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1 § Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05. 
 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
          Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 
          Käsittely: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 
          Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi. Koska osallistujamäärä oli vähäinen 
          päätettiin, että tietyt asiat käsitellään tällä kerralla mm. soten osalta hieman yleisemmällä tasolla ja tarkemmin 
          seuraavissa kokouksissa. 
 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
          Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 
          Käsittely: Edellinen pöytäkirja todettiin sähköisesti tarkastetuksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi  
          ehdotettiin ja valittiin Eija Hautamäki ja Oili Ylihärsilä. 
          Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
4§ Lyhyesti ajankohtaiset SONet BOTNIAssa           
          Esitys:  

 SONet BOTNIAn toimintasääntö ja rahoitustilanne:  
-Etelä-Pohjanmaalla kaikki sopimuskunnat ovat hyväksyneet SONet BOTNIAn toimintasäännön, joka ulottuu 
vuoden 2016 loppuun. Johtoryhmä on käynyt keskusteluja siitä, että sopimuskuntien (Seinäjoki, Vaasa, 
Kokkola) lisäksi myös muut kunnat vuoden 2017 alusta osallistuisivat rahoitukseen. Tätä varten EP:n 
alueellinen ohjausryhmä keskusteli ja päätti ehdottaa SONet BOTNIAn johtoryhmälle, että jo vuoden 2015 
alkupuolella käynnistettäisiin selkeä informatiivinen selvitys osaamiskeskuksen ylläpitoon tarvittavasta 
rahoituksesta koskien alueen kuntia ja kuntayhtymiä. Tämän lisäksi ehdotettiin, että osaamiskeskus jalkautuisi 
2015 aikana kuntiin (kuntakierrokset). Nopeaa aikataulua ehdotetaan siitä syystä, että kuntien 
talousarviolaadinta alkaa jo vuoden alkupuolella.  
-Sosiaalialan osaamiskeskusten rahoitusleikkaus on menossa edustakuntakäsittelyyn ja tilanne ratkennee 
joulukuulla. 

 SONet BOTNIAn koordinoima Sosiaali-, sosiaali- ja terveysalan sekä sosiaalityön opetus- ja tutkimuskeskusten 
(klinikoiden) verkosto kokoontui Seinäjoella Mediwestissä 16.9. 14 keskustelemaan ajankohtaistilanteistaan 
sekä sosiaali- ja terveysalan opetus- ja tutkimuskeskustoiminnan edistämisestä pohjalaismaakunnissa. 
Verkosto pohti yhteistyötä sosiaalialan lakisääteisen kehittämisrakenteen, sosiaalialan alueellisten 
osaamiskeskusten ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteenvetona todettiin, että Pohjanmaan maakunnissa 
tapahtuu tällä hetkellä paljon sosiaalityön opetuksen, tutkimuksen ja käytännön sosiaalityön kehittämisessä ja 
toivottiin myös yhteistä näkyvyyttä toiminnalle, joka valtakunnallisestikin on merkittävää. SONet BOTNIA 
osallistuu myös maksullinen palvelutoiminnan kautta klinikkakehittämiseen Pohjanmaalla (Linkit klinikoiden 
verkkosivuille: Seinäjoen sosiaalityön opetus- ja tutkimuskeskus http://www.uta.fi/yky/sty/praksis/seinajoki.html, Kokkolan 

yliopistokeskus Chydeniuksen klinikkatoiminta https://www.chydenius.fi/tutkimus/sosiaalitieteet/hankkeet/sosklinikka/klinikkatoiminnan-
taustat, Vaasan seudun sosiaalityön opetus-ja tutkimusklinikka  
http://www.fskompetenscentret.fi/vart_jobb/projekt/vasaregionens_undervisningsklinik/) 

 Sosiaalialan tiedonhallinnan alueellisen kehittämisen valtakunnallinen yhteistyöverkosto; valtakunnallisilla 
osaamiskeskuspäivillä Lappeenrannassa 28.–29.8.2014 käynnistettiin sosiaalialan tiedonhallinnan alueellisen 
kehittämisen valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Toiminnan tavoitteena ovat mm. vertailukelpoisen 
selvitystiedon tuottaminen, valtakunnallisen ja alueellisen kokonaiskuvan luominen, kehittämisen 
yhteensovittaminen ja työnjaosta sopiminen sosiaalihuollon tiedonhallintaa koskevissa asioissa. Verkoston 
toimintatapoja ovat säännölliset kokoontumiset ja tietohallinnan kehittämisestä tiedottamisen yhteinen 
postituslista. Verkostoa koordinoi Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO:sta.  
SONet BOTNIA:n yhdyshenkilöinä verkostossa ovat Iiris Jurvansuu ja Arto Rautajoki. (ks. liitetiedosto Kansa -
kehittämiskokonaisuudet) 

