
   Alueellisen ohjausryhmän kokous 
 
 

 
 

 
 
Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu  Kokkolan kaupunki  Vaasan kaupunki 
ammattikorkeakoulu 
020 124 5141 06 828 9435 06 326 3111 
PL 412 PL 43  Sarjakatu 2 C   
60101 SEINÄJOKI  67101 KOKKOLA 65320 VAASA 

 
Alueellisen ohjausryhmän kokous 

kokouskutsu / pöytäkirja 
 
AIKA:  8.6.2016 klo 8.30–10.30 
PAIKKA: Mediwest, 1. krs kokoushuone (osoitteessa Koskenalantie 16, Seinäjoki) 
 
Harri Jokiranta 
Anneli Saarinen  
Päivi Saukko 
Tiina Perä 
Eija Ala-Toppari-Peltola Raili-Helena Kangasluoma 
Maria-Liisa Nurmi Maarit Lehtonen 
Tarja Palomäki Eija Hautamäki  
Tytti Luoto   
Johanna Lamminen Piia Aro 
Kati Mäkelä Marita Neiro 
Anna-Kaisa Pusa Terhi Haapala 
Sirpa Tuomela-Jaskari Tanja Penninkangas 
Erja Heikinniemi Kirsi Koski-Säntti  
Esko Kiviniitty Tarja Seppälä  
Päivi Rinne Minna Zechner  
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.) 
 
ASIAT: 
1§ Kokouksen avaus 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
4§ Kansakoulu -hanke 
5SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan painopisteiden mukaisen kehittämistoiminnan väliarviointi ja toimintakertomus 
2015. 
6§ SONet BOTNIAn talous ja kuntasopimukset 
7§ Lapsiperhepalvelujen kehittämisen kärkihankkeen eteneminen Etelä-Pohjanmaalla  
8§Tiivis katsaus hallituksen kärkiohjelmahankkeisiin ja sosiaalialan osaamiskeskusyhteistyöhön  
9§ Ikäihmisten palveluiden kehittäminen kärkihanke    
10§ Pro SOS -hankevalmistelun eteneminen 
11§ Tilannetiedote Etelä-Pohjanmaan sote -rakenteen valmistelusta  
12§ Muut asiat    
13§ Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 
 
 
 
 
 
 



2 

 
 
 
 
 
1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
      Puheenjohtajana tällä kertaa Harri Jokirannan estyessä toiminut Anneli Saarinen avasi kokouksen klo 9.35. 
       
2§ Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 
Käsittely: Esityslista hyväksyttiin asialistaksi, mutta osallistujien päällekkäisten menojen vuoksi mm. 7§ ja 10§ 
siirrettiin aiempaan käsittelyyn ja edettiin myös muiden asioiden osalta tältä pohjalta. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat 
Käsittely: Edellinen pöytäkirja todettiin sähköisesti tarkastetuksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi 
ehdotettiin ja valittiin Esko Kiviniitty ja Kati Mäkelä. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 
4§ Kansakoulu -hanke 

Esitys: Sosiaalihuollon tiedonhallintaan keskittyvän Kansa koulu -hankkeen SONet BOTNIAn aluekoordinaattorina 
23.5.2016 aloittanut Päivi Niiranen kertoo hankkeesta ja lähiajan ajankohtaisesta kehittämistyöstä alueella. 
Ohjausryhmä käy keskustelua kehittämiskokonaisuudesta. 
Käsittely: Päivi Niiranen esitteli hankkeen alkuvaiheen toimintoja mm. syksystä alkaen Mediwestissä järjestettävien 
koulutusten osalta, joista kuntia on jo informoitu (ks. liitedia). Ohjausryhmä keskusteli rakenteisen kirjaamisen 
periaatteista ja sosiaalitoimen erityispiirteistä kirjaamisessa. Arto Rautajoki kertoi, että valtakunnalliseen 
sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisen Stake -verkostossa SONet BOTNIAn edustajina jatkaa  hänen lisäkseen 
kehittämissuunnittelija Iiris Jurvansuu. Päivi Niiranen puolestaan on mukana valtakunnallisessa 
aluekoordinaattoreiden verkostossa. (ks. diat) 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 
5§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan painopisteiden mukaisen kehittämistoiminnan väliarviointi ja 
toimintakertomus 2015. 

