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1 §     Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.40 
 
2§      Esityslistan hyväksyminen 
          Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi. Esityslista on täydentynyt hieman ja 
          osallistujille jaettiin päivitetty asialista kokouksen alussa. 
          Käsittely: Hyväksytään todetuin päivityksin. 
          Päätös: Esityslista hyväksyttiin. 
 
3§       Pöytäkirjan tarkistaminen 

Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 
Käsittely: Edellinen pöytäkirja todettiin sähköisesti tarkastetuksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi 
ehdotettiin Anneli Saarista ja Marita Neiroa. 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 
4§      Tiedotusasiat: Ajankohtaista SONet BOTNIAssa 
  

SONet BOTNIAn perussopimuksen ja hallinnollisen organisoitumisen uudistamisen käynnistyminen: 
           Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja SONet BOTNIAn johto kokoontuivat 25.10.2013 tarkastelemaan SONet 
           BOTNIAn nykytilannetta ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen vaikutuksia perussopimukseen.  
           SONet BOTNIAn sopimus Seinäjoen koulutuskuntayhtymän kanssa päättyy vuoden 2013 lopussa. Neuvotteluun 
           osallistuivat Seinäjoen ammattikorkeakoulusta: rehtori Tapio Varmola, hallintojohtaja Mika Soininen sekä sosiaali- 
           ja terveysalan yksikön johtaja Asta Heikkilä sekä SONet BOTNIAsta johtoryhmän varapuheenjohtaja Erkki  
           Penttinen, Vaasasta, SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan ohjausryhmän puheenjohtaja Harri Jokiranta 
           Seinäjoelta ja Arto Rautajoki.  Kokouksessa todettiin, että ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen edellyttää  
           perussopimuksen uudistamista. Yhteys Seinäjoen ammattikorkeakouluun on ollut aikanaan hyvä ratkaisu ja 
           mahdollistanut sosiaalialan osaamiskeskuksen saamisen pohjalaismaakuntien alueelle, mutta toiminnan  
           laajennettua viime vuosina on hyvä tarkastella samassa yhteydessä myös hallinnollisen organisoitumisen 
           tarkoituksenmukaisuutta nykytilanteessa sekä SONet BOTNIAn toiminnan että menossa olevien alue- ja  
           palvelurakenneuudistusten ja järjestämislakiin liittyvien kehittämisrakenneuudistusten valossa. Ne ovat sitomassa 
           kehittämisrakennetta kuntarakenteeseen, sosiaali- ja terveysalueisiin sekä koordinoiviin erva -alueisiin ja       
           pykälävalmistelu näiltä osin on pitkällä. 
           Seinäjoen ammattikorkeakoulu on esittänyt SONet BOTNIAn perussopimuksen kunnille, että käynnistetään 
           SONet BOTNIAN perussopimuksen uudistaminen ja juridisen henkilön uudelleen arviointi. Ammattikorkeakoulu 
           on ilmoittanut suhtautuvansa avoimesti mahdolliseen vastuuorganisaation vaihtoon. SONet BOTNIAn 
           organisaation uudistaminen ja hallinnollisen organisoitumisen uudistaminen on nyt aito mahdollisuus ennakoida 
           tulevaa.  Tärkeintä on, että alueelle löytyy joustavasti kuntien käytännönläheisiin kehittämistarpeisiin 
           vastaava, hierarkialtaan matala ja neutraalisti eri toimijoita yhteiseen työhön kokoava muoto,joko itsenäisenä 
           organisaationa tai niin, että hallinnollinen kotipesä on aidosti tukeva, joustava ja vähän byrokraattinen.  

