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SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan alueellinen toimintakertomus 
2021 (11.3.2022) 
Sosiaalialan osaamiskeskusten tehtävänä on  

• kehittää ja välittää sosiaalialan osaamista ja asiantuntemusta 
• kehittää peruspalveluja sekä erityisosaamista vaativia erityis- ja asiantuntijapalveluja 
• turvata perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys 
• toteuttaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa (STM) 

 

Toimintaympäristö ja kuluneen vuoden työskentelyn painopisteitä 
Vuonna 2021 korona -pandemian yhä jatkuessa laajasti käyttöön otettu etäyhteistyö Teamsin välityksellä 
on vaatinut edelleen uusien etäkehittämisen menetelmien harjoittelua ja teknisten osaamisalueiden 
haltuunottoa. Toisaalta työskentely verkossa on kuitenkin samalla lisännyt toimintamahdollisuuksiamme 
ja olemme kyenneet tarjoamaan toimijoille yhä paremmin saavutettavia verkostotilaisuuksia ja työpajoja. 
Monipuolinen klubitoimintamme EP:llä on edelleen vuoden 2021 aikana koonnut yhteen erityisesti 
aikuissosiaalityön, gerontologisen sosiaalityön, vammaissosiaalityön ja lapsiperhepalvelujen/ 
lastensuojelun toimijoita sekä kuntien että terveydenhuollon sosiaalityön ammattilaisia, mutta mukaan 
on kutsuttu yhä enemmän myös terveydenhuollon edustajia. Lisäksi järjestämämme ylimaakunnalliset 
laajasti eri toimijoille suunnatut sosiaalialan ajankohtaiskatsaukset ovat kompakteina kokonaisuuksina 
mahtuneet ammattilaisten kiireiseen työarkeen. 

Toimintasuunnitelmaamme kirjattu digisosiaalityön edistäminen sosiaalihuollon käytännönläheisessä 
kehittämisessä on 2021 aikana toteutunut erityisesti ajankohtaiskatsauksiimme Etelä-Pohjanmaalla 
konseptoituna toteutustapana, joka vuoden aikana laajennettiin myös muihin Pohjalaismaakuntiimme. 
Varsinaisesti sähköisten palvelujen ja digipalvelujen kehittämisestä on alueellamme vastannut paljolti 
EPSHP, jonka työryhmiin olemme osallistuneet sosiaalihuollon kehittämisen näkökulmien edustajina sen 
lisäksi, että olemme olleet mukana myös kansallisessa kehittämistyössä. Olemme osallistuneet 
digipalvelujen kehitystoimikunnan kokouksiin. Kansallisella tasolla digipalvelujen kehitystyössä on 
seurattu valtakunnallisten mm. STM:n isojen digipalveluja kehittävien hankkeiden toimintaa osana 
hyvinvointialuevalmistelua sekä kansallisten lastensuojelujärjestöjen digipalvelujen kehittämistyötä.  

Vuoden 2021 toiminnassa olemme panostanut EP:llä tulevan hyvinvointialueen valmisteluihin eri 
yhteyksissä, erilaisissa työryhmissä asiantuntijajäseninä ja myös vetäjinä toimiessamme. Osin olemme 
osallistuneet hyvinvointialueen valmisteluun myös osa-aikaisista hanketehtävissämme (EP:n 
soterakenneuudistus /RAKU ja Lastensuojelun monialainen kehittäminen/MONNI, Kansakoulu III-hanke).  

Sosiaalihuollon kehittämistoiminta sote -kehittämisen yhteydessä on jatkunut toimikauden aikana 
alueellamme poikkeuksellisen vilkkaana. EP:llä sosiaalialan osaamiskeskuksen vuoden 2021 toiminta 
painottui paitsi käynnistyneiden kehittämiskokonaisuuksien tukemiseen, edelleen tuntuvasti myös 
erilaisten uusien valtionavustushankkeiden valmisteluun. Roolimme paikantui erityisesti niiden 
sisällölliseen työstämiseen ja asiantuntijakommentointiin paljolti yhteistyökumppaneidemme (lähinnä 
Seinäjoen kaupunki ja EPSHP tai yliopistot) päävastuulla olevissa hankevalmisteluissa (mm. 
Tulevaisuuden sotekeskus/TSK täydennyshaku).  

Edelleen myös YTA-alueille suuntautuvassa valmistelutyössä olimme 2021 mukana yhteisen alueellisen 
Osaamis- ja tukikeskus (=OT keskus) -hankkeen valmistelussa yhdessä EP:n keskeisten toimijoiden 
kanssa, mutta käynnistelimme myös työikäisten sosiaalityöhön kohdentuvan hankkeen innovointia 
Tampereen yliopiston suuntaan mm. sisällöllisiä tarvepeilauksia ja koonteja alueellamme toteuttaen. 
Lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosessien ja väkivaltaa kokeneiden lasten tukeen ja 
hoitoon suuntautuvan Barnahus -hankevalmistelussa (TAYS-alue, Etelä-Pohjanmaan osahanke) SONet 
BOTNIAlla oli kokoava ja pääkirjoittajan rooli.    

YTA-alueilla yhteinen kehittämistoiminta yliopistojen kanssa laajeni SOS VTR -rahoitusten avauduttua 
(=valtion sosiaalihuollon kehittämiseen suunnattu rahoitus): roolimme on painottunut jo käynnistyneiden 
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hankkeiden tukemiseen erityisesti alkuvaiheen erilaisissa suunnittelu- ja tiedotustehtävissä – jatkossa 
enemmän tulosten jalkauttamiseen ja juurruttamiseen.  

Yhtenä konkreettisena työmenetelmäkehittämisen muotona osallistuimme YTA-alueellisena yhteistyönä 
myös asiakasta tukevien asiakaspolkujen löytämiseksi terveydenhuollossa suunnitellun Suuntima -
palvelun kehittämiseen sosiaalihuollon käyttöön soveltuvaksi työkaluksi. Olimme mukana Tays -alueen 
luotsaamassa sosiaalihuollon asiakkuuksien määrittelyä kehittävässä työryhmässä ja järjestimme 
toiminnasta EP:n alueella tietoiskuja sekä sosiaalipalvelujohdolle että laajemmalle kohdeyleisölle 
sosiaalihuollon pilotointien käynnistämiseksi alueella. Valitettavasti työkalun tekniseen toteutukseen 
liittyvät ratkaisut kuitenkin venyivät ja EP:n sosiaalihuollon pilotit eivät päässeet vielä 2021 aikana 
käynnistymään, vaikka asiasta kiinnostuttiinkin muutamilla alueilla. 

Osallistuimme 2021 aikana vahvasti rakenteellisen sosiaalityön kehittämisessä sekä Monitoimijaista 
rakenteellista sosiaalityötä kehittävän MoRA -hankkeen kautta, mutta myös tulevalle 
hyvinvointialueellemme rakenteellista työskentelyä (erityisesti sosiaalinen raportointi) kehitettäessä. EP:n 
soterakenneuudistus -hankkeessa käynnistyneen sosiaalisen raportoinnin monikanavaisen 
tiedontuotannon toimintamallin kehittäminen on toteutunut osin jo hankkeen aikaisena yhteisenä työnä 
(kehittämispäällikön toimiessa 50 % työntekijänä ko. hankkeessa) ja jatkunut hankkeen marraskuulla 
2021 päätyttyä kuntaraportointien ja implementoinnin osalta SB:ssa. Olemme osallistuneet Etelä-
Pohjanmaalta kutsuttuina edustajina myös Sosiaalihuollon kehittämisohjelman myötä käynnistyneisiin 
valtakunnallisiin rakenteellisen sosiaalityön työpajoihin syksyllä 2021. Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskushankkeessa ei ollut sosiaalityöhön suuntautuvaa kehittämistoimintaa perhesosiaalityön tai 
lastensuojelun osalta. Näin ollen on ollut luontevaa, että edellisen LAPE-kauden jälkeen kehittämistyöstä 
SONet BOTNIA on sosiaalihuollon näkökulmasta ottanut erityistä vastuuta, joskin osin SONet BOTNIAssa 
toimivien valtionrahoitushankkeiden (=MONNI, monialainen lastensuojelun kehittämishanke) ja ESR-
hankkeen (YEE, Yhdessä elämässä eteenpäin-hanke) painotusten näkökulmasta, mutta myös kooten eri 
perhe- ja lastensuojelun sosiaalityön verkostoja. Eri lakiuudistuksiin liittyviin lausuntoihin on otettu 
kantaa. SONet BOTNIA otti vastuuta myös Etelä-Pohjanmaan ensimmäisessä yhteisessä sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toteutuksessa koordinoiden, kooten ja kirjoittaen Lasten ja 
perheiden palvelut/monialaisen lastensuojelun ja lapsiperhepalvelujen tukeminen -alatyöryhmän tuotosta 
lopulliseen sote-järjestämissuunnitelmaan. 

Resurssien vaihtuvuus on vaikuttanut ja haastanut työntekijöiden työpanoksen pitkäjänteisestä 
suuntaamista sijaisjaksojen aikana. Kehittämissuunnittelijoiden 50 % työskentely hankkeissa (Etelä-
Pohjanmaan sote rakenneuudistus- sekä MONNI) näkyi tekemisen volyymissa ja suuntasi toimintaa 
vahvasti fokusoituen yhteistyökumppaneiden kanssa suunnittelemiemme ja fasilitoimiemme tilaisuuksien 
toteutukseen. 

SONet BOTNIA koordinoi ja fasilitoi EP:llä useita kehittämisfoorumeita: olemme jatkaneet tutkimukseen 
perustuvan kehittämistyön tukemista järjestämällä sosiaalityön eri substansseihin (aikuissosiaalityö, 
gerontologinen sosiaalityö, lastensuojelu/lapsiperhepalvelut, vammaissosiaalityö) kohdentuvaa 
systemaattista kehittäjäverkosto- ja klubitoimintaa kuntien/alueellisen kehittämistyön vahvistamiseksi 
myös yhteistyössä erityisesti sotevalmistelussa toimivien kehittämiskumppaneidemme kanssa.  Myös 
aikanaan käynnistämämme kuntien ja terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien yhteiset 
työkokoukset ovat jatkuneet vuoden 2021 aikana. Säännöllisinä yhteistyökumppaneitamme 
klubitoiminnoissamme vuoden 2021 aikana ovat olleet erityisesti EP:n sotevalmistelussa olevat hankkeet 
(RAKU ja TSK), MONNI-hanke, YEE-hanke, EPSHP sosiaalityön yksikkö sekä SeAMK ja järjestöistä 
Invalidiliitto vammaissosiaalityön osalta. Tarkemmin yhteistyön toteutumisen muodoista ja sisällöistä voit 
lukea liitteeksi kokoamastamme taulukosta. Vuoden 2021 aikana olemme tilaisuuksissamme 
käynnistäneet tavoitteellista ja suunnitelmallista asiantuntijatiedon koostamista erityisesti so(te) kentän 
kehittämistarpeiden ja muutosvisioiden kartoittamiseksi, mutta myös jatkaneet dialogisten arviointien ja 
työpajojen toteuttamista. Näissä yhteisenä tavoitteena on ollut saattaa alueelta koottu tieto käytännön 
toiminnan hyödyksi.  Päädyimme vuoden aikana järjestämiemme tilaisuuksien pohjalta Etelä-Pohjanmaalla 
toteuttamaan alueellista tiedontuotantoa jäsentävää ns. myllytyskonseptia, jossa osaamiskeskustyönä 
jäsensimme useissa tilaisuuksissa tuotettua ammattilaisten ja asiantuntijoiden tietoa yhteen erilaisissa 
hyvinvointialueen valmistelua edistävissä kehittämisprosesseissa hyödynnettäväksi.   

Vuoden 2021 aikana järjestämiimme eri tavoin teemoitettuihin tutkimus- ja kehittämistoimintaa 
edistäviin verkosto- ja klubitoimintoihimme osallistui kaikkiaan noin 500–600 Etelä-Pohjanmaan alueen 
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toimijaa. Lisäksi olemme toteuttaneet alueelta kartoitettuihin tarpeisiin perustuen lyhytkestoisia, 
koulutuksellisia verkkokatsauksia sekä työseminaaripäiviä ajankohtaiseen tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan liittyen. Kun edelliseen lukuun lisätään vielä verkossa järjestämämme em. 
ylimaakunnalliset sosiaalialan ajankohtaiskatsaukset, voidaan puhua, että olemme jo yksin näillä 
koonneet yhteensä vajaa tuhat alueen toimijaa.  

Loppuvuoden aikana olemme jatkaneet rakenneuudistushankkeen yhteydessä käynnistynyttä 
systemaattista alueellisen tiedontuotannon yhteiskehittämistä eri foorumeilla myös SO-TE-SI ja 
järjestösektorin kanssa. Tiedon tuottamista täydentävät suunnitelmallinen kootun tiedon myllytys ja 
dialogiset arvioinnit ja työpajat, joiden avulla tutkittuun tieto pyritään saattaman käytännön toiminnan 
hyödyksi. Yhteistyötä tehdään yli maakuntarajojen ja valtakunnallisestikin. Olemme pitäneet keskustelua 
yllä myös Living Lab-toiminnan mahdollisuuksista yhdessä SeAMKin kanssa, tosin SONet BOTNIAn 
MONNI-hankkeen osatoteutuksessa Living Lab -toimintaa on jo toteutettu hankkeen eri kehittämisen osa-
alueilla. 

Lisäksi SONet BOTNIAn EP:n vakihenkilöstö on tukenut Sosiaaliasiamies -toiminnan etenemistä 
maakunnan alueella ja sovitusti vastannut myös toiminnan sijaistamisesta lyhytaikaisten poissaolojen 
tilanteissa. SONet BOTNIAn henkilöstö on ollut koordinoimassa ja mukana sosiaaliasiamiehen sekä 
kuntien välisissä yhteistyökokouksissa (sihteerinä), jossa sosiaaliasiamies on raportoinut kunnille 
toimintaansa. Toimintakertomuksen liitteenä on erillinen toimintaraportti vuoden 2021 Sosiaaliasiamies 
-toiminnasta.   

Etelä-Pohjanmaan ohjausryhmässä mukana ovat sosiaalihuollon kunta-/kuntayhtymien edustajat, 
järjestöt, korkeakoulut, perusterveydenhuollon yksikkö sekä maakuntaliitto. Ohjausryhmän on 
kokoontunut 7 kertaa. Toimintamme painpistealueet ovat vuonna 2021 olleet: 

1. Sosiaalihuollon käytännönläheinen kehittäminen ja osaamisen uudistaminen (ml. digitaalisuus) 
2. Sosiaalihuollon tietoperustaisuuden, tietoon perustuvan johtamisen ja tiedonhallinnan 

kehittäminen 
3. Tiedontuotannon ja kehittämisen alueelliset rakenteet TKIO 
4. Pohjoismainen erityistehtävä 

Seuraavassa kuvaamme, miten eri tavoin olemme vuoden 2021 aikana tukeneet 
toimintasuunnitelmaamme kirjattujen tavoitteidenmukaisesti kuntia ja alueellista kehittämistä paitsi 
osaamiskeskustoiminta myös hankkeiden ja muiden yhteistyötahojemme kanssa. Kaikki ohjausryhmän 
linjaamat työtehtävämme ja niiden toteutus perustuvat tarkkaan harkintaan ja suunniteluun, jotta 
tavoitamme mahdollisimman kattavasti Etelä-Pohjanmaan sosiaalialan työntekijöitä ja esihenkilöitä. 

 

1) Sosiaalihuollon käytännönläheinen kehittäminen  
SONet BOTNIA tarjoaa, koordinoi ja fasilitoi edelleen Etelä-Pohjanmaalla erilaisia toimija- tai 
teemapohjaisia kehittämis- ja keskustelufoorumeita paitsi sosiaalihuollon alueellisten 
ajankohtaissisällöille tarkasteluille ja reflektoineille, usein myös soteintegroituvien kokonaisuuksien 
kehittämiseksi. Osallistumme myös alueellisiin ja valtakunnallisiin verkostoihin, ohjausryhmiin ja 
työryhmiin. Säännöllisinä yhteistyökumppaneitamme klubitoiminnoissamme vuoden 2021 aikana ovat 
olleet erityisesti EP:n sotevalmistelussa olevat hankkeet (RAKU ja TSK), MONNI-hanke sekä SeAMK. 
Tarkemmin kuntien ja alueen kehittämistoimintaa edistävistä tilaisuuksista, sisällöistä ja myös 
toteutustavoistamme voit lukea kokoamastamme taulukosta.  

Työikäiset/Aikuissosiaalityö 
Työikäisten parissa toteutettavan (aikuis)sosiaalityön tukeminen on jatkunut tärkeällä sijalla 
toiminnassamme. Käytännön kehittämisen ja osaamisen tukeminen toteutettiin erilaisine 
toimintamuotoineen erityisesti alueellisessa sotevalmistelussa operoivien hankkeiden, muiden 
yhteistyöverkostojen ja sekä uutena 2021 myös SOS VTR (sosiaalihuollon valtion tutkimusrahoitus) -
hankkeiden kanssa. Jyväskylän yliopiston ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Aikumetod 
(aikuissosiaalityön menetelmien) tutkimushankkeessa SONet BOTNIA on osatoteuttajana. Hankkeessa on 
toimintaa mm. Seinäjoella. Käytännössä jatkoimme erityisesti aikuissosiaalityön klubitoiminnan 
koordinointia ja fasilitointia, aikuissosiaalityön johtavien verkoston työkokousten kokoon kutsumista 
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ajankohtaisteemojen äärelle sekä Sosiaalihuollon kehittämisohjelman alueellisten sosiaalihuollon -
pilottien (OTSO-osallistavat menetelmät sekä TASSU-työikäisten asiakassuunnitelma) tukemista yhdessä 
TSK:n ja THL:n kanssa. Tällä ns. pikatreffit -konseptilla vastasimme kentältä tulleeseen toiveeseen tiedon 
ja kokemusten säännöllisestä vaihdosta. 

