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kokouskutsu / pöytäkirja 
 
AIKA:  1.9.2015 13.00–15.00 
PAIKKA: Mediwest, 2. krs kahvihuone (osoitteessa Koskenalantie 16) 
 
Harri Jokiranta  
Anneli Saarinen  
Päivi Saukko 
Markku Valo 
Oili Ylihärsilä 
Eija Ala-Toppari-Peltola Terhi Järvi   
Maria-Liisa Nurmi Maarit Lehtonen   
Tarja Palomäki Eija Hautamäki  
Tytti Luoto   
Johanna Lamminen Piia Aro 
 Kati Mäkelä Marita Neiro 
Anna-Kaisa Pusa Terhi Haapala 
Tanja Penninkangas Rauni Lanamäki 
Erja Heikinniemi Kirsi Koski-Säntti  
Esko Kiviniitty Tarja Seppälä  
Päivi Rinne Timo Toikko  
Tuula Kostiainen Satu Ylinen 
Marko Rossinen  
Eva Blom Riitta Vatanen 
Jouni Nummi Ulla Yli-Hynnilä  
Tarja Tenkula                                                                                          Teemu Puolijoki   
Arto Rautajoki  
Anne Saarijärvi (esitt./siht.) 
Eskoon edustajana tässä kokouksessa:  
Maarit Vinni  
 
ASIAT: 
1§ Kokouksen avaus 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
4§ Ajankohtaista hankekehittämisessä (Kaste) 
 5§ Uuden ESR -valmistelun eteneminen – kehittämistyötä sosiaalihuoltolain toimeenpanon tueksi 
6§ Tiedotettavat asiat 
7§ Seuraava kokous  
8§ Kokouksen päättäminen 
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1 § Kokouksen avaus 
       Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05 
 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
          Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 
          Käsittely: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi sillä muutoksella, että pykälien 4 ja 5 
          järjestys vaihtaa paikkaa ja uuden ESR -hankkeen valmistelu käsitellään ensimmäiseksi SONet BOTNIAn 
          pyynnöstä. 
          Päätös: Hyväksyttiin em . muutoksin. 
 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
          Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat 
          Käsittely: Edellinen pöytäkirja todettiin sähköisesti tarkastetuksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi  
          ehdotettiin ja valittiin  Tarja Palomäki ja Maarit Vinni. 
          Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
4§  Uuden ESR-hankevalmistelun eteneminen (STM) – kehittämistyötä sosiaalihuoltolain toimeenpanon tueksi 
       Esitys: STM on lähestynyt sosiaalialan osaamiskeskuksia ja SONet BOTNIA on ottanut koordinoitavakseen 
       valtakunnallisen osaamiskeskusten yhteisen ESR- hankevalmistelun sosiaalihuoltolain toimeenpanoa tukemaan. 
       Käsittely: Arto Rautajoki ja Anne Saarijärvi kertovat valmistelun tämänhetkisestä tilanteesta, tarkentuneista 
       valmisteluaikatauluista, painotettavista sisällöistä ja rahoitukseen liittyvistä yksityiskohdista.  
       Ohjausryhmä käy keskustelua tarkentuneista linjauksista suhteessa EP:n alueen kehittämistarpeisiin ja nimeää 
       tarvittaessa alueellisen työrukkasryhmän maakunnallisen kokonaisuuden valmisteluun sekä sopii muista 
       valmisteluprosessin vaatimista lähikuukausille ajoittuvista konkreettisista toimenpiteistä. 
       Ohjausryhmä kävi pohtivaa keskustelua Anne Saarijärven diaesityksen pohjalta (ks. liitediat). STM on lähestynyt 
       sosiaalialan osaamiskeskuksia ja toivoo osaamiskeskusten yhteishankkeelta SHL:n toimeenpanon tueksi asiakas 
       edellä kehitettäviä toimintamalleja. 
       SONet BOTNIA/SeAMK Oy toimii hankkeen hallinnoijana ja muut osaamiskeskukset osatoteuttajina. Ideana on se, 
       että alueen kunnat saavat tätä kautta tukea alueilleen näiden tarpeista rakennettujen kehittämispilottien mukaiseen 
       kehittämistyöhön ja resurssia työpariksi. 
       Kehittämistyön punaisena lankana on: 1.SHL:n mukaisen asiakastyön prosessin tukeminen ja lain toimeenpanon  
       vaatimien asiakastyön sisältöjen ja käytäntöjen käytännönläheinen, konkreettinen kehittäminen tässä (ks. STM:n 
       kaavio) -ajatuksella, mitä sosiaalityö on uusissa rakenteissa sekä 2.. Rakenteellisen, tietoon perustuvan 
       sosiaalityön kehittäminen rinnalla päätöksenteon tueksi. Rakenteellisen sosiaalityön kehittämiskokonaisuuteen 
       SONet BOTNIAn alueelle on suunniteltu KYC:n Tietoon perustuvan sosiaalityön sovellettua jalkauttamismallia.  
       Keskusteltiin siitä, että myös SeAMKilla voisi olla tähän roolia EP:llä. KYC ratkaisua pidetään hyvänä, koska heillä 
       on jo vahvaa osaamista, mutta myös yhteistyötä Tay:n suuntaan pidetään mahdollisena. Myös SeAMKilla jo SOIL – 
       hankkeessa on ollut vastaavan tyyppistä toimintaa.  Uudessa hankkeessa yhteistyö voisi olla esimerkiksi  
      ”kehittävää jalkautumistyötä” sosiaalitoimistoihin ja opintojaksojen viemistä käytäntöihin. Myös päättyvän SOS II – 
       hankkeen jäljiltä löytyy vielä kehittämistä vaativia sisältöjä, joista hyviä käytäntöjä mahdollisin uusin miksauksin 
       saataisiin ESR -hankkeen myötä syvennettyä ja levitettyä laajemmiksi toimintamalleiksi. Muistutettiin ESR – 
       hankkeisiin liittyvistä reunaehdoista, joiden mukaan mm. asiakkaat ovat prosesseissa mukana kehittämistyössä. 
 