Esitys: SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toiminnan strategiasta alueelliseen toimintasuunnitelmaan 2014–2016 
(ks. http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/693/SB_Etela_pohjanmaa_tosu_2015_2016docx.pdf) nostettujen 
painopisteiden mukaisen kehittämistoiminnan väliarviointi vuodelta 2015 toteutettiin keväällä 2016. Ohjausryhmän 
jäsenet ovat punninneet toimintaa SONet BOTNIAssa laaditun taulukkokoosteen avulla ja hyväksyneet sähköisesti 
tätä täydentävän kirjallisen toimintakertomuksen. Todetaan arvioinnin yhteenvetokoosteen tulokset ja hyväksytty 
toimintakertomus 2015. 
Käsittely: Anne Saarijärvi esitteli ohjausryhmän toiminnan arvioinnin tulokset. Tuloksiin voidaan olla melko tyytyväisiä 
huolimatta siitä, että paljolti 2015 työskentelyssä painottui mm. valtakunnallinen valmistelutyö. Ohjausryhmä 
keskusteli mm. Pohjoismaisen yhteistyön tilanteesta ja Arto Rautajoki tiedotti sen resursoinnista osaamiskeskustyönä 
sekä 7.-9.11.2016 Tanskaan Kööpenhaminaan suuntautuvasta opintomatkasta, joka toteutetaan yhteistyössä 
FORSAn (Förbundet för forskning i socialt arbete) sosiaalityön tutkimusseminaarin kanssa. Pohjoismainen 
opintomatka on tarkoitettu sosiaalialan osaamiskeskusten johdolle ja sosiaalialan osaamiskeskusneuvottelukunnalle. 
Päätös: Merkitään tiedoksi 

 
6§ SONet BOTNIAn talous ja kuntasopimukset 

Esitys: Arto Rautajoki informoi ohjausryhmää taloudesta ja kuntasopimusten tilanteesta. Ohjausryhmä käy 
keskustelun talous-ja kuntasopimusasioista.  
Käsittely: Arto Rautajoki kuvasi sosiaalialan osaamiskeskusten tehtäviä sekä asemaa alueellisessa kehittämisessä ja 
kertoi talouden näkymistä vuosille 2016–2019 leikkausuhkien vuoksi. SONet BOTNIAn johtoryhmä on 20.5.2016 
linjannut, että rahoituspohjaa laajennetaan. Kolmen maakunnan kesken pyritään mahdollisimman tasaiseen 
kuntarahoitukseen. Kuntiin on lähdössä lähiaikoina kuntakirje ja uudet kuntasopimukset tullaan laatimaan vuosille 
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2017–2018. Rahoitukseen osallistuvat kunnat pääsevät maksutta mukaan SONet BOTNIAn järjestämiin toimintoihin 
mm. maksullisen palvelutoiminnan koulutukselliset työpajat. Lisäksi SONet BOTNIA huolehtii kuntien puolesta 
Kansa-koulu-hankkeen (Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon tukihanke omarahoitusosuuksista  
v. 2015–2017) niiden kuntien osalta, jotka osallistuvat SONet BOTNIAn kuntarahoitukseen. Liitedioissa olevista 
laskelmista löytyvät tarkemmat tiedot 2017 kuntarahan jakautumisesta yhteistoiminta-alueittain Etelä-Pohjanmaalla.         
Ohjausryhmä toivoi, että kuntakirjeitä kiirehditään, jotta asian käsittelyyn päästään vielä ennen lomakautta. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 
Ajankohtaista hankkeissa: 
7§ Lapsiperhepalvelujen kehittämisen kärkihankkeen eteneminen Etelä-Pohjanmaalla (LAPE) 