SONet BOTNIAn johtoryhmä kokoontuu ylimääräiseen johtoryhmäkokoukseen 29.11. 13 Härmän 
kuntokeskukseen uudelleen arvioidakseen: A) Mitkä tahot tulevat mukaan SONet BOTNIAn uuteen 
perussopimukseen (onko vain keskuskaupungit vai kolmen maakunnan kaikki kunnat, tuleeko perussopimukseen 
muita tahoja esim. sosiaalityön yliopisto- ja korkeakouluyhteyksiä) B) Mitkä ovat niitä tahoja, joiden kanssa 
tehdään yhteistyösopimukset (esim. oppilaitokset), C) tehdäänkö joidenkin organisaatioiden kanssa strategiset 
kumppanuussopimukset, joita tarkistetaan säännöllisin väliajoin (esim. 5)  
 
LasSe-hankkeen projektikoordinaattorin ja SOS II-hankkeen kolmen projektityöntekijän rekrytointiprosessien 
eteneminen: 

           SONet BOTNIAan tulossa kaikkiaan yhdeksän uutta työntekijää KASTE -hankkeisiin, jotka palvelevat alueen 
           kuntien kehittämistyötä Etelä-Pohjanmaalta ja Pohjanmaalta käsin. LasSe (Lastensuojelutarpeen selvityksen 
           kehittäminen Väli-Suomessa) -hankkeen projektikoordinaattoreiden (2) määräaikaiseen tehtävään ollut 15 
           hakijaa. Projektikoordinaattorilta edellytettiin mm. korkeakoulututkintoa ja vankkaa työkokemusta lastensuojelusta 
           tai sen kehittämisestä. Arto Rautajoen ja projektijohtaja Tytti Rantasen (Pikassos Oy) alustavan paperivalinnan 
           perusteella haastateltiin kuusi hakijaa, jotka laajempi haastattelijoiden ryhmä haastatteli. Ryhmä oli yksimielinen 
           valinnoista ja tällä hetkellä prosessi etenee SeAMKin byrokratiassa eteenpäin ja toivomuksena on, että paikat 
           saataisiin täytettyä suunnitelmien mukaan joulukuun alussa.  
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SOS II-hankkeen hankejohdon ja projektityöntekijöiden kesäkuusta asti pohjustettu rekrytointi, juuttui elokuussa 
yllättäen SeAMKin yt -prosessiin ja asiassa jouduttiin tekemään Seinäjoen koulutuskuntayhtymän sisäinen 
kartoitus 5.11. 13 mennessä. Kartoitus tuotti tuloksen, jonka mukaan jokaisessa tehtävässä oli yksi hakija. Kaikki 
hakijat olivat SOS I-hankkeen entisiä työntekijöitä, joilla oli pätevyydet ja kokemus tehtäviin.7.11.13 on laadittu 
perustelumuistio esitykseksi tehtäviin valittavista ja toimitettu eteenpäin ja prosessi etenee.  

  
 Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien peruspalveluministerin 6.11. 13 tapaamisen terveiset: 
Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat tapasivat peruspalveluministeri Susanna Huovisen 6.11. 13. Tapaaminen oli 
luonteeltaan tutustumis- ja esittelytapaaminen, jossa haluttiin tuoda esiin osaamiskeskusten halu olla tukemassa 
kehittämistyötä meneillään olevissa palvelurakennemuutosprosesseissa. Ministeri oli kiinnostunut 
sosiaalihuollon kehittämisasioista ja tapaamisessa puhuttiin mm. sosiaalialan osaamiskeskusten aktiivisesta 
roolista lastensuojelun kehittämisessä, alueellisessa tiedontuotannossa ja sosiaalialan tiedonhallinnan ja 
vanhuspalvelulain mukaisen kehitystyön eteenpäin viemisessä. Jatkossa keskusteluun otetaan kapeammat 
kärjet ja fokusoidaan keskustelua tarkemmin. Keväällä jatketaan keskustelua SOTE -lain kehittämisrakenteesta.  
Peruspalveluministeri teki osaamiskeskusjohtajille tarjouksen alueellisista tilaisuuksista: peruspalveluministeri 
tulisi vierailemaan alueelle, joissa osaamiskeskukset olisi kutsuttu paikalle pitämään lyhyt esitys omasta 
toiminnastaan ja ajankohtaisista asioista.  Sovittiin, että jos aluetapaamisia tulee, osaamiskeskukset tekevät 
niihin omat paperinsa ja ovat yhteistyössä. Jyväskylään on vanhuspalveluihin liittyen tällainen aluevierailu jo 
tulossa.  SONet BOTNIAn voitaisiin ajatella aluevierailua mm. seuraavaan SoTe -järjestämislakiin tai 
Sosiaalihuoltolakiin liittyvään tilaisuuteen. -Alueellinen ohjausryhmä toivoi, että tilaisuus pidettäisiin Seinäjoella ja 
että sen järjestämistä kiirehdittäisiin. 

