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Alueellisen ohjausryhmän kokous 

muistio 
 
AIKA:  maanantai 30.11.2020 klo 14.00-16.05 
PAIKKA: Teams-kokous 
 

varsinainen jäsen varajäsen 

Erkki Penttinen sosiaalityö ja perhepalvelut johtaja Vaasa Berit Kivimäki, joht. sosiaalityönt. Ikäkeskus Vaasa  

Hannu Happonen perusturvajohtaja Laihia  Helena Lahtinen terveys- ja hyvinvointijohtaja, Laihia 

Tiia Krooks, perhepalvelupäällikkö Närpiö   Anette Hakala, perhepalveluiden johtaja Kristiinan-
kaupunki 

Tuula Jäntti Vaasan seudun yhdistykset ry Lotta Pitkänen Järjestö 2.0.-hanke 

Johanna Yliviitala Vaasan seudun sosiaalipsykiatrinen yhd Kirsi Ikäheimonen Vaasan setlementti 

Marjo Luomanen, Lihastautiliitto Anne Salovaara-Kero Kriisikeskus Valo 

Tony Pellfolk, kehitysjohtaja VSHP  Päivi Berg, perusterv.huollon yksikkö VSHP 
Maria Hammar sote-koordinaattori VSHP  

Pirkko Vartiainen Vaasan yliopisto  

Katri Viitasalo Kokkolan yliopistokeskus Chydenius   
Riku Niemistö Vaasan ammattikorkeakoulu 

                                                               Yrkeshögskolan Novia Annika Wentjärvi Yrkeshögskolan Novia 

Fredrica Nyqvist Åbo Akademi  

Varpu Rajaniemi muutosjohtaja Pohjanmaan liitto  

Christine Widd Vöyri  Alice Backström sosiaalijohtaja Mustasaari 

Virpi Kortemäki, palvelualuejohtaja Vaasa  Jussi Björninen palvelualuejohtaja Vaasa 

Carita Blomström, perhepalveluiden johtaja Pietarsaari Carola Lindén sosiaalijohtaja Pietarsaaren seutu 

Tuula Mulju SONet BOTNIA siht. esittelijä  

Päivi Niiranen, aluekoordinaattori Kansa-Koulu III-hanke  

Arto Rautajoki SONet BOTNIA kehitysjohtaja  

 
ASIAT: 
1§ Kokouksen avaus ja läsnäolijat 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
3§ Pöytäkirjojen tarkistaminen 
4§ Tiedoksi 
5§ Kansa-koulu-hanke ja Kanta-kirjaaminen  
6§ Teemalliset ajankohtaistilaisuudet SONet BOTNIAn alueen työntekijöille  
7§ Pohjanmaan hyvinvointialue ajankohtaiskatsaus 
8§ TKI ja O-asiat ja SONet BOTNIAn kehittämishankkeet  
9§ STMn ajankohtaista sosiaalihuollon kehittämisestä sekä Sosiaalijohdon ajankohtaista  
10§ Aikataulun puitteissa keskustelu Pohjanmaan toimintasuunnitelmaan2021 
11§ Seuraavat kokoukset 
12§ Kokouksen päättäminen    
ASIAT: 
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1§      Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat 

 

2§       Esityslistan hyväksyminen 

 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin 

 

 

3§       Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen 

 

Esitys: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion 

Päätös: Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 

 

4§      Tiedoksi 

 

− Vaasan ammattikoulun lehtori Heidi Blom on tulossa työelämävaihtoon SONet BOTNIAan 

kahdeksi viikoksi tammi-helmikuussa 2021. Tehtävä keskittyy digitaaliseen sosiaalityöhön 

ja samalla myös yhteistyön vahvistamiseen ammattikorkeakoulun kanssa.  

− SONet BOTNIAn ohjausryhmän toimintakausi on kaksivuotinen. Uusi toimintakausi 2021-

2022 on alkamassa ja Pohjanmaalta tullaan kysymään kuntien (neljä seutukuntaa), järjestö-

jen (kolme), Vshp:n perusterveydenhuollon yksikön, korkeakoulujen ja muiden kehittämi-

sen kannalta oleellisten alueellisten toimijoiden edustajia ohjausryhmään. Ilmoituksia toi-

vomme joulukuun aikana. Edustajilla suositellaan olevan myös varajäsen. 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 

5§     Kansa-koulu III-hanke ja Kanta-kirjaaminen 

          

Aluekoordinaattori Päivi Niiranen esittelee Kansa-koulu III hanketta (1.4.2020-31.12.2021, 

700 000e), joka tukee Kanta-kirjaamisen osaamista ja edistymistä maakunnissa. Hanke on valtakun-

nallinen Sosiaali- ja terveysministeriön valtioavustama hanke ja sen toteutuksessa ovat mukana 

kaikki Suomen 11 sosiaalialan osaamiskeskusta, jotka ovat palkanneet yhteisiä aluekoordinaatto-

reita toteuttamaan hanketta ympäri maata. Esitys liitteessä 3. 