http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/hyvinvointi 
      Esitys: Edellisessä alueellisessa ohjausryhmässä esitellyn kärkihankkeen käytännön kehittämistyön suunnittelusta ja 

toimijoiden rooleista on keskusteltu alustavasti mm. EP sote -hankkeen Lasten, nuorten ja perheiden kasvun 
tukemisen työryhmän edustajan ja SONet BOTNIAn kesken. Tiedotetaan ohjausryhmää tähänastisten suunnitelmien 
etenemisestä ja SONet BOTNIAn roolista tässä sekä keskustellaan muusta tarvittavasta alueellisesta yhteistyöstä. 
Ohjausryhmä keskustelee sisällöistä ja linjauksista sekä muista keskeisistä asioista. 

      Käsittely: Anne Saarijärvi ja Tytti Luoto informoivat ohjausryhmää lapsiperhepalvelujen muutosohjelman 
kehittämiskokonaisuudesta, joka muodostuu maakunnallisten muutosagenttien ja -valtionavustushankkeiden sekä 
myös mm. THL:n ja Sosiaalialan osaamiskeskusten yhteisessä valmistelussa olevan lastensuojelun 
kehittämisklinikkojen toiminnasta (SONet BOTNIA mukana työryhmässä). LAPE -muutosohjelmaa on esitelty 
tarkemmin jo alueellisen ohjausryhmän aiemmassa kokouksessa.  
Valtakunnallisesti LAPE-työskentelyssä on edetty päätyen yhdistämään erityistason palveluita, lastensuojelua ja 
vaativimpien palvelujen kehittämistä koskevat kokonaisuudet yhtenäiseksi kehittämisprosessiksi.  Tavoitteena on 
luoda tulevien osaamis- ja tukikeskusten yhteyteen lapsiperhepalveluiden tutkimuksen ja kehittämisen sekä tiedolla 
ohjauksen koordinoitu malli sote-yhteistyöalueittain. Alueiden välinen yhteistyö ja kansallinen koordinaatio 
kehittämisessä ja tutkimuksessa varmistetaan. Keskeisiä toimijoita kehittämis- ja tutkimustoiminnan toimintamallin 
rakentamisessa ovat sosiaalialan osaamiskeskukset, perusterveydenhuollon yksiköt, sairaanhoitopiirit, yliopistot ja 
yliopistosairaalat, ammattikorkeakoulut ja maakunnat yhteistyöalueittain sekä sote-alueille luotavat tutkimus- ja 
kehittämisrakenteet.  Tuloksena ovat monitieteiset, sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmia yhdistävät 
lapsiperhepalveluiden alueelliset tutkimusperustaiset kehittämispoolit pysyvänä rakenteena.   

      Myös valtakunnallisissa Lape- työryhmässä mukana oleva Tytti Luoto kertoi EP:llä Lape -ydinprosesseja kehitetyn 
EP Soten työryhmien (päivittäispalvelut ja kootut palvelut) toimesta jo tammikuusta 2016 lähtien; työskentelystä on 
ilmestymässä väliraportti lähiaikoina. Uutena lape -palvelujen keskusteluihin on nostettu mukaan sivistys eli nyt 
pohdinnassa myös se, miten päivittäispalvelut ja kootut palvelut linkittyvät mm. varhaiskasvatukseen ja kouluun. 
Työskentelyssä on huomioitu myös järjestöjen tärkeä rooli. Sekä kuntiin, että maakuntiin tullee perustaa jatkossa 
lapetyöryhmiä. Lapessa valinnanvapauden sekä vammaispalvelujen kysymykset vaativat vielä linjauksia mm. sen 
suhteen paikantuuko erityinen maakuntiin vai osaamis-ja tukikeskuksiin.  

