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1§  Kokouksen avaus, läsnäolijat 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.03. 
 Todettiin ja kirjattiin alueellisen ohjausryhmän jäsenmuutokset: Anna Ruokoja Lapualta on nimetty alueelliseen ohjausryh-

mään Johanna Lammisen varajäseneksi, Eija Ala-Toppari-Peltola toimii Kaksineuvoisen varsinaisena jäsenenä ja Terhi Järvi 
varajäsenenä. KuusSoten varsinaisena jäsenenä toimi Jutta Paavola ja varajäsenenään Maria-Liisa Nurmi. Järvi-Pohjan-
maalla Sirpa Tuomela-Jaskarin varajäseninä puolestaan toimii ensisijaisesti Tanja Penninkangas ja hänen ollessa esteellinen 
Marita Ylilahti. 

 
2§  Esityslistan hyväksyminen 

 Esitys: Esityslista on lähetetty sähköpostitse 19.2.2020. Hyväksytään esityslista.   

Käsittely: Hyväksyttiin kokouksen esityslista sellaisenaan.  

Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 
3§  Pöytäkirjan tarkistaminen 

 Esitys: Edellisen kokouksen pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja liitteineen lähetetty ohjausryhmän jäsenille. Valitaan 

      tämän kokouksen pöytäkirjan tarkistajat.  

 Käsittely: Edelliseen pöytäkirjaan ei ollut huomautettavaa. Valittiin tarkastajiksi Anneli Saarinen ja Eija Ala-Toppari-Peltola. 

  Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 
4§ Ajankohtaista EP:n Tulevaisuuden monialainen sotekeskus – sekä rakenneuudistuksen valmistelujen kehittämisko-

konaisuuksissa 

 Esitys: Sote -muutosjohtaja Harri Jokiranta tiedottaa valmistelun etenemisestä. Sotekoordinaattori Päivi Saukko tuo puoles-
taan terveiset Rakenneuudistuksen juuri käynnistyneestä Päivi Leikkolan vetovastuulla etenevästä valmistelusta. Käydään 
keskustelua, todetaan SONet BOTNIAn roolia ja tuodaan esiin ohjausryhmän näkemyksiä valmisteluun.  

 Merkitään tiedoksi.  

 Käsittely: Harri Jokiranta loi laajan katsauksen valtakunnalliseen lähinnä valtionavustushankkeiden muodossa toteutettavaan 
soteuudistukseen, mutta myös tulevaan sotu -uudistukseen, joita kumpaakin tarvitaan yhteensovitettuna jatkossa muutoksen 
aikaansaamiseksi (ks. tarkemmin diaesitys). Esityksessä todettiin myös, että soteuudistus ei odotuksista huolimatta ratkaise 
kaikkia kuntatalouden ongelmia ja että joskus kuntien pienuus voi jopa olla ”suuruutta” (ks. lisää taustaa Kunnat käännekoh-
dassa -selvitys http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162061 

      Varsinaisessa Etelä-Pohjanmaan katsauksessa kerrattiin Seinäjoen kaupungin vastuulla etenevää ja hallinnoimaksi tulevaa 
maakunnallista Tulevaisuuden sotekeskus (TSK)-valmistelutyötä. Työskentely on prosessinjohtajan tuella edennyt kirjoittaja-
ryhmän toimesta suunnitelmallista hyötytavoitteista jo osin toimenpiteiden konkretiatasolle, mutta jatkuu vielä täsmentyen. 

