
   Alueellisen ohjausryhmän kokous 
 

 

 
 

 
 

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 

 
Alueellisen ohjausryhmän kokous 

 
 
 
 
 
 
kokouskutsu / pöytäkirja 
 
AIKA:  25.5.2015 klo 13.00–14.45 
PAIKKA: Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoki, Kampusranta 9, Frami C, Maakuntasali (4. krs) 
 
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  
Johanna Lamminen Piia Aro 
 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.)  
 
ASIAT: 
1§ Kokouksen avaus 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
4§ Sosiaalimuru – sähköisen asioinnin käyttöönotto ja kehittäminen käynnistymässä Etelä-Pohjanmaalla 
5§ SONet BOTNIAn ajankohtaiset: taloustilanne, kuntakierrokset ja EP:n toiminnan arviointi  
6§ Ajankohtaista hankkeissa ja uusissa valmisteluissa: Parempi arki, Kansa -kouluhanke ja käynnistyvä ESR valmistelu  
7§ Muut tiedotettavat asiat 
8§ Seuraava kokous  
9§ Kokouksen päättäminen 
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1 § Kokouksen avaus 
       Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.10. 
 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
          Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 
          Käsittely: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 
          Päätös: Hyväksytään kokouksen asialista kokouksen esityslistaksi. 
 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
          Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 
          Käsittely: Edellinen pöytäkirja todettiin sähköisesti tarkastetuksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi  
          ehdotettiin ja valittiin Tarja Tenkula ja Päivi Saukko. 
          Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
4§ Sosiaalimuru – sähköisen asioinnin käyttöönotto ja kehittäminen käynnistymässä Etelä-Pohjanmaalla 
        Esitys: Tietohallinnon asiantuntija Leena Mäki-Fossi (EPSHP) kertoo käynnistyvästä Sosiaalimuru  
        -kehittämiskokonaisuudesta, jossa sosiaalihuoltoon muodostetaan sähköinen alusta ja verkkoportaali  
        jo käynnistyneen terveydenhuollon Hyvis -toiminnan tavoin. Alueellinen ohjausryhmä antaa evästystä  
        käynnistyvän kehittämistyön etenemiselle mm. kehittäjätyöryhmätoimintojen käynnistämiseksi Etelä- 
        Pohjanmaan osalta. 
        Käsittely: Tietohallinnan valtakunnallisissakin työryhmissä EPSHP:n edustajana toimiva Leena Mäki- 
        Fossi esittäytyi ja kertoi tehtävistään paitsi EPSHP:llä, myös mm. Kiila -hankkeen sosiaalipalvelujen 
        määrittelyryhmässä sekä STM:n asiakastietoja koskevassa lainsäädäntötyöryhmässä. Varsinaisessa 
        alustuksessaan hän kertoi pääperiaatteita maakunnassa käynnistyvästä kansalaisille ja ammattilaisille 
        kehitettävästä verkkoportaalista. Todettiin, että suurempia kuluja ei sähköisen alustan käyttöönotosta 
        pitäisi enää kunnille tulla.   
        Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella on jo hyviä kokemuksia esimerkiksi sähköisestä toimeentulotuki- 
        hakemuksesta ja jatkossa myös lastensuojeluilmoitusten siirtyminen ammattilaiskäytössä suoraan 
        järjestelmään tullee alueella ajankohtaiseksi ja helpottaa työmäärää.  Etelä-Pohjanmaan edustajia 
        valtakunnalliseen Sosiaalimuru -työryhmään on jo aiemmin rekrytoitu yhteistyössä SONet BOTNIAn 
        kanssa ja jäseninä toimivat Maria-Liisa Nurmi sekä Tarja Palomäki. Etelä-Pohjanmaalle 
        tarvitaan jatkossa kuitenkin jäseniä myös maakunnalliseen työryhmään. Sovittiin, että ohjausryhmän  
        jäsenet miettivät alueelta tehtävään sopivia edustajia ja nimeämisen tarkempiin yksityiskohtiin palataan 
        alkusyksystä osaamiskeskuksen kautta kuntia lähestymällä.  (Ks. liitediat)      
        Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
5§ SONet BOTNIAn ajankohtaiset: taloustilanne, kuntakierrokset ja koontia toiminnan arvioinnista Etelä-Pohjanmaalla 
        Esitys: Arto Rautajoki tiedottaa SONet BOTNIAn ajankohtaistilanteesta talouden ja kuntakierrosten osalta. 
        Anne Saarijärvi kertoo alueellisen ohjausryhmän palautteesta osaamiskeskustoiminnalle Etelä-Pohjanmaalla 
        2013–2014. Ohjausryhmä keskustelee ajankohtaisasioista ja sopii niiden vaatimista konkreettisista toimenpiteistä 
        Käsittely:  
        Arto Rautajoki loi katsauksen SONet BOTNIAn ajankohtaistilanteeseen taloustilanteen näkökulmasta ja esitteli 
        laajemmin myös valtakunnallisen sosiaalialan osaamiskeskusverkoston kehittämisehdotuksia ja -toimia tilanteen 
        ratkaisemiseksi. Tekeillä on mm. osaamiskeskusten nykytilaselvitys toimintakentän paikantamiseksi. (ks. diat).  
        SONet BOTNIAn kuntakäynnit yhteistoiminta-alueittain tullaan toteuttamaan syksyllä, mutta tätä ennen kuntia  
        lähestyttäneen kirjeitse kuntarahoitus- ja muissa keskeisissä asioissa. Tulossa on myös 28.5.2015 neuvottelu 
        maakuntaliittojen kanssa.  Suunnitelmissa on, että vuoden 2016 aikana SONet BOTNIAn sopimuspohja laajenne- 
        taan, hallintorakenne mallinnetaan uudelleen ja kuntarahoitus uudistetaan väkilukuperustaiseksi ja Pohjanmaan 
        maakuntien alueen kattavaksi. Samalla osaamiskeskustoiminnan maksullisuutta porrastetaan. Etelä-Pohjanmaalla 
        Seinäjoen maksuosuuden jälkeen on laskettu yhteensä muiden kuntien jaettavaksi jäävän noin 26.000 euroa, joka 
         jyvitetään asukasmäärän suhteen.   
         
