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Alueellisen ohjausryhmän kokous 

kokouskutsu / pöytäkirja 
 
AIKA:  20.02.2014 klo 13.00–15.00 
PAIKKA: Seinäjoki, Mediwest (1 krs. kokoustila) 
 
Harri Jokiranta 
Anneli Saarinen 
Päivi Saukko 
Markku Valo 
Oili Ylihärsilä  
Maria-Liisa Nurmi Maarit Lehtonen   
Tarja Palomäki Anna-Kaisa Pusa  
Eija Hautamäki Veli-Erkki Wiberg  
Terhi Järvi Raili-Helena Kangasluoma 
Kati Mäkelä 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 + opiskelija   
Jouni Nummi Ulla Yli-Hynnilä  
Teemu Puolijoki Matti Rekiaro  
Arto Rautajoki  
Anne Saarijärvi (esitt./siht.)  
 
ASIAT: 
1§ Kokouksen avaus 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
4§ Lyhyet tiedotusasiat: - Ajankohtaista SONet BOTNIAssa 

SONet BOTNIAn toimintasääntöä uudistetaan vuoden ajaksi 
           - henkilöstötilanne: Keski-Pohjanmaalla kaksi 50 %:sta kehittämissuunnittelijaa 1.1.–30.4.2014 saakka sekä 

 hankehenkilöstön sijoittuminen alueelle 
          -  tukipalvelujen kehittäminen (ATK, viestintä jne.) 
          -  SONet BOTNIAn lausunto EP:n liiton maakuntastrategiaan 

- SONet BOTNIAn ja perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksilan yhteistyöneuvottelut    
käynnistyneet 23.1.2014 

5§       Ajankohtaista Väli-Suomen Kasteessa  
           -Murros 2015–17, Matti Rekiaro Aksilasta esittelee uutta hankeaihiota 
           -Kaste -rahoituspäätökset 23.1.2014 
           -hankevalmistelut ja muut kehittämistoimet SB:ssa  
6§       Väliyhteenvetoa SONet BOTNIAn toiminnasta 2013-2014 
7§       Ajankohtaista Sosiaalihuoltolaissa sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa 

8§       Muut asiat 
9§       Seuraava kokous 
10§     Kokouksen päättäminen 
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1 §      Kokouksen avaus 
          Tälle kokouskerralle puheenjohtajaksi valittu Anneli Saarinen avasi kokouksen klo 13.05. 
 
2§       Esityslistan hyväksyminen 
           Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 
           Käsittely: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi. 
           Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
3§        Pöytäkirjan tarkistaminen 

 Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 
 Käsittely: Edellinen pöytäkirja todettiin sähköisesti tarkastetuksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi 

            ehdotettiin Terhi Järveä ja Timo Toikkoa. 
 Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 
4§      Tiedotusasiat: Ajankohtaista SONet BOTNIAssa 
           -  SONet BOTNIAn toimintasääntöä uudistetaan parhaillaan vuoden ajaksi: kyseessä siirtymävaihe SeAMKin 
              osakeyhtiöitymisen myötä. Jatkotyöskentelyssä valmistellaan mm. kehittämisrakenteen organisoitumista ja   
              suhdetta  erva-alueisiin.  
           -  henkilöstötilanne: Keski-Pohjanmaalla kaksi 50 %:sta kehittämissuunnittelijaa 1.1.–30.4.2014 saakka sekä 
              hankehenkilöstön sijoittuminen alueelle:  

       SB: tällä hetkellä YTM Liisa Ahonen ja HTM Jaana Pikkarainen-Haapasaari jakavat tehtävät K-P:lla - toimi on 
       tulossa lähiaikoina sisäiseen hakuun. 

SOS II-hanke: YTM Jaana Viinamäki on valittu hankkeen Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan 
kehittämiskokonaisuuksien yhteiseksi koordinaattoriksi ajalle 1.3.14–30.9.15 

- Pohjoismainen tehtävä: on siirtymässä THL:n sisältä takaisin Vaasan kaupungille osaksi kehittämissuunnittelija 
YTM Marjo Hannu-Jaman tehtäviä 

- Ohjausryhmä toi esiin, että mm. vanhustyöhön tulisi saada oma vastuuhenkilö EP:lle. Todettiin, että SONet 
BOTNIAn talouteen on kohdistunut leikkauksia ja myös kuntarahoituksen saaminen vanhustyöhön voi olla 
haastavaa, mutta asia otetaan esiin SB:n joryssa uutta kehittämisrakennetta mietittäessä 