     Keskustelussa todettiin, että SONet BOTNIAn ja Kaste -hankkeiden yhteisenä työnä koordinoitua jo valmista EP:n 
monialaisten lapsiperhepalvelujen kehittäjäverkostoa kannattaisi hyödyntää myös maakunnallisessa Lape -
työskentelyssä, kuten myös aikanaan alueelle Kaste -hankkeissa kehitettyä INNO-työryhmätoimintaa, joka eri tavoin 
jatkunut eri alueilla. Vaikka kärkihankkeen hakuprosessien yksityiskohdat ovat vielä valtakunnantasolla osin 
linjaamatta, maakuntaan tullaan hakemaan sekä muutosagenttia että maakunnallista pilottia syksyn 2016 aikana. 
Työryhmä on nimennyt hankesuunnitteluryhmän, joka käynnistää toimintansa elokuulla. SONet BOTNIA on mukana 
kutsuttuna työryhmässä valmistelun sparraajan ja tukijan roolissa.  

      Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
 
8§ Tiivis katsaus hallituksen kärkiohjelmahankkeisiin ja sosiaalialan osaamiskeskusyhteistyöhön 

Esitys: Arto Rautajoki esittelee hallituksen kärkihankkeiden kokonaisuutta osaamiskeskustyöskentelyn  
näkökulmasta. Ohjausryhmä käy keskustelun esityksen pohjalta. 
Käsittely: Arto taustoitti ohjausryhmälle muutosohjelmien arvo-ja tietopohjaa, kertoi valmiiden mallien ja hyvien 
käytäntöjen kokeilun ideasta nyt Kaste-hankkeiden jälkeen vielä pidemmälle vietyinä sote -alueiden valmisteluihin 
kytkeytyvinä monialaisina kokonaisuuksina sekä osaamiskeskusten roolista valmistelujen tukena. Käytännössä 
kärkihankkeissa muutoksen tukea ja kohdennettua ohjausta toteutetaan muutosagenttitoiminnalla, johon maakunnat 
voivat ilmoittautua. Jokainen kärkihanke avaa lisäksi valtionavustushaun auki oman aikataulunsa mukaan. Pilottien 
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kestot tulevat vaihtelemaan kärkihankkeista riippuen. Ikäihmisten -ja lapsiperhepalvelujen kärkihankkeiden osalta 
muutosagentti- ja hankevalmistelut ovat jo käynnistyneet tai käynnistymässä EP:llä. Tämän lisäksi ohjausryhmä 
keskusteli mm. sähköisten sotepalvelujen kehittämisestä ja digitalisaatiosta, joka myös EP sotessa vahvana mukana 
ns. digiloikka -työryhmässä. Myös sosiaalialan osaamiskeskukset ovat mukana teemoista käytävissä 
valtakunnallisissa keskusteluissa. Todettiin, että alueella tarvittaisiin näissä em. sisällöissä isoja etenemisiä.  Palvelut 
asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeen osalta ohjausryhmässä oli tietoa siitä, että EP tullee myöhemmin mukaan ko. 
kokeiluun. Tähän liittyen tiedotettiin, että EP:llä on hakenut Ray:lta rahoitusta potilastukipisteen perustamiseksi. (Ks. 
tarkemmin liitteenä oleva diaesitys.) 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 
9§ Ikäihmisten palveluiden kehittäminen kärkihanke   http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/hyvinvointi 

