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Pohjanmaan_maakuntien_paihdepalvelujen_kehittamishanke_Loppuraportti_FINAL.pdf 
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- Aikuissosiaalityön valtakunnallinen foorumi Seinäjoella 2.10.2009 
- Tavoitteena osallisuus seminaari Vaasassa 22.–23.10.2009 
- Hyvinvointibarometri seminaari 16.11.2009 Härmässä 
- Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 16–17.11.2009 Vaasassa 
- Itse- ja vertaisarvioinnin Kuvastin iltapäivä Seinäjoki 24.11.2009 
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1§ Kokouksen avaus 

Kokouksen avasi klo 10.00 varapuheenjohtaja Tarja Palomäki 
 

2§ Esityslistan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 
Asian käsittely: Hyväksyttiin kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 
Asian käsittely: Ehdotettiin tarkastajiksi Kalevi Ekolaa ja Timo Haapojaa.  
Päätös: Merkitään tiedoksi. (Kalevi Ekola joutui poistumaan klo 11.25 ja tarkastaminen sovittiin 
loppukokouksen ajalta yksin Timo Haapojan tehtäväksi). 
 
4§ Tiedotusasiat:  

Ajankohtaista SONet BOTNIAssa  
- tilannetiedotus 
- työprosessimallinnukset http://www.sonetbotnia.fi/65.html 
sekä Päihdetyön kehittämishankkeen loppuraportti verkkosivuilla http://www.sonetbotnia.fi/docs/086-
H32- Pohjanmaan_maakuntien_paihdepalvelujen_kehittamishanke_Loppuraportti_FINAL.pdf 
- Hyvinvointibarometrin tilanteesta 
 

Esitys:  
SB:n tilannetiedotus 
-vs. kehitysjohtaja Pirjo Knif kertoi, että SONet BOTNIAssa on työskennelty jo jonkin aikaa ja yhä 
jatketaan vajaamiehityksellä hakuprosessin ja sairauslomien vuoksi. Työntekijävajetta on 
hyvinvointibarometrityöskentelyn osalta paikannut harjoittelun jälkeen osaamiskeskusassistenttina 
jatkanut Minttu Kuronen-Ojala. SONet BOTNIAn kehitysjohtajan paikkaa on hakenut yhdeksän 
henkilöä, joista kuusi kutsutaan haastatteluun; johtoryhmä valinnee uuden kehitysjohtajan 13.11.09 
kokouksessaan. 
Työprosessimallinnukset ja päihdepalvelujen kehittämishankkeen loppuraportit  
-löytyvät nyt SONet BOTNIAn nettisivuilta 
Hyvinvointibarometritutkimus 
-Minttu Kuronen-Ojala esittäytyi ja kertoi havaintojaan hyvinvointibarometritutkimuksen 
tuloksista; vaikka  jotkut muutossuunnat näyttävätkin huolestuttavilta, yleisarvio ei välttämättä ole 
täysin pessimistinen. Merkittävä havainto on kuitenkin se, että polarisaatiokehitys näyttää 
huolestuttavan vastaajia. Varsinainen tulostenjulkistamisseminaari pidetään marraskuulla ja siitä 
informoidaan myöhemmin. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
5§ Maakunnan alueella toimivat KASTE -hankkeet esittäytyvät 
      
Esitys: Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet kehittämishanke, Selevä Paletti, Vanhustyön 
kehittämishanke sekä Välittäjä -hanke kertovat kehittämistyön ajankohtaistilanteistaan. 
 
