen lastensuojelun yhteistyöaluehankkeiden valtionavustuspäätöksiä (3) 
odotetaan viikolla 39. Niistä kahdessa SONet BOTNIA on osatoteuttaja (Etelä-
Pohjanmaa ja Pohjanmaa) ja lisäksi yhdessä yhteistyöorganisaationa (Keski-
Pohjanmaa/Soite/Pohjois-Suomen alue).  
   
 
Päätösesitys (AR): Johtoryhmä merkitsee ehdollisen ESR-hankerahoituspäätöksen ja 
valtakunnallisen yhteishankkeen lastensuojelun jälkihuollon kehittämisessä 
valmisteluaikataulun 25.9.2020 mennessä tiedoksi. Monialaisen lastensuojelun 
yhteistyöaluehankkeiden rahoituspäätöksiä odotetaan syyskuun aikana.  
 
Päätös:  Johtoryhmä hyväksyi suurin kiitoksin  esityksen.  
 

8 § Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunta  
 
 
Valtioneuvosto on 4.9  päätöksellä asettanut sosiaalihuollon ammattihenkilöiden 
neuvottelukunnan (liite 4). Neuvottelukunnan toimikausi on 1.9.2020-31.8.2023.  
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan asettaminen perustuu 
sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) annetun lain 31 §:ään. 
Neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanosta on säädetty tarkemmin 
sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetulla valtioneuvoston asetuksella 
(153/2016). 

 
Neuvottelukunnan toiminnan tavoitteena on edistää sosiaalihuollon 
ammattihenkilöiden osaamisen ja työnjaon kehittymistä sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon integraatiota uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa. 
Neuvottelukunta toimii tiiviissä yhteistyössä terveydenhuollon ammattihenkilöiden 



neuvottelukunnan kanssa työnjaon ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöitä koskevan sääntelyn kehittämisessä. 

 
Neuvottelukunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
annetun lain 31 §:ssä säädetään: seurata ja arvioida sosiaalihuollon 
ammattihenkilöiden osaamis- ja koulutustarpeita sekä edistää sosiaalihuollon 
ammattihenkilöiden ammattitaidon ja koulutuksen kehittymistä 
 
-seurata ja arvioida sosiaalihuollon ammattihenkilöiden työnjaon kehittämistarvetta 
sekä edistää tarkoituksenmukaisen tehtävärakenteen muodostumista;  
-seurata ja edistää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskinäistä ja viranomaisten 
välistä sekä asiakkaiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja sen kehittämistä;  
-hoitaa ne tehtävät, jotka määrätään erikseen valtioneuvoston tekemässä 
neuvottelukunnan asettamispäätöksessä. 
 
Tällaisina erikseen määrättyinä tehtävinä neuvottelukunnan tulee toimikaudella 
2020-2023: 

 
-tukea sosiaalihuollon ammattihenkilöiden työnjaon uudistamista 

 
Sosiaalialan osaamiskeskusten verkoston edustajana valtioneuvosto on nimennyt 
valtakunnalliseen sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukuntaan: 
varsinaiseksi jäseneksi Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet 
BOTNIAn kehitysjohtaja Arto Rautajoki ja varajäseneksi Kaakkois-Suomen 
sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy:n toimitusjohtaja Sanna-Riitta Junnonen.  
 
Päätösesitys (AR): Johtoryhmä merkitsee sosiaalihuollon ammattihenkilöiden 
neuvottelukunnan nimeämispäätöksen tiedoksi.  
 
Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen.  
 
9 § SONet BOTNIAn uudet yhteistyösopimukset 
 
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA on tehnyt THL:n 
kanssa sopimuksen yhteishankkeesta ”Covid 19 tuottama arki ja lastensuojelun 
jälkihuollon yhteiskehittäminen”, jossa SONet BOTNIA, Seinäjoen 
Ammattikorkeakoulu Oy toimii valtakunnallisessa  hankkeessa hallinnoijan jälkeen 
suurimpana osatoteuttajana. Sopimuksen ovat tarkastanee Seinäjoen 
Ammattikorkeakoulu Oy:n puolesta vs. rehtori Elina Varamäki ja hallintojohtaja 
Johanna Säilä-Jokinen. Sopimuksen ovat 8.6 allekirjoittaneet THL:n pääjohtaja 



Markku Tervahauta ja osastonjohtaja Tuire Santamäki-Vuori, Seinäjoen 
Ammattikorkeakoulu Oy:n puolesta vs. rehtori Elina Varamäki ja SONet BOTNIAn 
toimintasäännön mukaisesti johtoryhmän puheenjohtaja Erkki Penttinen ja 
kehitysjohtaja Arto Rautajoki.  
 
SOnet BOTNIA on tehnyt 24.8.2020 yhteistyösopimuksen Kansa-koulu III, 
Sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen digitaalisesti – hankkeen 
toteuttamisesta. Sopimuksen ovat tarkastaneen Seinäjoen Ammattikorkeakoulu 
Oy:n puolesta vs. rehtori Elina Varamäki ja hallintojohtaja Johanna Säilä-Jokinen. 
Sopimuksen ovat 24.8 allekirjoittaneet vs. rehtori Elina Varamäki Seinäjoen 
Ammattikorkeakoulun puolesta ja SONet BOTNIAn toimintasäännön mukaisesti 
johtoryhmän puheenjohtaja Jussi Salminen ja kehitysjohtaja Arto Rautajoki sekä 
hallinnoijan edustajana Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasso Oy:n 
toimitusjohtaja Tapio Häyhtiö.  
  
Päätösesitys (AR): Johtoryhmä merkitsee SONet BOTNIAn tekemät 
yhteistyösopimukset tiedoksi.  
 
Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen.  
 
10 § Tiedotettavat asiat 

- SONet BOTNIAn tiedotettavat asiat: 
 
Digisosiaalityön kehittämisen 5.11. alueiden fyysisiä ”kisakatsomoja” ei järjestetä 
turvallisuussyistä. Teamsissä voidaan pitää työpajoja turvallisesti. 
Osaamiskeskusten pieni työryhmä on kokoontunut asiassa. Sosiaalialan 
digitalisaation (sisältäen digisosiaalityön) systemaattinen edistäminen koko 
maassa sopii sosiaalialan osaamiskeskusten strategiseksi tehtäväksi ja on yksi 
perustelu vahvistaa perusrahoitusta. 
 
Työryhmä konkretisoi henkilöstö- ym. tarpeita digisosiaalityössä. Pohjois-Suomen 
sosiaalialan osaamiskeskuksessa ja Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan 
osaamiskeskuksissa on kuntien ja/tai valtionavustusrahoilla palkattuja 
työntekijöitä tukemassa kuntien digitalisaatiota sosiaalityössä. Sosiaalialan 
osaamiskeskuksissa on jo toimia tämän asian edistämiseksi, mutta voimavarat ja 
osaaminen kannattaa koota jatkokehittämistyötä varten.   
 
- Johtoryhmän tiedotettavat asiat 

 
Päätösesitys (AR): Johtoryhmä merkitsee tiedotettavat asiat tiedoksi.  



 
Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen. 
 
11 §  Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja Jussi Salminen päätti kokouksen klo 14.55. 


