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ASIAT: 
1§ Kokouksen avaus 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
4§ Tiedotusasiat: - Ajankohtaista SONet BOTNIAssa  

-Neuvottelu SONet BOTNIAn organisaation tilanteesta Seinäjoen ammattikorkeakoulun organisaatiomuutoksessa  
-LasSe -hankkeen työntekijärekrytointi 
-SONet BOTNIAn tilakysymykset 

5§       Kehittämisen rakenne SOTE -palvelurakenteen tukena ja alueellinen koordinaatio erva-alueella 
6§       Ajankohtaista Väli-Suomen Kasteessa  
7§       Nuorten syrjäytymisen ehkäisy -työskentelyn edistäminen  maakunnassa 
8§       Ajankohtaista tietotuotannon kehittämisessä 
           -Etelä-Pohjanmaan kuntien osallistuminen tietojärjestelmäinfrastruktuurin kehittämiseen (THL haku 2-2014) 
           -EP:n alueellisen tietotuotannon suunnitelma 
9§       SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelma 2013-14 tiedoksi 
10§     Muut asiat:  
11§     Seuraava kokous 
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12§     Kokouksen päättäminen                             
         



3 

1 §     Kokouksen avaus. 
          Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05. 
 
2§      Esityslistan hyväksyminen 
          Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi sillä täydennyksellä, että 8 § käsitellään 
          hyvinvointijohtamisen alueellisesta yhteistyötä Kuntaliiton kanssa. 
          Käsittely: Hyväksytään em. täydennyksin. 
          Päätös: Esityslista hyväksyttiin. 
 
3§       Pöytäkirjan tarkistaminen 

Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 
Käsittely: Edellinen pöytäkirja todettiin sähköisesti tarkastetuksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi 
ehdotettiin Maria-Liisa Nurmea ja Teemu Puolijokea. 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 
4§      Tiedotusasiat:  

-Tuleva neuvottelu SONet BOTNIAn organisaation tilanteesta Seinäjoen ammattikorkeakoulun      
organisaatiomuutoksessa; 25.10.13 järjestetään neuvottelu, sillä SeAMK:n yhtiöittäminen edellyttää mm. uusia 
sopimuksia. Ydinkysymyksenä ovat hallinnon järjestäminen eli mikä taho jatkossa toimii hallinnoijana 
(koulutuskuntayhtymä vai kunta). Kysymys liittyy myös keskeisesti SONet BOTNIAn ja Aksilan asettumiseen 
kehittämisrakenteen kokonaisuudessa. 
-LasSe -hankkeen työntekijärekrytointi; SONet BOTNIA, hakee Lastensuojelutarpeen selvityksen 
kehittämishankkeeseen kahta  projektikoordinaattoria ajalle 1.11.2013 – 30.9.2015, joista toinen tulee 
sijoittumaan SONet BOTNIAn yhteyteen Seinäjoelle ja toinen Vaasaan. 
-Tilakysymykset; SeAMKissa on keskusteltu alustavasti siitä, että toimijoita (ml. SONet BOTNIA) siirtyisi 
Mediwestistä toisiin tiloihin -SB pitää tärkeänä sekä yhteyttä Aksilaan että korkeakouluyhteyksien turvaamista.  

 
5§       Kehittämisen rakenne SOTE -palvelurakenteen tukena ja alueellinen koordinaatio erva-alueella. 
 
           Esitys: Kehitysjohtaja Arto Rautajoki esittelee asiakokonaisuutta ja alueellinen ohjausryhmä keskustelee 
           tilanteesta SONet BOTNIAn alueella erityisesti Etelä-Pohjanmaan osalta. 
            
           Käsittely: Arto Rautajoki totesi, että syys-lokakuulla sosiaalialan osaamiskeskusten- ja perusterveydenhuollon 
           yksiköiden johtajat hahmottelevat ja työstävät yhdessä alueellisia kokonaisuuksia. Kyse on STM:n sosiaalialan 
           osaamiskeskustoiminnan laajennetun työvaliokunnan sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäen vetämän prosessin 
           toimeksiannosta, johon sosiaalialan osaamiskeskusten ja perusterveydenhuollon yksiköiden johtajien lisäksi 
           osallistuu laajennetun työvaliokunnan jäseniä.  Yhdessä näkemystä työstetään tutkimuksen, kehittämisen ja 
           opetuksen alueellisesta koordinaatiosta sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualueella. Eroja on tullut mm. 
           yksiköiden lukumääristä, valtakunnallisen erikoistumisen kysymyksistä sekä siitä puhutaanko sote-alueista vai 
           ervasta, tuleeko vastuukuntavetoisia kehittämisyksikköjä vai kuntayhtymärakenne sote-alueelle ja yksikkö sinne 
           (ks. liitetiedosto). SONet BOTNIAn johtoryhmä on tehnyt myös omia linjauksiaan 20.9.13 (ks. liitediat). Lisäksi 
           Harri Jokiranta on ollut mukana Kaste aluejohtoryhmien ja STM:n neuvotteluissa, joissa on päädytty esittämään, 
           että sosiaali-ja terveydenhuollossa ei voi olla voi olla erillisiä kehittämisrakenteita, vaan tiivistä yhteyttä tarvitaan. 
           Toteutustavaksi on näissä keskustelluissa ehdotettu pääsääntöisesti vastuukuntamallia ja seuraavana 
           vaihtoehtona vasta Orpon työryhmän erityisperustein ehdottamaa kuntayhtymämallia. 
 
