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kokouskutsu / pöytäkirja 
 
AIKA:  28.04.2014 klo 12.30–15.00 
PAIKKA: Seinäjoki, Mediwest (1 krs. kokoustila) 
 
Harri Jokiranta  
Anneli Saarinen  
Päivi Saukko  
Markku Valo 
Oili Ylihärsilä   
Maria-Liisa Nurmi    
Tarja Palomäki Anna-Kaisa Pusa  
Eija Hautamäki Veli-Erkki Wiberg  
Terhi Järvi Raili-Helena Kangasluoma 
Kati Mäkelä Sari Kuikka  
Marja-Liisa Somppi Anne Ylirinne 
Tuulikki Mäkinen Rauni Lanamäki  
Erja Heikinniemi Kirsi Koski-Säntti  
Esko Kiviniitty Tarja Seppälä  
Päivi Rinne Timo Toikko  
Tuula Kostiainen 
Marko Rossinen 
Eva Blom   
Jouni Nummi Ulla Yli-Hynnilä  
Teemu Puolijoki Matti Rekiaro  
Arto Rautajoki  
Anne Saarijärvi (esitt./siht.)  
Mukana 1-6 §:n ajan myös Rauni Lanamäki ja Maarit Lehtonen. 
ASIAT: 
1§ Kokouksen avaus 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
4§ Ajankohtaista Kaste -kehittämisessä – Arjesta parempi -hankevalmistelu 
5§ Sote järjestäminen ja sotepalvelujen uudistamisen eteneminen EP:llä 
6§ Alueellisen hyvinvointitietotuotannon kehittäminen - EP:n painopisteiden valinta ja keskustelua toteutustavoista 
7§       Sosiaalihuollon tutkimuksen ja kehittämisen rakenteen haaste sote -järjestämisvalmistelussa 
8§       Muut asiat:  
           - Sosiaalihuollon kokonaisuudistuksen tilanne -paikannus meneillä olevaan muuhun valmistelutyöhön 
            -Selvitys sosiaalityön tilasta 
           - SONet BOTNIAn ja SeAMKin TKI –harjoittelujen yhteistyöaiheita 2014          
 9§      Seuraava kokous 
10§     Kokouksen päättäminen 
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1 § Kokouksen avaus 
          Puheenjohtaja Harri Jokiranta avasi kokouksen klo 12.35. 
 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
          Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 
          Käsittely: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 
          Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
          Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 
          Käsittely: Edellinen pöytäkirja todettiin sähköisesti tarkastetuksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi  
          ehdotettiin ja valittiin Kati Mäkelä ja Anneli Saarinen. 
          Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
4§ Ajankohtaista Väli-Suomen Kasteessa - Arjesta parempi -hankevalmistelu  
          Esitys: EP:n kokonaisuuden osalta valmistelutahon edustaja erityisasiantuntija /emeritus johtava ylilääkäri Raimo 
          Rintala esittelee päivitettyä Arjesta parempi (ent. Murros 2015–17) hankeaihiota.   
          Käsittely: Esittelyn aluksi todettiin, että Väli-Suomen Kasteen aluejohtoryhmä on päätynyt tulevassa haussa 
          yhdistämään hankevalmistelussa alueen kolme samansuuntaista, mutta erillistä aihiota (Murros -,  Kurkiaura – ja 
          Avosairaanhoito 2.0) yhdeksi Väli-Suomen hakemukseen. Raimo Rintala esitteli nyt Parempi arki -nimellä 
          kutsuttavaa sote-integraatiota tukevaa hanketta (ks. diaesitys) ja ohjausryhmä toi esiin kannanottojaan 
          kaavailtuihin sisältöihin ja valmistelun etenemiseen.  
          Osallistujien näkökulmasta aihioon toivotaan vielä lisää taustoitusta sosiaalihuollon näkökulmasta (ml. asunto- ja 
          työllisyyspolitiikka). Myös yhteisöllisyyden (ECCM- malli) ja segmentoinnin hieman toisiaan poissulkevista 
          käsitteistä käytiin keskustelua, mutta segmentoinnin todettiin sopivaan sote -integraatiota tukevaan hankkeeseen,  
          jos sillä tarkoitetaan asiakkaan tarpeista lähtevän palvelustruktuurin kehittämistä. Asiakassuunnitelmatyöskentely 
          on jo käytössä sosiaalihuollossa ja pohdittiin, onko yhden suunnitelman käytäntöön siirtyminen kaikkien sote 
         -asiakasryhmien osalta mahdollista (mm. lastensuojelu) vai voiko yhteinen suunnitelmakehittäminen sen sijaan 
          pitää sisällään tarpeenmukaista variointia eli luontevasti yhteensovitettavan suunnitelmakäytännön. Ohjausryhmä 
          pitää merkittävänä sitä, että hankkeessa tullaan kehittämään sote -ammattilaisten osaamista yhteisesti (ns. ristiin- 
          pölytys), mutta pohti myös hankkeen resursointia ja etenkin sosiaalihuollon osuutta Väli-Suomen tasolla ja EP:n 
