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AIKA:  6.6.2018 klo 13.05–15.00 
PAIKKA: Mediwest, Kokoustila 6 krs.(osoitteessa Koskenalantie 16) 
 
Harri Jokiranta 
Riitta Kulmala 
Harri Lintala 
Tiina Perä 
Elisa Roimaa Raili-Helena Kangasluoma 
Maria-Liisa Nurmi Jaana Rasi 
Elise Lepistö Tarja Palomäki Anne Ala-Riihimäki 
Merja Latvala Heidi Piirto 
Tytti Luoto   
Johanna Lamminen Piia Aro 
Sari Kuikka Marita Neiro 
Sirpa Tuomela-Jaskari Tanja Penninkangas 
Anne Alavillamo Kirsi Koski-Säntti 
Esko Kiviniitty Tarja Seppälä  
Päivi Rinne Minna Zechner  
Tuula Kostiainen Satu Ylinen 
Marko Rossinen Jari Iso-Koivisto 
Jarmo Vesa Riitta Vatanen 
Jouni Nummi Ulla Yli-Hynnilä 
Anne-Mari Lahdensuo Teemu Puolijoki 
Minna Laitila  
Anne Saarijärvi (esitt./siht.) 
 
ASIAT: 
1§ Kokouksen avaus  
2§ Esityslistan hyväksyminen 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
4§ SONet BOTNIAn tiedotusasiat   
5§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelma 2019  
6§ Katsaus Etelä-Pohjanmaan SOTE:n tilanteeseen ja valtakunnallisiin ajankohtaisiin  
7§ Muut asiat, tulevia tilaisuuksia ja koulutuksia 
8§ Kokouksen päättäminen        
 
 
1§ Kokouksen avaus  
          Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05 ja todettiin paikallaolijat. 
                 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
          Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi. 
          Käsittely: Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi. 
          Päätös: Merkitään tiedoksi. 
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3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
          Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat 
          Käsittely: Edellinen pöytäkirja todettiin sähköisesti tarkastetuksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi  
          ehdotettiin ja valittiin Tytti Luoto sekä Sirpa Tuomela-Jaskari. 
          Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
4§ SONet BOTNIAn tiedotusasiat 
          Esitys: Vs. kehitysjohtaja Minna Laitila luo katsauksen osaamiskeskusten ajankohtaisasioihin ja Etelä- 
          Pohjanmaan tilanteeseen. 
          Käsittely: Minna Laitila esitteli sosiaalialan osaamiskeskusjohdon keskeisiä näkemyksiä 24.5.18 kokouksesta: 
          maakunta- ja sote valmistelun tueksi tarvitaan yhtenäisiä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen rakenteita ja  
          sosiaalialan osaamiskeskusten aseman ratkaisemiseksi 2019–2021 toivotaan nopeaa hallittua ratkaisua, joskaan 
          siirtymävaiheessa ei kannateta osaamiskeskuslainsäädännön kumoamista. Osaamiskeskustoiminnan 
          valtionavustusta tulisi vahvistaa sen sijaan, että taas leikkausuhkan vuoksi on paineita kuntarahoituksen 
          keräämiseksi myös vuodelle 2019. Myös EP:n kuntia tullaan lähestymään kesäkuun aikana rahoitusasioissa; 
          kuntien yhteisesti rahoitettava ennakkoväkiluvun mukaisesti muodostuva osuus on 26 500€ (ks. diat). Todettiin, 
          että osaamiskeskustoiminnan perusrahoituksessa on käytännössä jälleen seuraavat vaihtoehdot; leikkauksen 
          sijasta rahoituksen palautus, kuntarahoitus kompensoimaan leikkausta tai kustannusrakenteen keventäminen eli 
          toiminnan supistaminen, joka näkyisi konkreettisesti paitsi perustehtävissä myös osana sote- ja maakuntauudis- 
          tuksen tukea. Erilaisia vaikuttamisyrityksiä toki on meneillään mm. osaamiskeskusjohtajien toimesta, mutta 
          puheenjohtaja toivoi, että ohjausryhmän jäsenet olisivat rahoitusleikkausten estämiseksi suoraan yhteydessä 
          alueen kansanedustajiin.  
          Keskustelussa korostettiin myös, että alueen tulevassa TKKI -rakenteessa osaamiskeskussubstanssien tulee 
          näkyä tasavertaisesti. Todettiin, että myös vahvasti TKKI-kokonaisuutta sivuava osaamis-ja tukikeskus (OT- 
          keskus) valmistelu etenee. OT-keskus on kehitteillä oleva verkostomainen moniammatillinen tuki- ja 
          osaamiskeskus erityis- ja vaativan tason palveluja tarvitseville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Suunnitteilla 
          on viisi OT-keskusta yli aluerajojen sote-yhteistoiminta-alueilla yhteistyötä tekemään. Toimintaa ollaan lape 
          kärkenä suunnittelemassa Pirkanmaan kanssa tulevalle yhteistyöalueelle. Etelä-Pohjanmaan edustajia mm.  
          vastuuvalmistelusta on mukana sekä kansallisissa että alueellisissa työryhmissä. Myös SONet BOTNIA on 
          edustettuna ja tarjoaa tarvittaessa keskustelu- ja infofoorumeita asioiden edistämiselle - mm. yhteistyössä EP 
          -lapen kanssa on suunnitteilla tilaisuus syksylle. 
          Esitettiin kysymys siitä, mihin SONet BOTNIAn resurssi jatkossa riittää ja mikä painoarvo kolmen maakunnan 
          toiminnalle jatkossa tulee. Keskusteltiin myös osaamiskeskusten profiloitumisista mm. ennakointityön suhteen ja 
          todettiin resurssien kuitenkin tällä hetkellä painottuvan yhä enemmän kehittämistyöhön ja sen tukemiseen sekä 
          osittain maksulliseen palvelutoimintaan mm. arviointi- ja muu vastaava toiminta.  
          Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
5§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan tulevan toimintasuunnitelman hahmottelua 

