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Alueellisen ohjausryhmän kokous 

kokouskutsu / pöytäkirja 
 
AIKA:  17.06.2013 klo 9.00- 11.30 
PAIKKA: Seinäjoki, Mediwest ( 1 krs. kokoustila) 
 
Harri Jokiranta 
Anneli Saarinen  
Päivi Saukko  
Markku Valo 
Oili Ylihärsilä   
Maria-Liisa Nurmi Helena Lahtinen 
Tarja Palomäki Anna-Kaisa Pusa  
Eija Hautamäki Veli-Erkki Wiberg  
Terhi Järvi Raili-Helena Kangasluoma 
Marita Neiro Sari Kuikka 
Marja-Liisa Somppi Anne Ylirinne 
Tuulikki Mäkinen Rauni Lanamäki  
Erja Heikinniemi Kirsi Koski-Säntti 
Esko Kiviniitty Tarja Seppälä  
Päivi Rinne Timo Toikko  
Satu Ylinen Tuula Kostiainen 
Marko Rossinen  
Eva Blom   
Jouni Nummi Ulla Yli-Hynnilä  
Teemu Puolijoki Matti Rekiaro  
Arto Rautajoki  
Anne Saarijärvi (esitt./siht.) 
sekä Oili Ylihärsilän opiskelija Terhi Kimpimäki  
 
ASIAT: 
1§ Kokouksen avaus 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
4§ Tiedotusasiat: 

- Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien kannanotto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja 
valvontaa koskevan lainsäädännön uudistamiseen (liitteenä) 
- Sote –palvelurakenne asian etenemisen  tilanne lyhyesti 

5§       Ajankohtaista Väli-Suomen Kasteessa - Palveluprosessien asiakaslähtöinen ja kustannusvaikuttava kehittäminen 
            -hankevalmistelun eteneminen 
6§       SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelman 2013-14 valmistelu 
7§       Muut asiat 
8§       Seuraava kokous 
9§       Kokouksen päättäminen                             
 
         
TERVETULOA!
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1 §     Kokouksen avaus 
          Puheenjohtajaksi valittiin varsinaisen ja varapuheenjohtajan poissa ollessa tälle kokouskerralle Teemu Puolijoki,  
          joka avasi kokouksen klo 9.10. 
 
2§      Esityslistan hyväksyminen 
          Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 
          Käsittely: Esitetään hyväksyttäväksi. 
          Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
 
3§       Pöytäkirjan tarkistaminen 

Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 
Käsittely: Edellinen pöytäkirja todettiin sähköisesti tarkastetuksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi 
ehdotettiin Esko Kiviniittyä ja Tuulikki Mäkistä 
Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 
4§      Tiedotusasiat:  

-Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien kannanotto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja 
valvontaa koskevan lainsäädännön uudistamiseen. Arto Rautajoki esitteli osaamiskeskusjohtajien kannanottoa 
(ks. liitetiedosto) ja ohjausryhmä keskusteli kokonaisuudesta, jossa erityisesti tutkimuksen, koulutuksen ja 
kehittämisen koordinointi yhdenvertaisemmalta pohjalla nousee fokukseen. Ohjausryhmän keskustelun 
perusteella  erva -tasoa pidetään haastavana. Lisäksi pelätään resurssien hajautumista, mutta pohditaan myös 
sitä, ollaanko nyt palaamassa vanhaan kehittämisyksikköajatteluun, mutta ilman valtion rahoitusta. Sosiaalialan 
osaamiskeskusten tulevaisuus näyttää toteutuvan tulevaisuudessa SOTE -alueilla perusterveydenhuollon 
yksiköiden kanssa integroituna. Todettiin, että työskentely rinnakkaisissa yksiköissä, mutta yhteisillä rajapinnoilla 
on prosessina kuitenkin käynnistymässä, vaikka se aikaa vieneekin.  
- Sote -palvelurakenne asian etenemisen  (ks. diaesitys) Diaesityksen pohjalta ohjausryhmä keskusteli 
erityisesti ervan roolista, joka arvioitiin jatkossa lähinnä koordinoivaksi mm. alueellisten tutkimus- ja 
kehittämisohjelmien koonnissa. Todettiin vielä, että aikataulullisesti järjestämislain voimaantulo tapahtunee 2015 
ja uusi palvelurakenne tulee vuonna 2017. Lisäksi kerrattiin, että sote -palvelurakenne valmistelu on 
maakunnassa EP:n liiton vastuulla, jolle kunnat antavat vastauksensa kesäkuun loppuun mennessä - kuntien 
kuuleminen tapahtuu puolestaan marraskuussa 2013. 
 

