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Etelä-Pohjanmaan alueellinen ohjausryhmä 

 
 

SONet BOTNIAN ALUEELLISEN OHJAUSRYHMÄN SÄHKÖPOSTIKOKOUS 
MUISTIO 
 
Esityslista liitteineen on toimitettu alueellisen ohjausryhmän jäsenille sähköpostitse keskiviikkona 29.1.2020 klo 12.45. Vastauk-
set /kommentit päätösehdotuksiin pyydetään keskiviikkoon 5.2.2020 klo 16 mennessä 
 
 
Harri Jokiranta, ohjausryhmän pj.  
 
Jäsen:  Varajäsen: 
Anneli Saarinen 
Harri Lintala 
Tiina Perä 
Terhi Järvi Raili-Helena Kangasluoma 
Jutta Paavola Maria-Liisa Nurmi 
Elise Lepistö Katri Nikkola 
Merja Latvala Heidi Piirto 
Tytti Luoto 
Johanna Lamminen  
Sirpa Tuomela-Jaskari Tanja Penninkangas 
Eija Liikamaa Anne Alavillamo 
Esko Kiviniitty Tarja Seppälä  
Päivi Rinne Sinikka Volanto  
Tuula Kostiainen Satu Ylinen 
Marko Rossinen Jari Iso-Koivisto 
Jarmo Vesa Riitta Vatanen 
Mervi Huttula Jouni Nummi  
Anne-Mari Lahdensuo Minna Laitila 
Anne Saarijärvi  
Arto Rautajoki 
Auli Romppainen (esittelijä, sihteeri) 
 

 
ASIAT: 
1§ Kokous avataan keskiviikkona 29.1.2020 klo 12.45 puheenjohtaja Harri Jokirannan sähköpostiviestillä. 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3§ Esityslistan hyväksyminen ja edellisen pöytäkirjan tarkistaminen 

4§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan alueellisen ohjausryhmän toimintakertomus luonnos 2019 (luonnos) 

5§  Yhteistyöaloite SONet BOTNIA:n ohjausryhmälle: Kulttuurisote II-hanke 

6§  Muut tiedotettavat asiat 

7§ Seuraavan kokousajan vahvistaminen 

8§ Sähköpostikokouksen päättäminen viimeistään 5.2.2020 klo 16.00 
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1§ Kokous avattiin keskiviikkona 29.1.2020 klo 13.20 puheenjohtaja Harri Jokirannan sähköpostiviestillä. 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

       Mikäli kokoukseen osallistuu sähköpostin välityksellä vähintään puolet ohjausryhmän jäsenistä, kokous katsotaan 
       päätösvaltaiseksi. Ohjausryhmän jäseniä pyydetään kuittaamaan vastaanottaneeksi ohjausryhmän puheenjohtajan 
       29.1.2020 lähettämä sähköpostiviesti ja kokouksen 1/2020 esityslista liitteineen. 
       Osallistujat merkattu ed. sivulle. 

 

3§ Esityslistan hyväksyminen ja edellisen pöytäkirjan tarkistaminen 

         Päätösehdotus: Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus tehdään seuraavassa kokouksessa 

 Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 

4§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan alueellisen ohjausryhmän toimintakertomus 2019 (luonnos) (ks. liite 1) 

Alueellinen toimintakertomus viimeistellään maaliskuussa SONet BOTNIAn johtoryhmäkäsittelyyn mennessä. Ohjausryh-
män jäsenet tutustuvat vuoden 2019 SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan alueelliseen toimintakertomukseen (taulukkoluon-
nos), kommentoivat ja esittävät mahdolliset korjausehdotuksensa. Ohjausryhmän jäseniä pyydetään myös numeerisesti 
arvioimaan toimintaamme viime vuoden ajalta. Liitteenä on toimitettu taulukkomuotoinen tiivistelmä 2019 toiminnasta, joka 
on laadittu ensisijaisesti helpottamaan arviointia, mutta sen yhteydessä olevaan ”kommenttikenttään” myös ohjausryhmän 
jäsenten on mahdollista jo nostaa ehdotuksia toimintasuunnitelmamme 2020-2021 sisällöiksi, jota niin ikään tullaan työstä-
mään vielä kevään aikana. Seuraavassa alueellisen ohjausryhmän kokouksessa esitellään vielä kommenteilla täydennetty 
toimintakertomus kokonaisuudessaan. 

