
   Alueellisen ohjausryhmän kokous 
 

 

 
 

 
 

Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu  Kokkolan kaupunki  Vaasan ammattikorkeakoulu 

020 124 5141 06 828 9435 06 326 3111 

PL 412 PL 43  Raastuvankatu 29   

60101 SEINÄJOKI  67101KOKKOLA 65100 VAASA 

 
Alueellisen ohjausryhmän kokous 

kokouskutsu / pöytäkirja 
 
AIKA:  26.04.2013 klo 9.00- 11.15 
PAIKKA: Seinäjoki, Mediwest ( 1 krs. kokoustila) 
 
Harri Jokiranta  
Anneli Saarinen 
Päivi Saukko  
Markku Valo 
Oili Ylihärsilä   
Maria-Liisa Nurmi Helena Lahtinen   
Tarja Palomäki Anna-Kaisa Pusa  
Eija Hautamäki Veli-Erkki Wiberg  
Terhi Järvi Raili-Helena Kangasluoma 
Marita Neiro Sari Kuikka  
Marja-Liisa Somppi Anne Ylirinne 
Tuulikki Mäkinen Rauni Lanamäki  
Erja Heikinniemi Kirsi Koski-Säntti  
Esko Kiviniitty Tarja Seppälä  
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ASIAT: 
1§ Kokouksen avaus 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
4§ Tiedotusasiat:  

- Sote –palvelurakenne asian eteneminen 
http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/palvelurakenneuudistus 
- Järjestämislaki 

5§       Arvioivaa keskustelua SONET BOTNIAn/ Etelä-Pohjanmaan alueellisen ohjausryhmän toiminnasta 2011-2012 
6§       SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelman 2013-14 valmistelu 
7§       Ajankohtaista Väli-Suomen Kaste -ohjelmassa 
8§       EP:n Kaste -hankevalmistelujen tilanne 
9§       Muut asiat: - 
                              -tulevia tilaisuuksia  
10§    Seuraava kokous 
11§    Kokouksen päättäminen   
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1 §     Kokouksen avaus 
          Puheenjohtaja Harri Jokiranta avasi kokouksen klo 9.12. Käytiin esittäytymiskierros, sillä mukana oli uusia jäseniä. 
 
2§      Esityslistan hyväksyminen 
          Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 
          Käsittely: Anne Saarijärvi ehdotti asialistalle 5§:n yhteyteen SONet BOTNIAn EP:n alueellisen ohjausryhmän 
          toimintakertomusluonnoksen 2011–12 käsittelyä, joka on 25.4.lähetetty ohjausryhmän jäsenille kommenteille. 
          Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
 
3§       Pöytäkirjan tarkistaminen 

Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 
Käsittely: Edellinen pöytäkirja todettiin sähköisesti tarkastetuksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi 
ehdotettiin Tarja Palomäkeä ja Eva Blomia. 
Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 
4§      Tiedotusasiat:  

- Ajankohtaista sote –palvelurakenteessa 
- Järjestämislakivalmistelun eteneminen 
 

           Arto Rautajoen estyttyä osallistumasta kokoukseen Anne Saarijärvi esitteli hänen toimittamiaan muistiinpanoja 
          17.4.2013 sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien ja STM:n osastopäällikkö Kirsi Paasikosken 
           tapaamisesta (ks. liite 1) ja ohjausryhmä kävi keskustelua teemoista. Keskustelua herätti erityisesti: sosiaalialan 
           osaamiskeskusten organisoituminen perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa (työnjako, yhteistyö, rakenne,  
           ohjausjärjestelmä) sekä sosiaalialan osaamiskeskusten asettuminen erva -rakenteeseen. Todettiin mm., että 
           horisontaalinen sote -integraatio on tärkeää ja tulevaisuuden kehittämisrakenteiden on oltava osana isompaa 
           kokonaisuutta (maakunnan näkökulma, yliopistoyhteistyö, erva -yhteistyö). Haasteena tulee olemaan mm. 
           osaavan henkilöstön saaminen.  
           Uutena jäsenenä sote -järjestämislain valmisteluryhmässä aloittanut Päivi Saukko totesi, että uusi ryhmä on 
           kokoontunut kerran ja esillä olivat mm. horisontaalinen ja vertikaalinen yhteistyö, järjestämisvastuuasiat sekä  
           rahoitusjärjestelyt.  
           Kokemusten perusteella Etelä-Pohjanmaan alue vaikuttaa melko yhtenäiseltä verrattuna muuhun maahan ja 
           maakunnassa on myös olemassa vahvaa pohjaa yhteistyölle. 
           Ohjausryhmä pohti ovatko sosiaalialan näkemykset tarpeeksi huomioitu valmistelutyöryhmässä (mm. tulkinnat 
           päihde- ja mielenterveystyön rajapinnoilta), onko sosiaalialan asiantuntijuus- ja /tai medikalisaatiokeskustelu jopa 
           jäämässä uudella tavalla korostuvan talouspuheen alle asioiden tarkastelun kriteerinä?  Todettiin, että uusilla 
           ratkaisuilla pyritään asiakkaiden pallottelun välttämiseen, mutta lähipalvelut, mm. palvelujen saatavuus ja 
           saavutettavuus vaativat vielä avaamista. Näkemysten mukaan alueilla, myös Etelä-Pohjanmaalla tarvitaan mm. 
           sekä vaikutusten – että vaikuttavuuden arviointia ohjaamaan ratkaisuja oikeisiin suuntiin.  
           Sovittiin, että sote- palvelurakenneasioihin ja järjestämislain valmistelun etenemistä seurataan myös seuraavissa 
           ohjausryhmän kokouksissa. 