  Rakenneuudistuksen valmistelu etenee puolestaan sairaanhoitopiirin vetovastuulla ja yhtymäpinta TSK-valmisteluun on tiivis, 
koska tästä kokonaisuudesta tullaan mm. toteuttamaan Tulevaisuuden sotekeskus - sisältöihin tarvittavia sähköisiä ja digi-
taalisia palveluja, tiedolla johtamisen kokonaisuutta, välineitä ja tietoperustaa sekä Etelä-Pohjanmaan TKI&O -kokonaisuutta. 
Päivi Saukko totesi, että rakenneuudistukseen tullee Etelä-Pohjanmaalta nostoina mm. päihde-ja mielenterveyspalvelut, joh-
taminen ja ohjaus sekä digitalisaation avulla toteutettavat toimintatavat ja prosessit (huomioiden kansallisen TOIVO ja VIRTA 
-kehittämistyö). Keskusteluissa on sivuttu myös hyte-kokonaisuuden ja valvonnan sisällyttämisen tärkeyttä kokonaisuuteen 
maakunnassamme. Todettiin myös, että EP:llä sosiaalihuollon Lifecare on jo meneillään  ja E-P SOTTI-projekti (maakunnal-
linen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä), joiden kehittämistyö etenee vauhdilla. Osittain TKI&O:ssa laaditaan kuitenkin 
yhteistä suunnitelmaa myös ns. viitosalueen suuntaan (Pirkanmaa, Kanta-Häme) eli kaavaillaan yhteisiä sisältöjä myös maa-
kuntaa laajemman alueen tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatiotyöskentelyyn sekä osaamiseen rakentuvaan toimintaan.  

 TSK-kokonaisuuteen tulee 100% valtionrahoitus, mutta Rakenneuudistuksen kokonaisuuteen rahoitus on 80%. Molempien 
kokonaisuuksien valmistelu jatkuu maaliskuun loppuun saakka, johon mennessä hakemukset on jätettävä. Lisäksi kevään 
aikana on avautumassa muita erillishakuja, joista tiedotettaneen aivan lähiaikoina. Ks. lisää https://soteuudistus.fi/valtion-

avustushaut 

     Keskustelussa todettiin, että Etelä-Pohjanmaalla pidetään tärkeänä turvata käytäntötutkimuksen toteutuminen ja pohtia yh-
dessä mm. living lab -tyyppisen toiminnan käynnistämistä myös jo olemassa olevien alueellisten rakenteiden suunnittelemana 
ja toteuttamana. 

 Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

 

https://soteuudistus.fi/valtionavustushaut
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5§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan tiedotusasiat  

 Esitys: Vuoden 2019 toimintakertomus ja arviointi annetaan tiedoksi ohjausryhmälle. Tiedotetaan SONet BOTNIAssa me-
neillään olevista valmistelua tukevista selvityksistä, kartoituksista ja tilaisuuksista (mm. työikäisten palvelut, sosiaalityön ja 
sosiaaliohjauksen kartoitukset sekä sosiaalihuollon tietotarveselvitys).  

 Tiedotetaan tiivis katsaus ohjausryhmälle SONet BOTNIAssa tiedossa olevista Etelä-Pohjanmaan alueella valmisteilla ole-
vista, alkavista, toimivista ja päättyneistä sosiaalialan hankkeista.  

 Merkitään tiedoksi. 

Käsittely: Kiitettiin alueellista ohjausryhmää vuoden 2019 toiminnasta saadusta palautteesta, jonka arvioitiin kokonaisuutena 
hyvin toteutuneeksi (keskiarvo = 4, n = 11). Hyvä arvosana yllätti huolimatta kesken vuotta tapahtuneista henkilöstövaihdok-
sista, jotka helposti vaikuttavat resursseillamme muutenkin tiivistahtisen kokonaisuuden etenemiseen. Palaute kertonee kui-
tenkin paitsi onnistuneista rekrytoinneista, myös uusista kehittämisen tukemisen muodoistamme mm. etäyhteyksien hyödyn-
täminen, jalkautuminen sekä ajankohtaiset teemakokonaisuudet. 

