
 

                                          
 
 
Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja perusturvajohdon sekä sosiaalihuollon lähijohdon yhteinen työkokous  
  
Aika: tiistai 27.5.2014 klo 10.00–12.40 
Paikka: Seinäjoki, Koskenalantie 17 (SeAMK, Koskenalan yksikkö 1 krs.  luokka A 166) 
  
Osallistujat: 
Tuula Peltoniemi, SOSTE ry 
Marko Rossinen, EP:n liitto 
Maarit Lehtonen, Kuortane 
Eija Hautamäki, Jalasjärvi 
Tytti Luoto, Ilmajoki 
Päivi Saukko, Seinäjoki 
Erja Heikinniemi, Kauhajoki 
Johanna Lamminen, Lapua 
Tarja Seppälä, LLKY 
Erja Kippola, LLKY 
Harri Jokiranta, Seinäjoki 
Raili-Helena Kangasluoma, Kaksineuvoinen 
Terhi Järvi, Kaksineuvoinen 
Eija Ala-Toppari-Peltola, Kaksineuvoinen 
Maria-Liisa Nurmi, Alavus 
Merja Salmi, Sosiaalitaito 
Arto Rautajoki, SONet BOTNIA 
Anne Saarijärvi SONet BOTNIA 
 
SONet BOTNIA järjesti Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja perusturvajohdon sekä sosiaalihuollon lähijohdon 
yhteisen tilaisuuden, johon kutsuttiin mukaan myös maakunnassa toimineen hyvinvointitietotuotannon 
kehittäjäryhmän jäseniä.  
  
Kokouksessa käsiteltiin seuraavia ajankohtaisia aiheita: 
  
1. Työkokouksen avaus, Arto Rautajoki, SONet BOTNIA 

Arto Rautajoki avasi maakunnan sosiaali- ja perusturvajohtajille, sosiaalihuollon lähijohdolle ja 
alueelliselle hyvinvointitietotuotannon kehittäjäverkoston jäsenille suunnatun työkokouksen ja toivotti 
osallistujat tervetulleiksi. 
 

2. Sosiaalitaidon prosessi ja kokemukset tiedontuotannon sisällöllisestä kehittämisestä 
kuntayhteistyössä, toimitusjohtaja Merja Salmi, Sosiaalitaito Oy 
  
Merja Salmi esitteli kuuden kunnan (Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Raasepori, Siuntio) 
alueella toimivan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaidon hyvinvointitietotuotannon tuottamiseen 
painottuvaa työskentelytapaa (ks. liitediat), joka on mahdollistunut SONet BOTNIAan verrattuna 
heidän hieman toisella tavalla organisoituneessa ja resursoidussa yksikössään 
http://sosiaalitaito.fi/tausta-ja-tehtavat/. 
 

http://sosiaalitaito.fi/tausta-ja-tehtavat/


3. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointitietotuotannon työsuunnitelman linjauksia vuosille 2014–2016, Anne 
Saarijärvi, SONet BOTNIA + työryhmän jäsenet 
 
Anne Saarijärvi esitteli EP:n alueellisen hyvinvointitietotuotannon työryhmän 2013 laatimasta, 2014 
päivitetystä koosteesta SONet BOTNIAn alueellisessa ohjausryhmässä linjaamia sisältöjä (ks. 
liitetiedosto). Pääpaino alueellisessa hyvinvointitietotuotannossa tulee linjausten perusteella olemaan 
I ennakointitieto- ja palvelutarpeen muutosta koskevan tiedon sekä II vaikuttavuustiedon sisältöjen 
kehittämisessä.  Esitykseen oli koottu myös alustavia sisältöjä SONet BOTNIAn oman toiminnan 
osuudesta tiedontuotantoon jo osaamiskeskuksessa tehtyjen avausten ja/tai tulevien alustavien 
suunnitelmien kuvaamina.  Osallistujat pohtivat alustuksen jälkeen ryhmissä tiedontuotannon tarpeita 
ja tapoja konkretisoivia teemoja, jotka on koottu liitteeseen 1.  
Jatkossa myös SONet BOTNIAn tiimi ja ylimaakunnallinen kehittäjäverkosto tulevat linjaamaan 
osaamiskeskuksen roolia ja osuutta hyvinvointitietotuotannon kokonaisuudessa. EP:llä käytännön 
askeleet etenevät mm. siten, että SB ja SeAMK yhteistyönä (toimintamuotona TKI -harjoittelut) talvella 
julkaistun hyvinvointibarometritutkimuksen asiantuntijatiedon rinnalle tuotetaan nuorten 
kokemusääntä opiskelijavoimin maakunnan alueella kesän aikana toteutettavien haastattelujen 
kautta. Osio tullee palvelemaan myös syksyllä 2014 julkaistavaa EP:n hyvinvointikatsausta. 
 