           -  tukipalvelujen kehittäminen (ATK, viestintä jne.): SB -tiimissä suunniteltu ATK-tuen konsultoimana mm.  
              nettisivujen uudistamista ja linjattu lähiaikojen toimintaa tässä – myös valtakunnalliset osaamiskeskusten 
              yhteiset sivut ovat valmistumassa (ks. tarkemmin http://www.sosiaalikollega.fi/osket/ ) 
            - SONet BOTNIAn lausunto EP:n liiton maakuntastrategiaan – on valmisteltu ohjausryhmän evästyksillä ja 
              välitetty eteenpäin EP:n liittoon  
           -  SONet BOTNIAn ja perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksilan yhteistyöneuvottelut:  
              Käynnistyneet 23.1.2014 - yhteistyökokouksessa on ollut edustettuna molemmista henkilöstön lisäksi mm.  
              ohjausryhmien puheenjohtajat ja muita ohjaus-/johtoryhmien jäseniä. Tapaamisessa on esitelty organisaatioi- 
              den toimintaa ja sovittu, että aluksi tarkastellaan mm. mahdollisuutta yhdistää verkostoja. Tapaamiset jatkuvat 
              toukokuussa 2014. Ohjausryhmä toi esiin, että sote-integraatiota odotetaan ja mm. ikäihmisten palvelujen 
              kehittämisessä löytyy yhteisiä teemoja. Mainittiin, että nuorten syrjäytymisestä on jo järjestetty yhteinen 
              seminaari sekä pohdittu mahdollista jatkoyhteistyötä. Arto Rautajoki tiedotti, että myös osaamiskeskusneuvotte- 
              lukunnan tehtäviin on lisätty uutena sote-integraatioon liittyvät tehtävät. Keskustelussa tuotiin esille, että 
              yhteistoiminnassa maakunnallisuus olisi toivottava vaihtoehto, vaikka toki valmiudet tehdä myös erva-rajat  
              ylittävää yhteistyötä ovat yhä olemassa. Arto Rautajoki toi esiin, että SONet BOTNIAn johtoryhmässä 
              kannatetaan edelleen myös maakuntien välisen verkostoyhteistyön jatkamista, vaikka hallinnollisesti 
              päädyttäisiinkin erva -kohtaisiin ratkaisuihin. 

   Päätös: Merkitään tiedoksi 
 

5§       Ajankohtaista Väli-Suomen Kasteessa.  
           -Murros 2015–17, Matti Rekiaro Aksilasta esittelee uutta hankeaihiota (luonnos toimitettu etukäteen tiedoksi) 
           -Kaste -rahoituspäätökset 23.1.2014  
           Esitys: Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksilan johtaja Matti Rekiaro esittelee uutta 
           hankeaihiota, jolla tähdätään mahdollisesti syksyn Kaste -hakuun. Ohjausryhmä esittää kannanottojaan 
           sisältöihin ja valmistelun etenemiseen.  

http://www.sosiaalikollega.fi/osket/
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    Lisäksi tiedotetaan STM:n edellisen hakukierroksen päätöksistä EP:n aluetta koskien ja keskustellaan Kaste- 
           hankkeiden ja kehittämistoimien valmistelusta 2014: 
           Käsittely: Matti Rekiaro esitteli paljolti Potku 2 -kehittämistyön pohjalta ideoitua hankeaihiota, jonka 
           sisältöjä on pohdittu suhteessa tuleviin sote -kehityskulkuihin. Esityksen perusteella erityisesti sähköiset  
           asiointipalvelut ja ns. sote -ajokortti nousevat kehittämistyön keskiöön tässä vuosille 2015–17 suunnitellussa 
           hankkeessa (ks. liitetiedostona oleva päivitetty diaesitys). Hankkeen todettiin tukevan myös EPSOTEn tavoitteita.  
           Ohjausryhmä toi esiin näkemyksinään seuraavaa: sisällöllisesti tavoitteissa korostuvaa asiakaslähtöisyyden ideaa 
           pidetään hyvänä, mutta alkuun sen sijasta tarvittaisiin vielä enemmän paneutumista sote -ammattilaisten 
           keskinäisen yhteistyön rakentamiseen (=sote -ajokortti ammattilaisten kesken luottamuksen ja arvostuksen 
           saavuttamiseksi). Näkemysten mukaan monimutkaisia sosiaali- ja terveyspalveluja kehitettäessä painopiste tulisi 
           olla ammattilaisten toiminnan parantamisessa johon päästäisiin mm. lisäämällä panostusta verkosto – ja 
           moniammatilliseen työhön, saumattomiin palveluketjuihin, vuorovaikutukseen asiakkaiden/potilaiden kanssa sekä 
           ammattiroolien tasavertaistamiseen. 
           Hankkeen kustannukset ovat vielä pohtimatta ja kunnat ehdottivatkin, voisiko myös EPSHP hankevalmistelun 
           mahdollisesti edetessä olla mukana rahoittamassa (esim. sairaanhoitopiirin tuke -rahoitus). Todettiin, että laaja 
           hanke vaatii paneutuvaa resursointia jo suunnitteluvaiheessa, mikä taas edellyttää Väli-Suomen Kasteen 
           alueellisen johtoryhmän selkeitä linjauksia mitä pikimmiten eli maaliskuun kokouksessa. Prosessi jatkuu siten, 
           että hankkeen suunnittelukokous pidetään Tampereella 25.3.14, jonka EP:n edustajina ovat Matti Rekiaro ja Arto 
           Rautajoki. 
           Kaste -rahoituspäätökset 23.1.2014; Väli-Suomi ei ole saanut tällä hakukierroksella lainkaan rahoitusta 
           hankkeisiin. Muutoksen tuki -hankkeen rahoituksen epäämistä on perusteltu mm. sillä, että hankkeen tavoitteita ja 
           toimenpiteitä ei ole konkretisoitu riittävästi, eikä kuvattu jo kehitettyjen käytäntöjen hyödyntämistä hankkeessa.  
           Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
 6§      SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelman toteutuminen - välikatsaus 2013-2014 toiminnasta 
           Esitys: Kehittämissuunnittelija Anne Saarijärvi esittelee alueelliselle ohjausryhmälle toimintasuunnitelmaan 
           kirjattujen sisältöjen etenemistä osaamiskeskuksen toiminnassa toimikauden puolivälissä, jonka jälkeen 
           ohjausryhmä arvioi toimintaa. Esityksen pääpaino on maakunnallisen kehittämistyön etenemisen kuvaamisessa.  
           Käsittely: Anne Saarijärvi esitteli kokouksessa jaossa ollutta valmistelemaansa väliarviointipohjaa, ohjausryhmä 
           esitti suullisia kommentteja EP:n toiminnasta ja antoi myös numeroarvionsa. Keskustelun perusteella SONet  
           BOTNIAn aloitteellisuutta arvostetaan ja sen todetaan huomioivan toiminnassaan hyvin EP:n kuntien tarpeita.  
           Mm. toimijoiden verkostoiminen (erityisesti viimeaikainen sosiaalityön lähijohdon verkosto) ja kuntien kannusta- 
           minen kehittämistyöhön mainittiin palautteessa.  
           Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 
7§       Ajankohtaista Sosiaalihuoltolaissa sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa 