       Keskustelun perusteella erityisesti tietoon perustuvan sosiaalityön kokonaisuus kiinnostaa EP:llä: mm. opiskelijat 
       voisivat myös olla ohjatusti analysoimassa tiedontuotantoa. Myös SHL:n mukaisesta asiakasprosessista erityisesti 
       palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen ja työparikäytäntöjen kehittäminen nousivat esille. Osallistuvat pohtivat ison 
       kokonaisuuden merkitystä, jossa sosiaalityön teorian mukaisesti kehitetään konkreettisten pilottien kautta työtä.  
       Kyseessä on siis laajasti ymmärrettynä sosiaalityön kokonaisuus ja tiedontuotannon tuominen tähän. Silti 
       asiakasprosessin ”palastelun” nähdään selkiyttävän työkäytäntöjä.  Osallistujien käymän keskustelun perusteella 
       EP:llä on kiinnostusta lähteä mukaan kehittämishankkeeseen joko ”avainkunniksi” tai muuten SONet BOTNIAn 
       kautta alueille kanavoitumaan uudenlaisen sosiaalityön kehittämistyöhön. Myös järjestöjä ja muita yhteistyötahoja 
       kaavaillaan kumppaneiksi hankkeeseen.  Valtakunnallinen yhteishanke vaatii sitä, että puolet sosiaalialan 
       osaamiskeskuksista ovat mukana. Tällä hetkellä työntekijäresurssia on kaavailtu 1-2/ oskealue, mutta 
       valtakunnallinen kokonaisuus rakentuu koko ajan rinnalla. Hanke tulee olemaan 3-vuotinen.  
       Sovittiin, että SONet BOTNIAsta lähtevän infokirjeen pohjalta mm. kunnissa keskustellaan sisällöistä ja 
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       osallistuminen hankkeeseen ilmoitetaan sähköpostitse Anne Saarijärvelle 16.9.2015 
       mennessä. Aikataulu johtuu siitä, että 17.9.15 SONet BOTNIAn tiimi suunnittelee toimivan kokonaisuuden 
       valtakunnalliseen kehikkoon. Hakuaikaa on 3.11.2015 saakka. 
        
