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Etelä-Pohjanmaan alueellinen ohjausryhmä 
Kokousmuistio 1/2021 

ETELÄ-POHJANMAAN SONet BOTNIAn ALUEELLINEN OHJAUSRYHMÄ 
 

AIKA:  torstai 25.2.2021, klo 13.00-15.30 
PAIKKA: Teams-kokous  
 
Harri Jokiranta, ohjausryhmän pj.  

Jäsen:  Varajäsen: 
Anneli Saarinen 
Päivi Saukko 
Tiina Perä 
Eija Ala-Toppari-Peltola Terhi Järvi 
Jutta Paavola Hanna Lindström 
Elise Lepistö Johanna Koivuniemi 
Anne Ala-Riihimäki Anne Leinonen 
Merja Latvala, poistui klo 13.30 Heidi Piirto 
Susanna Lammi Minna Savioja 
Johanna Lamminen Tarja Palomäki  
Sirpa Tuomela-Jaskari Tanja Penninkangas 
 Jaakko Anttila 
Eija Liikamaa, saapui klo 13.11 Anne Alavillamo 
 hallintojohtaja 
Esko Kiviniitty, poistui klo 14.20 Tarja Seppälä  
Päivi Rinne, poistui klo 14. Sinikka Volanto 
Satu Ylinen (ei vielä tiedossa) 
Marko Rossinen Jari Iso-Koivisto 
Jarmo Vesa Riitta Vatanen 
Miisa Lamminen Helena Yli-Harja 
Heidi Pakkala    
Anne-Mari Lahdensuo Tarja Tenkula 
Heli Tunturi-Kemppainen Anna Nurmela 
Arto Rautajoki, poistui klo 14.00 
Anne Saarijärvi (esittelijä, sihteeri) 
Auli Romppainen (esittelijä, sihteeri) 
Kutsutut asiantuntijat: 
Tytti Luoto (Tulevaisuuden sotekeskus -hanke) 
Carita Liljamo (Sote rakenneuudistus -hanke), saapui klo 13.30 
 

ASIAT: 

1§ Kokouksen avaus, läsnäolijat  

2§ Esityslistan hyväksyminen   

3§ Pöytäkirjan tarkistaminen  

4§  Alueellisen ohjausryhmän 2021-2022 kokoonpanon toteaminen ja järjestäytyminen 

5§     SONet BOTNIAn tiedotusasiat, alueellinen kehittäminen sekä osaamiskeskusten kansallisen kehittämisen ajan-
kohtaiskatsaus 

6§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintakertomus 2020 ja toiminnan arviointi  

   7§    Ajankohtaista Etelä-Pohjanmaan soteuudistuksessa (TSK ja RAKU -hankkeiden tiiviit ajankohtaiset) 

8§    Muut asiat ja tiedotettavaa 

9 § Seuraavat kokousajankohdat 

10 § Kokouksen päättäminen 
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1§  Kokouksen avaus, läsnäolijat 

 SONet BOTNIAn kokoonkutsujana kehittämissuunnittelija Anne Saarijärvi avasi kokouksen klo 13.00 ja totesi 
edellisen toimintakauden sekä uuden toimintakauden jäsenet tervetulleiksi SONet BOTNIAn alueellisen ohjaus-
ryhmän kokoukseen. 

  

2§  Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista on lähetetty sähköpostitse liitteineen 18.2.2021.  

 Esitys: Hyväksytään esityslista. 

 Päätös: Esityslistalle on lisätty 5§:n sisälle käsiteltäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. 
Hyväksyttiin esityslista muutoksineen. 

 

3§  Pöytäkirjan tarkistaminen 

 Edellisen kokouksen (14.12.2020) pöytäkirja/kokousmuistio on lähetetty ohjausryhmän varsinaiselle ja varajä-
senille sähköpostitse 18.12.2021 sekä pyydetty mahdolliset muutokset/korjaukset 15.1.2021 mennessä. Mää-
räaikaan mennessä ei ole tullut muutoksia/kommentteja 14.12.2020 pöytäkirjaan/kokousmuistioon liittyen. 

 Esitys: Koska esitettyyn päivämäärään mennessä ei ole tullut huomautuksia/korjauksia/muutoksia kokouspöy-
täkirjaan, voidaan katsoa edellisen kokouksen kokouspöytäkirja hyväksytyksi. Hyväksytään edellisen 14.12.2020 
kokouksen pöytäkirja. 

