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1§ Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.10. 
 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
 
Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 
Asian käsittely: Hyväksyttiin kokouskutsun asialista esityslistaksi pienin muutoksin. 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin, mutta asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin; Etelä-Pohjanmaan 
maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman ja maakuntaohjelman käsittelyä siirrettiin ennen 
KASTE -ohjelman ajankohtaiskatsausta maakuntaliiton Heli Seppelvirran kiireisen aikataulun 
vuoksi. 
 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
 
Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 
Asian käsittely: Ehdotettiin tarkastajien kierroksen aloittamista uuden toimintakauden alussa alusta 
aakkosjärjestyksessä, joten vuoroon tulivat Kalevi Ekola ja Timo Haapoja. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
4§ Tiedotusasiat:   

- Hyvinvointibarometri 
- Pohjalaismaakuntien päihdetyön kehittämishankkeen kuulumiset 
- Erityislastentarhanopettajapalvelut Etelä-Pohjanmaalla  
 

Esitys:  
-SONet BOTNIA toteuttaa hyvinvointibarometritutkimuksen kolmen pohjalalaismaakunnan 
alueella yhteistyössä maakuntaliittojen kanssa, joiden kanssa solmittu kumppanuussopimukset, 
(myös AMK mukana). Hyvinvointibarometrin tavoitteena on hyvinvointitiedon kokoaminen ja 
kuvaaminen alueelta keskeisten asiantuntijatahojen näkemysten muodossa. Tarkoituksena on koota 
vertailtavissa olevaa tietoa ja analyysivaiheessa tullaan huomioimaan kuntarakenteissa tapahtuneet 
muutokset. SONet BOTNIA palkkaa harjoittelijan 8.6.–31.8.09 väliseksi ajaksi avustamaan 
barometrityöskentelyssä. 
- Pohjalaismaakuntien päihdetyön kehittämishankkeen Sirpa Tuomela-Jaskari on siirtymässä toisiin 
työtehtäviin 1.9.09 alkaen, mutta hankkeen aikana perustettu ylimaakunnallinen päihdetyön 
kehittäjäverkosto jatkaa toimintaansa. Selvitykset Toivoa paremmasta päihdehuollosta sekä 
Haasteena ikäihmisten päihdeongelma löytyvät SONet BOTNIAn nettisivuilta osoitteesta  
http://www.sonetbotnia.fi/28.html#89   Jälkimmäiseen raporttiin on koottu muun muassa 
toimenpidesuosituksia. Lisäksi sivuilta löytyy muun muassa indikaattoritietoa. Sirpa kertoi, että 
hankkeessa tullaan jatkamaan IVA (inhimillisten vaikutusten) -arviointia. Tämän lisäksi Seinäjoen 
seudun IKÄPÄ-työryhmän toimintaa tullaan levittämään myös muihin pohjalaismaakuntiin. 
Ehdotettiin jatkotoimenpiteiksi kolmen pohjalaismaakunnan päihdepalvelujen mallintamista, jossa 
työssä tukena voisi toimia myös kehittäjäverkosto. Todettiin, että hankkeen työskentelyssä ei ole 
päällekkäisyyksiä muun muassa terveydenhuollon tai Pohjanmaa -hankkeen kanssa, koska 
kehittäjäverkostossa mukana näitä toimijoita. 
-POKEVA  -hankkeen toimesta on laadittu selvitys pohjalaismaakuntien 
erityislastentarhanopettajapalvelujen  tilanteesta (ks. tarkemmin liite ja hankkeen nettisivut 
http://www.eskoonpalvelukeskus.fi/default.aspx?id=177 ). Hankkeen kehittämissuunnittelija Ulla 
Yli-Hynnilä kertoi, että Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on lähestymässä kuntia 
tarkoituksena kartoittaa, onko tarvetta konsultoivalle erityislastentarhanopettajalle, jonka palvelun 

http://www.sonetbotnia.fi/28.html#89
http://www.eskoonpalvelukeskus.fi/default.aspx?id=177
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Eskoo voisi tarvittaessa järjestää useamman kunnan alueelle. Vuonna 2008 toteutetun kyselyn 
mukaan noin puolessa kunnista on omia palveluja ja puolessa ne tuotetaan ostopalveluina tai 
muiden järjestelyjen kautta eli puolessa kunnista arvioitiin palveluja tarvittavan lisää. Keskustelun 
aikana todettiin, että joissakin kunnissa tilanne on parantunut oleellisesti mm. kuntaliitosten myötä. 
Pohdittiin muun muassa onko elto/keltopalvelu perus- vai erityispalvelua ja jos sen on jälkimmäista, 
silloin maakunnallinen palveluntuottajan voisi olla perusteltu ratkaisu. Kysyttiin myös, keskittyykö 
Eskoo jatkossa kehitysvammaisiin asiakkaisiin vai keihin? Oleellisena kysymyksenä myös tässä 
palvelujen järjestämisen yhteydessä kuuluu, mitä päivähoito on? Harri Jokiranta kiteytti SONet 
BOTNIAn näkemykseksi päivähoidon olevan sosiaalihuoltoa, ei kasvatusta ja opetusta. Lopuksi 
todettiin, että Eskoo tiedustelee peruskunnilta kiinnostusta mahdollisista uusista järjestelyistä ja 
järjestää asiasta kuulemistilaisuuksia. 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
  
