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Etelä-Pohjanmaan alueellinen ohjausryhmä 
Esityslista 8/2020 

ETELÄ-POHJANMAAN SONet BOTNIAn ALUEELLINEN OHJAUSRYHMÄ 
 

AIKA:  maanantai 2.11.2020, klo 11.30-13.30 
PAIKKA: Teams-kokous  
 
Harri Jokiranta, ohjausryhmän pj.  
 
Jäsen:  Varajäsen: 
Anneli Saarinen 
Harri Lintala 
Tiina Perä 
Eija Ala-Toppari-Peltola Terhi Järvi 
Jutta Paavola Hanna Lindström 
Elise Lepistö Johanna Koivuniemi 
Merja Latvala Heidi Piirto 
Tytti Luoto 
Susanna Lammi (saapui klo 11.37) Minna Savioja 
Johanna Lamminen (Anna Ruokoja) sij. Petta Porko 
Sirpa Tuomela-Jaskari (poistui klo 12.30) 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 
Arto Rautajoki 
Anne Saarijärvi (esittelijä, sihteeri) 
Auli Romppainen (esittelijä, sihteeri) 
sekä Päivi Niiranen Kansakoulu III  
 

 
 

ASIAT: 

1§ Kokouksen avaus, läsnäolijat  

2§ Esityslistan hyväksyminen   

3§ Pöytäkirjan tarkistaminen  

4§  SONet BOTNIAn alueellinen kehittäminen sekä osaamiskeskusten kansallisen kehittämisen ajankohtaiskatsaus 

5§ Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden -sotekeskusohjelman eteneminen 

6§ SONet BOTNIAn toimintakausi 2021-2022: ohjausryhmän nostot SONet BOTNIAn toimintasuunnitelmaan  

7§ Muut asiat ja tiedotettavaa 

8§ Seuraavat kokousajankohdat 

9§ Kokouksen päättäminen 
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1§  Kokouksen avaus, läsnäolijat 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.32.  

 Käytiin läpi läsnäolijat.  

2§  Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista on lähetetty sähköpostitse liitteineen 29.10.2020. Hyväksytään esityslista.  

 Huomiona se, että Teamsiin on perustettu SONet BOTNIAn alueellisen ohjausryhmän oma tiimi, jonne jatkossa 
viedään esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen (ohje liitteessä 1). 

 Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 

3§  Pöytäkirjan tarkistaminen 

 Edellisen kokouksen (9.10.2020) pöytäkirja/kokousmuistio on lähetetty ohjausryhmän varsinaiselle ja varajäse-
nille sähköpostitse 20.10.2020 sekä pyydetty mahdolliset muutokset/korjaukset 29.10.2020 mennessä.  

 Esitys: Ellei esitettyyn päivämäärään (20.10.2020) mennessä ole tullut huomautuksia/korjauksia/muutoksia ko-
kouspöytäkirjaan, voidaan katsoa edellisen kokouksen kokouspöytäkirja katsoa hyväksytyksi.  

  Päätös: Koska esitettyyn päivämäärään mennessä ei ollut tullut muutoksia tai korjauksia, voidaan muistio katsoa 
hyväksytyksi. Hyväksyttiin edellisen kokouksen (9.10.2020) muistio. 

4§  SONet BOTNIAn alueellinen kehittäminen sekä osaamiskeskusten kansallisen kehittämisen ajankohtaiskat-
saus 

 Kehittämissuunnittelijat kertovat lyhyesti SONet BOTNIAan Etelä-Pohjanmaan alueen syksyn 2020 toiminnasta. 

 Kehitysjohtaja kertoo lyhyesti kansallisesta kehittämistoiminnasta sekä SONet BOTNIAn alueellisesta kehittämi-
sestä.   

