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kokouskutsu / pöytäkirja 
 
AIKA:  16.11.2016 klo 13.05–15.05 
PAIKKA: Mediwest (1 krs. kokoushuone) 
 
Harri Jokiranta 
Anneli Saarinen 
Harri Lintala 
Tiina Perä 
Eija Ala-Toppari-Peltola Raili-Helena Kangasluoma 
Maria-Liisa Nurmi Maarit Lehtonen 
Tarja Palomäki   
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 
Anne-Mari Lahdensuo Arja Hyytiä 
Arto Rautajoki 
Anne Saarijärvi (esitt./siht.) 
Harjoittelijat: Elisa Keskinen SONet BOTNIA 
sekä Marjo Alanen,Järvi-Pohjanmaa ja  
Mari Leppänen, Lapua. 
 
ASIAT: 
1§ Kokouksen avaus 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
4§ Ajankohtaista SONet BOTNIAssa   
5§ SONet BOTNIAn toimintasuunnitelma 2017–2018 
6§ Katsaus hanketilanteeseen Etelä-Pohjanmaalla  
7§ Ajankohtaista EP sotessa 
8§ Arvioita maakuntaohjelman seurantaraportin mittareiden toteutumisesta Etelä-Pohjanmaalla 
9§ Muut asiat    
10§ Kokouksen päättäminen  
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1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
       
2§ Esityslistan hyväksyminen 
          Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi. 
          Käsittely: Hyväksyttiin asialista. 
          Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
          Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat 
          Käsittely: Edellinen pöytäkirja todettiin sähköisesti tarkastetuksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi  
          ehdotettiin ja valittiin Tytti Luoto ja Esko Kiviniitty. 
          Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
4§ Ajankohtaista SONet BOTNIAssa   
     Esitys: Tiedotetaan ajankohtaisasioista.  
     Käsittely: Anne Saarijärvi kertoi ajankohtaisista asioista:  
     -Harjoittelija valtiotieteiden maisteri Elisa Keskinen (pääaineena sosiaalipolitiikka) SONet BOTNIAssa 11.11.2016– 
      13.2.2017 
     -Väli-Suomen alueen kehittäjäverkoston kyselyn vastauksia tullut muutamia (Elisa Keskinen tekee yhteenvetoa 
      palveluketjuista/-verkoista sosiaalipalvelujen osalta, kyselypohjaa kehitetään SONet BOTNIAn ja Pikassoksen 
      yhteistyönä) 
    -Osaamiskeskusjohtajien lausunto kehittämisestä, tutkimuksesta ja opetuksesta sosiaali-ja terveydenhuollon 
      järjestämistä koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen: lausunnossa otetaan kantaa asemaan,  
