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Alueellisen ohjausryhmän kokous 

kokouskutsu / pöytäkirja 
 
AIKA:  21.02.2013 klo 13.05- 14.25 
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.)  
 
ASIAT: 
1§ Kokouksen avaus 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
4§ Etelä-Pohjanmaan alueellisen ohjausryhmän 2013–2014 järjestäytyminen 
5§ Tiedotusasiat:  

- ajankohtaista Sosiaalihuoltolain tavoitteiden toteutumisen tueksi 
- SONet BOTNIAn sote-palvelurakenne  -tilaisuuden tunnelmia 
- ”Vaikuttavuustietoa sosiaalityöhön ja kunnalliseen päätöksentekoon” -hanke (THL) 

6§        Ajankohtaista Väli-Suomen Kasteesta, Anne Saarijärvi ja Arto Rautajoki 
7§        Arvioivaa keskustelua SONET BOTNIAn/ Etelä-Pohjanmaan alueellisen ohjausryhmän toiminnasta 2011-2012 
            sekä alustavaa painopistepohdintaa siirryttäessä uudelle kaksivuotiskaudelle 2013–2014 
8§        Muut asiat:  
                              -tulevia tilaisuuksia  
9§       Seuraava kokous 
10§      Kokouksen päättäminen   
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1 §     Kokouksen avaus 
          Puheenjohtajana kokouksessa Harri Jokirannan estyessä toiminut Maria-Liisa Nurmi avasi kokouksen klo 13.05 
 
2§      Esityslistan hyväksyminen 
          Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 
          Käsittely: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi. 
          Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
 
3§       Pöytäkirjan tarkistaminen 

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

 
4§      Etelä-Pohjanmaan alueellisen ohjausryhmän 2013-2014 järjestäytyminen 
          Esitys: Alueellisen ohjausryhmän 2013–2014 järjestäytyminen, uusien jäsenten esittäytyminen ja 
          keskustelua ohjausryhmän toimintaperiaatteista. 
          Käsittely: Todettiin 2012–2013 jäsenet ja läpikäytiin esittelykierros. Informoitiin lyhyesti SONet BOTNIAn 
          resursseista ja toiminnasta sekä alueellisten ohjausryhmien työskentelyn periaatteista. (ks. myös liitediat!) 
          Harri Jokirantaa ehdotettiin alueellisen ohjausryhmän puheenjohtajaksi myös kaudelle 2013–14 ja varalle Maria-Liisa 
          Nurmea. Uusille jäsenille oli etukäteen tiedotettu sähköisesti SONet BOTNIAn toiminnasta ja toimintaperiaatteista.  
          Alueellisen ohjausryhmän paikalla olleet uudet jäsenet esittäytyivät ja uusi kokoonpano esiteltiin tiedoksi (ks. liite 2).  
          Todettiin, että alueellisen ohjausryhmän tärkeimpiä tehtäviä on turvata sosiaalialan osaamisen turvaaminen alueella  
          sekä sosiaalitoimen näkökulman tuominen keskusteluihin ja toimintaan.  
          Päätös: Merkitään tiedoksi ja tiedustellaan Harri Jokirannan suostumusta puheenjohtajuuteen. 
 
5§      Tiedotusasiat - ajankohtaista lainsäädännöstä ja sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta   

 Ajankohtaista Sosiaalihuoltolain tavoitteiden toteutumisen tueksi 
          -Sosiaalihuoltolain valmisteluissa on valtakunnallisesti edetty siihen vaiheeseen, että lausunnoista on tehty 
          yhteenvetoa – asiaa seurataan ja siihen palataan tarkemmin seuraavassa kokouksessa. Keväälle aiottua   
          SONet BOTNIAn järjestämää sosiaalihuoltolaki -tilaisuutta pidettiin järkevänä siirtää syksyyn ja päivämääräksi 
          sovittiin 26.9. tai 27.9 13 klo 10–15. Kaavailtiin, että tilaisuus toteutettaisiin mm. yhteistyössä lakivalmistelijoiden ja 
          AVIn kanssa. Tilaisuus tultaneen järjestämään ylimaakunnallisena ja Arto Rautajoki valmistelee asiaa tiimin tuella. 
           