       Maarit Vinni Eskoosta esitteli niin ikään valtakunnallista ESR valmistelua vuosille 2016–2017: tavoitteena on tukea 
       vammaisen henkilön osallisuutta yhteiskuntaan uudistuvan vammaispalvelulain mukaisesti henkilökohtaisen avun 
       keskuksiin kehittämistyötä fokusoiden. Eskoo tulee hallinnoimaan hanketta. SOCOM toimii Eskoon kumppanina 
       hankekirjoittamisessa. (Ks. tarkempaa infoa liitteistä) Lisätietoja voi tiedustella Maarit Vinniltä. Haku päättyy tässäkin 
       3.11.2015. 
        Päätös: Merkitään tiedoksi 
 
5§  Ajankohtaista hankekehittämisessä (Kaste -hankkeet) 
         Esitys: Lyhyt tietoisku käynnistyvien ja päättyvien hankkeiden tilanteista  
         Käsittely: Arto Rautajoki ja Anne Saarijärvi tiedottavat ohjausryhmälle käynnistyvien (Kansa koulu -hanke ja 
         Parempi arki -hanke) ja päättyvien hankkeiden tilanteesta (LasSe – ja SOS II-hankkeet). Ohjausryhmä keskustelee 
         alueellisena foorumina tarvittavan ja yhteistyönä toteutettavan tuen muodoista ja toteuttamistavoista uusien 
         kehittämishankkeiden käynnistymisvaiheessa ja myös juurruttamisen tavoista päättyvissä lastensuojelun ja 
         aikuissosiaalityön kehittämiskokonaisuuksissa. 
 
- Kansa-kouluhanke sai rahoittajan tekemän korjauksen jälkeen 90 %:n valtionavustuksen. Valtionavustussumma on 

1 640 572 € valtakunnallisesti , mikä on tarkoitettu vuosille 2015-2017. Vuoden 2018 rahoitus haetaan myöhemmin 
erikseen. Kansa koulu  -hankkeessa edetään sitä vaihetta, että yhteistoimintasopimukset on tehty ja 
valtakunnalliset projektipäälliköt palkattu.  EP:lle työntekijäresurssia rekrytoitaneen alkuvuodesta 2016. Arto 
lähestyy kuntasopimusasialla viimeistään syys-lokakuun johtoryhmäkokouksen jälkeen.  

-  Muiden hankkeiden päättyvää tai käynnistyvää kehittämistyötä on esitelty tarkemmin liitedioissa. 
         Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 

 
6§ Tiedotettavat asiat 
       -ajankohtaista SONet BOTNIAssa: 31.8.2015 Sote –seminaarin esitykset tulevat lähiaikoina SONet BOTNIAn 
        verkkosivuille  
        
Tulevia tilaisuuksia:         

 LaskeTUT -(THL:n lastensuojelututkimuksen koordinaation edistämishanke ja LasSe -hankkeen 
yhteisseminaari), 3.9.2015, Tampere 

 Etelä-Pohjanmaan monialainen lapsiperhepalvelujen kehittäjäverkosto 8.9.2015, Seinäjoki 

 SOS -hankkeen päätöseminaari 10.9.2015, Tampere  

 EP.n sosiaali- ja perusturvajohdon sekä sosiaalihuollon lähijohdon työkokous Työikäisten aktivointi ja 
osallisuutta lisäävät palvelut kunnassa 23.9.2015, Alavus 

 Vaikuttavuuden jäljillä- mitä tarvitaan tulevaisuuden perhekeskus- ja lapsiperhepalveluilta? seminaari 24.9.2015 
Seinäjoki 

 SONet BOTNIA on mukana myös syksyn aikana Aksilan  koordinoimissa yhteistoiminta-alueittain 
toteutettavissa seminaareissa (2.9.,3.9.,22.9.,21.10. ja 18.11.) 

 
 7§ Seuraavien kokousten sopiminen: 16.11.2015 klo 9-11 ja 11.12.2015 klo 10–12 
  
 8§ Kokouksen päättäminen 
      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50. 
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