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1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
       Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. 
       
2§ Esityslistan hyväksyminen 
          Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi. 
          Käsittely: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 
          Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
          Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat 
          Käsittely: Edellinen pöytäkirja todettiin sähköisesti tarkastetuksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi  
          ehdotettiin ja valittiin Tuula Kostiainen ja Sirpa Tuomela-Jaskari. 
          Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
4§ Ajankohtaista SONet BOTNIAssa  - kuntapäätösten tilanne ja alustavaa hahmotelmaa osaamiskeskuksen   
     näkökulmasta toimintasuunnitelmakaudelle 2017–2018 
         Esitys: Kehitysjohtaja Arto Rautajoki toteaa kuntarahapäätösten tilanteen.  
         Esitellään SONet BOTNIAn tiimin yhteisiä alustavia priorisointeja osaamiskeskustoimintaan kaudelle 2017–2018.  
         Ohjausryhmä käy esiteltyjen toiminnan painopistesisältöjen pohjalta linjaavaa keskustelua osaamiskeskuksen 
         toiminnasta Etelä-Pohjanmaalla siirtymäkaudella 2017–2018.  
         Käsittely: Arto Rautajoki totesi Keski-Pohjanmaan osalta kuntarahapäätösten olevan kunnossa ja myös Etelä- 
         Pohjanmaalla myönteiset päätökset ovat tulleet tai tulossa. Pohjanmaalla Vaasaa lukuun ottamatta prosessi on 
         vielä kesken, ja alueella myös kielteistä kantaa on otettu. SONet BOTNIAn kokonaisuudessa STM:n 33 %:n  
         rahoitusleikkaus tarkoittaa muutosta perusrahoituksen pohjaan ja kuntarahoituksen jatkamista myös 2018. 
         Käytännössä toiminta (mm. työpajat jne.)muuttuu jatkossa maksulliseksi kielteisen päätöksen tehneiden kuntien 
         osalta. Todettiin, että osaamiskeskuksen rahoituspohjan vakiinnuttaminen ja turvaaminen tässä tilanteessa 
         kuntarahalla on tärkeää, sillä aiemmat keinot mm. maksullisen palvelutoiminnan kuluilla leikkausten synnyttämän 
         vajeen kattaminen ei ole mahdollista (ks. tarkemmin liite) 
 
         Toimikauden 2017–2018 osalta ohjausryhmää informoitiin ja keskustelua käytiin SONet BOTNIAssa laaditusta  
         ehdotuksesta toiminnan uusiksi painopisteiksi (ks. liitediat). Ohjausryhmä piti siirtymävaiheen toiminnan kuvausta 
         tarkoituksenmukaisena. Keskusteltiin jälleen myös kehittäjätoimijoiden (SONet BOTNIA, Aksila ja EP sote -hanke) 
         toiminnallisen integroitumisen merkityksestä samoihin fyysisiin tiloihin resurssien vahvistamiseksi. 
         Päätös: Merkitään tiedoksi 
 
5§  Katsaus hanketilanteeseen Etelä-Pohjanmaalla  
         Esitys: Läpikäydään tiiviisti aikuissosiaalityön Pro SOS- hankkeen ajankohtaistilanne. Sekä STM:n kärkihankkeista 
         ikäihmisten ”Onni asuu kotona” (hanke toimivan kotihoidon kehittämiseen) ja valmisteltavien LAPE -hanke 
         lapsiperheiden palveluihin sekä Osallisuus -hankkeiden tilanteet. http://stm.fi/karkihankkeet 
         Käsittely:  
         -Pro Sos -hankkeen rekrytoinnit ovat käynnissä ja kehittämistyö alkanee viimeistään marraskuulla. Hanke 
         tulee omalta osaltaan vahvistamaan sosiaalityön asemaa sote-uudistuksessa kiinnittyessään mm. rakenteellisen 
         sosiaalityön ja muutossosiaalityön ytimiin. 
        - Kansakoulu  -hankkeen EP:n koulutustilaisuudet käynnistymässä SONet BOTNIAan sijoitetun aluekoordinaattori  
         Päivi Niirasen toimesta 30.11. ja jatkuvat alkuvuoteen 2017. 
         -Ikäihmisten toimivan kotihoidon kehittämishanke Onni asuu kotona -hakemus jätetty 31.8.2016, mutta 
         rahoituspäätöksiä STM ei ole vielä julkaissut.  SONet BOTNIA on ollut mukana ko. kärkihankkeen valmisteluissa. 
         Hankesuunnitelma oli tutustuttavana ohjausryhmässä. 
         -Lapsiperheiden palvelujen STM:n kärkihankkeen (toimeenpanohanke) valmistelutyöryhmä on käynnistänyt 
         työskentelynsä 4.11.2016 hakuun.  Ohjausryhmä kävi keskustelua maakunnallisesti valmisteltavan hankkeen 
         laajuudesta, joka aiheutuu STM:n sisällöllisistä linjauksista ja toivoi fokusointia mittavaan kokonaisuuteen.   
         -Osallisuus -hankkeessa on puolestaan ollut erilainen työpajatyyppisesti käynnistetty valmisteluprosessi. EP toimii 
         yhtenä viidestä pilotista tässä valtakunnallisessa hankkeessa, jota alueellinen työrukkastyöryhmä valmistelee 8.10. 
         2016 hakuun. Keskustelussa todettiin, että Kärki-hankkeissa paikoitellen hyvän hankevalmistelun periaatteita on 
         ollut eri syistä (mm. sisältöjen laajuus ja aikataulut) melko haastavaa toteuttaa. Hakemuksia maakunnassa silti on 