  Päätös: Todettiin huomiona se, että esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät jatkossa myös Teams-sovelluksesta, jonne 
ohjausryhmän varsinaiset jäsenet on liitetty. Hyväksyttiin SONet BOTNIAn edellisen kokouksen (14.12.2020) alu-
eellisen ohjausryhmän pöytäkirja. 

 

4§ Alueellisen ohjausryhmän 2021-2022 kokoonpanon toteaminen ja järjestäytyminen 

 SONet BOTNIAn pitkäaikainen alueellisen ohjausryhmän puheenjohtaja Harri Jokiranta on siirtynyt muihin teh-
täviin, eikä ole käytettävissä enää alueellisessa ohjausryhmässä.  

 SONet BOTNIAn ohjausryhmärakenteessa sote ja laajempikin monialaisuus on ollut strategisena valintana jo 
useamman toimikauden aikana. SONet BOTNIA onkin pyytänyt nimeämään nyt 12/2020 uudelle toimintakau-
delleen 2021-2022 jäsenet ohjausryhmäänsä kuntien/kuntayhtymien sosiaalipalveluista, perusterveydenhuol-
losta, erikoissairaanhoidosta, järjestöistä, koulutusorganisaatiosta ja Etelä-Pohjanmaan liitosta.  Ohjausryhmä-
rakenteen ja erilaisten työryhmärakenteiden kautta jäsenet ovat tuoneet mukanaan oman henkilökohtaisen 
osaamisensa ja jakaneet tätä osaamista keskenään. SONet BOTNIAn alueellisella ohjausryhmällä on ollut tärkeä 
roolinsa maakunnassa ”sosiaalipoliittisen/sosiaalialan” keskustelufoorumin kotipesänä.  Aikaisemmin kokouk-
sissa on seurattu ja tuettu aktiivisesti alan kehittämisen sekä muutosprosessien etenemistä, (mm. hankkeet, 
soteuudistus -valmistelu) ja tuotettu yhteisiä näkemyksiä ja taustapohdintoja erityisesti juuri sote-murroksen 
etenemiseen alueella, mutta myös valtakunnallisesti. Ohjausryhmä on käsitellyt Etelä-Pohjanmaan näkökul-
masta teemoja ja aiheita, joista myös sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat ovat koostaneet ja visioineet valtakun-
nallisia kannanottoja.  

 Kokouksessa 14.12.2020 linjattiin, että alueellisen ohjausryhmän kokoonpanoa ei laajenneta nykyisestään, 
mutta kokouksiin voidaan aina tarvittaessa pyytää asiantuntijoita. Kokouskäytäntönä on ollut myös se, että ko-
kouskutsut lähetetään varsinaisille jäsenilleen, jotka itse ollessaan estyneitä välittävät kutsun varajäsenel-
leen.  

Käsittely: Kehittämissuunnittelija Anne Saarijärvi kertoi SONet BOTNIAn ohjausryhmän uudesta kokoonpanosta, 
toiminnasta ja jäsenten roolista ohjausryhmässä. Saarijärvi kertoi SONet BOTNIAN alueellisesta ohjausryhmästä:   
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Alueelliset ohjausryhmät: Johtoryhmä nimeää alueelliset ohjausryhmät sopijakuntien esityksestä. Alueelliset 
ohjausryhmät toimivat alueellisina toiminnan ohjaajina, koordinaattoreina ja aloitteentekijöinä. Kokkolaan, Sei-
näjoelle ja Vaasaan sijoittuvat kehittämissuunnittelijat toimivat alueellisten ohjausryhmien esittelijöinä ja sih-
teereinä.  

Osaamiskeskuksen alueellisen ohjausryhmän tehtävänä on tukea ja ohjata Etelä-Pohjanmaan alueen kehittä-
missuunnittelijan työtä sekä olla muutenkin mukana osaltaan koordinoimassa sosiaalialan kehittämistyötä maa-
kunnassamme. Alueellisessa ohjausryhmässä ovat edustettuina perussopimusosapuolista Seinäjoen kaupunki, 
edustajat maakunnan alueelta, koulutuksen ja tutkimuksen edustajat sekä palveluntuottajien ja järjestöjen 
edustajat.  