 SOS II -hanke ja mallinnus toimeentulotuen siirrosta Kelalle:  SOS II -hankkeen ohjausryhmä käsitteli syyskuun 
kokouksessaan muutosesitystä hankesuunnitelmaan ja päätti, että SOS II-hankkeen kehittämistyössä 
huomioidaan tulevat muutokset (uusi sosiaalihuoltolaki ja tt-tuen siirto Kelaan) siten, että kunnissa 
käynnistetään keskusteluja siitä, mitä täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ovat/voisivat olla 

http://www.uta.fi/yky/sty/praksis/seinajoki.html
https://www.chydenius.fi/tutkimus/sosiaalitieteet/hankkeet/sosklinikka/klinikkatoiminnan-taustat
https://www.chydenius.fi/tutkimus/sosiaalitieteet/hankkeet/sosklinikka/klinikkatoiminnan-taustat
http://www.fskompetenscentret.fi/vart_jobb/projekt/vasaregionens_undervisningsklinik/
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aikuissosiaalityön työvälineenä v. 2017. Lisäksi hankeen avustuksella voidaan laatia prosessimallinnuksia 
täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen prosesseista kunnissa, joissa tätä halutaan pohtia jo nyt. 
Hankkeessa kootaan myös kuntien näkemyksiä ja huolia toimeentulotuen siirtymiseen liittyen sekä käydään 
keskustelu hankehenkilöstön kanssa työn käynnistämisestä 10 -11/2014, jonka jälkeen viestitetään tästä 
kunnille ja tarjotaan halukkaille mahdollisuutta ko. pilotointiin.  

               Päätös: Merkitään tiedoksi. 

5§  Sote -järjestämisen kysymykset (osaamiskeskusten lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen 
      esityksen luonnoksesta) 
      Esitys: Sosiaalialan osaamiskeskuksilta pyydettiin 14.10.2014 mennessä lausuntoa sosiaali- ja terveysministeriön 
      asettaman sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarisen ohjausryhmän laatimasta luonnoksesta halli- 
      tuksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.( HE-luonnos on 

       julkaistu ministeriön internet -sivulla: http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot. Lisätietoa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta löytyy 

       osoitteesta: www.stm.fi/sote-uudistus.) Koska tässä ei pyydetty suoraan lausumaan kehittämisen rakenteista, SONet 
      BOTNIA on osallistunut sosiaalialan osaamiskeskusten yhteiseen vapaamuotoiseen lausuntoon, jossa otettiin kantaa 
      myös tutkimuksen ja kehittämisen rakenteisiin. Lausunnossa otettiin kantaa seuraaviin keskeisiin sisältöihin:  
     1)järjestämisvastuu / sote- alueen järjestämispäätös, 2)palvelujen tuottamisvastuu, 3)palvelujen saatavuus ja 
      saavutettavuus (lähipalvelut), 4) hallinto, ohjaus ja suunnittelu, 5)tutkimus, ja kehittäminen, koulutus ja 6)rahoitus 
      Käsittely: Arto Rautajoki esitteli lausunnon valmisteluprosessia ja sisältöjä sekä SONet BOTNIAn omaa lausuntoa. 
      Yhteisessä lausunnossa korostetaan mm. jatkuvuuden turvaamista, alueellisia tarpeita ja rahoituksen          
      tasapuolisuutta verrattuna terveydenhuoltoon. SONet BOTNIA on laatinut myös oman lausuntonsa, jossa otetaan 
      kantaa erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan kokonaisuuteen. 
      (Ks. lausunnot tarkemmin liitetiedostoista). 
      Todettiin, että sosiaalialan osaamiskeskukset ja perusterveydenhuollon yksiköt löytyvät tällä hetkellä järjestamislain 
      perusteluista, mutta erilaiset tulevan toiminnan variaatiot ovat vielä hyvin avoimia esim. sen osalta kootaanko kehit- 
      täjiä johonkin yhteen verkostoksi vai miten toimintaa toteutetaan.      
      Koska osallistujamäärä oli tällä kertaa vähäinen sovittiin, että ohjausryhmä käsittelee laajemmin sote  -järjestämisen 
      etenemistä alueella tulevissa kokouksissa. 
      Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
6§ SONet BOTNIAn tulevan kauden 2015–16 painopisteet ja maakunnalliset toimintasuunnitelmat -tarkentavia linjauksia  
     kehittämistoimintaan  
           Esitys: SONet BOTNIAn ohjausryhmien alueellisten ja aiempaa tiiviimpien toimintasuunnitelmien 
           valmistelu ajoittuu loppuvuoteen 2014. Koska alueellisen ohjausryhmän edellisessä 12.8.14 kokouksessa todettiin 
           toimintaympäristön muutosten (mm. vielä avoinna olevat mahdolliset lakimuutokset sekä kehittämisrakenteen 
           muodostuminen) vaikeuttavan strategisten painopisteiden tarkentamista maakunnassa esitetään, että 
           toimintasuunnitelma rakentuisi päivittyen parhaillaan meneillään olevaan sosiaalihuollon käytännön 
           kehittämistyöhön alueella. Valmisteluprosessi rytmittyy siten, että alkuvuodesta 2015 järjestettävässä vanhan ja 
           uuden ohjausryhmäkokoonpanon yhteisessä kokouksessa tehdään vielä yhdessä priorisointeja ja linjauksia 
           maakunnalliseen toimintaan sosiaalialan kehittämisessä/kehittämisen tukemisessa. 
           Käsittely: Anne Saarijärvi esitteli edellisen ohjausryhmäkokouksen jälkeen täydentynyttä käytäntökehittämiselle 
           pohjautuvaa alueellisen toimintasuunnitelman aihiota. Ohjausryhmän paikalla olleet jäsenet pitivät hahmotelman 
           pohjalta etenemistä mahdollisena kävivät evästekeskustelua sisällöistä ja SONet BOTNIAn toiminnassa 
           Etelä-Pohjanmaan alueella toimintakaudella 2015–16. Seuraavassa keskeisiä kommentteja luonnokseen: 
 
