
   

 
 

 
Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa 
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  Keski-Pohjanmaan Vaasan kaupunki 
  sosiaali- ja terveyspalvelukunta-   
 yhtymä Soite 
020 124 3000 06 826 4111 06 325 3111 
PL 412 Mariankatu 16-20 PL 3   
60101 SEINÄJOKI  67200 KOKKOLA 65101 VAASA 

 

Etelä-Pohjanmaan alueellinen ohjausryhmä 
Esityslista 7/2020 

ETELÄ-POHJANMAAN SONet BOTNIAn ALUEELLINEN OHJAUSRYHMÄ 
 

AIKA:  perjantai 9.10.2020, klo 9.10- 10.54 
PAIKKA: Teams-kokous  
 
Harri Jokiranta, ohjausryhmän pj.  
 
Jäsen:  Varajäsen: 
Anneli Saarinen 
Harri Lintala 
Tiina Perä 
Eija Ala-Toppari-Peltola Terhi Järvi 
Jutta Paavola Maria-Liisa Nurmi 
Elise Lepistö (Katri Nikkola, virkavapaa) Johanna Koivuniemi 
Merja Latvala Heidi Piirto 
Tytti Luoto  
Susanna Lammi Minna Savioja 
Johanna Lamminen (Anna Ruokoja) Petta Porko 
Sirpa Tuomela-Jaskari Tanja Penninkangas 
Eija Liikamaa Anne Alavillamo 
Esko Kiviniitty Tarja Seppälä  
Päivi Rinne Sinikka Volanto  
Tuula Kostiainen Satu Ylinen 
Marko Rossinen Jari Iso-Koivisto 
Jarmo Vesa Riitta Vatanen 
Heidi Pakkala   
Anne-Mari Lahdensuo Tarja Tenkula 
Anne Saarijärvi (esittelijä, sihteeri) 
Arto Rautajoki 
Auli Romppainen  
 

 
 

ASIAT: 

1§     Kokouksen avaus, läsnäolijat  

2§     Esityslistan hyväksyminen   

3§     Pöytäkirjan tarkistaminen  

4§     Ajankohtaiset valtakunnallisen kehittämisen terveiset  

5§     SONet BOTNIAn alueellisen kehittämisen ajankohtaiskatsaus 

6§     SONet BOTNIAn toimintakauden 2021-2022- keskeisten painopisteiden alustava hahmottaminen 

7§  SONet BOTNIAn etäyhteydellä verkossa toteutettavien teemallisten ajankohtaistilaisuuksien toteutus  

8§     Muut asiat ja tiedotettavaa 

9§  Seuraava kokous 

10§   Kokouksen päättäminen 

 

 



 

2 

 

 

1§  Kokouksen avaus, läsnäolijat 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.10.  

 Käytiin läpi läsnäolijat. Edellisessä kokouksessa päätettiin, että SONet BOTNIA pyytää Eskoota ja KuusSotea ni-
meämään varajäsenen SONet BOTNIAn alueohjausryhmään sekä Ilmajoen nimeämään varsinaisen jäsenen, että 
varajäsenen alueohjausryhmään. Todetaan, että: 

 KuusSote on nimennyt 7.9.2020 Jutta Paavolan varajäseneksi vastaavan sosiaalityöntekijän Hanna Lind-
strömin 

 Eskoo on nimennyt Heidi Pakkalan jäseneksi 1.6.2020, varajäsentä ei ole vielä vahvistettu 

 Ilmajoki nimeää varsinaiseksi jäseneksi Susanna Lammin ja varajäseneksi Minna Saviojan  

 Anne-Mari Lahdensuon varajäseneksi Aksilasta on nimetty Tarja Tenkula 1.8.2020 alkaen 

           Päätös: Merkitään tiedoksi jäsenvaihdokset. 
 

2§  Esityslistan hyväksyminen  

 Esityslista on lähetetty sähköpostitse liitteineen 6.10.2020. Hyväksytään esityslista. 

 Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 

3§  Pöytäkirjan tarkistaminen 

 Edellisen kokouksen (24.8.2020) pöytäkirja/kokousmuistio on lähetetty ohjausryhmän varsinaiselle ja varajäse-
nille sähköpostitse 4.9.2020 sekä pyydetty mahdolliset muutokset/korjaukset 10.9.2020 mennessä.  