Esitys: Avataan keskustelu ja valitaan SONet BOTNIAn alueellisen ohjausryhmän uuden toimikauden (2021-
2022) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Todetaan ohjausryhmän uuden toimintakauden 2021-2022 kokoon-
pano, huomioiden se, että tulevalla toimintakaudella Tulevaisuuden sotekeskusohjelman ja Rakenneuudistus-
hankkeen edustajien läsnäolo mahdollisuuksiensa mukaan ohjausryhmien kokoonpanossa olisi perusteltua. Li-
säksi tiedotetaan alueellisen ohjausryhmän toiminnasta ja toimintaperiaatteista. Merkitään tiedoksi. 

Päätös: SONet BOTNIAn uuden toimikauden puheenjohtajaksi valittiin Seinäjoen kaupungin sosiaalityön tulos-
aluejohtaja Päivi Saukko ja varapuheenjohtajaksi Järvi-Pohjanmaan sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari. 
Merkitään tiedoksi uuden toimintakauden kokoonpano mukaan lukien asiantuntijajäseninä EP:n soteuudistuk-
sen Tulevaisuuden sote-keskushankkeen ja Sote-rakenneuudistuksen hankepäälliköt sekä ohjausryhmän toi-
minta ja sen periaatteet.  

  

5§ SONet BOTNIAn tiedotusasiat, alueellinen kehittäminen sekä osaamiskeskusten kansallisen kehittämisen 
ajankohtaiskatsaus. Lisäys: sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma nousi esille SONet BOTNIAn ja rakenneuudistushankkeen 
eilisessä yhteisessä valmistelevassa TKIO-työrukkasen kokouksessa. Käydään läpi työrukkasen kokouksessa 
esille tullut kokonaisuus. (liitediat 2—8). 

Käsittely: Anne Saarijärvi kävi läpi yhdessä Carita Liljamon kanssa eilisen TKIO-työrukkasen kokouksen sisältöjä 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman taustoista, painopisteistä ja aikatauluista.   
Kokouksessa RAKU-hankejohtaja Carita Liljamo kertoi, että Sote-rakenneuudistuksen yhtenä tavoitteena on val-
mistella maakunnallinen yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma (tulevaisuudessa palve-
lustrategia). Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaisen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimisesta on 
vastannut/vastaa sairaanhoitopiirin alueella Aksila yhdessä kuntien toimijoiden kanssa. Tavoitteena on nyt laa-
jentaa suunnitelmaan myös sosiaalihuollon palveluja.  

Kokouksessa todettiin myös, että alueella on käynnissä sote-uudistusta edistäviä hankkeita sekä muuta kehittä-
mistyötä. Näiden avulla on rakentumassa suuria kokonaisuuksia, joita on mahdollista hyödyntää järjestämis-
suunnitelman laatimisessa. Näitä ovat mm. perhekeskus, kotiin annettavat palvelut, päihde- ja mielenterveys-
palvelut, ikäihmisten palvelut, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, vammaispalvelut, asiakaspalautejärjes-
telmä, valvontakäytänteet, tiedolla johtaminen, sähköiset palvelut, monialainen sote-keskus, TKIO-integraatio, 
SOTE-TIKE jne.   