           Sosiaalialan käytäntökehittämisen osalta (tavoite 1) ohjausryhmällä ei ollut täydennettävää. Sosiaalialan 
           tiedontuotannon kohdalla (tavoite 2) erityisesti jo käynnistettyä hyvinvointitiedon kokemuscase -toimintaa (SB+  
           SeAMK) pidettiin hyvänä avauksena myös pohdittaessa osaamiskeskuksen ”tuotteita”. Tähän täydentävää 
           yhteistyökumppanuutta ehdotettiin haettavan jatkossa mahdollisesti myös mm. Epanet -tutkijaryhmästä. 
           Ohjausryhmä pohti myös keväällä 2014 esitellyn Sosiaalitaidon sosiaalialanpalvelujen tila -tyyppisen 
           selvitystoiminnan soveltamista SONet BOTNIAn toimintaympäristöön. Ohjausryhmä korosti, että tähän 
           ryhdyttäessä tulisi resursointi kuitenkin pohtia huolella ja ehdotettiin yhteistyötä mm. perusterveyden 
           huollon yksikön ja ammattikorkeakoulun kanssa.  
           Sosiaalialan ja integroituvan sosiaali- ja terveydenhuollon monialaisen tiedolla johtamisen kokonaisuuden 
           osalta (tavoite 3) ohjausryhmä piti järkevänä nykytoimintaa kuvaavaa, myös uudelle kaudelle asetettua tavoitetta 

http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot
http://www.stm.fi/sote-uudistus
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           yhteistyöstä alueellisten toimijoiden (mm. EP:n liitto ja Aksila) sekä Kuntaliiton kanssa. Ehdotettiin, että esim. 
           yhteistyössä perusterveyden huolloyksikön kanssa painopistettä voitaisiin muuttaa vielä enemmän nykyisen 
           hyvinvointijohtamisen sijasta johtaminen hyvinvoinnissa -suuntaan ja toteuttaa yhä monialaisempana. Sote – 
           alueen koordinaatiorakenteiden kehittämiseen (tavoite 4) ohjausryhmän jäsenillä ei ollut täydennettävää. 
           Pohjoismaisen yhteistyön osalta kirjattuja sisältöjä pidettiin tärkeinä ja toivottiin erityisesti vierailuja 
           Pohjalaismaakuntien alueelle. Mm. ruotsalaiset käytäntökokemukset evidence based -toiminnasta 
           kiinnostavat alueella ja todettiin, että vastavuoroisesti myös suomalaisilla ratkaisuilla voisi olla annettavaa 
           muille.Ohjausryhmä pohti myös alueellisten toimijoiden mahdollisia kontakteja pohjoismaihin ja niiden 
           hyödyntämistä tässä (esim. Epanet). 
           Päätös: Anne Saarijärvi kirjaa ehdotukset ja jatkaa toimintasuunnitelman valmistelua ohjausryhmän seuraavaan 
           kokoukseen mennessä. Todettiin kuitenkin, että vielä myös tulevan kauden ohjausryhmäjäsenillä on mahdollisuus 
           vaikuttaa sisältöihin (ns. uuden ja vanhan ohjausryhmän saattaen vaihto -kokous tammi-helmikuulla 2015). 
 