 Kehittämissuunnittelijat Anne Saarijärvi (50%) ja Auli Romppainen (50%) kertoivat lähiajan ja loppuvuoden tu-
levasta toiminnasta: SONet BOTNIA fasilitoi 5.11.2020 Pelastakaa Lapset ry:n järjestämää Digisosiaalityön we-
binaaritilaisuutta omassa alueellisessa työpajassaan (Teams), lisäksi Etelä-Pohjanmaan vammaissosiaalityön klu-
bitoiminta käynnistyy 11.11.2020. Gerontologisen sosiaalityön suunnittelutyöryhmä kokoontuu vielä loppuvuo-
den aikana pohtimaan yhteisen kehittämistyön toteutustapoja ja aikatauluja. Samoin aikuissosiaalityön klubi- ja 
verkostotoimintaa käynnistellään yhteisen suunnittelun merkeissä marraskuulla. Myös kuntien -ja terveyden-
huollon sosiaalityöntekijöiden yhteiset teemalliset työkokoukset jatkuvat keväällä 2021. Edellisissä suunnittelu-
prosesseissa ja toteutuksissa on mukana myös Tulevaisuuden sotekeskus -hanke. Etelä-Pohjanmaalla on aloit-
telemassa lastensuojeluun liittyviä hankkeita; lastensuojelun monialainen -kehittämishanke MONNI (YTA-alu-
een hanke) ja lastensuojelun jälkihuollon YEE-hanke (Kanta-Hämeestä Hausjärvi ja Riihimäki), Pohjanmaan ja 
Keski-Pohjanmaan kuntia sekä Etelä-Pohjanmaa (LLKY, Järvi-Pohjanmaa, Lapua ja Seinäjoki). Kansakoulu III-han-
keen ensimmäinen pilottiryhmä on käynnistynyt verkossa toteutettuna koulutuksena. Koulutukset ovat saaneet 
erinomaista palautetta. Etelä-Pohjanmaan liiton kautta SONet BOTNIA on mukana Kultturisote-kokonaisuu-
dessa, jossa hyvinvoinnin osa-alueelle tarvitaan vahvaa kumppanuutta kuntien/kuntayhtyminen sote-toimi-
joista. Lastensuojelun esimiesten verkoston tapaamisia on vielä kaksi kertaa tämän vuoden puolella sovittuna; 
teemat loppuvuodelle ovat lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteistoiminnan aikajana ja valvonta lastensuo-
jelussa. Perhetyön maakunnallinen verkosto perehtyy osaamisen vahvistamiseen, teeman on osallistava ja eet-
tinen kirjaaminen. Tilaisuuteen on ilmoittautunut yli 90 henkilöä. 

 Kehitysjohtaja Arto Rautajoki totesi omassa puheenvuorossaan, että sosiaalialan osaamiskeskusten valtionavus-
tus on saatava jälleen kerran riittävälle tasolla ja kertoi osaamiskeskusjohtajien perusteluista ja toiminnan prio-
risoinneista vajeen korjaamiseksi. Rautajoki tiedotti myös uusista kansallisista työryhmistä, (STM:n KTNK-raken-
teet ja menetelmät jaosto sekä Valtakunnallinen sosiaalityön tutkimuksen arviointiryhmä), joissa hän on jäse-
nenä ja toivoi alueelliselta ohjausryhmältä vinkkejä ja toiveita sisältöihin. Lisäksi Rautajokikuvasi SONet BOTNIAn 
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kehittämistoiminnan lisääntynyttä volyymia, mm. uusia käynnistyviä ja suunnitteilla olevia hankkeita mm. SOS 
VTR -valmisteluja, joissa muutamassa SONet BOTNIA tällä hetkellä mukana. YTA -alueelle suunniteltavalla hank-
keella on yhtymäpintaa sekä osaamiskeskustyöhön että MONNI -hankkeeseen (tiedontuotanto). Tiedossa oli, 
että alueelta on lähdössä mahdollisesti muitakin hankkeita samaan hakuun tosin eri teemoihin. Sosiaali-
asiamiestoiminnan osalta todettiin, että lähes kaikista kunnista on jo saatu sopimukset, tehtävään oli 11 hakijaa, 
joista 6 haastatellaan marraskuun toisella viikolla. (ks. tarkemmin liitteessä 2 oleva diaesitys) 

 Ohjausryhmän jäsenet totesivat, että osaamiskeskus on mukana useissa hyvissä avauksissa sosiaalityön näkö-
kulmasta muun alueellisen hankekehittämisen tukena.  

 Esitys: Esitetään, että SONet BOTNIAan toimintaan kytkeytyvän alueellisen kehittämistoiminnan- sekä kansalli-
sen kehittämisen katsaukset merkitään tiedoksi. 

 Päätös: Merkitään tiedoksi. 

