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1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
      Puheenjohtaja Harri Jokiranta avasi kokouksen klo 9.15 ja todettiin läsnäolijat. 
        
2§ Esityslistan hyväksyminen 
          Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 
          Käsittely: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 
          Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
          Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat 
          Käsittely: Edellinen pöytäkirja todettiin sähköisesti tarkastetuksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi  
          ehdotettiin ja valittiin Johanna Lamminen ja Sirpa Tuomela-Jaskari. 
          Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
4§  Hankkeiden tilannekatsaus 
        Käynnistyneet/ rahoitusta hakeneet 

 Parempi arki 1.3.2015–31.10.2017.Sosiaali –ja terveydenhuollon toiminnallinen yhteistyö paljon palveluita 
käyttävien ja tarvitsevien asiakkaiden osalta 

 Kansa – koulu -hanke 1.8.2015–31.12.2017 Sosiaalihuollon asiakaskirjalain toimeenpano   
http://www.socom.fi/kansa-koulu/ 

 Pro SOS – hanke 1.3.2016–31.12.2018 ehdollinen hyväksymispäätös tammikuussa- tarkentava valmistelu 
30.4.2016 mennessä, kehitysjohtaja Arto Rautajoki 

 Rahoitusta vaille jääneet, alueellisessa ohjausryhmässä esillä olleet hankkeet: Vammaishanke (ESR) sekä 
kolmen Pohjalaismaakunnan yhteinen kokemusosaamista koordinoiva ja kehittävä hanke (RAY) 

 
Uusi ESR-haku avoinna 1.3.2016 saakka Keski- ja Länsi-Suomen alueelle. Haussa ovat mukana Etelä-Pohjanmaan, 
Keski-Suomen, Keski-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat (myös 
ylimaakunnallisesti). Painopisteenä: nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen 
edistäminen (erityisesti maahanmuuttajat), työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen työ- ja toimintakyvyn 
parantaminen, bio- ja kiertotalous sekä kansainvälinen yhteistyö. Lisätietoja https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/sokra/ajankohtaista/hakuajat 
 
Hallituksen kärkihankkeet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus  
1. Palvelut asiakaslähtöisiksi  
2. Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta 
3. Toteutetaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 
4. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 
5. Osatyökykyisille tie työelämään 

        
       Esitys: Kuullaan Parempi arki  - hankkeen projektikoordinaattori Carita Liljamon sekä  SONet BOTNIAn Arto 
       Rautajoen ja Anne Saarijärven tilannekatsaukset. Ohjausryhmä toteaa hankekehittämisen tilanteesta ja ottaa kantaa 
       2016 aikana hankehakujen kohteista ja tarpeesta alueella. 
       Käsittely:  
       Parempi arki: hankkeen Carita Liljamo esitteli hankkeen etenemistä ja lähiajan kehittämistoimia. (ks. liitediat).  
       Ohjausryhmä korosti, että myös maakunnallisessa TYPissä tehdään työtä samantyyppisten asiakkaiden 
       kanssa, joka yhteistyön tarpeena hankkeessa on tunnistettu. Asiakasohjauksen selkiyttämisen tavoitetta pidetään 
       tärkeänä myös Sotea ajatellen, mutta pohdittiin kuka valtakunnallisesti ottaa haltuun yhden suunnitelman 
       omistajuuden eli kuka koordinoi. Todettiin, että korostettavana asiana tämä tulisi ottaa mukaan jo järjestämislain 
       sisältöön.  
 
       Kansa koulu  -hanke: tiedotettiin hankkeen tilanteesta (ks. diat).  Tavoitteena on, että SONet BOTNIAn alueen 
       aluekoordinaattori aloittaa työnsä 1.4.2016. Aluekoordinaattorin tehtävä on vastata hankkeen aluetyön 
       organisoinnista SONet BOTNIAn toiminta-alueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa).  