Kokouksessa toiveena esitettiin sosiaalihuollolle, että sote-järjestämissuunnitelman osa-aluekokonaisuuksista 
tehdään valinta, joissa pidettiin järkevänä pyrkiä pitäytymään nyt kehitystyön alla olevissa kokonaisuuksissa. 
Toivottiin myös, että so- ja te-osioiden osa-aluekokonaisuudet yhdistyisivät yhteisiksi kärjiksi. Aksilasta ehdotet-
tiin, että sote-kehittämissuunnitelman osa-aluekokonaisuuksiksi nostettaisiin: 1) Alueellisen tietojohtamisen 
suunnitelma, 2) Sote-tike: jos valmistelu etenee riittävän pitkälle tämän vuoden aikana, 3) Etelä-Pohjanmaan 
huumeohjelma tai päihde- ja mielenterveyspalvelut (jossa huumeohjelma on yhtenä osana), 4) Muistipotilaan 
palveluketju ja 5) TKIO-integraatio (riippuen lainsäädännöstä). Kokouksessa käytiin SONet BOTNIAn esille nos-
tamaa keskustelua mm. siitä, että sosiaalihuolto tulee ensimmäistä kertaa vahvemmin yhteiseen järjestämis-
suunnitelmaan. Tämä vaatii resursseja ja panostusta kokonaisuuden hahmottamiseksi ja perustavanlaatuista 
keskustelua selkeiden painotusten tekemiseksi. SONet BOTNIA lupasi käydä alustavaa keskustelua tämän päi-
väisessä ohjausryhmässä. Aksila käsittelee puolestaan terveydenhuollon näkökulman 15.4.2021 olevassa oh-
jausryhmässä, SONet BOTNIA 23.4.2021 olevassa ohjausryhmässään. Näissä kokouksissa tehdään päätös, joka 
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esitetään 4.5.2021 TKIO-työnyrkin kokoukseen, joka laatii esityksen Aksilan ohjausryhmälle. Päätös asiasta teh-
dään Aksilan iltapäivän ohjausryhmässä 20.5.2021. Asia vietäisiin tiedoksi Tulevaisuuden sote-keskus- ja sote-
rakenneuudistus -hankkeiden yhteiseen strategiseen ohjausryhmään aamupäivän kokoukseen 20.5.2021. Valit-
tuja kokonaisuuksia työstetään syyskaudella 2021 ja työstämisessä hyödynnetään aikaisempia ryhmiä sekä mm. 
hankkeiden kokonaisuuksiin perustettuja ryhmiä. Sote-järjestämissuunnitelman hyväksyntäprosessi voisi olla 
esimerkiksi keväällä 2022. Kokouksessa todettiin, että sote-hankkeiden puitteissa TKIO-osiota työstetään kah-
della eri linjalla: 1) sote-järjestämissuunnitelma (= TKIO-työrukkanen) ja 2) TKIO-integraatio (= Matti Rekiaro ja 
Arto Rautajoki kutsuvat koolle). Tulevan hyvinvointialueen TKIO-integraatiota pidettiin tärkeänä, vaikka tämä ei 
välttämättä toteudu välittömästi hyvinvointialueen muodostamisen jälkeen.  

Käytiin läpi myös Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Lapissa tehtyä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuun-
nitelmia, joihin on tuotu jo sosiaalihuollon sekä yhteisiä integratiivisia painotuksia. (liitediat 5-7.) 

Keskustelu: Todettiin, että Etelä-Pohjanmaan soteuudistuksen Rakenneuudistuksen -hankkeen hankesuunnitel-
maan on kirjattu (sivut 21, 23 ja 25) yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallisen järjestämissuunnitel-
man valmistelu. Hankesuunnitelmassa on kirjaus lopputuotokseksi niin, että TKI -toiminnan alla ”Sosiaali- ja 
terveydenhuollon maakunnallisen järjestämissuunnitelman laadinta on aloitettu”. Siksi nyt esitetty aikataulu to-
dettiin tiiviiksi ja jopa hankesuunnitelman vastaiseksi.  

Todettiin, että nyt aloitetaan yhteinen ensimmäinen maakuntaa kattava yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelma, joten sosiaalihuolto ei voi mennä integroituneena ehdotettuihin kokonaisuuksiin kai-
kilta osin. Sosiaalihuolto tarvitsee ehdotettujen kokonaisuuksien lisäksi myös huomioida lakisääteisiä tehtäviä 
esim. sosiaalihuollon palvelutehtävä luokituksia mukaillen. Sosiaalihuollon lakisääteiset palvelutehtävät (Laki 
sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015, 22§, THL:n määräys 1/2016): 1) Iäkkäiden palvelut, 2) Lapsiper-
heiden palvelut, 3) Lastensuojelu, 4) Perheoikeudelliset palvelut, 5) Päihdehuolto, 6) Työikäisten palvelut ja 7) 
Vammaispalvelut. Nyt ehdotettuihin kokonaisuuksiin voidaan sisällyttää myös sosiaalihuoltoa, mutta katvealu-
eella on vielä muutakin olemassa, jotka ovat syytä ja tarpeen huomioida ja täydentää keskeisten osa-alueiden 
osalta. Myös kokouksessa esitetyt esimerkit Lapista, Kanta-Hämeestä ja Pirkanmaalla olisi hyvä huomioida myös 
täällä Etelä-Pohjanmaalla. Käytiin keskustelua myös siitä, että terveydenhuollon kokonaisuuksiin tulee saada 
esimerkiksi perhenäkökulmaa (ei yksin potilasnäkökulmaa), yhdyspintaa, monitoimijaisuutta mukaan lukien jär-
jestötoiminnan esimerkiksi palvelujen tuottamiseen.  