5§ Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden -sotekeskusohjelman eteneminen  

Hankepäällikkö Tytti Luoto Etelä-Pohjanmaan kertoi Tulevaisuuden Sotekeskus (TSK)-hankkeen käynnistymi-
sestä, kehittämisen painopisteistä sekä hankkeen etenemisestä (liite 3). Hanketiimi on aloittanut työskentelyn 
syyskuussa ja kahdeksasta kokonaisuudesta jo neljä on käynnistynyt. Kokonaisuus tulee täydentymään vielä 
myös Toimeksi -hankkeen (Eskoon osahanke) resurssilla loppuvuoden aikana.  Tässä taustalla huomioidaan 
myös mm. PRO SOS – ja OSMO -hankkeissa tehty työskentely. Tytti Luoto totesi, että mm. Suuntimaa (sähköinen 
työkalu asiakkaan tilanteen arviointiin) tullaan kehittämään EP:llä myös lasten palveluihin sosiaali- ja terveyden-
huollossa. Avain -pilotointiin (työikäisten asiakassuunnitelman sekö kansallisesti yhtenäisen vaikuttavuuden ar-
vioinnin testaus ja käyttöönotto) EP:ltä lähtee puolestaan mukaan yhteensä kolme pilottia (Järvi-Pohjanmaa, 
Kaksineuvoinen ja Seinäjoki).  SONet BOTNIA tulee toimimaan kehittämistyössä tarvittavana tukirakenteena. 
THL:n Pekka Karjalaisen briiffaus on tulossa 5.11. 2020 Avain- etenemisestä. Lisäksi kerrottiin, että IPC (nuorten 
masennusoireiden varhainen interventio) -koulutukset ovat käynnistymässä. Jo myös aiemmin alueella käynnis-
tynyttä lapetoimintaa hyödynnetään ja syvennetään TSK:n yhteydessä, samoin päihdetyön verkostoa, Elintapa-
ohjausta (Vesoten jalkauttaminen ja käyttöönotto) sekä ikäpalvelujen kehittämistä. Tiedolla johtamisen hallin-
tamallia otetaan portaittain käyttöön yhteistyössä Rakenneuudistus (RAKU)- hankkeen kanssa.  Tytti informoi, 
että hanke tulee lähettämään organisaatioille kutsua alueellisiin tilannekuvakeskusteluihin. Tiedossa on myös, 
että TSK:n lisähaku on tulossa vielä loppuvuodesta.   

SONet BOTNIAn ja TSK:n yhteistyötä todettiin olevan paljon sekä sisällöllisesti että myös työryhmissä. Tytti Luoto 
totesi, että mm. sosiaalihuollon kehittämispilottien yhteyteen on tärkeä suunnitella yhteistä tukea niiden konk-
reettisesti käynnistyessä. Lisäksi SONet BOTNIA voi olla mukana ns. kehittävän arvioinnin prosesseissa alueelli-
sen kehittämisen etenemistä tukemassa.  Rautajoki pohti, tuleeko tehtäväksi myös alueellisen hyvinvointisuun-
nitelman tekeminen ja mahdollinen roolimme siinä. Lisäksi keskusteltiin siitä, tuleeko jatkohakuun aiempien jo 
haettujen sisältöjen vahvistumista vai voiko tässä olla mukana THL:n painopisteiden mukaista muuta sisältöä, 
jossa SONet BOTNIA voisi olla mukana. Luoto totesi hakuohjeiden vielä puuttuvan, mutta ennakoi lisähaun koh-
dentuvan jo olemassa oleviin kehittämissisältöihin, joten jo nyt mm. sosiaalihuollon menetelmien käyttöönotto 
mahdollistaa SB- yhteistyön. 

 Esitys: Käydään keskustelu Tulevaisuuden sotekeskusohjelman ja SONet BOTNIAn roolista ko. hankkeen yhtey-
dessä (mahdolliset pilotit, kehittävä arviointi jne.). Merkitään tiedoksi. 

 Päätös: Merkitään tiedoksi. 

6§  SONet BOTNIAn toimintakausi 2021-2022: ohjausryhmän nostot SONet BOTNIAn toimintasuunnitelmaan 

SONet BOTNIAn johtoryhmä (14.8.2020) kävi keskustelua tulevan SONet BOTNIAn toimintakauden (2021-2022) 
painopisteistä ja on pyytänyt tarkentamaan nostot kolmen Pohjalaismaakunnan yhteiseen kehittämiskokonai-
suuteen. Painopisteitä käsitellään 27.11.2020 Teamsissa järjestettävässä SONet BOTNIAn yhteisessä kehittämis-
päivässä, jossa esitellään kokonaisuuteen valikoituneet toimintasisällöt maakunnallisina toteutuksina vuodelle 
2021. Kehittämispäivään kutsutaan sekä johtoryhmä että alueellisten ohjausryhmien jäsenet.  

