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1§ Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Harri Jokiranta avasi kokouksen klo 9.05. 

 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 
Asian käsittely: Hyväksytään kokouksen asialista kokouksen esityslistaksi. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 
Asian käsittely: Edellinen pöytäkirja todettiin sähköisesti tarkastetuksi. Tämän kokouksen 
pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotettiin Veli-Erkki Wibergiä ja Oili Ylihärsilää.  
Päätös: Esitys hyväksytään. 
 
4§ Tiedotusasiat:  

- Alueellisen tietotuotannon kehittäjäryhmän perustaminen 
 - Alkon lahjoituksen mukainen ylimaakunnallinen kehittäjäryhmä 

- Osaamiskeskusjohtajien kommentointi sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän  
  Väliraporttiin (ks. liitetiedosto 1) 
 -SOTE –aluekokeilumalli/osaamiskeskusjohtajien kommentointi /muistio 13.9.2010 (ks.  
   liitetiedosto 2) 

Esitys: Keskustellaan lyhyesti mainituista asioista, joista osa on laajemmin esiteltynä 
liitetiedostoissa. 
-Arto Rautajoki kertoi, että ylimaakunnallinen kehittäjäryhmä, jonka tavoitteena on koota, 
systematisoida ja arvioida tietotuotantoa SONet BOTNIAn alueella on perustettu. Toiminta on 
käynnistymässä loppuvuodesta Seinäjoella järjestettävän työkokouksen myötä, johon alustajaksi on 
lupautunut YTT Petri Kinnunen POSKE/Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö. Todettiin, että 
kokonaisuus liittyy myös tietojärjestelmien kehittämiseen, joten näitä molempia on hyvä viedä 
yhdessä eteenpäin. 
-Alko on lahjoittanut 100 000 euroa Pohjanmaa -hankkeelle; koordinointi tapahtuu SeAMKin 
kautta (SONet BOTNIA juridisena tahona, kanavointi SB:n koordinoimana työnä 
pohjalaismaakuntien alueella Arto Rautajoki puheenjohtajana). Kartoitustyöllä käynnistyvän 
toiminnan painopisteenä ovat: 1)päihdeopetuksen kehittäminen ja 2) nuoriin kohdistuva ehkäisevä 
työ. Ehdotettiin, että hyvä yhteistyön suunta voisi olla myös Tampereen yliopisto, johon Alkon 
lahjoituksella on palkattu määräaikainen professuuri (Pekka Saarnio). 
-Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä; -osaamiskeskusjohtajien kommenteissa 
korostuvat erityisesti yhteistyö- ja asiakasnäkökulmat. Tiedotettiin, että Jouni Nummi on jäsenenä 
17.9.työskentelynsä aloittavassa työryhmässä ja kehotettiin ohjausryhmän jäseniä olemaan 
yhteydessä valmistelijoihin. Harri Jokiranta totesi, että vahvan yleislain sisällössä on nyt uhkana 
”vahva vanhuslaki” poliittisena välttämättömyytenä; lisäksi laista ollaan tekemässä ”menneen ajan 
lakia” eli korostetusti sosiaalisten ongelmien kanssa työskentelyä ohjaavaa lakia. Keskustelussa 
sivuttiin myös järjestämislain suhdetta PARAS -puitelain jatkon etenemiseen ja todettiin, että tähän 
kolmantena liittyy myös SOTE -aluekokeilumalli. Tuotiin esille, että valtionhallinto ei täysin 
tunnista kentän toimintaa; osallistujien kokemusten perusteella muun muassa kunnan ja 
yhteistoiminta-alueen rajankäynnissä on miettimistä. Arto Rautajoki informoi, että 
osaamiskeskukset ovat mukana järjestämislain valmisteluissa. Arton toivottiin jatkossa tiedottavan 
suoraan toimijoille tietoa valmistelujen etenemisestä. 
-SOTE -aluekokeilumalli; -Arto Rautajoki tiivisti, että tässä ideana on yhteisen kokonaisuuden 
parempi näkyminen ja kytkös esimerkiksi tietotuotannon kehittämiseen. Keskusteltiin alueen 
mahdollisista pilotoinneista, joihin rahoitushaku on STM:stä 31.10.2010 mennessä. Harri Jokiranta 
kertoi, että Seinäjoki ja EPSHP tekevät yhdessä hakemuksen. Pohdittavia kysymyksiä ovat muun 
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muassa, mitä tarkoitetaan integroinnilla peruspalvelujen sisällä sekä puhutaanko peruspalvelujen 
tasolla tapahtuvasta integroinnista vai perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisestä 
integroinnista. Harrin ajatuksena on, että Seinäjoella sairaanhoitopiirin osaamista siirretään osaksi 
perusterveydenhuollon palveluja: muun muassa Eskoosta kotiutetaan osa asumispalveluista kuntiin, 
jolloin Eskoota tuetaan kehittymään kehitysvammahuoltoa kehittäväksi organisaatioksi. Samaa on 
suunnitteilla EPSHP:n ja mielenterveyspalvelujen kohdalla. Tavoitteena on vahva peruskunta ja 
vahva peruspalvelurakenne, jolla kehittämisrakennetta vahvistetaan perusterveydenhuollon 
kehittämisen sijoittamisella EPSHP:n organisaatioon. Tästä kunnat laativat suunnitelmat ja 
sopimukset, joista EPSHP päättää. Ennakoitiin, että nykyistä EVO-järjestelmää ei tultane 
purkamaan; suurin muutos tullee siihen, että jatkossa rahoitusta enempi suunnitelmien mukaisesti, 
eikä enää julkaisuihin. Todettiin, että on tärkeää seurata paitsi pilotointia, myös sen resursointia ja 
ohjausta. 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
5§  SONet BOTNIAn strategiatyöskentelyn eteneminen 
 
