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1§  Kokouksen avaus, läsnäolijat 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.01.  

 Todettiin läsnä- ja poissaolijat. Eskoon edustajana SONet BOTNIAn alueellisessa ohjausryhmässä on ollut Mervi 
Huttula, joka on ilmoittanut hänen sijalleen tulevan Heidi Pakkalan 1.6.2020 lähtien.   

2§  Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista on lähetetty sähköpostitse liitteineen 27.5.2020. Hyväksytään esityslista. 

 Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 

3§  Pöytäkirjan tarkistaminen 

 Edellisen kokouksen (11.5.2020) pöytäkirja/kokousmuistio on lähetetty 27.5.2020 ohjausryhmän varsinaiselle 
ja varajäsenille sähköpostitse sekä pyydetty mahdolliset muutokset/korjaukset maanantaiaamuun 1.6.2020 
mennessä.  

 Esitys: Mikäli muutoksia ei ole tullut pöytäkirjaan/ kokousmuistioon määräaikaan mennessä, voidaan katsoa 
pöytäkirja/kokousmuistio hyväksytyksi.    

  Päätös: Koska muutoksia ei ole esitetty edellisen kokouksen pöytäkirjaan/kokousmuistioon, katsottiin se hyväk-
sytyksi. 

4§  SONet BOTNIAn ajankohtaista: alueellinen kehittäminen  

 Vs. kehittämissuunnittelija Auli Romppainen tiedottaa SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan ajankohtaisista asi-
oista.  

Edellisen alueellisen ohjausryhmän jälkeen kehittämistyö on keskittynyt STM:n valtionavustushaun Työkyky- 
hankkeen valmisteluun yhdessä Tytti Luodon, Jutta Paavolan (30.4., 4.5., 11.5., 14.5., 18.5., 25.5., 26.5., 27.5. ja 
28.5., 1.6. ja 2.6.2020, yht. 11 kokousta) kanssa kooten hankesuunnitelmaa sekä tehden työnjakoa eri toimijoi-
den kesken. Hankevalmistelussa on pidetty laajemman työryhmän kesken hankesuunnitelman sisältöihin kes-
kittyviä työkokouksia (mukana mm. aikuissosiaalityö, TE-toimisto, TYP, Ohjaamo ja Työllisyyden kuntakokeilu 
sekä vammaisjärjestöt) 4.5., 15.5. ja 25.5.2020. Hankesuunnitelmaluonnos on saatu valmiiksi ja se on kommen-
toitavana sosiaalijohdolla ja keskeisillä sidosryhmien edustajilla 2.6.2020 saakka. Etelä-Pohjanmaa hakee työky-
kyohjelman molempiin toimenpidekokonaisuuksiin TOIMEKSI-hankkeessaan eli sekä ”Työkyvyn tuki osaksi Tu-
levaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta” että ”Tuetun työllistymisen menetelmät”.  

TOIMEKSI-hankkeen tavoitteet ovat seuraavat:   

I: Työkyvyn tuki osaksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta:  

1) Alueella on toimiva työkyvyn tuen palvelukokonaisuus 

2) Työkyvyn tuen prosessi on rakennettu monialaisesti ja yhdessä 

3) Työ- ja toimintakyvyn arviointi on tunnistettu palvelutarpeen osaprosessina   

II: Tuetun työllistymisen menetelmät: 

1) Sosiaalihuollon rooli vahvistuu työkyvyn ja työhön sijoittumisen tukemisessa 

2) Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta ja työllistymistä tukeva toiminta vahvistuu 

3) Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen käyttö sosiaalihuollossa on lisääntynyt 

TOIMEKSI-hankkeella on vahva yhteys Seinäjoen kaupungin hallinnoimaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveys-
keskusohjelmaan. Etelä-Pohjanmaan maakunnallisessa sote-asiantuntijaryhmässä hanke nähtiin tärkeänä ja asi-
antuntijaryhmässä esitettiin sitoutumista alueilta hankkeen sisältöihin. TOIMEKSI-hanke tulee Seinäjoen kau-
pungin hallinoitavaksi ja se on käsiteltävänä 3.6.2020 kaupungin johtoryhmässä ja menee 8.6.2020 kaupungin-
hallituksen käsiteltäväksi. Kuntasitoumukset tulisi olla Seinäjoen kaupungilla 26.6.2020 mennessä. (Liite 1., dia 
4.). 