Ikäihmiset/ Gerontologinen sosiaalityö 
Koordinoimme gerontologisen sosiaalityön tukemisen yhteistä alueellista työryhmää, jossa mukana mm. 
kunta- ja korkeakouluedustajia sekä muita TKIO-toimijoita. Käynnistimme yhdessä suunnitellen 2021 
EP:llä gerontologisen sosiaalityön brändäystä ja kehittämistä kokoamalla laajasti monialaisia ikäihmisten 
parissa työskenteleviä toimijoita yhteen ns. Gesokarkelot-tilaisuuksiimme pohtimaan ikäihmisten parissa 
tehtävän sosiaalityön edistämistä ja toimivia tekemisen tapoja. Lisäksi olemme jatkaneet maakunnallisen 
Ikäihmisten monialaisen kehittäjäryhmän asiantuntijajäsenenä ja esitelleet jäsenille mm. kokemustiedon 
keruun toimintamallia ja suunnanneet sosiaalialan ajankohtaiskatsauksiamme myös ikäihmisten parissa 
työskenteleville ammattilaisille. Lisäksi olemme tuoneet myös rakenteellisen sosiaalityön (sosiaalisen 
raportoinnin) toimintamallia ja alustavia tuloksia tiedoksi ikäihmisten palveluissa työskenteleville 
esihenkilöille ja ammattilaisille. 

Vammaissosiaalityö  
Vammaissosiaalityön kehittämisen tukemiseksi olemme jatkaneet ja koordinoineet EP:llä 
vammaissosiaalityön klubitoimintaa. Kyse on säännöllisesti kokoontuvien tutkimuksellisten työpajojen 
suunnittelusta, fasilitoinnista ja toteutuksesta yhteistyössä Invalidiliiton sekä Tulevaisuuden sotekeskus 
(TSK)- hankkeen kanssa. Lisäksi sosiaalialan ajankohtaiskatsauksissamme olemme tarjonneet myös 
vammaissosiaalityöhön ja -palvelujen edustajille osaamisen tukea käytännön työhön. Olemme toimineet 
2021 aikana asiantuntijajäsenenä Rakenneuudistus -hankkeen -sekä päätyttyä joulukuussa TSK-
hankkeen alaisuuteen siirtyneessä työryhmässä. Lisäksi olemme tuoneet myös rakenteellisen 
sosiaalityön (sosiaalisen raportoinnin) toimintamallia tiedoksi vammaissosiaalityöntoimijoille. 
 
Lape –palvelut: lastensuojelu ja perhesosiaalityö  
Jatkoimme edelleen lastensuojelun ja perhesosiaalityön eri substanssiverkostojen (mm lastensuojelun 
esihenkilöt ja sosiaalityöntekijät, perhesosiaalityö, perheohjaajat ja perhetyöntekijät, jälkihuollon 
työntekijät ja lastenvalvojat) koordinointia ja kehittämisen tukemista. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät 
kokoontuvat keväällä mm. THL.n sijaishuollon valvonnan teeman äärelle, kun vuoden aikana oli viimeiset 
kokoontumiset liittyen Kysy ja kuuntele -tutkimushankkeessa. Lastensuojelun osalta tämä liittyy erityisesti 
MONNI- hankkeen  tavoitekokonaisuuden edistämiseen Etelä-Pohjanmaalla erilaisten kehittämisen 
tiimeissä syntyneiden toimintamallien osalta sekä YTA-alueella sekä verkostoitumalla muiden hankkeiden 
esim. TOP ja LUMO-hankkeiden kanssa tekemällä mm. yhteisen systeemisen koulutussisällön 
lastensuojelun yhteistyökumppaneille. Olimme vahvasti mukana Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskushankkeen eri työryhmissä asiantuntijajäsenenä, mm. osallistuttiin lasten- ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman tekemiseen, perhekeskuskehittämiseen sekä maakunnalliseen LAPE 
yhteistyöryhmään ja ydinryhmään toteutimme yhdessä em. hankkeen ja MONNI-hankkeen kanssa 
maakunnallisen NEPSY-päivän. Käynnistimme syksyllä 2021 myös LAPE & lastensuojelun sosiaalityön klubi 
-toiminnan. Järjestämissuunnitelman kokoaminen lape ja lastensuojelun osalta oli SONet BOTNIAn 
vastuulla. Olimme vahvasti mukana myös koordinoimalla Barnahus-hankkeen osatoteutuksen kirjoittamis- 
ja sisältötyötä sekä yhteistyössä TAYSin ja Pikassos Oy:n kanssa suunnittelimme ja kommentoimme 
verkostopohjaista erityisen vaativan tason lastensuojelun ja lapsiperhepalvelujen OT-keskushanketta, jossa 
Etelä-Pohjanmaan kokonaisuudesta vastaa SONet BOTNIAn osatoteutus. Myös YEE -hanke on tehnyt 
kehittämistyötä Lastensuojelun jälkihuollon ja alaikäisinä ilman huoltajaa maahanmuuttaneiden nuorten 
parissa mm. erilaisten kartoituksia, kehittämisen työpajoja ja muita foorumeita järjestämällä. (YEE-
hankkeen toimintaa on tiivistetty taulukkomuotoiseen toimintakertomukseen). 

 

2) Alueellisen tiedontuotannon ja tiedonhallinnan kehittäminen  
Olemme vuoden 2021 aikana tehneet eri hankkeiden kanssa tiivistä yhteistyötä alueellisen 
tiedontuotannon ja tiedonhallinnan kehittämisen sisällöissä. Sosiaalihuollon tiedonhallinnan 
vahvistamista tuotiin ministeriön kärkihankesuunnitelmiin, mutta käytännössä kirjaamisosaamisen 

https://monnihanke.fi/
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vahvistaminen jäi Kansa-koulu III-hankkeen varaan, pienellä erillisrahoituksella toteutettavaksi. 
Yhteistyötä toteutettiin erityisesti Kansa koulu III-hankkeen kanssa alueemme toimijoiden 
kirjaamisosaamisen edistämiseksi. Kirjaamisosaamista on viety eteenpäin osaamiskeskusten yhteisillä 
Kansa-koulu-hankkeilla nyt kuusi vuotta ja Kansa-koulu III-hanke päättyi vuoden lopussa.  Liitteenä 
hankkeen erillinen toimintakertomus.   

Lisäksi 2021 aikana käytännönläheinen yhtymäpinta alueellisen tiedontuotannon kehittämiseen toteutui 
Rakenneuudistus -hankkeessa, jossa sote-raportoinnin kehittämisen osana valmisteltiin erityisesti 
rakenteellisesta sosiaalityöstä tuttua sosiaalisen raportoinnin mallia nyt yhä monikanavaisemman 
systemaattisen tiedonkeruun- ja raportoinnin työkaluksi ja toimintamalliksi EP:lle. Hankkeen päätyttyä 
marraskuussa 2021 ns. SORA-mallin viimeistelevä analysointi ja kuntaraportoinnin toteutus jäi SONet 
BOTNIAn loppuvuoden tehtäväksi. Ammattilaisten kokemustiedon keruun toimintamalli hyväksyttiin 
käyttöön otettavaksi EP:n hyvinvointialueella 2023, mutta mallin jalkauttaminen, implementointi ja 
kehittäminen jatkuu erityisesti SB:n ja TSK- hankkeen yhteistyönä. Mainittakoon, että itse kehittämistyö 
tapahtui osin myös YTA-alueiden välisenä vertaiskehittämisenä SONet BOTNIAn ja rakenneuudistus -
hankkeiden toimesta yhteistyössä Pikassos Oy:n ja Satasote -hankkeen kanssa. SONet BOTNIA on myös 
ollut asiantuntijajäsenenä useissa EPSHP:n koordinoimissa tiedontuotannon ja tietojohtamisen 
alueellisissa työryhmissä. Sosiaalialan ajankohtaiskatsauksissa on käsitelty mm. myös kirjaamista 
monialaisessa yhteistyössä.   

Nuori- ja kuntalähtöinen tiedontuotannon kehittäminen oli vahvasti toiminnassamme myös 
jälkihuoltonuorten palveluja ja yksin ilman huoltajaa maahanmuuttaneiden nuorten tukipalveluja 
kehittävässä YEE-Yhdessä aikuisuuteen Elämässä eteenpäin THL:n hallinnoimassa kansallisessa ESR-
hankkeessa, jossa SONet BOTNIA oli osatoteuttajana Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-
Pohjanmaalla sekä yhteistyöaluehengessä myös Riihimäellä ja Hausjärvellä Kanta-Hämeessä.  

 
 

3) TKI&O ja soteintegroidun tutkimuksen ja kehittämisen rakenteiden vahvistaminen  
SONet BOTNIAn kannalta keskeisenä toiminnan päätavoitteena on ollut varmistaa EP:lle kiinteä ja toimiva 
yhteys yhteistyöalueen - sekä valtakunnallisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan kanssa. Samoin suorien 
yliopisto-/ korkeakouluyhteyksien vahvistaminen on ollut tärkeää ja toteutunutkin 2021 aikana mm. SOS 
VTR -toiminnan (ml. OT-valmistelut) kautta. 

Aikaisemmin SONet BOTNIA on koordinoinut Etelä-Pohjanmaalla yhteistyössä YTA-alueella toimivan 
sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen käynnistämää sosiaalihuollon TKIO toiminnan kehittämistä 
(esiselvitys). Keväällä 2020 TKIO-toiminnan kokonaisuuden valmistelun koordinointi oli kirjattu 
Rakenneuudistushankkeen sisällöiksi ja TKIO-valmisteluun on valittu kaksi linjaa: 1) sote-
järjestämissuunnitelma ja 2) TKIO-integraatio. SONet BOTNIA oli tiiviisti mukana valmisteluissa eri 
rooleissa eri asiantuntijoidensa panostuksella. Alueen TKIO -toimijoiden yhteistyönä valmisteltiin 
sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallinen yhteinen järjestämissuunnitelma ja sen sisällä esitys 
integroidusta maakunnallisesta TKIO-toiminnasta maakunnan yhteistyötahojen ja muiden maakuntien 
TKIO-toimijoiden kanssa kansallisesti määriteltyjen tiedossa olevien linjausten mukaisesti. Tässä 
työskentelyssä kuvattiin ja vahvistettiin nykyisten kehittämistoimijoiden yhteistyötä.  

Erittäin merkittävää EP:llä olikin 2021 juuri maakuntamme TKIO-toimijoiden yhteistyönä Aksilan 
vetovastuulla valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen maakunnallinen järjestämissuunnitelma, 
johon SONet BOTNIAn henkilöstöä on osallistunut paitsi erilaisten työryhmien jäseninä myös työryhmien 
vetäjänä TKIO laajan ekosysteemin työryhmässä ja toisena vetäjänä TKIO-yhdistetyssä työryhmässä, 
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järjestämissuunnitelman TKIO-ryhmän jäsenenä, TKIO-kirjoittajarukkasessa  sekä LAPE-
kokonaisuuksissa. SONet BOTNIA järjesti varsinkin alkuvaiheessa tilannekuvan ja taustojen 
hahmottamiseksi yhteistyöpalavereita keskeisille sosiaali- ja myös terveydenhuollon toimijoille (TSK, 
RAKU, SONet Botnia, Kansakoulu-hanke, MONNI-hanke jne.), mutta myös alueellinen ohjausryhmä on 
osallistunut vuoden aikana sisältöjen suunnitteluun ja kommentointiin varsin aktiivisesti. Lisäksi SONet 
BOTNIA on tätä työtä tukemaan koonnut taustamateriaalia YTA-alueen aiemmista TKIO-
esiselvitysvaiheista myös EP:n toimijoiden käyttöön. Olemme tuoneet tietoa mm. valtakunnallisesta 
sosiaalialan osaamiskeskusneuvottelukunnasta ja meneillään olevista TKIO-lainsäädäntövalmisteluista 
tilannekatsauksina Etelä-Pohjanmaan TKIO-valmistelun eri työryhmien käyttöön. 

 
SOS VTR-hankkeet sosiaalityön tutkimusta ja kehittämistä edistämässä 

TKIO-toimintaan liittyvät keskeisenä myös sosiaalihuollon valtionrahoituksen saaneet tutkimushankkeet, 
joista kolmessa olemme mukana ja joiden kanssa tekemäämme yhteistyötä ja tukemista vuoden 2021 
aikana olemme sivunneet jo alkuteksteissä.  

SONet BOTNIA on toiminut ”sillanrakentajana” kuntien ja kuntayhtymien suuntaan erityisesti hankkeiden 
alussa, mutta myös niiden paremmin käynnistyttyä. Hankkeiden lopussa sosiaalialan osaamiskeskuksilla 
puolestaan tulee olemaan keskeinen rooli tutkimustulosten juurruttamis- ja kehittämistyössä sekä 
tunnistettujen toimintamallien pilotoinneissa sosiaalialan osaamiskeskusalueilla ja valtakunnallisesti.  
Vielä tässä vaiheessa hankkeiden tuloksia ei ole saatavilla (muita kuin alustavia), mutta jatkossa olemme 
levittämässä ja juurruttamassa hyviä rakenteellisen sosiaalityön toimintamalleja tuleville 
hyvinvointialueille. 

SONet BOTNIAlla on jäsenyys valtakunnallisen SOS VTR (sosiaalityön valtion tutkimusrahoituksen) 
arviointiryhmässä, joka tekee ehdotuksia tutkimustoiminnan painoalueista, tavoitteista ja myös arvioi 
hankkeiden toteutusta. Toimimme paitsi alueellisten pilottien tukena ja yhteistyölinkkinä yliopistojen 
suuntaan, mutta myös tarvittaessa erikseen sovitusti mukana muussakin erikseen sovitussa yhteistyössä, 
jopa myös resurssina hankkeissa sekä mahdollisten uusien hankkeiden valmisteluissa.  MoRa-hankkeessa 
SONet BOTNIA on osatoteuttajana. Hankkeen valtakunnallisen ja tapauskunnissa tapahtuvan 
rakenteellisen sosiaalityön tutkimustyön ja nykytilan tarkastelun pohjalta tavoitteena on luoda 
monitoimijaisen rakenteellisen sosiaalityön hyviä toimintamalleja, joiden mallintamiseen SONet BOTNIA 
osallistuu tapauskuntien (Etelä-Pohjanmaalla Lapua) tukena. Aikuissosiaalityön menetelmien 
vaikuttavuutta tutkiva ja kehittävä AIKUMETOD-hanke on käynnistynyt (Etelä-Pohjanmaalla 
Seinäjoki/TASKU-hanke, SeAMK), mutta varsinainen kehittämistyön ja implementoinnin tuki SONet 
BOTNIAn toteuttamana on käynnistymässä vasta vuoden 2022 puolella. Lastensuojelu lapsen etuna ETU-
hanketta olemme tukeneet alueellamme mm. tiedottaen hankkeen tutkimustoiminnasta, mutta kutsuen 
hankkeen tutkijoita eri verkostoihin asiantuntijajäseniksi. 

LAMPE lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä sosiaalityön VTR-
hanke toimii (1.10.2021-30.9.2023) Pohjanmaalla. Siinä tuotetaan uutta tutkimustietoa 
maahanmuuttajataustaisten lapsiperheiden, nuorten ja lasten palvelutarpeista ja -kokemuksista. 
Hankkeessa tuotetaan materiaali- ja tehtäväpaketti kuntien ja kouluttajien käyttöön. SONet BOTNIA on 
ollut mukana tutkimushankkeen suunnittelussa ja jatkossa tuloksia jalkautetaan myös Etelä-Pohjanmaalla.  

Sosiaalityön VTR-hanke Taloussosiaalityö lapsiperheissä käynnistyi syksyllä 2021. Hankkeen tavoitteena on 
lapsiperheiden talousosaamisen ja taloudellisen toimintakyvyn vahvistaminen. Tutkimushankkeella 
vastataan vaikuttavuuden mittaamisen tarpeeseen sosiaalityössä sekä kehitetään työtapa sosiaalityön 
lapsiperheasiakkaiden taloudenhallinnan ongelmiin. SONet BOTNIA on ollut mukana tutkimushankkeen 
suunnittelussa ja jatkossa tuloksia hyödynnetään myös Etelä-Pohjanmaalla. 
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4) Pohjoismainen erityistehtävä 
Sosiaalialan osaamiskeskusjohto määrittelee Pohjoismaisen erityistehtävän sisällön vuosittain.  Vuoden 
2021 aikana tilannekatsaukset pohjoismaisen vertaiskehittämisen synergian edistämiseksi ovat 
jatkuneet, mutta tällä kertaa ns. sosiaalialan ajankohtaiskatsaus -tilaisuuksiemme kautta, joihin myös 
alueelliselle ohjausryhmän jäseniä olemme kutsuneet.  

Sosiaalialan digitaalinen ajankohtaiskatsaus järjestettiin 8.4.2021 aiheesta ”Ruotsin sosiaalipalvelulaki 
uudistuu - kohti kestäviä sosiaalipalveluja.” Vuoden 2021 uutiskirjeiden teemoja puolestaan olivat: ”Tasa-
arvo ja yhdenvertaisuus sosiaali- ja terveyspalveluissa Ruotsissa” sekä ”Hyvinvoinnin poikkihallinnollisuus 
– tuloksia systemaattisesta tutkimuskatsauksesta. 

 

 

SONet BOTNIAn resursointi Etelä-Pohjanmaalla ja 
ohjausryhmätyöskentely  
Jo edellisenä vuonna alkanut henkilöstön resursseihin ja vaihdoksiin liittynyt tilanne jatkui vuonna 2021. 
Kehitysjohtajan työpanos on ollut 1/3 jakautuen Etelä-Pohjanmaan lisäksi myös Keski-Pohjanmaalle (1/3) 
ja Pohjanmaalle (1/3).  Etelä-Pohjanmaan vakituisen kehittämissuunnittelija on toiminut marraskuun 
loppuun 2021 Rakenneuudistushankkeen sosiaalihuollon tiedontuotannon asiantuntijatehtävässä 50 %:n 
työajalla jatkaen SONet BOTNIAn tehtävässään 50%:n työajalla. Sijaisena toiminut vs. 
kehittämissuunnittelija jatkoi puolestaan 50 % työajalla sijaisuutta marraskuun loppuun ja MONNI-
hankkeessa. Osa-aikainen toimistosihteeri työskenteli kesäkuulle 2021 saakka ja seuraaja aloitti elokuulla 
2021 alkaen. Olemme kuitenkin samanaikaisesti saaneet lisää täydentävää henkilöstöä tiimiimme lähinnä 
lastensuojeluun painottuvien hankkeiden myötä. (Resurssikuvaus tarkentuu myöhemmin). 