           Esityksen pohjalta käytiin keskustelua siitä, että jatkossa Kaste -rahoituksen vähetessä tullaan toteuttamaan vain 
           kustannustehokkaita hankkeita, joiden vaikuttavuutta on lisättävä – mielellään kehittämiseen rahat nähtäisiin  
           osoitettavan suoraan kuntiin.  Jos perusterveydenhuollon yksiköt ja sosiaalialan osaamiskeskukset   
           sijoitetaan osaksi ervaa, tulee niiden toiminnan yhä säilyä alueellisena ja erityisesti tulee varmistaa, että 
           sosiaalialan kehittäminen niissä ei tapahdu terveysjohtoisesti. Todettiin, että hallinnointitapa on yhä kuitenkin 
           ratkaisematta. Ohjausryhmä pohti myös sitä, että sote -kehittäminen ei voi olla irti kuntien kokonaisrakenteesta eli  
           yhteys kunnan muihin toimijoihin on välttämätöntä. Esitettiin myös kysymys, mitä koordinoinnin välineitä tulevalla  
           rakenteella on käytettävissään ja mikä on suhde esimerkiksi tutkimus- ja kehittämistoimintaan (autonomiset 
           korkeakoulut). Todettiin, että tulevalla rakenteella ei voi tämänhetkisten keskustelujen perusteella olla omaa   
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           tuotantoa (hankkeet, koulutus) enempää kuin mitä sosiaalialan osaamiskeskuksilla ja perusterveydenhuollon 
           yksiköillä tällä hetkellä on. Lisäksi keskustelussa korostettiin sitä, että ohjauksen tulisi olla alhaalta ylöspäin 
           rakentuvaa; osaamista tulee olla peruskunnissa ja ervalle tulisi näin ohuempi koordinoiva rooli. Tuotiin esille myös 
           huoli sosiaalihuollon järjestämissuunnitelman ohjauksesta. Ohjausryhmä tiedusteli myös, mikä on SONet   
           BOTNIAn  yhteinen linjaus kolmen maakunnan jatkamisesta yhdessä vaiko erikseen. Puheenjohtajan 
           näkemyksen mukaan yhteistyö kolmen maakunnan välillä jatkuu, mutta hallinnollisesti ratkaisu liittyy tulevaan 
           soterakenteen kokonaisuuteen sekä ervojen rooliin ja tehtäviin. EPSHP:n näkemys on se, että pääpaino halutaan 
           sote-alueelle ei ervaan. Tulevan rakenteen rahoituksesta esitettiin tasavertaisuuden toive; sosiaalievo ei näytä 
           toteutuvan ja Kaste -rahoituksen uudistamista pidetään välttämättömänä. Yhteenvetona keskustelusta voidaan 
           todeta seuraavaa: 1) tarvitaan kuntaperustainen organisaatio paikallista/alueellista kehittämistoimintaa tukemaan,  
           2)organisaation tulee olla tasavertainen suhteessa terveydenhuoltoon, 3) pääpainon tulee olla alueen sote – 
           rakenteissa ja ervoilla vain ohut koordinoiva rooli 4) yhteyttä kunnan muihin toimijoihin on vahvistettava. 
           Päätös: Merkitään keskustelu tiedoksi ja todettiin, että erityisesti Kehittämisen rakenne… dian 11 -kysymyksiin 
           ohjausryhmän jäsenet voivat vielä kirjata näkemyksiään ja toimittaa ne suoraan Arto Rautajoelle. 
 
           6§ Ajankohtaista Väli-Suomen Kasteessa 
  
            Esitys: Anne Saarijärvi kertoo ajankohtaisasioita Etelä-Pohjanmaalla valmisteltavien, päättyvien ja käynnistyvien 
            hankkeiden tilanteista. Pääpaino on erityisesti Lasse-, Ikälain pilotointi -jatkohanke, SOS II sekä valmisteltavan 
            Muutosprosessien tuki -hankkeen käsittelyssä. (ks. liite 1,jossa kuvattuna laajemmin lastensuojelun- 
            /lapsiperhepalvelujen kehittämistä viime vuosien ajalta alueen hankkeissa ja muussa SB- yhteistyössä). 
            Käsittely: Anne Saarijärvi totesi lyhyesti yleistä maakunnassa päättyvien Kaste -hankkeiden tilanteista. Ajallisesti  
            ensimmäisenä EP:llä käynnistyy 1.10.13 alkaen Ikälain pilotoinnin jatkohanke, jossa kotihoidon prosesseja  
            kehitetään osana Tampereen hallinnoimaa Hyvinvointia ja laatua - vanhuspalvelulain toimeenpanohanke 
             -hanketta Seinäjoen ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella.  
            SONet BOTNIAn yhteydessä käynnistyvän lastensuojelun LasSe -hankeen työntekijärekrytointi on käynnissä ja 
            hanke pyritään EP:llä käynnistämään marraskuun aikana. SOS II-hankkeen organisoitumisesta EP:llä 
            järjestetään SONet BOTNIAssa kuntapalaveri 30.9.13 ja kehittämistyötä pyritään jatkamaan sovittavan 
            aikataulun mukaisesti.  
            Lasten, nuorten ja lapsiperheiden perhekeskustoimintaan fokusoituvan 30.9.13 STM:n  
            hakuun valmisteltavan Muutoksen tuki -hankkeen EP:n pilotit tarkentuvat vielä 24.9.13 mennessä. Alkuun 
            maakunnassa valmisteltiin viittä hieman erilaista alueellista kehittämiskokonaisuutta, mutta loppuvaiheessa 
            valmistelua ovat mukana Alavus sekä Kuntayhtymä Kaksineuvoinen (26.9.13 vahvistettu tieto). 
            Päätös: Merkitään tiedoksi 
             