          alueella. Tähän sovittiin palattavan suunnitelman fokusoituessa eteenpäin. Aihioon on pyydetty jo tähän mennes- 
          sä SONet  BOTNIAn kautta kommentteja ja ne on välitetty EP:n kokonaisuudesta vastaaville valmistelijoille Raimo 
          Rintalalle ja Carita Liljamolle. Sovittiin, että alueellisella ohjausryhmällä on myös jatkossa mahdollisuus kommen- 
          toida hahmottuvaa suunnitelmaa. Väli-Suomen alueellinen Kastejohtoryhmä käsittelee 22.5. 14 kokouksessaan 
          kokonaisuutta ja siihen mennessä mm. budjetti tullee täsmentymään. (Raimo Rintala välitti esityksensä jälkeen 
          ohjausryhmän tietoon alustavan omarahoitusosuuden /kunta, joka EP:llä on Potku -hankkeen aikana ollut 1,3 
          €/asukas sillä toivomuksella, että kunnissa mietittäisiin osallistumista ja ajankohtaa, koska sitovia päätöksiä 
          saataisiin. Käytännössä lautakuntapäätökset on voitu toimittaa STM:lle vielä tarvittaessa 30.9. 14 hakuajan 
          jälkeen loppuvuoden aikana). 
          Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 
5§ Sote järjestäminen ja sotepalvelujen uudistamisen eteneminen EP:llä 
           Esitys: Harri Jokiranta kertoo prosessin tilanteesta ja etenemisestä EP:llä. 
           Käsittely: Jokirannan alustuksessa (liitteenä diaesitys) kerrattiin uudistamisen linjauksia ja todettiin muun 
           muassa, että EP:n keskustelukumppanit löytyvät tästä eteenpäin maakunnan ulkopuolelta, joten on tärkeää 
           verkottua oikeisiin suuntiin.  Esityksen pohjalta alueellinen ohjausryhmä pohti tilannetta, piti sosiaalihuollon 
           ”terveydenhuollollistamista” faktana ja nosti keskustelussa esiin esimerkiksi seuraavia asioita: kilpailutus 
           herättää kysymyksiä ja huolta siitä, ollaanko palaamassa ns. huutolaismentaliteettia kohti, miten käy ennalta- 
           ehkäisevien palvelujen ja niiden kehittämisen sekä hyvinvoinnin edistämisen. Todettiin, että perustetussa 
           parlamentaristisessa työryhmässä ei ole mukana lainkaan kuntaedustajia ja keskustelussa nousikin esiin, kuinka 
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           tärkeää on varmistaa mm. tuottajarakenteen kuntapohjaisuus sekä kustannusrakenteen määräytymisen perus- 
           teet.  Ohjausryhmä ennakoi, että kuntien rooli tulee muuttumaan ja hallinnollisia himmeleitä arveltiin myös tulevan 
           lisää.  Nyt tulee panostaa entistä enemmän yhteiseen tiedonvaihtoon ja verkottumiseen paitsi maakunnassa,  
           myös Väli-Suomen alueella. Muistutettiin tulevista kuulemistilaisuuksista, joita voi seurata myös verkon kautta.   
           Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
6§ Alueellisen hyvinvointitietotuotannon kehittäminen - EP:n painopisteiden valinta ja keskustelua toteutustavoista 
           (Huom! varapuheenjohtaja Maria-Liisa Nurmi toimi tästä eteenpäin kokouksen puheenjohtajana, sillä Harri  
          Jokiranta joutui poistumaan toiseen tilaisuuteen) 
           Esitys: Hyvinvointitietotuotannon kehittäminen on nimetty yhdeksi SONet BOTNIAn painopistealueeksi ja 
           kussakin Pohjalaismaakunnissa on valmisteltu laajan työryhmän työnä alueelliset hyvinvointitietotuotannon 
           suunnitelmat. Pohjalaismaakuntien ylimaakunnallisessa kehittäjäryhmässä on 10.3. 14 päätetty, että 
           maakunnallisia suunnitelmia tarkennetaan vielä alueilla painopistevalintojen tekemiseksi elokuuhun 2014  
           mennessä. Tämän jälkeen yhteinen suunnitelma luovutetaan eteenpäin ja SONet BOTNIAssa keskitytään  
           omana työnä konkreettisemmin sosiaalialan tietotuotannon edistämisen tukemiseen. 
           Käsittely: Anne Saarijärvi esitteli toukokuussa 2013 kirjoitetun EP:n työsuunnitelman ehdotukset ( toimitettu 
           aiemmin ohjausryhmän jäsenille tutustuttavaksi). Puheenjohtaja totesi, että EP:n osalta kokonaistiedon puute 
           tulevista ratkaisuista asettaa painopistevalintatehtävän nyt ajassa haasteelliseksi, mutta ryhmä päätyi kuitenkin 
           pohtimaan kokonaisuuksia. Esityksen pohjalta ohjausryhmä linjasi suunnitelmasta maakunnassa keskeisimmäksi  
