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Alueellisen ohjausryhmän kokouspöytäkirja 

Ohjausryhmän kokouspöytäkirja 
 
AIKA:  22.3.2019 klo 8.30-10.30 
PAIKKA: Mediwest, Kokoustila 6 krs. (osoitteessa Koskenalantie 16) 
 
Harri Jokiranta 
Anneli Saarinen 
Harri Lintala 
Tiina Perä 
Elisa Roimaa Raili-Helena Kangasluoma 
Jaana Rasi Elina Luoma 
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 Teemu Puolijoki 
 
Asiantuntijoina mukana: Päivi Saukko ja Eija Ala-Toppari-Peltola 
 
Anne Saarijärvi (esitt.) 
Noora Aarnio (siht.) 
 
ASIAT: 
1§ Kokouksen avaus  
2§ Esityslistan hyväksyminen 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
4§ SONet BOTNIAn tiedotusasiat: kansallinen kehittäminen ja alueellinen kehittäminen   
5§ Lape-akatemiat  
6§ Vaikuttavuus teemailtapäivät –suunnittelu ja Kutsu kylään kehittämissuunnittelija -toimintamalli 
7§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintakertomus 2018 hyväksyminen 
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8§ Ajankohtaista Sote- ja maakuntauudistuksen päättäminen ja maakunnallinen hyvinvointisuunnitelma  
9§ Muut asiat - tiedotettavaa, tulevia tilaisuuksia ja koulutuksia 
9§ Kokouksen päättäminen        
 
1§ Kokouksen avaus  
 
                 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi. 
Käsittely:  
Päätös:  
 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Edellinen pöytäkirja on sähköisesti tarkastettu. 
Käsittely:  
 Päätös:  
 
4§ SONet BOTNIAn tiedotusasiat: kansallinen kehittäminen ja alueellinen kehittäminen 
 Esitys: Vs. kehitysjohtaja Anne Saarijärvi tiedottaa osaamiskeskusten ajankohtaisasioista ja Etelä- 
 Pohjanmaan tilanteesta. Vs. kehittämissuunnittelija Noora Aarnio kertoo suunnitellusta paikallisesta 
kehittämistyöstä.  
  

Käsittely:  

1.Sosiaalialan käytännönläheinen kehittäminen ja integroituvat palvelut kunta-maakunta-yhteistyöalueilla ja 
valinnanvapauden mallissa. Painopisteinä olevien substanssialueiden kehittäminen:  

erityisesti aikuissosiaalityö, lasten, nuorten ja lapsiperhepalvelujen kehittäminen (ml. lastensuojelu ja OT-
keskuskehittäminen) sekä ikäihmisten palvelut. Ikäihmisten palveluissa kärkenä on gerontologisen sosiaalityön 
vahvistaminen.  

Lisäksi SONet BOTNIA osallistuu erityisesti paljon palveluja tarvitsevien ja käyttävien asiakkaiden hankkeiden 
suunnitteluun mm. osallisuus- hyvinvoinnin edistäminen ja työllisyys – yhdyspinnat 

2.Sosiaalialan alueellisen tiedontuotannon vahvistaminen: tutkimustietopohjan, sosiaalityön sekä muun 
sosiaalitieteellisen tutkimuksen vahvistaminen (ml. osaamiskeskuskannanotot) 

3.Alueellisten, tutkimuspohjaisten tiedontuotannon rakenteiden sekä dynaamisten tietokäytäntöjen visiointi ja 
kestävät kehittämisen rakenteet 

4.Sosiaalialan ja monialaisen tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen edistäminen (toimintaa tukemassa mm. TOMU-
opas) 

5.Pohjoismainen erityistehtävä 

6.Osaamiskeskustoiminnan rahoituksen turvaaminen (kuntarahoitus) sote- ja maakuntauudistuksen tukena 
lähivuosiksi ja pysyviin rakenteisiin 

7.Sosiaalisen esiin nostaminen ja vaikuttaminen sote-murroksessa. 

