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kokouskutsu / pöytäkirja 
 
AIKA:  02.03.2015 klo 9.00–12.00 
PAIKKA: Seinäjoki, Mediwest (1.krs. kokoustila) 
 
Harri Jokiranta  
Anneli Saarinen  
Päivi Saukko  
Markku Valo 
Oili Ylihärsilä 
Eija Ala-Toppari-Peltola Terhi Järvi 
Maria-Liisa Nurmi Maarit Lehtonen 
Tarja Palomäki Eija Hautamäki 
Tytti Luoto 
Kati Mäkelä  Marita Neiro  
Anna-Kaisa Pusa Terhi Haapala 
Tanja Penninkangas Rauni Lanamäki  
Erja Heikinniemi Kirsi Koski-Säntti  
Esko Kiviniitty  Tarja Seppälä  
Päivi Rinne  Timo Toikko 
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.)  
+ opiskelija 
 
ASIAT: 
1§ Kokouksen avaus 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
4§ Etelä-Pohjanmaan alueellisen ohjausryhmän 2015–2016 järjestäytyminen ja viimeistelevä keskustelu 
alueelliseen toimintasuunnitelmaan 
5§ Ajankohtaista SONet BOTNIAssa           
6§Tilannekatsaus Soten -etenemiseen  
7§ Terveiset sote -kehittäjäverkoston 16.2.2015 kokouksesta Tampereelta 
8§ Muut tiedotettavat asiat: 
9§ Seuraava kokous 
10§ Kokouksen päättäminen 
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1§ Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Harri Jokiranta avasi kokouksen klo 9.05. 
 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 
Käsittely: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 
Päätös: Hyväksyttiin kokouksen asialista kokouksen esityslistaksi 
 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
 Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 
 Käsittely: Edellinen pöytäkirja todettiin sähköisesti tarkastetuksi.  
 Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
4§ Etelä-Pohjanmaan alueellisen ohjausryhmän 2015–2016 järjestäytyminen ja viimeistelevä keskustelu 
alueelliseen toimintasuunnitelmaan 
Esitys: Alueellisen ohjausryhmän 2015–2016 kokoonpanon toteaminen, järjestäytyminen sekä 
toimintakäytäntöjen ja toimintasuunnitelman kertaus. 
Käsittely: Todetaan uusi kokoonpano ja informoidaan jäseniä SONet BOTNIAn toiminnasta, resursseista sekä 
alueellisen ohjausryhmätyöskentelyn periaatteista ja esitellään ehdotus toimintasuunnitelmaksi vuosille 2015–
2016. Anne Saarijärvi esittelee lyhyesti loppuvuoden aikana täydentynyttä alueellisen toimintasuunnitelman 
aihiota. Ohjausryhmällä on mahdollisuus kommentoida päivitetyn luonnoksen sisältöjä kokouksessa, jonka 
pohjalta kehittämissuunnittelija viimeistelee toimintasuunnitelman maaliskuun puoliväliin 2015 mennessä. 
Valmistelu pohjautuu osaamiskeskuksen strategiaan, mutta myös kehittämisrakenteen kautta tulleisiin 
alueellisiin linjauksiin ja avauksiin.  Kokonaisuudessa on huomioitu myös ohjausryhmän ehdotukset ja 
kommentit.  
 