4. Sote -järjestäminen ja sotepalvelujen uudistamisen eteneminen EP:llä, apulaiskaupunginjohtaja Harri 
Jokiranta  
 
Harri Jokiranta alusti EP:n sote -järjestämisen ja sotepalvelu -uudistuksen etenemisen nykytilanteesta 
EP:llä. Esityksessä pohdittiin mm. sitä, mitkä maakunnan suuntana ja yhteistyökumppaneina ovat 
jatkossa EP:n ulkopuolella. Avoinna olevia kysymyksiä liittyy edelleen esimerkiksi kustannusten jakoon, 
päätöksentekoon ja kunnan rooliin sekä henkilöstökysymyksiin. Esityksessä hahmoteltiin myös 
toiminnan vaihtoehtoisia malleja mm. siitä, miten tilaajarakenne tullaan organisoimaan.( Huom! 
päivitetty diaesitys on liitetiedostona.) 
 

5. Ajankohtaista Kasteessa: Parempi arki -kehittämishankkeen valmistelun tilanne, Carita Liljamo 
 
POTKU II -hankkeen projektipäällikkö, mutta samalla myös Parempi arki -hankkeen valmistelijana 
Aksilassa toimiva Carita Liljamo tiedotti osallistujille hankevalmistelujen nykytilanteesta (ks. diat).  
 
Osallistujat keskustelivat aihion sisällöistä ja toivovat, että tällä hetkellä vielä erittäin puutteellisena 
hanketeksteistä näkyvä sosiaalihuollon kehittämistoiminnan osuus tulee paremmin esiin 
kokonaisuudessa. Kunnat toivovat, että voisivat suoraan osallistua valmisteluun ja tähän mahdollisesti 
tullaan pääsemään hankevalmistelutyöpajoissa, joita Aksilassa on kaavailtu alkusyksyyn. 
 

6. Muut asiat  
Ei muita asioita. Seuraava työkokousajankohta sovitaan syksylle myöhemmin. 
 

7. Työkokouksen päättäminen 
Työkokous päättyi klo 12.40.  

           
  
                                                                                                                                 Muistion kokosi  
                                                                                                                                 Anne Saarijärvi  
 
 
 
 
 



 
 

 
LIITE 1  

EP:n sosiaali- ja perusturvajohtajien, sosiaalihuollon lähijohdon ja hyvinvointitietotuotannon 
työryhmän näkemykset 27.5.2014 

 

1. Mitä tietoa (substanssi-, menetelmä- ja prosessitieto) mielestäsi sosiaalihuoltoon/ sosiaalityöhön 
ja sen kehittämiseen tarvitaan (priorisointi)? 

 

 kokemustieto eri ihmisryhmiltä huomioiden järjestökenttä tiedontuotannossa 

 määrällistä systemaattista ja vertailukelpoista tilastotietoa (eri vuosina ja eri alueilla samojen 
tietojen keruu) 

 Sosiaalitiedon selkeä käytäntöä palveleva ja yhdenmukainen rakenne ja malli soveltaen käyttöön 
myös SB:ssa – selvityskohteiden valinta ja määrittely  

 Sosiaalitaidon tyyppinen toiminta myös EP:lle: samat kohderyhmät, vuosittain toteutettavat 
katsaukset konkreettisen ajankohtaisentiedon tiedon keräämiseksi riittävän laajasti 

 EP:n kuntien vertailutiedot – asiakkaista, kustannuksista ja työtavoista 

 ennakointia mm. sen suhteen, mitä lainsäädäntö suunnittelee tulevaisuudessa huomioiden mm. 
kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut 

 palvelurakenne 

 työmenetelmät 

 asiakkaiden, asukkaiden, kuntalaisten tarpeet ja toiveet 
 

2. Keneltä/mistä tietoa tulisi kerätä? 

 

 olemassa olevien tahojen hyödyntäminen tiedontuotannossa esim. AVI, jotta saadaan tieto 
käyttöön nopeasti 

 kuntalaisilta (esim. palveluntarpeesta), kunnista ja yhteistoiminta-alueilta 

 tilastot, työntekijät, asiakkaat 

 asiakkailta, kuntien omista tietokannoista  
 

3. Miten tietoa tulisi kerätä?  Mitä mahdollisia konkreettisia toimenpiteitä ja tiedonkeruun 
tapoja tähän ehdottaisit vuosille 2014–16?  

 

 voisiko teemottelun perusteena toimia tehtyjen tutkimustulosten, kuten esim. 
hyvinvointibarometrin kautta nousevat haasteet/huolet 

 yhdenmukaista tietoa laajalta alueelta, jotta tieto on vertailukelpoista 

 lastensuojelun tila 

 aikuissosiaalityö 

 maakuntaliitosta resurssivahvistus 

 opiskelijoiden, työntekijöiden ja SB:n yhteistyöllä ohjelmille, jotka helppo koota 

 Sosiaalitaidon menetelmien käyttäminen EP:llä joiltakin osin 

 kyselyt (kaikki osa-alueet yhtä tärkeitä) 

 opiskelijat kyselemään (opinnäytetyöt) 
 
 
 
 
 



 
 
 