• konkretisoituu yhteistyössä PRO SOS-hankkeen kanssa: -maakunnallisen sosiaalityön vahvistamisena 
maakunta- ja sote-rakenteisiin (yhteinen työpaja 9.5.) 

• sekä yhteistyössä Kansa-koulu II-hankkeen kanssa: sosiaalialan tiedonhallinnan ja sen osaamisen 
edistämisenä (yhteistilaisuus kisakatsomoineen 14.5.) 

Toteutetaan myös osaamiskeskuksen perustoiminnassa: 
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• sosiaalisen ja sosiaalityön näkökulman vahvistamisena maakunnallisessa monialaisessa ja monitoimijaisessa 
yhteistyössä ja integraatiossa 

• sosiaalisen kehittämisen asiantuntijuuden esiintuomisena ja vaikuttamisena uudistuvaan lainsäädäntöön (mm. 
uudelleen muotoutuvat verkostot) 

8. Alueellisten tutkimuspohjaisten tiedontuotannon ja kestävän kehittämisen rakenteiden tukeminen:  

• avataan konkreettisesti uuden tiedon tuottamisen ja tutkimuspohjaisen kehittämistoiminnan mahdollisuuksia eri 
toimijoiden voimavaroja yhteen sovittamalla sekä sosiaalialan osaamiskeskusverkoston toiminnan 
yhteispotentiaalia hyödyntämällä & hyödynnetään sosiaalityön ja sosiaalitieteellistä tutkimusta käytännön työtä 
ja toimijoita palvelevasti ks. mm.  https://www.theseus.fi/handle/10024/158692 

• kehitetään vaikuttavuuden arvioinnin käytäntöjä ja välineitä (työpajakokonaisuus kesä-, elo-ja marraskuussa 
2019) 

• SISÄLTÖKÄRKIÄ KRISTALLISOIDAAN YHDESSÄ SONet BOTNIAn KEHITTÄMISPÄIVÄSSÄ HÄRMÄSSÄ 
12.4.2019 

 

Ohjausryhmän arviointi SONet BOTNIAn toiminnasta: yleisarvosana oli (n=8) 3,9/5. Tarkempi arviointi 
toimintakertomuksessa. 

Ajankohtaista sosiaalialan osaamiskeskuksissa: 

STM:n terveisiä rahoituksen turvaamisesta ja kehittämisen tilannekuvasta: 

• vuoden 2020 osalta tulossa normaalit rahoitusneuvottelut entiseen tapaan- nykyisten toimintasisältöjen 
hyödyntäminen 

• oskien osallistuminen Kärki-hankkeiden valmisteluun ja - toimeenpanoon sekä valmistelutöihin noteerattu 
(sotemaku)> sosiaalityön kehittämisen nostoilla myös jatketaan (mm. tietojohtaminen, sos.digi -sisällöt, 
tutkimuksellinen kehittämistoiminta…) 

• Oskeissa valmisteilla hallitusohjelmakannanottoja: 

• Sosiaalihuollon digitalisaation kehittymisen turvaamiseksi 

• OT- (osaamis- ja tukikeskus) toimintaan oske-, pete-, esh-kytköksillä 

• Sosiaalialan tutkimuksen turvaamiseksi (yhdessä SOSNetin kanssa) valmistunut ks. liite 

Sosiaalialan kehittämisen tulevaisuutta suuntaavat keväällä valmistuvat mietinnöt ja selvitykset: 

• Anneli Pohjola: Sosiaalihuollon ammattihenkilölain muutostarpeet 

• Anna Metteri, Pekka Karjalainen & Minna Strömberg-Jakka: Sosiaalityön paikka muuttuvassa 
toimintaympäristössä 

• Anu Muuri: Sosiaalihuollon tutkimuksen ja kehittämisen rakenteet uudistuvassa sotessa  

• Aulikki Kananoja: Lastensuojelun kehittämisen suunta ja suositukset tulevat toimimaan jatkossa tärkeinä 
viitoittajina (ilmestynyt) 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161379/Selvityshenkilon_edellytykset_lastensuojelun.p
df?sequence=4&isAllowed=y 