       Käytännössä tehtävä toteutuu yhteistyössä SONet BOTNIAn vakinaisen henkilöstön kanssa. Sosiaali- 
       huollon asiakasasiakirjalain koulutus tulossa Seinäjoelle hankkeen ja SONet BOTNIAn järjestämänä 7.4.2016. 

http://www.socom.fi/kansa-koulu/
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/sokra/ajankohtaista/hakuajat
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/sokra/ajankohtaista/hakuajat
http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus
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       Vaasa toimii lastensuojelun teemassa SONet BOTNIAn alueen toiminta- ja tietomääritysten toimeenpanon pilottina  
       2/2016 lähtien, muina valtakunnallisina pilotteina tässä Jyväskylä ja Turku. 
 
       Pro SOS -hanke: saanut ehdollisen rahoituspäätöksen, budjettia karsittava ja STM:lle täydennetään hakemusta 
       uusien linjausten ja painotusten mukaisesti 30.4.16 mennessä. Uusi sosiaalityö uusissa rakenteissa korostuu,  
       palvelutarpeen arviointi ja uudet menetelmät mm. sen tukemiseksi ovat fokuksessa, sen sijaan tiedontuotanto 
       sellaisenaan karsiutuu, eikä Kela- siirto ole enää niin vahvana mukana. Koska edessä on mittava valtakunnallinen 
       toimijoiden ja sisältöjen karsiminen sekä painotusten uudelleen suuntaaminen, SONet BOTNIA toimii valmistelussa 
       yhteistyössä Pikassos Oy:n kanssa, mutta myös hallinnoija SeAMK on mukana uudessa suunnittelussa. 
       Ohjausryhmä totesi hankkeen yhdeksi SONet BOTNIAn painopisteeksi; järjestötyön mahdollisuuksia toivotaan 
       ymmärrettävän hankkeessa laajasti, ammattikorkeakouluyhteistyön ohella toivotaan myös yliopistojen mukanaoloa 
       ja mahdollisesti käytäntöjen kytkemistä esimerkiksi opetussuunnitelmiin. Todettiin, että tällä hetkellä jo syksyllä 
       osatoteuttajaksi tulleen yliopistokeskus Chydeniuksen rooli on yhä keskustelun alla, mutta tämän lisäksi hankkeen 
       hallinnoijan SeAMKin lisäksi muu mahdollinen korkeakouluyhteistyö pyritään huomioimaan suunnittelun edetessä. 
        
      Lapsi-ja perhepalvelujen (LAPE) -kärkihanke: 
      Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat yhdessä THL:n kanssa käynnistäneet keskustelut siitä, miten koota 
      lastensuojelun ydinprosesseja ja vaativia asiakastyöhön liittyviä ilmiöitä mallintava lastensuojelun 
      kansallinen kehittämis- ja koordinaatiorakenne osaksi lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa. Raken- 
      nettavan kehittämisklinikkatyöskentelyn yhteistyöverkostoon pyritään saamaan mukaan laajasti muitakin 
      toimijoita. Kärkihankkeista LAPE:n keskeiset sisällöt ja teemat olivat käsittelyssä tässä kokouksessa SONet  
      BOTNIAn 18.3.16 tulevan työkokouksen vuoksi, johon ohjelmaa esittelemään tulee erityisesti lastensuojeluun 
      ehdotettujen sisältöjen osalta THL:n kehittämispäällikkö Päivi Petrelius.  Osaamiskeskusten on toivottu 
      valtakunnallisesti profiloituvan omilla vastuuteemoillaan, mutta määrittelyprosessi on vielä kesken, samoin 
      keväälle ulottuva työrukkas- ja työryhmätyöskentely, jossa myös SONet BOTNIA on mukana, jatkuu linjaten 
      tavoitteita. 
      Ohjausryhmä informoi, että EPSOTE on menossa maakunnallisena pilottina mukaan LAPE -muutosohjelma- 
      työskentelyyn (tuleva Kuntaliiton haku). Ohjausryhmä pohti, miksi kokonaisuutta on pilkottu ja toivoi pikemminkin 
      yhteennivomista korostaen myös ns. rajapinnoilla tapahtuvien kumppanuuksien huomioimista. Myös koulutuksen ja 
      tutkimuksen kytkeminen halutaan turvata; ammattikorkeakoulujen lasuverkosto on jo mukana THL:n käynnistämässä 
      yhteistyössä, mutta myös esimerkiksi Tampereen yliopistolla todettiin olevan vahvaa lastensuojelun osaamista. 
      Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
5§  Kehittämistoiminnan painopisteitä SONet BOTNIAn alueella 2016 
          Esitys: Esitellään toimintasuunnitelman sisältöjä loppuvuodelle 2016.  Ohjausryhmä keskustelee esitetyistä 
          painopistevalinnoista ja suuntaa tarkentaen alueelle tarvittavaa  kehittämistoimintaa sekä linjaa maksullisen 
          palvelutoiminnan toteuttamista suhteessa sisältöihin ja resursseihin. 
 