 
 
5§       Arvioivaa keskustelua SONET BOTNIAn/ Etelä-Pohjanmaan alueellisen ohjausryhmän toiminnasta 2011-2012 
          (toimintakertomusluonnos 25.4.2013). 
           Esitys: Keskustellaan lyhyesti alueellisen ohjausryhmän toteutuneesta toiminnasta ja periaatteista evästykseksi  
           käynnistyneelle kaudelle. Alueellinen ohjausryhmä kommentoi toimintakertomuksen 2011–2012 luonnosta (ks. 
           liitetiedosto). 
           Käsittely: Anne Saarijärvi kävi kursorisesti läpi valmistelemansa ohjausryhmän toimintakertomusluonnoksen ja 
           ohjausryhmä antoi kommenttinsa, jotka sovittiin huomioitavan viimeisteltäessä kertomusta. Todettiin, että osa 
           sisällöistä tullaan kirjaamaan. ns. yhteiseen osioon osana SONet BOTNIAn yhteistä kolmen pohjalaismaakunnan 
           toimintakertomusta, joka valmistellaan kesäkuun loppuun mennessä. 
           Päätös: Sovittiin, että alueellisella ohjausryhmällä on 15.5.13 saakka aikaa kommentoida toimintakertomusta. 
 
 6§      SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelman 2013-14 valmistelu.  
           Esitys: Käydään lähetekeskustelua toimintakauden 2013–2014 kehittämisen painopistealueista SONet BOTNIAn 
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        toiminnassa. Alueellisen ohjausryhmän jäseniä on pyydetty etukäteen kirjaamaan näkemyksiään hyvinvointi –ja   
        siinä erityisesti sosiaalialan kehittämisen painopistealueista. 
        Käsittely: Anne Saarijärvi totesi, että SONet BOTNIAn johtoryhmän linjauksen mukaan kehittämistoiminnan 
        painopisteet 2013–14 aikana säilyvät suurelta osalta ennallaan. Saarijärvi oli kirjannut ohjausryhmän tähänastisia 
        näkemyksiä SONet BOTNIAn tiimissä määriteltyyn kompaktiin toimintasuunnitelmarakenteeseen. Ohjausryhmän 
        keskustelussa korostui edelleen substanssikehittämisen ohella kehittämisrakenteen priorisointi ja erityisesti Etelä- 
        Pohjanmaalla sairaanhoitopiirin käynnistämän sote -aluesuunnittelun kytkeytyminen tähän. Myös SONet BOTNIAn 
        talousresurssien ja tulevien organisoitumistapamuutosten avaamista toivottiin toimintasuunnitelmaan. 
 
        Päätös: SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan alueellisen ohjausryhmän toimintasuunnitelmaa jatkokäsitellään Anne 
        Saarijärven tähänastisen valmistelun ja ohjausryhmän toimittamien kommenttien sekä kokouksessa käydyn 
        lähetekeskustelun pohjalta seuraavassa kokouksessa 17.6.13. SONet BOTNIAn yhteinen toimintasuunnitelma 
        valmistuu syyskuun loppuun mennessä. 
         