SONet BOTNIA on osallistunut TSK- valmisteluihin mm. järjestämällä työikäisten palvelujen osalta suunnittelukokouksen ai-
kuissosiaalityönjohtajien tapaamisessa 6.2.2020. Toteuttamamme brainwriting -työskentelyn tulokset on kirjattu, analysoitu ja 
välitetty sovitusti sosiaalihuollon vastuuvalmistelija Tytti Luodon käyttöön. SONet BOTNIA on myös selvittänyt laajalla kyse-
lyllä sosiaalihuollon tietotarpeita taustoittaakseen alueella meneillään olevia tietojohtamiseen liittyviä valmisteluja: kyselyn 
tulosten analysointi on käynnistymässä ja lähiaikoina tullaan järjestämään mm. yhteisiä tulkintatyöpajoja. Toinen toteutta-
mamme selvitys koskee sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien tilannetta, joka myös palvelee meneillään olevia valmisteluja. Tä-
hän vastausaikaa on vielä jäljellä ja sovittiin, että SONet BOTNIA vielä muistuttaa sosiaalijohtajien, jotta tietoa EP:n kuntien 
ja kuntayhtymien tilanteesta saadaan mahdollisimman kattavasti. 

Anne Saarijärvi kertoi vielä lopuksi SONet BOTNIAn kehittämisen kierrätyspäiväkonseptin muodossa tammikuussa pidetyn 
tilaisuuden annista. Todettiin, että aikuissosiaalityön tärkeänä jatkohankkeena EP:llä tulee jatkamaan OSMO -hankkeen pää-
tyttyä Sujuu ESR -hanke 1.4.2020 lähtien. Päivi Rinne esitteli SeAMKin erityisesti hyvinvointiteknologiaan painottuvaa han-
kekokonaisuutta, jossa yhtenä esimerkkinä päättyneen laajan PRO SOS -hankkeen jälkeen on jatkamassa taloussosiaalityön 
kehittämistä TASKU -hanke. Lisäksi valmisteilla on lastensuojelun Syty –sisältöihin paneutuva viiden ammattikorkeakoulun 
yhteinen ESR-hanke (ks. diaesitykset) 

 Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 

6§  SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelman sisältöjä 2020-2021  

 Esitys: SONet BOTNIAn kehitysjohtajan tehtävänä on tarkentaa alkukevään aikana otsikkotasolla kesäkuussa 2019 jo hy-
väksyttyä kokonaisuuden toimintasuunnitelmaa. Tarkastellaan, miltä SONet BOTNIA:n johtoryhmän hyväksymä toiminta-
suunnitelma pääsisällöiltään syksyn 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana tehdyin täsmennyksin näyttäytyy. 

 Tuodaan esiin Etelä-Pohjanmaalta mm. toimintasuunnitelman arvioinnin yhteydessä nousseita teemoja (huomioiden myös 
ylimaakunnallinen ja YTA-alue) tulevaan toimintasuunnitelmaan ja käydään linjaavaa keskustelua sisällöistä. Alueellinen toi-
mintasuunnitelma on valmistumassa maaliskuun 2020 aikana.  

 SONet BOTNIA on koonnut ja koordinoinut perinteisesti maakunnassa toimivia eri sosiaalialan verkostoja. Tehdään kooste 
tämän hetkisistä osaamiskeskuksen koordinointivastuulla olevista verkostoista ja uusista avauksista tähän liittyen. Linjataan 
tarpeen mukaan verkostojen toimintaa.  

 Käydään keskustelua muista meneillään olevista alkuvuoden toiminnan sisällöistä ja informoidaan tulevista ylimaakunnallista 
teematilaisuuksistamme. 

 Merkitään tiedoksi. 

Käsittely: Anne Saarijärvi esitteli kursorisesti arviointipalautteen yhteydessä alueelliselta ohjausryhmältä nousseita ehdotuk-
sia tulevaan toimintasuunnitelmaa. Näitä olivat mm. gerontologisen sosiaalityön tukeminen (työpajat/koulutukset), yhteistyön 
tiivistäminen alueen korkeakoulujen kanssa (TKI&O) sekä alueellisista strategioista nouseva ja suunnitelmalliseen arviointiin 
perustuva perustason ammattilaisten osaamisen kehittämisen tukeminen. Tiukan kokousaikataulun vuoksi kokouksessa ei 
ennätetty tarkemmin paneutua sisältöihin ja keskustella mm. verkosto-ja työryhmäpriorisoinneistamme tarkemmin. (ks. dia-
esitys). Ehdotettiin, että Etelä-Pohjanmaan alueellisen suunnitelman 2020-2021 valmistelua jatketaan tähänastisilla eväs-
teillä. Seuraavan kokouksen ajankohtaa kiirehditään ja tarvittaessa ohjausryhmän näkemyksiä tiedustellaan prosessin ede-
tessä jo ennen seuraavaa kokousta lopullisen version valmistelemiseksi SONet BOTNIAn johtoryhmän edellyttämässä aika-
taulussa. 