7§        Nuorten syrjäytymisen ehkäisy - työskentelyn edistäminen  maakunnassa 
 
           Esitys: Terveyden edistämisen ja perusterveydenhuollon kehittämisyksikkö Aksila ja SONet BOTNIA järjestävät  
           29.10.13 seminaarin nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen kysymyksistä Etelä-Pohjanmaalla. Ohjausryhmä 
           keskustelee ja ottaa kantaa siihen, mitkä tahot jatkossa maakunnassa voisivat ottaa koordinointi- ja myös 
           operationaalista vastuuta toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi nuorten syrjäytymisen kysymyksissä. 
 
           Käsittely: Ohjausryhmä keskusteli ajankohtaisesta aiheesta ja keskustelun lopputulemana päädyttiin seuraavaan: 
           mikään maakunnallinen taho (mm.  SONet BOTNIA tai Aksila) ei voi ottaa vastuuta toiminnasta, sillä kaikkien 
           kuntasektoreiden tulee olla mukana nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kysymyksissä, kuitenkin niin, että ns. ”lasten 
           suojelun” toimijat (sivistystoimi/koulut, terveydenhuolto/neuvolat) kantavat toimintansa kannalta luontevaa 
           päävastuuta ottaen mm. järjestöjä ja muita toimijoita mukaan.  Anne Saarijärvi toi esiin, että maakunnassa 
           toimineiden INNO -työryhmien keskeisenä tavoitteena on ollut perustaa alueille lasten, nuorten ja perheiden 
           palvelujen johtoryhmiä (sosiaali- terveys- ja sivistysjohto yhdessä) ja niiden yhteinen maakunnallinen verkosto 
           voisi olla luonteva vastuutaho nuorten syrjäytymisen kysymyksissä. Todettiin, että yksiselitteistä vastuunjakoa 
           ei tämän laajuisesta kysymyksestä voida tehdä tai esimerkiksi määritellä koordinointiroolia minkään 
           maakunnallisen toimijatahon asiaksi: ohjausryhmä ehdottaa, että seminaaripäivän aikana 29.10.13 otettaisiin 
           yhteisesti kantaa kysymykseen. 
           Päätös: Merkitään tiedoksi. 
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8§        Ajankohtaista tietotuotannon kehittämisessä 
           - Etelä-Pohjanmaan alueellinen tietotuotannon suunnitelma tiedoksi (liitteenä tulossa luonnosteltu suunnitelma 6- 
            2013) 
             - Hyvinvointijohtamisen alueellinen yhteistyö Kuntaliiton ja Etelä-Pohjanmaan kanssa 2013-2014 (SHVK) 
           - Etelä-Pohjanmaan kuntien osallistuminen tietojärjestelmäinfrastruktuurin kehittämiseen (THL hankehaku 2/14)       
 
            Esitys: SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan alueellisessa ohjausryhmässä on vuonna 2012 linjattu, että alueella 
            valmisteltaisiin THL:lle (Oper) osoitettu hankehakemus (lisätietoja löydät seuraavan linkin takaa):  
            http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/palvelut/apu_ja_maararahat . SONet BOTNIA järjesti keväällä 2013 
            neuvottelun hankevalmistelun käynnistämisestä, mutta kunnat eivät osallistuneet tilaisuuteen. Seuraavaa 
            hakuajankohtaa ei ole vielä vahvistettu, mutta se tullee olemaan 28.2.2014 mennessä. Alueellinen ohjausryhmä 
            ottaa asian uudelleen keskusteluun tilanteen päivittämiseksi. 
            Käsittely: Anne Saarijärvi esitteli Kuntaliiton ehdotusta alueelliseksi yhteistyömalliksi (ks. liitetiedosto) 
            hyvinvointijohtamisen kysymyksissä Etelä-Pohjanmaalla. Ohjausryhmä totesi lyhyessä keskustelussaan, että 
            verkostossa ei tällä hetkellä ole esim. sivistystoimen edustajaa, mutta jätti verkoston omaan harkintaan 
            mahdolliset jäsentäydennykset. Keskustelussa mukaan ehdotettiin tarvittaessa mm. SeAMKin tutkimuspäällikkö 
            Kaija Loppelaa, mikäli Kuntaliitto näkee tarpeellisena laajentumisen korkeakoulutahoille. 
             
