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SONet BOTNIAn toimintaa 2019 päivitetyin kärjin

1.Sosiaalialan käytännönläheinen kehittäminen ja integroituvat palvelut 

kunta-maakunta-yhteistyöalueilla ja valinnanvapauden mallissa.

Painopisteinä olevien substanssialueiden kehittäminen: 

erityisesti aikuissosiaalityö, lasten, nuorten ja lapsiperhepalvelujen 

kehittäminen (ml. lastensuojelu ja OT-keskuskehittäminen) sekä ikäihmisten 

palvelut. Ikäihmisten palveluissa kärkenä on gerontologisen sosiaalityön 

vahvistaminen. 

Lisäksi SONet BOTNIA osallistuu erityisesti paljon palveluja tarvitsevien ja 

käyttävien asiakkaiden hankkeiden suunnitteluun mm. osallisuus- hyvinvoinnin 

edistäminen ja työllisyys – yhdyspinnat

2.Sosiaalialan alueellisen tiedontuotannon vahvistaminen: 

tutkimustietopohjan, sosiaalityön sekä muun sosiaalitieteellisen tutkimuksen 

vahvistaminen 

3.Alueellisten, tutkimuspohjaisten tiedontuotannon rakenteiden sekä 

dynaamisten tietokäytäntöjen visiointi ja kestävät kehittämisen rakenteet

4.Sosiaalialan ja monialaisen tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen 

edistäminen

5.Pohjoismainen erityistehtävä

6.Osaamiskeskustoiminnan rahoituksen turvaaminen sote- ja 

maakuntauudistuksen tukena lähivuosiksi ja pysyviin rakenteisiin



SONet BOTNIAn toimintaa 2019 päivitetyin kärjin
7.Sosiaalisen esiin nostaminen ja vaikuttaminen sote-murroksessa.

• konkretisoituu yhteistyössä PRO SOS-hankkeen kanssa: -maakunnallisen 

sosiaalityön vahvistamisena maakunta- ja sote-rakenteisiin (yhteinen työpaja 9.5.)

• sekä yhteistyössä Kansa-koulu II-hankkeen kanssa: sosiaalialan tiedonhallinnan ja 

sen osaamisen edistämisenä (yhteistilaisuus kisakatsomoineen 14.5.)

Toteutetaan myös osaamiskeskuksen perustoiminnassa:

• sosiaalisen ja sosiaalityön näkökulman vahvistamisena maakunnallisessa 

monialaisessa ja monitoimijaisessa yhteistyössä ja integraatiossa

• sosiaalisen kehittämisen asiantuntijuuden esiintuomisena ja vaikuttamisena 

uudistuvaan lainsäädäntöön

8. Alueellisten tutkimuspohjaisten tiedontuotannon ja kestävän kehittämisen 

rakenteiden tukeminen:

• avataan konkreettisesti uuden tiedon tuottamisen ja tutkimuspohjaisen 

kehittämistoiminnan mahdollisuuksia eri toimijoiden voimavaroja yhteen 

sovittamalla sekä sosiaalialan osaamiskeskusverkoston toiminnan yhteispotentiaalia 

hyödyntämällä & hyödynnetään sosiaalityön ja sosiaalitieteellistä tutkimusta 

käytännön työtä ja toimijoita palvelevasti (ks. mm. TOMU -opas https://www.theseus.fi/handle/10024/158692

• kehitetään vaikuttavuuden arvioinnin käytäntöjä ja välineitä (työpajakokonaisuus 

touko-, elo-ja marraskuussa 2019)
• SISÄLTÖKÄRKIÄ KRISTALLISOIDAAN YHDESSÄ SONet BOTNIAn KEHITTÄMISPÄIVÄSSÄ 

HÄRMÄSSÄ 12.4.2019

https://www.theseus.fi/handle/10024/158692


Ajankohtaista SONet BOTNIAssa ja sosiaalialan 

osaamiskeskuksissa valtakunnallisesti

SONet BOTNIAssa:

 toiminnan kuntarahoitus vuodelle 2019 selkiintymässä

 Alueelliset ohjausryhmät 2019-2020 käynnistäneet toimintaansa:  

 vuoden 2018 toiminta paketissa koottuna ja arvioituna

 Sosiaalialan osaamiskeskusten TKI&O- toimintaa (myös Pohjalaismaakunnissa) koottuna myös THL:n

selvityshenkilön keväällä ilmestyvään raporttiin

 toimintasuunnitelma 2019 - kirkastumassa yhdessä täsmennettävine painopisteineen

 kevään tilaisuuksia sovittuna ja suunnittelussa (tiedotusta tulossa)

 PRO SOS – sekä Kansa-Koulu II- hankkeet päättymässä 2019> juurruttamisen ja kehittämistyön 

toimeenpanon tukikeinot yhteisessä pohdinnassa 

 uusia kansallisia osaamiskeskusten yhteisiä hankevalmisteluja ?



Ajankohtaista sosiaalialan osaamiskeskuksissa:
STM:n terveisiä rahoituksen turvaamisesta ja kehittämisen tilannekuvasta:

 vuoden 2020 osalta tulossa normaalit rahoitusneuvottelut entiseen tapaan- nykyisten toimintasisältöjen 
hyödyntäminen

 oskien laaja osallistuminen Kärki-hankkeiden valmisteluun ja - toimeenpanoon sekä valmistelutöihin noteerattu 
(sotemaku)> sosiaalityön kehittämisen nostoilla myös jatketaan (mm. tietojohtaminen, sos.digi -sisällöt, 
tutkimuksellinen kehittämistoiminta…)

Oskeissa valmisteilla hallitusohjelmakannanottoja:

 Sosiaalihuollon digitalisaation kehittymisen turvaamiseksi

 OT- (osaamis-ja tukikeskus) toimintaan oske-, pete-, esh-kytköksillä

 Sosiaalialan tutkimuksen turvaamiseksi (yhdessä SOSNetin kanssa)

Sosiaalialan kehittämisen tulevaisuutta suuntaavat keväällä valmistuvat mietinnöt ja selvitykset:

 Anneli Pohjola: Sosiaalihuollon ammattihenkilölain muutostarpeet

 Anna Metteri, Pekka Karjalainen & Minna Strömberg-Jakka: Sosiaalityön paikka muuttuvassa toimintaympäristössä

 Anu Muuri: Sosiaalihuollon tutkimuksen ja kehittämisen rakenteet uudistuvassa sotessa

 Aulikki Kananoja: Lastensuojelun kehittämisen suunta ja suositukset tulevat toimimaan jatkossa tärkeinä 
viitoittajina (ilmestynyt) 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161379/Selvityshenkilon_edellytykset_lastensuojelun.pdf?sequence=4&isAllowed=y

 Liukko Eeva, Nykänen Eeva ja Muuri Anu: Julkisen vallan käyttö 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161379/Selvityshenkilon_edellytykset_lastensuojelun.pdf?sequence=4&isAllowed=y