          Käsittely: Monet ehdotetuista sisällöistä käsiteltiin jo edellisen pykälän yhteydessä. 
          Arto Rautajoki tiedotti uuden EPSOTE – valmistelua tukevan tiedontuotannon työryhmän työstä, (ks. lisätietoja  
          hankkeen sivuilta https://www.seinajoki.fi/seinajoenkaupunki/etela-pohjanmaansote/tyoryhmat/taustatieto.html) 
          Toimintasuunnitelman mukaisina sisältöinä alueella jatketaan vuoden 2016 aikana seuraavien  
          substanssialueiden kehittämistä: sosiaalityö (Pro Sos -hanke), tiedonhallinta (Kansa koulu -hanke, 
          vastuuhenkilöinä Iiris Jurvansuu ja Arto Rautajoki) sekä tiedontuotannon kehittämisen edistäminen uuden 
          taustatyöryhmän toimesta.   
          Kärki -hankkeiden mukaista kehittämistyötä kohdennetaan maakunnassa erityisesti lapsi-ja perhepalveluiden 
          muutosohjelman mukaisesti osaamiskeskuksen, THL:n ja kuntien sekä muiden toimijoiden yhteistyönä 
          hyödyntäen työskentelyssä myös jo alueella toimivia verkostoja. Keväälle on jo sovittu alueellisia työkokouksia, 
          joissa mukana mm. THL:n asiantuntija informoimassa kehittämistoiminnalla muutosohjelmaan 
          yhdessä sosiaalialan osaamiskeskusten ja kuntien kanssa luotavan kehittämisrakenteen sisällöistä. Myös 
          mahdollisista rahoitusresursseista tiedotetaan niiden selvittyä. SONet  BOTNIAn yhteyshenkilönä 
          kokonaisuudessa EP:llä toimii Anne Saarijärvi. Ikäihmisten palveluissa kehittäjäryhmän kokoontumiset jatkuvat.  
          Vastuutoimijoina SONet BOTNIAssa jatkavat Iiris Jurvansuu työparinaan Arto Rautajoki, jotka tiedottavat myös ko. 
          kärkihankkeen kehittämistoiminnanetenemisestä ja mahdollisesti haettavista taloudellisista resursseista.  
 

https://www.seinajoki.fi/seinajoenkaupunki/etela-pohjanmaansote/tyoryhmat/taustatieto.html
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          SONet BOTNIA toimii tarvittavalla tavalla myös Parempi arki -hankkeen työtä tukemassa. Lisäksi toimintavuoden 
          aikana jatketaan yhteistyötä sairaanhoitopiirin, perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikön kanssa. 
          Käytännön yhteistyönä jatkuu myöhemmin keväällä mm. Aksilan kanssa EP:n lapsiperhepalvelujen kehittäjä- 
          verkostotoimintana, jossa työpariksi Anne Saarijärvelle on suunniteltu Riikka Västiä. 
           