 SONet BOTNIAn sote -palvelurakenne  – 15.2.2013 tilaisuuden tunnelmia 
          -Keskusteltiin yleisesti kehittämistoiminnan erilaisista alueellisista haasteista ja erityisesti sosiaalihuollon tilan    
          kokonaiskatsauksen puutteesta, joka ei EP:n sote -selvityksessä ole koottuna. SONet BOTNIA on nopealla aikataululla 
          pyynnöstä alueen toimijoiden tuella kartoittanut THL:lle joitakin palvelujen järjestämisen taustatietoja, mutta silti 
          ns. kokonaisselvityksen puuttuminen on tosiasia. Todettiin että, huolimatta toisaalta valtakunnallisesti kootusta 
          erilaisesta datasta, on tilastojen käyttö yhä kuitenkin vajaata esimerkiksi lastensuojelussa. SONet BOTNIAa  
          lähestytään yhä enenevissä määrin erilaisilla selvityspyynnöillä ja toisaalta myös alueen omista tarpeista on tehty 
          joitakin koonteja - mm. yhteistyössä SOS -hankkeen koordinaation kanssa valmisteilla oleva te -toimen uusien 
          linjausten vuoksi toteutettu EP:n kuntien aktivointityön resurssikartoitus 12/2012.  
          Todettiin, että Etelä-Pohjanmaan liitto jatkaa sote -selvitystyötä. Ohjausryhmässä tiedusteltiin, onko SONet  
          BOTNIA mukana työskentelyssä; Rautajoki totesi, ettei tässä vaiheessa olla mukana, mutta tarvittaessa  
          osaamiskeskuksessa on asian tärkeyden vuoksi valmiuksia irrottaa resurssia tähän.   
          Keskustelussa tuli esiin, että Härmän 15.2.13 tilaisuutta pidettiin onnistuneena ja ehdotettiin vastaavan tilaisuuden uusimista 
          syksyllä. Mm. yhteistoiminta- alueiden tulevaisuus pohditutti ohjausryhmää. Muutoin aikataulujen suhteen ohjausryhmä pitää 
          tärkeänä odottaa karttojen julkaisemista ja panostamista asioihin vasta sen jälkeen.  
 

 ”Vaikuttavuustietoa sosiaalityöhön ja kunnalliseen päätöksentekoon” -hanke (THL) 
         -SONet BOTNIA osallistuu Terveyden -ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimus -ja  kehittämishankkeeseen 
         Seinäjoen kaupungin sosiaaliviraston perussosiaalityön toimeentulotukiyksikön kanssa. Hankkeessa jatketaan 
         pilottikuntien kanssa kehitetyn AVAIN -mittarin tutkimista ja kehittämistä sosiaalityön vaikuttavuustiedon 
         saamiseksi. Mahdollisesti kehittämistyötä jatketaan myös EP:n SOS II -hankkeen kehittäjäasiakasryhmien 
         keskuudessa nuorille aikuisille suunnatun kuntouttavan sosiaalityön kehittämismallin aikaansaamiseksi. THL  
         vastaa hankkeen koordinoinnista, raportoinnista jne. Anne Saarijärvi tiedusteli sovitusti kokouksen jälkeen THL:n  
         Minna Kivipellolta materiaaleja ko. kehittämiskokonaisuuteen, mutta vielä tässä vaiheessa verkkosivuilla ei ole 
         koottuna tietoja. Tässä kuitenkin linkki aikuissosiaalityön sivustolle, jossa myös arviointitematiikkaa on hyvin 
         esiteltynä http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/tyokalut/aikuissosiaalityon_vaikuttavuus/arviointimittareita/vaikuttavuusmittarit 

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/tyokalut/aikuissosiaalityon_vaikuttavuus/arviointimittareita/vaikuttavuusmittarit
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 6§      Ajankohtaista Väli-Suomen Kasteesta, Anne Saarijärvi ja Arto Rautajoki  
 