 

Esitys: Ohjausryhmän jäsenet myös voivat kysyä Kantaan ja kirjaamisen liittyvistä asioista ja sisäl-

löistä tai sen maakunnallisesta keskittämisestä.  Keskustelu ja merkitään tiedoksi. 

 

Keskustelu: Päivi Niiranen esitteli Kansakoulu- III-hankkeen tuen sosiaalihuollon asiakasasiakirja-

lain (1.4.2015) toteuttamiseen. Hanke tukee määrämuotoisen kirjaamisen toteuttamista järjestämällä 

digitaalista valmennusta ja kouluttamalla lisää kirjaamisasiantuntijoita. Hankkeen sisältöjä on tar-

kennettu työntekijäkyselyn avulla. Työntekijöille hanke tarjoaa mahdollisuuden digi-koulutuksiin 

oman aikataulunsa mukaisesti sekä avoimen materiaalipankin, josta voi etsiä tietoa kirjaamisen tu-

eksi - tarvittaessa kirjaamisen periaatteista alkaen. Hanke antaa työntekijöille opastusta Monialai-

seen kirjaamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön rajapinnoilla.  
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Jatkossa tulisi kiinnittää huomiota kirjaamisosaamisen juurruttamiseen sekä erityisesti esimiesten 

rooliin tässä. Hankkeen toteutus ja rahoitus STMltä on 700 000e vuoden 2021 loppuun saakka. Jo-

kaisen sosiaalialan osaamiskeskuksen alueella työskentelee hankkeen työntekijänä aluekoordinaat-

tori. 

 

Hankkeen  em. tiedot, sekä  uutiskirjeen tilaaminen tältä verkkosivulta https://vasso.fi/hank-

keet/kansa-koulu/ . Tietopankki ja tiedot verkostotapaamisista täältä  https://vasso.fi/hank-

keet/kansa-koulu/kirjaamisfoorumi/ ja sivuilla on myös lisätietoja hankkeesta. Yhteydenotot  osoit-

teeseen info@kirjaamisfoormi.fi   

 

Vastauksia keskustelussa esille tulleisiin kysymyksiin: 

₋ Vuoden 2021 puolella em. tiedot saatavilla myös ruotsin kielellä.  

- Korkeakoulut eivät ole tämän hankkeen aikana Kansa-koulun suora kohderyhmä, mutta 

hankkeen verkkosivut kirjaamiskäytännöistä toimivat hyvänä materiaalin lähteenä opetuk-

sessa/opiskelijoille – kuten ne toimivat myös kuntien työntekijöille ja esimiehille. 

- Valmennuksessa on esillä myös se, miten kirjattua tietoa voidaan käyttää laajemmin tiedon 

saamiseksi kirjatusta tiedosta eteenpäin tiedontuotantoon 

- Avoin tietopankki tulee hankkeen internetsivuille vuoden 2021 alussa ja sitä voidaan käyttää 

kaikissa organisaatioissa vapaasti ilman rajoituksia 

- Hanke järjestää yhä verkostotapaamisia, kaksi vuoden 2021 aikana ja niistä tiedotetaan erik-

seen. Aiheena valtakunnallisia teemoja ja ajankohtaisia asioita. 

- THL:ltä on tulossa monialaisen kirjaamisen opas 

- Sosiaalityön koulutustilaisuuksissa on tullut esille huoli siitä, että sosiaalityön kirjaaminen 

sosiaalityönä asiakasasiakirjoissa voi jäädä lastensuojelussa/lapsi- ja perhepalveluissa ja ai-

kuissosiaalityössä liian vähälle. Kysymys liittyy siihen, että sosiaalityöntekijä koordinoi 

myös muita palveluita/ tukipalveluita asiakkaalle ja näissä palvelukokonaisuuksissa sosiaali-

työn rooli jää helposti taustalle kirjaamisissa. Eli on huolta siitä, että kirjaukset eivät anna 

todellista kuvaa sosiaalityön kannalta. Kyse saattaa olla rajapintakirjaamisesta. Toisena 

vaihtoehtona voi olla joskus esim. erillisen päätöksen tekeminen sosiaalityöstä ja sosiaalioh-

jauksesta. Asia on ollut esillä muutamassa lakikoulutuksessa, joissa kouluttaja on suositellut 

sosiaalityön kirjaamisen täsmentämiseen ratkaisua. Palataan vielä asiaan, kunhan nämä tar-

kennukset etsitään em. aiemmista tilaisuuksista. 

