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1§ Kokouksen avaus ja läsnäolijat 

 

Kårkullan edustaja Inger Bjon on siirtynyt toisen organisaation palvelukseen ja jättää ohjaus-

ryhmätehtävät. 

 

Päätös: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi Inger Bjonin eroamisen ohjausryhmästä. 

 

2§ Esityslistan hyväksyminen 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

 

 

3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 

 

Päätös: Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 

 

 

4§ Tiedotusasiat 

- Opetus- ja tutkimusklinikkahankkeen tilanne. Vaasan sosiaali- ja perusturvalautakunta on 

hylännyt det FSKC:n tarjouksen liian kalliina. Vaasa käynnistää neuvottelumenettely tar-

jouksen jättäjän kanssa. tarjous on kumppanuustarjous yhteistyössä KYCin/JY Social och 

kommunalhögskolanin/HU sekä SONet BOTNIAn kesken. 

- Aikuissosiaalityön päiviltä 8.-9.1. pari pääasiaa. Materiaalit ovat nähtävissä 

http://www.koskeverkko.fi/public/default.aspx?nodeid=37459&culture=fi-

FI&contentlan=1. Materiaaleista löytyvät esim. aikuissosiaalityön taustalla vaikuttavien 

trendien käsittely, sote-lain uudistuksen eteneminen/ministeri Huovinen, Pitkäaikaistyöt-

tömien ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien palveluiden uudistaminen (TEM-

edustaja) on lausunnolla huhti-toukokuussa. Tämän ns. TYP-uudistus ja rahoitus pääte-

tään v. 2014 kuluessa ja sen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2015 alussa. Pohjoismai-

sen yhteistyön puitteissa Norjan mallista ja kokemuksista kertoi NAVin edustaja. Raken-

teellisen sosiaalityön työpajan järjestivät yhteistyössä SOS-hanke ja SONet BOTNIA. 

Tällä hetkellä näyttää siltä, että rakenteellinen sosiaalityö olisi putoamassa pois SHL-

esityksestä ja keskusteltiin sen merkityksestä myös STM:n edustajan kanssa. 

- Keski-Pohjanmaalla kaksi 50 %:sta kehittämissuunnittelijaa 1.1.–1.4.2014 saakka; HTM 

Jaana  Haapasaari-Pikkarainen ja YTM Liisa Ahonen. 

- Alueellisen tietotuotannon työsuunnitelma on valmistunut 

- SONet BOTNIAn toimintasääntöä uudistetaan n. vuoden ajaksi 

- Sosiaalihuoltolaki lausunnolle helmikuussa 

- Sote- järjestämislain toteutuksen eteenpäinmenosta Pohjanmaalla. Vaasan perusturvajoh-

taja Jukka Kentala on kutsunut koolle kuntajohdon, sairaanhoitopiirin ja sosiaalijohdon 

edustajia: tarkoituksena on aikaansaada työsuunnitelma lähimmän parin kuukauden aikana 

soteen alueen rakentamiseksi. 

- Kuntaliitto sekä Etelä-Suomen keskuskaupunkeja ja maamme keskisuuria kaupunkeja o 

kokoontunut sote-järjestämisasiassa ja keskustelleet ervoista. Valtakunnallisen ohjauksen 

vahvistamiseksi  voidaan nähdään yhden ervan mahdollisuus vs. viiden keskuvirastotyyp-

pisen ervan mahdollisuus. Yhden ervan rakenne tuo paremmat mahdollisuudet maakunti-

en väliselle yhteistyölleja toiminnalle ja näin ollen myös SONet BOTNIAlle komen poh-

jalaismaakunnan alueella. /Jukka Kentala 

 

http://www.koskeverkko.fi/public/default.aspx?nodeid=37459&culture=fi-FI&contentlan=1
http://www.koskeverkko.fi/public/default.aspx?nodeid=37459&culture=fi-FI&contentlan=1
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Esitys: Merkitän tiedoksi 

Päätös: Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi tiedoksi-asiat. 

 

5§ Pohjanmaan toimintasuunnitelman toteutumisen välikatsaus kaudella 2013–2014  

 

Pohjanmaan tilannekatsaus toimintasuunnitelman toteutumisesta on tiivistetty taulukkoon liit-

teessä 1.  

 

Esitys: Ohjausryhmä arvioi toimintasuunnitelman toteutumista. Ohjausryhmä priorisoi ja 

suuntaa toimintaa tälle vuodelle tarpeiden ja nykytilanteen mukaisesti. 