Tärkeää olisi nyt löytää 23.4.2021 SONet BOTNIAn alueohjausryhmässä ne osa-alueet sosiaalihuollosta, jotka 
käsitellään yhteisesti 4.5.2021 olevassa TKIO-työrukkasessa. Päätöshän tehdään 20.5.2021 Aksilan ohjausryh-
mässä. Valittujen kokonaisuuksien työstäminen jatkuu sitten syksyllä.   

RAKU-hankkeessa ei ole erillistä työpanosta, joka vastaisi järjestämissuunnitelman tekemisestä. Ehdotettiin, 
että kuntarahoituksella olisi mahdollista palkata sosiaalihuollon ammattilainen tekemään ko. järjestämissuun-
nitelman osa-alueita. Esitettiin myös, että seuraava sosiaalijohtajien yhteinen kokous keskittyisi 9.4.2021 miet-
timään osa-alueita ja kokoaisi ehdotusta sosiaalihuollon osa-alueista tulevaan yhteiseen järjestämissuunnitel-
maan. Osa-alueet vahvistetaan SONet BOTNIAN alueellisessa ohjausryhmässä. Pyyntönä SONet BOTNIAsta esi-
tettiin, että SONet BOTNIA pääsisi mukaan seuraaviin sosiaalijohdon kokouksiin, joita alun perin SONet BOT-
NIAsta on organisoitu. 9.4.2021 sosiaalijohdon kokouksen puheenjohtaja on Eija Ala-Toppari-Peltola. 

--- 

 Kehitysjohtaja tiedottaa: osaamiskeskustoiminnan keskeisistä valtakunnallista asioista, SONet BOTNIAn johto-
ryhmän linjauksista mm. ajankohtaisesta talous - ja henkilöstötilanteesta sekä osaamiskeskuksen roolista TKI&0 
-rakenteen ja sisältöjen valmistelussa Etelä-Pohjanmaalla.  

  Kehittämissuunnittelijat kertovat lyhyesti SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan alueen ajankohtaisesta ja kevään 
2021 tulevasta toiminnasta; ml. verkostot ja muu kehittämistoiminta. 

Käsittely: Arto Rautajoki totesi, että HE- olevassa Sote100:sa tehdään sosiaalialan osaamiskeskuslakiin teknisiä 
muutoksia (maakunta korvattu sanalla hyvinvointialue). Kehittämisrakenteesta on tulossa erillinen jatkovalmis-
telunsa. Rautajoen poistuttua kokouksesta esiteltiin kehitysjohtajan esittämien diojen pohjalta kansallisen ke-
hittämisen tämän hetken suunnat. (ks. liitteenä oleva diat 9-23.) Alueellisesta kehittämisestä kehittämissuun-
nittelijat totesivat niin yhteyden TSK:n ja RAKUn kuin omat tehtäväkokonaisuudet eri foorumeilla ja kehittämi-
sen osa-alueilla. (liitteessä oleva dia 24) 
 

https://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/p/SUNKx6nFL/pirkanmaan_sosiaali-_ja_terveydenhuollon_jarjestamissuunnitelma_luonnos13052020.pdf
https://www.ypaja.fi/wp-content/uploads/2020/11/LIITE-25-KH-3.11.2020-%C2%A7-178-Kanta-Hameen-jarjestamissuunnitelma-versio-lausunnoille-061020-1.pdf
file:///C:/Users/k5000649/AppData/Local/Temp/lshp_PTHJ_Sote_jÃ¤rjestÃ¤missuunnitelma%202017-2020.pdf
file:///C:/Users/k5000649/AppData/Local/Temp/hankehakemus_valmis_21.4.2020_stm_final_86269.pdf
file:///C:/Users/k5000649/AppData/Local/Temp/hankehakemus_valmis_21.4.2020_stm_final_86269.pdf
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 Esitys: Sovitaan, miten edetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman etenemisessä sosiaali-
huollon sisältöjen näkökulmasta.  

  Esitetään kansallisen - ja SONet BOTNIAn toimintaan kytkeytyvän alueellisen kehittämis- ja muun toiminnan 
katsaukset merkittävän tiedoksi.  

  

 Päätös: Päätettiin jatkotyöstää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman sosiaalihuollon osa-alu-
eita 9.4.2021 olevassa sosiaalijohdon kokouksessa. Sosiaalijohtajilta tuleva esitys sosiaalihuollon osa-alueista 
käsitellään yhteisesti SONet BOTNIAn alueellisessa ohjausryhmässä 23.4.2021, joka viedään TKIO-työnyrkkiin 
päätettäväksi 4.5.2021.  