 

Esitettiin, että sosiaalihuollon Kanta-asiat tuotaisiin selvemmin esille Pohjanmaan hyvin-

vointikuntayhtymän valmisteluissa. 

 

Päätös: Merkitään tiedoksi ja viestitetään Kanta-asiasta hyvinvointikuntayhtymän valmisteluissa 

kukin omasta tehtävästään käsin. 

 

6§   Teemalliset ajankohtaistilaisuudet SONet BOTNIAn alueen työntekijöille verkkovälittei-

sesti 

SONet BOTNIAlla on mahdollisuus järjestää alueensa sosiaalialan henkilöstölle verkkovälitteisiä 

ajankohtaiskatsauksia Teamsin välityksellä. Jotta ajankohtaiskatsaukset vastaisivat työntekijöiden 

tarpeita, tekisimme webropol-kyselyn työntekijöille aiheista ja kuinka usein tilaisuuksia olisi hyvä 

järjestää ja minkä mittaisina. Katsaukset olisivat aamulla ja 30-40 minuuttia kestäviä, niissä olisi 

aiheen asiantuntija alustajana ja vastaamassa osallistujien kysymyksiin. Tilaa on myös keskuste-

lulle. Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos on käynnistänyt ajankohtaiskatsaukset alueellaan vuosi 

sitten. Heillä on toiminnasta hyviä kokemuksia, samoin kuin keväällä meillä Etelä-Pohjanmaan ko-

keiluna toteutetusta kahdesta tilaisuudesta. Keväällä järjestämästämme lastensuojelun tilaisuuden 

https://vasso.fi/hankkeet/kansa-koulu/
https://vasso.fi/hankkeet/kansa-koulu/
https://vasso.fi/hankkeet/kansa-koulu/kirjaamisfoorumi/
https://vasso.fi/hankkeet/kansa-koulu/kirjaamisfoorumi/
mailto:info@kirjaamisfoormi.fi


4 

perustella huomasimme, että Teamsin avulla työntekijöiden tavoitettavuus oli melko suurta ja esim. 

Pohjanmaalta osallistui 48 henkilöä. 

 

Tiedottamiskanavien laajentamisen tarpeista verkkosivujen lisäksi esim. facebook tai muut mahdol-

lisuudet huomioidaan ohjausryhmän kommenttien perustella 

 

Esitys: Ohjausryhmä ottaa kantaa tilaisuuksien tarpeellisuuteen. Mikäli tilaisuudet katsotaan tar-

peellisiksi, ohjausryhmä voi kokouksessa esittää aiheita ajankohtaistilaisuuksiin. Ohjausryhmä ottaa 

kantaa tiedottamisen kanaviin ja käytännön tarpeisiin. 

 

Keskustelu: Ohjausryhmä piti ajankohtaistilaisuuksien järjestämistä tarpeellisena ja Teamsiä hy-

vänä toteutusvälineenä. Facebookia ei pidetty nyt tärkeänä ja asiaan voidaan palata tarvittaessa. 

 

Päätös: Ajankohtaitilaisuuksien järjestämistä eri aiheista pidettiin tarpeellisina Teamsin välityk-

sellä. Aiheista voidaan tehdä työntekijöille tarvekysely. 

 

7§ Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän valmistelun ajankohtaiskatsaus 

 

      Päivi Berg VSHP:n perusterveydenhuollon yksiköstä kertoo Pohjanmaan hyvinvointikuntayh-      

      tymän valmistelun ajankohtaisasioita. (Liite 4) 

 

Esitys: Keskustelu ja merkitään tiedoksi. 

Keskustelu: Hyvinvointikuntayhtymän valmisteluissa tapahtuu nyt paljon. Hyvä tilannekatsaus 

Päivi Bergin esityksestä liitteessä 4. 

 

Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 

8§   TKI ja O-asiat ja SONet BOTNIAn kehittämishankkeet 

Arto Rautajoki kertoo TKIO-asioiden, tutkimuksen, kehittämisen innovaatioiden ja opetuksen vii-

meaikaisia kuulumisia valtakunnallisesta ja SONet BOTNIAn näkökulmasta. Samoin vuoden ai-

kana SONet BOTNIAssa valmistelluista hankkeista. (Liite 5) 

 