Muita ajankohtaisia valmisteltavia asioita ovat olleet MONNI-hankevalmistelun loppuunsaattaminen yhdessä 
Pikassoksen kanssa. Invalidiliiton ja THL:n kanssa on valmisteltu yhdessä vammaissosiaalityöntekijöiden ja vam-
maisjärjestöjen Teams –työkokousta kesäkuun alkuun. Myös muihin hankevalmisteluihin on tehty taustoitusta. 
Lisäksi on osallistuttu sosiaaliasiamiestoiminnan neuvotteluihin, joita on pidetty Eskoon kanssa. Kehitysjohtaja 
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on tiivistä yhteistyötä tehnyt myös Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa uudesta toiminnasta.  (Liite 1., dia 
5.). 

Esitys: Esitetään, että SONet BOTNIAn alueellinen kehittämistyö merkitään tiedoksi. 

 Päätös: SONet BOTNIAn alueellinen kehittämistyö merkitään tiedoksi. 

5§ STM:n valtionavustushaku: Lastensuojelun monialainen kehittämishanke - MONNI-hanke 

Kahdessa edellisessä SONet BOTNIAn alueellisen ohjausryhmän kokouksessa (16.4.2020, §4 ja 11.5.2020, §7) 
esitettiin sosiaalialan osaamiskeskuksille osoitetun STM:n valtionavun lastensuojelun monialainen kehittäminen 
2020-2022 hankesuunnitelman kokonaisuutta.  MONNI-hankesuunnitelmaluonnos on ollut kommentoitavana 
ajalla 8.-19.5.2020 Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan keskeisillä toimijoilla. MONNI-hankkeen 
taustalla on Tays-yhteistyöalueen tarpeet sekä STM:n toiveista hahmotettu maakuntien (Kanta-Häme, Pirkan-
maa ja Etelä-Pohjanmaa) tilannekuvaa lastensuojelun monilaisesta toimivuudesta. Hankkeen tavoitteet ovat:  

Tavoite 1: Lastensuojelun asiakkaat ovat osallisina monialaisen palvelukokonaisuutensa keskiössä 
Tavoite 2: Lastensuojelun ammattilaiset toimivat asiakkaidensa monitoimijaisen ja -alaisen palvelukokonai-
suuden systeemisen yhteistoiminnan ytimessä 
Tavoite 3: Lastensuojelun monialaisella toimijaverkostolla on systemaattiset yhteistyörakenteet paikallisesti 
ja alueellisesti 

MONNI-hankesuunnitelmaluonnoksen kommenttikierrokselta saadut kommentit on huomioitu lopullisessa 
hankesuunnitelmassa, joka on valmistunut lopullisesti Sosiaali- ja terveysministeriöön lähetettävään muotoon 
28.5.2020. Hankesuunnitelma liitteineen lähtee Pikassos OY:ltä viimeistään 1.6.202020. Etelä-Pohjanmaan osa-
hankeen lopullinen rahoitus muodostuu seuraavasti: valtionavustus 260 922 € ja omarahoitusosuus 52 184 € eli 
vuosille 2020-2022 yhteensä 313 106 €. Jokaiseen maakuntaan, myös Etelä-Pohjanmaalle palkataan lastensuo-
jelun koordinaattori viemään hankkeen tavoitekokonaisuuksia eteenpäin. Hankkeen toimeenpanoa varten teh-
dään toimeenpanosuunnitelma hankerahoituksen varmistuttua. Huomiona se, että STM on välittänyt hakuun 
liittyvän lisätäsmennyksen kahta päivää ennen hakemuksen jättämistä. Asiaa tarkennetaan osaamiskeskusjoh-
don ja ministeriön kanssa käytävissä keskusteluissa. (Liite 1, dia 6.). 

Esitys: Hankesuunnitelma on hyväksytty edellisessä Etelä-Pohjanmaan SONet BOTNIAn alueellisessa ohjausryh-
mässä. Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkitään tiedoksi. 