• Liukko Eeva, Nykänen Eeva ja Muuri Anu: Julkisen vallan käyttö  

 

 

https://www.theseus.fi/handle/10024/158692
https://www.theseus.fi/handle/10024/158692
https://www.theseus.fi/handle/10024/158692
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161379/Selvityshenkilon_edellytykset_lastensuojelun.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161379/Selvityshenkilon_edellytykset_lastensuojelun.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161379/Selvityshenkilon_edellytykset_lastensuojelun.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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Palveluintegraation muutosohjelma? Vaiko sittenkin siltaustoimia? 
Palveluintegraation muutosohjelma (Alueiden ilmoittamat painopistealueet ja hakijatahot 8.3.2019): 

• Pohjoinen alue (SB Keski-Pohjanmaa): Pohjois-Pohjanmaan shp –Palvelukokonaisuuksien ja –ketjujen 
määrittely, integraation johtaminen ja tiedolla johtaminen 

• Väli-Suomen alue (SB Etelä-Pohjanmaa): Pirkanmaan shp- Asiakas- ja palveluohjaus sekä siihen 
kytkeytyvä asiakassuunnitelma??? 

• Läntisen Suomen alue (SB Pohjanmaa): Vaasan shp- Yhteensovittamistarpeen tunnistaminen ja ennakointi 
sekä Palvelukokonaisuuksien ja ketjujen määrittely, asiakas-ja palveluohjaus 

• Itä- ja Keski-Suomen alue: Siun sote- Asiakas- ja palveluohjaus 

Alueiden ja toimijoiden väliset yhteistyökeskustelut käynnistymässä 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun koskien valtakunnallisen 
erityistavoitteen Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen toimenpidekokonaisuutta "Työ, työkyky ja 
innovaatiot". Hakuaika on 14.1.2019–29.3.2019. Haussa toivotaan erityisesti hakemuksia hankkeista, joilla 
parannetaan yritysten ja organisaatioiden työturvallisuutta ja -terveyttä, vaikutetaan positiivisesti työn sisältöihin ja 
toimintatapoihin, työntekijöiden työkykyyn sekä yrityksen ja organisaation johtamiseen, johtajuuteen ja 
osallistamiseen. Lisäksi toivotaan hankkeita, joissa työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyötä kehitetään osana 
työpaikkojen työntekijöiden turvallisuuden, terveyden ja työkyvyn kehittämistä. Sosiaalialan osaamiskeskusten on 
mahdollista hakea TIESA –hankkeeseen (Tietoon pohjautuva toiminta ja osallisuus työhyvinvoinnin avaimena 
sosiaalihuollossa.) Tavoitteet: tietojohtaminen ja tietopohja sosiaalihuollossa vahvistuvat, työntekijän asema tiedon 
tuottajana, välittäjänä, tulkitsijana ja hyödyntäjänä paranee, vaikutusmahdollisuuksien ja digitaalisuuden 
lisääntymisen sekä amm. Identiteetin vahvistumisen myötä työhyvinvointi kohenee.  
SONet BOTNIAn osallistuminen:  

 Keski-Pohjanmaan alueellinen ohry 15.3.linjannut, etteivät osallistu.  

 Pohjanmaa ei ole lähdössä 

 Etelä-Pohjanmaan alueellinen ohjausryhmän näkemys. Ohjausryhmän päätös:  

 

Päätös:   

Kehittämistyö kolmen maakunnan kesken: 

-Vaikuttavuus teema-iltapäivät (3 kertaa joka maakunnassa, käsitellään tarkemmin kohdassa 6§) 

-Sijaishuollon kansalliset laatukriteerit seminaari –mahdollisesti mikäli onnistuu 

 

Paikallinen kehittämistyö: 

SONet BOTNIAn mukana tai koollekutsujana seuraavissa jo sovituissa tilaisuuksissa: 

29.3.2019 klo 9-11-45 Mediwest. Kehittämisen kierrätyspäivä (päättyneiden ja meneillään olevien hankkeiden 
tapaaminen) 