Esittäytymiskierroksen yhteydessä paikalla olleet jäsenet kertoivat lyhyesti taustaorganisaatiostaan ja 
edustamastaan tahosta alueellisessa ohjausryhmässä. Lisäksi uusi kokoonpano esiteltiin tiedoksi (ks.liite) 
sekä informoitiin yleisesti SONet BOTNIAn/alueellisen ohjausryhmän työskentelyn periaatteista. Harri 
Jokirantaa ehdotettiin ohjausryhmän puheenjohtajaksi kaudelle 2015- 2016 ja hän antoi suostumuksensa. 
Kerrattiin myös lyhyesti ohjausryhmän päätehtävä eli sosiaalialan osaamisen turvaaminen alueella sekä 
sosiaalihuollon näkökulman tuominen keskusteluihin ja toimintaan sosiaali-ja terveydenhuollon toiminnallisen 
integraation etenemisen prosesseissa. Anne Saarijärvi esitteli toimintasuunnitelmaa ja toivoi tarkentavaa 
keskustelua kauden aikana toiminnassa painotettavista sosiaali-ja hyvinvointitietotuotannon 
substanssikysymyksistä sekä ohjausryhmän näkemyksiä SONet BOTNIAn roolista ja tehtävistä 
hyvinvointitietotuotannon tehtäväalueella. 
Keskustelun jälkeen ohjausryhmä ehdotti, että osaamiskeskuksen yhteistyökumppaneiden kanssa 
toteuttamassa konkreettisessa kehittämistyössä vuosina 2015–2016 painotetaan tiedontuotantoa johtamisen, 
laadun, vaikuttavuuden sekä käyttäjien palvelukokemusten näkökulmista: näistä fokukseen (tuotanto-, laatu- ja 
vaikuttavuusmittaritiedon rinnalle) nostetaan toimikauden aikana työn kehittämiseen liittyvät tiedon tarpeet 
painottaen erityisesti sosiaalihuollon työn laadullisen seurannan kehittämistä. Toiminnan tavoitteena on jatkaa 
alueellisen tietotuotannon kehittämisen tukemista mm. palvelusuunnitelmien kautta saatavan asiakastiedon 
muokkaamiseksi nykyistä paremmin seurantatiedoksi. Lisäksi jatketaan vaikuttavuustiedon kehittämistä, jotta 
sosiaalihuoltoon saataisiin nykyistä käyttökelpoisempia, mutta myös sosiaalihuollon ulkopuolelle avautuvia 
mittareita ja indikaattoreita työn vaikuttavuuden osoittamiseksi mm. palvelusuunnittelua ja 
hyvinvointijohtamista tukemaan. Esimerkkinä mainittiin hyvinvointikertomustyöskentelyn tiedonkäsittelyn ja -
tulkinnan prosessien sekä vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen. Ehdotettiin lisäksi, että SONet BOTNIAn 
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ylimaakunnallinen tiedontuotannon kehittäjäryhmä linjaa keväällä 2015 mahdollisten erillistä resursointia 
vaativien palvelukohtaisten tilannekuvien ja sosiaalipalvelujen tila -selvitysten laadintaa. Tällöin sovitaan 
tarkemmin myös siitä, miten SONet BOTNIA mahdollisesti osallistuu näihin tehtäviin joko yhteiskumppaneiden 
kanssa sovituilla työnjaollisilla järjestelyillä tai erillisresurssein. Toimikauden aikana järjestetään myöhemmin 
tarkentuvan ylimaakunnallisen suunnitelman mukaisesti tilaisuuksia ja työpajoja yhteistyökumppaneiden 
kanssa.  
Sovittiin, että Anne Saarijärvi täydentää toimintasuunnitelmaa keskustelun perusteella ja tekee muut tarvittavat 
päivitykset sekä hieman taustatekstiä Etelä-Pohjanmaan alueelliseen toimintasuunnitelmaan, mutta muihin 
sisältöihin ei ohjausryhmän mukaan ole tarpeen tässä vaiheessa puuttua. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
5§ Ajankohtaista SONet BOTNIAssa           
Esitys: Kehitysjohtaja informoi ohjausryhmää johtoryhmän viimeaikaisista linjauksista, SONet BOTNIAn 
rahoitustilanteesta ja muista ajankohtaisista asioista. 
Käsittely: Kehitysjohtaja Arto Rautajoki tiedotti ohjausryhmälle alkuvuoden 2015 linjausten pohjalta SONet 
BOTNIAn toiminnan lähiajan raameista ja suuntaviivoista. Sosiaalialan osaamiskeskusten ylläpitojärjestelmä 
todettiin valtakunnallisesti varsin kirjavaksi, mutta samalla tiedotettiin kokonaisuuteen kytkeytyvästä juuri 
alkaneesta sosiaalialan osaamiskeskusneuvottelukunnan pohjatyöskentelystä. Lähiajan suuret ja tärkeimmät 
toimintalinjaukset voidaan tiivistää myös SONet BOTNIAn osalta osaamiskeskuksen resurssien, rakenteiden 
ja rahoituksen läpikäyntiin. (Ks. tarkemmin liitteenä oleva diaesitys.) 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
6§ Tilannekatsaus Sote- uudistuksen etenemiseen  
Esitys: Harri Jokiranta alustaa sote -uudistuksen nykytilanteesta.  
Käsittely: Harri Jokiranta kertoi ohjausryhmälle soten ajankohtaisista etenemisnäkymistä Etelä-Pohjanmaalla 
ja tulevalla sote -alueella. Esitys herätti keskustelua ja jatkokysymyksiä mm. siitä miten Pohjalaismaakuntien 
yhteistyö mahdollisesti voisi jatkua uudessa tilanteessa. Ohjausryhmä pohti ja kommentoi sote -järjestämisen 
etenemistä ja haasteita alueen näkökulmasta. Keskustelussa todettiin, että myös EP:n tilanteessa on useita 
etenemisvaihtoehtoja, mutta ohjausryhmän jäsenet toivat esiin parhaimpana vaihtoehtona vanhan rakenteen 
purkamisen ja uuden rakentamisen hyvällä valmistelulla.(Ks. tarkemmin liitteenä oleva diaesitys) 
Päätös: Merkitään tiedoksi 
 