 Päätös: Merkitään tiedoksi. 
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7§ Kansa-koulu 1-2 -hankkeen kokonaisuus ja jatkosuunnitelmat  

 Esitys: SONet BOTNIAssa määräaikaisena aluekoordinaattorina yhä jatkava Päivi Niiranen esittelee Kansa-koulu hankeko-
konaisuuden keskeisiä tuloksia. Käydään keskustelua hankkeen juurruttamisen/toimeenpanon tuesta ja linjauksista sekä 
myös ns. ”oppi-kouluvaiheen” sisällöistä ja tarpeista Etelä-Pohjanmaalla.  

 Merkitään tiedoksi.  

 Käsittely: Päivi Niirasen informatiivisessa esityksessä pureuduttiin paitsi hankekokonaisuudessa jo tehtyyn työhön, myös 
erityisesti kuvaamaan sisältöjä. Sisältöjen varmistaminen sosiaalihuollon tiedonhallinnan (ml. kirjaamiskäytännöt) kehittämi-
sessä on tärkeää myös EP:llä turvata, jotta sosiaalihuollon erityisyys ja omat painopistealueet tulisi huomioitua nykyistä pa-
remmin. Sosiaalihuollon tiedonhallinta on vielä nuorta, tosin vahvasti kehittynyt viime vuosina. Sosiaalihuollon tiedonhallinnan 
kehittämisessä on myös paljon mahdollisuuksia, joita ei ole hyödynnetty verrattuna esimerkiksi terveydenhuollon jo olemassa 
oleviin järjestelmiin. Terveydenhuollossa on tiedonhallinnan kehittämisessä pitemmät perinteet kuin sosiaalihuollossa. Integ-
roituja sote-palveluja ja niiden tiedonhallintaa ei ole määritelty ja sosiaali-ja terveydenhuollossa on erilainen lainsäädäntö, 
joka määrittää mm. rajapintakirjaamista. Sosiaalihuollon erityisyytenä voidaan pitää sitä, että jokaisesta sosiaalipalvelusta 
tulee tehdä päätös valitusosoituksineen.  Tiedonhallinnan kehittämisellä on suurta vaikutusta työntekijöiden työajan käyttämi-
seen sekä erityisesti asiakaslähtöiseen työskentelyyn. Hankkeen toteuttaman kyselyn perusteella alueellamme tarvitaan edel-
leen tukea ja toimintaa mm. seuraavissa sisällöissä: neuvontapalvelut, määrämuotoisen kirjaamisen kouluttajakoulutus sekä 
lisäkoulutusta asiakirjojen kirjaamisessa, koska käytännön asiakkuuksien ja määrämuotoisen kirjaamisen yhteensovittaminen 
ei ole yksinkertaista.  

      Esityksessä pohdittiin sekä haasteita että myös mahdollisuuksia, joita myös kirjaaminen antaa tulevaisuudessa laadukkaalle 
työskentelylle ja asiakkaan oikeusturvan toteutumiselle. Haasteet liittyvät tietojohtamiseen, tilastotiedon keräämiseen ja hyö-
dyntämiseen kunnissa, raportointityökalujen vähyyteen sekä monialaisessa sote-integraatiossa vaadittavaan yhtenäiseen-, 
mutta vielä puutteelliseen tietomalliin. Samalla esitettiin myös tärkeä huoli siitä, miten sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittä-
minen näkyy hankehauissa, vai näkyykö ylipäätään. (ks. tarkemmin diaesitys) Arto Rautajoki informoi, että sosiaalihuollon 
tiedonhallinnan kansallisen kehittämistyön jatkon turvaaminen on esillä myös 25.2.2020 Sosiaalialan osaamiskeskusneuvot-
telukunnan kokouksessa.   