Asian käsittely: Minna Laitila (Välittäjä -hanke), Päivi Lapiolahti (Selevä paletti -hanke), Sirpa 
Tuomela-Jaskari (Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet -kehittämishanke) ja Päivi 
Niiranen (Ikäkaste) kertoivat käynnistyneiden tai lähiaikoina käynnistyvien hankkeidensa tilanteista 

http://www.sonetbotnia.fi/65.html
http://www.sonetbotnia.fi/docs/086-H32-%20Pohjanmaan_maakuntien_paihdepalvelujen_kehittamishanke_Loppuraportti_FINAL.pdf
http://www.sonetbotnia.fi/docs/086-H32-%20Pohjanmaan_maakuntien_paihdepalvelujen_kehittamishanke_Loppuraportti_FINAL.pdf
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ja suunnitelmista. (Ks. tarkemmin esitykset SONet BOTNIAn sivuilta). 
http://www.sonetbotnia.fi/59.html .   
Hanke-esittelyjen perusteella todettiin, että alueella tehdään varsin kattavasti kehittämistyötä. 
Hankkeiden budjetteja keskenään verrattaessa huomioitiin, että resursoinnissa on vaihtelua. 
Todettiin vielä, että kaikki hankkeet ovat joko jo toteuttamassa tai suunnittelemassa lähiaikoina 
kuntakierroksia, joiden aikana sovitaan toimijoiden kanssa tarkemmista kehittämistyön 
toteuttamistavoista ja yksityiskohdista.      

Päätös: Merkitään tiedoksi      
 

6§ Sosiaali- ja perusterveydenhuollon kestävät alueelliset tutkimus- ja kehittämisrakenteet 
 
Esitys: Vs. kehitysjohtaja Pirjo Knif alustaa keskustelua sosiaali- ja terveydenhuollon kestävistä 
tutkimus - ja kehittämisrakenteista. 
 
Asian käsittely: Pirjo Knif esitteli muun muassa osaamiskeskusten perustehtävä- ja 
kehittämisyksikkö kuvauksiin pohjaten meneillään olevaa tutkimus- ja 
kehittämisrakennekeskustelua. Todettiin, että hankehistorian seurauksena tarvitaan nyt todella 
kestävää kehittämisen rakennetta. Pirjo viittasi esityksessään THL:n 17.9.2009 julkaisemaan 
selvityshenkilöiden raporttiin ”Sosiaalialan ja perusterveydenhuollon kehittämisrakenteen 
vahvistaminen”. Kyseisessä raportissa ei vielä ole mukana konkreettisia esityksiä tai ehdotuksia 
tulevasta rakenteesta, näiden aika tulee myöhemmin. Pirjo mainitsi, että Keski-Pohjanmaalla (osana 
Pohjois-Suomen yhteistä kehittämisrakennetta) on tehty tutustumisen arvoisia avauksia 
uudenlaisista malleista. SONet BOTNIAn alueella myös Pohjanmaan suunnalla on meneillään 
Medibothnia -valmistelutyö, josta vielä tässä vaiheessa on SONet BOTNIAssakin varsin vähän 
tietoa. Näihin palataan varmasti jatkossa. Maakunnalliselle ohjausryhmälle asetettiin kuitenkin 
tärkeä kysymys pohdittavaksi: mitkä Etelä-Pohjanmaan maakunnassa ovat luontevat toimijat 
yhteistyötä rakentamaan? 
Keskustelussa todettiin, että nyt aluehallinnon muutosvaiheessa ennen kaikkea peruspalvelut ovat 
huolena. Pelätään myös, että kehittämistyö on jatkossa pääkaupunkikeskeistä. Pohdittiin tarvitaanko 
alueellista koordinointia paitsi palvelutuotannon – myös palvelurakenteiden tasolle. Yhteenvetona 
todettiin, että maakunnallinen organisoituminen on välttämätöntä ja pohdittavaksi tulee, mikä/kuka 
on jatkossa tarkoituksenmukaisena ylikunnallisena toimijana, joka huolehtii myös sosiaalisen 
näkökulman ja järjestöjen äänen huomioimisesta. On oleellista, että SONet BOTNIAn kolme 
maakuntaa yhdessä, mutta myös maakunnat erikseen jatkavat pohdintaa mainituista kysymyksistä. 
Todettiin, että meneillään olevat useat päällekkäiset muutokset vaikeuttavat suunnittelutyötä, mutta 
huolimatta ko. tilanteesta keskusteluja tästä teemasta jatketaan myös tulevissa kokouksissa. 
Päätös: Merkitään tiedoksi.       
 