            Etelä-Pohjanmaan kuntien osallistuminen tietojärjestelmäinfrastruktuurin kehittämiseen: todettiin valmistelun 
            tilanne ja päädyttiin siihen, että tarvittaessa SONet BOTNIA kartoittaa uudelleen kuntien kiinnostusta 
            mahdolliseen hankevalmisteluun seuraavaan kokoukseen mennessä. Lisäksi Arto Rautajoelle oli tietoa, että 
            sosiaalialan osaamiskeskuksissa on vireillä yhteisiäkin aloitteita asian edistämiseksi. Kokonaisuuteen palataan 
            tarkemmin marraskuun kokouksessa. 
            Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
9§       SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan korjattu/täydennetty toimintasuunnitelma 2013-14 tiedoksi 
           Esitys: Käydään kursorisesti lävitse edellisen kokouksen jälkeen, lähinnä suunnitelman yleiseen osioon tulleet 
           täydennykset ja korjaukset. 
           Käsittely: Toimintasuunnitelmaa ei käyty ajan puutteen vuoksi lävitse.Ohjausryhmän jäsenet ovat saaneet  
           täydennetyn version etukäteen tiedoksi ja heillä oli mahdollisuus vielä korjausten jälkeen kommentoida 
           sisältöä, joka periaatteessa hyväksyttiin jo edellisessä kesäkuun kokouksessa. 
           Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
10§   Muut asiat   
 
Tulevia tilaisuuksia: 

 KeTySeSO -verkoston ja Kaste -hankkeiden tapaaminen, 1.10.13 klo13-15 (Seinäjoki, Mediwest) 

 7.10.13 Etelä-Pohjanmaan kuntien ja terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden yhteinen työkokous, Seinäjoki 
   (järjestäjinä SONet BOTNIA ja EPSHP:n sosiaalitoimen yksikkö) 

 24.10.13 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointijohtamisen verkosto (sähköinen hyvinvointikertomustyöskentely),  
    Seinäjoki (järjestäjinä Kuntaliitto, SONet BOTNIA) 

 28.10.13 Lastensuojelun kehittäminen ja arkipäivän haasteet -koulutus, Vaasa (järjestäjinä Vaasan hallinto- 
    oikeus, AVI ja SONet BOTNIA) 

 29.10,13 STOP- nuorten syrjäytymiselle – seminaari, Seinäjoki, Törnäväsali 

 Pohjalaismaakuntien Hyvinvointibarometri -tilaisuus tulossa 11/2013  
 

11§  Seuraava kokous  
        Pidetään Seinäjoella 18.11.2013 klo 9.30–11.00. 
 
12§ Kokouksen päättäminen 
       Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.03 
 
 
 

 

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/palvelut/apu_ja_maararahat
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Liite 1:   ETELÄ-POHJANMAAN KASTE -HANKKEET  2013–14  
LAPSIPERHEPALVELUT 

ELLA (jatkuu 11/2013 saakka):  

Etelä-Pohjanmaan lapsiperhepalvelut -kehittämishankkeen (ELLA) päätavoitteena on monialaisen 
palvelukokonaisuuden kehittäminen perheiden kanssa tehtävässä työssä: 

Hankkeen tavoitteena on monialaisen palvelukokonaisuuden kehittäminen perheiden kanssa tehtävässä 
työssä huomioiden ehkäisevän palvelun varhaisen tuen ja korvaavan työn kokonaisuudet. Tavoite 1: 
Ehkäisevän toiminnan kokonaisuuden monialainen kehittäminen (ennen kuin) Tavoite 2: Varhaisen tuen 
palveluiden kokonaisuuden monialainen kehittäminen (heti kun) Tavoite 3: Korjaavan työn 
konsultaatiorakenteiden kehittäminen (sitten kun). Mukana ovat kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat ja 
hanketta hallinnoi Seinäjoki. http://kasperihanke.fi/kasperi-2-osahankkeet/ella 
 
LasSe- hanke (toimikausi 11/13–10/15): Lastensuojelutarpeen selvityksen kehittämishankkeen tavoitteena 
on: 1. vahvistaa lasten kohtaamista ja kuulemista sekä osallistaa asiakasperheitä lastensuojelutarpeen 
selvitysprosessiin (arviointi, tiedontuotanto), 2. tarkentaa sosiaalityön sisäisiä menettelytapoja ja 
päätöksentekoa (asiakkuuden aloitus, palveluohjaus), 3. kehittää ammatillisen verkoston roolia ja 
toimintatapoja ennen lastensuojelutarpeen selvityksen käynnistymistä, selvityksenteon aikana ja 
selvityksen jälkeen (vuoropuhelu, dokumentointi). Maakunnan osalta marraskuussa 2013 käynnistyvässä 
hankkeessa ovat mukana kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat ja työntekijä tulee sijoittumaan SONet 
BOTNIAan.  

AIKUISSOSIAALITYÖ 

SOS I (jatkuu 11/2013 saakka):  

Etelä-Pohjanmaan osahankkeen tavoitteena on ammatillisen aikuissosiaalityön paikantaminen 
palvelujärjestelmässä ja aikuissosiaalityön ammatti-ja tehtävärakenteiden kehittäminen sekä 
aikuissosiaalityön kehittäminen lisäämällä asiakkaiden osallisuutta. Etelä-Pohjanmaan SOS -hankkeessa 
ovat mukana Seinäjoki, Kurikka ja Kuusiokunnat (Alavus, Töysä, Kuortane, Ähtäri). Hanketta hallinnoi 
Seinäjoen kaupunki. http://www.sos-hanke.fi/12  SOS II(11/13–10/15): jatkohankesuunnitelma on 
valmisteilla ja päivitettävänä SONet BOTNIAssa alkusyksystä 2013. Etelä-Pohjanmaan 
kehittämiskokonaisuudessa tullaan keskittymään toimintalinjojen 1-3 sisältöjen kehittämiseen. 
Hankkeessa jatketaan osallisuutta/osallisuutta edistävien käytäntöjen sekä aktivoivien ja kuntouttavien 
menetelmien kehittämistä. Lisäksi paneudutaan toimiin palveluprosessien, yhteistyöverkostojen ja 
sosiaalisen kuntoutuksen sisältöjen edistämiseksi ja jatketaan aikuissosiaalityön ammatti- ja 
tehtävärakenteiden selkiyttämistä. Uutena sisältönä kehittämisteemaksi nousee rakenteellinen 
sosiaalityö, jota lähestytään mm. tiedontuotannon näkökulmasta. 
-EP:n kuntapalaveri tulossa 30.9.13! 