Etelä-Pohjanmaan alueellisessa ohjausryhmässä on ollut useita henkilöstövaihdoksia vuoden 2021 
aikana. Ohjausryhmän rakenteen strategisena valintana on ollut valittujen jäsenten monialaisuus jo 
useamman toimintakauden ajan. Sosiaalihuollon yhteistyökumppaneina ohjausryhmässä ovat olleet mm. 
perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, järjestöt, koulutus & tutkimus, maakuntaliitto sekä 
palveluntuottajien edustus. Tämä on mahdollistanut osaamisen jakamista, asioiden eteenpäin saattamista 
laajemmalla rintamalla tuoden syvyyttä ja laajempaa näkemystä keskusteluihin. SONet BOTNIAn 
alueellisella ohjausryhmällä on ollut yhä myös tärkeä roolinsa maakunnassa sosiaalihuollon/sosiaalialan 
keskustelufoorumin kotipesänä ja alustana viime aikoina myös Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen 
valmisteluihin liittyville sisällöllisille keskusteluille erityisesti sosiaaliseen painottuvissa kysymyksissä ja 
niiden esilläpidossa.  

 

 

SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan alueellisen ohjausryhmän 
kokoukset vuonna 2021   
Läpileikkaavasti joka kokouksessa kehitysjohtajan osaamiskeskustoiminnan kansallisen kehittämisen 
ajankohtaiskatsaus sekä kehittämissuunnittelijoiden alueellisen kehittämisen ajankohtaiskatsaus sekä 
alueellinen SOTEn/VATEn seurannan ajankohtaiskatsaukset sekä muita ajankohtaisia teemoja. 

• 25.2.2021: Alueellisen ohjausryhmän järjestäytyminen, toimintakertomuksen 2020 hyväksyminen, 
EP:n soteuudistuksen ajankohtaiskatsaus sekä SONet BOTNIAn alueelliset ja kansalliset tiedotusasiat  

• 26.3.-7.4.2021: SONet BOTNIAn toimintasuunnitelman 2020–2021 hyväksyminen 
(sähköpostikokous)  

• 23.4.2021: SOTE-järjestämissuunnitelma  
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• 3.6.2021: SOTE-tilannekatsaus, SOTE-järjestämissuunnitelmaprosessin eteneminen, kehittämisen 
ajankohtaiskatsaukset  

• 12.8.2021: SOTE-tilannekatsaus, SOTE-järjestämissuunnitelmaprosessin eteneminen, kansallisen ja 
alueellisen kehittämisen ajankohtaiskatsaukset  

• 17.9.2021: SOTE ja sosiaalihuollon kehittämisen instrumentit, Kansa koulu III-hankkeen 
tilannekatsaus, EP:n sotetilannekatsaus/täydennyshaku, aluekatsaukset muut ajankohtaiset 
tiedotusasiat  

• 10.12.2021: VATE:n tilannekatsaus, SOTE-järjestämissuunnitelma, alueellisen ja kansallisen 
osaamiskeskustoiminnan ajankohtaiskatsaukset  

 

 

 
Etelä-Pohjanmaan alueellisen ohjausryhmä 2020–2021 kokoonpano 

Seinäjoen kaupunki/perussopimusosapuoli: 
Harri Jokiranta, projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan SOTE-projekti SONet BOTNIAn 
ohjausryhmän pj. (12/2020 saakka)  
Päivi Saukko, tulosaluejohtaja sosiaalityö (ohjausryhmä pj.) (1/2021 lähtien) 
Anneli Saarinen, tulosaluejohtaja ikäihmisten palvelut (8/2021 saakka), Kristiina Kallio (9–
10/2021), Tarja Palomäki (11/2021 alkaen) 
Tiina Perä, terveyskeskuksen johtava ylilääkäri 
 

Varsinainen jäsen Varajäsen 

Sirpa Tuomela-Jaskari, sosiaalipalvelujohtaja, 
SB:n ohry:n varapj. (Järvi-Pohjanmaan 
perusturva) 

Jaakko Anttila, peruspalvelujohtaja 

Jutta Paavola, sosiaalityön päällikkö (Kuussote) Hanna Lindström, vastaava sosiaalityöntekijä 

Anne Ala-Riihimäki, johtava sosiaalityöntekijä 
(JIKky) 

Anne Leinonen, johtava sosiaalityöntekijä 

Susanna Lammi, vs. sosiaalijohtaja (Ilmajoki)  Minna Savioja, johtava sosiaalityöntekijä  

Merja Latvala, perusturvajohtaja (Isokyrö) Heidi Piirto, sosiaalityöntekijä 

Johanna Lamminen, sosiaalipalvelujohtaja (Lapua) Anna Ruokoja, johtava sosiaalityöntekijä 
(11/2021 alkaen) 

Eija Ala-Toppari-Peltola, sosiaalipalvelujen johtaja   
(Kuntayhtymä Kaksineuvoinen) 
Terhi Järvi, vs. sosiaalipalvelujen johtaja (11/2021 
alkaen) 
 

Terhi Järvi, johtava sosiaalityöntekijä  
 
Niina Kaappola, vs. johtava sosiaalityöntekijä 
(11/2021 alkaen) 

Eija Liikamaa, hyvinvointijohtaja (Kauhajoen 
kaupunki) 

Sami Kiukkonen, hallintojohtaja 

Esko Kiviniitty, sosiaalipalvelujohtaja (LLKY) Tarja Seppälä, johtava sosiaalityöntekijä 

Koulutus ja tutkimus 
Päivi Rinne, koulutusohjelmapäällikkö (SeAMK 
Oy) 

 
Sinikka Volanto, lehtori (6/2021 saakka), Katja 
Valkama, yliopettaja 
Heidi Niemi, yliopiston lehtori (9/2021 alkaen) 
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Satu Ylinen (Tampereen yliopisto, yliopiston 
lehtori) 

Palveluntuottajat, järjestöt 
Marko Rossinen, kunta-asiamies (Etelä-
Pohjanmaan liitto) 
Miisa Lamminen, omaistoiminnan koordinaattori 
(Lakeuden omaishoitajat ry) 
saakka),  
Heidi Pakkala, suunnittelija (Eskoon 
sosiaalipalvelujen kuntayhtymä)  
Heli Tunturi-Kemppainen, ylihoitaja (EPSHP) 

 
Jari Iso-Koivisto, hallintojohtaja  
 
Helena Yli-Harja (Suomen Sjögrenliitto ry)  
 
 
Kaija Metsänranta, kuntayhtymän johtaja 
 
Anna Nurmela, TSK-hanke  

Arto Rautajoki, kehitysjohtaja (SONet BOTNIA) 
Anne Saarijärvi, kehittämissuunnittelija, esittelijä, sihteeri (50 % SB 30.11.21 saakka) 
Auli Romppainen, vs. kehittämissuunnittelija, esittelijä, sihteeri (50 % SB 1-11/2021) 
Marjo Hannu-Jama, kehittämissuunnittelija, Pohjoismainen erityistehtävä, Vaasan kaupunki (30 % 
työaika) 

 
 
Vakituisina asiantuntijajäseninä lisäksi 2021/2022: 
Tytti Luoto, hankepäällikkö (TSK-hanke) 
Carita Liljamo, hankejohtaja (RAKU)/vastuuvalmistelija (VATE) 
Eija Rintala, sosiaali- ja terveysjohtaja (Seinäjoen kaupunki)  
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SONET BOTNIAN TOIMINTAKERTOMUS 2021 (11.3.2022) Romppainen, Saarijärvi, Rautajoki 

I PERUSTOIMINTA  

- KUNTIA/ALUEEN KEHITTÄMISTÄ TUKEVA (ML. MONIALAISET VERKOSTOT, TYÖRYHMÄT- KIRJALLISET KOOSTEET JNE.) 

ETELÄ-POHJANMAA 
• Sosiaaliasiamiestoiminta: perehdytys 9.2.2021 ja 3.12.2021, yhteistyökokoukset kuntien kanssa 1.6.2021 ja 30.9.2021 (Taina, Auli ja Arto, Anne) 
• Lapsiperhevaikutusten arvioinnin LAVA-verkosto: 16.2.2021 (Auli) 
• EP:n maakunnallinen ikäpalvelujen kehittäjäryhmä: n. 1X/kk: 30.3., 27.4.,28.5 ja SB:n esittelyinä kokouksissa Gerontologisen sosiaalityön info 30.3.2021, kokemustiedon keruun ja 

sosiaalisen raportoinnin tietoisku 7.9. 2021 (Anne) 
• Ehkäisevän päihdetyön verkosto 2 x vuosi (sekä asiantuntijana toimiminen työnyrkissä tapaamisten välillä): SB:n kokemustiedonkeruun info 14.9.2021+ suunnitteluun osallistuminen 2x 

(Auli ja Anne) 
• Korkeakouluyhteistyö, joka toteutunut 2021 erityisesti klubitoimintojen suunnittelu ja Living Lab-toiminnan sekä myös TKIO-valmistelujen yhteydessä (näistä tarkemmin 

toimintakertomuksen tekstiosioissa) (Anne ja Auli, Arto) 
• Etelä-Pohjanmaan järjestämissuunnitelman päivityksen päätyöryhmä (Arto ja Auli), lapsiperhepalvelut (pj. Auli) 
• Etelä-Pohjanmaan tulevaisuus -työryhmä (Arto) 
• Etelä-Pohjanmaan sähköisten palvelujen kehitystoimikunta (13.10.2021 ja 17.12.2021) (Arto, Päivi) 

Muut mm. ohjaus- ja projektiryhmät:  
• AKSILAn ohjausryhmä: kokoukset kuukausittain (Arto, varaj. Anne) SB:n alustukset 21.1.2021, 20.4.2021, 18.11.2021 (järjestämissuunnitelman esittely)  
• Järjestöt muutoksessa mukana JMM (ohjausryhmä): Kokouksia 3 x vuonna 2021 (Auli) 
• Toimeksi-hanke/ Toimeksi -hankkeen projektiryhmän jäsenyys: SB:n omat alustukset 18.2.2021, 25.3.2021 ja 16.12.2021 (Anne) 
• EP:n sosiaalijohdon palaverit, SB kutsuttuna asiantuntijajäsenenä: teemoina SOTE-järjestämissuunnitelma 9.4.2021 (Anne, Arto) ja SORA-esittely 17.12.2021 (Anne) 

 
YLIMAAKUNNALLINEN 

• Sosiaalialan ajankohtaiskatsaukset n 1x/kk: alkuvuosi 2021: ”Ruotsin sosiaalipalvelulaki uudistuu - kohti kestäviä sosiaalipalveluja” 9.4.2021;  ”Lähestymiskieltoprosessi- mitä 
ammattilaisen olisi hyvä huomioida & millaista apua on saatavilla Rikosuhripäivystyksestä?” 7.5.2021; ”Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä” 28.5.2021; ”Sosiaalihuollon 
kehittämisohjelma osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaa” 16.9.2021;  ”Sosiaalihuollon palvelutehtävät” 29.10.2021; ”Henkilökohtainen budjetointi” 18.11.2021 ja 
”Kokemuksia kehitysvammaisten Green care työtoiminnasta” 9.12.2021. (Auli, Päivi ja Anne) 

 

ETELÄ-POHJANMAA - YTA - VALTAKUNNALLINEN  
• Suuntima – (SB, TSK, TAYS-alue, SeAMK; KOSKE): EP suunnittelukokoukset: 2x; Sosiaalihuollon kysymykset: 5x; Suuntimainfopäivän suunnittelu: 2x ja Suuntima-infot: 4.2.2021 

(sosiaalijohdolle), 18.2.2021 (EP:n toimijoille), 24.3.2021 (Suuntima Webinaari), 31.8.2021 (info toimijoille) (Anne ja Auli) 
• Tietämisestä toiminnaksi - hyvinvointi ammatillisesta kokemustiedosta, yhteistyössä rakenneuudistushankkeiden ja Pikassoksen kanssa toteutettu rakenteellisen sosiaalityön 

webinaari 26.5.2021 edeltäen suunnittelukokoukset 4x (suunnittelu, koordinaatio, muu fasilitointi sekä alustus Anne, alustus myös Arto) 
• Monialaisen arvioinnin kehittäminen lapsiin kohdistuneiden väkivaltaepäilyjen yhteydessä tehtävässä työssä – Barnahus: Kokouksia 12 x vuonna 2021 (Petta, Noora, Auli) 
• Korkeakoulu -yhteistyö erityisesti SOS VTR – valmistelujen/hanketuen kautta Pirkanmaan (Tay, Pikassos Oy) sekä myös Keski-Suomen (KOSKE, Juy) suuntiin (Arto, Anne) 
• MONNI-hankkeen YTA-aluetasoinen ohjausryhmä: 3x (Arto)  
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• Yhdessä elämässä eteenpäin, YEE-hankkeen viikkokokoukset ja muut STM:n ESR-rahoittajan kanssa pidettävät kokoukset (Arto) 
 
II ASIANTUNTIJATOIMINTA HANKKEIDEN TUKENA  
-KONKREETTINEN HANKESISÄLTÖJEN KEHITTÄMISTYÖ JA SEN TUKEMINEN (ERITYISESTI EP SOTEUUDISTUS-HANKKEET/TSK, RAKU)  

EP:N HYVINVOINTIALUE: SUUNNITTELUA JA SOSIAALIHUOLLON EDISTÄMISTÄ -YHTEISTYÖSSÄ SOTEUUDISTUSHANKKEET (TSK, RAKU)  
• SONet BOTNIA ja SBn hankkeet, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke ja Rakenneuudistushanke yhteistyökokous 15.1.2021 ja 19.10.2021 (Arto, Anne, Auli ja Päivi) 
• Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategisten hankkeiden yhdistetty ohjausryhmä (Arto)  
• EP Sote-uudistus on jo osa arkeasi -tapahtuma 15.4.2021 (fasilitoija työpajassa) (Anne ja Auli) 
• MONNI-TSK- SB-yhteinen: NEPSY-päivä 10.9.2021, yht. 220 osallistujaa. Suunnittelukokouksia x 10 (Auli)  
• TSK LAPE-valmistelua: Maakunnallinen LAPE ryhmä (kokouksia 4 x vuonna 2021, Auli, Arto); Maakunnallinen LAPE ydintyöryhmä (kokouksia 4 x vuonna 2021) (Auli); 

Perhekeskusavainhenkilötyöryhmä kokouksia 7 x vuonna 2021 (Petta ja Auli); Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma -työryhmä (kokouksia 9 x vuonna 2021) (Petta 
ja Auli) 

• EP:n osallisuuspilottien (TASSU ja OTSO) pikatreffit (yhteistyössä SB, TSK ja THL): 1x/kk yhteensä 8 x vuonna 2021 (Anne) 
• RAKU Vammaispalvelut -valmistelua: RAKU-hankkeen Vammaispalvelujen työryhmä: Kokouksia 7 x vuonna 2021 (Auli) 
• RAKU HYTE -valmistelua: Yhdyshenkilötapaaminen (verkostotapaamisia 8x vuonna 2021); Hyte työrukkanen/ydin (kokouksia 6x vuonna 2021) (Auli ja Anne)  
• RAKU Kirjaamisen yhtenäistämisen työryhmä (SB, RAKU-yhteistyönä): kokoukset n 1/ kk x yhteensä 6 vuonna 2021. (Päivi) 

 
 
III MUU SOSIAALIHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN MUKAINEN JA ALUEELLISTA SOTE VALMISTELUA TUKEVA ASIANTUNTIJATOIMINTA  
-PÄÄROOLINA: HANKEHAKEMUSTEN VALMISTELU, KOMMENTOINTI JA MUUT ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT, KOOSTEET, KEHITTÄVÄT ARVIOINTIPROSESSIT 

ETELÄ-POHJANMAAN TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS TÄYDENNYSHAKU:  
• Yhteistyökokoukset, kirjoittajatiimit jne.: Kokouksia 7 x syksyllä ja 30.8.2021 (THLn ohjeistus) (Anne, Auli, Petta) sekä SB:ssa kootut sisältöehdotukset kokemustiedon 

pilotointiraportoinnin pohjalta (Anne) 
• LAPE & lastensuojelun kokonaisuus: Kokouksia 10x syksyllä 2021 (Petta ja Auli)  
• MIEPÄ, sosiaalihuolto: Kokouksia 4 x syksyllä 2021 (Auli, Anne) 

RRF-VALMISTELUTYÖ: 
• Käynnistys 2021 puolella (10.12. ja 16.12.2021), mutta varsinaisesti osallistuminen vuonna 2022 suunnittelukokouksiin mukaan lukien SB:ssa kootut sisältöehdotukset kokemustiedon 

kuntaraportoinnin pohjalta (n 3x), RRF päätyöryhmä (Arto, Päivi, Anne), ohjaava työryhmä (Arto) 
 

TKIO:  
• Useita kokouksia, alueella toiminut alkuun kolme erillistä työtyhmää (Arto vetäjä kahdessa, Anne mukana kahdessa, Päivi yhdessä), jotka yhdistetty syksyllä 2021 (Arto yhdistetyn 

työryhmän II pj., TKIO-ryhmän nyrkki (Arto, Anne), Järjestämissuunnitelman kirjoittajanyrkki (Arto)  
• YTA-alueen TKIO-esiselvityksestä koostetun EP:n päivitysversion esittelyt: TKIO-päätyöryhmä 27.4. ja 12.5. rakennetyöryhmä sekä 23.9.2021 (Anne)  
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ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN VALMISTELUT (11/2021 lähtien) 
• Kuntoutus HVA alajaos (Anne) 8.12.2021  

o TySo -työnyrkki/Osallisuuden tukemiseen liittyvät sosiaalipalvelut 15.12.2021   
o Sosiaalinen kuntoutus (Anne pj. & sihteeri) ryhmän koonti ja valmistelua joulukuulla 2021. Varsinainen toiminta käynnistynyt tammikuussa 2022. 

