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kokouskutsu / pöytäkirja 
 
AIKA:  12.2.2018 klo 9.20–11.35 
PAIKKA: Mediwest, Kokoustila 1 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 
Merja Latvala Heidi Piirto 
Tytti Luoto   
Johanna Lamminen Piia Aro 
Sari Kuikka Marita Neiro 
Sirpa Tuomela-Jaskari Tanja Penninkangas 
 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 
Arto Rautajoki  
Anne Saarijärvi (esitt./siht.) 
 
ASIAT: 
1§ Kokouksen avaus  
2§ Esityslistan hyväksyminen 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
4§ SONet BOTNIAn tiedotusasiat   
5§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintakertomus 2017 ja arviointi 
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 9.20.    
2§ Esityslistan hyväksyminen 
          Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi. 
          Käsittely: Hyväksyttiin kokouksen asialista kokouksen esityslistaksi. 
          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 Tuula Kostiainen ja Merja Latvala. 
          Päätös: 
 
4§ SONet BOTNIAn tiedotusasiat 
          Esitys: Kehitysjohtaja Arto Rautajoki luo katsauksen osaamiskeskusten ajankohtaisasioihin. Anne Saarijärvi kertoo 
          suunnittelijan työn näkökulmasta lähiajan työtehtävien painotuksista Etelä-Pohjanmaalla. 
          Käsittely: Arto Rautajoki kuvasi SONet BOTNIAn taloustilanteen aiempaa paremmaksi, mutta totesi tiukkuuteen  
          varauduttavan taas vuonna 2019. Keskustelu siirtymisestä Framille on käynnistynyt ja muuton ajankohtana 
          mahdollisesti on jo tuleva syksy. Sosiaalialan osaamiskeskusten perustamisesta on jo 16 vuotta. Diaesityksessä 
          kuvataan tarkemmin sosiaalialan osaamiskeskusjohdon ajankohtaisasioita mm. visioista, yhteistoiminta-       
          alueen käynnistyneestä valmistelusta ja TKKI -rakenteisiin liittyvistä sisältöehdotuksista. Laaditun kansallisen 
          selvityksen perusteella sosiaalialan osaamiskeskukset ovat 70 -80 %:sti toiminnastaan mukana sote- ja  
          maakuntauudistuksen valmisteluissa. Tiedotettiin, että Harri Jokiranta jatkaa osaamiskeskusneuvottelukunnan 
          SONet BOTNIAn edustajana varajäsenenään Jukka Kentala. Todettiin, että Härmässä 19.1.2018 järjestetyn 
          strategiapäivän perusteella ilmassa on varsin moninaisia, osittain myös jännitteisiä näkemyksiä SONet BOTNIAn 
          tulevaisuudesta, mutta vaihtoehtoja esitellään tarkemmin johtoryhmän käsiteltyä ensin strategiapäivän työryhmä- 
          pohdintojen koosteita. 

  Etelä-Pohjanmaalla: Kansa- koulu II -vaihe käynnistynyt- aluekoordinaattori Päivi Niirasen tehtäviin kuuluu 50 % 
  valtakunnallinen koulutusorganisaatioiden kanssa tehtävä työ ja 50 % työskentely SONet BOTNIAn maakunnissa, 
  Pirkanmaalla ja Kanta -Hämeessä. Tämän vaiheen valmentajakoulutukset kohdentuvat esimiehille ja yksityisille 
  palveluntuottajille. PRO SOS -hankkeessa on perusteilla mm. maakunnallistuvan aikuissosiaalityön valtakunnalli-  
  nen kehittäjäverkosto ja Kela - kunta yhteistoimintamallin kehittäminen jatkuu.  
  Anne Saarijärvi kuvasi omassa esityksessään Etelä-Pohjanmaan lähiaikojen toimintaa. Kevään 2018 aikana 
  kehittämissuunnittelijaa työllistävät erilaiset substanssikohtaiset, mutta myös monialaista työskentelyä edistävät  
  työpajat ja tilaisuudet (mm. aikuissosiaalityö, työllisyyspalvelut ja ikäihmisten palvelut), mutta erityisesti  
  maakunnallisen lape -hankkeen akvaariomuotoisesti toteutettavan väliarvioinnin suunnittelu ja toteutus sekä 
  oman lape -tietoperusteisuutta edistävän osahankkeen työpajakokonaisuuden toteuttaminen.  Todettiin, että 
  kevätkausi jatkuu hektisenä maakuntapaketin rakenteiden ja sisältöjen pohtimisen merkeissä (TKKI- toiminnot) 
  myös osaamiskeskuksessa sekä tietenkin alan substanssien kehittämisen parissa. Ohjausryhmä pohti yleisemmin 
  mm. kasvupalvelujen yhä ratkaisematonta tilannetta sekä työn ja sosiaalityön yhtälöä. 

          Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
5§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintakertomus 2017 

                Esitys: Anne Saarijärvi esittelee tammikuun 2018 loppuun mennessä kommentoidun toimintakertomuksen sekä 
                arviointikoosteen vuoden 2017 toiminnasta. 
                Käsittely: Ohjausryhmä oli tutustunut toimintakertomukseen, läpikäytiin tekstiä vielä kursorisesti lävitse ja esiteltiin 
                myös arviointikooste vuodesta 2017. Täydennyskommentteja ei tullut keskustelussa esiin, joten toimintakertomus 
                hyväksyttiin sellaisenaan. Arvioinnin keskiarvo oli yli 4 (asteikolla 1-5). Erityisesti olimme onnistuneet  
                vahvistamaan sosiaalialan ammatillista osaamista ja identiteettiä, mutta muutenkin toiminta arvioitiin eri 
                strategioista johdetuilla painopistealueilla tasaisen hyväksi.  Pohjoismaisen yhteistyön hyödyntäminen ei 
                kuitenkaan vielä näy kovin hyvin kunnissa, vaikka sen osa-aikaisella (3,5 kk/vuosi) resursseilla kuitenkin 
                tuotetaan mm. erilaisia raportteja alueiden käyttöön. Toiminnan vahventaminen edellyttäisi myös tuntuvampaa 
                resursointia. Ohjausryhmästä todettiin, että kaiken kaikkiaan osaamiskeskuksessa on reagoitu varsin 
                onnistuneesti toimintaympäristön muutokseen.  

          Päätös: Merkitään tiedoksi 
 
6§ Katsaus Etelä-Pohjanmaan SOTE:n tilanteeseen 

Esitys: Harri Jokiranta tiedottaa alueellisen valmistelun ajankohtaisasioista sekä keskeisimmistä valtakunnallista  
ajankohtaissisällöistä. 

         Käsittely: Harri Jokiranta kertoi EP:n lähiajan ajankohtaisasioista ja esitteli viimeisimpiä kaavioita mm. 
         järjestämisvastuun ja tuotannon aikatauluista sekä tulevasta sotemaailmasta. (ks.liitediat) Keskusteltiin 
         yleisemminkin mm. sosiaalityön ja -palvelujen sisällä käytävistä hieman jännitteisistä keskusteluista esimerkiksi 
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         suhteessa digipalvelujen kehittämiseen ja palveluohjaukseen. (ks. linkki Aikuissosiaalityön päivien materiaalit) 
         Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
7§ Muut asiat 
        - Tiedoksi: hankkeiden katsauksia (osa jaettu tilaisuudessa) http://uusiep.fi/wp-content/uploads/2018/02/lape-uutiskirje-1-2018-

6.2.2018-final.pdf 

- SONet BOTNIAn strategiapäivän 19.1.2018 Härmä) materiaalit löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta 
http://www.sonetbotnia.fi/etusivu/SONet_BOTNIAn_strategiapaiva_19.1.2018__178.html 

- Tiekartta onnistuneeseen integraatioon - tilaisuus 25.1.2018 (materiaalit  http://uusiep.fi/tutustu/aineistot/ 
- Aikuissosiaalityön päivien 31.1.–1.2. 2018 Turku  

(http://www.vasso.fi/tapahtumat-ja- ajankohtaista/tapahtuma/aikuissosiaalityonpaivat-2018-turun-logomossa/ 

 
Tulevia tilaisuuksia: 

 Aikuissosiaalityön klubi: teemana visiot ja prosessit.  20.2.2018 (Seinäjoki, Nurmo) 

 Muutoksen tuen -työpajat 23.3. ja 8.6.2018 (SeAMKin ja SONet BOTNIAn Lape -osahanke) Seinäjoki  

 Gerontologisen sosiaalityön maakunnallinen työpaja ”Gerontologinen sosiaalityö asiakasohjauksessa” 
20.3.2018 

• Kuntien ja terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden tapaaminen 11.4.2018 
• EP:n työllisyyden ja sosiaalisen kuntoutuksen hankkeiden kehittämisen kierrätyspäivä, 26.4.18 Seinäjoki 
• ”Ketjulähettitoimintaa sotessa” -arviointi -ja kehittämisiltapäivä tähänastisista kokemuksista 30.5.18 

 SONet BOTNIAn, THL:n ja Lape -hankkeiden yhteiskehittämisen päivä (monialainen arviointi alkusyksy 2018) 
 Lastensuojelun edunvalvonta lastensuojelu- ja rikosprosessissa (5 op) koulutuskokonaisuus siirtynyt - tulossa 

mahdollisesti uudelleen markkinointiin vuoden 2018 aikana 
http://www.sonetbotnia.fi/etusivu/Lapsen_edunvalvonta_lastensuojelu__ja_rikosprosessissa__koulutuskokonaisuus_kaynnistymassa_16
.11.2017_175.html 

 
8§ Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous. 
              Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.35. Seuraava kokous 26.3.2018 klo 9-11.30. 
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