6§    Muut hankehaut  

 Kehitysjohtaja Arto Rautajoki esitteli kahta hankekokonaisuutta, josta ensimmäinen on: ”Lastensuojelun jälki-
huollon NEET1- VIP2 ryhmän aikuistumisen tuki poikkeusoloissa”. (Liite 2., diat 2-7). THLn (Tarja Heino) on val-
mistellut yhdessä halukkaiden sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa. Sosiaalialan osaamiskeskuksista SONet 
BOTNIAn alueella on kartoitettu halukkaita kuntia/kuntayhtymiä ja mukaan hankkeeseen alueelta ovat ilmoit-
tautuneet Vaasa mukaan lukien Pietarsaaren seutu, Etelä-Pohjanmaalta: Seinäjoen kaupunki, Järvi-Pohjanmaa 
sekä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä LLKY sekä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukun-
tayhtymä Soite. Mukaan hankkeeseen on tulossa sidosryhmistä Kelan Keskinen vakuutuspiiri, jossa on kehitetty 
etuusneuvontaa ja ovat kiinnostuneita kehittämään palveluita myös jälkihuoltonuorten näkökulmasta. Hanke 
on osaamiskeskusten ja THL:n yhteishanke, jossa THL on päätoteuttaja. Osaamiskeskuksia on lähdössä mukaan 
2-3 kpl. Hankkeen budjetti noin 1M €, josta SONet BOTNIAn arvioitu hankebudjetti olisi 200 000-300 000 €, ESR 
80 %, omarahoitus 20 %. Toiveena omarahoitusosuuden kattamiseksi olisi ”riihikuiva” raha, toki isommat kunnat 
ovat esittäneet myös työpanoksen hyödyntämistä. Hankeaika olisi 9/2020 – 12/2022. Osaamiskeskukset toimi-
vat kehittämistyön koordinaattoreina. Päätavoitteena on kehittää jälkihuoltonuorille (Neet-VIP-nuoret) selkeä 
ja yhdenmukainen palvelupolku (kartoitukset, työnjako eri toimijoiden kesken, vertaistukitoiminta, dialoginen 
yksilötason toiminta, osaamisen vahvistaminen, toiminnan yhdenmukaistaminen). Hankkeen tavoitteena on: 

- Tukea lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten sosiaalisten, terveydellisten ja sivistyksellisten oi-
keuksien toteutumista  

- Tukea sosiaalityöntekijöitä, jotka pandemian oloissa yhdessä jälkihuoltonuorten kanssa etsivät selviytymistä 
edistäviä ja nuorten asiassa toimivia uusia toimintatapoja, menetelmiä ja käytäntöjä  

                                                           
1 Neet nuori (neither in employment nor in education or training) 
2 VIP nuori: erityistä tukea tarvitseva nuori (Very Important Persons) 

https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/valtionavustukset/kevaan-2020-valtionavustushaut#Lastensuojelun%20kehitt%C3%A4minen
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/valtionavustukset/kevaan-2020-valtionavustushaut#Lastensuojelun%20kehitt%C3%A4minen
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- Luoda kansallinen yhteiskehittämisen TKI-toiminnan rakenne  
- Kehittää pandemian jälkeistä uutta normaalia jälkihuollon palvelujen toimintaan 
- Hyvien käytäntöjen juurruttaminen 

 Keskustelussa nostettiin esille tutkimusperustainen kehittämistyö. THL:Stä Tarja Heino on vastannut tutkimuk-
sen osuudesta tässä hankkeessa. Todettiin, että hankkeen tueksi kootaan yliopistoista ja ammattikorkeakou-
luista verkostot. Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa apulaisprofessori Riikka Korkiamä-
ellä on nuoruuden tutkimuksen asiantuntemusta. 