• Hyvinvointialueen osallisuutta ja osallisuusmallia edistävä työryhmä (Petta) 13.12.2021 
• LAPE ja Lastensuojelu (Auli) 10.12.2021 
• Valmistelussa mukana olevien Teams -kokous 20.12.2021 (Anne, Auli) 

 

ALUEELLIS - VALTAKUNNALLINEN TYÖSKENTELY 

YTA-alueen hankevalmistelut:  
• Barnahus-hankehaku: kokouksia x 4 (huomioiden kirjoitus- ja koordinaatiovastuu) (Auli, Petta ja Noora) 
• Tays; Erva Sosiaalityö ja -ohjaus tulevaisuuden sote-keskuksissa- työpajasarjojen ideointi- ja suunnittelukokoukset: 15.5.2021 ja työpajat 9.8.2021 sekä 23.8.2021-> 

SOTE-uudistus ja sosiaalityö 27.9.2021, Asiakkaan tuen tarpeiden tunnistaminen 1.11.2021 (Anne)  
• OT-keskus-hanke (TAYS-alue): kokouksia x 3 (Arto, Auli, Petta) 
• SOS VTR: AIKUMETOD (Anne, Arto), MoRA (Arto, Anne), LAMPE (Arto), Lapsiperheiden taloussosiaalityö (Arto) sekä Lastensuojelu lapsen etuna (ETU) -hankkeet, useita suunnittelu- ja 

seurantakokouksia sekä valmisteilla olevien hankkeiden (TAY) tarvepeilaukset ja suunnittelua. (Anne, Arto ja Auli) 

Valtakunnallinen:  
• THL:n rakenteellisen sosiaalityön työpajat: SB Etelä-Pohjanmaan edustajana 25.10.2021 (Anne) sekä 25.11.2021 (Auli) 
• STM: Sosiaalihuollon Ammattihenkilöiden neuvottelukunta (Arto) 
• STM: Sosiaalialan osaamiskeskusneuvottelukunta (Arto), Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan lakkauttamista koskevan hallituksen esitystä valmisteleva jaosto (Arto) keväällä 

2021, jaoston työ laitettiin jäihin eduskunnan järjestämislain yhteydessä tekemien lausumien jälkeen 
• STM: Sosiaalityön VTR-tutkimuksen arviointiryhmä (Arto) 
• STM: VTR-tutkimusohjelmaa laativa alatyöryhmä (Arto) 
• STM: Kansanterveysneuvottelukunnan Rakenteet ja Menetelmät jaosto (Arto): Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen kansallisen toimeenpano-ohjelman 2030 

valmistelu, toimeenpanon konkretisointi alueille ym.   
• Talentia: Sosiaalijohto ry:n hallitus, sosiaalialan osaamiskeskusten edustaja (Arto)  
• Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien kuukausikokoukset (Arto) 
• Kansa-koulu III-hankkeen valtakunnallinen ohjausryhmä (Arto) 
• YEE- Yhdessä Aikuisuuteen Elämässä eteenpäin –valtakunnallinen ohjausryhmä (Arto)  
• Osaamiskeskusverkosto, suunnittelijoiden ja kehittämispäälliköiden tapaamiset 2 x vuosi: (Anne ja Auli) 
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SONet BOTNIA:n STRATEGIASTA JOHDETUT PAINOPISTEET 2020-2021- Sosiaalisen vahvistaminen ja vaikuttaminen (läpileikkaavasti) 

1.SOSIAALIHUOLLON KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN KEHITTÄMINEN 
2.ALUEELLISEN TIEDONTUOTANNON JA TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN 
3.TKI&O JA SOTEINTEGROIDUN TUTKIMUKSEN JA KEHITTÄMISEN RAKENTEIDEN VAHVISTAMINEN 
4.POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ 

1. SOSIAALIHUOLLON KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN KEHITTÄMINEN 
• Painopisteinä olevien substanssialueiden kehittäminen sosiaalipalvelujen sisäisen integraation parantamisen näkökulmasta. Palvelualueina ovat työikäisten, lapsiperheiden, lastensuojelun, 

perheoikeudellisten, vammaispalveluiden ja iäkkäiden palvelut. Huomioimme toiminnassamme myös paljon palveluita tarvitsevat ja monipalveluasiakkaiden näkökulmaa. Toteuttamisessa 
huomioidaan COVID-19. 

• Edistetään edelleen painopisteinä olevien substanssialueiden kehittämistä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työn tukemiseen, ja siinä sosiaalialan ja sosiaalityön osaamisen 
kehittämiseen verkostotoiminnan ja muiden valittujen toimenpiteiden avulla. 

• Tuetaan sektorikohtaisuuden sijaan erityisesti sosiaalipalvelujen sisäisen integraation näkökulmaa ja kehitettyjen toimintamallien juurruttamista ”kokonaisvaltaisemmin” sosiaalialan 
käytännön työarkeen. Sisältöjä tarkennetaan valtakunnallisen kehittämistyön linjojen mukaisesti sisältöjen selvitessä 

 
LAPE-palvelut: lastensuojelu ja perhesosiaalityö (Auli, Anne) 

• Lastensuojelun ja perhesosiaalityön esihenkilöiden maakunnallinen verkosto: 15.1.2021, 5.3.2021, 28.5.2021, 24.9.2021, 4.11.2021 
• Perheoikeudellinen verkosto: Suunnittelua LLKY:n kanssa 16.4.2021 ja verkostot 27.5.2021, 20.8.2021 ja 1.10.2021 
• Jälkihuollon verkosto: Suunnittelukokous yhdessä YEE-hankkeen kanssa 23.2.2021 ja 6.4.2021 ja verkostotapaaminen: 11.5.2021 
• Perhetyö: Ei erillisiä verkostoja vuonna 2021, perhetyön dokumentoinnin kommentointi 
• LAPE ja LS-klubitoiminta: Arviointi, ajankohtaista kehittämisessä 19.11.2021: Eettisyys; (suunnittelukokouksia useita 2x) 
• THL: Kysy ja kuuntele: Kysy ja kuuntele -hankkeen työpaja: Sijaishuollon epäkohtien tunnistaminen ja niihin puuttuminen 16.3.2021 (SB:n yhteistyö), 16.11.2021 

 

Työikäiset/ aikuissosiaalityö (Anne)  
• Klubitoiminta: Tietoon perustuva aikuissosiaalityö 5.5.2021 sekä Osallisuutta vahvistava sosiaalityö 27.10.2021 
• Kuntien ja terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien työkokoukset: Millainen on sosiaalityöntekijöiden tulevaisuus? 21.4.2021 (suunnittelukokouksia 3 ja sen, lisäksi 

aineisto myllytystä) sekä Sosiaalihuollon kehittämisohjelman eteneminen ja katsaus tulevan hyvinvointialueen sosiaalityön ajankohtaiseen kehittämiseen 5.11.2021 
(suunnittelukokouksia 3) 

• Aikuissosiaalityön johtavien viranhaltijoiden verkosto: 26.3, Ajankohtaista EP:llä; 20.8.2021, SORA; 29.9.2021, Täydennyshaun työpaja; 14.12.2021, Chat-palvelut, asiakas- ja 
palveluohjaus, SOS VTR tarvepeilaus 

 

Gerontologinen sosiaalityö (ikäihmisten palvelut) (Anne)  
• Gerontologisen sosiaalityön työryhmä (22.1.,18.2., 12.3., 18.5.,17.8., 24.9.2021, ja 14.10.2021) (koordinointi Anne, jäsenenä Arto) 
• ”Karkelot”: Gerontologisen sosiaalityön kevätkarkelot. GESO-toimintamallit ja erityisen tuen tarpeessa olevan asiakkaan tunnistaminen, 18.5.2021 sekä Gerontologisen sosiaalityön 

syyskarkelot. Ikäihmisten oikeudet – vanhuusoikeus, 14.10.2021 (suunnittelu ja koordinointi/fasilitointi Anne, loppupuheenvuoro 1x Arto)  



 

14 

  

 
Vammaissosiaalityö 

• Klubitoiminta: Yhdessä kohti riittävän hyvää vammaissosiaalityötä 8.4.2021 sekä Vammaisten ihmisten köyhyys 11.11.2021 (suunnittelukokouksia 5/klubi, yhteensä 10 kokousta sekä 
fasilitointi Auli ja Anne)  

2. ALUEELLISEN TIEDONTUOTANNON JA TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN 
• Jatkamme toiminnassamme tutkimusperustaisen kehittämistoiminnan mahdollisuuksien avaamista eri alueellisten ja kansallisten toimijoiden voimavaroja yhteen sovittamalla ml. 

sosiaalialan osaamiskeskusverkosto. 
• Hyödynnämme monitieteistä tutkimustietoa, olemme aktiivinen toimija tutkimusverkostoissa ja osallistumme tutkimustiedon tuottamiseen myös itse. 
• Sosiaalihuollon tiedonkeruun käytäntöjen alueellisen uudistamisen tukeminen (yhdyspinnat THL:n kansallinen kehittäminen, Kansa-koulu III-hanke ja rakennerahahanke). 
• Sosiaalityön VTR-rahoituksen puolesta vaikuttaminen ja käyttöönoton tukeminen. 
• Sosiaalityön sekä sosiaalipalvelujen käytäntötutkimuksen verkostopohjaisen yhteistyön mahdollisuuksien avaaminen Etelä-Pohjanmaalla (valtakunnallisissa ja/tai alueellisissa 

yhteistyöverkostoissa). 
• Fokuksena on tukea tiedontuotantoa erityisesti vastaamaan tiedolla johtamisen tarpeisiin. 

 
MYLLYTYS-toiminta (Anne ja Auli)  

• jatkona sosiaalihuollon alkuvuoden 2021 klubi- ja verkostotapaamisille työpajatuotosten systemaattinen analysointi (16.-17.6.2021) ja koontien nostojen esittelyt alueellisten 
valmistelujen tueksi 18.6.2021 ja 13.8.2021 sekä 8.9.2021, 15.10.2021 ja 4.11.2021 jatkotyöskentely ja analysointi sekä 5.11.2021 tulosten esitelty kuntien ja terveydenhuollon 
sosiaalityöntekijöiden yhteistyökokouksessa 
 

SOS VTR (Arto, Anne) 
• MoRA: yhteispalaverit 23.3,19.4,2.5,23.8,1.11 ja 22.11.2021 (Arto, Anne)  
• Aikumetod: SB ja TASKU-hankkeen palaveri 9.12.2121, SB ja Seinäjoen palaveri 14.12.2021 (Anne, Arto sopimusasiat) 
• Lastensuojelu ETU: LAPE-klubilla 19.11.2022 Tarja Pösö ja Noora Aarnio, oskejohdon tiedotus (Arto)  
• Lampe (Arto) 
• Lapsiperheiden taloussosiaalityö (Arto) 

 
SONet BOTNIA (EP:n SOTE rakenneuudistushanke) (Anne ja Päivi) 

• Kuntaraportointien valmistelu: kunnittaiset analyysit ja priorisointikoosteet, jatkotyöskentelyn suunnittelu ja siitä informointi hankkeen päätyttyä 12/2021 lähtien SONet BOTNIAn työnä 
ja tulosten esittelytilaisuudet (Anne) 

• Kirjaamisen työryhmätyöskentely: Kansakoulu III:n, Rakenneuudistus -hankkeen ja SB:n yhteistyönä: ”Mitä monialainen yhteistyö on? Kirjaamisen näkökulma” 19.1.2021; 
”Sosiaalihuollon asiakas- ja potilastiedot sekä terveydenhuollon potilastiedot” 16.2.2021; ”Henkilötietojen käsittely, tietosuoja ja tietoturva” 13.4.2021; ”Monialaisen kirjaamisen 
oppaan esittelyä” 7.6.2021; ”Kirjaamisen etiikka” 7.9.2021 ja ”Mistä tukea sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämiseen” 7.10.2021 (Päivi)  

 

LAPE/Lastensuojeluhankkeet  
MONNI-hanke: (Auli, Petta) 

• Monialaisten lastensuojeluhankkeiden Kick Off 2.2.2021ja muu THL:n toimintaan ja yhteistyökokouksiin osallistuminen (11.2.2021; 26.2.2021; 10.5.2021; 27.9.2021; 8.12.2021) 
• Monialaisten YTA-alueiden lastensuojeluhankkeiden aamukahvit 1xkk 
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• Lausunnot: osallistuttu lausuntojen sisältöjen tuottamiseen lastensuojelun vaativan sijaishuollon sekä lastensuojelun asiakasmitoituksen osalta 
• MONNI-hankkeen monialainen työnyrkki (kokouksia 4 vuonna 2021), (Auli, Arto)  
• Kehittämisen tiimit (Petta ja Auli):  

o Lastensuojelun, lastensuojeluyksiköiden ja lasten- ja nuorisopsykiatrian kehittämisen tiimi (28.4., 6.5., 20.5., 3.9. ja 28.9.2021): tiimin tuloksena on mm. syntynyt Oma tiimi -
kokeilu 

o Lastensuojelulain 14§:n mukaisen asiantuntijaryhmän kehittämisen tiimi (9.4., 7.5., 16.6., 25.8. ja 13.9.2021, jonka jälkeen käynnistettiin kokeilu): kehitetty malli 
maakunnalliseksi moniammatilliseksi asiantuntijaryhmäksi uudelle hyvinvointialueelle, toiminta käynnistynyt 10/2021. Konsultaatiot 1xkk 11/2021 alkaen 

o Nepsy-pilotti: LLKY ja SeAMKin Living Lab-opiskelijat (15.3.2021; 13.4.2021; 10.5.2021; 24.5.2021) 
o Nepsy-työn kehittämisen tiimi (23.9., 15.10., 28.10., 2.11., 9.11. ja 16.11.2021): perhesosiaalityön ja lastensuojelun kehittämisen tiimi sekä erillisenä lastensuojelun 

laitosyksiköiden ja perhehoidon kehittämisen tiimit: keskustelut NEPSY-oireisten lasten ja nuorten sekä perheiden palveluista ja pohjan luominen TSK-hankkeelle, mm. 
tietopaketti perhesosiaalipalvelujen ja lastensuojelun hyvistä käytännöistä sekä näkemykset monialaisesta yhteistyöstä.  

• Kouluttauduttu THL:n systeemisen lastensuojelun kouluttajaksi 8pv: 3.-4.12.2020; 4.-5.2.2021; 25.-26.3.2021; 8.-9.6.2021) (Auli) 
• THL:n FIT-mittarin ohjausryhmään osallistuminen (Petta) 
• Valmisteltu materiaali monialaisille yhteistyökumppaneille kahden päivän koulutusmateriaali Sytytään yhdessä? -opitaan lastensuojelusta ja systeemisyydestä (Auli) 
• Sytytään yhdessä-pilottikoulutus: keväällä 2021: 16.4.2021, 4.5.2021 ja 21.5.2021 (Auli) 
• Yhteistyökumppaneiden tapaamiset keväällä: mm. TSK-RAKU (15.1.2021; 21.1.2021), VIP-verkosto (5.1.2021; 16.2.2021) ja Vaatu-verkosto (19.2.2021) (Auli, Petta), Kela (18.1.2021) 

(Auli, Petta), SeAMK (21.1.2021/LivingLab; 9.9.2021/oppitunti) (Auli), sivistysjohto ARVO-verstaan suunnittelua 18.12.2021 (Auli), lastensuojelun esihenkilöt (mm. kokoukset, kysely) 
(Auli), lasten ja nuorisopsykiatria (Auli, Petta), TSK:n kuntakierroksille osallistuminen (5.1.2021; 7.1.2021; 12.1.2021; 19.1.2021; 20.1.2021; 25.1.2021) (Auli) , kokemusasiantuntijat 
EPSHP ja Pesäpuu-yhteistyö (Auli, Petta), TSK päihde- ja mielenterveys -keskustelut (18.3.2021 Miepä) (Auli, Petta)  

• Sytytään yhdessä – opitaan lastensuojelusta ja systeemisyydestä – koulutukset ls. yhteistyökumppaneille (2pv): 15.9.2021 ja 13.10.2021 sekä 10.11.2021 ja 1.12.2021. Osallistuminen 
myös Kanta-Hämeen kahden päivän koulutuksiin toisena kouluttajana ja paikkaamassa kouluttajan poissaoloa Pirkanmaalla. Tehty myös monialaiseen kolutukseen perhe Väli-Monnista 
sukupuu ja verkostoa kuvaava Case-esimerkki, jota hyödynnetty myös maakunnan muissa tilaisuuksissa. (Auli) 

• YTA-MONNIn viikkotiimit maanantaisin (Auli, Petta) 
• MONNI-hankkeen kehittämisen tiimipäivät: 27.1.2021; 27.2.2021; 12.3.2021; 13.4.2021; 7.6.2021; 17.9.2021; 12.11.2021(Auli ja Petta) 
• YTA-MONNI-työnohjaus: osallistuminen 22.2.2021; 15.3.2021; 12.4.2021; 17.5.2021; 20.9.2021; 11.10.2021; 22.11.2021 (Auli ja Petta) 
• Mukana järjestämässä yhteistyössä Pesäpuun Nuorten Foorumia, joka pidettiin 20.11.2021 (Petta) 
• Pesäpuun sijaishuollon juhlapäivän dialogiin CareDay osallistuminen 18.2.2021 (Auli ja Petta) 
• Osallistuminen valtakunnallisille lastensuojelupäiville Jyväskylä 5.-6.10.2021 (Auli, Petta) 

Yhdessä aikuisuuteen- Elämässä Eteenpäin (YEE) -hanke (Lastensuojelun jälkihuollon ja alaikäisenä ilman huoltajaa maahanmuuttaneet nuoret) 
• Alkukartoitus hankekuntiin: Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoki, Lapua, Järvi-Pohjanmaa, Suupohjan LLKY), Teams-kokoukset, tapaamiset kehittämistyön kohdentamiseksi ja tiedon 

keräämiseksi lastensuojelun jälkihuollon nykytilasta, raportoidaan osana THL:n julkaisua Ikkuna aikuisuuteen 3/2022 
• Kehittämisen työpajat yhteistyössä sidosryhmien kanssa (1. Kela-yhteistyön työpaja -jälkihuollon asiakkaiden yhteinen tukeminen, 2. Vaikuttavan jälkihuollon elementit -työpaja) 
• Monialaisen yhteistyön kehittäminen (1.Kokeilu: Nuorten, Kelan ja jälkihuollon yhteistyön tiivistäminen osana asiakassuunnitelmatyötä, 2. Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen 

jälkihuollon verkosto, yhteistyössä SONet BOTNIA:n kanssa, 3.Valmisteltu nuorilähtöisen asiakassuunnitelman kehittämisen pilotointia)  
• THL:n yhteiskehittämisen foorumit, puheenvuorot ja työpajojen fasilitointi (1.Kick off-tilaisuus, hankkeen aloitusseminaari 29.4., 2.Laadukasta aikuistumisen tukea lain ohjaamana -

yhteiskehittämisen foorumi 15.9. ja Tieto toiminnan tukena – lastensuojelun jälkihuolto ja kotoutumisen tukitoimet 27.10) 
• Hankkeen valtakunnalliseen ohjausryhmään on osallistuttu myös Etelä-Pohjanmaan kunnista ja kuntayhtymistä 
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• Nuorten foorumit (1.Ilman huoltajaa alaikäisenä maahanmuuttaneiden keskusteluilta 7.10. (yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa), 2.Toivoa täynnä! Lastensuojelun 
jälkihuollon nuorille 16.10. (yhteistyössä Pesäpuu ry:n kanssa) 

• Nuorten kehittäjäryhmät: ryhmätoiminnan aloittaminen Seinäjoella, 3 +1 x 
• Hyvinvointialue: Kehittäjäsosiaalityöntekijä on osallistunut Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluun suunnittelemalla Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden 

järjestämissuunnitelmaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa (yhteensä 4 kokousta syksyllä 2021).  
• Koulutukset: YEE-hankkeen valtakunnallisia koulutuksia on tarjottu myös Etelä-Pohjanmaan jälkihuollon toimijoille ja sidosryhmille liittyen mm. asiakassuunnitelmatyöskentelyyn ja 

dialogisiin työtapoihin sekä nuorten kokemusasiantuntijuuteen yhteistyössä Pesäpuun kanssa. 