 Sekä kansallinen että alueellinen kehittämisen tilanne merkitään tiedoksi. 

 

6§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintakertomus 2020 ja toiminnan arviointi  

 Kehittämissuunnittelijat ovat valmistelleet luonnoksen Etelä-Pohjanmaan alueelliseksi toimintakertomukseksi 
2020. Taulukkoversio tästä on lähetetty alueellisen ohjausryhmän 2019-2020 jäsenille tutustuttavaksi jo 
11.2.2021 ja samalla on pyydetty jäsenten numeerista arviointia vuoden 2020 toiminnasta. Lisäksi 18.2.2021 
päivämäärällä on lähetetty tiedoksi tekstimuotoinen taulukkopohjaan pohjautuva luonnosversio tutustutta-
vaksi. (Ohjausryhmän jäsenten toivotaan mahdollisuuksien mukaan tutustuvan toimintakertomukseen etukä-
teen). 

Käsittely: Todettiin, että ohjausryhmän jäsenet ovat saaneet toimintakertomuksen, joka on sisältänyt arviointi-
osuuden. Vuoden 2020 toiminnasta saatu numeerinen arviointi oli seuraava:  

1. Sosiaalihuollon käytännönläheinen kehittäminen ja osaamisen uudistaminen (4,5) 
2. Sosiaalihuollon alueellisen tiedontuotannon ja tiedonhallinnan kehittäminen (4+) 
3. TKI&O sosiaalityön ja soteintegroidun tutkimuksen ja kehittämisen rakenteiden vahvistaminen (4) 
4. Digitaalisuuden hyödyntäminen sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen kehittämisessä (4) 
5. Pohjoismainen erityistehtävä (4-) 

Sanallisena palautteena annettiin:  
• SONet BOTNIA on hyvin edesauttanut toiminnallaan gerontologisen sosiaalityön esiin nostamista ja edel-

leen kehittämistä maakuntien alueella  
• Kirjaamisosaamista kehitetty kiitettävästi! 
• Hienoa, että SONet BOTNIA on mukana näin laajasti erilaisissa työryhmissä 
• Tiedonkeruun ja tiedolla johtamisen kehittäminen ja eri organisaatioiden tukeminen tässä työssä on todella 

tärkeä tehtävä. Tässäkin on hienoa, että voimme vaikuttaa kehittymiseen näin voimakkaasti. 
• Tietenkin kehitettävää vieläkin ja kytkentä tiedolla johtamisen kehittämiseen. 
• Sotedigi -seminaarit / ajankohtaiskatsastukset olivat hyvin toteutettu 
• Kuten yllä oli, peruuntumiset ovat hidastaneet etenemistä. (digi) 
• Ajankohtaan nähden digitaalisuutta on hyödynnetty erittäin hyvin. 
• Laaja-alaista ja monipuolista kehittämistoimintaa sosiaalipuolen eri sektoreilla.  
• SONet BOTNIA on ollut hyvin esillä ja saatavilla erilaisissa yhteistyöverkostoissa resursseihinsa nähden. 
• SOSTER Vetoomus on erittäin tärkeä, jotta sosiaalityön tutkimukseen saadaan riittävä rahoitus.  
• Tämä erityistehtävä jää jotenkin muutoin laajaan kokonaisuuteen nähden etäiseksi. (pohjoismainen) 
• Aktiivista, moniulotteista, erilaiset yhteiskunnalliset tilanteet huomioon ottavaa, monipuolista yhteistyötä 

ja eri alojen ja tekijöiden osaamista hyödyntävää erinomaisesti toteutettua toimintaa. 
 

Esitys: Ohjausryhmä keskustelee ja kommentoi kehittämissuunnittelijoiden koostetta ja hyväksyy tarvittavin 
täydennysehdotuksin /korjauksin tekstimuotoisen toimintakertomuksen vuodelta 2020. 

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2020 alueellinen Etelä-Pohjanmaan SONet BOTNIAN toimintakertomus sellaise-
naan ilman täydennys-/toimenpide-ehdotuksia.  
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7§ Ajankohtaista Etelä-Pohjanmaan soteuudistuksessa  

Tulevaisuuden sotekeskusohjelman (=TSK) hankepäällikkö Tytti Luoto ja Rakenneuudistuksen (=RAKU) hanke-
johtaja Carita Liljamo esittelevät soteuudistusten ajankohtaiset tiedotettavat asiat.   