Esitys: Anne Saarijärvi esittelee muutosohjelman katsauksen ja sosiaalialan osaamiskeskusten roolia alueellisessa 
kehittämiskokonaisuudessa, josta käynnistetty alustavia keskusteluja myös EP sote-hankkeen ikäihmisten 
hyvinvoinnin työryhmän edustajien kanssa. Ohjausryhmä keskustelee sisällöistä ja linjauksista sekä mahdollisesta 
muusta alueella tarvittavasta yhteistyöstä kehittämiskokonaisuuden valmistelemiseksi. 
Käsittely: Anne Saarijärvi kertoi hankkeen EP:llä kohdentuvan kotihoidon sekä kotikuntoutuksen kehittämiseen ja 
esitteli hankkeen valmistelijan eli EP sote -työryhmän dioja kehittämistyön sisällöistä. SONet BOTNIAlla on tässä 
valmistelussa tukijan ja sparraajan rooli. Hankehaku tulee olemaan tiivistahtinen, sillä hakuaikaa on vain 31.8.16 
saakka. Myös muutosagenttia tullaan hakemaan ikäihmisten kokonaisuuteen EP:lle. (ks. diat) Ohjausryhmän 
tulevissa kokouksissa seurataan valmisteluprosessin etenemistä 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 
10§ Pro SOS -hankevalmistelun eteneminen  

Esitys: Arto Rautajoki toteaa lyhyesti pääkohdat aikuissosiaalityön hankevalmistelun tilanteesta ja informoi  
ohjausryhmää tarvittavista yksityiskohdista. Ohjausryhmä keskustelee tarvittaessa tarkemmin hankkeen 
toteutuksesta Etelä-Pohjanmaalla. 

   Käsittely: SONet BOTNIAN yhdessä SeAMK OY:n kanssa hallinnoiman Pro Sos - hankkeen tavoitteena on 
varmistaa vahva asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti. Tämä edellyttää 
tietoa asukkaiden tarpeista sekä uusia keinoja vastata niihin vahvan monitoimijaisen yhteistyön avulla. Hankkeen 
toteutusaika on 1.8.2016–31.12.2018. EP:ltä mukana hankkeessa ovat Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Suupohjan 
LLKY sekä Ilmajoen kunta. Arto Rautajoki tiedotti, että STM on pyytänyt täydentämään hankehakemusta 31.8.2016 
mennessä mm. sukupuolivaikutusten arvioinnilla sekä lisäksi joillakin muilla vielä täsmentymättömillä sisällöillä. 
YTT, tutkintopäällikkö Minna Zechner SeAMKista on nyt toteuttanut hankkeen sukupuolivaikutusten arvioinnin ja 
työryhmä hallinnoijaorganisaatiossa jatkaa valmistelun hiontaa yhdessä hankkeen osatoteuttajien kanssa saatuaan 
täsmällistä ohjeistusta rahoittajan toivomiin tarkennuksiin. Tämän vuoksi hankkeelle kaavailtu toteuttamisen aloitus 
1.8.2016 saattaa hieman viivästyä.  

   Päätös: Merkitään tiedoksi  
 
11§ Tilannetiedote Etelä-Pohjanmaan sote -rakenteen valmistelusta  

Esitys: Harri Jokiranta esittelee Etelä-Pohjanmaan sote -rakenteen valmistelun nykyvaihetta. Esityksen pohjalta 
ohjausryhmä käy tarvittavaa keskustelua. 
Käsittely: Siirtyy Harri Jokirannan esteen vuoksi seuraavaan kokoukseen. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 
 12§ Muut  asiat    

• STM:n Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (Lape) aluekierros, Tampere 9.6.2016 
• Alueellisen ohjausryhmän terveiset sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien ja ministeri Rehulan tapaamiseen 

21.6.2016 (Sovittiin kokouksessa tiedusteltavan sähköpostitse ohjausryhmän jäseniltä, tiedustelu lähtenyt 
8.6.2016) 

• Etelä-Pohjanmaan alueen edustajat SONet BOTNIAn johtoryhmässä vuosille 2016–2017: 
Harri Jokiranta, Etelä-Pohjanmaan sote-palvelurakenneuudistushanke, Seinäjoki, varajäsen Päivi Saukko, 
Seinäjoki Eija Ala-Toppari-Peltola, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, varajäsen Maria-Liisa Nurmi, Kuusiokuntien 
sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Taina Viiala, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, varajäsen Kaija Loppela, 
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu  
Kutsuttuina asiantuntijoina: Matti Rekiaro, perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila 
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Tuula Peltoniemi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, 1.1.2017 alkaen Riitta Vatanen, Yhteisöjen Yhdistys 
ry, Järjestötalo. 
Johtoryhmän puheenjohtajana toimii vuosina 2016–2017 sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Salminen, Kokkola ja 
varapuheenjohtajana sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Jukka Kentala, Vaasa sekä edustajana 
valtakunnallisessa sosiaalialan osaamiskeskusneuvottelukunnassa Harri Jokiranta ja sosiaalialan 
osaamiskeskusneuvottelukunnan työvaliokunnassa Arto Rautajoki.  