 Toista kehitysjohtaja Arto Rautajoen esittelemää hankekokonaisuutta ”Digitaalisen sosiaalityön kehittämishan-
ketta” valmistelee sosiaalialan osaamiskeskusverkosto yhteistyössä Pesäpuu ry:n kanssa. On todettu, että sosi-
aalipalvelujen digitaalisia ratkaisuja tulisi kehittää asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, koska ne lisäisivät sosiaali-
palvelujen avoimuutta ja joustavuutta, ja siten tukisivat sekä asiakkaiden että laajemmin ihmisten osallisuutta.  
Tavoitteena on paremmat palvelut oikeaan aikaan. Tällä hetkellä sosiaalipalvelujen digitalisaation este on toi-
mijakentän hajanaisuus. Yksi digitalisaation eduista on se, että samaa työkalua voidaan helposti ottaa käyttöön 
monessa organisaatiossa. Sosiaalipalveluja tarjoavissa organisaatiossa on myös hyvin eritasoisesti osaamista di-
gitaalisten palvelujen kehittämiseen. On organisaatioita, joissa on tehty ja tehdään hyvää digitaalisten sosiaali-
palvelujen kehittämistä, mutta ratkaisut eivät ole levinneet laajalle. Jotta sosiaalihuollon digitalisaatiota voidaan 
edistää, tarvitaan monipuolista kehittämistä, osaamisen vahvistamista ja kokeilukulttuurin edistämistä.  

 Pohdinnassa on ollut, että hankkeessa voitaisiin hyödyntää Terveyskylän aikaisempia kehittämisprosesseja sekä 
sisällöllisiä ideoita ja teknisiä ratkaisuja soveltamalla niitä ns. Hyvinvointikylään. Hyvinvointikylä keskittyisi sosi-
aalisiin kysymyksiin, jonne voisi rakentaa esim. Erotalon, Väkivaltatalon tai Lastensuojelutalon. Näissä taloissa 
voisi olla kaikille suunnattua tietoa ja tukea esim. omahoito-ohjelmia sekä asiakkuuteen perustuvia ja tunnis-
tautumisen takana olevia toiminta.  Digitaalisten palvelujen esimerkkejä on olemassa mm. Katriina Korhosen 
taloudellisen ahdingon omahoito-ohjelma ja Päijät-Hämeen lastensuojelun digipalvelupolku. (Liite 2., diat 8-11). 

Keskustelussa pohdittiin digipalveluiden ja kasvokkain kohtaamisen eroavaisuuksia ja merkityksellisyyttä. Todet-
tiin, että sosiaalihuollossa korostuu ihmistä lähellä työskentely ja siksi myös Post Covid-19 jälkeen sosiaalipalve-
luissakin otettu digiloikkaan kohdistuva kriittisyys on hyväksi. Todettiin myös, että Suuntimaa3 otetaan käyttöön 
Etelä-Pohjanmaalla Tulevaisuuden sotessa/Rakenneuudistuksessa. Sosiaalisiin kysymyksiin painottuva kehittä-
mistyö Pikassoksen koordinoimana käynnistyy syksyllä, jossa mukana on asiantuntemus sekä LLKY:stä että SO-
Net BOTNIAsta. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on alkanut nyt myös TASKU-hanke (=taloudellisen ahdinkoon 
ja omahoito-ohjelmaan keskittyvä hanke), jossa digitalisaatio on myös eräs näkökulma kehittämistyölle.  

Mahdollisen sosiaalialan osaamiskeskusverkoston ja Pesäpuun hankkeella on yhdyspinta Tulevaisuuden soten 
ja Rakenneuudistuksen hankkeisiin, kun näkökulmana ovat työvälineet, käytettävyys ja käyttöönotto. Siksi on 
tarpeen käydä alueellisesta keskustelua digitaalisen sosiaalityön kehittämishankeen tarpeista Etelä-Pohjan-
maalla.  

Huomioksi keskustelussa nostettiin se, että miksi sosiaalisiin kysymyksiin käytetään semanttisena sanana Hyvin-
vointikylä? Jos sosiaalialan osaamiskeskukset keskittyvät kehittämään sosiaalista taloa, silloin tulisi painotus olla 
sosiaalihuoltoon ja sosiaalipalveluihin.  

Esitys: Käydään keskustelua NEET-VIP lastensuojelun jälkihuollon hankesuunnitelman tämänhetkisestä tilan-
teesta sekä digitaalisen sosiaalityön alueellisista tarpeista. Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkitään tiedoksi.  

