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Etelä-Pohjanmaan maakuntaliiton kanssa 

- ”Kastepisaroita poimimassa” Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet -

kehittämishankkeen päätösseminaari 12.9.2011 klo 8.30–16.00 Seinäjoki (Frami B). 

- Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan henkilökohtaisten avun keskusten 

kehittämishankkeen (HAVU) -hankkeen päätösseminaari 5.10.2011 (Frami) 
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- Pienet Pohjalaiset päihdepäivät ”Paree perusta peruspalaveluus". Seinäjoki 14.–15.11 

2011 (Frami) 

- SONet BOTNIAn 10 -vuotisjuhla 15.2.2012, Seinäjokisali (yhteistyössä EP:n 

sotuyhdistyksen 90- vuotisjuhlien kanssa) 

- Syyskuulla valmistuvia työprosessimallinnuksia: Järvi-Pohjanmaan intensiiviperhetyö, 

Neuvolan perhetyö (Pajuluoman neuvola, Seinäjoki) sekä kaksikielinen Kuvastin -

sähköinen itse-ja vertaisarviointityökalu varhaiskasvatuksen toimijoiden käyttöön (SB:n 

kehittäjäryhmä ja alueen Kasperi- hankkeet), taustalla Laura Ylirukan FinSoc 

kehittämistyön muokkaaminen ja levittäminen alueen toimijoiden käyttöön. 

 

9§        Seuraava kokous 

 

10§      Kokouksen päättäminen 
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1 §    Kokouksen avaus 

          Harri Jokirannan sijasta varapuheenjohtaja Maria-Liisa Nurmi avasi kokouksen klo 9.07.  

          (Paikalle myöhässä saapunut Harri Jokiranta siirtyi puheenjohtajaksi 6§:n kohdalla). 

 

2§     Esityslistan hyväksyminen 

 

Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 

Käsittely: Esitetään hyväksyttäväksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

3§    Pöytäkirjan tarkistaminen 

 

Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 

Käsittely: Edellinen muistio todettiin sähköisesti tarkastetuksi. Ehdotetaan seuraavan 

pöytäkirjan tarkastajiksi Esko Kiviniittyä ja Marja-Liisa Somppia. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

4§      Tiedotusasiat 

- SONet BOTNIAn johtoryhmän 23.8.2011 asioita: 

-SONet BOTNIAn 10-vuotisjuhla järjestetään 15.2.2012 klo 14.00 alkaen Seinäjoella 

(Kampustalo, Seinäjokisali). Tilaisuus on avoin mm. SONet BOTNIAn 

yhteistyökumppaneille ja sen osalta varaudutaan noin 150 juhlavieraaseen. Tilaisuuden 

järjestelyissä rakennetaan yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja 

terveysturvayhdistyksen 90-vuotisjuhlien kanssa. Kutsu ulotetaan kaikkien Pohjanmaan 

maakuntien alueen sosiaali- ja terveysturvayhdistyksiin.   

- Johtoryhmä kävi evästyskeskustelun kehitysjohtajan laatimasta selvityksestä SONet 

BOTNIAn organisaation uudistamisesta, ja sen eri vaihtoehdoista. Johtoryhmä painotti 

organisaation uudistamisessa kuntalähtöisyyttä ja sosiaalihuollon oman 

kehittämisrakenteen turvaamista siitä huolimatta, että palvelujärjestelmässä sosiaali- ja 

terveysala ovat yhdessä. Kolmen maakunnan alueen yhteiseen kolmikantaan perustuvaa 

osaamiskeskusrakennetta kannatettiin yksimielisesti.   

-Lisäksi johtoryhmä totesi, että SONet BOTNIAn profiilin kannalta olisi ollut parempi,   

    että yliopistoyhteys olisi järjestetty koko osaamiskeskusalueella yhtenäisesti. Jos 

    yhteinen rakenne terveydenhuollon kanssa ei onnistu ideologisella tasolla, johtoryhmä 

    painotti etenemistä yhteisten kehittämistehtävien kautta. Tarkemmin organisaation 

    uudistamista pohditaan johtoryhmän seuraavassa kokouksessa.  

    -Johtoryhmä keskusteli pohjoismaisen yhteistyön erityistehtävän ajankohtaisesta 

    tilanteesta. SONet  BOTNIAn pohjoismaisen erityistehtävän tukiryhmä kutsutaan koolle.  