 Esitys: Koska esitettyyn päivämäärään (10.9.2020) mennessä ei ole tullut huomautuksia/korjauksia/muutoksia 
kokouspöytäkirjaan, voidaan katsoa kokouspöytäkirja katsoa hyväksytyksi. Hyväksytään edellisen 24.8.2020 pi-
detyn kokouksen kokouspöytäkirja. 

  Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen (24.8.2020) kokouspöytäkirja. 

 

4§  Ajankohtaista valtakunnallisessa kehittämisessä ja SONet BOTNIAn kytkeytyminen kokonaisuuksiin  

 Kehitysjohtaja Arto Rautajoki esittelee valtakunnallisen kehittämisen tilannetta ja SONet BOTNIAn suunniteltua 
roolia kyseisiin sisältöihin: 

 Sosiaalihuollon kehittämisohjelma (tuki maakunnille THL-yhteistyössä SHL:n kehittämisohjelman paino-
pistealueilla) 

 Sosiaalityön/lastensuojelun vaikuttavuuden VTR-hakemukset  

 Yee-hanke (yhdistetty Yhdessä aikuisuuteen, elämässä eteenpäin-hanke (valtakunnallinen jälkihuol-
tonuoren palvelujen kehittämishanke) jätetty Stm:n ESR-rahoitukseen. Päätoteuttaja THL, Helsingin dia-
konissalaitos, SONet BOTNIA ja Pesäpuu ry osatoteuttajina)  

Lisäksi esitellään seuraavia kokonaisuuksia: 

 Sosiaaliasiamiestoiminnan valmistelutilanne 

 Sote-uudistuksen 2. vaihe, TKI-toiminta sote-maakuntien tukena, - Stm:n sosiaalialan osaamiskeskusneu-

vottelukunta perusti työvaliokunnan TKI-valmisteluun  

 Tiedotetaan SONet BOTNIAn johtoryhmän 18.9.2020 kokouksen keskeisistä asioista. 

Esitys: Arto Rautajoki esitteli kehittämisrakenteeseen liittyvää tilannetta sekä valtakunnallisen ja alueellisen ke-
hittämisen kytköksiä (ks. Liite 1). Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajille on tullut STM:stä yllätyksenä tieto siitä, 
että osaamiskeskusten rahoitus olisi siirtymässä sotemaakuntien yleiskatteelliseen, koska säännöskohtaisten 
perustelujen mukaan näin ei pitäisi olla. Osaamiskeskusten näkemysten mukaan sosiaalihuoltoa tulisi kehittää 
sekä sotemaakunnissa että yta-alueilla. Sotemaakunnat ovat osin liian pieniä tekemään tutkimuspohjaista ke-
hittämistä, mutta niissä on kuitenkin tärkeää olla kehittämisen tukena lähellä palvelutuotantoa olevaa kehittä-
mistä. Sosiaalihuollolla todettiin olevan edelleen paljon kirittävää suhteessa terveydenhuoltoon ja pidetään tär-
keänä myös arvioinnin tekemistä sosiaalihuollosta. Osaamiskeskusneuvottelukunnalle on tulossa vahva rooli 
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lainsäädäntötyöhön: Arto Rautajoki ja Harri Jokiranta kuuluvat sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvotte-
lukunnan vasta perustettuun työvaliokuntaan. Arto kuuluu lisäksi Sosiaalihuollon Ammattihenkilöiden neuvot-
telukuntaan 2020-2023 ja hänelle voi välittää alueelta näkemyksiä mm. koulutussisältöihin. 

Alueellinen ohjausryhmä keskusteli TKKIO-rakenteesta: nähtiin, että 2023 tulevissa sotemaakunnissa on oltava  
oma vahva sote TKIO-rakenne osana maakunnan rakennetta, mutta on rakennettava yhteys myös YTA-alueen 
TKI:n kanssa. Epäselvää on vielä, mikä orgaani vastaa YTA-alueen TKIO-rakenteesta. Myös kansallisen TKIO:n 
iso kuva vaatii vielä selkiyttämistä. Pohdittiin lisäksi mm. miten sote voi toimia maakuntaorganisaatioissa 
vahvana toimijana, miten yhteys koulutukseen ja tutkimukseen rakennetaan ja miten sosiaalihuollon ja 
terveydenhuollon epätasaiset resurssit pystytään turvaamaan jatkossa tasapuolisemmin. Pelätään, että 
osaamiskeskusten siirtyessä yleiskatteeliseen, toiminnalta (rahoitus) lähtee pohja pois. Samoin uhkana on 
rahoituksen ohella dialogisuuden säilyminen alueen, YTA-alueen ja kansallisen TKIO:n kesken. Todettiinkin, 
että osaamiskeskusrakennetta ei voida poistaa järjestämislaissa pelkästään ”talouskirjauksella”, vaan oskelain 
ja rahoituksen on säilyttävä kunnes YTA-alueen lainsäädäntä selviää. 