7§ Sosiaalialan osaamiskeskukset: Pohjoismainen erityistehtävä (liite 3) 

Edellisessä kokouksen (11.5.2020, §5) yhteydessä todettiin, että sosiaalialan osaamiskeskusjohto konkretisoi 
pohjoismaista erityistehtävää toukokuun kokouksessaan. Pohjoismaista erityistehtävää toteutetaan SONet 
BOTNIAsta (Vaasasta) käsin. Tehtävää ja sen suunnitelmaa esitteli kehittämissuunnittelija Marjo Hannu-Jama. 
Pohjoismainen erityistehtävä on sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta olevassa asetuksessa. Rahoitus on 
0,75% vuosittain myönnettävästä valtionavustuksesta. Sosiaalialan osaamiskeskusjohto on tehnyt sisällöllisen 
erityistehtävän määrittelyn sosiaalialan ajankohtaiseen tiedontarpeen, jotka ovat:  

1) Pohjoismaiset videokonsultaatiot kehittämistyössä, jossa haetaan TKI-haasteisiin hyötyjä innovatiivisesta 
vertaiskehittämisestä eri pohjoismaista. Toimintaa sturkturoidaan huomioiden konsultoivan tahon kriteerit, 

                                                           
3 Suuntiman avulla löydetään yhteistyö-, verkosto-, omatoimi- ja yhteisöasiakkuudet 

https://www.terveyskyla.fi/
https://www.suuntima.com/
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fokus ja etukäteisvalmistelut, konsultaatiotapahtuma ja arviointi sekä toiminnan mallintaminen. Käynnisty-
minen voisi tapahtua esimerkiksi NVC:n asiantuntijakonsultaatiolla, Viso-konsultaatiolla (lastensuojelu). 
Pohdintana ollut myös Kuntaliiton ja STM.n mukaan lähteminen. Tavoitteena saada toiminnasta arkista. 

2) Ruotsista kokemuksia tulevaisuuden sosiaalityöhön, jossa koostetaan Ruotsin Framtidens socialtjänst -sel-
vitys (valmistuu 12/2020, osaraportti julkaistu äskettäin) ja hyödynnetään raportin suosituksia Tulevaisuu-
den sotekeskus –työssä. Työssä huomioidaan sosiaalityö jännitteiden kentällä (mm. talous, palveluiden saa-
tavuus, laatu, seuranta) sekä vaatimukset sosiaalityölle ja sosiaalialan johtamiselle (mm. työtavat, osallisuus, 
luottamus, uudistuminen, ehkäisevä työ).  

Pohjanmaan maakunnissa vuoden 2020 toimintasuunnitelma sisältää erityisesti sosiaali- ja hyvinvointijohtajille 
työn tueksi soveltaen Ruotsin Framtidens socialtjänst – kokonaisuuden kärkien avaamista. Pohjoismainen eri-
tyistehtävä voisi myös tukea monialaisen lastensuojelun juurruttamista -ennakoivasti selvittämällä hyviä poh-
joismaisia käytäntöjä juurruttamiseen. (Liite 3.)  

Pohjoismaisesta erityistehtävästä kehittämissuunnittelija on koonnut toimintakertomuksen 2019 (Liite 4. ja 5.) 
ja opintomatkalta Tanskaan matkaraportin (Liite 6.). 

Eräänä nostona kehittämissuunnittelija Marjo Hannu-Jama nosti sosiaalisesti kestävän kehityksen, joka toimii 
punaisena lankana esimerkkinä ruotsalaisessa hyvinvointitaloudessa ja yhteiskuntasuunnittelussa. Sen voisi 
nostaa keskusteluun myös meillä makrotasolla.   