           nousevia tietotarvealueita suuntaamaan hyvinvointitietotuotannon kehittämistyötä vuosille 2014–16 strategiapa- 
           paperissa mainittuja kokonaisuuksia uudelleen yhdistelemällä. Täsmennetyt sisällöt ovat:  
           1)ennakointitieto ja palvelutarpeen muutosta koskeva tieto, 2)vaikuttavuustieto + 3)kokemustieto ja hiljainen/ei- 
           tilastoitava tieto (huomioitava näkökulmina kaikessa tiedontuotannossa!)   
            Kaikissa em. kokonaisuuksissa nykyisiä tietotuotannon tapoja jne. pyritään kehittämään niitä syventämällä ja/tai 
            monipuolistamalla. Lisäksi syksyyn mennessä sovitaan yhteistyörakenteesta ja eri toimijoiden rooleista siinä 
            akuutit tarpeet ja olemassa olevat resurssit kulloinkin huomioiden, sillä tähän mennessä roolitukset ovat olleet 
            kirjattuna strategiapaperiin vasta työryhmän ehdotelmina.  
            Ohjausryhmä korosti ajalle merkitykselliseksi mm. tulevaisuusennusteiden tekemisen, hiljaisten signaalien tun- 
            nistamisen ja sosiaalityön vaikuttavuuden osalta näyttöön perustuvien menetelmien tärkeyden.  
            SONet BOTNIAn tiimi kokoaa jatkossa yhteiset painopisteet pohjalaismaakuntien alueella, luovuttaa suunnitel- 
            mat eteenpäin ja keskittyy omassa toiminnassaan/yhteistyökumppaneiden kanssa sosiaalialan tietotuotannon 
            kehittämiseen: tulevassa EP:n sosiaali- ja perusturvajohdon sekä lähijohdon työkokouksessa 27.5.14 teemojen 
            tarkentamista jatketaan maakunnan osalta eteenpäin käytännön konkretiaa hahmotellen. 
            Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
7§ Sosiaalihuollon tutkimuksen ja kehittämisen rakenteen haaste sote -järjestämisvalmistelussa Huom! Asian käsittely 
     siirrettiin ajanpuutteen vuoksi seuraavaan kokoukseen. 
            Esitys: Arto Rautajoki kertoo ajankohtaisnäkymiä. 
            Käsittely: Ohjausryhmä keskustelee asiasta esityksen pohjalta. 
            Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
8§ Muut asiat:  
           - Sosiaalihuollon kokonaisuudistuksen tilanne -paikannus meneillä olevaan muuhun valmistelutyöhön (ks. Arto 
             Rautajoen laatima liitekooste). 
            -Selvitys sosiaalityön tilasta; Ähtärin perusturvajohtaja on lähestynyt SONet BOTNIAa selvityksen tekemiseksi 
             aikuis- ja perhesosiaalityön henkilöstön riittävyydestä mm. kuvaamalla vaihtoehtoisia työkäytänteitä, peilaamalla 
             sosiaalityön haasteita muuttuvissa toimintaympäristöissä ja laatimalla tähän kehittämisehdotuksia. Osaamiskes- 
             kus on resurssitilanteensa vuoksi sovitusti keskustellut mahdollisesta yhteistyöstä myös SeAMKin kanssa 
             ja asiasta on tulossa neuvotteluja. Todettiin, että selvityksellä on yhtymäkohtia mm. SeAMKin SOIL -hankkee- 
             seen ja selvitellään yhteistyötä myös sen suuntaan. 
           - SONet BOTNIAn ja SeAMKin TKI -harjoittelujen yhteistyö 2014; SONet BOTNIAssa on hahmoteltu 
             tutkimusaihioita mm. sote -palvelukartoituksen, aktivointiresurssiselvityksen ja hyvinvointibarometritutkimukseen 
             pohjautuvien pienimuotoisten case-selvitysten aikaansaamiseksi paikallisen kokemustiedon näkökulmasta  
             osana opiskelijoiden TKI- harjoittelua ja yhteistyö muutamien aihioiden osalta on jo nyt keväällä käynnistymäs- 
             sä. 
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        Tiedoksi tulevia tilaisuuksia: 

 SONet BOTNIAn kehittämispäivä 9.5.14, Kokkola Villa Elba 

 SONet BOTNIAn ja Aksilan yhteistyökokous 19.5.2014 (Mediwest) 

 EP:n hyvinvointijohtamisen verkosto, 21.5.2014 (Seinäjoki Frami, EP:n liiton maakuntasali) 

 EP:n sosiaali- ja perusturvajohdon sekä sosiaalihuollon lähijohdon yhteinen työkokous 27.5.2014 (SeAMK, Koskenalan 
yksikkö) 

 SONet BOTNIAn ja alueen täydennyskoulutustahojen tapaaminen, 5.6.2014 (Seinäjoki, Mediwest) 

 Sosiaalihuoltolaki -tilaisuus 4.9.2014 (järjestäjinä SONet BOTNIA ja SOSTE ry sekä EP:n sotuyhdistys) 
 

  9§   Seuraava kokous pidetään 3.6.14 klo 9.30–11.30 
  
 10§ Kokouksen päättäminen.   
        Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.57. 
   
 
 
 
 
 
 
 