Pidettiin tärkeänä, että Etelä-Pohjanmaalla ja YTA-alueella ei jäädä odottamaan kansallista ratkaisua, vaan 
jatketaan aiemmin käynnistyneitä keskusteluja pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti huomioiden aiempi 
valmistelutyö alueella ja myös YTA-alueen kanssa (huomioiden mm. Pikassoksen toteuttama laaja esiselvitys). 
Tiedossa on, että STM käynnistää kansalliset keskustelufoorumit. Etelä-Pohjanmaalle ei varsinaisesti tule 
maakunnallista työryhmää, vaan  keskutelut käydään jatkossa Tulevaisuuden sote-keskushankkeissa (jatkossa 
TSK)- ja Rakenneuudistus (jatkossa RAKU) -hankkeissa. Selvennettiin, että tiedollajohtamisen sisällöt 
painottuvat TSK:n sijasta enemmän RAKUssa, jonka suunnitelmissa on kirjauksia useista perustettavista 
työryhmistä. Ehdotettiin, että Arto Rautajoki kutsuu lähiaikoina TSK:n (Tytti Luoto), RAKU:n (Päivi Leikkola) ja 
SeAMK:n (Päivi Rinne), mahdollisesti myös yliopistokeskus ja muuta tarvittavat tahot tunnustelevaan 
yhteiskeskusteluun maakunnallisen prosessin käytännön stepeistä. 

Päätös: Kansalliseen kehittämistyöhön osallistumisen hahmotelma merkitään tiedoksi. Lisäksi SONet BOTNIA 
kutsuu (kehitysjohtajan määrittelemät) tahot koolle alustavan ennakoivan keskusteluun tulevan SOTE-TKIO -
rakenteen nykytilannetta ja tulevia askeleita paikantamaan. 

 

5§  SONet BOTNIAn alueellisen kehittämisen ajankohtaiskatsaus 

 Esityksessä läpikäytiin hankkeita ja muuta toimintaa, joista osassa toiminnan käynnistymistä lisää henkilöstön 
määrää ja tilantarvetta myös SONet BOTNIAssa. Käynnistyneistä/käynnistyvistä hankkeista todettiin erityisesti 
niiden hankkeiden tilanne, joiden valmistelussa SONet BOTNIA on ollut tiiviimmin mukana: MONNI (Lastensuo-
jelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022-hanke (rahoi-
tuspäätös puuttuu). YEE (Yhdessä aikuisuuteen – elämässä eteenpäin) –hanke (rahoituspäätös puuttuu) sekä 
Kansakoulu III. Kansakoulu III:n kehittämiskokonaisuuden pilotit käynnistyvät 26.10.2020. Pilotteihin kutsutaan 
osallistujat; SONet BOTNIAn alueella on varaus Soitelle (kaksi paikkaa) ja Vaasalle/Pohjanmaalle (kaksi paikkaa). 
Varsinaiset valmennukset käynnistyvät 2021 alkaen (ks. Liite 2.). Osaamiskeskuksissa käynnistyvät lisäksi pitkään 
odotetut SOS VTR- haut mahdollisesti lokakuulla ja SONet BOTNIAn osalta hakemus liittynee vaikuttavuuden 
arviointiin, jolla on puolestaan kytköksiä jo valmisteltuun MONNI –hankkeeseen. Sosiaaliasiamiestoiminnan 
osalta tavoitteena on saada sopimukset valmiiksi marraskuun aikana, rekrytointi on käynnistymässä, mutta mm. 
tietoturva-asioista vielä neuvotellaan SeAMKissa. Hyvinvointibarometri -tutkimus 2021 on tarjouspyyntövai-
heessa ja toteutetaan SeAMKin kanssa yhteistyössä nyt jo neljännen kerran. (Liite 1.) 

 Käynnistyneiden TSK -hankkeen (ml. Toimeksi -hanke) sekä RU -hankkeen etenemiseen paneudutaan tarkem-
min seuraavissa kokouksissa.  