      rahoitukseen, resursseihin ja tehtäviin, pyrkimyksenä tasavertainen suhde terveydenhuollon kanssa (etukäteen 
      ohjausryhmän jäsenille toimitettu lausunto myös muistion liitteenä). 
    -Osaamiskeskusrahoituksen korjaamisesta käydään neuvotteluja stm:n kanssa, ensi vuodelle 33 %:a leikkaantunut 
      rahoitus, budjetissa ollaan hyllyvällä maaperällä, jossa paljon liikkuvia, epävarmoja osia (Etelä-Pohjanmaan ja 
      Keski-Pohjanmaan osalta kuntarahoitus on kunnossa ja sopimusten valmistelu käynnistymässä); todettiin, että 
      paineet koskevat kaikkia osaamiskeskuksia. SB:ssa kuntarahoitus tulee vähän paikkaamaan vajetta, mutta 
      jatkossa pohdituttaa kuitenkin kuntien intressi osallistua osaamiskeskusten ja myös perusterveydenhuollon 
      yksiköiden rahoitukseen, hoitavatko kunnat vai maakunta ja tuleeko toiminnasta maksullista (mm. tilastoinnit ym.  
      selvitystyö). 
     -Hyvinvointibarometritutkimus 2017–sopimusneuvottelut käynnissä Pohjalaismaakuntien kesken (SeAMK on 
      toteuttajana ja SB toteuttaa maakunnalliset työpajat sekä ylimaakunnallisen tiedotustilaisuuden yhdessä 
      SeAMKin tutkijan kanssa. SB:stä Arto Rautajoki toimii vastuuhenkilönä). 
     -Pro SOS –hanke: täydennyspyyntöä STM pyytänyt 9.12.2016 mennessä. SONet BOTNIA ja SeAMK työstävät. 
      Hankejohtajaksi on valittu YTL Jutta Paavola ja Pohjalaismaakuntien hanketyöntekijäksi YTM Sonja Sulkakoski. 
     -Todettiin samassa yhteydessä lyhyesti maakunnassa valmistelluista hallituksen kärkihankkeista, joissa SB  
       mukana: Lape -kärkihankkeeseen (haku 4.11.2016) SeAMK ja SB- yhteistyönä on laadittu kehittämisen tuen 
       osahanke vahvistamaan maakunnan alueella jo tehdyn lapsiperhepalvelujen kehittämistyön istuttamista   
       kärkihankkeen valtakunnallisen toimeenpanon linjauksiin.  
     -Osallisuutta edistävän Arvokas tieto –palvelurakenteet ja työprosessit asiakaslähtöiseksi EP:n pilotin 
       rahoitusneuvottelut meneillään STM:n kanssa. Tiedotettiin, että maakunnassa yhteistyössä on mukana Vaasan 
       Yliopisto, jonka kanssa yhteistyössä kehitettäneen EP:lle mahdollisesti mallinnus maakunnallisesta myös 
       kansalaisia osallistavasta kehittämiskeskustelusta, jolloin osallisuus laajennettaisiin myös ohjausosallisuuteen. 
     -Kansa koulu -hankkeen EP:n alueen koulutukset ovat käynnistymässä. 
      Päätös: Merkitään tiedoksi 
 