 

VANHUSPALVELUT 
VTTK-II (jatkuu 11/2013 saakka) Etelä-Pohjanmaan Vanhustyön kehittämiskeskus 2 osahanke 
pohjautuu koko IKÄKASTE II – hankkeen tavoin verkostomaiseen työskentelytapaan. Perustan 
työskentelylle luovat paikalliset verkostot kehittäen ikäihmisten palveluita pitkäjänteisesti, paikallisista 
tarpeista ja voimavaroista lähtien ja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Hanke jatkaa Etelä-
Pohjanmaan vanhustyön kehittämiskeskus 1 - hankkeen aikana käynnistettyjä toimintoja syventäen 
niitä ja rakentaen pysyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Hankkeen kaksi päätavoitetta ovat: kuntien 
tukeminen yksiportaisen palvelujärjestelmän luomisessa ympärivuorokautisen hoivan osalta sekä 

http://kasperihanke.fi/kasperi-2-osahankkeet/ella
http://www.sos-hanke.fi/12


7 

ikäihmisten omien resurssien hyödyntämistä tukevan palveluneuvonnan ja -ohjauksen kehittäminen. 
Hankkeessa mukana olevat kunnat: Seinäjoki (hankkeen hallinoija) Alavus, JIK - 
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Kuortane, Lapua, Töysä, Ähtäri ja 
Isokyrö. http://www.ikakaste.fi/etela-pohjanmaan-vtkk-2/etela-pohjanmaan-vtkk-2-ajankohtaista 
 
Hyvinvointia ja laatua – vanhuspalvelulain toimeenpanoa tukeva kehittämishanke 
Kyseessä on STM:n 31.3.13 haettavaksi myöntämä lisämääräraha ikälain pilotointiin, johon rahoitusta 
tullaan hakemaan myös Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaan osalta valmistelua koordinoidaan 
SONet BOTNIAssa osaksi Tampereen Ikälain pilotoinnin jatkohanketta. Hankkeessa tullaan kehittämään 
kotiin annettavia palveluita sekä kotihoidon prosesseja tukevien tietoteknisten sovellusten ja uusien 
toimintatapojen käyttöönottoa. (Huom! Hanke käynnistyy maakunnan alueella -Seinäjoki ja 
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen mukana - loppuvuoden 2013 aikana.)  

Hankeen tavoitteena on kotihoidon kehittäminen vanhuspalvelulain toimeenpanon osana.1) 
kotiin annettavien palvelujen jatkuva kehittäminen ja parantaminen sekä 2)kotihoidon prosessia 
tukevien tietoteknisten sovelluksien sekä uusien toimintatapojen käyttöön ottaminen. Hankkeen 
käynnistettyä hankekunnissa selvitetään kotihoidon työn sisältö ja fokusoidaan se ensisijaisesti paljon 
apua tarvitsevien ikäihmisten kohderyhmään. Tämän lisäksi kartoitetaan kotihoitoa tukevat palvelut 
laajasti. Seuraavassa vaiheessa kuvataan kotihoidon toimintamalli sekä sovitaan yhteistyön kulusta ja 
työnjaosta, vastuista ja toimintakäytännöistä (asiakkaan palvelutarpeen määrittämisen prosessi osana 
palveluohjausta ja neuvontaa). Samanaikaisesti testataan ja otetaan käyttöön kotihoitoa tukevaa 
mobiiliteknologiaa sekä aloitetaan koneellinen lääkkeiden annosjakelu. Hankkeen aikana järjestetään 
yhteisiä työkokouksia ja tilaisuuksia kehittämistyön etenemisestä ja tuloksista, jolla varmistetaan myös 
kehittämistyön juurruttaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. 
-Neuvottelu toiminnan käynnistämisestä EP:llä tulossa 24.9.13(TRE)! 