 
 SONet BOTNIAn edustus valtakunnallisessa sosiaalialan osaamiskeskusneuvottelukunnassa vuosina 2014–17: 
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt sosiaalialan osaamiskeskuksia nimeämään edustajan ja varaedustajan 
sosiaalialan osaamiskeskusneuvottelukuntaan ajalle 1.1.2014–31.12.2017. Neuvottelukunnan tehtävänä on 
huolehtia sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetussa laissa ja asetuksessa määriteltyjen tehtävien 
hoitamisesta, tukea sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten kehittämistoiminnan rakenteiden syntymistä sekä 
edistää alueellista tiedontuotantoa ja huolehtia sosiaalialan osaamiskeskusten toiminnallisista edellytyksistä 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen toimeenpanossa. SONet BOTNIAN johtoryhmä on 
valinnut yksimielisesti osaamiskeskuksen edustajiksi sosiaalialan osaamiskeskusneuvottelukuntaan 
varsinaiseksi jäseneksi apulaiskaupunginjohtaja Harri Jokirannan Seinäjoelta ja varajäseneksi aluekehitysjohtaja 
Varpu Rajaniemen Pohjanmaan liitosta. 

 
            Lastensuojelun kehittäminen SONet BOTNIAn verkostoissa: 
            Anne Saarijärvi kertoi SONet BOTNIAn osallistumisesta valtakunnalliseen osaamiskeskusten 
            lastensuojeluverkostoon, joka tekee aktiivisesti yhteistyötä mm. STM:n ja THL:n suuntaan ja jonka toimesta 
            parhaillaan ollaan kokoamassa mm. lastensuojelun kehittämis- ja tutkimusteemoja. Pohjanmaan 
            maakunnassa on tehty aloite Pohjalaismaakuntien lastensuojelun toimijoiden verkostoitumisesta (alkuvaiheessa 
            ajatuksena ollut erityisesti keskuskaupunkien lastensuojelun edustus) kehittäjäryhmäksi tai muuksi kehittäjä- 
            verkostoksi. Alustavan kartoituksen perusteella alueella erityisesti perhehoidon kysymykset ja yhteistyö AVIn 
            kanssa ovat nousseet tärkeiksi teemoiksi. SONet BOTNIAn ajatuksena on kuitenkin laajemminkin saada 
            alueelle maakunnallisia vastinpareja oskien lasuverkosto -toiminnan rinnalle em. lastensuojelun 
            erityiskysymyksiä käsittelemään, mutta samalla tulee kuitenkin huomioida mm. Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjan- 
            maalla käynnistyvän Väli-Suomen LasSe -hankkeen toiminta.  
            -Ohjausryhmä pitää lastensuojelun kehittämistä tärkeänä asiana ja sovittiin, että verkostotoiminnan muotoutu- 
            misesta tiedotetaan seuraavissa kokouksissa, kun saadaan tietoon myös Pohjanmaan alueellisessa ohjaus- 
            ryhmässä tehdyt linjaukset ja yhteiset toimintaperiaatteet täsmennettyä.    