3. TKI&O JA SOTEINTEGROIDUN TUTKIMUKSEN JA KEHITTÄMISEN RAKENTEIDEN VAHVISTAMINEN 
• Sosiaalityön yliopistollisen koulutuksen, tutkimuksellisen kehittämistoiminnan ja osaamiskeskittymien turvaaminen sekä TKI-rakenteen kehittäminen ja yhteistyö myös sosiaalialan 

osaamiskeskusten ja ammattikorkeakoulujen kanssa  
• Tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan sisältöjen, verkostojen ja yhteistyön tarkentaminen ja rakentaminen maakunnissa/SONet BOTNIAn alueella/laajemmalla 

yhteistyöalueella (ml. OT) 
• Tavoitteena on tukea sosiaalityön ja sosiaalitieteellisen tutkimustiedon hyödyntämistä käytännön työtä ja toimijoita palvelevasti. Jo nyt yhteistyökumppaneitamme ovat alueen 

yliopistot, korkeakoulut sekä sosiaalityön opetus- ja tutkimusklinikkatoimijat - jatkossa myös mahdollisesti tulevat laajemmat alueelliset osaamiskeskittymät. 
• Edistetään mm. verkostoissamme yhteistyössä muiden alueellisen tutkimuspohjaisen tiedontuotannon, tutkimuksen, kehittämisen, opettamisen ja innovoinnin parissa toimivien TKI-

yhteistyöorganisaatioiden kanssa 
• Huomioitu yhteys eri kehittämishankkeisiin, esim. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- sekä Rakenneuudistus-, Kansa-koulu- ym. hankkeet 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmatyö 

• TKIO- sote- järjestämissuunnitelman työrukkanen: 24.2.2021, 4.5.2021 (Arto, Anne ja Auli) 
• Päätyöryhmä: 22.6.2021, 31.8.2021, 4.10.2021, 1.11.2021, 29.11.2021 (Arto, Auli) 
• TKIO-alatyöryhmät:  

o Etelä-Pohjanmaan sote-TKIO-työryhmä järjestäminen ja TKKI: 18.10. ja 16.11.2021 (Arto II pj) 
o Etelä-Pohjanmaan TKIO-nyrkki: 1.10., 6.10 ja 12.10 (Arto), järjestämissuunnitelman kirjoittajanyrkki (Arto) ja aikaisemman TKIO:n YTA-alueen esivalmistelun kokonaisuuden 

esittelyä x 3 (Anne) 
• LAPE ja monialaisen lastensuojelun -alatyöryhmä (pj. ja kirjoittamisvastuu) (Auli)    

o Alatyöryhmän kokoukset: 26.8.2021, 24.9.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 12.12.2021 
o Kirjoittajatiimin fasilitointi ja valmistelu: 20.8.2021, 30.8.2021, 2.9.2021, 7.9.2021, 14.9.2021, 16.9.2021, 21.9.2021, 7.10.2021, 8.10.2021, 12.10.2021, 25.10.2021, 9.11.2021, 

30.11.2021 

4. POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ (kehittämissuunnittelija Marjo Hannu-Jama, Vaasan kaupunki, 30% työpanos) 
• Sosiaalialan osaamiskeskusjohto määrittelee Pohjoismaisen erityistehtävän sisällön vuosittain.  

 
• Vuoden 2021 uutiskirjeet: 

o ”Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sosiaali- ja terveyspalveluissa Ruotsissa”  
o ”Hyvinvoinnin poikkihallinnollisuus – tuloksia systemaattisesta tutkimuskatsauksesta”.   

• Sosiaalialan digitaalinen ajankohtaiskatsaus 8.4.2021: ”Ruotsin sosiaalipalvelulaki uudistuu - kohti kestäviä sosiaalipalveluja.” 
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POHJANMAAN TOIMINTAKERTOMUS 2021 
 
Sosiaalialan osaamiskeskusten tehtävänä on pähkinänkuoressa 

• kehittää ja välittää sosiaalialan osaamista ja asiantuntemusta 
• kehittää peruspalveluja sekä erityisosaamista vaativia erityis- ja asiantuntijapalveluja 
• turvata perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys 
• toteuttaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa (STM). 

 
Toimintakauden vaihtuessa kolmen pohjalaismaakunnan toimintaa suunniteltiin SONet BOTNIAn 
johtoryhmän ja maakunnallisten ohjausryhmien yhteisessä suunnitteluiltapäivässä. Tällä turvataan se, 
että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja Pohjanmaalla vuoden 2022 alussa aloittavan 
hyvinvointikuntayhtymän valmistelun aikana toimintamme voisi istua toimintaympäristöönsä, vallitseviin 
olosuhteisiin ja että toimintamme voisi tukea muutosta. Samoin on huomioitu se, että laaja Pohjanmaan 
hyvinvointikuntayhtymän valmistelutyö on koskenut suurta osaa maakunnan yhteistyökumppaneista ja 
esimiehistä. Korona-aikana laajasti käyttöön otettu etäyhteistyö Teamsin välityksellä on lisännyt 
toimintamahdollisuuksiamme ja toimijoille tilaisuuksiemme ja työpajojemme saavutettavuutta.  

 

Pohjanmaan ohjausryhmässä mukana ovat sosiaalihuollon kuntaedustajat, järjestöt, korkeakoulut, 
perusterveydenhuollon yksikkö sekä maakuntaliitto. Ohjausryhmän on kokoontunut neljä kertaa. 
Toimintamme painpistealueet ovat vuonna 2021 olleet: 
 

5. Sosiaalihuollon käytännönläheinen kehittäminen ja osaamisen uudistaminen 
6. Sosiaalihuollon tietoperustaisuuden, tietoon perustuvan johtamisen ja tiedonhallinnan 

kehittäminen 
7. Tiedontuotannon ja kehittämisen alueelliset rakenteet TKIO 
8. Pohjoismainen yhteistyö 

 
Merkittävä muutos on SONet BOTNIAn yhteistyösopimuksen siirtymisen valmistelu Vaasan kaupungilta 
Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän, jonka TKI-yksikön yhteyteen toimintamme on siirtymässä vuoden 
2022 alusta. 

 
Toiminnassamme sovitamme yhteen valtakunnallista ja alueellista kehittämistä. SONet BOTNIA on 
mukana em. Pohjanmaan hankkeiden ohjausryhmässä ja roolimme Pohjanmaan sote-
keskushankeyhteistyössä on lähinnä konsultatiivinen sosiaalihuollon näkökulmasta. Olemme pitäneet 
esillä Sosiaalihuollon kehittämisohjelman teemoja 1) Monialainen sosiaalityö ja vaikuttava sosiaalihuolto 
2) Sosiaalihuollon menetelmällinen kehittäminen sekä 3) Rakenteellinen sosiaalityö, joihin paneutuminen 
on vasta käynnistymässä. Sosiaalialan osaamiskeskus on tukenut monialaisten toimintojen kehittämistä 
THL-yhteistyössä yta-alueittaisissa työpajoissa. Toimintakauden aikana yhteistyötä on tehty niin SONet 
BOTNIAn maakuntien Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kesken kuin Länsi-Suomen 
yhteistyöalueen Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien kanssa sekä valtakunnallisesti.   
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1) Sosiaalihuollon käytännönläheinen kehittäminen ja osaamisen uudistaminen 
Tavoitteena on ollut tukea sosiaalityön suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta niin, että työskentelyä 
sosiaalityön ja -palveluiden vahvistuvien ilmiöiden parissa sekä vaikuttavuuttakin tunnetaan paremmin 
Käynnistimme vuoden aikana työntekijöille suunnatut käytännönläheiset infotilaisuudet ajankohtaisista, 
heidän toivomistaan sosiaalityön aiheista. Aiheita olivat Ruotsin uusi Sosiaalihuoltolaki, monialainen 
kirjaaminen, sosiaalihuollon palvelutehtävät ja merkitys, sosiaalihuollon kehittämisohjelma 
pohjalaismaakunnissamme, henkilökohtainen budjetointi (VpL) sekä kokemuksia kehitysvammaisten 
Green care työtoiminnasta (25-90 osallistujaa).  
 

Sote-keskus-ohjelmaan liittyvien ”Sote-uudistus ja sosiaalityö” –valtakunnallisten ja alueellisten 
tilaisuuksien tarkoituksena on vahvistaa sosiaalihuoltoa osana sote-keskusohjelmaa. Tähän liityy kolmen 
työpajan sarja, joka toteutettiin THLn ja sosiaalialan osaamiskeskusten yhteistyönä yhteistyöalueittain. 
Teemoina olivat monialaisuus sosiaalityössä, asiakkaan tarpeiden tunnistamisessa sekä omatyöntekijän 
tehtävissä. Viimeksi mainittu teema toteutetaan tammi-helmikuussa 2022. 

 
Aikuissosiaalityö  
Taloussosiaalityön on nouseva ilmiö, johon paneuduttiin kaksikielisessä työntekijöille suunnatussa 
työpajasarjassa Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja SONet BOTNIAn 
yhteistyönä. Työpajaoissa käsiteltiin taloussosiaalityön viitekehystä, tietopohjaa, työvälineitä ja kutsuttiin 
mukaan yhteistyökumppaneita (esim. asiakkaan itsearvointi, prosessi, talousneuvolatoiminta ja sen 
käyttöönoton tukeminen, yhteistyö talous- ja velkaneuvonnan kanssa). Asiakkaan oma tilannearvio -
lomake käännettiin työntekijöiden toivomuksesta tarvittaville kielille (ruotsi, arabia, farsi, vietnam). 
Työpajat lisäsivät tietoisuutta aiheesta, työskentelystä ja sen haasteista, antoivat mahdollisuuden 
verkostoitua ja saada tietoa myös tulevan hyvinvointikuntayhtymän kokonaisuudesta ja työikäisten 
palveluista uudessa organisaatiossa. Työpajan jatkeeksi on asiakkaiden osallisuuden parantamiseksi 
suunniteltu kaksikielinen työpaja yhteistyössä AÄ äni kokemusasiantuntijuudelle-hankkeen kanssa 
(Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys). 
         
Osallistumme Kuntaliiton valtakunnalliseen Maakunnallistuva aikuissosiaalityö-verkostoon, jossa aiheina 
olivat rakenteellinen sosiaalityö ja monialainen yhteistyö aikuissosiaalityössä. Verkostossa ovat 
Pohjanmaalta mukana Vaasan, Pietarsaaren ja SONet BOTNIAn edustajat ja välitämme tietoa käsitellyistä 
sisällöistä maakunnassamme. 
 
Toimintakykymittarien tuntemukselle on ollut tarvetta jo aiemmin. Järjestimme ”ICF-
toimintakykymittari: sisältö ja mahdollisuudet aikuissosiaalityössä” -tilaisuudet, joissa perehdytyksen 
lisäksi käsiteltiin toimintakykymittarin käyttöä aikuissosiaalityön ja tulevaisuuden yhteistyön 
näkökulmasta (JAMK.  Osallistujina oli myös vammaispalveluiden ja korkeakoulujen työntekijöitä. 

 
Lastensuojelu  
Lastensuojelun kehittäminen on vahvistunut jo hyvin käynnistyneiden hankkeiden avulla. 

- Länsi-Suomen Monialaisen lastensuojelun hankkeessa (2020-2022 STM) sisältönä on lastensuojelun ja 
mielenterveyspalvelujen (Varsinais-Suomi) koulun ja varhaiskasvatuksen (Satakunta) ja 
päihdepalvelujen (Pohjanmaa) yhteistyö sekä systeeminen työskentelytapa. Hanke on löytänyt hyvin 
pilottinsa sovittaen ne lastensuojelun yhteistyötahojen työtilanteeseen. Samalla näyttäytyy aiempaa 
lähemmin, millaisia odotuksia kehittämiseen ja yhteistyön lisäämiseen yhteistyökumppaneilla on. 
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Hankkeessa työskentelee kaksi osa-aikaista työntekijää ja heidän työnsä tukena on maakunnallinen 
tukiryhmä koko yta-alueen ohjausryhmän lisäksi.  Hankkeen arviointisuunnitelman laadinta, arvioinnin 
toteutus ja raportointi toteutetaan yhteistyössä hankkeen, FSKCn ja SONet BOTNIAn kesken. 

− Lastensuojelun jälkihuoltonuorten palveluja kehittävä hanke YEE (Yhdessä aikuisuuteen ja Elämässä 
eteenpäin 2020-2022 STM:n ESR) kokoaa jälkihuollon keskeiset toimijat, kokemusasiantuntijat ja 
yhteistyökumppanit kehittämään asiakassuunnitelman käyttöä jälkihuollossa.  Päätoteuttajana 
hankkeessa onTHL ja osatoteuttajina Helsingin diakonissalaitos, SONet BOTNIA ja Pesäpuu ry. 
Pohjanmaalta mukana ovat Pietarsaari ja Vaasa sekä Soite, Etelä-Pohjanmaan kuntayhtymiä sekä Kanta-
Hämeestä Hausjärvi ja Riihimäki. 

 
 
 

2) Sosiaalihuollon tiedontuotannon ja tiedonhallinnan kehittäminen 
Tutkimustiedon odotetaan tukevan työn käytäntöjen kehittämistä, vaikuttavuutta ja johtamista. 
Edistimme sitä: 

− toteuttamalla TKI-dialogin siitä, miten alueemme korkeakoulut ml. kehittäjäorganisaatiot voisivat tukea 
sote-uudista ja kehittämistä. TKI-yhteenvedossa ehdotetaan jatkotoimenpiteiksi yhteisten tavoitteiden 
ja vision määrittelyä, Living-lab-tyyppistä toimintaa, ilmiöpohjaista osaamisen kehittämistä, 
opinnäytetöitä, verkostoa tekemään pohjatyötä tiedolla johtamisen tueksi, yhteistä foorumia 
vuoropuhelulle sekä myös sosionomien verkoston perustamista. Dialogiin osallistuivat Yrkeshögskolan 
Novia, Vaasan ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, AÅ bo 
Akademi ja hyvinvointikuntayhtymän ja SONet BOTNIAn edustajat. 

− olemalla mukana Sosiaalihuollon valtion tutkimusrahoitushankkeissa ja määrittelemällä rooliamme 
niissä (esim.  luomalla tutkimuksen käytäntöyhteyttä ja hakemalla kumppanuuksia kuntiin sekä 
juurruttamisessa). Sosiaalityön tutkimusrahoituksella käynnistyneitä tutkimushankkeita, joihin SONet 
BOTNIA osallistuu: 

o Uusimpana tutkimushankkeena v. 2021 Lastensuojelun asiantuntijuus 
maahanmuuttajalasten ja –perheiden sosiaalityössä Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 
JyU ja osatoteuttajina Itä-Suomen yliopisto, TuY, Siirtolaisuusinstituutti ja SONet BOTNIA 
Pohjanmaa/Vaasa 

o Lastensuojelu lasten etuna? –Lapsen hyvinvoinnin arviointi lastensuojelussa ja sen 
rajapinnoilla konsortiohanke Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen 
SOCCAn, sosiaalialan osaamiskeskusverkoston ja Tampereen yliopistonprof. Tarja Pösön 
yhteistyönä. Yhteistyötä olemme tehneet esim. valtakunnallisen kyselyn toteuttamisessa 
ja tiedottamalla käytännönläheisistä tilaisuuksista oman maakuntamme lastensuojeluun. 

o Monitoimijainen rakenteellinen sosiaalityön toimintamalli tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyspalveluissa (JY, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius EP ja KP)  

o Aikuissosiaalityön menetelmien vaikuttavuus AIKUMETOD (JyU Yliopistokeskus 
Chydenius,  THL asiantuntijana, SONet BOTNIA EP) 

− Tuomalla keskusteluun digisosiaalityön selvityksen tukeutuen Ruotsissa tehtyyn selvitykseen ja jonka 
VAMKin lehtori koosti työelämävaihdossa SONet BOTNIAssa.   