Käsittely: Tytti Luoto esitti Tulevaisuuden sote-keskusohjelmasta, jossa on nyt paljon toimintaa. Tällä hetkellä 
on meneillään SOTE100 lakiuudistus. Keväällä on tulossa 2 haku (jatkohankehaku), joka keskittyy kuntoutukseen 
laajana kokonaisuutena kaikenikäisille. RAKU on myös iso kokonaisuus, jossa ICT on paljon mukana. Kivijalkana, 
jolla haetaan EP:le perustaa tuleville toiminnoille. Henkilöstössä on HYTEssä tapahtumassa vaihdos, kun asian-
tuntijaksi siirtyy Juha Vuorijärvi Tarja Tenkulan lähdettyä Kuntaliittoon. Vahvistusta saadaan myös Teija Matala-
mäestä (50%). Sosiaalihuollon tiedontuotannon yhtenäistämisen osioon tehtäväksi on täsmentynyt kaksi pää-
asiallista kokonaisuutta: sosiaalihuollon suoritekäsikirjan yleisrungon laatiminen ja tarkempi käsikirja vammais-
palvelujen osioon sekä sosiaalisen raportoinnin kehittäminen ja systematisointi myös moniäänisemmän ammat-
tilaisten kokemustiedon dokumentoinnin mahdollistavaksi toimintamalliksi ja työkaluksi. 

Esitys: Esitetään, että ajankohtaisinfo merkitään tiedoksi.  

Päätös: Merkitään tämänhetkinen soteuudistusinfo tiedoksi.  

 

8§  Muut asiat 

 Ohjausryhmän jäsenillä ei ole tiedotettavia asioita. 

Tulevat tilaisuudet ja verkostot: 

• Lastensuojelun johtavien verkosto 5.3.2021, 9.4.2021 ja 7.5.2021 

• Kysy ja kuuntele: sijoitetut lapset ja nuoret 16.3.2021 (yhteistyö THL) 

• Suuntima -info sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille 24.3.2021 (yhteistyössä TSK -hanke) 

• Aikuissosiaalityön EP:n pilottien pikatreffit (OTSO & AVAIN) 29.1,18.2., 25.3., 29.4., 27.5. (SB ja TSK) 

• Aikuissosiaalityön johtavien verkosto 26.3.2021 (yhteistyö TSK) 

• Sosiaalialan digitaaliset ajankohtaiskatsaus: ”Ruotsin sosiaalipalvelulaki uudistuu - kohti kestäviä sosiaali-

palveluja”, 8.4.2021, klo 8.30 (-9.30) 

• Vammaissosiaalityön klubi 8.4.2021, iltapäivä (yhteistyö Invalidiliitto, SeAMK ja RAKU) 

• TSK ja RAKU hankkeiden yhteinen maakunnallinen tilaisuus 15.4.2021 

• Kuntien ja terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden työkokous 21.4.2021 (yhteistyö TSK ja EPSHP) 

• Aikuissosiaalityön klubi teemana ”Tiedontuotanto sosiaalityössä”5.5.2021 (yhteistyö TSK)  

• Sosiaalialan digitaalinen ajankohtaiskatsaus” Lähestymiskieltoprosessi- mitä ammattilaisen olisi hyvä huo-

mioida & millaista apua on saatavilla Rikosuhripäivystyksestä”, 7.5.2021, klo 8.30 (-9.30) 

• Jälkihuollon sosiaalityöntekijät 11.5.2021 (yhteistyö YEE-hanke) 

• Gerontologisen sosiaalityön iltapäivä, teemana gerontologinen sosiaalityö 18.5.2021 

• Rakenteellisen sosiaalityön webinaari (yhteistyössä mukana Pikassos Oy) 26.5.2021 (iltapäivä) 

 Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
 Päätös: Merkitään tiedoksi tulevat tilaisuudet ja verkostot. 

9§   Seuraavat kokousajankohdat 

Ohjausryhmän ehdotukset kevätkauden 2021 kokousajankohdiksi:  

• pe 26.3.2021 klo 12.30-15.30: pidetään sähköpostikokouksena (ajankohdasta tiedotetaan tarkemmin)   

• pe 23.4.2021 klo 12.30-15 

• ti 1.6. 2021 klo 12.30-15      
 

10§   Kokouksen päättäminen  

Ohjausryhmän puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15. 
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