Edellisessä alueellisen ohjausryhmän kokouksessa 9.10.2020 käytiin alustavaa keskustelua seuraavan toimikau-
den priorisoitavista sisällöistä. Kokouksessa sovittiin, että SONet BOTNIA lähestyy ohjausryhmän jäseniä selkein 
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ehdotuksin tiivistelmätyöpaperilla ja jatketaan työskentelyä sisältöjen hahmottamiseksi loka-marraskuun aikana 
huomioiden rajalliset resurssit ja muutokset tehtäväjärjestelyissä. 

Kehittämissuunnittelijat esittelivät tiivistetysti SONet BOTNIAn mahdollista sosiaalihuollon käytännönläheistä 
kehittämisen tukea kunnille omien painopistealueidensa toimintasuunnitelmasisältöjen kautta – Anne Saarijärvi 
(aikuissosiaalityö, vammaissosiaalityö ja gerontologinen sosiaalityö) ja Auli Romppainen (lapsiperheidenpalvelut 
ja lastensuojelu, muu kehittäminen) (ks. tarkemmin liitteessä 4 oleva diasarja). Ohjausryhmän keskustelussa 
todettiin, että jo laajan kokonaisuuden hahmottaminen Teamsin välityksellä on haastavaa. Todettiin, että kar-
sintaa olisi tehtävä, vaikka sisältöjen priorisointi onkin haastavaa. Puheenjohtaja toi esiin, että kokonaisuudessa 
on huomioitava substanssikehittämisen tukemisen ohella osaamiskeskuksen asiantuntijarooli, sekä myös osaa-
miskeskuksen tehtävä alueellisen sosiaalihuollon keskustelufoorumin tarjoajana ja tietotuotannon vahvistami-
sen tukijana. Ehdotettiin ja sovittiin, että kehittämissuunnittelijat valmistelevat Webropol -kyselyn, jonka avulla 
ohjausryhmän kommenttien perusteella sitten rakennetaan laajasta kokonaisuudesta priorisoiden SB:n henki-
lökunnan resurssit huomioiva ja työmäärällisesti hallittava kehittämisen kokonaisuus vuosille 2021-2022.  

Esitys: Etelä-Pohjanmaan alueellinen ohjausryhmä tekee esityksen/päätöksen kokouksessa esitettävän tiivis-
telmän perusteella SONet BOTNIAn alueella priorisoitavista sisällöistä seuraavalle toimintakaudelle. Merkitään 
tiedoksi.  

Päätös: Toteutetaan kehittämissuunnittelijoiden toimesta lähiviikkojen aikana Webropol -kysely (vastausaikaa 
1 viikko) Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelman priorisoimiseksi. Lähetetään kysely tämän viikon aikana., 
jotta vastaukset ovat käytössä SONet BOTNIAn kehittämispäivänä 27.11.2020. 

7§ Muut asiat ja tiedotettavaa 

- SONet BOTNIAn uuden toimikauden (2021-2022) ohjausryhmän jäsenten nimeäminen (tulossa 12/2020) 

- SONet BOTNIAn henkilöstöjärjestelyt/toimitilat 

 

Tulevat tilaisuudet ja verkostot: 

• ke-to: 4.-5.11.2020: Pienet pohjolaiset päihdepäivät, verkossa 

• to 5.11.2020: Digisosiaalityön tulevaisuus -tilaisuus ja alueellinen keskustelu 

• pe 6.11.2020: Lastensuojelun esimiesten verkosto 

• ke 11.11.2020: Vammaissosiaalityön klubi 

• ti 17.11.2020: Maakunnallinen ikäihmisten palveluverkosto (Seinäjoki/ Muistiyhdistys)  

• to 19.11.2020: Perhetyöntekijöiden maakunnallinen verkosto  

• SONet BOTNIAn yhteinen kehittämispäivä pe 27.11.2020 klo 10.00 alkaen Teamsissa 

 Esitys: Merkitään tiedoksi. 

 Päätös: 

8§    Seuraavat kokousajankohdat 

 Ohjausryhmän viimeinen kokous on sovittu pidettäväksi: ma 14.12.2020, klo 11.20-13.30.   

 Ehdotettiin kokousajankohdan aikaistamista samalle aamupäivälle, mutta todettiin tämä vaikeaksi ja ajankohta 
         säilyy ennallaan. Kevään kokousten ajankohdat pyritään suunnittelemaan mahdollisesti loppuviikkoihin, jotta 

 mahdollisimman moni pääsisi osallistumaan. Joulukuulla käynnistetään myös tulevan ohjausryhmäkokoonpa-      
non nimeämisprosessi vuosille 2021-2022. 

 

9§   Kokouksen päättäminen  

Ohjausryhmän puheenjohtaja Harri Jokiranta päätti kokouksen klo 13.36. 
  