2.4.2019 klo 12.15-15.30 Aikuissosiaalityön Klubi: palvelutarpeen arviointi  

5.4.2019 klo 12-15 SONet BOTNIA mukana Maakunnallisessa ikäihmisten palveluiden kehittäjäverkostossa 
(teemana vaikuttavuus) 



5 

3.5.2019 JIKky:n perhekeskustyöryhmässä Lape-tulosten esittely yhdessä hanketyöntekijöiden kanssa 

10.5.2019 klo 9-12 Maakunnan perhetyön perhetyöntekijät ja perheohjaajat ja esimiehet (teemana Lape-
juurruttaminen ja vaikuttavuus) 

12.5.2019 klo 13-16 Kansa koulu II –hankkeen nykytilan kartoituksen työkalun kisakatsomo ja opintopiiri Mediwest 
(onko osallistujia?) 

17.5.2019 klo 9-12 Maakunnan sosiaalihuollon ja lastensuojelun sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat ja esimiehet 
(Teemana Lape-juurruttaminen ja vaikuttavuus) 

Mukana SyTy –hankkeessa: mm. 7.6.2019 klo 9-12 Sosiaalihuollon, lastensuojelun ja lasten- ja nuorisopsykiatrian 
yhteinen tapaamisen järjestäminen 

Mukana: Lape-ohjausryhmässä ja Lape-akatemioissa. 

 

Kutsu kylään kehittämissuunnittelija:  

Mukana Alajärven sivistystoimen strategiatyössä. Kehittämispäivä 14.3.2019 

Mukana Suupohjan perhetyön kehittämisessä. Kehittämispäivä 25.3.2019 

Mukana Seinäjoen laitoshoidon kehittämisen suunnittelussa 03/2019 

 

5§ Lape-akatemiat 
Esitys: Lape muutosagentti Eija Ala-Toppari-Peltola kertoo Lape akatemioista, jotka käynnistyvät koko maassa ja 
Etelä-Pohjanmaalla keväällä 2019. LAPE-akatemia on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoimen 
sekä sivistystoimen johtaville virkamiehille ja päättäjille, maakuntavalmistelijoille sekä järjestöjen ja seurakuntien 
johdolle. 
                  
Käsittely:  
 
 
6§ Vaikuttavuus teemailtapäivät –suunnittelu ja Kutsu kylään kehittämissuunnittelija –toimintamalli 
Esitys: vs. kehittämissuunnittelija Noora Aarnio kertoo Vaikuttavuus teemailtapäivien alustavasta suunnitelmasta ja 
ohjausryhmä kommentoi suunnitelmaa sekä suunnittelee sisältöjä. Lisäksi Aarnio esittelee Kutsu kylään 
kehittämissuunnittelija –toimintamallin.  
 
Käsittely:  
 
Päätös:  
 
 
7§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintakertomus 2018 hyväksyminen  
          
Esitys: Anne Saarijärvi esittelee toimintakertomuksen 2018 ohjausryhmän hyväksyttäväksi. 

 
Käsittely:   

 
         Päätös:  
 

 
8§ Ajankohtaista Sote- ja maakuntauudistuksen päättäminen ja maakunnallinen hyvinvointisuunnitelma 

   



6 

Esitys: Sote-koordinaattori Päivi Saukko tiedottaa Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun lopettamisesta sekä 
sen vaikutuksista tulevaan ja maakunnallisen hyvinvointisuunnitelman laatimisesta.  
            
Käsittely:  
 
Päätös: 
 

       
9§ Muut asiat 
        
Tulevia tilaisuuksia ja koulutuksia: 
 
• Lapsi-ja perhepalvelujen ja PRO SOS sekä OSMO –hankkeiden kehittämistulosten oma kierrätyspäivä 

29.3.2019 
• VIP-verkoston (vaativan erityisen tuen ohjaus-ja palveluverkostojen) Koulua käymättömien teemaryhmä 