        Anne Saarijärvi kertoi alueellisen ohjausryhmän toiminnan arvioinnista; numeerisessa arvioinnissa korostuivat 
        osaamiskeskuksen tehtävistä erityisesti verkostoijan, strategisten kumppanuuksien muodostajan ja ammatillisen 
        osaamisen ja identiteetin vahvistajan roolit. Käytännön, teorian ja tutkimuksen vuoropuhelun ylläpitäminen koetaan 
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         tärkeäksi ja toiminta monipuoliseksi. Osaamiskeskuksen toivotaan kuitenkin myös paneutuvan itsearviointiin ja 
         ehkä tätä kautta myös määrällisesti rajausten tekemiseen laadukkaan toiminnan jatkamiseksi.   
          Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
6§ Ajankohtaista uusissa hankkeiden etenemisessä ja valmisteluissa: Parempi arki, Kansa -kouluhanke ja 
        käynnistyvä ESR valmistelu  
        Esitys: Tiedotetaan Parempi arki -hankkeen nykytilanteesta ja organisoitumisesta, sosiaalialan osaamiskeskusten 
        yhteistyönä valmistellun Kansa -kouluhankkeen (sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen) prosessin 
        etenemisestä sekä uuden ESR -hankevalmistelun käynnistymisestä, jossa sisältönä sosiaalisen osallisuuden 
        lisäämisen ja köyhyyden torjumisen tavoitteiden mukaiset toimenpidekokonaisuudet. Ohjausryhmä käy keskustelua 
        esitellyistä kehittämiskokonaisuuksista EP:n osalta 
        Käsittely:  
        *Sosiaalihuollon tiedonhallintaa kehittävä Kansa koulu -hankehakemus on lähetetty 30.4 2015 eteenpäin ja nyt  
        vielä ennen lomakautta odotellaan rahoituspäätöstä. 
        *Parempi arki -hankkeen sosiaalityöntekijän rekrytointi Pohjanmaalle on käynnistynyt: työntekijä tultaneen 
        sijoittamaan SONet BOTNIAn yhteyteen, jolloin synergiaa on sekä paitsi osaamiskeskukseen myös opetusklinikka- 
        toimintaan. Anne Saarijärvi kertoi hankkeen ottaneen yhteyttä SONet BOTNIAan kahdessa työryhmäjäsenyys- 
        asiassa: tunnistamistyökaluryhmän sosiaalihuollon edustaja sekä ohjausryhmän kunnan viranhaltijaedustaja. 
        Ohjausryhmä päätyi keskustelun jälkeen ehdottamaan ohjausryhmäjäsenyyteen Päivi Saukkoa, joka paikalla 
        olevana myös tehtävään suostui. Toisen jäsenyyden kohdalla keskusteltiin sosiaalihuollon ja terveyssosiaalityön 
        asiantuntijuuksista ja todettiin substanssiosaamiseen vaadittavaan enemmän sosiaalihuollon osaamista. Alueellisen 
        tasapuolisuuden vuoksi edustajan toivottiin tulevan Seinäjoen ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ulkopuolelta, jolloin 
        paikallaolleista LLKY ja JIK lupasivat ottaa asiaa mietintään informoiden osaamiskeskusta. 
        *Uusi sosiaalialan osaamiskeskusten valmistelema ESR hanke Suomen rakennerahasto-ohjelman sosiaalinen 
        osallisuus osioon on tulossa 30.9.2015 hakuun: 
         SONet BOTNIAn on mukana valmistelumassa hanketta, jonka toimenpidekokonaisuuksina ovat:  
         heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen, nuorten hyvinvoinnin ja 
         aktiivisen osallisuuden tuki sekä syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden 
         tukeminen. Alustavissa linjauksissa on keskusteltu hankkeen teemoittuvan: 1. Nuorten kanssa tehtävän 
         sosiaalityön uusien työtapojen kehittämiseen sekä 2. pitkään työelämän ulkopuolella olevien osallisuuden lisäämi- 
         miseen.(Ks. tarkemmin diat) tai 3.mainittujen kohderyhmien ulkopuolinen muu pilotointikohde. Hanke muodostaa 
         alueellisista piloteista muodostuvan valtakunnallisen kokonaisuuden, johon tavoitellaan 90 % rahoitusta.  
         Ohjausryhmä keskusteli sisällöistä ja alueelle tarvittavista kehittämisteemoista ja päätyi tässä vaiheessa 
         priorisoimaan aikuisten teemaa 2. Anne Saarijärvi toimii osaamiskeskusten suunnittelutyöryhmässä ja vie asiaa 
         sekä EP:n ideoita eteenpäin, mutta hankevalmistelun käynnistyessä kuntien kanssa selvitellään vielä tarkemmin 
          mahdollisia sisältöjä ja tiedotetaan muutenkin valmisteluprosessin etenemisestä. 
          Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 