           Esitys: Tiedotetaan Väli-Suomen Kasteen hankevalmistelujen ja muiden ajankohtaisasioiden  
           tilanteesta 
           Käsittely: Anne Saarijärvi tiedotti vanhuspalvelujen uudesta hankevalmistelusta, jolla vanhuspalvelulain 
           toimeenpanon tukemiseen on mahdollista hakea STM:stä määrärahaa 30.3.2013 mennessä. Etelä-Pohjanmaan 
           kunnissa on ollut kiinnostusta asiaan ja valmistelutyötä jatketaan maaliskuun aikana kootussa  
           suunnittelutyöryhmässä. Lisätietoja http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1848965#fi (ks. myös liitteenä olevat diat!) 
 
           Tietojärjestelmien kehittämiseen on niin ikään perustettu hankevalmistelutyöryhmä, joka ryhtyy suunnittelemaan 
           mahdollista kehittämishanketta THL:n 30.8 2013 hakuun. Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen 
           tietojärjestelmä-infrastruktuurin tehostamiseen on jaossa määräraha, jolla voidaan edistää valtakunnallisten 
           tietojärjestelmäpalvelujen yhteentoimivuutta. Määrärahaa voi hakea hankkeisiin, jotka: 
           liittyvät valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden käyttöönotossa tarvittavien 
           tietojärjestelmien tai tietojenkäsittelyratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon, edistävät sosiaali- ja 
           terveydenhuollon asiakasprosessien sujuvuutta ja tehostavat IT-ratkaisujen lisäksi toiminnallisia muutoksia. 
           (ks. tarkemmin http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/palvelut/apu_ja_maararahat). EP:n suunnittelutyöryhmä 
           kokoontuu 8.4.13. Käytännössä EP:n hanke liittyisi myös dokumentoinnin ja kirjaamisen kysymyksiin. Voit tutustua 
           tarkemmin Kansallinen sosiaalihuollon tietovaranto (KanSa) -julkaisuun seuraavan linkin kautta   
           http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/103122/URN_ISBN_978-952-245-829-2.pdf?sequence=1 
 
           Arto Rautajoki esitteli Väli-Suomen Kaste -aluejohtoryhmässä käsittelyssä ollutta uuden teemallisen 
           hankkeen ideaa ohjausryhmälle. Hankkeen tavoitteena on uudella lähinnä nykyisten hankejohtajien ideoimalla 
           konseptilla koota yhteen isot toimintaohjelmat, jossa kehittämistyön muotoina ovat konkreettisesti räätälöidyt pilotit. 
           Ohjausryhmältä pyydettiin kommentteja ja ideoita 16.3.13 mennessä SONet BOTNIAan osoitteeseen arto.rautajoki@seamk.fi 
           seuraavaan Väli-Suomen  aluejohtoryhmäkeskusteluun (20.3.13) vietäväksi (ks. liitteenä olevat diat!) 
           Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 
7§        Arvioivaa keskustelua SONet BOTNIAn /Etelä-Pohjanmaan alueellisen ohjausryhmän toiminnasta 2010-2012 
            siirryttäessä uudelle kaksivuotiskaudelle 2013–2014 

Esitys: Käydään palautekeskustelua alueellisen ohjausryhmän toiminnasta toimikausien vaihdosvaiheessa. Pohditaan myös 
alustavia toiminnan painopistealueita kaudelle 2013–14. (Ks. pohjapaperi liite 1) 

            Käsittely: Osallistujien lukumäärän vuoksi arviointikeskustelu päätettiin puheenjohtajan ehdotuksesta siirtää 
            seuraavaan kertaan ja /tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse toteutettavaksi, vaikka osa esteestä ilmoittaneista 
            jäsenistä oli lähettänyt kirjallisesti vastauksiaan toiminnan arviointi- ja toimintasisältöjen suunnittelun kysymyksiin. 
            Päätös: Siirretään arviointi- ja suunnittelukeskustelu seuraavaan kokoukseen. 
 