Esityksen oleellisin asia oli TKIO-rakenteiden sisällyttäminen järjestämislakiin ja lakivalmistelun 

kiirehtiminen. SOTE 1.-vaiheen syksyn lausuntokierroksen perusteella tehtävät tarkennukset vie-

dään eduskuntaan vuoden 2020 lopussa. Tähän Järjestämislain ensimmäiseen vaiheeseen ei kuiten-

kaan sisällytetty lainsäädäntöä valtion tutkimusrahoituksesta, TKIO-rakenteista ja koulutuskorvauk-

sista. Näistä on käynnistetty erillisvalmistelu vuonna 2020.TKIO-rakenteiden lakivalmistelua on 

kiirehdittävä, jotta se olisi mukana jo silloin, kun sote-maakunnat ottavat järjestämisvastuun. Muu-

toin esim. sosiaalialan kehittäminen jäisi järjestämislain ulkopuolelle tässä vaiheessa. Asiasta on tu-

lossa laaja kuulemiskierros. Lisäksi Rautajoki tarkasteli sote-maakuntien roolia ja mahdollisuuksia 

TKIO-toiminnassa. 

 

SONet BOTNIAlla on ollut aktiivinen hankevalmistelujen vuosi. Kaikki viisi valmisteltua hanketta 

saivat rahoituksen: Kansa-koulu, Lastensuojelun jälkihuoltonuorten palveluja monialaisesti kehit-

tävä hanke sekä kolme monialaisen lastensuojelun hanketta (yksi per maakunta). Kahta jälkim-

mäistä hanketta valmisteltiin keväällä ja täydennettiin loppukesästä ja syksyllä. 

 

Ensimmäisessä Sosiaalityön valtionavustusrahoitushaussa (VTR) jätettiin 24 tutkimusrahoitushan-

kemusta. SONet BOTNIA oli korkeakoulujen yhteistyökumppanina neljässä hakemuksessa, joista 
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yksi oli sosiaalialan osaamiskeskusverkoston hanke. Pohjanmaa on mukana näistä kolmessa  VTR-

hankkeessa. Tarkemmin Arton esityksessä. 

 

Sosiaalihuollon kehittämisohjelma oli vahvana hallitusohjelmassa, mutta sille ei varattu omaa re-

surssia ja se on liitetty mukaan sote-keskus-hankkeisiin. Sosiaalihuolto ei ole vahvasti eikä katta-

vasti mukana sote-uudistuksen hankkeissa. Nyt voidaan hankkeissa ohuesti mukana olleita teemoja 

nostaa vahvemmin esiin.  

 

Sosiaalialan osaamiskeskus on valmis alueelliseen tukeen THL:n, maakuntien ja kuntien kumppa-

neina esim.  rakenteellisen sosiaalityön kehittämistoiminnassa. Kehitysjohtaja esitti, että SONet 

BOTNIAn jokaisessa maakunnissa käydään keskustelu sosiaalialan kehittämisohjelmasta yhdessä 

maakunnan sote-keskusohjelman ja rakennerahahankkeen kanssa. Nostetaan ohjausryhmässä esille  

tarpeita ja kiinnostusta esille ja keskustelaan sote- ja rakenneuudistushankkeiden kanssa yhteistyön 

mahdollisuudesta sen mukaan, millaisia tarpeita ilmenee. 

 

 Kehittämisohjelman sisältö julkaistiin nyt loppuvuodesta. 

 

Esitys: Keskustelu ja merkitään tiedoksi.  

 

Keskustelu: Ajanpuutteen vuoksi sosiaalihuollon kehittämisohjelmasta ei ehditty juurikaan keskus-

telemaan. Erkki Penttinen kertoi, ettei Pohjanmaalta ole jätetty tai olla jättämässä hakemuksia sosi-

aalihuollon kehittämisohjelman kolmeen hakuun. Vaasalla ei ole henkilökohtaisen budjetoinnin 

hankkeen ja osatyökykyisyyshankken vuoksi mahdollisuutta nyt hankehakuihin. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

9§   Ajankohtaista STMltä sosiaalihuollon kehittämisestä sekä valtakunnallisen sosiaalijohto  

       ryltä 

Erkki Penttinen esittelee ajankohtaisia asioita Sosiaalijohto ryn kokouksista sekä kertoo sosiaali-

huollon kehittämisohjelman sisällöistä. STM on yhdistänyt sote-uudistukseen syksystä alkaen sosi-

aalihuollon kehittämisohjelman, jonka sisällön pääpiirteet esitellään kokouksessa. Sosiaalihuollon 

kehittämisohjelma tukee sote-uudistuksen toteutumista maakunnissa sosiaalihuollon toimintojen nä-

kökulmasta. Myös sosiaalihuollon sisällöille on porrastetut hakuaikansa loppusyksystä 2020 alkaen. 

 

Esitys:  

 

Päätös: 

 

10§ Seuraavat kokousajat 

 

Seuraava kokous pidetään myös Teams-kokouksena tammi-helmikuussa 2021. 

 

11§ Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05. 