 
Kanta-liittymistä olemme tukeneet Kansakoulu III-hankkeella (2020-2021, 11 sosiaalialan 
osaamiskeskusta).  
Kehittäminen on toteutettu pitkälti digitaalisessa oppimisympäristössä ”Kirjaamisfoorumilla”, jossa on 
koulutettu uusia kirjaamisasiantuntijoita ja toteutettu kertausvalmennuksia jo koulutuksen saaneille 
työntekijöille. Materiaalipankista osaajat saavat tukea esim. arkipäivän kirjaamisongelmiin tai 
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sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon. Materiaalia on saatavilla kaksikielisesti. 
Loppuvuodesta Kanta-kehittämiselle on etsitty rahoitusmahdollisuutta RRF-rahoituksesta, joka on ns. 
EUn elpymisväline, ja neuvoteltu SONet BOTNIAn maakuntien liittymisestä Vasson mahdollisesti 
hallinnoimaan hankkeeseen. 

Rakenteellisen sosiaalityön edistäminen: Vuoden aikana ei Pohjanmaalla ole ollut konkreettista tekemistä. 
Rakenteellisen sosiaalityön kehittämisen seuranta lähialueillamme ja osana valtakunnallista 
sosiaalihuollon kehittämisohjelmaa on osa toimintaamme. Tämän ja myös esim. Kuntaliiton rakenteellisen 
sosiaalityön työpajamateriaalien pohjalta ja määrittelemme Pohjanmaallejatkossa tavoitetason ja sisällön 
kehittämiselle. Huomioimme tässä sekä sosiaalihuollon että korkeakoulujen näkökulman. 

Osallistumme edelleen Asiakas ja potilasturvallisuuskeskuksen (aiemmin No harm-centerin(VSHP) 
verkoston toimintaan kommentoijana sosiaalihuollon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön 
näkökulmista. No harm-center avasi sosiaalihuollon näkökulmaa asiakas- ja potilasturvallisuuteen 
keväällä järjestämässään pyöreän pöydän keskustelussa, mihin jatkossa voidaan tarvittaessa tukeutua. 

 

3) Alueelliset rakenteet tietotuotannolle, tutkimukselle ja kehittämiselle TKIO 
 

TKI-rakenteiden valtakunnallinen valmistelu käynnistyi. Lainvalmistelun aikatauluun ja sisältöön on 
haluttu vaikuttaa, jotta TKI-rakenne olisi alueellisesti riittävän laaja-alainen (yta) ja sisältäisi 
samanaikaisesti maakunnissa lähellä palvelutuotantoa olevan kehittämisen mahdollisuuden. Tämän 
isomman kuvan rinnalla on samanaikaisesti huomioitava käytännönläheinen työkäytäntöjen 
kehittäminen ja yhtenäistäminen, jota huomioimme muilla painopistealueillamme. Pohjanmaan 
hyvinvointikuntayhtymässä aloittaa vuoden 2022 alusta toimintansa TKI-yksikkö, johon SONet BOTNIAn 
toiminta on siirtymässä. 

Kumppanuuksissamme läpileikkaavana periaatteena on vuoden aikana ollut TKI-toiminnan ja 
korkeakouluyhteistyön edistäminen, koska Pohjanmaalla on useita korkeakouluja. Korkeakouluyhteistyön 
vahvistumisessa tässä rakenteessa myös SONet BOTNIA on etsinyt keinoja (ks. edellinen painopistealue) 
ja esim. Living lab-tyyppinen toiminta nähdään TKI-toimijoiden keskuudessa hyvin toivottavana.    

SONet BOTNIA on osallistunut Länsi-Suomen yta-alueen tutkimusstrategian laadintaan sekä yhdessä  
ohjausryhmän kanssa olemme kommentoimassa valmisteilla olevaa Pohjanmaanmaan maakuntastra- 
tegiaa. 
 

 

4) Pohjoismainen yhteistyö  
Vuoden 2021- toiminta jatkaa vuoden 2020 tematiikkaa seuraavasti  

₋ Ruotsin sosiaalilainsäädäntöuudistus – infotilaisuus, jakelu ja hyödyntäminen eri toiminta- ja 
kehittäjäverkostoissa ja uudistuksen eteneminen vuoden 2021 aikana 

₋ Muihin Pohjoismaihin suuntautuvien videokonsultaatioiden yhteissuunnittelu kansallisten toimijoiden 
sekä osaamiskeskusten hallinnoimien hankkeiden kanssa esim.TOP-hanke ja lastensuojelun jälkihuoltoa 
kehittävä hanke – tarpeet, tavoitteet, teemat, tahot ja aikataulutus (tavoitteena minimissään 2-3 
konsultaatiota) 
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₋ 1/2021 uutiskirje ilmestyy 2/21 teemalla Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sosiaali- ja terveyspalveluissa 
Ruotsissa sekä 2/2021 uutiskirje ilmestyy 4/21 teemalla Hyvinvoinnin poikkihallinnollisuus – tuloksia 
systemaattisesta tutkimuskatsauksesta  
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Yleistä vuoden 
toiminnasta ja 
toimintaympäristös
tä 
 
 
 
 
 

Pohjanmaan hyky-
valmisteluaika, SBn 
yhteistyösopimukse
n siirron valmistelu 
hykyyn ja 
ohjausryhmässä 
ajankohtaiskatsauks
et valmistelun 
etenemisestä 
VSHPltä. 
Omassa 
toiminnassamme 
painopisteenä TKI-
toiminnan ja 
korkeakouluyhteisty
ön edistäminen 
läpileikkaavasti, 
koska korkeakouluja 
Pohjanmaalla on  
useita. 
Pohjanmaan liiton 
maakuntastrategian 
valmistelu 
kommentoitavana 
ohjausryhmässä 
 

Sote-
hankeyhteistyössä 
sosiaalihuollon 
näkökulma on ollut 
SBssä 
kommentoitavana 
ja konsultoitavana 
hankkeen ai-kana. 
Hankesisällöissä 
eivät 
sosiaalihuollon 
kehittämis- 
ohjelman sisällöt ja 
monialaisen lasten 
suojeluhankkeen 
jalkauttamisen 
sisällöt ole mukana. 
Ohjausryhmän 
esittämät sisällöt 
vähäisesti. 

Korona-aikana 
käyttöön otettu 
Teams on lisännyt 
toimintamahdollis
uuksia ja 
tavoitettavuutta 
maakunnassa ja 
vaikuttanut 
myönteisesti 
toimintaan ja osin 
sisältöihinkin. 
Esim. 
työpajasarjat ja 
ajankohtaiskatsau
kset. 

Sosiaalialan 
osaamiskeskustoimi
nnan rahoituksen 
vahvistaminen 
kuntien osuudella 
SONet BOTNIAn 
maakunnissa –
Pohjanmaalla hykyn 
valmisteluaikana ei 
kunnista löytynyt 
responssia.  

Ohjausryhmäjäseny
ydet vuosille 2022-
24 tarkasteltavana 
hykyssä 
 

 

Sosiaalihuollon ja 
sen osaamisen 
käytännönläheinen 
kehittäminen 

Ajankohtaiskatsauk
set /kk 
aiheina: Ruotsin uusi 
SHL, monialainen 
kirjaaminen, 

Taloussosiaalityön 
työpajasarja x2 
(3kpl) 
Taloussosiaalityön 
viitekehys, 

ICF-
toimintakykymitt
ari-tilaisuudet: 
sisältö ja 
mahdollisuudet 

Osana sote-
keskusohjelmaa 
Sote-uudistus ja 
sosiaalityö kolmen 
työpajan sarja THLn 

Lastensuojelussa 
hankekehittämistä 
TOP Monialainen 
lastensuojelu-
hanke sekä 

Asiakas- ja 
potilasturvallis
uus No-harm-
verkostossa – 
esitysten 
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sosiaalihuollon 
palvelutehtävät ja 
merkitys, 
sohukehittämisohjel
ma 
pohjalaismaakunniss
amme, 
henkilökohtainen 
budjetointi vpl, 
kokemuksia 
kehitysvammaisten 
Green care 
työtoiminnasta. (25-
90 osallistujaa) 
 

työvälineitä ja 
yhteityökumppanei
ta: asiakkaan 
itsearvointi, 
prosessi, 
talousneuvolatoimi
nta, yhteistyö 
talous- ja 
velkaneuvonnan 
kanssa. Asiakkaan 
omatilannearvio 
(suomi, ruotsi, 
arabia, farsi, 
vietnam). 
Vahvistuva ilmiö. 
JyU Kokkolan 
yliopistokeskus ja 
SB yhteistyössä. 

aikuissosiaalityöss
ä (JAMK) 
 

ja soskejen 
yhteistyönä yta-
alueittain. 
Monialaisuus 
sosiaalityössä, 
asiakkaan tarpeiden 
tunnistamisessa ja 
omatyöntekijän 
tehtävissä. 
Kuntaliiton 
maakunnallistuva 
aikuissosiaalityön 
verkosto ja 
tiedottaminen 
Pohjanmaalla (3 
edustajaa) 

arviointisuunnitelm
a ja raportointi 
FSKC SB TOP-hanke 
YEE- Elämässä 
eteenpäin: 
Lastensuojelun 
jälkihuollon hanke 

kommentointia 
sosiaalihuollon 
tai kehittämisen 
näkökulmasta 
 
SoTe-
uudistuksen 
sosiaalihuollon 
kehittämisohjel
masta ei ole 
sisältöjä 

Sosiaalihuollon 
tietoperusta ja 
tietoon perustuva 
johtaminen sekä 
tiedonhallinta 
Tutkimushankkeet
*): Vastuunjako 
kolmen 
Pohjalaismaakunna
n kesken: 
Osallistuva 
maakunta levittää 
tietoa. SBn rooli  
linkkinä 

*)Aikuissosiaalityön 
työmenetelmien 
vaikuttavuus 
(AIKUMETOD)-
hanke, 
Päätoteuttajana on 
Jyväskylän yliopisto, 
Kokkolan 
yliopistokeskus 
Chydenius ja THL 
metodisena 
asiantuntijana 
AVAIN-
tietosisältöjen 
tutkimuksessa. 

*)Lastensuojelu 
lapsen etuna? – 
Lapsen 
hyvinvoinnin 
arviointi 
lastensuojelussa ja 
sen rajapinnoilla: 
Pääkaupunkiseudun 
sosiaalialan 
osaamiskeskus 
Soccan, HUS 
hallinnoima 
sosiaalialan 
osaamiskeskusverk
oston 
tutkimushanke 

*)Monitoimijaine
n rakenteellisen 
sosiaalityön  
toimintamalli 
tulevaisuuden 
sosiaali- ja 
terveyspalveluiss
a (MoRa 
tutkimushanke), 
Jyväskylän 
yliopiston ja 
Kokkolan 
yliopistokeskus 
Chydenius ja 
SONet BOTNIA 
osatoteuttajana 

*)Lastensuojelun 
asiantuntijuus 
maahanmuuttajalas
ten ja -perheiden 
sosiaalityössä –
hanke (Lampe) 
Kokkolan 
yliopistokeskus 
Chydenius JyU; 
Osatoteuttajina Itä-
Suomen yliopisto, 
TuY, 
Siirtolaisuusinstituut
ti ja SONet BOTNIA. 

Kansa-koulu III –
hanke 
Uusien 
kirjaamisasiantuntij
oiden valmennus ja 
aikaisemmin 
valmennettujen 
kertausvalmennus 
digitaalisella 
kirjaamisfoorumilla 
(Sosiaalialan 
osaamiskeskukset 
Vasson 
hallinnoimana) 

Rakenteellisen 
sosiaalityön 
tilaisuus ja EPn 
mallin esittely 
(EPn 
rakenneuudistu
s-hanke). 
Rakenteellisen 
sosiaalityön 
sisältöjen 
aktiivinen 
seuranta, koska  
sen edistämisen 
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tutkimuksen ja 
kuntien 
yhteistyössä ja 
esim. työpajojen 
fasilitoinnissa. 

SONet BOTNIA 
osatoteuttajana. 
 
 

konsortiohankkeen
a Tampereen 
korkeakoulusäätiön
, 
yhteiskuntatieteide
n tiedekunnan 
kanssa.  

SB Pohjanmaa ja 
Vaasa osallistuvat. 
Minkälaista 
asiantuntijuutta 
lastensuojelun 
sosiaalityössä 
tarvitaan, jotta 
palvelutarpeen 
arviointi ja 
käytettävät 
menetelmät 
vastaavat 
maahanmuuttajaper
heiden, -nuorten ja -
lasten tarpeisiin ja 
noudattavat Lasten 
oikeuksien 
sopimusta. 
 
 
 

 
Jatkoksi: 
Sosiaalihuollon 
tiedonhallinnan 
rahoitushaun 
valmistelu ja 
selvittäminen 
Suomen kestävän 
kasvun ohjelmasta 
v. 2021-2025 
(RRF) 
loppuvuodesta 
2022 osket ja 
hyvinvointikuntay
htymä. 
 

määrittely on 
edessä. 

Alueelliset 
rakenteet 
tietotuotannolle ja 
kehittämiselle TKIO 

TKI-kartoitus ja 
dialogi, jossa 
näkyvät kunkin 
korkeakoulun 
profiilit, verkostot ja 
lähiajan ehdotuksia 
Hykyyn siirryttäessä 
SBn vetämänä: 
NOVIA, VAMK, KYC 
JyU, ÅA, Hyky ja SB . 
Pohjanmaan 
korkeakoulujen 
VAMK, NOVIA, ÅA, 
KyC, Pohjanmaan 

Neuvottelut SONet 
BOTNIAn 
sopimuksen 
siirtämisestä 
Pohjanmaalla 
Vaasan kaupungilta 
Pohjanmaan 
hyvinvointikuntayht
ymään ja 
sijoittumisesta sen 
TKI-yksikköön 

Yhteistyön 
tiivistäminen 
korkeakoulujen ja 
SBn kesken esim. 
työelämävaihto, 
jossa Vamkin 
lehtori laati 
Digiaalisen 
sosiaalityön 
raportin, TKI-
dialogi 

   



 

25 

  

 
 
 
 
 

Hykyn edustajan ja 
SB tuottama 
työpaperi TKIO-
toiminnan sisältöjen 
painopisteiksi 
yhteistyöhön (SONet 
BOTNIA) 

Pohjoismainen 
yhteistyö 
Teemoista on tehty 
selvitykset ja niitä 
on hyödynnetty eri 
verkostoissa, 
pidetty teemoista 
alustuksia työ- ja 
johtoryhmissä mm 
oskeneuvottelukunt
a, 
osaamiskeskuspäivä
t, oskeverkosto, 
Kuntaliiton ja THLn 
tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuusver
kostot.  
 

TULEVAISUUDEN 
KESTÄVÄT 
SOSIAALIPALVELUT 
- fokuksessa Ruotsin 
uudis- 
  tuva 
sosiaalilainsäädäntö 
- ennalta 
ehkäisevyys, saa  
  vutettavuus, 
näyttöönpe 
  rustuvuus, tasa-
arvo 
 

TASA-ARVON 
TOTEUTUMINEN 
RUOTSIN 
SOSIAALIPALVELUI
SSA – 
tutkimuskatsaukse
n yhteenveto 
- miten tasa-arvo to 
  teutuu ja palvelu 
  prosessissa ja 
miten  
 sitä voidaan tutkia 
 
 

ENNALTA 
EHKÄISEVYYS 
RUOTSIN 
SOSIAALIPALVELU
ISSA 
- yhteenveto 
valmis 
  tuu vuoden 
loppuun  
  mennessä 
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KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAKERTOMUS  
 

 
STRATEGIASTA JOHDETUT KESKEISET TOIMINTASUUNNITELMAN  
PAINOPISTE-ALUEET JA - SISÄLLÖT TOIMINTASUUNNITELMASSA 

 
MITÄ ON TEHTY/MITEN ON TOTEUTUNUT 2021 
 

 
HUOMIOITA JATKOON 

  
Sosiaalisen vahvistaminen  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yleinen sosiaalialan osaamiskeskustoiminta  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keski-Pohjanmaan alueohjausryhmällä oli vuoden 
aikana kuusi kokousta, jotka kaikki toteutettiin 
etäyhteydellä korona-pandemiasta johtuen. 
 
Ohjausryhmän lisäksi resurssina kehittämispäällikkö 1 
htv sekä kehitysjohtajan ja toimistosihteerin resurssia 
SeAMK:ssa. 
 
Sosiaalityön kuukausikokous on Soiten sote-
organisaatiossa keskeinen sosiaalityön johdon kokous, 
johon kokoontuvat johtavat sosiaalityöntekijät ja 
palvelualuejohtajat sosiaalijohtajan johdolla. SONet 
BOTNIAn kehittämispäällikkö kuuluu työryhmään. 
Osallistuminen onnistui harmittavan harvoin, kun 
esteenä olivat päällekkäiset hankkeiden 
kokousaikataulut.  
 
Kansainvälisen sosiaalityön päivän merkeissä 
valmisteltiin Sosiaalityön ajankohtaispäivä 
maaliskuulle yhteistyönä Centria amk:n, Jyväskylän 
yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, 
Soiten ja  SONet BOTNIAn kanssa. 17.3. Teams-
toteutus. 
 

 
SONet BOTNIAn 
sijoittuminen Soiten 
organisaatiossa vaihtui 
viidennen 
toimintavuoden alussa  
kolmatta kertaa. 
Vuoden 2021 alusta 
lähtien sijoituspaikka 
on Johdon tuki ja 
tuotannon tukipalvelut 
–nimisellä 
toimialueella ja 
vastuualueella 
Osallisuus ja 
kehittämisen tuki.  
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1.Sosiaalialan käytännön 

läheinen kehittäminen ja 
integroituvat palvelut  

 
 

1.1.  
Soite 2.0 sote-keskus -
hankkeen toimeenpanon tuki 
osana hankekoordinaatiota 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sosiaalihuollon kehittämisohjelma osana sote-
keskusohjelmaa –erityisesti rakenteellinen 
sosiaalityö 

Työikäisten sosiaalipalvelujen, ikääntyneiden 
palvelujen, perhekeskuspalvelujen ja 
kuntoutuksen palvelujen yhteensovittaminen 
osaksi sote-vastaanottopalveluja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONet BOTNIA järjesti osaamiskeskuksien 
kehittämissuunnittelijoiden verkoston kokouksen 
3.11.2021  
 
 
 
 
 
SONet BOTNIAn kehitysjohtaja ohjausryhmässä. 
Ohjausryhmä on yhteinen KP Työkyky -hankkeen 
kanssa. 
 