8§       Muut asiat 
 -  
Tulevia tilaisuuksia Etelä-Pohjanmaalla (ks. lisätietoja http://www.sonetbotnia.fi.): 
  

     Vammaispalvelujen työkokous 8.3.2013, Härmä 

 Yhdessä oppien, tietä raivaten – kuntien ja palvelualueiden hyvinvointijohtamisen asiantuntijoiden seminaari 
(sähköinen HVK – starttikoulutus) 19.–20.3.2013, Seinäjoki 

 Etelä-Pohjanmaan VOIKUKKIA -infotilaisuus 5.4.2013, Seinäjoki 

 Aikuissosiaalityön iltapäivä – aktivointiyhteistyö ja aikuissosiaalityö 12.4.2013(?), SOS -hankkeen ja SONet 
BOTNIAn yhteinen tilaisuus aikuissosiaalityön ammattilaisille ja yhteistyötahoille 

 Hyvinvointibarometri -työpaja, toukokuu 2013 

 Vaikuttavuuden arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa -tilaisuus (osana alueellisen tietotuotannon kokonaisuutta) 
14.5.2013, Seinäjoki 

 
9§  Seuraava kokous 
            Sovittiin pidettäväksi 26.4.13 klo 9.00–11.30. 

 
10§ Kokouksen päättäminen 
            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25. 
 
 
 

http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1848965#fi
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/palvelut/apu_ja_maararahat
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/103122/URN_ISBN_978-952-245-829-2.pdf?sequence=1
mailto:arto.rautajoki@seamk.fi
http://www.sonetbotnia.fi/
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LIITE 1                         MENNEEN ARVIOINTIA JA TULEVAN SUUNNITTELUA 
 
  
SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan alueellisen toimintasuunnitelman hahmottelua 2013–2014: 

1) mitkä hyvinvointiin liittyvät alueelliset asiat haluat nostaa toiminnassa esille ja miten haluat niitä priorisoida?  
2) mitä ovat ajankohtaiset sosiaalialan konkreettiset kehittämiskohteet Etelä-Pohjanmaalla?  
3) mitä muita asioita haluaisit nostaa kehittämisen painopistealueiksi?  
4) muuta palautetta (ruusuja ja risuja)  

 
                      
SONet BOTNIAn yhteisiä painopisteitä vuoden 2012 toiminnassa olivat: 

1) Kehittää alueellista sosiaalialan ja hyvinvointitietotuotantoa 
2) Edistää kestävän kehittämisen rakenteiden muodostumista sosiaali- ja terveydenhuollon eheäksi kokonaisuudeksi (ml. 

opetus- ja tutkimusklinikat) 
3) Vahvistaa sosiaalialan substanssialueiden osaamista ja käytäntöjen kehittymistä 

 Sosiaali- ja perusturvan johtamisen kehittäminen  

 aikuissosiaalityö ja kuntalaisten osallisuutta vahvistavien toimintakäytäntöjen kehittäminen (yhteistyö 
hankkeiden kanssa) 

 lasten, nuorten ja perheiden palvelujen monialainen kehittäminen 

 monikulttuurisuus ja maahanmuuttajien kotouttamisen ohjauksen verkostopohjainen malli (sosiaalialan 
osaamiskeskusverkoston yhteinen kehittämishanke) 

4) Pohjoismainen yhteistyö 
- erityisesti asiakaslähtöinen tietotuotanto ja pohjoismaisen  vuorovaikutuksen edistäminen sekä sosiaalialan osaaminen  
 moniammatillisissa työkäytännöissä 

 
Sosiaalialan osaamiskeskustehtävien käytännön toteutuksessa SONet BOTNIAn vuoden 2012 konkreettisia toiminnassa 

näkyviä painopisteitä ovat olleet: 

 opetus- ja tutkimusklinikkojen toiminnan käynnistäminen ja sosiaalialan työn käytäntölähtöinen kehittäminen niissä 

 kehittäminen ja yhteistyön valmistelu ja toteuttaminen perusterveydenhuollon yksikköjen kanssa 