7§  Muut tiedotettavat asiat: 
      -Arto Rautajoen yhteenveto ja kehittämisehdotukset Pohjalaismaakuntien hyvinvointia ja sosiaalialaa koskevan 
       alueellisen tiedontuotannon kokonaisuudesta (ks. liitedia): ohjausryhmä totesi keskustelussaan listan 
       sisältävän runsaasti tärkeitä avauksia, osoittavan tiedontuotannon haasteita sekä tuki-ja resurssitarpeen 
       toiminnan toteuttamiseksi. Yhteenvetona kehittämisehdotukset todettiin vielä kuitenkin melko eritasoisiksi ja niistä 
       toivottiin jatkossa vielä konkreettisempaa diamuotoista case -esitystä, jossa ilmenisi esimerkiksi toimintaympäristön 
       analyysi ja koontasuunnitelma toiminnan toteuttamiseksi. 
      -Kolmen pohjalaismaakunnan kokemusosaamisen hankevalmistelun tilanne (RAY): tiedotettiin päivitettyjen diojen 
       avulla Pohjalaismaakuntien yhteisen hankkeen valmistelun etenemisestä (ks. liitetiedosto) 
      -Hyvinvointikatsaus 2015:  
       Marko Rossinen kertoi, että EP:n liitto on toteuttamassa myös vuonna 2015 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus – 
       julkaisua, johon alustavasti teemoiksi on ehdotettu seuraavia: lähipalvelut, kansainvälistyminen, digitalisoituminen 
       sekä biotalous. Katsauksen tavoitteena on palvella kuntia hyvinvointipäätöksiä tehtäessä ja tuoda esiin mm.  
       kansalaisnäkökulmaa. Ohjausryhmä keskusteli ehdotetuista teemoista ja viittasi paitsi biotalouden myös  
       ympäristönäkökulmien tärkeyden suuntaan sekä asumisen -teemoihin. Sovittiin, että asiaa pidetään esillä myös 
       tulevissa kokouksissa aiheita ja kirjoittajia syksylle 2015 suunniteltaessa. 
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 Tulevia tilaisuuksia:         
 LasSe -hankkeen päätösseminaari 3.6.2015, Tampere 

 ”Sosiaalihuoltolaki uudistaa sosiaalihuollon palveluja ja käytäntöjä” -tilaisuus 4.6.2015, Seinäjoki 

 LaskeTUT -(lastensuojelututkimuksen koordinaation edistämishanke /THL) ja LasSe -hankkeen yhteisseminaari, 3.9.2015, 
Tampere 

 SOS -hankkeen päätöseminaari 10.9.2015, Tampere 

 TERVESOS 2016, Seinäjoki 
 
 

 8§ Seuraavien kokousten sopiminen 
   Kokous pidetään 1.9.2015 klo 13–15 
  
9§ Kokouksen päättäminen 
   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