Keskustelussa todettiin pohjoismaisen sote-kehittämisrakenteen eroavaisuuden suomalaiseen järjestelmään 
verrattuna, esimerkiksi Tanskassa sisä- ja sosiaaliministeriö toimivat yhdessä ja sen yhteys esim. sosiaalipoliitti-
nen näkökulma on jo rakenteissa.  Terveydenhuolto ja ikäihmiset ovat erillään sosiaalihuollosta. Myös tietojoh-
tamisen suomalaisiin rakenteisiin olisi otettavissa hyvää mallia Tanskasta (Liite 6.), jossa luontevana osana tut-
kimus ja kehittäminen ovat osa perustoimintaa. Pohjoismainen yhteistoiminta koettiin alueellisessa ohjausryh-
mässä innostavaksi ja kiinnostavaksi toiminnaksi sekä sen painotukset olevan oikeita. Nyt COVID -19 jälkeen 
yhteiset pohjoismaiset verkkoseminaarit tai muu saman tyyppiseen toimintatapaan kiinnittyvä yhteistyö voisi 
olla eräs lisätulokulma kokonaisuuteen.  

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Laitetaan pohjoismaisesta yhteistyöstä tulleet raportit, erityisesti Tanskan opintomatkalta matkara-
portti kokouspöytäkirjan liitteeksi. Merkitään tiedoksi. 

8§ Sosiaaliasiamiestoiminnan työsuunnitelma 

Kehitysjohtaja Arto Rautajoki on valmistellut Etelä-Pohjanmaan SONet BOTNIAn sekä Eskoon kanssa työsuunni-
telmaa sosiaaliasiamiestoiminnan siirrosta SONet BOTNIAn uudeksi toimintamuodoksi. Asiaa on käsitelty sekä 
SONet BOTNIAn edellisessä ohjausryhmässä (11.5.2020, §4). Asiaa on käsitelty myös3.4.2020 ja 29.5.2020 SO-
Net BOTNIAn johtoryhmässä. Ensimmäinen sisällöllinen kuuleminen kuntien/kuntayhtymien sosiaalijohdolle on 
perjantaina 5.6.2020. Rautajoki esittelee ohjausryhmälle työsuunnitelman sosiaaliasiamiestoiminnan käynnis-
tämisestä. (Liite 2., dia 12). Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarvitsee lisäaikaa selvittelytöihin toiminnan käyn-
nistämiseen liittyvissä asioissa, erityisesti suhde lakeihin ja OKM:n 

Keskustelussa todettiin, että Eskoon sosiaaliasiamiestoiminnan päättymisestä ja toiminnan aloittamisesta mah-
dollisesti SONet BOTNIAssa ei ole kyse liikkeen luovutuksesta vaan uuden toiminnan aloittamisesta sosiaalialan 
osaamiskeskuksen yhteydessä.   

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkitään tiedoksi. 

9§    SONet BOTNIA:n muut mahdolliset ajankohtaiset asiat: SONet BOTNIAn uusi johtoryhmä 

SONet BOTNIAn johtoryhmä päätti kokouksessaan 3.4.2020 (§9) pyytää SONet BOTNIAn perussopimuksen osa-
puolia (Seinäjoki, Vaasa ja Keski-pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite) nimeämään johto-
ryhmän varsinaiset jäsenet ja varajäsenet vuosille 2020-2021. Nimeämispyyntö lähetettiin sähköpostitse. Jäsen-
ten ja varajäsenten nimeämiset pyydettiin ja saatiin kultakin taholta kirjallisesti 20.5.2020 mennessä. Nimetty 
johtoryhmän kokoonpano on ollut käsiteltävänä SONet BOTNIAn 29.5.2020 johtoryhmän kokouksessa. (Liite 2., 
diat 13-14). 

SONet BOTNIAn uuden toimintakauden johtoryhmän pj. on Jussi Salminen (Soite), varapj. Erkki Penttinen (Vaa-
san kaupunki). Etelä-Pohjanmaalta vahvistetut jäsenet ovat Harri Jokiranta (varajäsen Anneli Saarinen), Tytti 
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Luoto (varajäsen Sirpa Tuomela-Jaskari) sekä Päivi Rinne (varajäsen Jaakko Hallila). Kutsuttuina asiantuntijoina 
johtoryhmässä jatkavat Etelä-Pohjanmaalta Matti Rekiaro (Aksilasta) ja Riitta Vatanen (Järjestötalolta).  