      - Keskusteluun tiedusteltiin myös vanhuspalvelujen kehittäjäryhmän organisoituminen jatkossa, jonka Arto 

            Rautajoki totesi SONet BOTNIAssa lähiaikoina ratkaistavan. Todettiin, että tässä substanssissa selkeä rajapinta 
            tulee myös terveydenhuollon suuntaan. Ehdotettiin maakunnassa suunnitelman ideointia yhdessä Etelä-Pohjan- 
            maan vanhuspalvelujen toimijoiden, osaamiskeskuksen ja Aksilan kesken, sillä ylimaakunnallinen yhteistyö 
            nähdään riittämättömänä ja toisaalta taas maakunnallisten suunnittelijoiden resurssi ei ole riittävä kaikkien 
            substanssialueiden maakunnittaiseen verkostoitumiseen. Tällä hetkellä maakunnan vanhustyön päälliköillä 
            (täydennettynä SeAMKin edustajilla) on toimiva verkosto, jossa osaamiskeskuksesta Keski-Pohjanmaan 
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            suunnittelija vielä nykyisin voimassaolevan painopistejaon mukaisesti on mukana. 
     
5§       SOTE -palvelurakenne työskentely - tilannepäivitys Etelä-Pohjanmaalla 
           Esitys: Harri Jokiranta esittelee asiakokonaisuutta ja alueellinen ohjausryhmä keskustelee tilanteesta. 
           Käsittely: Esityksessään Harri Jokiranta kertasi Etelä-Pohjanmaan työskentelyn historiaa (Paras, EPSHP:n 
           selvitys ministeri Risikon aloitteesta ja vastuun siirto Etelä-Pohjanmaan liitolle). Selvitystyön siirryttyä  
           maakuntaliittoon, on kuntajohtajien muodostamassa ohjausryhmässä päädytty ottamaan ulkopuolinen operaattori 
           työskentelyyn. Tähän on valikoitunut THL, joka rakentanut työryhmätyöskentelyä aikavälille 12/13-2/14 siten, että 
           loppuraportti (=hankkeen näkemys EP:n sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteesta) valmistuu 30.6.2014. 
           Suurimpina haasteina työskentelyssä on vielä melko vähälle jäänyt keskustelu sisältöjen ja ohjausjärjestelmien 
           sekä tuottamisen ja järjestämistapojen välillä, johon myös kuntarakenne vaikuttaa oleellisesti taustalla. 
           Tiedottaminen on ollut melko hajanaista ja työryhmäkeskustelut on koettu THL:n vetämissä ryhmissä melko 
           terveyspainotteisiksi, ei niinkään sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiksi. THL on pyytänyt juuri nimeämään 
           työryhmäedustajat (1/yhteistoiminta-alue) joulukuulla käynnistyvään työskentelyyn nimellä Hyvinvoiva EP 
           -toimintamallin aikaansaamiseksi, jonka visioseminaarissa trendeinä ovat olleet mm. asiakaslähtöisyys, 
           kansalaisten vastuuttaminen, ennaltaehkäisy, kustannustehokkuus ja hyvä johtaminen. Ohjausryhmä ihmetteli 
           tiedotuksen vähäisyyttä ja pohti myös EP:n oman selvityksen ja tulevien valtakunnallisten linjausten suhdetta.  
           Todettiin, että muuallakin on meneillään selvityksiä ja kaikesta huolimatta EP:n kaaviorakenne todettiin nyt 
           edellisen selvitysvaiheen tuotosta funktionaalisemmaksi, joskin työryhmien miehitys koetaan haasteelliseksi.  
           Keskustelussa nousi myös esiin se, miten SONet BOTNIA ja kehittämisrakenteiden tuleva tiedontuotanto 
           näkyvät valmistelussa. Tiedotustilaisuus on tulossa 3 /14. 
           Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
 6§      Ajankohtaista Väli-Suomen Kasteessa  
           Esitys: Anne Saarijärvi kertoo Leena-Kaisa Nikkarisen terveisiä Väli-Suomen alueelta sekä mm. perustervey- 
           denhuollon ja terveyden edistämisen yksikön aloitteesta mahdolliseen hankevalmisteluun 9/2014 (yhteistyössä 
           sosiaalialan, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa). Ohjausryhmä keskustelee alustavasti 
           sisällöllisistä ideoista. 
           Käsittely: Kerrattiin mm. valtakunnallinen sekä EP:n alueen hankevalmistelujen tilanne ja päätösprosessien 
           eteneminen STM:ssä (ks. diaesitys). Aksilan hankeidean nähtiin sopivan ainakin mm. mielenterveys- ja 
           päihdetyön sekä vanhuspalvelujen yhteyteen, mutta linjausta vielä tarvitaan sekä sisällöistä että mahdollisen 
           valmistelun jatkuessa myös työnjaosta eri toimijoiden kesken. Samassa yhteydessä tiedusteltiin, onko SONet 
           BOTNIAn ja Aksilan välisiä peruskeskusteluja jo käyty ja Arto Rautajoki totesi näiden olevan vasta tulossa. 
           Päätös: Aksilasta tulleen hankeidean suhteen sovittiin toimittavan niin, että alueet pohtivat seuraavaan 
           kokoukseen mennessä (erillinen kartoitus SB:n toimesta) sisältöjä ja kutsutaan kokoukseen mukaan edustaja 
           Aksilasta. 
 