    Jatkossa tulisi keskittyä siihen, että pystytään perustelemaan erityistehtävän jatkaminen ja  

    siihen liittyvän rahoituksen turvaaminen myös vuoden 2012 jälkeen. 

- Johtoryhmä onnitteli SONet BOTNIAa yhteistyösopimuksesta Tampereen kaupungin 

kanssa, jolla Väli-Suomen aikuissosiaalityön KASTE-hankkeen S.O.S. – Syrjäytyneestä 

osalliseksi sosiaalityön keinoin hankkeen hankejohtaja ja projektisuunnittelija sijoittuvat 

SONet BOTNIAan. 

 

Päätös: Merkitään tiedoksi. 
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5§     Ajankohtaista KASTEen valtakunnallisesta etenemisestä 

 

Esitys: Arto Rautajoki tiedottaa KASTE -ohjelman valtakunnallisesta etenemisestä. 

Käsittely: Arto Rautajoki esitteli diaesityksessään KASTE II -ohjelman linjauksia (Ks. 

diaesitys kokonaisuudessaan liitteenä). Ohjelman sisällössä painottuvat monialainen 

yhteistyö, joka on huomioitu jo myös alueellisten johtoryhmien kokoonpanoissa (liitteenä). 

Osaohjelmajohtajat tulevat jatkossa toimimaan STM+ THL- työpareina, paitsi 

työhyvinvoinnin ja johtamisen ohjelmassa (STM,TTL). Vuoden 2011 joulukuun haussa ovat 

vielä voimassa vanhat painopistealueet; hakuaikataulu muuttuu jatkossa siten, että vuonna 

2012 haku päättyy jo syyskuun lopulla. Uusilla painotuksilla haetaan vasta vuoden 2013 

rahoituksia. Hankerahoitus on vähentynyt kolmanneksella aiempaan verrattuna. Lisäksi 

virkamiesvalmistelussa on eriytyneempi pienemmille hankkeille kohdennettu Kastehelmi -

rahoitus. Todettiin, että maakunnassa kaivattaisiin pienempiä ja kohdennetumpia 

kehittämiskokonaisuuksia, mutta toisaalta Väli-Suomen aluejohtoryhmä näyttää painottavan 

edelleen laajoja hankkeita. Vielä tämän syksyn aikana toimitetaan kuitenkin tarkempaa 

ohjeistusta. KASTEen tulevien osaohjelmien valmistelussa sosiaalialan osaamiskeskusten 

rooli tullee säilymään, mutta aluejohtoryhmä ei ole ottanut kantaa siihen, ovatko 

perusterveydenhuollon kehittämisyksiköt mukana yhteistyörakenteena vai tapahtuuko 

yhteistyö pelkästään johtoryhmätasolla. Arto kertoi lisäksi, että Väli-Suomen alueella 

valmistellaan työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittämiseen laajaa ylisektoraalisen johtamisen 

hanketta, jonka taustakyselyä on toteuttamassa myös SB. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon 

tietoperustan ja tiedonhallinnan vahvistamiseen on suunnitteilla Pirkanmaalla hanke. 

Todettiin, että sähköinen hyvinvointikertomus ei välttämättä toimi ratkaisuna kaikkeen, vaan 

tarvitaan esimerkiksi tulkintaa. Arto mainitsi myös suunnittelussa olevan 

paikkatietohankkeen, joka yhteensovittaa monin eri tavoin systemaattisesti tuotettua tietoa ja 

jota voidaan hyödyntää palveludesignin aikaansaamiseksi. Keskusteltiin osaohjelmien (ks. dia 

10) kehittämistyönpainottumisesta ja konkretisoitumisesta aluetasolla; tähän ei ole vielä 

vastauksia, mutta todettiin, että maakunnassa voitaneen edelleen jatkaa usean substanssin 

kehittämistä. Tiedotettiin, että Väli-Suomen aluejohtoryhmän seuraava kokous pidetään 

31.10.2011.  

 

KASTEen maakunnallisista kuulumisista: S.O.S. -hankkeen hankejohto (hankejohtaja Päivi 

Krook ja projektisuunnittelija Minna Turunen) on aloittanut työskentelynsä SB:ssa. EP:n 

osahankkeen hankesuunnitelman päivitysneuvottelu on tulossa 20.9.2011, Seinäjoki on 

käynnistänyt osahankkeen työntekijärekrytoinnin ja työntekijät aloittanevat marraskuulla. 