5§       Ajankohtaista  Väli-Suomen Kasteessa 
           Esitys: Arto Rautajoki esittelee Kasteen ajankohtaisasioita, erityisesti Palveluprosessien asiakaslähtöinen ja 
           kustannusvaikuttava kehittäminen hankevalmistelujen etenemistä ja aikatauluja 30.9.2013 hankehakuun  
           Käsittely: Arto Rautajoki esitteli kokoukseen mennessä uudelleen nimetyn (nyt Muutosprosessien tuki -hanke)  
           kehittämiskokonaisuuden aihiota (ks. diat). Ohjausryhmä pohti pitkään valmistelun nopeaa aikataulua ja  
           kehittämiskokonaisuuden ideaa Etelä-Pohjanmaan nykyisessä kehittämiskentässä (jatkuva SOS II -hanke ja  
           käynnistyvä LasSe -hanke), jotka vaativat kuntien panostusta taloudellisesti ja sisällöllisesti, mutta päätyi 
           keskustelun jälkeen varovaisesti hankevalmistelun kannalle, mikäli kunnat niin haluavat ja ennättävät 
           kehittämissisällöt hankkeeseen tuottaa. Todettiin, että aikataulullisesti erittäin haastavassa tilanteessa 
           kuntien/alueiden tehtäväksi jää tarvittavien kehittämispilottien/-työn kirjaaminen 23.8. 13 mennessä.  SONet  
           BOTNIA järjestää kuitenkin elokuulla yhteisen suunnittelukokouksen maakunnan kokonaisuuden linjaamiseksi 
           Väli-Suomen Kaste aluejohtoryhmälle 6.9. 13 kokoukseen ja välittää kuntien aihiot eteenpäin. Ehdotettiin lisäksi         
           että maakunnassa valmistelussa hyödynnetään nykyisen Ella -hankkeen Inno -työryhmiä, joiden edustajia 
           sovittiin työryhmien yhteyshenkilöiden kautta kutsuttavaksi maakunnan sosiaali- ja perusturvajohdon ohella  
           osaamiskeskuksen kokoukseen elokuulla. (Aikapulan vuoksi kokouksessa ei ennätetty käsitellä 
           perusteellisemmin muita Väli-Suomen Kaste -hankeaihioita, mutta ne on toimitettu tiedoksi ohjausryhmälle 
           sähköisesti kokouksen jälkeen). 
           Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
 6§      SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelman 2013-14 valmistelu.  
           Esitys: Anne Saarijärvi esittelee kokoamaansa luonnosta EP:n toimintasuunnitelmaksi. Tekstissä on huomioitu  
           edellisessä kokouksessa käydyn lähetekeskustelun ja ohjausryhmän kirjallisten kommenttien sisältö toimikauden 
           2013–2014 kehittämisen painopistealueiksi SONet BOTNIAn toiminnassa.  
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           Käsittely: Anne Saarijärvi esitteli lyhyesti toimintasuunnitelman luonnostekstiä, jonka tämänhetkisestä versiosta 
           vielä puuttuvat SONet BOTNIAn yhteiset alkuosan sisällöt (tiimi sopinut tämänkaltaisesta etenemisjärjestyksestä). 
           Ohjausryhmä piti luonnostekstiä sisällöltään tarkoituksenmukaisena, kuvaustasoltaan riittävän konkreettisena ja 
           eri toimijoille osaamiskeskuksen toimintaa avaavana, eikä toivonut sen karsimista tai tiivistämistä.  Ohjausryhmä 
           toivoo kuitenkin suunnitelmaan lisättäväksi vammaistyön rakennemuutoksesta kertovaa tekstiä (painopisteenä 
           Pohjanmaan kehittämissuunnittelijalla). Todettiin, että sama täydennys tehdään tarvittaessa myös Keski- 
           Pohjanmaan suunnittelijan painopistealueelta eli vanhustyön osalta. Myös osaamiskeskuksen 
           tulojen ja menojen kirjaamista selkeästi suunnitelman resurssi- ja henkilöstökohtaan pidetään tärkeänä.  Lisäksi 
           ehdotettiin, että lokakuulla valmistuva kolmen pohjalaismaakunnan yhteisen toimintasuunnitelmasta tiedotettaisiin 
           kuntiin entistä näkyvämmin.            
           Päätös: Sovittiin, että Anne Saarijärvi kirjaa kokouksessa esitetyt täydennykset EP:n liitteenä olevaan 
           toimintasuunnitelmaluonnokseen. Ne alueellisen ohjausryhmän jäsenet, jotka eivät osallistuneet kokoukseen,  
           voivat toimittaa mahdolliset kommenttinsa Anne Saarijärvelle 20.8. 13 mennessä kirjallisesti. 

 
7§       Muut asiat 

 Lastensuojelun käynnistyvän LasSe -hankkeen toimintasuunnitelman tarkennuskokoukset pidetään 19.8.13 
Seinäjoella (yhteyshenkilöille lähetetään myöhemmin tarkemmat kutsut). 

 Ylimaakunnallinen sote -palvelurakennetilaisuus tulossa 11.11.2013 

 Nuorten syrjäytymiseen kohdentuva seminaari (Aksilan ja SONet BOTNIAn yhteistyönä) tulossa syksyllä 2013 
 
8§  Seuraava kokous 
            Pidetään Seinäjoella 22.8.13 klo 13.00–15.30.  

 
9§ Kokouksen päättäminen 
           Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 