 

Asian käsittely: Todettiin, että pieniin resursseihin nähden on tehty paljon asioita. Painopis-

teiden tarkastelussa vuodelle 2014 huomioitiin sote-uudistuksen ja sosiaalihuoltolain uudis-

tamista tukevia painopistealueita ja toteutustapoja.  Ohjausryhmä teki seuraavia priorisointeja 

ja tarkennuksia sisältöihin:  

Substanssialueet: 

- Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: Pohjanmaalla tarvitaan alueellisesti laajempaa yh-

teistyötä lakimiespalveluissa, yhteistyön kehittämistä psykiatrian kanssa sekä lastensuoje-

lun maakunnallisen yhteistyöryhmän toiminnan vahvistamista ja kehittämistä ( pohjan-

maan sosiaalipäivystys vastaa koollekutsumisesta) 

- Vanhuspalvelut:  vanhuspalvelujen porrastaminen ja kuntoutus: geriatrinen kuntoutus ja 

kotikuntoutus sekä palveluketjujen ja sote-yhteistyön näkökulma 

- Maahanmuuttajien integraation edistäminen on THL Vaasan toimipaikan painopistealue. 

tarvittaessa SONet BOTNIA kumppanina tai mikäli ylimaakunnalliseen yhteistyöhön tar-

peen mukaan. 

- Varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmän toiminta sekä yhteistyö ennaltaehkäisevän työn ke-

hittämisessä kiinnostavat VAMKia. 

- Sosiaalityön kehittäminen monipuolisesti painopisteenä edelleen ja VAMk kiinnostunut 

yhteistyöstä sosiaaliohjauksen kehittämisessä ja yhteistyöstä siinä. 

- Kaste ja muunlainen kehittäminen esim. monialainen kunnan sisäinen kehittäminen sekä 

kokemusasiantuntijäkäytäntö mahdollisesti RAY-rahoituksen hakeminen 

Kehittämistoiminta – ja rakenne:  

- Otettava kantaa lakiluonnoksessa, kiteytettävä mitä yhteistyötä peruspalvelujen kehittämi-

sessä tarvitaan, ja tarvitaan perustelut myös alueelliseen kehittämistoimintaan. Se voidaan 

tehdä avaamalla ja tekemällä nykyisen käytännön näkyväksi etujen näkökulmast Kaste-

ohjelma ja sen toteutus ovat ongelmallisia lakiluonnoksessa kuvatussa rakenteessa ja ko-

kemuksissa. 

- Koulutuksen ennakointitehtävä ervayhteistyössä huomioitava. 

- Priorisoidaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön kehittämistä (osaamiskeskukset ja 

perusterveydenhuollon yksikkö) 

- Opetus- ja tutkimusklinikkatoimintaa priorisoidaan ( toiminnan käynnistyminen ja jatko-

hanke) ja sosiaalityön kehittäminen edelleen painopisteenä 

Tietotuotanto: 

- Esitys elämänkulun mukaisesta tietotuotannosta 

- Hyvinvointibarometille jatko 

- ennakointitietoon paneutuminen ja sen hankkiminen  

- Korkeakoulut mukaan tiedonhyödyntämiseen 

- Ennaltaehkäisevän näkökulman painottaminen  

Ohjausryhmän jäseniä pyydettiin arvioimaan SONet BOTNIAn toimintaa strategisten painopistei-

den mukaisesti. Tiedot ensi kokoukseen ja johtoryhmään. 
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Päätös: Merkitään edellinen keskustelu toimenpiteitä varten. 

 

 

6§ Hyvinvointibarometrin tuloksiin työpajan ehdotukset Pohjanmaalta 

 

Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometritutkimus on valmistunut. Barometri pohjautuu alu-

eemme ansiontuntijoiden arvioihin hyvinvoinnin ja palveluiden nykytilasta sekä ennakoin-

neista lähitulevaisuudessa.  Maakuntiemme barometrituloksia käsiteltiin ja tulkittiin maakun-

nittaisissa työpajoissa kevätkesällä 2013.  Kehittämissuunnittelija esittelee lyhyesti baromet-

rin tulosten tulkintaa ja ehdotuksia Pohjanmaan työpajasta. 

 

Esitys: Ohjausryhmä keskustelee saadun tiedon käyttökelpoisuudesta ja sen hyödyntämisestä 

kehittämisessä ja hyvinvointijohtamisessa. Laajempi keskustelu hyvinvointitiedon ja sosiaa-

lialan tiedon tuotannosta sekä hyödyntämisestä käydään muissa yhteyksissä tietotuotannon 

kokonaisuudesta keskusteltaessa. 

 

Asian käsittely: Tiukan kokousaikataulun vuoksi todettiin lyhyesti, että Etelä-Pohjanmaan, 

Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liitot ja SONet BOTNIA keskustelevat hyvinvointibaro-

metrin tulevaisuuden miettimiseksi elokuussa.  

 

Päätös: Merkitään tiedoksi ja viedään verkkosivuille. 

 

 

7§      Kaste-hankkeiden ja kehittämistoimien valmistelu 2014 käynnistyy  

 

Kaste-ohjelman mukaisten kehittämishankkeiden ja muiden vastaavien -toimien suunnittelu on 

käynnistymässä. Kaste-ohjelman 2012–2015 mukaisten hankehakemusten jättöaika on 30.9. men-

nessä ja esim. Ray:lla toukokuun loppuun mennessä. Kaste-ohjelmapäällikkö Leena-Kaisa Nikkari-

sen kanssa Kaste-kokous järjestetään Pohjanmaalla mahdollisesti joko 14.2. iltapäivällä tai perus-

terveydenhuollon yksikön ohjausryhmän kokouspäivänä. 

