
    
 

 

 
 

 
 

   

       

 

         

          

       

 
 

  
 

  
   

 
 

  
 

 
  

  
   

 
   

  
  

  
  

   
   

   
  
 

  
  
                                                                                    
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Alueellisen ohjausryhmän kokous
Alueellisen ohjausryhmän kokous 

kokouskutsu / pöytäkirja 

AIKA: 18.8.2016 klo 9.00–10.30 
PAIKKA: Mediwest, 1. krs kokoushuone (osoitteessa Koskenalantie 16, Seinäjoki) 

Harri Jokiranta 
Anneli Saarinen 
Harri Lintala 
Tiina Perä 
Eija Ala-Toppari-Peltola Raili-Helena Kangasluoma 
Maria-Liisa Nurmi Maarit Lehtonen 
Tarja Palomäki Eija Hautamäki 
Merja Latvala 
Tytti Luoto 
Johanna Lamminen Piia Aro 
Kati Mäkelä Marita Neiro 
Anna-Kaisa Pusa Terhi Haapala 
Sirpa Tuomela-Jaskari Tanja Penninkangas 
Erja Heikinniemi Kirsi Koski-Säntti 
Esko Kiviniitty Tarja Seppälä 
Päivi Rinne Minna Zechner 
Tuula Kostiainen Satu Ylinen 
Marko Rossinen 
Eva Blom Riitta Vatanen 
Jouni Nummi Ulla Yli-Hynnilä 
Tarja Tenkula Teemu Puolijoki 
Arto Rautajoki 
Anne Saarijärvi (esitt./siht.) 
sekä vierailijat: Anne-Mari Lahdensuo ja Sari Koukkari 

ASIAT: 
1§ Kokouksen avaus 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
4§ Ketjulähettitoiminnan esittely 
5§ SONet BOTNIAn kuntarahapäätösten tilanne ja muuta ajankohtaista 
6§ Katsaus hankevalmistelujen tilanteeseen Etelä-Pohjanmaalla 

- aikuissosiaalityön Pro SOS sekä STM:n kärkihankkeet ikäihmisten ja lapsiperheiden palveluihin 
7§ Tilannetiedote Etelä-Pohjanmaan sote -rakenteen valmistelusta 
8§ Muut asiat   
9§ Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 

Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kokkolan kaupunki Vaasan kaupunki 

ammattikorkeakoulu 

020 124 5141 06 828 9435 06 326 3111 

PL 412 PL 43 Sarjakatu 2 C 

60101 SEINÄJOKI 67101 KOKKOLA 65320 VAASA 

https://9.00�10.30
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1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

2§ Esityslistan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi. 
Käsittely: Hyväksyttiin esitetyllä tavalla. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat 
Käsittely: Edellinen pöytäkirja todettiin sähköisesti tarkastetuksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi 
ehdotettiin ja valittiin Merja Latvala ja Tarja Tenkula. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