5§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelma 2017–2018 
      Esitys: Kehittämissuunnittelija Anne Saarijärvi esittelee toimintasuunnitelman luonnosta vuosille 2017–2018.  
      Ohjausryhmä keskustelee ja täsmentää tarvittaessa sisältöjä/kokonaisuutta siirryttäessä uudelle  
      toimikaudelle. 
      Käsittely: Anne Saarijärvi esitteli jo edellisessä ohjausryhmässä todettujen SONet BOTNIAn johtoryhmän linjausten 
      mukaisia yhteisiä painopistealueita ja niihin Etelä-Pohjanmaan maakunnassa tässä vaiheessa toteutettavaksi 
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      suunniteltuja sisältöjä. Ohjausryhmä pohti Pohjalaismaakuntien yhteisen sosiaalialan osaamiskeskuksen 
      tulevaisuutta, joka rakenteen osalta tullee purkautumaan, mutta toki järkevällä tavalla toteutettuna ei estä 
      jatkossakaan maakuntien välisen yhteistyön tekemistä tarvittaessa. Todettiin, että maakunnan kehittämisrakenteen   
     yhteinen työstäminen voimia yhdistäen toimivaksi kokonaisuudeksi on tärkeää (ml. SONet BOTNIA, Aksila, EPSHP, 
     oppilaitokset, yliopistokeskus jne.) Yhteisessä keskustelussa toimintasuunnitelman kirjauksista todettiin, että 
     sote-integraatiota tukeviin sisältöihin tulee vielä avata toteutustapoja, miten tehdään omana työnä/ verkostoyhteis- 
     työnä tai muulla tavoin. Sovittiin, että luonnosta täydennetään vielä hieman ja välitetään myöhemmin ohjausryhmälle 
     kommentoitavaksi. Muistutettiin siitä, että SONet BOTNIA pyytää vielä loppuvuoden aikana myös kirjalliset  
     nimeämispyynnöt tulevalle toimikaudelle ohjausryhmän jäsenistä. 
     Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
6§ Katsaus hanketilanteeseen Etelä-Pohjanmaalla  
     Esitys: Läpikäydään tiiviisti aikuissosiaalityön Pro SOS- sekä STM:n kärkihankkeista lapsiperhepalvelujen ja Etelä- 
     Pohjanmaan osallisuuspilotin tilanteet. 
     Käsittely: Hankkeita käsiteltiin jo 4§:ssä (ks. kirjaukset ja diaesitys).Pro SOS –hankkeen käynnistymisestä todettiin, 
     että mahdollisesti joulu- viimeistään tammikuulla päästään käynnistämään hanketta.  
     Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
7§ Ajankohtaista Etelä-Pohjanmaan SOTEssa 
      Esitys: Harri Jokiranta tiedottaa projektin etenemisestä ja ohjausryhmä käy tarvittavaa keskustelua. 
      Käsittely: Harri Jokiranta esitteli ohjausryhmälle tulevaa kokonaisreformia mm. sotemaku -ohjausjärjestelmää, 
      maakunnan kehittämisrakenteen aihiota sekä SOTE -työryhmän rakennetta 2016–2017.  (ks. tarkemmin diaesitys).  
      Tällä hetkellä EP sote -hanke on rakentamassa maakunnan palvelulaitosta. Tähän toivotaan uutena sisällytettävän 
      mm. ELYn työllisyyspalvelut, jolla on suuri merkitys aikuissosiaalityön sujuvoittamiseksi tulevaisuudessa.  
      Keskusteltiin myös mm. erityispalvelujen sijoittumisesta (kehitysvammahuolto) sekä hoitoketjujen 
      muodostamiseen maakunnassa. Ohjausryhmän tiedusteluun todettiin, että mm. kehitysvammahuollon palvelut 
      sisällytettäneen muutoksessa tuleviin ydinprosesseihin ja palveluketjut, joiden sujuvuus saattaa olla 
      haasteellista, puolestaan tulevat maakunnan järjestämisvastuulle.  
      Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
  8§ Arvioita maakuntaohjelman seurantaraportin mittareiden toteutumisesta Etelä-Pohjanmaalla 
       Esitys: Etelä-Pohjanmaan liitto on tiedustellut arvioita seuraavien maakuntaohjelman seurantaraportin mittareiden 
       toteutumisesta Etelä-Pohjanmaalla: 1) sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintatapojen uudistaminen sekä 2) eri 
       sektoreiden välisen yhteistyön toteutuminen hyvinvointipalvelujen tuotannossa. Ohjausryhmä keskustelee 
       mainittujen mittareiden toteutumisesta ja näkemykset kootaan Etelä-Pohjanmaan liittoon toimitettavaksi. 
       Käsittely: Läpikäytiin vuoden 2015 mittareiden pohjalta kehittymistä nykyhetkeen ja kirjattiin keskustelua EP:n 
       liittoon toimitettavaksi (ks. liitteenä oleva SONet BOTNIAn Elisa Keskisen erillinen yhteenvetokooste) 
       Päätös: Merkitään tiedoksi. 
         
9§  Muut asiat 
       Tulevia SONet BOTNIAn tilaisuuksia: 

 Työpaja monialaisesta työskentelystä 25.11.2016, Seinäjoki 

 Koulutustilaisuus lastensuojelun edunvalvonnasta 8.12.2016, Seinäjoki 
         
10§ Kokouksen päättäminen  
       Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05. 
       Seuraava ”saattaen vaihto” -kokous, johon pyydetään sekä nykyisen että tulevan kaudelle 2017–2018 nimettävät  
       ohjausryhmän jäsenet pidetään 24.1.2017 (varapäivä 2.2.2017). 
       

 
 
 
  
 