5§   E-P:n alueellisen ohjausryhmän järjestäytyminen 
      
Esitys: Alueellisen ohjausryhmän järjestäytyminen, uusien jäsenten esittäytyminen ja keskustelua 
ohjausryhmän toimintaperiaatteista.  
 
Asian käsittely: Anne Saarijärvi (ohjausryhmän sihteeri) kertoi, että ryhmässä on paitsi 
seutuedustus, myös palveluntuottajien sekä tutkimuksen ja koulutuksen edustajia (ks. vielä 
tarkemmin liite). Tälle toimintakaudelle on jäsenistöä kutsuttu lisäksi myös perusterveydenhuollon 
puolelta perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteisten keskustelujen käynnistämiseksi tällä 
foorumilla.. Käytiin esittelykierros. SONet BOTNIAn vs. kehitysjohtaja Pirjo Knif kertoi 
alueellisen ohjausryhmän toimintaperiaatteista. Ryhmän tarkoituksena on olla taustatukena 
maakunnissa toimivien kehittämissuunnittelijoiden työskentelylle ja toimia samalla maakunnan 
sosiaalialan keskeisten asioiden käsittelyfoorumina, johon voi tuoda peilattavaksi myös vaikkapa 
vielä keskeneräisiä asioita. Ohjausryhmän jäsenyys velvoittaa välittämään tietoa vastavuoroisesti 
ryhmästä taustaorganisaatioon/jäsenen edustamalle alueelle. Ryhmästä on mahdollista myös 
esimerkiksi viedä asioita SONet BOTNIAn johtoryhmäkäsittelyyn vaikkapa kannanottojen tai 
ylimaakunnallisen toiminnan kohdalla. Puheenjohtajaksi kaudelle 2009–2010 ehdotettiin Harri 
Jokirantaa ja varalle Tarja Palomäkeä. Sovittiin, että Anne Saarijärvi kokoaa vielä sähköpostitse 
varaedustajat myös jäsenille. 
 
Päätös: Päätös puheenjohtajuudesta ja varapuheenjohtajuudesta hyväksyttiin. Sovittiin, että Anne 
Saarijärvelle ilmoitetaan elokuuhun mennessä sähköisesti varaedustajat kultakin 
alueelta/organisaatiosta.. 

 
6§ Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 2010–2011 ja maakuntaohjelman 
2011–2014 valmistelu 
 
Esitys: Kehittämissuunnittelija Heli Seppelvirta Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitosta tiedottaa 
valmistelutyön etenemisestä ja keskustellaan sisällöistä, joiden tuottamisessa alueellinen 
ohjausryhmä toimii asiantuntijaryhmänä. 
 