 

VAMMAISPALVELUT 
VAMMAISKASTE (jatkuu 8/13 saakka) Vammaispalveluhankkeella on kaksi kehittämisteemaa: 1) 
Hyvinvointia, osallisuutta ja terveyttä edistävä palvelurakenne. 2) Osaaminen uusissa rakenteissa ja 
palveluissa. Hankkeen osahankkeet tekevät tiivistä yhteistyötä koko valtakunnan alueella. Etelä-
Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahankeen kehittämistyö kohdistuu vammaispalvelujen 
palvelurakenteisiin, lähipalvelujen kehittämiseen erityisesti asumispalvelujen ja palveluohjauksen 
osalta sekä henkilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaamiseen. Hanke on valtakunnallinen, 
alueellisesti se kattaa 13 maakuntaa ja ruotsinkieliset alueet. Hanke on kahdeksan toimijan yhteishanke 
ja sitä hallinnoi ETEVA kuntayhtymä. http://www.eskoo.fi/default.aspx?id=289 
 
PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖ 
VÄLITTÄJÄ 2013(jatkuu 11/13 saakka): Välittäjä 2013 on Väli-Suomen Kaste-alueen mielenterveys- ja 
päihdetyön kehittämishanke, joka yhdistää aiemman suunnitelmallisen kehittämistyön, ajankohtaiset 
alueelliset kehittämistarpeet, valtakunnalliset mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudistamisvaateet ja 
nykyaikaisen kehittämistoiminnan. Hanke toteuttaa yhdensuuntaisesti Mieli 2009 -suunnitelmaa 
seuraavilla kehittämiskohteilla: 1.varhaisvaiheen hyvinvointia edistävän ja ehkäisevän toiminnan 
kehittäminen, 2. asiakkaiden osallisuuden lisääminen, 3. erityis- ja peruspalveluiden yhteistyön, 
toimintamallien ja rakenteiden kehittäminen sekä 4.teknologian hyödyntäminen. 
http://www.epshp.fi/pohjanmaahanke 
 

 
LISÄKSI MUITA ASIAKASLÄHTÖISIÄ JA KUSTANNUSVAIKUTTAVIA PALVELUJA KEHITTÄVIÄ HANKKEITA: 

POTKU   
POTKU 1 (2010–12)-hankkeen tavoitteena on ollut parantaa pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyä ja 
hoitoa terveyshyötymallin mukaisesti. Toimintamallissa on kehitetty suunnitelmallisia, tarpeenmukaisia ja 
terveyshyötyä tuottavia palveluja pitkäaikaissairaille. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut potilaiden 

http://www.ikakaste.fi/etela-pohjanmaan-vtkk-2/etela-pohjanmaan-vtkk-2-ajankohtaista
http://www.eskoo.fi/default.aspx?id=289
http://www.epshp.fi/pohjanmaahanke
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mukaan ottaminen oman hoitonsa suunnitteluun ja hoidon toteutukseen kehittämällä omahoitoa tukevia 
palveluja terveyskeskuksissa. Etelä-Pohjanmaan alueella toimivassa Lakeuden POTKU -hankkeessa ovat 
olleet Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä JIK-kuntayhtymä, Järvi-Pohjanmaa, Kuusiokunnat, Seinäjoki, 

Suupohja, Lapua ja sitä on hallinnoinut Kuntayhtymä Kaksineuvoinen.   POTKU2 (2012–14) -hankkeessa 
tuetaan 1-vaiheessa kehitettyjen ja hyväksi havaittujen pitkäaikaissairauksien hoitomallien systemaattista 
käyttöönottoa Väli-Suomen alueella. Pohjanmaan hankekokonaisuudessa on mukana kuntia sekä Etelä-
Pohjanmaalta että Pohjanmaalta. Kehittämistyön tavoitteena on mahdollistaa potilaiden osallisuus oman 
hoitonsa suunnitteluun yhdessä ammattilaisten kanssa tehdyn hoitosuunnitelman avulla sekä hyödyntää 
omahoidon palveluvalikoiman palveluja potilaan omien tarpeidensa mukaisesti. 
http://www.potkuhanke.fi/fi/potku-2-hanke 

MUUTOSPROSESSIEN TUKI 

Muutosprosessien tukea kehittävä hanke (ml. palveluprosessien asiakaslähtöinen ja kustannusvaikuttava 
kehittäminen (2014–15): Etelä-Pohjanmaan alueella on valmisteilla 30.9.2013 STM:n hakuun hanke, jonka 
tarkoituksena on mm. luoda yhtenäisiä toimintatapoja ja kehittää monialaisesti palvelutarpeen arviointia 
sekä edelleen kehittää varhaisen tuen lastensuojelun toimintamalleja. Kehittämiskokonaisuuteen sisältyvät 
palveluohjaus, monialaisuus, osallisuus ja dialogisuus, joita kehittämällä tavoitellaan samalla myös 
kustannusvaikuttavuutta ja asiakasvaikuttavuutta.  
Etelä-Pohjanmaan kehittämiskokkonaisuus koostuu muutamista alueellisista erillispiloteista ja 
kehittämistyön fokukseksi on maakunnassa valittu lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut. 
Pilotit: Alavus, LLKY, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ja Järvi-Pohjanmaa. 
-yhteistyöneuvottelu 23.9.13!  