• SONet BOTNIAn johtoryhmä 20.5 § 11 päätti esittää Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan 
liitoille, että Pohjanmaan maakuntien hyvinvointibarometri valmistellaan yhteistyössä maakuntien liittojen 
kanssa ja toteutetaan SONet BOTNIAn ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulun yhteistyönä keväällä 2017 

• Ehdotuksia Etelä-Pohjanmaalta Valviran sosiaalihuollon pysyviksi asiantuntijoiksi vuosille 2016–2020 voi 
toimittaa sosiaalialan osaamiskeskuksen kehitysjohtaja Arto Rautajoelle 15.6 mennessä: 
arto.rautajoki@seamk.fi.  Ehdotuksissa tulee näkyä asiantuntijan nimi, arvo tai ammattinimike, toimipaikka, ala. 
Valvira on pyytänyt sosiaalialan osaamiskeskuksilta ja yliopistojen yhteiskuntatieteiden tiedekunnilta sekä 
järjestöiltä apua saadakseen asiantuntijoiksi seuraavalle nelivuotiskaudelle tunnetusti taitavia ja kokeneita 
henkilöitä  sosiaalialalta: sosiaalityö, lastensuojelu, lasten huolto ja tapaamisoikeus, vanhustenhuolto, 
omaishoito, mielenterveyspalvelut, kuntouttava työtoiminta, päihdehuolto, vammaispalvelut, 
kehitysvammahuolto, toimeentulotuki, asiakkaan asema ja oikeudet, sosiaalihuollon palvelujen järjestäminen 
ja/tai palvelurakenteet, kasvatus- ja perheneuvonta, kotipalvelu ja kotipalvelujen tukipalvelu sekä elatusturva ja 
isyysasiat. (Sovittiin kokouksessa tiedusteltavan sähköpostitse ohjausryhmän jäseniltä, tiedustelu lähtenyt 
8.6.2016) 

• SONet BOTNIA (Etelä-Pohjanmaan vakinainen henkilöstö sekä hankkeet) siirtyvät käyttämään Reportronic 
projektinhallintaohjelmaa 1.6.2016 alkaen. Nk. Repo on Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa käytössä oleva 
virallinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan seurantaväline eli kaikki TKI-toimintaan liittyvä työ 
seurataan tällä työkalulla. Reportronic mahdollistaa nopeimman mahdollisen kulujen kirjautumisen projekteille, 
koska se on yhdistetty mm. palkkahallintoon ja kirjanpitoon.    

           
         SONet BOTNIAn tulevia syksyn tilaisuuksia:         

• Kuntien ja terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden työkokous mm. EP sote -teemasta ja muista ajankohtaisista 
(16.9.2016 Seinäjoki) 

• Työpaja monialaisesta työskentelystä tulossa loka-marraskuulla 
• Koulutustilaisuus lastensuojelun edunvalvonnasta tulossa loka-marraskuulla 
• Tilaisuus valinnanvapaudesta suunnitteilla syksyyn 
Ennakkotieto:  
       Sosiaalialan valtakunnalliset osaamiskeskuspäivät pidetään Seinäjoella elokuussa 2017.  

 
 
13§ Seuraavien kokous ja kokouksen päättäminen  
       Seuraava kokous on sovittu ajankohtaan 18.8..2016 klo 9-11.30. 
       Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.40. 
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