7§ Ajankohtaista Väli-Suomen Kasteessa  
           Esitys: Väli-Suomen Parempi arki -kehittämishanke 2015–17  
              Käsittely: Todettiin, että Väli-Suomen Parempi arki -hankehakemus on toimitettu STM:lle 30.9.14, mutta budjetin 
           karsintaan liittyvät linjaukset ovat olleet haastavia. EP:n osalta perusterveydenhuollon yksikkö Aksila on 
           koordinoinut valmistelujen loppuunsaattamisesta yhteistoiminta-alueilla olevien kuntien kanssa, mutta SONet 
           BOTNIA sovitusti ollut yhteystahona niihin kuntiin, joissa sosiaalitoimi on vielä itsenäisenä. Hankekirjoittamisen 
           viimeistelyyn osaamiskeskuksesta osallistui aikataulujen mahdollistamana lähinnä Pohjanmaan kehittämissuun- 
           nittelija, vaikka prosessin aikana SB oli laajemmin mukana taustoittamassa Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan 
           yhteistä hankekokonaisuutta. 
           Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
8§ Katsaus SONet BOTNIAn kehittämistoimintaan EP:llä 
            Esitys: Luodaan katsaus SONet BOTNIAn lähiajan toimintaan Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. 
            Käsittely: Anne Saarijärvi esitteli parhaillaan menossa olevan kehittämistyön sisältöjä EP:llä (osittain 
            ylimaakunnallisesti). Esityksen pääpaino oli SONet BOTNIAn koordinoimien verkostojen/hankeyhteistyön 
            lähiajan toiminnassa (ks. liite 2) sekä TKI -toiminnan yhteistyönä toteutuneista tiedontuotantoon liittyvissä 
            prosesseista:           
            Aikuissosiaalityön osalta Etelä-Pohjanmaan aktivointiresurssit 2014 -selvitys: SONet BOTNIAn toimeksiantona 
            toteutettu TKI- harjoitustyö on valmistumassa (SeAMK); tiedotusta tulossa loppusyksyn aikana tilaisuuksissamme 
            Nuorten kokemustietoon pohjautuva artikkeli valmisteilla EP:n hyvinvointikatsaukseen 11/2014 (opiskelijoiden 
            toteuttamat haastattelut osana TKI -harjoittelua ja analysointi SONet BOTNIAn ja SeAMKin yhteistyönä) 
            sisältönä mm. nuorten/nuorten aikuisten näkemyksiä ja kokemuksia hyvinvoinnista ja palvelujärjestelmästä sekä 
            myös sen kehittämisestä (ml. sähköiset palvelut) 
            Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
9§ Muut tiedotettavat asiat:  

• SONet BOTNIAn, SOSTE ry:n ja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen 4.9.2014 
ylimaakunnallinen koulutus- ja keskustelutilaisuus SOSIAALIHUOLTOLAKI – Sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhteinen haaste vai mahdollisuus? keräsi lähes 200 osallistujaa. (ks. materiaalit SOSTEn verkkosivuilta) 

• Sosiaalialan osaamiskeskukset mukana Eduskunnan pikkuparlamentin auditorion 17.9. 14 keskustelu- ja 
vaikuttamistilaisuutta ” Quo vadis- sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa!”. SONet BOTNIAsta alustajina: Sosiaali- 
ja terveysjohtaja Jussi Salminen: ”Onko sosiaalityön arki kunnossa? Miten voisimme järjestää sosiaalityön ja –
palvelut paremmin”-teemasta ja kehittämissuunnittelija, Marjo Hannu-Jama, SONet BOTNIAsta 
pohjoismaisesta erityistehtävästä esitteli kehittämisnäkökulmaa Ruotsin mallin pohjalta – sosiaaliala vahvassa 
asemassa? http://www.socca.fi/uutiset/sosiaalipalvelut_sote-uudistuksessa_-seminaarin_antia.6338.news 
 