7§       Ajankohtaista tiedonhallinnan tilanteesta 
         - sosiaalialan osaamiskeskusten rooli KanSa (Kansallinen sosiaalihuollon asiakastietovaranto) -hankkeen 
           toimeenpanossa (ks. taustaa mm. http://www.julkari.fi/handle/10024/103122) 
           Esitys: Arto Rautajoki tiedottaa sosiaalialan osaamiskeskusten ja THL:n yhteistyöstä KanSa -hankkeen 
           toimeenpanon edistämisessä. 
           Käsittely: Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat ovat neuvotelleet THL/Operin kanssa KanSa -hankesuunnitelmaan 
           pohjautuvaa vaihe-tehtävät asiakokonaisuutta ja mahdollisia OSKE-verkoston rooleja siinä. On sovittu, että 
           THL/OPERin edustajat jatkavat Kansa -hankesuunnitelmaa ja huomioivat osaamiskeskusten mahdollisen roolin 
           ko. vaiheissa.  KanSa -hankesuunnitelmassa on tavoitteena pohtia jalkauttamista ja sen rakenteita laajemminkin, 
           jolloin alueellisten toimijoiden rooli on merkittävä. Lähtökohtaisesti OSKE -verkosto voisi toimia jalkauttamisen/            
           toimeenpanon kentälle viejinä, kun taas tekniset tai testaukseen liittyvät vaiheet hoidetaan OPERin, käyttöön- 
           ottavien organisaatioiden ja tulevan toimittajan/toimittajien kanssa. Asiakirjalakityöryhmässä jatketaan osaamis- 
           keskusten roolin pohdintaa asiakirjalain jalkauttamisessa. Myös osaamiskeskusverkosto pyrkii osaltaan viesti- 
           aktiivisesti rooliaan sekä STM:n että muiden verkostojen suuntaan ja edistämään näin sosiaalihuollon tiedonhal- 
           valtakunnallisen kehittämisen edistämistä yhteistyöverkostoissaan – osaamiskeskuksille tulossa mahdollisesti 
         yhteinen koulutus, jossa perehdytetään osaamiskeskusten työntekijöitä sosiaalihuollon tiedonhallintaan ja 
         annetaan tilannekatsaus myös lakityön tilanteesta (erityisesti asiakirjalaki). 
         Päätös: Merkitään tiedoksi 