Päätösehdotus: Ohjausryhmän jäsenet perehtyvät toimintakertomukseen, arvioivat toimintaa ja välittävät mahdolliset kom-
mentit /korjausehdotukset sekä arvioinnin esittelijälle/sihteerille sähköpostikokouksen aikana. 

Sähköpostikokouksen aikana seuraavat kommentit on vastaanotettu ja huomioidaan erityisesti tulevaa toimintasuunnitel-
maa hahmotettaessa.  

Anneli Saarinen 29.1.2020: Pohdittavaksi: voisiko Sonet Botnia jotenkin avittaa gerontologisen sosiaalityön osaajien saa-
mista maakuntaan. Tämä olisi kovasti tarpeen. 

 
Tuula Kostiainen 4.2.2020: Toimintakertomuksesta toteamme varajäsen Satu Ylisen kanssa, että toiminta on ollut hyvää 
ja suunnitelmat ovat mielenkiintoisia. Yhden ajankohtaisen asian voisi nostaa esiin, kun suunnataan tulevaisuuteen. 
Huoli sote-alan osaamisesta on ollut kansallinen huoli ja osaamistarpeista on laadittu selvityksiäkin. OKM on varannut 
erityisvaltionosuutta osaamisvajeen paikkaamiseksi ja osaamisen tason nostamiseksi.  Voi erityisesti sosiaalialan näkökul-
masta kuuluttaa perään, millä tavoin alueellinen osaamiskeskus voisi tukea tai ohjata vielä vahvemmin osaamisen perus-
tason kehittymistä.  Kuinka maakunnassa/kunnissa kehitetään osaamista suhteessa soten paikallisiin strategisiin tavoittei-
siin. Miten kuntiin ja kaupunkeihin saadaan pystytettyä uudelleen rakenne, joka kantaa vastuuta osaamisen johtamisesta 
suhteessa tarpeisiin ja strategisiin tavoitteisiin? Suunnitelmallisen osaamisen tarpeen arvion tulisi lähteä ruohonjuurita-
solta eikä yksinomaan ministeriöiden top down-tasolta.  

 Päätös: Merkitään tiedoksi ja huomioidaan toimintasuunnitelmaa valmisteltaessa. 

 

5§  Yhteistyöaloite SONet BOTNIA:n ohjausryhmälle: Kulttuurisote II-hanke (ks. liite 2) 

Etelä-Pohjanmaan liitto on tehnyt yhteistyöaloitteen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveyden huollon ja tervey-
den edistämisen yksikkö Aksilan sekä Sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan alueellisille ohjaus-
ryhmille. 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä tutustuu sisältöön, kommentoi tarvittaessa aloitetta ja hyväksyy näkökohdat sitoutuen yh-
teistyöhön.  

Ohjausryhmän jäseniltä on tullut sähköpostikokouksen aikana useita aloitteen hyväksymistä puoltavia vastauksia. 

 Päätös: Merkitään tiedoksi ja ilmoitetaan hankkeelle ohjausryhmän myönteinen suhtautuminen yhteistyöhön. 

 

       6§ Muut tiedotettavat asiat  

SONet BOTNIAn meneillään olevat myös Tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskeskusvalmistelua taustoittavat kyselyt: 

1)Osana tietojohtamisen kokonaisuutta kartoitamme maakunnassa laajemmin sosiaalihuollon tietotarpeita palvelutehtävit-
täin (webropol -kysely lähtenyt sosiaali-ja perusturvajohtajille 24.1.2020) 

2) Etelä-Pohjanmaan sosiaalityöntekijätilanteen kartoitus (valmisteilla) 
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Päätös: Merkitään tiedoksi 

Tulevia tilaisuuksia ja koulutuksia:  