4§ Ketjulähettitoiminnan esittely 
Esitys: Asiantuntijahoitaja Anne-Mari Lahdensuo Aksilasta esittelee ketjulähettitoimintaa. Ohjausryhmä 
keskustelee toimintamallin toteuttamismahdollisuuksista ja tarpeista alueen sote -palveluissa. 
Käsittely: Asiantuntijahoitaja Anne-Mari Lahdensuo Aksilasta esitteli vuonna 2009 EPSHP:n alueella 
käynnistynyttä Pirkanmaalla viime vuosina edelleen kehitettyä ketjulähettitoimintaa (ks. diaesitys) ja Seinäjoen 
päihdetyön johtaja Sari Koukkari kertoi organisaationsa näkemyksiä kokeilusta päihdeklinikalla. Kyseessä 
on Aksilan koordinoima työnkierron uudenlainen tavoitteellinen toimintatapa (ml. dokumentointi ja seuranta), johon 
toivotaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon lisäksi mukaan jatkossa myös sosiaalihuollon 
organisaatioita tätäkin kautta soten rakentumista edistämään. 
Päihdeklinikan näkemysten mukaan toiminta on mm. edistänyt moniammatillista yhteistyötä. Keskustelun 
perusteella toiminnan laajenemista terveydenhuollon ulkopuolelle pidetään tervetulleena. SONet BOTNIA voi 
toimia yhteistyössä Aksilan kanssa tukemassa toimintaa ja sen kehittämistä Etelä-Pohjanmaalla. 
Sovittiin, että seuraavaan alueellisen ohjausryhmän kokoukseen mennessä jäsenet pohtisivat organisaationsa 
näkökulmasta osallistumismahdollisuuksia, ilmoittautuisivat mukaan ja laatisivat jo alustavia tavoiteasetteluja eli 
jaksolistoja, jotta sosiaalihuollon pilotoinnit saataisiin vielä syksyn aikana alueella käynnistymään. Lisätietoja 
voi tiedustella Aksilasta anne-mari.lahdensuo@epshp.fi. 
Päätös: Merkitään tiedoksi 

5§ SONet BOTNIAn kuntarahapäätösten tilanne ja muuta ajankohtaista 
Esitys: Arto Rautajoki toteaa kuntasopimusten tilanteen. Tiedotetaan SONet BOTNIAn syksyn toiminnasta. 
Käsittely: Sosiaalialan osaamiskeskusten rahoitusta uhkaa 33 % leikkaus huolimatta parhaillaan tehtävästä 
vaikuttamistyöstä tilanteen korjaamiseksi. Todettiin, että rahoituksen turvaaminen on nyt ensiarvoisen tärkeää. 
SONet BOTNIAn kuntarahapäätökset tuovat tilanteeseen helpotusta ja Arto Rautajoki muistuttikin, että päätökset 
toimitettaisiin viipymättä osaamiskeskukseen. Muista maakunnista Keski-Pohjanmaan osalta päätökset on tehty ja 
Pohjanmaallakin asia on etenemässä. 
Anne Saarijärvi kuvasi esityksessään syksyn toimintoja ja osaamiskeskustyön sisältöjä, jotka koostuvat paitsi mm. 
erilaisiin hankevalmisteluihin osallistumisesta myös omista ja /tai yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettävistä 
työpajoista ja muista alueellisista/valtakunnallisista tilaisuuksista. (ks. liitediat) Muistutettiin, että myös toimikauden 
2017-2018 toimintasuunnitelman valmistelu käynnistetään syksyn aikana. 
Resurssin jakautuminen eri tehtäville on haasteellista pienessä organisaatiossa. Samassa yhteydessä todettiin, että 
valitettavasti EP:n kehittämisrakenteen toiminnallinen fuusio (EP SOTE - hanke, SONet BOTNIA ja Aksila) Framille 
ei vielä syksyllä toteutunut. Keskustelussa korostettiin ja esitettiin sitä, että on tärkeää luoda selkeä yhteinen ja 
myös konkreettisia toimintoja yhteen tuova suunnitelma jo vuosille 2017–2018 ja mallintaa näin vahvaa yhteistä 
kehittämisrakennetta. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

6§ Katsaus hankevalmistelujen tilanteeseen Etelä-Pohjanmaalla 
Esitys: Todetaan aikuissosiaalityön Pro SOS Esr - hankkeen tilanne ja tiedotetaan alueella meneillään olevien 
STM:n kärkihankkeiden (ikäihmisten -ja lapsiperheiden palvelut) valmistelujen etenemisestä. 
http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/hyvinvointi 
Ohjausryhmä keskustelee ja esittää näkemyksiään Kärkihankkeiden maakunnallisten sisältöosioiden valmisteluun. 