http://www.julkari.fi/handle/10024/103122
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8§     Muut asiat    
           -Kaste  -hankkeiden kehittämistyön sijainti hankkeiden päätyttyä (Seinäjoen kaupungin uudet linjaukset): 
            Seinäjoen kaupungin viestintäpäällikkö on lähestynyt osaamiskeskusta ja kertonut sosiaali- ja terveyskeskuksen 
            johtoryhmän linjanneen kaupungin viestintää (uudet nettivisut): kantavana periaatteena on selkeä kohderyhmä 
            erityisesti asukkaat, eivät virkamiehet. Ongelmana nähdään viestinnän näkökulmasta (kaupungin rajallinen 
            palvelintila, mutta myös teknisesti seikat)hankkeet, joiden sivuilla ei ole omistajaa (mm. ELLA ja SOS I).  
            Oletuksena on lisäksi, etteivät mm. työprosessimallinnukset sinänsä kiinnosta sosiaalitoimen asiakkaita. SONet  
            BOTNIAsta on tarkennettu, että kyseessä ovat Seinäjoen kaupungin hallinnoimat Kaste -hankkeet, joiden 
            kehittämistyön tukena osaamiskeskus on toiminut, mutta joiden tuotoksia verkkosivuille on toimitettu pääasiassa 
            suoraan ilman SONet BOTNIAa. Samassa yhteydessä on tuotu esiin, että mm. hankkeissa tuotettu  
            lapsiperhepalvelujen kehittämistyö sisältää paljon asukkaita informoivaa sisältöä, oli kyseessä sitten  
            sosiaalihuollon palveluja käyttävä tai muu perhe. -Nyt ohjausryhmässä käydyn keskustelun 
            perusteella sovittiin, että SONet BOTNIAn alueella toimivat hankkeet toimittavat jatkossa materiaalinsa 
            hankkeiden omille nettisivuille ja luonnollisesti SONet BOTNIAn sivuille sitä mukaa, kun osaamiskeskukselle 
            ns. omia hankkeita tulee. Kunnat voivat sitten linkittää omille sivuilleen ilmoittamaansa paikkaan tarvitsemiansa 
            sisältöjä. Tarkennettiin myös, että tässä vaiheessa esim. ELLA -hankkeen materiaaleja ei siirretä SONet 
            BOTNIAn nettisivuille, sillä myös kolmen maakunnan alueella toimivan osaamiskeskuksen sivujen palvelin on 
            rajallinen, jonka vuoksi aikanaan juuri osaamiskeskuksessa on tehty linjaus siitä, että mallinnukset tulevat 
            ensisijaisesti juuri kehittämistyötä tilanneiden kuntien sivuille. 
 
Tulevia tilaisuuksia: 

 Sähköinen hyvinvointikertomus -työskentelyä tukeva EP:n verkostotapaaminen 25.11.13 klo 13–15.15 (Lapua Hopearinne) 

 KeTySeSo -SONet BOTNIAn ja alueen täydennyskoulutustahojen sekä Aksilan ja SOSTE ry:n muodostaman verkoston 
tapaaminen 29.11.13, klo 12.00 Epkyn tilat, (Frami) 

 Ylimaakunnallinen tietotuotannon työryhmä 9.12.13 klo 13.00 (Seinäjoki) 

 Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja perusturvajohdon työkokous 12.12.13 klo 9.00–11.00 (Seinäjoki, Mediwest) 

 Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometrin 2012 tiedotustilaisuus 13.12. 13 klo 10.00–12.00 Etelä-Pohjanmaan liiton 
Maakuntasali (os. Kampusranta 9 C, Frami, Seinäjoki).  

 EP:n hyvinvointijohtamisen verkosto, 16.1.2014 (Seinäjoki) 

 Pohjalaismaakuntien aikuissosiaalityön tapaaminen 24.1.2013, SOS II -hanke + SONet BOTNIA, Seinäjoki  

 Etelä-Pohjanmaan sosiaalityön toimialajohdon verkostotapaaminen 28.1.2014 klo 13.30 (Seinäjoki, Mediwest) 

 
9§      Seuraava kokous 
Kokouspäivämääräksi valittiin 17.2.2014 klo 9.30–12.00. 
 
10§   Kokouksen päättäminen   
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.35. 
 
 
 
 
 
 
 
 