          Työskentelyä jatketaan myös maakuntaliiton sekä sosiaalialan osaamiskeskusverkoston tutkimus- ja kehittämisra- 
          kenteiden kanssa (ml. Väli-Suomen alueen kehittäjäverkosto).  SONet BOTNIAn tukee tutkimuspohjaista 
          kehittämistä sosiaalityön opetus- ja tutkimuskeskustoiminnassa sekä vahvistaa yhteyksiä Seinäjoen 
          yliopistokeskukseen /Tay.  Sosiaalialan osaamiskeskusten välisenä yhteistyönä on SONet BOTNIAlle ehdotettu 
          Pikassoksesta lastensuojelun edunvalvonnan kehittämistyön käynnistämistä, mikäli maakunnassa 
          ilmenee tarvetta mahdolliselle koulutustilaisuudelle loppuvuodesta 2016 ja jopa koordinaatiomallin kehittämiseen 
          (vrt. Kaakkois-Suomen malli http://www.socom.fi/lastensuojelunedunvalvonta/). Aloite liittyy Sisä-Suomen alueen 
          yhteistyöhön saman sisältöisten maakunnittaisten koulutustilaisuuksien järjestämiseksi teemasta vuoden 2016 
          loppupuolella (ks. diat).  
        
          Myös maksullisen palvelutoiminnan yhteistyötiedusteluja on tullut SONet BOTNIAlle -Järvi-Pohjanmaa:  
          avoperhekuntoutuksen mallintaminen (käynnissä), Seinäjoki. Yläkoulun huolipolku sekä monialaisen huolen polku 
          -päivitykset/perehdytys sekä TYP: kehittämispäivän toteuttaminen sekä myöhemmin mahdollisesti myös maakun- 
          nallisen toiminnan mallintaminen. 
 
          Päätös: Ohjausryhmä keskusteli esitetyistä painopistevalinnoista, piti niitä perusteltuina toimikauden eli vuoden 
          2016 loppuun. Ohjausryhmä pitää tärkeänä, että Etelä- Pohjanmaalla tuetaan lastensuojelun edunvalvonnan 
          kehittämistä, joten tätä suunnittelua jatketaan SONet BOTNIAssa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.  
          Muun muassa hankkeissa toteutettavia kehittämistoimintaa toivotaan tästä eteenpäin peilattavan 
          suhteessa tulevaan maakunnalliseen EPSOTEen. Lisäksi yhteistyö oppilaitosten kanssa otetaan huomioon 
          tarpeen mukaan 
 
6 §    SONet BOTNIAn talous ja toimenpiteet 
          Esitys: Arto Rautajoki esittelee SONet BOTNIAn talouskatsauksen, jonka pohjalta ohjausryhmä esittää 
          näkemyksensä taloustilanteesta ja mahdollisista toimenpiteistä Etelä-Pohjanmaan näkökulmasta. 
          Käsittely: Arto Rautajoki kertoi taloustilanteen tällä hetkellä hieman kohentuneen. Vuoden 2016 aikana kuitenkin 
          tulossa yhteistoiminta-alueittain neuvottelut kuntien kanssa, sillä sopimukset on uusittava. 
          Ohjausryhmällä ei ollut kommentoitavaa taloustilanteeseen. Edellisessä pykälässä mainittu maksullisen 
          palvelutoiminnan toteuttamisen linjaaminen suhteessa sisältöihin ja työntekijäresursseihin jäi aikapulan vuoksi 
          vähemmälle keskustelulle nyt ja sen käsittelyä toivotaan uudelleen seuraavassa kokouksessa. 
          Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
7§      Tilannetiedote Etelä-Pohjanmaan sote -rakenteen valmistelusta 
          Esitys: Harri Jokiranta esittelee Etelä-Pohjanmaan sote -rakenteen (EPSOTE) valmistelun nykyvaihetta. Esityksen 
          pohjalta ohjausryhmä käy tarvittavaa keskustelua. 
          Käsittely: Harri Jokiranta kertoi EPSOTE -valmistelun etenemisestä ja nykytilanteesta (ks. diat), linkki hankkeen 
          sivuille https://www.seinajoki.fi/seinajoenkaupunki/etela-pohjanmaansote.html 
          Ajankohtaista mm. hankkeen lisäresursointi ajalle 1.3.2016–31.12.2018 eli soten kansallisen etenemisaikataulun 
          mukaisesta jatkosta. Ohjausryhmä kävi seuraavaa keskustelua esityksen pohjalta:  
          Koulutuksen ja tutkimuksen roolia pidetään melko vähäisenä. EPSOTEn linjaus tähän on se, että 
          työvaliokuntaa ei paisuteta, mutta edustajia voidaan ottaa mukaan toiminnalliseen yhteistyöhön alatyöryhmiin,  
          joissa tällä hetkellä yhteistoiminta-alueittainen edustus. Harri Jokiranta ehdotti, että tulevaisuutta ennakoiden jo 
          nyt alueen kehittäjistä SONet BOTNIA, Aksila ja EPSOTE -hanke koottaisiin fyysisesti samoihin tiloihin.  
          Ajatusta kannatettiin, koska tällöin kehittäjät olisivat jo yhdessä ja vältyttäisiin kutsumenettelyiltä ja samalla 
          säästettäisiin työaikaa monilta päällekkäisiltä verkostoilta. Todettiin, että tunnusteluja jatketaan eri kehittämistoi- 
          mijoiden linkittämisestä toiminnallisesti yhteen. 
          Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
8§  Tiedotettavat/ muut asiat: 
      Tervesos -messut Seinäjoki, 18.–19.5.2016  