mailto:anne-mari.lahdensuo@epshp.fi
http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/hyvinvointi
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(Huom. edellisen ohjausryhmäkokouksen muistiossa/-materiaaleissa on käsitelty kärkihankkeiden valtakunnallisia 
ja alueellisia sisältöjä jo tarkemmin.) 
Käsittely: Anne Saarijärvi esitteli lyhyesti SONet BOTNIAn koordinoiman/ johtaman ja SeAMK OY:n 
hallinnoiman aikuissosiaalityön PRO SOS-hankkeen viimeistelyn tilannetta. EP:ltä mukana ovat LLKY, 
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ja Ilmajoki. Hanke on saanut keväällä ehdollisen rahoituspäätöksen ja viimeistelty 
täydennetty versio on lähdössä STM:ään 31.8.2016. 
Alueelta valmisteltavat kärkihankkeet: 
Osaamiskeskus on mukana I&O –kärkihankkeen valmistelussa taustatyössä alueellisen kehittämiskoosteen 
laatijana ja hankesuunnitelman kommentoijana. Hakemus lähtee STM:ään 31.8.2016 mennessä. Samaa roolia on 
tulossa LAPE- hankevalmisteluun, joka ajallisesti paikantunee myöhempään syksyyn. Informoitiin, että Aksilan 
työryhmä on ollut kumppanina Terveyden edistämisen hankkeen valmisteluissa. Keskusteltiin yleisemminkin 
kehittäjäorganisaatioiden roolista ja mahdollisuuksista resurssiensa puitteissa toimia maakunnallisten 
hankevalmistelujen tukena. 
Päätös: Merkitään tiedoksi 

7§   Tilannetiedote Etelä-Pohjanmaan sote -rakenteen valmistelusta 
Esitys: Harri Jokiranta esittelee Etelä-Pohjanmaan sote -rakenteen valmistelun nykyvaihetta. Ohjausryhmä käy 
esityksen pohjalta tarvittavaa keskustelua. 
Käsittely: Harri Jokiranta tiedotti projektin tämänhetkisestä tilanteesta. Päivi Saukko on aloittanut projektin 
sote -asiantuntijana 1.8.2016. Väliraportit työryhmien työskentelystä, joissa kuvausta tehdystä työstä ja näkymiä 
tulevaan, ovat valmistumassa. Ohjausryhmää ja työryhmien kokoonpanoja tultaneen syksyn aikana jonkin 
verran uudistamaan. Muutosagentit rekrytoidaan lähiaikoina ja käynnistävät työskentelynsä syksyn aikana (ks. 
liitediat). Harri Jokiranta totesi, että 23.9.2016 jälkeen on odotettavissa ensimmäisiä uusia karttoja ja malleja EP:n 
tilanteesta.  Syksystä 2017 alkaen sekä maakuntauudistus että sote siirtynevät maakunnan hallinnon alle. 
Todettiin, että vaikka sote lähtee kunnista, on sosiaalipoliittinen vaikuttaminen niissä edelleen tärkeää terveyden 
edistämisen rinnalla. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

8§ Muut asiat 
Kokouskutsun liitteenä on toimitettu aiemmin kannanotot. Sisällöistä ei keskusteltu kokouksessa, vaan todettiin ne 
etukäteen ohjausryhmälle välitetyiksi. 

SONet BOTNIAn tulevia syksyn tilaisuuksia: 

 Kuntien ja terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden työkokous mm. EP sote -teemasta ja muista 
ajankohtaisasioista, 15.9.2016 Seinäjoki 

 SONet BOTNIAn alueen Lape -oppimisverkoston työpaja 21.9.16 Vaasa 

 Työpaja monialaisesta työskentelystä 1.11.2016, Vaasa 

 Koulutustilaisuus lastensuojelun edunvalvonnasta 8.12.2016, Seinäjoki 

9§ Seuraavien kokousten sopiminen ja kokouksen päättäminen 
Seuraavat syksyn kokoukset sovitaan ajankohtiin: 27.9.2016 klo 13.00–15.00 ja 11.11.2016 klo 13.00–15.00. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30. 

https://13.00�15.00
https://13.00�15.00