http://stm.fi/karkihankkeet
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         yhteistyössä valmisteltu useampaan kokonaisuuteen. 
         Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
6§     Sosiaalialan osaamiskeskusten näkemyksiä valtakunnalliseen vaikuttamis-ja kehittämistyöhön  
         Esitys: Arto Rautajoki tiedottaa ohjausryhmälle osaamiskeskusten vaikuttamis-ja kehittämistyön 
         ajankohtaistilanteesta. 
         Käsittely: Arto kuvasi esityksessä keinoja ja ratkaisuja, joita sosiaalialan osaamiskeskuksissa on hahmoteltu   
         valtakunnalliseen vaikuttamis- ja kehittämistyöhön (mm. lapsiperhepalvelujen- ja lastensuojelun 
         oppimis- ja tukikeskukset sekä oppimisverkostot yhteistyössä THL:n kanssa, valinnanvapauden organisointi ja 
         kehittäminen sosiaalihuollon palveluissa sosiaalialan osaamiskeskusverkoston yhteistyössä,  
         virtuaalisosiaalitoimistoidea, keskustelu sosiaalialan osaamiskeskusten asiantuntijuuden hyödyntämisestä 
         paremmin sote-uudistuksessa käynnistynyt valtakunnallisesti, yhteistyöalueilla ja maakunnallisesti). Tavoitteena 
         olisi saada sosiaaliala samalle viivalle terveydenhuollon kanssa ja SOTE-tieto hyötykäyttöön strategian 
         toimeenpanossa. Lisäksi korostettiin, että Sote-kehittämisrakenteen muodostamisessa tulisi turvata tasapuolisesti 
         kehittämisen resurssit ja mietittävä, minkä tahon tulisi vastata sosiaalialan kehittämistoiminnasta. Samalla 
         muistutettiin integraationäkökulmasta eli siitä, että myös soten ulkopuolelle kuntiin jäävä hyvinvoinnin edistäminen, 
         työhallinto, lasten ja perheiden keskeisimmät palvelut varhaiskasvatus, sivistystoimi, kaavoitus- ja 
         elinkeinotoiminta, kansalaisyhteiskunta huomioidaan ja että peruspalvelulähtöisyys on tärkeää myös 
         kehittämisessä.(Ks. tarkemmin diaesitys).  
         Ohjausryhmä nosti keskustelussa esiin jälleen kummastuksensa siitä, että sosiaalialan osaamiskeskustoimintaa ei 
         tueta. Samalla todettiin SONet BOTNIAn tulevan kauden painopistevalinnat erittäin keskeisiksi mm. soten ja 
         kuntayhteistyön merkityksessä ja sen tukemisessa. 
         Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
7§ Ajankohtaista EP -sotessa 
          Esitys: Harri Jokiranta tiedottaa projekti etenemisestä ja ohjausryhmä käy tarvittavaa keskustelua. 
          Käsittely: Harri valotti esityksessään hankkeen linjauksia 23.9.2016 (SOTE ja MAKU) ohjausryhmän kokouksen 
          pohjalta ja pohdittiin myös mm. kehittämisrakennetta ja sen sijoittumista sotessa. (ks.diat) Todettiin, 
          että ns. maakuntataso on enemmän alueen käsissä, kun taas yhteistyötaso enemmän kansallisesti määriteltyä, 
          jolloin kehittämisresurssien yhteen kokoaminen maakuntaan on tärkeää. Ohjausryhmä ehdotti, että EP sote-hanke  
          pohtisi, onko jatkossa tarvetta mm. erillisen kehittämisen rakenne -työryhmän perustamiselle. 
          Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
  8§ Muut asiat 
         -Sote –ketjulähettitoiminnasta: todettiin, että edellisen ohjausryhmäkokouksen jälkeen uusia sosiaalihuollon 
          ketjulähettijaksoja on käynnistymässä EP:llä Aksilan ja SONet BOTNIAn yhteistyön pohjalta eri suunnilla. 
        - Täydennykset STM:n lastensuojelun/lapen työryhmiin: THL on tiedustellut elokuulla sosiaalialan 
          osaamiskeskuksista täydennyksiä valtakunnallisiin STM:n asiantuntijatyöryhmiin ja SONet BOTNIA on koonnut 
          myös EP:n alueelta tähän useita edustajia. Asian etenemisestä on tiedusteltu THL:stä ja nimitysprosessi on vielä 
          kesken, mutta asiasta tiedotetaan heti tietojen selvittyä. 
         
        SONet BOTNIAn tulevia työpajoja ja koulutuksia: 
        Työpaja monialaisesta työskentelystä (SHL) 17. tai 23.11.2016, Seinäjoki (ajankohdaksi varmistunut 25.11.2016) 
        Koulutustilaisuus lastensuojelun edunvalvonnasta 8.12.2016, Seinäjoki 
 
 
 9§ Kokouksen päättäminen  
       Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30. 
       Seuraava kokous 11.11.2016 klo 13.00–15.00. 
       

 
 
 
  
 