Sovittiin, että hankejohto kutsutaan seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen esittäytymään. 

 

Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 

6§      Etelä-Pohjanmaan alueen kehittämistarpeita uuteen hankevalmisteluun.  

Esitys: Keskustellaan alueen kehittämistarpeista ja mahdollisten uusien hankevalmistelujen 

käynnistämisestä. 

Käsittely: Tiedossa on, että maakunnassa on käynnistetty POTKU -hankkeen jatkon 

valmistelut sekä jo aiemmin Arto Rautajoen mainitsema tietotuotannon 

(Paikkatieto)hankevalmistelu etenee. Myös Vammaiskasteelle ollaan mahdollisesti hakemassa 

jatkohanketta. Lisäksi Kaksineuvoisen ja Kuusiokuntien alueella on haettu RAY:n kautta 

rahoitusta eri-ikäisten kansalaisten hyvinvointia kehittävään Kymppihankkeeseen. Muilta osin 

käynnistettiin keskustelu alueellisista kehittämistarpeista: 
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Hyvinvointikertomustyöskentelyn kehittämistä pidetään tärkeänä, mutta halutaan varmistaa, 

että hv- kertomus nähdään sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisenä kehittämisalueena, eikä 

vain terveydenhuoltoon painottuneena.  

Vaikka S.O.S. -hanke on vasta käynnistymässä pienempänä hankkeena, on syrjäytymisen 

ehkäisemisen kehittämiselle edelleen maakunnassa tarvetta. SeAMKissa kerrottiin myös 

painopisteenä olevan S.O.S. hankkeen tyyppisiä sisältöjä ns. työelämä -painotuksella: lisäksi 

viitattiin ns. Tempo -opintoihin, joissa yhdistetään liiketalouden ja sosiaalialan opintoja. 

Ohjausryhmä toivoi linjausta ja yhteistyötä mm. EP:n sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen kanssa, 

jolla meneillään ollut jo pitkään useita hankkeita. Lisäksi todettiin tarve tehdyn 

kehittämistyön koonnista tulevien valmistelujen pohjaksi. Keskusteltiin siitä, että 

maakunnassa kehitetään paljon, mutta samalla kaivataan mekanismia tällä hetkellä eri 

substansseihin pirstaloituneen kehittämishankkeissa tehdyn työn esittämiseksi. Keskustelussa 

todettiin myös, että kunnissa ei tällä hetkellä ole juuri mahdollisuuksia tehdä proaktiivista 

kehittämistyötä, joten toiminta painottuu korjaavaan. Lisäksi hankkeisiin kaivattaisiin 

tutkimuksellista näkökulmaa, joka kuntatyössä väistämättä jää uupumaan.   

Päätös: Ainakin syrjäytymisen tematiikka ja tietotuotanto/hyvinvointikertomustyöskentelyn 

kehittämisen jatkaminen noussevat keskustelun perusteella Etelä-Pohjanmaalla 

painopistealueiksi tuleviin hankevalmisteluihin. Painotettiin sitä, että 

hyvinvointityöskentelyssä on tärkeää selkiyttää eri toimijoiden roolit ja tulokulmat, vaikka 

varsinaista laajaa hanketta ei aikaan saataisikaan. Seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen 

valmistellaan SB:ssa kooste alueen KASTE- kehittämistarpeista ja alustaviakin aihioita voi 

toimittaa Annelle ja Artolle.  

 

 

7§      SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan alueellisen toimintasuunnitelman 2011–2012 

          viimeistelyä. 

Esitys: Keskustellaan kehittämissuunnittelija Anne Saarijärven ohjausryhmän kommenteilla 

täydentämän toimintasuunnitelmaluonnoksen sisällöstä ja hyväksytään luonnos SONet 

BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan alueelliseen toimintasuunnitelmaksi 2011–2012. Edellisessä 

kokouksessa sisältöjä on läpikäyty yleisemmin. Tällä kerralla keskustelu painotetaan  

toimintasuunnitelman alueellisen tietotuotannon ja arvioinnin painopisteiden täsmentämiseen. 