ALAVUDEN PILOTTI:  
 tuki perhetyön mallintamiseen ja tuotteistamiseen tilanteessa, jossa tavoitteena on perhetyön 

”uudelleensuuntaaminen” kasvaneiden avohuollon ostojen hallintaan saattamiseksi ja palvelujen vaikuttavuuden 
parantamiseksi 

KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN:  

saada tukea lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden johtamisrakenteen juurruttamiseen alueella. 
 saada tukea perhekeskusmallin kehittämiseen sekä seuraaviin sisältöihin 

◦ monialainen palvelutarpeen arviointi ,konsultaatiorakenteet ja uudet monialaisen työn toimintatavat  

◦ johtamisrakenteen toiminnan arvioinnin kehittäminen 

JÄRVI-POHJANMAAN PILOTTI: 
 tukea siihen, että asiakaslähtöisten ja monialaisten toimintamallien asiakas – ja kustannusvaikuttavuudesta 

saadaan nykyistä paremmin hyödynnettävää olevaa tietoa suunnittelun ja päätöksenteon tueksi (päättäjät)           
 saada tukea alueelle kehitettyjen rakenteiden, johtamisen ja monialaisten tiimien yhdessä työskentelyn vaikutusten 

arvioimisen kehittämiseen (toiminnan kustannus- ja asiakasvaikuttavuuden mittareiden kehittäminen 
lapsiperheiden hyvinvointipalveluihin) 

 auttaa alullaan olevien uusien toimintamallien levittämisessä ja juurruttamisessa kaikkien toimijoiden tietoisuuteen 
käytäntöön; työntekijät tarvitsevat konkreettisia tietoja ja taitoja monialaiseen yhdessä tekemiseen 

SUUPOHJAN PILOTTI: 
 tuki perhekeskuksen tiimityön sekä laajemman verkostotyön mallintamiseen sekä 
 tuki toiminnan kustannus- ja asiakasvaikuttavuuden mittareiden kehittämiseen 

 

 

Kooste lastensuojelun kehittämishankkeista 2008–2013, Etelä-Pohjanmaa (AS 20.9.13) 

Sijaishuollon kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla (EPSI -hanke) 8/2006–10/2008 

Kaksivuotisen Etelä-Pohjanmaan sijaishuollon kehittämishankkeen (EpSi-hanke)  
tavoitteena oli luoda maakunnallinen lastensuojelun sijaishuollon hallinta- ja 
koordinointijärjestelmä sekä tehostaa lastensuojelu- ja sijoitusprosesseja. Hanke pyrki 
vahvistamaan työntekijöiden osaamista ja juurruttamaan kehittävää työotetta pysyväksi osaksi 

http://www.potkuhanke.fi/fi/potku-2-hanke
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maakunnan lastensuojelutyötä. Hankkeen tavoitteena oli turvata asiakkaille mahdollisen 
samanlaisten palveluiden saatavuus asuinpaikasta riippumatta. Seinäjoen kaupungin 
hallinnoimassa hankkeessa oli mukana 22 Pohjanmaan kuntaa. Hankekuntia olivat Alajärvi, Alavus, 
Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Jalasjärvi, Jurva, Kauhajoki, Kauhava, Karijoki, Kuortane, Kurikka, Lapua, 
Lehtimäki, Nurmo, Seinäjoki, Soini, Töysä, Ylihärmä, Ylistaro, Vimpeli ja Ähtäri.  
 

Lastensuojelun avohuollon ja perhetyön kehittämisyksikköhanke 1.9.2007–31.10.2009 
STM:n rahoittama kymmenen kunnan yhteinen hanke, jossa mukana: Ilmajoki, Isojoki, Jalasjärvi, 
Jurva, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka, Nurmo, Seinäjoki, Teuva 
Hankkeen tavoitteena oli luoda maakunnan lastensuojelun kehittämistoiminnalle 
pysyvä rakenne muodostamalla alueelle lastensuojelun kehittämisyksikkö, johon sisältyy 
keskeisesti perhetyön kehittämisfunktio. Hanke kehitti avohuollon ja perhetyön menetelmiä, 
organisointia ja osaamista hankekunnissa. Hankkeen aikana: Laadittiin perhetyön ja lastensuojelun 
prosessikuvaukset, kehitettiin ja otettiin käyttöön uusia menetelmiä ja vakiinnutettiin käytössä 
olevia hyviä toimintatapoja, vahvistettiin asiakkaan osallisuutta palvelujen tuottamisessa, 
seurattiin lastensuojelulain toteutumista kunnissa sekä järjestettiin täydennyskoulutusta 
lastensuojelun perhetyöntekijöille ja sosiaalityöntekijöille. 
 
Kasperi I kokonaisuuden maakunnallinen  

Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet kehittämishanke 1.3.2009–31.10.2011 
Seinäjoki (hallinnoija), Alajärvi, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Lappajärvi ja Evijärvi, 
Kuortane, Kurikka, Lapua, Soini ja Vimpeli, Suupohja (Isojoki, Karijoki, Teuva, Kauhajoki), Töysä, 
Ähtäri. 
Etelä-Pohjanmaalla uudistettiin hankkeen aikana lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja 
kokonaisuutena siten, että perustasolla kehitettiin ja nivottiin yhteen kehitystä tukevat, ongelmia 
ja häiriöitä ehkäisevät ja korjaavat palvelut yli nykyisten sektorirajojen, erityispalveluja kehitetiin 
tukemaan peruspalveluja erilaisilla toimintavaihtoehdoilla, tuotiin palvelut suoraan lasten ja 
nuorten kehitysympäristöihin (koti, päivähoito, koulu, vapaa-ajan toiminta) ja purettiin 
laitoskeskeisyyttä. Osahankkeessa painottuivat: Ennalta ehkäisevän työn koordinointi ja 
peruspalvelujen voimistaminen, kehitysympäristöissä tapahtuvan lasten ja nuorten tukemisen 
mahdollistaminen, perhetyön mallien kehittäminen koko lasten-, nuorten ja perheiden palvelujen 
skaalalla, koko perhetyöhön liittyvän käsitteistön uusiminen ja perhetyön "haltijuuden " 
säilyminen peruspalveluissa. 
sekä alueellinen Selevä paletti -kehittämishanke 1.8.2009 - 31.10.2011 
Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden KASTE -kokonaisuuteen, KASPERIIN kuuluvaa Selevä 
Paletti -kehittämishanketta hallinnoi Kauhajoen kaupunki ja hankekumppaneina olivat Isojoen, 
Karijoen ja Teuvan kunnat sekä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Hankkeeseen 
osallistuivat llky:n toiminnoista neuvolapalvelut, perhetyö, lastensuojelu ja perheneuvola. 
Hankkeen keskeisenä tehtävänä oli perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja vanhemmuuden 
vahvistaminen. Pysyvinä tuotoksina syntyivät Suupohjan uusi laajennettu perhevalmennus, 
Suupohjan kotiunikoulumalli, Kauhajoen perhetupa Soffa, ennalta ehkäisevän perhetyön malli 
sekä punaisena lankana yhdistävä ja kokoava kasvatuskumppanuuskoulutus. 
 