Kehittämispäällikkö jatkoi Soite 2.0 sote-keskus –
hankkeen koordinoijana.  Hankekokonaisuus sisältää 
sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä kuntoutuksen 
palvelujen vastaanottoja yhteensovittavan 
toimenpidekokonaisuuden. Sosiaalialan käytännön 
läheistä kehittämistä sisältävät osahankkeet  
- Sosiaalityön kehittäminen ja integraatio 

(Toteutetaan valtakunnallista suunnitelmaa 
Sosiaalihuollon kehittämisohjelma osana 
tulevaisuuden sote-keskus –ohjelmaa)  

- Ikääntyneiden OmaSoite  
- Perhekeskuksen kehittäminen 
- Kotiin vietävien palvelujen kehittäminen 
- Perhe- ja omaishoitokeskuksen kehittäminen 

 
Soite 2.0 sote-keskus-kokonaisuuteen kuuluu myös 
matalan kynnyksen, ennakoivan ja ehkäisevien 
toiminnan kehittämistä: ryhmätoimintojen, 
elintapavalmennuksen maakunnallisen toimintamallin 
ja osaamisen kehittämistä sekä kokemusosaamisen 

 
 
 
 
 
 
 
 
https://innokyla.fi/fi/
kokonaisuus/keski-
pohjanmaa-
tulevaisuuden-sote-
keskus 
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1.2.  
Sote-uudistukseen liittyvien 
erillisrahoituksen hankkeiden 
toteutuksen tuki – 
yhteensovittaen Soite 2.0 
sote-keskus- ja 
Rakenneuudistus –
hankkeiden kanssa 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

PTT –prosessin päivittämisen ja käyttöönoton 
tuki 

 

 

 

Digitaalisten palvelujen kehittäminen sekä 
kokemusosaamisen hyödyntämisen 
monipuolistaminen läpäisyperiaatteina 
kaikkien yllä mainittujen teemojen 
kehittämisessä  

 
 

Monialaisen lastensuojelun kehittäminen 
Pohjois-Suomessa 2021-2022, Rahoitus STM, 
päähallinnoija Pohjois-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus Poske. Soitella osahanke.  

 

 Keski-Pohjanmaan Työkykyhanke 

 
 
 
 
 
 

monipuolinen hyödyntäminen hankekokonaisuuden 
toiminnoissa. SONet BOTNIA osallistui osahankkeisiin 
liittyvien koulutuksien valmisteluun. 
 
Kehittämispäällikkö koordinoi Monipalvelu-prosessia 
(aiemmin PTT-prosessi, nimi vaihdettu) valmistelevan 
työryhmän toimintaa, kunnes 9/2021 tehtävään 
palkattiin kaksi osa-aikaista koordinaattoria. 
Kehittämissuunnittelija jatkoi heidän kanssaan 
koordinaatiotiimin jäsenenä työstämistä. 
 
SONet BOTNIA /kehittämispäällikkö mukana 
etäasioinnin toimintamallin valmisteluryhmässä. Malli 
valmistui 12/2021. 
 
 
 
 
 
 
Mukana hankkeen ohjausryhmässä, ydintiimissä ja 
Soiten aluetyöryhmässä.  
 
 
 
SONet BOTNIA yhteistyökumppani ja mukana 
hankeryhmässä. Keskeinen tavoite hankkeessa on 
kehittää työllisyyden tuen palvelut osaksi 
tulevaisuuden sote-keskusta, mihin liittyen tehty 
hankeyhteistyötä, kokouksia ja THL-neuvotteluja.  
Hanke liittyy aikuisten sosiaalipalvelujen ja 
kehitysvammaisten työllisyyden edistämiseen.  

 
 
 
 
https://innokyla.fi/fi/t
oimintamalli/etaasioi
nnin-tehostaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://ekollega.fi/ls-
hanke 
 
 
 
 
https://innokyla.fi/fi/k
okonaisuus/keski-
pohjanmaa-kp-
tyokyky-hanke 
 
 

https://ekollega.fi/ls-hanke
https://ekollega.fi/ls-hanke
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1.3.  
Muu substanssialojen 
hanketoiminnan tuki 

 

 
 
Yhdessä aikuisuuteen – elämässä eteenpäin 
(YEE) – ESR –toimintalinjan 5 osahankkeen tuki 

 

 

 

 

TASOS – Taloudellinen toimintakyky ja 
osallisuus – ESR –toimintalinjan 5 
osahankkeen tuki (Jyväskylän yliopisto / 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius hallinnoi) 

MUKAAN – Mukana muutoksessa – ESR –
toimintalinjan 5 hanke (Kaustisen seutukunta 
hallinnoi)  

  

 

 

ENTER – Eteenpäin elämässä! – ESR –
toimintalinjan 5 hanke (Soite hallinnoi)   

 

 

Kehitysvammaiset osallisina Green Care –
palveluiden kehittämisessä osaksi työ- ja 
päivätoimintaa (ESR, hallinnoi Centria AMK) 
 

 
 
Keski-Pohjanmaalla toteutettuja toimenpiteitä; 
Alkukartoitus, kehittämisen työpajoja sidosryhmien 
kanssa, monialaisen yhteistyön kehittäminen, 
osallistuttu THL:n yhteiskehittämisen foorumeihin (3 
kpl), nuorten foorumit, nuorten kehittäjäryhmä, 
koulutuksia ja kaksi julkaisua. Ohjausryhmässä Keski-
Pohjanmaan edustaja Maarit Biskop. 
 
 
Ohjausryhmän toiminnassa mukana.  
 
 
Ohjausryhmän toiminnassa mukana puheenjohtajana. 
Työelämän ulkopuolelle jääneiden 16-64 -vuotiaiden 
tukeminen osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen, 
työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen/vahvistaminen ja 
toiminta- ja palvelumallien kehittäminen 
kohderyhmän tukemiseen, rohkaisuun, aktivointiin, 
jotta he kykenevät hakeutumaan palvelujen piiriin. 
 
Ohjausryhmän toiminnassa mukana. ENTER – 
Elämässä eteenpäin! -hankkeen toiminnan tuki 
pienessä määrin.  Hankkeessa kehitetään matalan 
kynnyksen liikkuvaa toimintamallia päihdetyöhön 
Keski-Pohjanmaalla Hankkeen väliarviointiin 
osallistuminen.  
 
Ohjausryhmässä ja Soiten osahankkeen 
toimijaryhmässä mukana. Hanke päättyi 8/2021.  
 

 
 
 
http://www.sonetbot
nia.fi/hankkeet/yhdes
sa_aikuisuuteen___el
amassa_eteenpain__
yee_.html 
 
 
https://www.chydeni
us.fi/fi/sosiaalitieteet
/tutkimus/tasos-
taloudellinen-
toimintakyky-ja-
sosiaalinen-
osallisuus-hanke 
 
https://kaustisenseut
u.fi/kaustisen-
seutukunta/hanketoi
minta/omat-
hankkeet/mukaan/ 
 
 
 
 
 
https://www.soite.fi/
enter-hanke 
 

http://www.sonetbotnia.fi/hankkeet/yhdessa_aikuisuuteen___elamassa_eteenpain__yee_.html
http://www.sonetbotnia.fi/hankkeet/yhdessa_aikuisuuteen___elamassa_eteenpain__yee_.html
http://www.sonetbotnia.fi/hankkeet/yhdessa_aikuisuuteen___elamassa_eteenpain__yee_.html
http://www.sonetbotnia.fi/hankkeet/yhdessa_aikuisuuteen___elamassa_eteenpain__yee_.html
http://www.sonetbotnia.fi/hankkeet/yhdessa_aikuisuuteen___elamassa_eteenpain__yee_.html
https://www.chydenius.fi/fi/sosiaalitieteet/tutkimus/tasos-taloudellinen-toimintakyky-ja-sosiaalinen-osallisuus-hanke
https://www.chydenius.fi/fi/sosiaalitieteet/tutkimus/tasos-taloudellinen-toimintakyky-ja-sosiaalinen-osallisuus-hanke
https://www.chydenius.fi/fi/sosiaalitieteet/tutkimus/tasos-taloudellinen-toimintakyky-ja-sosiaalinen-osallisuus-hanke
https://www.chydenius.fi/fi/sosiaalitieteet/tutkimus/tasos-taloudellinen-toimintakyky-ja-sosiaalinen-osallisuus-hanke
https://www.chydenius.fi/fi/sosiaalitieteet/tutkimus/tasos-taloudellinen-toimintakyky-ja-sosiaalinen-osallisuus-hanke
https://www.chydenius.fi/fi/sosiaalitieteet/tutkimus/tasos-taloudellinen-toimintakyky-ja-sosiaalinen-osallisuus-hanke
https://www.chydenius.fi/fi/sosiaalitieteet/tutkimus/tasos-taloudellinen-toimintakyky-ja-sosiaalinen-osallisuus-hanke
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2. Sosiaalihuollon 
tiedontuotannon ja 
tiedonhallinnan 
kehittämisen tukeminen  

 

 

Sosiaalihuollon VTR-tutkimuksien toteutuksen 
tuki tutkimushankkeissa, joissa SONet BOTNIA 
on yhteistyökumppanina tai joita toteutetaan 
Soiten alueella 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaalialan digitaalisten 
ajankohtaiskatsauksien järjestäminen  

 

 

Maakunnallistuva aikuissosiaalityö –
verkostoon osallistuminen  

 

 

 

 

 
 
Monitoimijainen rakenteellisen sosiaalityön 
toimintamalli tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyspalveluissa,  MoRa – tutkimushankkeen Keski-
Pohjanmaan toiminnan ja tapahtumien valmisteluun 
ja viestintään osallistuminen. Hankkeen tutkijoiden ja 
oske-toimijoiden yhteistapaamiset teamsilla 
keskimäärin kuukausittain.   
 
Aikuissosiaalityön vaikuttavien menetelmien tutkimus 
AIKUMETOD (1.1.2021-31.12.2022)  
 
 
 
 
 
SONet BOTNIA järjesti 8 ajankohtaiskatsausta, jotka 
keräsivät kiinnostuneita kuulijoita ja keskustelijoita 
kaikista SONet BOTNIAn alueen maakunnista.  
 
 
 
Maakunnallistuva aikuissosiaalityö – verkostossa K-P:n 
edustajina ovat Marja Paananen, Tarja Oikarinen-
Nybacka ja Iiris Jurvansuu. Alueidenvälistä ja 
valtakunnallista yhteistyötä ja tilannekuvan luomista, 
teemoina painottuivat sosiaaliala tulevaisuuden sote-
keskus-hankkeissa ja vastaaminen korona-pandemian 
aiheuttamiin palvelutarpeisiin sosiaalihuollossa.  
 

 
 
 
https://www.jyu.fi/hyt
k/fi/laitokset/yfi/en/re
search/projects/resear
ch-groups/mora 
 
 
 
https://www.chydeniu
s.fi/fi/sosiaalitieteet/tu
tkimus/aikuissosiaality
on-menetelmien-
vaikuttavuus-
aikumetod 
 
http://www.sonetbotn
ia.fi/ajankohtaista/Sosi
aalialan_digitaaliset_aj
ankohtaiskatsaukset__
syksy_2021_240.html 
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Sote-alan monialaiseen yhteistyöhön liittyvän 
tiedontuotannon kehittämiseen osallistuminen 
Soiten tiedon johtamisen työryhmässä ja PTT-
hankkeen toteutuksessa  

 

 

Kansa - Koulu III -hankkeen (päähallinnoija 
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
VASSO) toteutuksen tuki- kirjaamisasiantuntija 
–valmennuksien motivointi ja viestintä 

 

Aktiivinen osallistuminen Soiten tiedon johtamisen 
työryhmässä. Sosiaalialan näkökulmasta tärkeiden 
asioiden viestittämistä. 
 
 
Keski-Pohjanmaalla osallistui kirjaamisvalmentaja -
koulutukseen 11 henkilöä julkiselta sektorilta ja 5 
henkilöä yhdistyksistä ja yksityiseltä sektorilta. 
Hanke kokosi verkkosivuilleen avoimen 
materiaalipankin, josta voi ladata hankkeen 
valmennuksissa käytettyä suomen- ja ruotsinkielistä 
oppimateriaalia.  

https://innokyla.fi/fi/t
oimintamalli/soiten-
tietojohtamisen-
toimintamalli 
 
 
 
https://vasso.fi/hankk
eet/kansa-
koulu/kirjaamisfoorum
i/ 

 3. TKIO - ja sote-integroidun tutkimuksen ja kehittämisen rakenteiden ja 
menetelmien vahvistaminen 

 

  
 

 3.1. Kehittämisen 
rakenteiden vahvistaminen 

Keski-Pohjanmaan sote-kehittämisen TKI –
rakenteen ja strategian valmisteluun 
osallistuminen, osana Soite 2.0 
Rakenneuudistus –hanketta  

 

 

OT-keskustoiminnan valmisteluun 
osallistuminen Pohjois-Suomen 
yhteistyöalueella – osana Soite 2.0 
Rakenneuudistus –hanketta, jonka 
aluekoordinaattorin tehtävään 
kehittämissuunnittelijan työpanosta kiinnitetty 
50 % vuonna 2021   

Soiten SoTe -TKIO -strategian valmistelu eteni raportin 
ja toimintamallin valmisteluvaiheeseen. SONet 
BOTNIA / kehittämispäällikkö koordinoi valmistelua 
yhdessä Soiten kehittämiskoordinaattori Tuija Tuorilan 
kanssa. Rakenneuudistus -hanke päättyi vuoden 2021 
lopussa. 
 
Kehittämispäällikkö toimi hankkeessa Keski-
Pohjanmaan aluekoordinaattorina 1-7/21 50 % 
työajalla ja 10-20 % työajalla 8-10/21. 
Hankkeessa käynnistettiin Keski-Pohjanmaan 
aluetyöryhmän toiminta ja toteutettiin tarvekartoitus 
sote-palveluiden johtaville asiantuntijoille alueella 
sekä työstettiin näistä teemoista alueittain 
tärkeimmät prioriteetit  OT-keskuksen 
jatkovalmistelun hankkeessa. Hankkeelle valmisteltiin 

Keskeinen osa raportin 
työstämisestä jäi 
vuodelle 2022. Useat 
hankevalmistelut 
kuluttivat  paljon 
koordinaattoreiden 
työaikaa ennen 
vuodenvaihdetta.   
 
OT-keskuksen 
seuraavaan, 
vakiinnuttamiseen 
tähtäävän hankkeen 
suunnitelmaan sisältyy 
TKI-yhteistyö 
sosiaalialan 

https://vasso.fi/hankkeet/kansa-koulu/kirjaamisfoorumi/
https://vasso.fi/hankkeet/kansa-koulu/kirjaamisfoorumi/
https://vasso.fi/hankkeet/kansa-koulu/kirjaamisfoorumi/
https://vasso.fi/hankkeet/kansa-koulu/kirjaamisfoorumi/
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jatkosuunnitelma. Pohjoisen alueen OT-toiminnan 
jatkovalmistelu verkostomaisen koordinaatiomallin, 
ydinyksikön ja priorisoitujen toimintojen pilotointi 
toteutuivat hyvin. 

osaamiskeskuksien 
kanssa. 

 3.2.  
Kehittämisen menetelmien 
vahvistaminen 

 
 

 
Dialogisten menetelmien käytön 
vahvistaminen: Keski-Pohjanmaan 
verkostokonsulttien ja läheisneuvonpidon 
koollekutsujien verkoston (VEKO-LNP-
verkosto) koordinointitiimissä 
kehittämissuunnittelija 
verkostokoordinaattorina. 
Verkostokonsulttien koulutuksen tuki. 

 Kuusi henkilöä osallistuu 
verkostokonsulttikoulutukseen vuosina 
2021-2022. Alueellisia koulutuksia 4 pv, 
dialogien harjoittelun ja reflektoinnin 
tilaisuuksien järjestäminen opiskelijoille. 

 Dialogisten menetelmien käytön tuki 
mm. kehittämishankkeissa ja hankkeiden 
itsearvioinneissa 

  
Huolen puheeksiottaminen (HUPU) – 
menetelmän koulutuksien toteuttaminen 

Ennakkovaikutusten arviointiin (EVA) 
perehtyminen ja menetelmän käyttöön 
osallistuminen 

 

 

 

 
SONet BOTNIA/kehittämispäällikkö toimii 
maakunnallisena verkostokoordinaattoria tiettyjen 
verkostodialogisten menetelmien osalta. Dialogien 
toteutuminen:  
- 10 verkostodialogi-tilauksen toteutuksen 
järjestäminen  
- Verkostokonsulttien (VEKO) ja läheisneuvonpidon 
(LNP)koollekutsujien yhteisen verkoston toiminnan 
koordinointi yhdessä Anita Pöyhösen kanssa. Anita 
vastaa LNP-toiminnan koordinoinnista. 
- Esitteiden valmistaminen LNP -toiminnasta 
- Alueellisten oppimis-iltapäivien järjestäminen 4 krt 
veko-opiskelijoiden kanssa 
- Viestintää dialogisten menetelmien koulutuksista ja 
muusta ajankohtaisista asioista VEKO-LNP-verkostolle 
- VEKO-LNP -verkoston kuukausikokoontumisia 7 krt 
 
HUPU -koulutuksen järjestäminen yhdelle 
ammattiryhmälle perhetukipalveluissa, 30 hlöä 
 
Ei mahtunut työaikatauluihin.  
EVA-osaamista Soiten ja SONet BOTNIAn yhteydessä 
löytyy: johtoryhmän puheenjohtaja Jussi Salminen  ja 
alueohjausryhmän jäsen Tuija Tuorila ovat 
toteuttaneet menestyksekkäästi EVA-arviointeja viime 
vuosina Soitessa. 
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Rakenteellisen sosiaalityön / Sosiaalisen 
raportoinnin mallin kehittäminen 
yhteistyössä alueen kuntien kanssa, 
mahdollisesti toteutettavaksi osana 
sähköistä hyvinvointikertomusta (HVK).    