 Vammaissosiaalityön kehittämisen tukemiseksi käynnistämme syksyn aikana järjestökumppaninamme toimivan 
Invalidiliiton kanssa Etelä-Pohjanmaan alueella Vammaissosiaalityön klubitoimintaa. Lisäksi jatkamme suunnit-
telukeskusteluja Seinäjoen kaupungin, Tampereen yliopiston ja EPSHP:n terveyssosiaalityön yksikön kanssa ge-
rontologisen sosiaalityön kehittämisen toteutuksesta.  

         Esiteltiin THL:n sosiaalihuollon kehittämiskokonaisuutta (ks. Liite 3.) ja todettiin, että SONet BOTNIA on tarvit-
taessa tukena alueellisille piloteille. Tiedotettiin, että AVAIN -piloteiksi TSK-hankkeen edistämänä EP:ltä on il-
moittautunut Seinäjoki ja Kaksineuvoinen. Informoitiin, että TSK on lähdössä myös Työikäisten asiakassuunni-
telma- pilotointiin ja hankkeelle voi ilmoittautua 31.10.2020 mennessä. Tytti Luoto kertoi lyhyesti 1.9.2020 
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käynnistyneestä TSK-hankkeesta (4 työntekijää) ja siihen myöhemmin vielä liittyväksi kaavaillusta Toimeksi -
hankkeesta (työntekijät Seinäjoelle ja Eskooseen). Tarkempi hanke-esittely pidetään tulevassa alueellisen oh-
jausryhmän kokouksessa, johon mukaan kutsutaan myös tiiviissä yhteistyössä toimiva vasta käynnistymisvai-
heessa oleva RAKU –hanke. 

 Arto Rautajoki kuvasi esityksessään alueellisen ohjausryhmienkin jo aiemmin käsittelemiä SONet BOTNIAn pai-
nopistealueita nyt johtoryhmänkin näkemyksillä hahmoteltuna. Lastensuojelun, lapsiperhepalvelujen ja aikuis-
sosiaalityön sekä tiedontuotannon kehittämisen lisäksi erityisesti gerontologisen sosiaalityön ja vammaissosiaa-
lityön kehittämisen tukeminen on noussut johtoryhmässä keskusteluun. 

 Päätös: Merkitään tiedoksi SONet BOTNIAan toimintaan kytkeytyvät alueen hankkeet ja muu alueellinen kehit-
tämistyö sekä SONet BOTNIAn johtoryhmän terveiset. 

 

6§ SONet BOTNIAn toimintakauden 2021-2022 keskeisten painopisteiden alustava hahmottaminen 

SONet BOTNIAn johtoryhmä on 14.8.2020 kokouksessaan käynyt lähetekeskustelun tulevan toimintakauden 
painopisteistä ja tehnyt nostoja kolmen Pohjalaismaakunnan yhteiseen kehittämiskokonaisuuteen. Tulevassa 
27.11.2020 Kokkolassa järjestettävässä SONet BOTNIAn kehittämispäivässä, johon sekä johtoryhmä että alueel-
listen ohjausryhmien jäsenet kutsutaan, esitellään valikoituneet toimintasisällöt vuodelle 2021. Aikataulullisesti 
on tärkeää, että Etelä-Pohjanmaan alueellinen ohjausryhmä keskustelee alustavasti alueella priorisoitavista si-
sällöistä huomioiden resurssimme. 

Esitys: Etelä-Pohjanmaan alueellinen ohjausryhmä keskustelee alustavasti alueella priorisoitavista sisällöistä. 
Työskentelyä jatketaan tarvittaessa erillisesti etäyhteyden kautta toteutettuna vielä loka-marraskuun aikana. 

Ohjausryhmä keskusteli diaesityksen (ks. liitediat 3) pohjalta alustavasti alueella priorisoitavista sisällöistä, 
mutta aikapulan vuoksi työskentelyä päätettiin jatkaa erillisesti etäyhteyden kautta toteutettuna vielä loka-mar-
raskuun aikana SONet BOTNIAssa valmistellun työpaperiluonnoksen pohjalta.  