Esitys: Anne Saarijärvi esittelee täydentyneen luonnoksen Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelmaksi. Alueellinen 
ohjausryhmä kommentoi sisältöjä viimeistelyä varten, jotta toimintasuunnitelma voidaan esitellä johtoryhmälle 
15.6.2018 osana SONet BOTNIAn kokonaisuutta. 

                 Käsittely: Anne Saarijärvi kävi kiteytetysti läpi ohjausryhmän jäsenille etukäteen tutustuttavaksi lähetettyä 
                 päivitettyä toimintasuunnitelmaluonnosta. Todettiin, että murrosvaiheeseen ajoittuvan suunnitelman kirjoittaminen 

           on haastavaa. SONet BOTNIAn yhteisinä linjattuina sisältöinä myös EP:n toimintasuunnitelmalle ovat sosiaalialan 
           käytännönläheinen kehittäminen ja integroituvat palvelut kunta-maakunta-yhteistyöalueilla ja valinnanvapauden 
           mallissa, sosiaalialan alueellisen tiedontuotannon vahvistaminen sekä alueellisten, tutkimuspohjaisten  
           tiedontuotannon rakenteiden ja ketterien, dynaamisten tietokäytäntöjen visiointi ja kehittämisen tukeminen. 

                 EP:n tekstiin on sisällytetty paljon jo meneillään olevaa työskentelyä mm. jatkuvat substanssikohtaiset toimet, 
                 valmistelun tueksi jo käynnistyneet tehtävät sekä resurssien puitteissa tarvittaessa toimikaudella toteutettavia 
                 kokonaisuuksia. Ohjausryhmä kiinnitti huomioita varsinaisen muun substanssikehittämisen edistämisen ohella 
                 mm. sosiaalihuollon tiedonhallinnan Kanta -askelmerkkien etenemisen tukemiseen maakunnassa. 
                 EP:n toimintasuunnitelma 2018–2019 esitetään hyväksyttäväksi. 

           Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
6§ Katsaus Etelä-Pohjanmaan SOTE:n tilanteeseen 
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 Esitys: Harri Jokiranta tiedottaa alueellisen valmistelun ajankohtaisasioista sekä keskeisimmistä valtakunnallista  
          ajankohtaissisällöistä. 
          Käsittely: Harri Jokiranta kertasi viime aikojen tunnelmia ja totesi alkuun lakipaketin viivästyvän mm. valinnan 
          vapauden yhä kimuranttien sisältöjen vuoksi. Esityksessä esiteltiin EP:n maku soten valmistelun tilannetta (ks. 
          diat). Ohjausryhmä keskusteli siitä, kuinka pitkittynyt epäselvä tilanne ei voi jatkua kauaa, vaan tarvitaan 
          hallinnollista struktuuria ja selkeitä rakenteita mm. kehittämistyölle, koska nyt kuntien tahtotila on vaarassa 
          murentua. 
          Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
7§ Muut asiat 

  THL-yhteistyössä mahdollisesti toteutettavan EP:n sote-ennakointihankkeen alustavia suunnitelmia:  
        THL:n Juha Honkatukia on toteuttamassa sote -menoja maakuntatasoisena tarkastelevaa SOME-mallia (STM 

kehittänyt mallin ja käyttää sitä). Ko. alue-ennakoinnin tasapainomalli tuottaa näistä mallin luvuista 
työvoimatarpeen, josta on laskettavissa sekä toimiala että ammattiryhmittäiset työvoimatarpeet. Nyt ollaan 
pohtimassa sitä voitaisiinko elokuulla valmistuvista maakuntatason valtakunnallisista sote-menopaineen 
ennakointituloksista tuottaa myös ammattiryhmittäisiä ennusteita EP:lle mahdollisesti syksyllä käynnistyvässä 
pilotissa. Ohjausryhmä kannatti skenaariotyöskentelyyn osallistumista ja myös terveydenhuoltoon toivottiin tietoa 
etenemisestä. Asiasta palaveerataan Etelä-Pohjanmaan liiton kutsumana vielä kesäkuulla ja asiaan palataan 
suunnitelmien tarkennuttua. 

 
 

Tulevia tilaisuuksia: 
 Sosiaali-ja perusturvajohdon sekä sosiaalihuollon lähijohdon työkokous teemana ”Kantaan valmistautuminen” 

24.5.2018 (Seinäjoki, Mediwest- etäyhteys Vaasaan) ks. tästä jo pidetyn tilaisuuden materiaalit 
http://www.sonetbotnia.fi/etusivu/Kanta_kayttoonotto__tilaisuus_Vaasa_24.5._183.html 

 Aikuissosiaalityön Klubi 7.6.2018, Seinäjoki teemana vaikuttavuus ja mittarit (SONet BOTNIAja PRO SOS) 

 Muutoksen tuen -työpaja 8.6. (teemana Kokemustieto) ja 21.9.2018 (SeAMKin ja SONet BOTNIAn Lape -
osahanke) Seinäjoki  

 SONet BOTNIAn, Pikassoksen, THL:n ja Lape -hankkeiden yhteiskehittämisen päivä (monialainen arviointi ja 
OT-kehittäminen 26.10.2018, Tampere) 

 ”Ketjulähettitoimintaa sotessa” -arviointi -ja kehittämisiltapäivä tähänastisista kokemuksista (siirtyy 
syksyyn) 
 

 
8§ Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous. 
              Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00. Seuraava kokous pidetään 5.10.2018. 
              
 

Tutustuttavaksi kiinnostavia aikalaisjulkaisuja ja katsauksia: 
Huoltajasäätiön artikkeli http://www.huoltaja-saatio.fi/sotessa-riittaa-yha-ratkottavaa/ 
 
Artikkeli Sosiaalialan työn tietopohjasta http://www.huoltaja-saatio.fi/sosiaalialan-tyon-kestava-ja-uudistuva-
tietopohja-muuttuvissa-rakenteissa/ 
 
Eheä yhteiskunta ja kestävä hyvinvointi Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsaus 4.6.2018 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160904 
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