 
7§     Ajankohtaista Väli-Suomen Kaste –ohjelmassa 

         Esitys: Kasteohjelmapäällikkö Leena-Kaisa Nikkarinen tiedottaa Väli-Suomen Kaste -kehittämisen 
        tilanteesta ja ohjausryhmä keskustelee näkemyksistään.  
         Käsittely: Leena-Kaisa Nikkarinen kertoi puheenvuorossaan STM:ssä käsittelyssä olevasta SOS II -hankkeen 
         oikaisuhakemuksesta (Etelä- Pohjanmaan ja Pohjanmaan osalta). Jos vaatimus menisi läpi, arvion mukaan 
         budjettia jouduttaneen karsimaan ja näin ollen hankesuunnitelmaa tarkentamaan alkusyksyyn mennessä. 
         Nikkarinen  totesi useiden Etelä-Pohjanmaalla toimivien hankkeiden päättyvän loppuvuodesta 
         2013, mutta muistutti myös seuraavan Kaste -hakukierroksen aikaistumisesta 30.9.13 ajankohtaan, johon tällä 
         hetkellä kartoitusvaiheessa valmistellaan ns. teemallista hanketta eri puolella Väli-Suomea. Tällä 
         hetkellä Etelä-Pohjanmaalla jo edellä mainitun mahdollisen aikuissosiaalityön hankkeen (SOS II) lisäksi 
         kehittämistyö tulee jatkumaan lastensuojelun selvitysvaiheeseen fokusoituvassa 11/2013 käynnistyvässä LasSe – 
         hankkeessa.  
         Nikkarinen kertoi myös tulevien Kaste -osaohjelmien sisällöistä ja vastuuhenkilöistä (ks. diat). Huolestuttavana hän 
         näkee sen, kuinka saada jatkossa riittävän pieniä, mutta silti laajoja hankkeita, sillä enää ei voida rakentaa tähän 
         saakka hyvin toimineita osahankkeita, mikä vaikeuttaa hankkeiden organisointia. Väli-Suomen Kasteen 
         alueellinen johtoryhmä kokoontuu kehittämispäivilleen 23.- 24.5.13 Nurmoon työstämään alueellista 
         toimeenpanosuunnitelmaa ja syksyllä Tampereella pidetään perinteiset Kastemarkkinat tehdyn kehittämistyön 
         esittelemiseksi. Ohjausryhmä pohti, miten kehittämisrahoitus tulee kunnille jatkossa Kasteen jälkeen. Nikkarinen 
         kertoi, että ministeriö on käynnistänyt uuden työryhmän pohtimaan mm. monikanavarahoituksen kysymyksiä.  
         Lisäksi ryhmä nosti esiin tärkeän kysymyksen, mikä toimisi myös tulevissa ratkaisuissa ja mihin keskittyä 
         kehittämisessä nyt, kun palvelurakenteet vielä ovat ratkaisematta. Myös perusterveydenhuollon loppuvuoteen 
         2014 jatkuva Potku -hanke nousi esiin ja sen merkityksestä terveydenhuollon rakenteiden kehittämiseen 
         todettiin voitavan ottavan mallia myös sosiaalihuollon puolelle. Paitsi Potkun ns. siirtovaikutuksesta ja jopa 
         mahdollisesta yhteishankkeesta sosiaalihuollon kanssa, keskusteltiin myös vaikuttavuuden edistämisen 
         hankkeesta, jolla käännettäisiin talouspuhetta vaikuttavuuden kehittämisen suuntaan. 
         Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
8§      Etelä-Pohjanmaan Kaste -hanketilanteesta 

          Esitys: Anne Saarijärvi esittelee tarkemmin Etelä-Pohjanmaan Kaste -hanketilannetta rahoitettujen, haettujen 
         ja valmisteluissa olevien osalta. Lisäksi keskustellaan THL - sotetietojärjestelmähankkeen etenemisestä. 
         Käsittely: Anne Saarijärvi kertasi diaesityksessään tarkemmin Etelä-Pohjanmaan Kaste -kehittämisen 
         tilannetta: Ella, VTTK II ja SOS I ovat päättymässä, mutta uusi lastensuojelun LasSe on käynnistymässä ja 
         aikuissosiaalityön jatkohanke (SOS II) mahdollisesti myös. LasSe -hankkeen työntekijä tullaan sijoittamaan 
         Etelä-Pohjanmaalla SONet BOTNIAn yhteyteen. Vanhuspalvelujen kehittämiseksi Etelä- Pohjanmaalta  
         Seinäjoki ja Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ovat mukana SONet BOTNIAn Tampereen hallinnoiman Ikälain 
         pilotoinnin jatkohankkeen yhteyteen valmistelemassa STM:n hankehaussa (1v.), josta päätökset saadaan 
         toukokuussa 2013. Nykyisten Kaste -hankkeiden pääteemoista ollaan parhaillaan suunnittelemassa ja 
         rakentamassa kuntakartoituksen pohjalta myös Etelä-Pohjanmaalla ns. teemallista hanketta (ks.diat).  
         Sen sijaan THL:lle suuntautuvan sotetietojärjestelmäinfrastruktuurin kehittämishankkeen valmistelua on 
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        päädytty lykkäämään ainakin helmikuuhun 2014. 
        Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
9§      Muut asiat 
 - kutsu sosiaalitoimistojen kehittämishankkeeseen (THL) jaettiin osallistujille 
Tulevia tilaisuuksia Etelä-Pohjanmaalla: 

    Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja perusturvajohdon työkokous 22.5.2013 klo 10.00–12.00 (Seinäjoki, Kivirikon 
juhlahuoneisto) 

    Hyvinvointibarometri -työpaja, 22.5.2013 klo 12.45–15.00 (Seinäjoki, Kivirikon juhlahuoneisto) 

 Vaikuttavuuden arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa -tilaisuus 14.5.2013, klo 10.00–15.00 (Seinäjoki, 
Mediwest) http://www.sonetbotnia.fi/docs/028-VY1-14052013_Vaikuttavuuden_arviointi.pdf 

 SONet BOTNIAn johtoryhmän kehittämispäivä 27.5 klo 10.00-16.00 (Kokkola, kaupungintalo) – tilaisuus 
avoinna myös alueellisten ohjausryhmien jäsenille klo 10.00-13.45 

 Sähköinen hyvinvointikertomus -työskentelyn EP:n kansallinen verkostotapaaminen 30.5.2013 klo 12-15 
(Seinäjoki) 

 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintojen kehittämisseminaari jäsenkunnille, 6.6.13 klo 8.30-
14.30 Härmän kuntokeskus 
 

 
10§  Seuraava kokous  
           Pidetään 17.6.2013 klo 9.00–11.30. - kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin. 

 
11§ Kokouksen päättäminen 
           Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15. 
 
 
 
LIITE 1 Arto Rautajoen muistiinpanot osaamiskeskusjohtajien ja STM:n osastopäällikön tapaamisesta 17.4. 13:  
Horisontaalista ja vertikaalista sote -integraatiota tehdään nyt kaikilla tasoilla ja vahvassa poliittisessa ohjauksessa.  

 15.5 mennessä hahmotus palveluista, mitä 20 000 asukkaan, 50 000 asukkaan kunnat saavat järjestää 

 mikä on vastuukuntamalli, mikä on yliopistosairaaloiden omistajaohjauksen malli, mitkä ovat kuntien keskinäiset 
rahoitusjärjestelyt  

 metropolialuemalli 

 sosiaalialan osaamiskeskusten erva -painotus => kukaan ei päättäjätasolla edes kyseenalaista, haaste erityisen 
vahva terveydenhuollon erva: miten sosiaalihuolto ottaa erityisasemansa, paikkansa vahvassa 
terveydenhuollon kokonaisuudessa 

Osaamiskeskukset  ilmaisivat halunsa vaikuttaa myös rakennekeskusteluun. 

Integraatio sosiaalialan osaamiskeskukset – perusterveydenhuolto -kehittämisessä, pthy kokonaisrahoituksen piirissä 
(sairaanhoitopiirit antavat rahaa moniin tarpeisiin)   

 toive vakaudesta myös sosiaalialan osaamiskeskusrahoitukseen, evo -rahoitusselvityksen kautta (koulutusevo, 
tutkimusevo sosiaalihuoltoon) 

 vaikka pienemmällä alkuun, jossain määrin käsittelyä myös yhteisenä kysymyksenä 
 mahdollisimman aikaisin pohdittava vaihtoehtoja, mitä yhteinen voi olla = missä ei tarvita yhteistyötä 

Jos kynnyskysymykset saadaan kevään aikaan ratkottua, eteneminen on varmasti jatkossa helpompaa => päätökset 
politikoilta.   

Lokakuussa hallituksen esitys valmiina, että saadaan kuntiin lausunnoille ja kevääksi 2014 eduskuntaan 

järjestämislaki ei ole virkamiestyöryhmä-asia. Paasikoski on antanut virkamiehille luvan keskusteluttaa alueilla.  

http://www.sonetbotnia.fi/docs/028-VY1-14052013_Vaikuttavuuden_arviointi.pdf
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