SONet BOTNIAlla on hyvä taloustilanne tällä hetkellä, eikä ylitystä tapahdu. Loppuvuodesta saadaan hankkeilla 
siirretyksi kustannuksia. Vuoden 2021 alustava talousarvio: 365 000€, josta valtionavustus 240 000€, joka on 
noin 10 000€ pienempi tähän vuoteen verrattuna. Kuntarahoitus yht. 80 000€, joka kerätään vuoden 2020 pää-
tetyn mallin mukaan perussopimusosapuolilta keräten väestöpohjan mukaisesti: Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaan 
kuntaraha 24 800€. Keskustelussa nostettiin esille, miten kuntarahoitus jatkossa rahoitetaan huomioiden sitou-
tuminen toimintaan.  

Esitys: Merkitään tiedoksi.  

 Päätös: Merkitään tiedoksi. 

10§ Muut asiat ja tiedotettavaa 

 Vs. kehittämissuunnittelija kertoi muut tiedotettavat asiat: 

 Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK), Savonia ammattikorkeakoulu ja LAB ammattikorkeakoulu jär-
jestävät erikoistumiskoulutusta (30 op) sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjille. Koulutus toteute-
taan monimuotokoulutuksena ja kukin AMK vastaa vuorollaan lähipäivien sisällöstä. 

 Pelastakaa Lapset järjestävät pe 23.10.2020 ”Ikkunoita tukiperhetoimintaan” (rahoitus: Anja Mäntylän 
rahasto) tilaisuuden tukiperhetyöstä vastaaville työntekijöille (kunnat, kuntayhtymät ja järjestöt) sekä 
tukiperheille. Tilaisuuden alustajiksi ovat tulossa kaksi tutkijaa: Anu-Riina Svenlin (YTT, yliopistonopet-
taja) sekä Tiina Lehto-Lunden (VTT, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu). SONet BOTNIA on mu-
kana tapahtumassa.  

 
Muut tulevat tilaisuudet ja verkostot: 

 ti 2.6.2020: Vammaissosiaalityöntekijät & järjestöt, yhteistyökokous  

 pe 12.6.2020: Sosiaalialan ajankohtaiskatsaus: Rikoksen uhrin tukeminen (sos.digi) 

 to 3.9.2020: Maakunnallinen ikäihmisten palveluverkosto (Järvi-Pohjanmaa)  

 to 8.10.2020: THL:n Kysy ja kuuntele -koulutuspäivä lastensuojelun ja sosiaalihuollon työntekijöille 

 to 5.11.2020: Digisosiaalityön kehittämisen katsomot: Pelastakaa Lapset ry ja sosiaalialan osaamiskeskuk-

set yhteistyössä  

 ti 17.11.2020: Maakunnallinen ikäihmisten palveluverkosto (Seinäjoki/ Muistiyhdistys)  

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

Päätös: Merkitään tiedoksi. 

11§ Seuraavat kokousajankohdat  

Ohjausryhmän seuraavat kokousajankohdat (on lähetetty kalenterikutsut, jossa esteen tullessa huomioitava itse 
varahenkilölle tiedottaminen) on sovittu edellisessä kokouksessa pidettäväksi:  
- ma 24.8.2020, klo 11.30-13.30 

- ma 28.9.2020, klo 11.30-13.30 

- ma 2.11.2020, klo 11.30-13.30 

- ma 14.12.2020, klo 11.20-13.30 

Päätös: Seuraava kokous pyritään järjestämään kasvokkain tapahtuvana kokouksena. Myös etäosallistuminen 
tulee järjestää. Merkitään syksyn kokousaikataulut tiedoksi.  

12§   Kokouksen päättäminen 

  Ohjausryhmän puheenjohtaja Harri Jokiranta päätti kokouksen klo 13.15. 

https://www.seamk.fi/osaamistaan-taydentavalle/erikoistumiskoulutus/sosiaali-ja-terveysalan-kehittajan-erikoistumiskoulutus/
http://www.sonetbotnia.fi/ajankohtaista/Sosiaalialan_verkkomuotoiset_ajankohtaiskatsaukset_kaynnistyvat_211.html
http://www.epshp.fi/ketjulahetti