Esitys: Kehitysjohtaja Arto Rautajoki esittelee 19.–20.8.2010 Kokkolan strategiapäivien 
työskentelyn pohjalta koottua strategialuonnosta (ks. liitetiedosto 3). Alueellinen ohjausryhmä 
kommentoi ja täydentää luonnosvaiheessa olevaa tekstiä. Strategiaprosessin seuraava tilaisuus 
järjestetään Vaasassa 12.10.2010. 
Asian käsittely: Arto tiedotti strategiatyön etenemisestä. Tavoitteena tulee olemaan kompakti 
olennaisesti kiteytetty paperi SB -toiminnan tueksi ja sen työstämistä jatketaan ohjausryhmien 
kommenttien pohjalta Vaasan 12.10. päivään. Keskusteltiin sisällöistä, joita tiivistetty evästykseksi 
seuraavaan: 
- lainsäädännön kautta tulevan erityistehtävän (pohjoismainen yhteistyö) logiikka ja suhde 
rahoitukseen; tulisi pystyä osoittamaan tämän erityisosaaminen – onko se mm. erilaista verrattuna 
muuhun kansainväliseen yhteistyöhön ja voiko SB sen omia? 
-onko profiloitumisen kannalta oleellista pohjoismaisen yhteistyön lisäksi esimerkiksi SB:n 
verkostomainen toimintatapa tai vaikkapa tutkimus/konkreettinen yhteistyö tutkimuksen kanssa 
(esim. POSKE, jossa jakautuneet virat) 
 - asiakaslähtöisyyttä tulee avata! 
-hankkeet jatkossa; perusorganisaatioissa(kuten tähän saakka) vai SB:ssa (synergian kautta muun 
muassa resursointi ja arviointi?)  -SB hankkeiden kotipesäksi? 
-SB pärjännyt perusrahoituksella, lisäksi jonkin verran täydennystä tullut arvioinneista ja 
mallinnustoiminnasta; pohdittava millä elementeillä perusrahoitusta mahdollisesti täydennetään 
-sosiaalialan maakunnallisen asiantuntijuuden vahvistaminen ja sosiaalialan etujen valvominen sekä 
sosiaalialan kehittämisen tukeminen; tietoa rakenteisiin ja yksiköihin vielä nykyistäkin vahvemmin 
-perinteisistä verkostoista ulos murtautuminen? (SB neuvottelukunta, koulutuksen ja tutkimuksen 
kanssa verkottuminen jne.) 
-yhteisen Sote –kielen valuttaminen; tarvitaanko rakenteellista toimintaa verkostojen tueksi 
- mikä on perusterveydenhuollon kehittämisyksikön suhde SB:aan (fyysinen/toiminnallinen 
vuorovaikutus?); asiantuntijuuden laajempi hyödyntäminen 
-tietotuotanto (mm. lastensuojelun tutkimus) – yhteistyö esim. LasTut  -hankkeen kanssa? 
-varhaiskasvatuksen/päivähoidon hallinnonalan kysymykset ja  lakimuutos; -nykyisen näkemyksen 
mukaan varhaiskasvatus on sivistystoimen tehtävä; silti yhteistyötä sosiaalisen hyvinvoinnin osalta 
(mm. KASTE –kehittämistyö rajojen häivyttäjänä), varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmän toiminta! 
-sosiaalialan asiantuntijuuden ulottuminen monen eri hallintokunnan alle on vaativaa ilman 
tukirakennetta; esimerkiksi SB- tiedotteella tavoitettu jo nyt silti melko laaja toimijajoukko 
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Päätös: Merkitään tiedoksi. Sovittiin lisäksi, että virinneet jatkoideat ja kysymykset toimitetaan 
Arto Rautajoelle. 