http://www.socom.fi/lastensuojelunedunvalvonta/
https://www.seinajoki.fi/seinajoenkaupunki/etela-pohjanmaansote.html
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       -Ehdotettiin SONet BOTNIAn, Aksilan ja kuntien yhteistä esittelypöytää messuille. Sovittiin suunnittelun jatkuvan 
        Arto Rautajoen ja Tarja Tenkulan toimesta. 

 Aikuissosiaalityön päivät Vaasa 2016 ks. alustukset ja työpajaesitykset 
http://sonetbotnia.fi/toiminta/valtakunnallisest_aikuissosiaalityonpaivat_27.1._28.1.2016_vaasassa.html 

 Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien kannanotto sote-alueiden kehittämisrakenteista 

http://www.socca.fi/uutiset/uutisia/kannanotto_tulevien_sote-alueiden_kehittamis-
_ja_tutkimusrakenteista.7023.news Ks. raportti Kauppila Tarja ja Tuulonen Anja (2016) Sosiaali- ja 

terveydenhuollon kustannusvaikuttava ja tehokas ohjaus. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 

2016:5. Helsinki http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129810/RAP-2016-05-sos-tervhuollon-
kustannusvaikuttava-ja-tehokas-ohjaus.pdf?sequence=3 

 j
Julkaisu (Blomgren, Sanna; Karjalainen, Jouko; Karjalainen, Pekka; Kivipelto, Minna; Saikkonen, Paula; Saikku, 
Peppi THL 2016)  Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan - miten asiakas saa sosiaalityön palvelut?   

        https://www.thl.fi/fi/-/kuntien-huolehdittava-paljon-apua-tarvitsevien-palveluista-toimeentulotuen-kela-siirrossa 

 .SONet BOTNIAan tulossa SeAMK Oy:stä hallinnon harjoittelija Noora Keskisipilä 15.2.2016 alkaen (3kk).  
 

 
Tulevia tilaisuuksia:         

 EP:n sosiaali- ja perusturvajohdon sekä sosiaalihuollon lähijohdon työkokous erityisteemana Lapsi- ja 
perhepalvelujen kehittäminen 18.3.2016 Seinäjoki 

 SONet BOTNIAn ylimaakunnallinen lastensuojelun kehittäjäverkosto, 18.3.2016 Seinäjoki 

 Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain koulutus, 7.4.2016 Seinäjoki (Kansa koulu -hanke ja SONet BOTNIA) 
http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/695/Kansa_koulu_Seinajoki_ohjelma.pdf 

 Palvelutarpeen arvioinnin koulutuksellinen työpaja, Härmän kuntokeskus 15.4.2016 

 Tervesos -messut Seinäjoki, 18.–19.5.2016  

 Aikuissosiaalityön asiantuntijaryhmä 5/2016 

 Kuntien ja terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden työkokous 6/2016 (varalla 8/2016) 
 
 9§ Seuraavien kokousten sopiminen:  
       22.4.2016 klo 9.-11.30 sekä 6.6.2016 klo 13–15.30. 
 
10§ Kokouksen päättäminen 
        Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45. 
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