7§ Muut asiat 
Vammaistyön hankevalmistelujen tilanne  
Eskoosta ei ollut edustajaa paikalla, mutta todettiin yleisesti, että hankevalmistelu jatkunee ja 
toivottiin seuraavassa kokouksessa tästä tarkemmin kuultavan. 
Tulevia tapahtumia: 
 - Aikuissosiaalityön valtakunnallinen verkostofoorumi Seinäjoella 2.10.2009 

           ‐ Tavoitteena osallisuus seminaari Vaasassa 22.–23.10.2009 
- Hyvinvointibarometri iltapäiväseminaari 16.11.2009 Härmässä (HUOM! Päivämäärä 

                        vaihtumassa!) 
- Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 16-17.11.2009 Vaasassa 

 - Itse- ja vertaisarvioinnin Kuvastin  iltapäivä Seinäjoki 24.11.2009 

http://www.sonetbotnia.fi/59.html%20.%20Esittelyjen
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8§ Kokouksen päättäminen 
 Kokous päätettiin klo 12.00. Seuraava kokous pidetään Mediwestissä 4.12.2009 klo 9.00 alkaen. 
          
 
 
 
 
       

 

 
 
 
 
 
 
LIITE 1 
 
KASTE Ajankohtaiskirje 24.9.2009 
 
Hyvät yhteistyökumppanit, 
 

Kaste-ohjelman syyskauden etenemistä vauhditetaan yhteisellä syyskokouksella, joka pidetään 
torstaina 1.10.2009 Kansallismuseon auditoriossa Helsingissä. Syyskokouksessa arvioidaan 
ohjelman etenemistä sekä asetettujen tavoitteiden ja keinojen osuvuutta talouden vaikeina 
aikoina. Puhujina ovat muun muassa peruspalveluministeri Paula Risikko, kansliapäällikkö Kari 
Välimäki, Kuntaliiton toimitusjohtaja Risto Parjanne sekä Kaste-ohjelman aluejohtoryhmien 
puheenjohtajat. Kaste-ohjelman ulkoisen arvioinnin tekijäksi on valittu NetEffect Oy. Arvioinnin 
johtaja dosentti Petri Virtanen aloittaa arviointityön syyskokouksessa kertomalla, onko arviointi 
prosessien tuomio vai tuki. Professori Matti Ylikoski Työterveyslaitokselta pohtii mitä 
työhyvinvointi on ja mitkä ovat sen parantamisen mahdollisuudet nykymaailmassa. Tilaisuus 
päättyy taiteilija Ulla Tapanisen verbaaliseen ilotulitukseen.  

Paras ja Kaste 
 
Peruspalveluministeri Paula Risikko esitteli elokuun 31. päivänä sosiaali- ja terveysministeriön 
ehdotuksen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden palvelurakennemalliksi. Kaste-ohjelma 
on sosiaali- ja terveydenhuollon sisällön kehittämisohjelma, joka vaatii toimiakseen vahvan ja 
integroituneen palvelurakenteen. STM:n ehdotuksessa sosiaali- ja terveydenhuolto 
järjestettäisiin jatkossa kaksiportaisella mallilla. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (Sote-alue) 
järjestäisivät peruspalvelut ja osan erityispalveluista. Sote-alueita on tarkoitus muodostaa 40 - 
60. Vaativa erikoisaloittain annettava sairaanhoito sekä vaativa sosiaalihuollon 
erityisosaaminen ja eräät vaativat sosiaalihuollon erityispalvelut keskitettäisiin viidelle sosiaali- 
ja terveydenhuollon erityisvastuualueelle (Erva-alue). Rakennemuutoskeskustelu jatkuu ja 
päätöksiä tehdään lähiaikoina.  
 
Hankehallinnollisia kysymyksiä 
 
Alueilla valmistellaan uusia hankehakemuksia. Alueilta on tullut myös kyselyjä hankkeiden 
jatkorahoitusmahdollisuuksista. Erityisesti vuoden 2008 lokakuussa valtionavustuspäätöksen 
saaneiden hankkeiden kesto on jäämässä melko lyhyeksi. 
 