• ma 9.12.2019: Sosiaalihuollon/-työn tulevaisuutta visioimassa – digiä ja muuta tukea sosiaalihuollon toimeenpa-

noon -iltapäiväseminaari Seinäjoella. Linkki seminaarin materiaaleihin: http://www.sonetbotnia.fi/ajankohtaista/tapahtu-

mat_kaikille.html (vieritä kuvaruutua alaspäin). Tilaisuus on edelleen katsottavissa oheisen linkin kautta: 

https://bit.ly/36AzC5Y  

• to 16.1.2020: hankkeiden kierrätysiltapäivä 13.00-15.30 http://www.sonetbotnia.fi/ajankohtaista/etela_pohjanmaan_tapah-

tumat.html) 

• to-pe 30.-31.1.2020: aikuissosiaalityönpäivät Tampereella https://pikassos.fi/aineistot/category/198-aikuissosiaalityoen-

paeivaet-30-31-1-2020-tampereella 

• ma 3.2.2020: Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman avaustilaisuus sote-valmistelijoille Helsingissä https://thl.fi/fi/ajankoh-

taista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/5531303 

Tulevia maakunnallisia verkostotapaamisia: 

• ma 3.2.2020: maakunnallinen ikäihmisten palveluverkosto Lapualla, 12.00-16.00 

• to 6.2.2020: maakunnallinen aikuissosiaalityön johtavien sosiaalityöntekijöiden verkosto Seinäjoella, klo 9.00-12.00 

• to 12.3.2020: maakunnallinen aikuissosiaalityön johtavien sosiaalityöntekijöiden verkosto Seinäjoella, klo 9.00-12.00 

• ke 4.3.2020: SONET BOTNIAn iltapäivä sos.digi/arviointi -teemoista (Kokkola, etäyhteys)? 

• to 12.3.2020: maakunnan aikuissosiaalityön klubi Seinäjoella  

• ti 17.3.2020: maakunnallinen perhetyöntekijöiden maakunnallinen verkosto 

• to 18.3.2020: maakunnallinen vammaissosiaalityön klubin I-tapaaminen yhdessä järjestötoimijan kanssa Seinäjoella 

• ma 20.4.2020: maakunnallinen ikäihmisten palveluverkosto JIKkyssä 

• ke 13.5.2020: THL:n Kysy ja kuuntele -koulutuspäivä lastensuojelun ja sosiaalihuollon työntekijöille 
 

  Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi 

       Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

7§ Seuraavan kokousajan vahvistaminen  

Päätösehdotus: HUOM. Kartoitamme parhaillaan Doodle-kyselyllä seuraavaa kokousajankohtaa ja ilmoitamme sen vielä 
sähköpostikokouksen aikana. Ohjausryhmän jäseniä pyydetään vastaamaan kyselyyn. 

 Päätös: Kyselyvastausten perusteella ohjausryhmän seuraava kokous pidetään 21.2.2020 klo 13-15 Framilla (tila F120) 

8§ Sähköpostikokouksen päättäminen viimeistään 5.2.2020 klo 16.00 

Päätösehdotus: Sähköpostikokous päätetään keskiviikkona 5.2.2020 klo 16 ilman erillistä ilmoitusta tai puheenjohtajan 
viestillä jo aiemmin, mikäli osallistujat ovat hyväksyneet päätösehdotukset aikaisemmassa vaiheessa. 
Ohjausryhmän mahdolliset kommentit kootaan ja huomioidaan lopullisessa toimintakertomuksessa.  
Päätös: Itse toimintakertomukseen ei ole tullut korjausehdotuksia, mutta sen sijaan jo muutamia ehdotuksia tulevaan toi-
mintasuunnitelmaan. Merkittiin tiedoksi ja sisällöt huomioidaan ehdotuksen mukaisesti. 

 
 
LIITTEET: 
Liitetiedosto 1. SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan alueellisen ohjausryhmän toimintakertomus 2019 (taulukko) 
 
Liitetiedosto 2. Kulttuurisote -yhteistyöaloite 
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