           Esitys: Kehitysjohtaja Arto Rautajoki päivittää lyhyesti lakivalmistelujen etenemistä.  
           Käsittely: Arto Rautajoki kertoi valmisteluvaiheen tietoja laiksi sosiaalihuollosta ja asiakkaan oikeuksista. 
           Muistion liitteenä on lisäksi STM:n apulaisosastopäällikkö Olli Kerolan esitys Lakiluonnos sosiaali- ja 
           terveydenhuollon järjestämisestä, jossa paneudutaan erityisesti erityisvastuualueisiin ja sote -kehittämiseen.(ks. 
           diaesitykset). 
           Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
8§       Muut asiat: 
           - Aikuissosiaalityön päivät 8-9.2014 Jyväskylässä. Materiaalit ovat nähtävissä 
            http://www.koskeverkko.fi/public/default.aspx?nodeid=37459&culture=fi-FI&contentlan=1 

            - Pohjoismainen opintomatka Tukholmaan 5.-6.2.2014 ks. materiaalit http://www.sonetbotnia.fi/52.html 
         Tulevia tilaisuuksia: 

 Ylimaakunnallinen tietotuotannon työryhmä 10.3.14 klo 10.00 (Seinäjoki) 

 SOS II kehittämistyön eteneminen aikuissosiaalityön työkokous 18.3.2014, SOS II -hanke + SONet BOTNIA, Seinäjoki  

 Sosiaalihuollon tiedonhallinta -koulutus 21.3.2014, Seinäjoki 

 SONet BOTNIAn ylimaakunnallinen lastensuojelun kehittäjäverkosto 27.3.2014, Vaasa 

 SONet BOTNIAn ja alueen täydennyskoulutustahojen tapaaminen, 15.4.2014 Seinäjoki 

 EP:n monialainen lapsiperhepalvelujen kehittäjäverkosto 5.5.2014  

 EP:n hyvinvointijohtamisen verkosto, 21.5.2014 (Seinäjoki) 

 Järjestämislaki -tilaisuus (Tampere http://www.stm.fi/seminaarit/sote-aluekierros 26.3.2014) 

http://www.koskeverkko.fi/public/default.aspx?nodeid=37459&culture=fi-FI&contentlan=1
http://www.sonetbotnia.fi/52.html
http://www.stm.fi/seminaarit/sote-aluekierros


4 

 

 

 
9§ Seuraava kokous (kevään kokousajankohtien sopiminen):  
          Kokoukset pidetään 28.4.2014 klo 12.30–15.00 ja 3.6.2014 klo 9.30–12.00.  
 
 
10§ Kokouksen päättäminen   
         Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00. 
 
 
 
 
 
 
 