Asian käsittely: Heli Seppelvirta kertoi, että meneillään on ohjelmien laatimisen supervuosi: 
maakuntasuunnitelma, maakuntaohjelma, alueelliset koheesio- ja kilpailukykyohjelmat (KOKO–
ohjelma). Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 2010–2011 tavoitteena on 
toimia kaikki aluekehitysvarat kattavana, laaja-alaisena suunnitelmana, joka yhteensovittaa 
keskeisten tahojen näkemyksiä niistä linjauksista ja toimenpiteistä, joilla aluekehitystä viedään 
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eteenpäin maakunnassa kahden seuraavan vuoden aikana (ks. tarkemmin liitetiedoston diat).  
Maakuntaohjelman 2011–2014 valmisteluun on käytettävissä aikaa vielä kevääseen 2010 saakka. 
TOTSUn aikataulu on puolestaan tiukka, keväällä on käyty seutuneuvotteluja, paraikaa käydään 
asiantuntija/sidosryhmäneuvottelua ja syksyllä alkaa varsinainen kirjoittamisvaihe. Todettiin, että 
erityisesti toimintalinja 3. Asuinympäristön ja hyvinvoinnin kehittäminen on aluetta, jossa SONet 
BOTNIAn alueellisen ohjausryhmän asiantuntijuutta tarvitaan. Maakuntaliitosta korostettiin, että 
myös peruspalveluohjelmaan liittyvät kysymykset 2010 kannattaa pitää mielessä sisältöjä 
pohdittaessa. Käydyssä keskustelussa tuli esiin muun muassa seuraavia sisältöjä: -työvoiman 
saatavuuden turvaaminen ja edistäminen (myös kuntoutettavien palauttaminen työelämään), -
sosiaalialan kehittämisrakenteen turvaaminen alueelle, -syrjäytymisen väistäminen ja uloslyönnin 
välttäminen (huomioiden myös syrjäytymiseen liittyvien terveyserojen kaventuminen ja 
lapsiperheiden tuen vahvistaminen) Todettiin, että hyvinvointia edistävä työ, eri alojen 
hyvinvointitoimijoiden kokoaminen maakuntatasolla yhteen monisektorisen yhteistyön 
kehittämiseksi olisi paikallaan. Lisäksi alueelle ehdotettiin sosiaalisen professuuria ja alueellista 
tutkimusohjelmaa. Muistutettiin, että maakuntaliitossa huomioitaisiin myös alueen Lapsikaste ja 
Ikäkaste -hankkeet. Sovittiin, että keskeisiin kysymyksiin: Mitkä ovat sosiaalialan 
kehittämistoiminnan / väestön hyvinvoinnin osalta lähivuosien keskeisimmät haasteet Etelä-
Pohjanmaalla? Millaisia toimenpiteitä maakunnassa ensiaskeleina tarvitaan? Millaista resursointia 
toimenpiteiden toteuttaminen vaatii? -voi toimittaa tarkennettuja sisältöjä Heli Seppelvirralle 
elokuun aikana osoitteeseen heli.seppelvirta@etela-pohjanmaa.fi Sisältöjä käsitellään vielä 
uudelleen ohjausryhmän elokuun kokouksessa, kun teksti on valmiimpaa. 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi.      
 
7§ KASTE -ohjelman ajankohtaiskatsaus  
      
Esitys: Vs. kehitysjohtaja Pirjo Knif ja kehittämissuunnittelija Anne Saarijärvi SONet BOTNIAsta 
sekä Ulla Yli-Hynnilä Eskoosta kertovat Etelä-Pohjanmaan alueen KASTE -hankkeiden tilanteesta.  
 
Asian käsittely: 
-Ikäkasteesta on tulossa hankkeen organisoitumiskokous Tampereella 6.6.09 (SB-alueelta mukaan 
mukaan muun muassa Pirjo Knif , Anneli Saarinen ja Päivi Niiranen). Keski-Pohjanmaa jää pois 
uudesta hankkeesta, mutta tähän tulee mukaan enemmän kuntia muualta. Pirjo kertoi, että 
siirtyminen uuteen hankkeeseen tulee tapahtumaan syksyn aikana limittäin. 
- Kaikki EP:n kunnat ovat mukana Lapsikaste -hankkeessa; Seinäjoki vastaa EP:n osahankkeen 
hallinnoinnista ja muun muassa sopimuksista. Työntekijärekrytoinnit tapahtuvat kesäkuulla. SONet 
BOTNIA koordinoi tähän saakka hanketta ja jatkaa muun muassa suunnittelutyöryhmien kokouksia 
hankesuunnitelman tarkentamiseksi yhteistyössä alueen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. 
-Vammaistyön seitsemän maakunnan yhteinen hanke sai edellisessä haussa STM:ltä kielteisen 
päätöksen, mutta tällä hetkellä ministeriö tukee Eskoota vammaispalvelun uuden Kastehankkeen 
valmisteluissa. Yhteistyö kansallisen hankkeen valmisteluksi on alkanut ja mukana ovat Etelä-
Pohjanmaan ja Pohjanmaan lisäksi Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Häme, 
Päijät-Häme, Uusimaa sekä mahdollisesti myös Kårkullan ky ja Keski-Pohjanmaa. Hanke tulee 
koskemaan kaikkia vammaispalveluja ja siinä kehitetään muun muassa rakenteita, lähipalveluja, 
osaamista ja työvoiman turvaamista. 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi.      
 
8§ Muut asiat 

mailto:heli.seppelvirta@etela-pohjanmaa.fi
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- Sosiaali-ja terveydenhuollon  alueellisen kehittämisrakenteen nykytila ja tulevaisuus, 
Helsinki, STM 3.6.2009 

         - Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään 18.8.2009 klo 10.00 Seinäjoella Mediwestissä. 
 
9§ Kokouksen päättäminen. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.  
 
 
 