7§ Terveiset sote -kehittäjäverkoston 16.2.2015 kokouksesta Tampereelta  
Esitys: Tiedotetaan Väli-Suomen Tampereella järjestetyn kehittäjätapaamisen sisällöistä.  
Käsittely: SONet BOTNIAn, Aksilan ja EPSHP:n kyseiseen verkostoon kuuluvat edustajat kertovat 
kehittäjäkokoontumisen keskeisimmistä lähiajan tavoitteista ja suunnitelmista. Sovitaan Kaste -
ohjelmapäällikkö Leena-Kaisa Nikkarisen vierailuajankohta alueelliseen ohjausryhmään, jolloin teemoina mm. 
Kasteen tulevaisuus, kehittäjäverkostot sekä Parempi arki -hanke. 
Arto Rautajoki informoi alueellista ohjausryhmää Tampereella kokoontuneen työryhmän kokoonpanosta ja 
tehtäväksiannosta koota sosiaalialan osaamiskeskusten, perusterveydenhuollon yksiköiden ja 
erikoissairaanhoidon kehittäjiä verkostoitumaan, kartoittamaan kehittämisresursseja ja suunnittelemaan Väli-
Suomen alueen yhteistä sote -kehittämispäivää keväällä 2015. Todettiin, että sosiaalihuollon kehittäjäresurssit 
on SONet BOTNIAn toimesta koottu EP:n osalta alkuvuoden aikana (1.1.2015 tilanne) yhteen ja koonnos 
kertoo siitä, että sosiaalialan osaamiskeskuksen pysyviä ja hankkeiden kautta määräaikaisia resursseja lukuun 
ottamatta niitä kunnissa ei juurikaan ole, muuten kuin lähinnä johtajien toimenkuviin sisällytettynä. 
Kehittäjäverkoston seuraava kokoontuminen Tampereella on tulossa 16.3.2015 ja ohjausryhmää pidetään 
ajan tasalla siinä käsitellyistä asioista. Kaste -asioissa ohjelmapäällikkö on perinteisesti vieraillut alueellisissa 
ohjausryhmissä ja ohjausryhmälle sopii Nikkarisen vierailu Etelä-Pohjanmaalle: päiväksi ehdotettiin seuraavaa 
alueellisen ohjausryhmän ajankohtaa 16.4.2015. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
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8§ Muut tiedotettavat asiat:   
*Parempi arki -hankkeen ajankohtaistilanne: rahoitusta saatu, mutta budjetti on pienentynyt ja sen vuoksi 
hankesuunnitelmaa muokataan uusiksi 30.4.15 mennessä. SONet BOTNIA on tarkentanut Aksilasta 
sosiaalialan osaamiskeskuksen roolia mm. kuntiin suuntautuvan tiedotuksen osalta muuttuneessa tilanteessa 
ja on sovittu niin, että Aksila tiedottaa muutoksista ja lähestyy kuntia myös mm. budjetointiasioissa. 
Suunnitelmassa on, että hankesuunnitelmaa muokattaessa vastuuhenkilönä toimii Erja Oksman ja EP:n osalta 
tässä työskentelyssä on mukana Carita Liljamo. Aksila ja SONet BOTNIA tekevät myöhemmin sovitulla tavalla 
mm. tiedotusyhteistyötä kuntiin hankkeen etenemisestä. 
 