 Kaste-ohjelman valmistelu, suunnittelu ja toimeenpanon tukeminen hankkeiden avulla yhteistyössä kuntien kanssa 

 hyvinvointia ja sosiaalityötä tukeva suunnitelmallinen tietotuotanto sekä sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöönoton 
tukeminen 

 temaattiset kehittäjäryhmät, maakunnittain ja mm. tietotuotannossa myös ylimaakunnallisesti sekä ammatilliset 
verkostokokoontumiset 

 monipuolinen vaikuttaminen (lainsäädäntöuudistukset, palvelu- ja kehittämisrakenteiden uudistaminen, yhteiskuntakriitikon 
työ (epäkohtien esiinnostaminen ja sosiaalisena omatuntona toimiminen), julkisuustyö alan ammattilaisiin ja SONet 
BOTNIAn verkostoihin (43, joista noin 10 SONet BOTNIAn koordinoimaa) suunnattuna 

 järjestöyhteistyö 

 kehittämisen substanssialueina ovat aikuissosiaalityö, monialaiset lasten, nuorten ja perheiden palvelut ml. lastensuojelu, 

vanhus- ja vammaispalvelut, päihde- ja mielenterveys ml. peliriippuvuus ja osallisuus 
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Liite 2. 

SONET BOTNIAN ETELÄ-POHJANMAAN ALUEELLISEN OHJAUSRYHMÄN JÄSENET 2013–2014 
 

Seinäjoen kaupunki / perussopimusosapuoli 

Harri Jokiranta, apulaiskaupunginjohtaja 

Anneli Saarinen, vanhustyön päällikkö  

Päivi Saukko, sosiaalityön päällikkö  

Markku Valo, erityisasiantuntija 

Oili Ylihärsilä, terveyden edistämisen johtaja 
 

 
Seutukunnat 

Tuulikki Mäkinen, sosiaalityönjohtaja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue, Järviseudun seutukunta 

varajäsen, Rauni Lanamäki, peruspalvelujohtaja 

 

Maria-Liisa Nurmi, perusturvajohtaja Alavus, Kuusiokunnat 

varajäsen, Helena Lahtinen, perusturvajohtaja Kuortane 

 

Tarja Palomäki, hoivapalveluiden johtaja Seinäjoen seutukunta, JIK KY 

varajäsen, Anna-Kaisa Pusa, johtaja JIK-peruspalveluliikelaitosyhtymä 

Eija Hautamäki, johtava sosiaalityöntekijä Seinäjoen seutukunta, Jalasjärvi  

varajäsen, Veli-Erkki Wiberg, sosiaalijohtaja  

 

Terhi Järvi, lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä, Seinäjoen seutukunta, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 

varajäsen, Raili-Helena Kangasluoma, aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä 

Marita Neiro, vs. vanhuspalvelujen johtaja, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen  

varajäsen, Sari Kuikka vanhustyön ohjaaja 

Marja-Liisa Somppi, hoitotyön johtaja, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen  

varajäsen, ylihoitaja Anne Ylirinne 

 

Erja Heikinniemi, peruspalvelujohtaja, Kauhajoen kaupunki, Suupohjan seutukunta 

varajäsen, Kirsi Koski-Säntti, varhaiskasvatusjohtaja Kauhajoen kaupunki 

 

Esko Kiviniitty, sosiaalipalvelujohtaja, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Suupohjan seutukunta 

varajäsen, Tarja Seppälä, johtava sosiaalityöntekijä  
 

 
Koulutus ja tutkimus 

Päivi Rinne, koulutusohjelmapäällikkö SeAMK, 

varajäsen yliopettaja Timo Toikko 

Satu Ylinen, yliopistonlehtori Tampereen yliopisto 

varajäsen projektipäällikkö Tuula Kostiainen 

 
 

Palveluntuottajat, järjestöt 

Marko Rossinen, kunta-asiamies Etelä-Pohjanmaan liitto  

 

Eva Blom, järjestöpäällikkö, Seinäjoen Järjestötalo 

varajäsen 

 

Jouni Nummi, johtaja Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä  

varajäsen erityisneuvolan esimies Ulla Yli-Hynnilä 

 

Teemu Puolijoki, kehitysjohtaja EPSHP 

varajäsen, Matti Rekiaro, perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikön johtaja 
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