 

Kaste-ohjelman tavoitteena on  

- kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja ja  

- järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut asiakasta kuunnellen. 

 

Ohjelman tavoitteisiin vastataan kuudella toisiaan täydentävällä osaohjelmalla 

1. Riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen hyvinvointiin ja terveyteen parannetaan.  

2. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja uudistetaan.  

3. Ikäihmisten palvelujen rakennetta ja sisältöä uudistetaan.  

4. Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan.   

5. Tieto ja tietojärjestelmät saatetaan asiakkaiden ja ammattilaisten tueksi.  

6. Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia. 

 

Pohjanmaalla on mahdollisuus nostaa useita vahvoja kehittämislinjoja esille tämän vuoden hakuja 

ja myös seuraavan vuoden rahoitushakuja varten.  Lisäksi voidaan miettiä, missä asioissa ja millais-

ta kehittämistä tarvitaan yhteistyössä valtakunnallisella tasolla (kuten esim. on jo LasSe, SOS-

hankkeissa). Tai miten kehittämistä voidaan tehdä ilman hankerahoitusta ja minkä kumppaneiden 

kanssa? Tässä koontia jo esille nousseista asioista: 
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• Sosiaalityön kehittäminen jatkossa (SOS II ja LasSe – 10/2015 saakka) 

• Opetus- ja tutkimusklinikka kokeiluvaihe 2014, miten tuetaan 

• Vanhuspalveluiden kehittäminen jatkossa (Vanhuspalvelulain pilotointi 7/2015 saakka) 

• Terveyskeskusten hyvien käytäntöjen valtakunnallinen levittäminen on suunnitteilla  

• Kokemusasiantuntijatoiminnan sisällön ja käytäntöjen vakiinnuttaminen yhteistyössä 

järjestösektorin kanssa 

• Tiedolla johtaminen ja hyvinvointijohtaminen 

• Yhteistyö sosiaali- ja perusterveydenhuollon kesken 

• Miten ja millä sisällöillä Pohjanmaalla voidaan tukea SoTe-rakenteen etenemistä 

 

Esitys: Ohjausryhmä priorisoi Pohjanmaan kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia. Ohjaus-

ryhmä keskustelee ja tekee ehdotuksensa uusien hankkeiden valmistelemiseksi ja ehdotuksik-

si Kaste-ohjelman toteuttamiseksi Väli-Suomessa. 

 

Asian käsittely: Ohjausryhmän jäsenet totesivat, että yhteistoiminta-alueiden on nyt vaikea sanoa 

Kaste-hankkeiden sisällöistä ja etenkin rahoituksesta tässä taloudellisessa ja rakenteellisessa 

tilanteessa. Esiin nostettiin myös kunnan ja yhteistoiminta-alueen sisäinen, eri sektoreiden-

keskeinen, yhteinen kehittäminen sekä tehtyjen hankkeiden implementointi. Kokemusasian-

tuntijakäytäntö ja juurruttamisen hankkeistaminen mahdollisesti Ray-rahoituksella kiinnosti 

useita tahoja (järjestöt, kunnat, korkeakoulut). Moniasiakkaitten hahmottaminen ja palvelujen 

kehittäminen heille kiinnosti kovasti. Lisäksi keskusteltiin hyvinvointibarometrissa tulkintaan 

nousseesta ennakoinnista väestön yksinäisyyden lisääntymisessä. Yhteistyö järjestökentän 

kanssa nähtiin tärkeäksi tässä kysymyksessä. Lisäksi painotettiin sosiaalihuoltolain toimeen-

panon tueksi tarvittavan kehittämistä sosiaalipalveluiden ja sosiaalityön hyvistä käytännöistä. 

 

Päätös: Merkitään tiedoksi jatkovalmistelua varten. Jatketaan käsittelyä sähköpostitse ja seuraavassa 

kokouksessa kokousaikataulun vuoksi. 

 

 

8§      Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki 

 

Esitys Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista sekä mm.tiivistetty PP-esitys ovat näh   

tävissä  STM:n verkkosivuilla http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot. lausnunnot pyyde-

tään 13.3. mennessä. 

 

Esitys: Sovitaan käytäntö järjestämislaista keskustelemiseksi ja kommentoimiseksi lau-     

suntojen antamisen tueksi. 

Asian käsittely:  Sote-lausuntoa koskeva keskustelu on Sosiaali- ja perusturvajohtajien koko-

uksen aiheena 14.2. lausuntopohja on valmiina verkossa, missä voi kommentoida. tarvittaessa 

ohjauryhmä voi kommentoida keskenään sote-lakiluonnosta sähköpostitse 

Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 

 9§      Muut asiat 

 

Muita asioita ei ollut. 

 

9§      Kokouksen päättäminen ja seuraavat kokoukset 

 

http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40. Seuraava kokous pidetään 19.3. klo 13, Vaasassa Silve-

riassa. 

 

      