 Päätös: Merkitään tiedoksi. 

    

8§ Muut asiat   

 SONet BOTNIAn kehitysjohtaja Arto Rautajoki tiedottaa ajankohtaisasioista.  

            Huom. Aikapulan vuoksi ajankohtaistiedottaminen siirtyy seuraavaan kokoukseen.           

 Tulevat tilaisuudet ja verkostot:  

 ke 4.3.2020: SosDigi -teemailtapäivä Kokkolassa: Seinäjoen etäkisakatsomo Kampustalo B2030-tila 

 to 12.3.2020: Maakunnallinen aikuissosiaalityön johtavien sosiaalityöntekijöiden verkosto (Seinäjoki) 

 to 12.3.2020: Maakunnan aikuissosiaalityön klubi (Seinäjoki)  

 ti 17.3.2020: Maakunnallinen perhetyöntekijöiden maakunnallinen verkosto (Seinäjoki) 

 to 18.3.2020: Maakunnallinen vammaissosiaalityön klubin I-tapaaminen, kumppanina Invalidiliitto (Seinäjoki)  

 to 2.4.2020: Kaiku-kortti esittelytilaisuus (Seinäjoki) maakunnan eri alueiden sosiaalitoimen ja kulttuuritoimen edustajille 

 to 16.4.2020: Lastensuojelun vaikuttavuutta esittelevä Arvoa-mittarin esittely (Vaasa), mahdollisesti etäkatsomo  

 ma 20.4.2020: Maakunnallinen ikäihmisten palveluverkosto (JIKky) 

 ke 13.5.2020: THL:n Kysy ja kuuntele -koulutuspäivä lastensuojelun ja sosiaalihuollon työntekijöille (Seinäjoki) 

Tulevat koulutukset: 

 Lapsen oikeudet monialaisessa yhteistyössä (2-5 op) sekä Lastensuojelun osaamista syventävä opintokoko-
naisuus (20 op), Tampereen yliopisto. Haku päättyy 28.2.2020 e-lomake: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/24842/lo-
make.html Lisätiedustelut: Tuula Kostiainen, KT, projektipäällikkö, 050 5232 149, tuula.kostiainen@tuni.fi 

 Lapsen edunvalvojan koulutus alkaa Mikkelissä 2.4.2020 alkaen. Lisätietoja: https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-
kurssit/lapsen-edunvalvojan-koulutus-4/ 

Muistutuksena: mahdollisuus hakeutua EPSHP:n ketjulähetti -toimintaan www.epshp.fi/ketjulahetti 

 

9§ Seuraavien kokousaikojen sopiminen 

 Sovitaan kevään osalta seuraavat SONet BOTNIA:n ohjausryhmän kokoukset.  
      Seuraava erityisesti SONet BOTNIAn toimintasuunnitelman 2020-2021 sisältöihin keskittyvä kokous pidetään 19.3.2020 klo   

9.00-11.00. 
 

http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/1001/SosDigi-_teemailtapaiva_4.3._Kokkola.pdf
http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/994/Kutsu_ja_ohjelma_Perheohjaajien_ja_perhetyontekijoiden_maakunnallinen_tapaaminen_17.3.2020.pdf
http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/993/OHJELMA_18.3.2020_EP_Vammaissosiaalityon_klubi.pdf
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/24842/lomake.html
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/24842/lomake.html
mailto:tuula.kostiainen@tuni.fi
https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/lapsen-edunvalvojan-koulutus-4/
https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/lapsen-edunvalvojan-koulutus-4/
http://www.epshp.fi/ketjulahetti
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10§ Kokouksen päättäminen 

 Ohjausryhmän puheenjohtaja Harri Jokiranta päätti kokouksen klo 15.27. 