Keskustelussa kannatettiin gerontologisen sosiaalityön tukemista, koska sosiaali-ja terveydenhuollon yhteistyö 
ikäihmisten palveluissa on tiivistymässä. Myös sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja tietojohtamisen kehittämisen 
pohtiminen mm. suhteessa uusiin maisteriohjelmiin (Tay) esim. tutkimuksellisten teemailtapäivien muodossa 
(gradutematiikat ja muu konkreettinen yhteistyö SB:n kanssa) saivat kannatusta keskustelussa. Huoli marginaa-
lissa olevasta vammaissosiaalityöstä puoltaa sen sisältöjen syventämistä ja tätä on jo aloitettukin klubitoimin-
nalla, jota tulevaisuudessa mahdollista laajentaa myös em. living  lab -toiminnan suuntaan korkeakouluyhteis-
työssä. Muutenkin tutkimuksen, opetuksen ja käytännön asiakastyön kehittäminen ja yhteistyörakenteiden laa-
timinen niihin nähdään tärkeänä. TKIO:n osalta sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen järjestämissuunnitelman 
valmistelua ehdotetaan toimintakauden tärkeäksi sisällöksi, josta keskustelut on tärkeää aloittaa viipymättä. 

 Lastensuojelun, lapsiperhepalvelujen ja aikuissosiaalityön sekä tiedontuotannon kehittämisen lisäksi erityisesti 
gerontologisen sosiaalityön ja vammaissosiaalityön kehittämisen tukeminen on noussut aiemmin johtoryh-
mässä keskusteluun. Vielä syksyn aikana (ennen SONet BOTNIAn johtoryhmän ja alueellisten ohjausryhmien 
kehittämispäivää 27.11.2020) onkin tärkeää koota tarkentaen myös EP:n alueellisen ohjausryhmän näkemyksiä 
vuoden 2021-2022 toimintasuunnitelmaan. Osaamiskeskustyö rakentuu selkeästi kansallisten ohjelmien mukai-
seen kehittämiseen (erityisesti sosiaalihuollon kehittämisohjelma sekä TSK- ja Raku -kokonaisuudet), näissä so-
siaalihuollon kehittämistä vahvistamalla. Perusresurssiemme rajallisuus suhteessa tarjoamaamme kehittämisen 
tukeen on huomioitava suunnittelussa nykytilanteessa, jossa henkilöstömme kokoonpanossa on muitakin muu-
toksia. Anne Saarijärvi on siirtymässä ajalle 12.10.2020- 30.11.2121 RAKU -hankkeen sosiaalihuollon tiedontuo-
tannon tehtäviin (50%) ja SB:n osalta hänen toimenkuvassaan painottuvat jatkossa aikuissosiaalityö, gerontolo-
gisen sosiaalityön ja vammaissosiaalityön kehittämisen tukeminen. Kehittämissuunnittelijan (50%) sijaisuudessa 
jatkaa Auli Romppainen ja hänen työnsä tulee painottumaan erityisesti lapsiperhepalvelujen ja lastensuojelun 
kehittämisen tukemiseen. Hankkeet tuovat jatkossa toki osaltaan lisää volyymia toimintaamme, mutta perusre-
surssimme on rajallinen laajoihin sisältöihin nähden. Terävät substanssikärjet on nyt vain sovittava toimin-
taamme vuosille 2021-2022 ja lisäksi tulee huomioida roolimme kehittämisrakenteen muodostamisessa. 

Päätös: Merkitään tiedoksi. SONet BOTNIA lähestyy ohjausryhmän jäseniä selkein ehdotuksin tiivistelmätyöpa-
perilla ja jatketaan etätyöskentelyä sovittavalla tavalla sisältöjen hahmottamiseksi.  
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7§   SONet BOTNIAn etäyhteydellä verkossa toteutettavien teemallisten ajankohtaistilaisuuksien toteutus 

Keväällä 2020 pilotoitiin Etelä-Pohjanmaalla verkossa digitaalisesti sosiaalihuollon ajankohtaiskatsauksia, joiden 
pääkohderyhmänä oli sosiaalialan henkilöstö. Aiheina katsauksissa olivat: ideointia ajankohtaiskatsauksien si-
sällöistä alueen työntekijöiden näkökulmasta, paperittomien palvelut sekä seksuaaliväkivallan uhrin hoitoketju. 
Pilotoinnin tavoitteena oli kehittää toimintatapaa etäyhteydellä toteutettavien sosiaalihuollon ajankohtaiskat-
sauksien toteuttamiselle, kerätä kokemuksia katsauksien tarpeesta ja minkälaisen vastaanoton uusi toiminta-
muoto saa. Pilotista saatiin hyvät kokemukset. Pilottitilaisuuksien toteuttamiselle kehitettiin toimiva rakenne ja 
saadut kokemukset ovat mallinnettavissa ja hyödynnettävissä koko SONet BOTNIAn alueen laajemmissa tilai-
suuksissa. Kyseisen toteutusmallin (”Sos.digi”) laajentamista käsiteltiin ylimaakunnallisessa tiimissä ja päädyttiin 
mallin ottamista SONet BOTNIAn maakuntien yhteiseksi toimintamuodoksi. Toiminta ja ohjelma teemoineen on 
suunniteltu rakennettavan sekä aloitettavan mahdollisimman pian. Tiimi näki tärkeänä, että ajankohtaiskatsaus-
ten teemat nousevat kentän tarpeista. SONet BOTNIAn tiimi päätyi siihen, että alueellisilta ohjausryhmiltä ky-
sytään esim.  Webropolilla kentältä nousevia tarpeita ja teemoja sekä ideoita aiheista ja alustajista.   

