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Ajankohtaista SONet BOTNIAn

taloudessa ja sosiaalialan 

osaamiskeskusten toiminnassa

- Taloustilanne vuonna 2018 hyvä

- Vuoden 2017 tilinpäätös + 61 000 €

- Varaudutaan maksamaan hankkeiden 

omarahoitusosuuksia vuonna 2018 

- Varaudutaan vuoden 2019 

epävarmaan taloustilanteeseen

- Varaudutaan muuttoon Framille

- Varaudutaan vuonna 2020 

sosiaalialan 

osaamiskeskusrahoituksen 

siirtymiseen maakunnille? => 

selvityksen alainen asia



Osaamiskeskusten nykypäivää:

Kansalliseen sosiaalialan ja monialaiseen kehittämiseen alueellisten sosiaalialan 

osaamiskeskusten yhteistyössä kykenevä verkosto

Strategisena tavoitteena tutkimuspohjainen,  asiantuntijaosaamisen 

ja lainsäädäntöön perustuva sosiaalialan kehittäminen

Kuntajohtoisuus, kuntien ja kuntayhtymien tarpeisiin vastaaminen ja 

monitoimijaisuuden säilyttäminen ollut toiminnassa koko ajan tärkeää => 

maakuntien rooli ja kansallisen tason yhteistyössä, alueellisesti 

kattava verkostopohjainen yhteistoiminta kehittämisessä 

vahvistunut viime vuosina, myös yksityiset palveluntuottajat 

integroituneet yhteistyöhön 

Sosiaalialan osaamiskeskukset 16 vuotta alan kehittämisessä: 

Osaamiskeskustoimintaa ei pitäisi hukata nykyistä oskerakennetta (11) 

hajanaisempaan rakenteeseen, jolloin toimijat ja resurssit pirstaloituvat

=> koko sosiaalialan osaamiskeskusverkoston hyödyntäminen laajan 

aluepohjan yhteistyössä operoimaan sosiaalialalla ja monialaisesti 

maakuntayhteydestä käsin ja yliopisto- ja korkeakouluyhteistyössä



Ajankohtaista sosiaalialan osaamiskeskusten nykypäivässä:

- Valmisteluyhteistyö maakunnallisten 

sote- ja makuvalmistelujen kanssa (TKKI-rakenteet, muu 

asiantuntijatoiminta ml. substanssialueet), TEAS-hanke  

- OT-tukikeskusvalmistelu tutkimus ja kehittämistoiminnan 

näkökulmasta, Yhteiskehittämörakenne

- YTA-valmistelu, TKKI-rakenteet   

- Uutta sosiaalialan osaamiskeskusneuvottelukuntaa vuosille 2018-

2020 ollaan nimeämässä

- Tiivistyvä yhteistyö sosiaalityön yliopistoverkosto SOSNetin ja 

ammattikorkeakoulujen sosiaalialan verkoston kanssa sekä järjestöjen 

kanssa

- OKM: ”Osaamisella soteen” – asiantuntijaverkoston yhteistyö



Ajankohtaista osaamiskeskusten nykypäivässä:

- SOTE-KUVAmittariston kommentointi STM:lle sosiaalialan 

osaamiskeskusverkostossa  erityisesti sosiaalihuollon näkökulmasta/ 

yhteistyössä maakuntasoten valmistelujen kanssa

- Valtakunnallinen lastensuojeluselvitys (ylisosiaalineuvos Aulikki 

Kananoja selvittää, miten lastensuojelun kuormittavuutta voidaan 

nopeasti vähentää)  28.2 mennessä: 

- Lape-hankkeen ohjausryhmä pj. Maria-Kaisa Aula esittänyt, voisivatko 

sosiaalialan osaamiskeskukset toimia lastensuojelun selvitystyön 

tukena kartoittamassa lastensuojelun nykytilaa verkostojensa kautta: 

Onko sosiaalialan osaamiskeskusten käytössä malleja, joita levittämällä 

saataisiin vauhtia kuntien kehitystyöhön? 

- Lausuntopyyntöjä sosiaalialan osaamiskeskusten verkostolle tulee 

koko ajan

- Sosiaalialan osaamiskeskusten Valinnanvapauden uudistusta eri 

sosiaalityön ja sosiaalihuollon näkökulmista käsittelevä blogisarja 

käynnistyy helmikuussa



Ajankohtaista kansallista TKI- työtä  sosiaalialan 

osaamiskeskusten verkostona 

Valtakunnallisten yhteisten kehittämishankkeiden ja 

ohjelmien toteuttaminen  toiminnan helmiä: hallituksen 

kärkihankkeiden valmistelu ja toimeenpanon tuki: Lape 

ja I & O ym.: Valtakunnallisen ja alueellisen kehittämisen 

yhteensovittaminen => näkyy hankkeissa => nykyisin osket

koordinoivat yhteistyötä usein hankesuunnittelussa ja 

kehittämisosaamista laajojen hankkeiden toteuttamiseen 

- Kansa-koulu II-hanke: sosiaalialan kirjaamisosaamisen / 

tiedonhallinnan kehittäminen ja sote-yhteisiin Kanta-

palveluihin valmistautuminen (yhdessä THL), SONet

BOTNIAn rooli ja tehtävät

- Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa-

hanke (PRO SOS, SONet BOTNIA):  sosiaalityön 

uudistaminen: maakunnallistuvan aikuissosiaalityön 

valtakunnallinen kehittämisverkosto, Kela- Kunta –

yhteistoimintamallin kehittäminen, sosiaalityön orientaatiot



Määrämuotoisen kirjaamisen tuki 

sosiaalialalla (Kansa-koulu II-hanke)

 Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusten yhteinen 

hankehakemus

 Hallinnoija: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy 

Socom

 Suunnitellut rahoittajat: kunnat (oskealueittain), Hyvinvointialan 

liitto, Sosiaalialan koulutusorganisaatiot, THL/Oper

 Toiminta-aika: v. 2018-2019



Kansallista  kehittämistyötä  sosiaalialan 

osaamiskeskusten verkostona sote- ja 

maakuntauudistuksessa:

Sosiaalihuollon kattava henkilöstörakenneselvitys julkisista 

ja yksityisistä palvelujen tuottajista (POSKEn johdolla), koko 

sosiaalialan osaamiskeskusten verkosto osallistunut ideointiin ja 

tukee tarvittaessa toimeenpanoa 

Sosiaalihuollon digitaalisten palvelujen selvitys (ISOn ja 

SOCOMin johdolla), sosiaalialan osaamiskeskusten verkosto 

tukenut selvityksen toimeenpanoa: Sosiaalihuollon / 

sosiaalista toimintakykyä edistävät sähköiset palvelut

Tavoitteena laajentaa digitaalisten palvelujen kehittämistä 

sosiaalipalvelujen alueelle ja löytää toimintamalli, joka 

voidaan ottaa käyttöön koko maassa sekä 

integroida osaksi kansalaisen sähköisten sosiaali- ja 

terveyspalveluiden kokonaisuutta.

Laadukkaat vuosittaiset aikuissosiaalityön ja sosiaalialan 

osaamiskeskustoiminnan valtakunnalliset päivät



Kehittämistoiminnan potentiaaleja:

- Asiakasosallisuuden osaaminen vahvaa sosiaalialan 

osaamiskeskustoiminnassa => potentiaalia tukea suurta muutosta 

palvelujärjestelmässä korkeakouluyhteistyössä

- Tutkimusperustainen kehittäminen, levittäminen ja juurruttaminen 

yhteistyöalueilla: paljon vaativan tason kehittämisosaamista, 

tutkimusvalmiuksissa eroja; iso, resurssien puutteen vuoksi vielä 

hyödyntämätön potentiaali TKI-rakenteessa

- Kansainvälinen toiminta: SONet BOTNIAn pohjoismaisessa 

erityistehtävässä painopisteenä valinnanvapauden mallien 

kehitystyö Pohjoismaissa, SOCOMilla kansainvälisiä 

hankekehittämisen avauksia, Sosiaalitaito profiloitunut paljon palveluja 

käyttävien asiakkaiden palveluintegraatioon

- Lastensuojelun kansallinen yhteiskehittämörakenne THL, STM, 

maakunta- ja yhteistyöalueyhteistyössä 



Kehittämistoiminnan potentiaaleja:

- STM vastaa toiminnan ohjauksesta ja kehittämisestä, 

tutkimuspohjaisuuden vahvistamisesta  osaamiskeskustoiminnan 

neuvottelukunnan kautta => Sosiaalityö/sosiaaliala tarvitsee 

tutkimuspohjaista, kehittämistyötä profiloivaa ja kokoavaa rakennetta 

myös tulevaisuudessa

- Kansallisen agenda ja sen edistäminen korkeakouluyhteistyössä 

yhteistyössä maakuntien kanssa

- Osaamiskeskukset mukana maakuntien valmistelussa, sosiaaliala 

tarvitsee osaamiskeskuksia myös YTA-alueen organisoitumisessa

- Osaamiskeskukset maakunta- ja korkeakouluyhteistyössä:

* tiedontuotanto

* ammatillisen osaamisen vahvistaminen

* tutkimuspohjaisen, tietoon perustuvan kehittämisen vahvistaminen

* sosiaalialan yhteinen vaikuttaminen



Viisi sote-yhteistyöaluetta
Yliopistosairaalaa ylläpitävät maakunnat

 Sopivat maakuntien kanssa kehittämisyhteistyöstä

 Yhteistyösopimus:
- Yhteistyö ja työnjako koulutuksen, tutkimuksen ja 

kehittämistoiminnan toteuttamisessa

- Varmistettava toimintayksiköiden riittävät     

henkilöstövoimavarat ja osaaminen

18 maakuntaa:
 alueen sote-kehittäminen

ja kehittämisyhteistyö

 menetelmien, tuotteiden ja palvelujen 

kehittäminen korkeakoulujen, järjestöjen ja  

elinkeinoelämän kanssa

 osaamistarpeiden arviointi ja osaamisen 

kehittäminen korkeakoulujen kanssa

 henkilöstön osallistuminen 

täydennyskoulutukseen

Tutkimus-

laitokset

Korkeakoulut

Sosiaalialan 

osaamis-

keskukset

Muut osaamis-

keskittymät

STM Ohjausyksikkö, Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta

Valtioneuvosto vahvistaa valtakunnalliset strategiset tavoitteetTKI-toiminta

Sote-

rakenteissa

Teppo Heikkilä

Korkeakoulut