Tulevia tilaisuuksia: 

 Aikuissosiaalityön klubi 20.10.2014-teemana Kuvastin–itse-ja vertaisarviointi sekä sosiaalinen raportointi 
(Seinäjoki) 

 EP:n lapsiperhepalvelujen monialainen kehittäjäverkosto 23.10.2014 -teemana osallisuus lapsiperhepalveluissa 
(Seinäjoki) 

 SONet BOTNIAn ja Aksilan yhteistyökokous 27.10.14     

http://www.soste.fi/tapahtumat/yhteiskunnalliset-areenat/aiemmat-tilaisuudet/sosiaalihuoltolaki-haaste-vai-mahdollisuus-seinajoki.html
http://www.socca.fi/uutiset/sosiaalipalvelut_sote-uudistuksessa_-seminaarin_antia.6338.news
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SOS  II -hankkeen EP:n asiantuntijaryhmä 30.10.14 

 Mitä Kasteen jälkeen - miten hankkeen aikaansaannokset muuttuvat käytänteiksi? – EPSHP:n järjestämä 
yhteistyöpäivä oppilashuollon toimijoille sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin parissa toimiville viranhaltijoille ja 
luottamushenkilöille 12.11.14- esittelyssä mm. SONet BOTNIAn työprosessimallinnuksia 

 EP:n sosiaali- ja perusturvajohdon sekä sosiaalihuollon lähijohdon yhteinen työkokous 24.11.14 (Seinäjoki) 
Vieraana Paula Risikko. 

 SOS II -hankkeen rakenteellisen sosiaalityön EP:n työpaja 26.11.14 (Seinäjoki) 

 SONet BOTNIAn ylimaakunnallinen lastensuojelun kehittäjäverkosto, vieraana lastensuojelun juridinen 
asiantuntija Eeva Valjakka 27.11.14 (Kokkola) 

 EP:n lapsiperhepalvelujen monialainen kehittäjäverkosto 4.12.14 -teemana hyvinvointijohtaminen ja 
tiedontuotanto (Seinäjoki) 

 EP:n hyvinvointijohtamisen verkoston kokoontuminen - ajankohtaista tiedolla johtamisessa 16.12.14(Seinäjoki) 
 
10§ Seuraava kokous 
Kokousajankohdaksi ehdotetaan 11.12.14 klo 9.30–11.00. Huom! kokouksen jälkeen ajankohtaa on jouduttu siirtämään 
uuteen ajankohtaan 15.12.14 klo 11.00 – 12.45.  
            
11§Kokouksen päättäminen. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.33.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 1. 

                                                    
 

SONet BOTNIAn visio 2017: Johtoryhmän tarkentama ja päättämä SONet BOTNIAn visio 

vuoteen 2017 (ml. strategisiset painopisteet)  

 
SONet BOTNIA on Pohjanmaan maakuntien alueen monialainen, ketterä verkosto-jen kokoaja ja 
yhteistyön rakentaja, moniosaaja ja vaikuttaja sosiaalisen ja  hyvinvoinnin kehittämisessä.     

 tukee sopimus- ja verkosto-organisaationa eheän, taloudellisesti kestävän ja vaikuttavan 
sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta 

 tukee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä ja osaamisen kehittämistä  
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 tukee julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä 
 tukee eri hallintokuntien, palvelun tuottajien ja alueiden yhteistyötä  
 tekee sopimusyhteistyötä ja osana maakunnallista tilannetta saa toimijat katsomaan eri 

alueiden tarpeita 
 hyödyntää toiminnassaan sosiaali- ja terveyspalvelujen alueellista tiedontuotantoa, 

tutkimusta ja arviointia 
 

Strategiset painopisteet: 
 Sosiaalialan ja sosiaali- ja terveydenhuollon käytännönläheisen kehittämistyön tukeminen 
 Sosiaalialan ja hyvinvointitiedontuotannon kehittäminen 
 Sosiaalialan ja integroituvan sosiaali- ja terveydenhuollon monialaisen tiedolla johtamisen 

edistäminen 
 Yhdentyvien alueellisten koordinaatiorakenteiden kehittämisen edistäminen 
 Pohjoismainen yhteistyö (ml. pohjoismainen tieto ja osaaminen, asiakaslähtöinen 

tietotuotanto ja tutkimus sekä pohjoismaisen vuorovaikutuksen ja verkostojen 
rakentaminen, sosiaalialan osaaminen moniammatillisissa työkäytännöissä)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 
Liite 2. 
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