Esitys: Ohjausryhmä keskustelee asiasta ja evästää SONet BOTNIAn tiimiä mahdollisen erillisen kyselyn teemo-      
jen osalta. 

Auli kertasi vielä EP:n pilotointia. Ohjausryhmä totesi, että toimintamalli on otettu hyvin käyttöön. Työskentely 
mahdollistaa paikallisen, maakunnallisen ja kansallisen vuoropuhelun, kuten pitkään kehittäjäverkostoissamme 
ja tutkimuksellisissa teematapaamisissamme on ollut tapana, mutta nyt myös digitaalisesti verkossa. Tiettyjen 
teemojen, mm. hyvien käytäntöjen ja toimintamallien jakaminen digitilaisuuksissa on elävämpi tapa, kuin välit-
tää tietoa pelkän alustan kautta. Koulutustahojen edustajat totesivat, että opetuksessa on juuri suuri tarve hyvin 
rakennetuille kokonaisuuksille tuntuman saamiseksi käytännöistä (tutkimuksellinen tieto). Erityisteemoille on 
tilausta ja ehdotettiin myös jatkokehittämistä mahdollisen opiskelijatyönä (lisäkartoitukset, tiedonhankinta vrt. 
”geropaja”-konsepti), koska esim. kiireisillä koordinaattoreilla ei ole aikaa. Todettiin ehdotukset tärkeiksi ja 
osaamiskeskuksessa on hyviä kokemuksia kokeiluista- SB:n rooli suhteessa laajaan ideointiin on kuitenkin mie-
tittävä käytännön toteutuksessa huolella. 

Päätös: Järjestetään mahdollisesti webropol –kysely teemojen täsmentämiseksi, toiminnan suunnittelun ja ai-
kataulutuksen pohjaksi. 

   
8§    Muut ajankohtaiset asiat 

SONet BOTNIAn henkilöstötilanne ja sijaisuusjärjestelyt: Anne on siirtymässä EPSHP:lle RAKUun (50%), jossa toi-
mii pääsääntöisesti alkuviikot. Sijaisena jatkaa Auli (50%). 

Muuta tiedotettavaa: Jarmo Vesa kertoi Miika Katajamäen siirtyneen toisiin tehtäviin ja Göran Johanssonin irti-
sanoutuneen - Teija Matalamäki toimiin palkattuna työntekijänä tällä hetkellä. 

 Tiedotettavaa:  

Tulevat tilaisuudet ja verkostot: 

 to 8.10.2020: THL:n Kysy ja kuuntele -koulutuspäivä lastensuojelun ja sosiaalihuollon työntekijöille 

 pe 23.10.2020: Kick Off Tulevaisuuden sotekeskus- ja Rakenneuudistus -hankkeet 

 pe 23.10.2020 Ikkunoita tukiperhetoimintaan, Webinaari (Pelastakaa Lapset ry) 

 to 5.11.2020: Digisosiaalityön kehittämisen katsomot: Pelastakaa Lapset ry ja sosiaalialan osaamiskeskuk-

set yhteistyössä  

 ti 17.11.2020 (siirtynyt 24.11.2020, Teams): Maakunnallinen ikäihmisten palveluverkosto (Seinäjoki/ 

Muistiyhdistys)  

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

9§   Seuraavat kokousajankohdat  

Ohjausryhmän seuraavat kokousajankohdat (kalenterikutsut lähetetty, esteen tullessa huomioitava itse vara-
henkilölle tiedottaminen) on sovittu jo elokuun kokouksessa pidettäväksi:  

 ma 2.11.2020, klo 11.30-13.30 (asioina SB:n toimintasuunnitelma, TSK ja RAKU) 

 ma 14.12.2020, klo 11.20-13.30 
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10§   Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.54. 

 