 
6§ KASTE -hankkeiden valmistelujen tilanne ja vammaispalvelujen kehittämishankkeen 
eteneminen. 
      
Esitys: Kehittämissuunnittelija Anne Saarijärvi informoi Etelä-Pohjanmaan maakunnan KASTE –    
            hankkeiden valmistelujen etenemisestä; Aikuissosiaalityö, Ikäkaste, Kasperi II, Välittäjä,        

   KASTEKampa.  Lisäksi tiedotetaan lyhyesti vammaispalvelujen hankkeen etenemisestä.   
  (ks. liitetiedosto 4) 

Asian käsittely: Anne Saarijärvi esitteli hankevalmistelujen etenemistä (dia-esitys liitteenä!).  
-Ikäkaste: kokonaisuuksia pidetään jäsentyneempinä ja aidosti kehittämistä eteenpäin vievinä. 
Keskusteltiin myös ideasta mallintaa kulttuuri -ja sosiaalipalveluja uudelleen. 
-KASPERI II: järjestötoimijoiden rooli, tukihenkilötoiminnan kehittäminen sekä vuorovaikutus 
sivistystoimen kanssa nousivat keskustelussa esiin.      
-Aikuiskaste:  todettiin, että alueella on tärkeää välttää päällekkäisyyksiä (mm. Välittäjä, 
Valtaväylä); selvennettiin, että valmisteluja tehdään yhteisesti linjaten. SeAMK ilmoitti olevansa 
kiinnostunut yhteistyöstä ammatti -ja tehtävärakenteen sekä henkilöstörakenteen kehittämisen 
kohdalla. 
-KAMPA; haetaan Pohjois-Suomen hankkeena, kokonaisuuteen kiinnostusta myös Järvi-
Pohjanmaan ja Kaksineuvoisen alueella; todettiin rahoituskanavien moninaisuus (mm. TEM) 
-Vammaiskaste; - Anne Saarijärvi tiedotti lyhyesti hankkeen käynnistymisestä ja painopistealueista. 
Lisäksi ohjausryhmä tutustui kirjalliseen materiaaliin (muistion liitteenä tarkempaa tietoa 
luonnosvaiheen hankesuunnitelmasta). 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
7§ Muut asiat 

Tulevia tapahtumia: 
- SOTE -tietojärjestelmien suossa vai yhdessä eteenpäin? - seminaari 28.9.2010 
- Aikuissosiaalityön ”Kokemuksia luukulta” -tilaisuus 7.10.2010  

          - Varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmän laajennettu työkokous 2.11.2010 
          - Alueellisen tietotuotannon seminaari 3.12.2010 (HUOM! päivämäärä muuttunut    
           20.1.2011!) 
 
-Ennakkotieto: Kansainvälinen lastensuojelukonferenssi tulossa Tampereelle 17.–21.9. 2011  
          www.uta.fi/conference/childabuseandneglect2011 
 
Asian käsittely: Merkitään tiedoksi      
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
8§ Kokouksen päättäminen 
                   Seuraava kokous pidetään 2.12.2010 klo 9.00–11.00. Kokous päätettiin klo 11.10. 
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