27.3.2019, etämahdollisuus. https://vip-verkosto.fi/koulua-koulua-kaymattomille-helsinki-27-3-2019/ 
• Lapsen edunvalvonnan koulutus jatkuu XAMKissa 2019 kahdella edunvalvojakoulutusta- keväällä Mikkelissä ja 

syksyllä Kouvolassa ks. lisää  https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/lapsen-edunvalvojan-koulutus-3/ 
• Aikuissosiaalityön VOIMA –seminaari/Kuntayhtymä kaksineuvoinen 4.4.2019 klo 9-15.30 Härmän kylpylä, 

Lakeussali. https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/03edfb40-53e6-4b10-85da-
96de1b09d0fb?displayId=Fin1699888&fbclid=IwAR0XTz-evLgiMsQr0URf1SrCRIF0wDx1wTHMv5ppKiIvx-
wyp7PAE2Zly3I 

• PRO SOS –hankkeen päätösseminaari –näkökulmia aikuissosiaalityön kehittämiseen. 9.5.2019 klo 8.30-15.00 
Härmän kylpylä, Auditorio Ilmoittautuminen 12.4. 2019 mennessä osoitteessa: 
https://www.webropolsurveys.com/S/F80F80C2A7DA5E25.par 
 
 

• Sosiaalityön maisterikoulutus, Tampereen yliopisto, hakuaika 20.3.-3.4.2019 klo 15.00 
Tampereen yliopiston sosiaalityön maisterikoulutukseen otetaan kevään 2019 haussa sisään tavanomaisen 35 
sijasta 60 opiskelijaa OKM:n osaajapularahoituksen turvin. Viime vuosina sisään on otettu lähinnä opiskelijoita, 
joilla on kaikki sosiaalityön perus- ja aineopinnot suoritettuina. Nyt on mahdollista, että sisään pääsee, vaikka 
aineopinnoista vain osa on tehtynä (perusopinnot on oltava). Lisätiedot: https://www.tuni.fi/fi/tule-
opiskelemaan/sosiaalityon-maisterikoulutus?fbclid=IwAR1IqKAoxWDrUYF99D-
HNNVPsTwRByNWAeKUHgeBYRgNpiDMeY262SIrxqE#show-field-how-to-apply--id4255 

 
 
 

10 § Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous.  
          

Seuraava sovittu kokouspäivä 13.5.2019 klo 13-15.30 sovitaan korvaava uusi kokouspäivämäärä. 
 
  
 
 

https://vip-verkosto.fi/koulua-koulua-kaymattomille-helsinki-27-3-2019/
https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/lapsen-edunvalvojan-koulutus-3/
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/03edfb40-53e6-4b10-85da-96de1b09d0fb?displayId=Fin1699888&fbclid=IwAR0XTz-evLgiMsQr0URf1SrCRIF0wDx1wTHMv5ppKiIvx-wyp7PAE2Zly3I
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/03edfb40-53e6-4b10-85da-96de1b09d0fb?displayId=Fin1699888&fbclid=IwAR0XTz-evLgiMsQr0URf1SrCRIF0wDx1wTHMv5ppKiIvx-wyp7PAE2Zly3I
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/03edfb40-53e6-4b10-85da-96de1b09d0fb?displayId=Fin1699888&fbclid=IwAR0XTz-evLgiMsQr0URf1SrCRIF0wDx1wTHMv5ppKiIvx-wyp7PAE2Zly3I
https://www.webropolsurveys.com/S/F80F80C2A7DA5E25.par
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/sosiaalityon-maisterikoulutus?fbclid=IwAR1IqKAoxWDrUYF99D-HNNVPsTwRByNWAeKUHgeBYRgNpiDMeY262SIrxqE#show-field-how-to-apply--id4255
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/sosiaalityon-maisterikoulutus?fbclid=IwAR1IqKAoxWDrUYF99D-HNNVPsTwRByNWAeKUHgeBYRgNpiDMeY262SIrxqE#show-field-how-to-apply--id4255
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/sosiaalityon-maisterikoulutus?fbclid=IwAR1IqKAoxWDrUYF99D-HNNVPsTwRByNWAeKUHgeBYRgNpiDMeY262SIrxqE#show-field-how-to-apply--id4255
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