Epäselvyyksien välttämiseksi kerrotaan seuraavassa seikkaperäisesti hankehallinnollisia 
periaatteita: Valtionavustusta jatkohankkeelle (”Hanke II”) haetaan vuoden 2009 loppuun 
mennessä. Haku tapahtuu samalla tavoin kuin haettaessa rahaa ”Hankkeelle I”. Sosiaali- ja 
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terveysministeriö edellyttää esim. aluejohtoryhmän kannanottoa hankkeesta ja kuntien 
sitoumuksia uuteen hankkeeseen. Valtionavustuspäätös tehdään helmikuun 2010 loppuun 
mennessä. Jatkorahoitusta (”Hanke II”) haetaan ajalle 1.10.2010 - 31.10.2012, vaikka päätös 
tehdäänkin jo paljon ennen lokakuuta.  
 
Saadakseen jatkorahoitusta on Hankkeen I tullut edistyä suunnitellulla tavalla. Joitakin 
toimenpiteistä on saattanut jäädä tekemättä, minkä voi nostaa esiin jatkorahoitusta haettaessa. 
Hankkeessa II pitää kuitenkin olla myös jotakin uutta, jotta hankkeen jatkaminen kahdella 
vuodella on perusteltua. Vaikka puhutaankin jatkohankkeesta, on kyseessä taloudellis-
hallinnollisesti uusi hanke, joka on erillinen Hankkeesta I. Toiminnallisesti vanha ja uusi hanke 
voivat osittain mennä päällekkäin, mutta kirjanpidollisesti ja valtionavustuksen maksamisen 
kannalta hankkeet ovat täysin erilliset. Hankkeelle II tulee avata uusi, Hankkeesta I erillinen 
kustannuspaikka. Hankkeiden toiminnoista aiheutuvat kustannukset pitää kohdistaa 
kirjanpidossa oikein eli Hankkeen I rahoitusta ei voi käyttää Hankkeen II toteuttamiseen tai 
päinvastoin.  

Hankkeen hallinnoija kokoaa Hankkeen I lopullisen kirjanpidon lokakuun 2010 aikana. 
Muistutettakoon vielä siitä, että osahankkeiden lopputilitykset täytyy koota jo syyskuussa, jotta 
osahankkeista ehditään toimittaa kirjanpito hallinnoijan lokakuussa kokoamaa, koko hanketta 
koskevaa, yhteenvetoa varten. Hankkeen II osalta voi valtionavustukseen oikeuttavia 
kustannuksia alkaa kerryttää jo saman lokakuun aikana. Näin hankkeessa ei synny katkoksia. 
Hankkeesta I tehdään valtionavustuslain mukainen valtionavustusselvitys 6 kuukauden sisällä 
hankkeen päättymisestä. 
 
Kaste-esite on uudistettu ja Kaste-ekstranet avataan 
 
Kaste-ohjelman esite on uudistettu. Päivitetty esite löytyy Kaste-ohjelman nettisivuilta 
(www.stm/kaste), sitä voi myös tilata osastosihteeri Essiina Launoselta 
(essiina.launonen@stm.fi). Kaste-ohjelman eri toimijoiden yhteinen työalusta (ekstranet) 
avataan lokakuussa. Kerromme asiasta tarkemmin seuraavassa ajankohtaiskirjeessä 
lokakuussa. 
 
 
 
 
Yhteistyöterveisin, 
 
Olli Kerola  Salme Kallinen-Kräkin  Anne Kumpula 
apulaisosastopäällikkö  ylitarkastaja   hallitusneuvos 

 
 
 
 
 
Jakelu: 
Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan ja sen jaosten puheenjohtajat, sihteerit ja jäsenet 
Aluejohtoryhmien puheenjohtajat ja sihteerit 
Aluejohtoryhmien jäsenet ja varajäsenet 
Aluejohtoryhmien suunnittelijat 
Kaste-sihteeristö 
Länsi-Suomen lääninhallitus 
STM: HTO ja STO 
 
 
 

http://www.stm/kaste
mailto:essiina.launonen@stm.fi
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