Kasperi II -kokonaisuus: 

Etelä-Pohjanmaan lapsiperhepalvelujen -kehittämishanke (ELLA) 1.11.12 -31.10.2013 
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Seinäjoki (hallinnoija), Alajärvi, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Lappajärvi ja Evijärvi, 
Kuortane, Kurikka, Lapua, Soini ja Vimpeli, Suupohja (Isojoki, Karijoki, Teuva, Kauhajoki), Töysä, 
Ähtäri sekä EPSHP. Hankkeen päätavoitteena on monialaisten palvelukokonaisuuksien 
kehittäminen perheiden kanssa tehtävässä työssä: 

1. Erityispalveluiden jalkauttaminen peruspalveluihin 

- Monialainen työ yli sektorirajojen (kuntien, yhteistoiminta-alueiden, ja sairaanhoitopiirin 

yhteistyönä) 

- Jalkautuvat palvelut 

2. Ennaltaehkäisevät monialaiset rakenteet perheiden palveluissa 

- Lasten ja perheiden tarpeet / tarpeiden kohtaaminen ja näihin vastaaminen 

Päämärän ja tavoitteiden toteutuessa lapsiperhepalveluiden rakenteet selkeytyvät, palveluiden 
saatavuus ja yhdenmukaisuus paranee, erityispalveluiden tarve vähenee sekä osaaminen 
vahvistuu ja perheet tulevat paremmin kuulluksi.http://kasperihanke.fi/kasperi-2-
osahankkeet/ella 
 
LasSe -hanke (alkamassa 11/2013–10/2015) Väli-Suomen alueella käynnistyneen 
Lastensuojelutarpeen selvityksen kehittämishankkeen tavoitteena on: 1. vahvistaa lasten 
kohtaamista ja kuulemista sekä osallistaa asiakasperheitä lastensuojelutarpeen selvitysprosessiin 
(arviointi, tiedontuotanto), 2. tarkentaa sosiaalityön sisäisiä menettelytapoja ja päätöksentekoa 
(asiakkuuden aloitus, palveluohjaus), 3. kehittää ammatillisen verkoston roolia ja toimintatapoja 
ennen lastensuojelutarpeen selvityksen käynnistymistä, selvityksenteon aikana ja selvityksen 
jälkeen (vuoropuhelu, dokumentointi). Maakunnan osalta marraskuussa 2013 käynnistyvässä 
hankkeessa ovat mukana kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat ja työntekijä tulee sijoittumaan SONet 
BOTNIAan. 
 
Huom! Seuraavat SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaalla maksullisena palvelutoimintana 
toteuttamat/tukemat työprosessimallinnukset ovat omalta osaltaan edistäneet alueen 
hankkeissa toteutettua kehittämistyötä: 

 Seinäjoen kaupungin lastensuojelun alkuarvioinnin mallinnus 2009 

 Intensiiviperhetyö - Järvi-Pohjanmaan malli 2011 

 Neuvolan perhetyön mallinnus 2011 

 Lastensuojelun avohuollon ja perhetyön työskentelymallien kuvaus 2009 

 Yläkoulun monialainen huolipolku 2013 

http://www2.seinajoki.fi/sosiaalijaterveys/ellahanke/ylakouluikaisethuolipolku/subprocess

details_3.html 

 Alakoulun monialainen huolipolku 2013  

http://www2.seinajoki.fi/sosiaalijaterveys/ellahanke/4-

8vuotiaidentuenpolku/subprocessdetails_3.html 

 

 
 

 
 

http://kasperihanke.fi/kasperi-2-osahankkeet/ella
http://kasperihanke.fi/kasperi-2-osahankkeet/ella
http://www2.seinajoki.fi/sosiaalijaterveys/ellahanke/ylakouluikaisethuolipolku/subprocessdetails_3.html
http://www2.seinajoki.fi/sosiaalijaterveys/ellahanke/ylakouluikaisethuolipolku/subprocessdetails_3.html
http://www2.seinajoki.fi/sosiaalijaterveys/ellahanke/4-8vuotiaidentuenpolku/subprocessdetails_3.html
http://www2.seinajoki.fi/sosiaalijaterveys/ellahanke/4-8vuotiaidentuenpolku/subprocessdetails_3.html
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