 

Rakenteellisen sosiaalityö otettiin työstettäväksi 
vuoden lopussa. Kehittämispäällikkö oli Keski-
Pohjanmaan edustajana valtakunnallisessa 
rakenteellisen sosiaalityön työryhmässä, jossa 
käynnistettiin valtakunnallisten määrittelyjen 
valmistelu hyvinvointialueiden rakenteelliselle 
sosiaalityölle. 

Sosiaalinen raportointi 
ja rakenteellinen 
sosiaalityö 
painopisteinä vuonna 
2022 

  
4.  
Pohjoismainen 
erityistehtävä - hyödyntää 
omassa toiminnassaan sekä 
osaamiskeskus -verkostossa 
pohjoismaisen yhteistyön 
erityisasiantuntijuutta 
 

 
Valtakunnallisen toimintasuunnitelman 
toimenpiteiden tiedottaminen Keski-
Pohjanmaalla. 

Pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen 
sosiaalisessa raportoinnissa ja sosiaalialan 
digitaalisten ajankohtaiskatsauksien 
toteuttamisessa.   
 
Interreg Aurora –ohjelman ja mahdollisesti 
hankkeen valmisteluun osallistuminen  
 

 
 
 
 
 
Ajankohtaiskatsaus Ruotsin sosiaalipalvelulain 
uudistuksesta.  
 
 
Rahoitushakuja ei vielä avattu vuoden 2021 aikana. 
Tämä oli toisaalta hyvä, kun hankehakuja oli 
muutenkin useita työstettävänä ja toteutettavana. 

 
 
 
 
http://www.sonetbot
nia.fi/yhteistyo/ajank
ohtaista.html 

  
5. 
Järjestöjen ja julkisen 
kumppanuuden 
vahvistaminen 

 
Järjestöyhteistyö  

 
 
 

 

Järjestöyhteistyö on kanavoitunut erityisesti 
hankeyhteistyössä ja alueohjausryhmän toiminnassa. 
Alueohjausryhmän kokouksissa käydään kierros 
osallistujien taustaorganisaatioiden 
ajankohtaiskatsauksista. 
  
OT-keskus -hankkeessa toteutettiin 
konsultaatiopilotointi Ensi- ja turvakotiliiton alue- ja 
kattojärjestöjen edustajien kanssa vaativan 
eroauttamisen kysymyksistä.  
Soite 2.1. täydennyshaussa laajennettiin yhdistys-
yhteistyössä tehtäviä toimintoja. 
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SONet BOTNIAn toimintakertomus 2021: Kansa-koulu III-hanke 
(9.3.2022) 
Hankkeen toimintakausi oli 1.4.2020–31.12.2021. Suomenkieliset asiantuntijavalmennukset järjestettiin 
26.10.2020–19.11.2021 välillä ja ruotsinkieliset valmennukset 16.8.–19.11.2021 välisenä aikana. 
Hankkeen kokonaisbudjetti oli 700 000 euroa. Hankkeen valtionapuviranomaisena toimi STM. 
Hankkeen toteuttivat yhdessä kaikki sosiaalialan osaamiskeskukset. Osaamiskeskusten 
aluekoordinaattorit, hankejohtaja ja hankesihteeri muodostivat hankeverkoston, joka vastasi hankkeen 
operatiivisesta toteuttamisesta. Asiantuntijavalmennuksen sisältöä ja toteutusta pilotoitiin kuntien, 
kuntayhtymien, järjestöjen ja yksityisten yritysten kanssa syksyn 2020 aikana ja varsinaiset 
valmennusryhmät käynnistyivät tammikuussa 2021. Hankkeen keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat 
myös THL ja Kela.  

Hankkeen ensisijaisia kohderyhmiä olivat julkisissa ja yksityisissä sosiaalihuollon palveluissa 
työskentelevät ammattilaiset, jotka olivat myös mukana kehittämistyössä eri tavoin. 
Asiantuntijavalmennuksia ja kirjaamisasiantuntijaverkojen toimintaa kehitettiin ammattilaisten antaman 
palautteen perusteella läpi hankkeen toimintakauden. Hanke tuotti kirjaamisasiantuntijoiden ja 
sidosryhmiensä kanssa yhteistyössä videopuheenvuoroja ja blogikirjoituksia kirjaamisen eri teemoista. 

Hankkeen hallinnoijana toimi Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy VASSO Ab. 
Hankejohtajana toimi palvelumuotoilija (MSc) Nea Kosonen. Hankehallinnon tukena toimi niin kutsuttu 
“Satasten työryhmä”, johon kuuluivat hankejohtaja Kososen lisäksi aluekoordinaattorit Päivi Niiranen 
(YTM, SONet BOTNIA) ja Päivi Tossavainen (YTM, Socca), joiden aluekoordinaattorityölle oli osoitettu 100 
% työaika. Työryhmä muodostettiin jakamaan hankehallinnon työmäärää. Aluekoordinaattorit Niiranen 
ja Tossavainen tukivat hankehallintoa muun muassa suunnittelussa, sisällön tuottamisessa, 
sidosryhmätyöskentelyssä, hankesähköpostin viesteihin vastaamisessa, ilmoittautumislistojen 
ylläpidossa ja palautteen purkamisessa. Hankkeen operatiivisesta toteuttamisesta vastasi koko 
hankeverkosto, joka muodosti yhdessä koko hankkeen henkilöstön. Hankkeen alueellisia työntekijöitä 
kutsuttiin aluekoordinaattoreiksi. Aluekoordinaattoreiden viikkotyöaika hankkeelle vaihteli 20–60 % 
välillä. 

Kansa-koulu III –hanke toi aiemmista Kansa-koulu –hankkeista tutut sosiaalihuollon 
kirjaamisasiantuntijavalmennukset digiaikaan. Hankkeessa tuotettiin neljän viikon mittainen tuettuun 
itseopiskeluun pohjautuva verkkovalmennus, jota tarjottiin sekä suomeksi että ruotsiksi.  

Kansa-koulu III-hankkeen valmennusryhmien osallistujamääriä rajattiin ilmoittautumisprosessin avulla 
ja ryhmien muodostamisessa käytettiin harkintaa. Hankkeen alussa selvitettiin, millä alueilla ja missä 
organisaatioissa oli suurin tarve uusille kirjaamisasiantuntijoille. Puhuttiin niin sanotuista katvealueista, 
jotka haluttiin asettaa erityisasemaan valmennusten ilmoittautumisprosessissa. Kansa-koulu III –
hankkeessa tehtävän tarvekartoituksen tavoitteeksi asetettiin julkisen sektorin alueellisten katvealueiden 
hahmottaminen: missä kunnissa asiantuntijoita on riittämättömästi tai ei ollenkaan? Yksityisen sektorin 
valmennustarpeeseen vastattiin suurella ryhmämäärällä sekä viestinnällisillä toimenpiteillä. Osittain 
tästä syystä valmennettujen kirjaamisasiantuntijoiden määrä vaihtelee alueittain. 

Tarvekartoituksen pohjana käytettiin aikaisempien hankkeiden organisaatiovalmennusten raportteja 
sekä kirjaamisasiantuntijaverkostoista saatuja tietoja. Kesällä 2020 näitä tietoja täydennettiin vielä uuden 
sähköisen kyselyn avulla. Kysely lähetettiin yli kuudellesadalle kunnissa ja kuntayhtymissä 
työskentelevälle esihenkilölle ja johtajalle.   
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Kyselyssä kartoitettiin uusien kirjaamisasiantuntijoiden tarvetta, kirjaamisasiantuntijoiden 
osaamistarpeita, toiveita valmennusten järjestämisajankohdista sekä organisaatioiden yhteyshenkilöitä. 
Vastauksia saatiin 277 kpl. Vastausten pohjalta nousi esille tarve 944 uudelle suomenkieliselle 
asiantuntijalle sekä 174 uudelle ruotsinkieliselle asiantuntijalle.  

Valmennusryhmät 

Hankkeen toimintakauden aikana järjestettiin yhteensä 71 valmennusryhmää, joista valmistui 1545 uutta 
kirjaamisasiantuntijaa. Lisäksi 348 aiemmissa Kansa-koulu –hankkeissa valmennettua asiantuntijaa 
suoritti hyväksytysti kertaavan valmennuksen.  

Uusista asiantuntijoista 45 % sijoittui yksityisen sektorin palvelukseen ja 55 % julkiselle sektorille. 
Hankkeen päättyessä 94 % Suomen kunnista ja kuntayhtymistä löytyy vähintään yksi valmennettu 
kirjaamisasiantuntija. Oma asiantuntija löytyy myös noin melkein joka kymmenenneltä (9 %) yksityiseltä 
palveluntuottajalta.  

Valmennuksen suorittaneet kirjaamisasiantuntijat vahvistavat työyhteisöjensä kirjaamisosaamista 
tarjoamalla tukea esimerkiksi arkipäiväisissä kirjaamistilanteissa tai Sosiaalihuollon asiakastiedon 
arkiston käyttöönotossa omalla työpaikallaan.  

Valmennetut kirjaamisasiantuntijat SONet BOTNIAn toiminta-alueella 

Kansa-koulu III valmistuneet kirjaamisasiantuntijat 
Julkinen organisaatio 15 
Yksityinen organisaatio (ml. järjestöt\, yhdistykset) 3 
Etelä-Pohjanmaa 18 
  
Julkinen organisaatio 11 
Yksityinen organisaatio (ml. järjestöt\, yhdistykset) 5 
Keski-Pohjanmaa 16 
  
Julkinen organisaatio 10 
Yksityinen organisaatio (ml. järjestöt\, yhdistykset) 4 
Pohjanmaa 14 
  
Sosiaalialan osaamiskeskus 1 
Muu  1 
YHTEENSÄ 49 

 

Kirjaamisasiantuntijoiden kokonaismäärän kasvattamisen lisäksi Kansa-koulu III -hankkeen tavoitteena 
oli vahvistaa kirjaamisasiantuntijoiden osaamista. Hanke järjesti toimintakaudellaan 47 
kirjaamisasiantuntijaverkoston yhteistä tapaamista, joissa asiantuntijat saivat vertaistukea sekä tuoretta 
tietoa sosiaalihuollon tiedonhallinnan aiheista. Lisäksi hanke toteutti Verkostofoorumi –nimisen 
keskustelevan verkkotapahtuman, jossa vieraili kolmen viikon aikana yli 800 kirjaamisasiantuntijaa.   

Hanke kokosi verkkosivuilleen avoimen materiaalipankin, josta voi ladata hankkeen valmennuksissa 
käytettyä suomen- ja ruotsinkielistä oppimateriaalia. https://vasso.fi/hankkeet/kansa-
koulu/kirjaamisfoorumi/  Hankkeen tuottama avoin materiaalipankki tarjoaa välineitä paitsi 
valmennetuille kirjaamisasiantuntijoille, myös kaikille kirjaamisen teemoista kiinnostuneille 
sosiaalihuollon ammattilaisille hankkeen päätyttyä.  

https://vasso.fi/hankkeet/kansa-koulu/kirjaamisfoorumi/
https://vasso.fi/hankkeet/kansa-koulu/kirjaamisfoorumi/
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Verkkosivuilta löytyy lisäksi valmennustyön tueksi tuotettu Kirjaamisasiantuntijan käsikirja sekä 
valmennuksen aikana ratkaistuista osallistujien kysymyksistä koottu vastauspankki.  

 

 

Kansallisen sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja kirjaamisen kehittämisen lisäksi SONet BOTNIAn 
aluekoordinaattori on osallistunut alueensa sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja kirjaamisen kehittämiseen 
seuraavasti: 

Etelä-Pohjanmaan Kirjaamisen yhtenäistämisen työryhmään asiantuntijana pitämällä sosiaalihuollon 
kirjaamiseen liittyviä puheenvuoroja seuraavasti 

19.01.2021 Mitä monialainen yhteistyö on? Kirjaamisen näkökulma 

16.02.2021 Sosiaalihuollon asiakas- ja potilastiedot sekä terveydenhuollon 
potilastiedot 

13.04.2021  Henkilötietojen käsittely, tietosuoja ja tietoturva 

07.06.2021  Monialaisen kirjaamisen oppaan esittelyä 

07.09.2021 Kirjaamisen etiikka 

07.10.2021  Mistä tukea sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämiseen 

Aluekoordinaattori on osallistunut Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen perhetyön dokumentointiohjeen 
laatimisen tukemiseen ja kommentoitiin yhdessä vs. kehittämissuunnittelija Auli Romppaisen kanssa. 

Lisäksi aluekoordinaattori on tukenut alueensa kirjaamisasiantuntijoiden ja sosiaalialan ammattilaisten 
työtä vastaamalla sosiaalihuollon kirjaamiseen liittyviin kysymyksiin sekä kysymysten välittämiseen 
edelleen muille asiantuntijatahoille kuten Thl:lle, Stm:lle ja tietosuojavaltuutetun toimistoon 

Lisätietoja Kansa-koulu III-hankkeesta ja sen tuloksista www.kirjaamisfoorumi.fi 

Päivi Niiranen 

 

http://www.kirjaamisfoorumi.fi/


 

37 

  

SONet BOTNIAn toimintakertomus: Sosiaaliasiamiestoiminta 2021 
(11.3.2022) 
Sosiaaliasiamiestoiminta siirtyi sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA:n tuottamaksi palveluksi 
SeAMK Oy:hyn vuoden 2021 alusta lukien. Tehtävässä on 1.1.2021 lähtien toiminut vakituisena 
sosiaaliasiamiehenä yhteiskuntatieteiden maisteri, laillistettu sosiaalityöntekijä Taina Holappa. Holappa on 
jäänyt perhevapaalle 4.12.2021 lähtien, jolloin sosiaaliasiamiehen sijaisena on toiminut loppuvuoden ajan 
yhteiskuntatieteiden maisteri, laillistettu sosiaalityöntekijä Anne Viita. 

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on sosiaalihuoltoon ja varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa neuvoa 
asiakkaita asiakaslain (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista) soveltamiseen liittyvissä 
asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia muutenkin 
asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi, seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä 
kunnissa ja antaa siitä kirjallinen selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.  

Vuoden 2021 aikana yhteydenottoja on tullut yhteensä 332 kappaletta. Yhteydenottoja on ollut eniten 
vammaispalvelujen palvelutehtävää koskien (145 kpl). Seuraavaksi eniten yhteydenottoja on tullut koskien 
lastensuojelua (62 kpl), iäkkäiden palveluita (33 kpl) ja työikäisten palveluita (29 kpl). Sosiaaliasiamiehelle 
on tullut myös yhteydenottoja koskien muuta kuin sosiaalihuollon palvelutehtävää, jolloin yhteydenottaja 
uudelleenohjataan oikealle taholle, useimmiten potilasasiamiehelle. Kunnanhallitukselle vuosittain 
annettavassa selvityksessä käydään tarkemmin läpi kunta- ja palvelutehtäväkohtaisia tilastoja sekä 
yhteydenottojen perusteella esiin erityisesti nousseita asioita.   

Asiakasyhteydenottoja varten sosiaaliasiamiehellä on käytössään puhelin, jossa suorat puhelinajat ovat 
arkena ti klo 12–13 ja ke klo 8.30–10. Muina aikoina puhelinnumerossa on käytössä vastaaja, johon voi 
jättää soittopyynnön takaisinsoittoa varten. Lisäksi sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä sähköpostilla ja 
käytössä on myös tietoturvallinen turvaposti arkaluonteisten viestien vaihtamista varten. 
Sosiaaliasiamiehen toimitila sijaitsee SeAMK:n yhteydessä Kampustalolla Seinäjoella osoitteessa 
Kalevankatu 35, jossa sosiaaliasiamies voi ottaa vastaan asiakkaita. Lisäksi sosiaaliasiamies voi ottaa 
vastaan asiakkaita sopimuksesta myös kunnan esittämissä tiloissa. Lisäksi sosiaaliasiamies tekee 
tarvittaessa asiakkaiden luo kotikäyntejä.  

Sosiaaliasiamies on vuoden 2021 aikana palvellut myös kuntien ja kuntayhtymien työntekijöitä. 
Sosiaaliasiamiestä on voinut tarvittaessa konsultoida anonyymisti asiakkaiden oikeuksia koskevissa 
asioissa joko puhelimitse tai sähköpostilla. Viranomaisasiointiin on erillinen puhelinnumero, mutta vuoden 
2021 aikana viranomaisten tekemiä yhteydenottoja on ollut varsin vähän.  

Anne Viita  
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SONet BOTNIAn johtoryhmä 
 

Jäsen Varajäsen 

Jussi Salminen Soite, pj. Tanja Witick, Soite 
Erkki Penttinen, vpj, Vaasa, vpj Jukka Kentala, Vaasa 
Tiia Krooks, Närpiön kaupunki Carola Linden, Pietarsaaren kuntayhtymä 
Aila-Leena Matthies, Jyväskylän 
yliopiston 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 

Pirjo Forss-Pennanen, Centria 
Ammattikorkeakoulu 

Tarja Oikarinen-Nybacka, Soite Marja Paananen, Soite 
Päivi Saukko, Seinäjoen kaupunki Anneli Saarinen, Seinäjoen kaupunki, 

TulSote 
Tytti Luoto, Seinäjoen kaupunki, TulSote Sirpa Tuomela-Jaskari, Järvi-Pohjanmaan 

perusturva 
Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto Riku Niemistö, Vaasan 

ammattikorkeakoulu 
Päivi Rinne, Seinäjoen 
Ammattikorkeakoulu 

Jaakko Hallila, Seinäjoen 
Ammattikorkeakoulu 

Arto Rautajoki, SONet BOTNIA, 
esittelijä/siht. 
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Käyttöselvite 2021 
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