 

Käsittely: Toimintasuunnitelman luonnokseen muotoiltua tekstiä pidettiin sisällöiltään 

tarkoituksenmukaisena, mutta alueellisen tiedontuotannon painopistealueiden pohdinnassa 

halutaan kirjatuksi vielä laajempi ja jatkuvuutta edustava koalitio; SB, alueen oppilaitos -ja 

tutkimustahot(SeAMK, yliopistokeskus), maakuntaliitto, perusterveydenhuollon ja terveyden 

edistämisen keskus, ELYt, AVIt. Ideana on, että kukin organisaation on katsottava omasta 

näkökulmastaan omaa rooliaan kokonaisuudessa.  

 

Arvioinnin tarkoituksena on SB:ssa fokusoitua erityisesti siihen, miten strategiassa 

määriteltyjä painopisteitä arvioidaan toimintasuunnitelman kautta. Ohjausryhmän toimittavat 

kommentit liittyivät osin myös toisentyyppisiin laajempiin tavoitteisiin (ks. liite). Keskustelun 

perusteella Etelä-Pohjanmaalla arvioinnin tarpeet liittyvät tässä vaiheessa enemmänkin 

alueellisen ohjausryhmän työskentelyyn sekä hieman sivuun tehtäväksiannon, myös jo 

toteutuneiden hankkeiden arviointiin. SB:n ohjausryhmässä on aina ajoittain keskusteltu 

hankepankin tarpeellisuudesta, mutta ajantasainen ja eri rahoitusvaihtojen mahdollistaman 

kehittämistoiminnan sisältävä hankepankki on osoittautunut vaikeaksi toteuttaa. Todettiin, 

että hyvänä käytäntönä voisi olla projektien nykyisiä KASTE -hankkeita laajempi 

linkittyminen SB:n nettisivuille. Sovittiin, että harjoittelijan työpanosta voisi kohdistaa tämän 

työstämiseen. Myös Innokylän hyödyntäminen voisi olla paikallaan ja ehdotettiinkin 
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Innokylän esittäytymistä tulevissa kokouksissa. Ehdotettiin myös, että SeAMK sisällyttäisi 

perusopetukseen maakunnallisen hankeseurannan ja tätä pidettiin mahdollisena esimerkiksi 

hallinnonharjoittelijoiden suorittamana toimintana. 

 

Päätös: Anne Saarijärvi muotoilee alueellisen tietotuotannon korjatun tekstin 

toimintasuunnitelmaan. Jatkossa myös SB:n ylimaakunnallinen alueellisen tietotuotannon 

kehittäjäryhmä paneutuu teeman kysymyksiin. Arto Rautajoki jäsentää keskustelun pohjalta 

(ml. muiden maakuntien ehdotukset) yhteisiä arvioinnin kohteita SB- maakuntien 

toimintasuunnitelmaksi.  

 

 

8§     Muut asiat 

- Sähköinen hyvinvointikertomus -työkokous 16.9.2011(Mediwest), yhteistyössä SB:n ja 

Etelä-Pohjanmaan maakuntaliiton kanssa 

- ”Kastepisaroita poimimassa” Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet -

kehittämishankkeen päätösseminaari 12.9.2011 klo 8.30–16.00 Seinäjoki (Frami B). 

- Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan henkilökohtaisten avun keskusten 

kehittämishankkeen(HAVU) -hankkeen päätösseminaari 5.10.2011 (Frami) 

- Pienet Pohjalaiset päihdepäivät ”Paree perusta peruspalaveluus". Seinäjoki 14.–15.11 

2011 (Frami) 

- Syyskuulla valmistuvia työprosessimallinnuksia:  

- Järvi-Pohjanmaan intensiiviperhetyö, Neuvolan perhetyö (Pajuluoman neuvola, Seinäjoki) 

sekä Kuvastin -sähköinen itse-ja vertaisarviointityökalu varhaiskasvatuksen toimijoiden 

käyttöön (SB:n kehittäjäryhmä ja alueen Kasperi- hankkeet), taustalla Laura Ylirukan 

FinSoc kehittämistyön muokkaaminen ja levittäminen alueen toimijoiden käyttöön. 

 

 

 

9§  Seuraava kokous 

Esitys: Ehdotettiin päivämäärää 4.11.2011 klo 9.00–11.30. 

Käsittely: Esitetään hyväksyttäväksi. 

Päätös: Kokous pidetään sovittuna päivämääränä, paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

 

10§ Kokouksen päättäminen 

          Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.53. 

 