*Valtakunnalliset hankevalmistelut: 
-Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus SOCOM on pyytänyt SONet BOTNIAa (EP:n kunnat) 
kumppaniksi Avoimia varhaiskasvatuspalveluja kehittävään hankkeeseen, johon haetaan rahoitusta 
maaseuturahastolta. Hankehaku on kaksivaiheinen ja alkukeväästä selviää, onko hakemus läpäissyt ns. 
ideahaun vaiheen, jolloin varsinainen tarkempi suunnittelu alueella käynnistyy. SONet BOTNIA on tiedustellut 
EP:n kunnista alustavasti kiinnostusta osallistua tähän kehittämistyöhön, johon kunnilta ei vaadita lainkaan 
kuntarahaa ja kiinnostusta on ilmennyt. Myös EP:n kuntien osalta käynnistetään varsinainen tarkentava 
hankevalmistelu myöhemmin keväällä tapahtuvaan varsinaiseen hakuun, mikäli SOCOMissa valmisteltu ja 
muiden sosiaalialan osaamiskeskusten kommentoima ideapaperi läpäisee haun ykkösvaiheen.(ks.diat) 
 
*Sosiaalihuollon tiedonhallinnan hanke valmisteilla THL:n ja sosiaalialan osaamiskeskusten yhteistyönä (ks. 
diat) 
-Sosiaalihuollon tiedonhallintaan valmistellaan keskitetysti Länsi-ja Keski-Uudellamaalla toimivan sosiaalialan 
osaamiskeskus Sosiaalitaidon toimesta valtakunnallista hanketta 30.4.2015 hakuun. Hankkeessa tullaan 

tekemään työtä, jonka kunnat joutuvat joka tapauksessa tekemään uuden lain sähköisistä asiakirjoista ym. pohjalta 
Kansa-järjestelmään siirryttäessä. Nyt kehittämishankkeessa se on mahdollisuus tehdä 75 %:n valtionavulla ja 
sosiaalialan osaamiskeskusten tuella. http://www.thl.fi/fi/-/valtionavustusta-sosiaali-ja-terveydenhuollon-

tiedonhallinnan-kehittamiseen  SONet BOTNIA tiedottaa alueensa kuntia hankevalmistelun etenemisestä 
tulevissa tilaisuuksissaan. SONet BOTNIA tavoittelee sitä, että saisi työntekijän Pohjalaismaakuntien alueelle. 
  
        
Tulevia tilaisuuksia: 
 
Itsemääräämislaki -koulutus 12.3.2015, Seinäjoki 
SOS II: Etelä-Pohjanmaan rakenteellisen sosiaalityön kevään työpajat 26.3. ja 23.4.2015 (Seinäjoki) 
EP:n SOS -klubit 5.3. sekä 6.5.2015 Seinäjoki 
SONet BOTNIAn ylimaakunnallinen lastensuojeluverkosto, Vaasa 19.3.2015 
SONet BOTNIAn ja täydennyskoulutusverkoston kokous 27.3.2015 
EP:n sosiaali- ja perusturvajohdon sekä lähijohdon työkokous 20.4.2015, Seinäjoki 
SONet BOTNIAn ylimaakunnallinen tietotuotannon työryhmä, 24.4.2015, Vaasa  
Eroauttaminen 27.4.2015, Seinäjoki (LasSe -hankkeen koulutustilaisuus) 
Väli-Suomen sote -kehittäjäseminaari 12.5.2015, Tampere 
SONet BOTNIA järjestää valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Vaasassa tammikuussa 2016 
TERVE-SOS -messut 2015 Jyväskylä 6.-7.5.2015 (TERVE-SOS 2016 tulossa Seinäjoelle) 
 
 
 9§ Seuraava kokous (kevään kokousten sopiminen) 
 Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 16.4.2015 klo 9.30–11.30 ja 25.5.2015 klo 13.00–15.00. 
 
10§ Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.14 

http://www.thl.fi/fi/-/valtionavustusta-sosiaali-ja-terveydenhuollon-tiedonhallinnan-kehittamiseen
http://www.thl.fi/fi/-/valtionavustusta-sosiaali-ja-terveydenhuollon-tiedonhallinnan-kehittamiseen
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