
  

 
 

 

 

 

Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu  Kokkolan kaupunki  06-325 2607 

020 124 5141 06 828 9435 040-524 9933 

PL 412 PL 43  Sarjakatu 2 C 2 krs   

60101 SEINÄJOKI  67101KOKKOLA 65320 VAASA 

Alueellisen ohjausryhmän kokous 

muistio  

 

 

AIKA:  tiistai 4.6.2013 klo 13.00–15.30 

PAIKKA: Vaasan sosiaali- ja terveysvirasto, Silveria, Ruutikellarintie 4, Korsnäs-kabinetti 

 

 

Osallistujat: Henkilökohtainen varajäsen: 

Erkki Penttinen Matti Paloneva 

Hilkka Sundqvist Teemu Paavola 

Jarkko Pirttiperä Yvonne Holming, Rannikko-Pohjanmaan sosi-

aali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä K5 

Peter Granholm Pietarsaari K4 

Merja Latvala Helena Lahtinen, Kyrönmaa 

Alice Backström Esko Kuoppala, K2 

Johanna Yli-Viitala Tuula Jäntti, järjestöt 

Pirjo Wadén Inge-Brit Barkholt,Vshp perusterveydenhuollon 

yksikkö 

Tarja Paikkala Gunilla Jusslin, perusterveydenhuolto 

Inger Bjon Kårkulla samkommun 

Kirsi Björkholm Katja Kurunsaari Muistiluotsi, YP järjestöt 

Varpu Rajaniemi  Pohjanmaan liitto 

Seija Ollila Vaasan yliopisto 

Katri Viitasalo Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 

Maritta Vuorenmaa THL, Vasan toimipaikka 

Riku Niemistö Raimo Koivisto, Vaasan ammattikorkeakoulu 

Annika Wentjärvi Susanne Jungerstam, Yrkeshögskolan Novia 

Arto Rautajoki 

Tuula Mulju esittelijä, siht. 

SONet BOTNIA 

ASIAT: 

 

1§ Kokouksen avaus ja läsnäolijat 

2§ Esityslistan hyväksyminen 

3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 

4§ Tiedotusasiat  

5§ Pohjanmaan ohjausryhmän toimintakertomus 2011–2012  

6§ Pohjanmaan ohjausryhmän toimintasuunnitelma 2013–2014 

7§ Kaste-hankkeet ja hankkeiden valmistelu syksyyn 2013 

8§ Ajankohtaista sote-uudistuksesta 

9§ Vaasan seudun opetus- ja tutkimusklinikka 

10§ Muut asiat 
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11§ Kokouksen päättäminen 

 

 

1§ Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden  

 

Esitys: Kyrönmaan edustajan perusturvajohtaja Hannu Happosen tilalla Laihialta jatkaa ohja-

usryhmän varaedustajana vs. perusturvajohtaja Helena Lahtinen. 

 

Päätös: Vs. perusturvajohtaja Helena Lahtinen Laihialta on ohjausryhmässä Kyrönmaan varajäse-

nenä. 

 

 

2§ Esityslistan hyväksyminen 

 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin 

 

 

3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 

 

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

 

4§ Tiedotusasiat 

- Väli-Suomen Kastehelmi-markkinat 25.9. Tampere-talossa 

- Innokylän Innotutor-koulutus toteutetaan Pohjanmaalla ja kestää oppisopimuskoulutukse-

na 1,5v: Ilmoittautumisaikaa on jatkettu elokuulle ja osallistujia otetaan 15-20. 

- Terve ja hyvinvoiva Pohjanmaa – seminaari 16.9. Vaasa  

- Perusterveydenhuollon yksikkö käsittelee sosiaalialan yhteistyöehdotusta syksyllä. Sovi-

tellaan PeTe-yksikön ja SONet BOTNIAn ohjausryhmien yhteinen käsittely loppusyk-

syyn. 

- Sote- työseminaarin osa III kunta- ja palvelurakenneuudistuksen etenemisestä Härmässä 

11.11. SONetB OTNIAn järjestämänä. 

- Valtakunnalliset sosiaalipäivystyspäivät Vaasassa 5.-6.9. 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

5§ Pohjanmaan ohjausryhmän toimintakertomus 2011–2012 

 

Pohjanmaan toimintakertomukseen on tehty ohjausryhmän ehdottamat lisäykset ja ne näkyvät 

kursiivilla (liite 1. ). 

 

Esitys: Ohjausryhmä hyväksyy Pohjanmaan toimintakertomuksen 2011–2012. 

 

Asian käsittely: Keskustelussa toimintasuunnitelmasta todettiin, että yhteistyö Sosiaalialan 

osaamiskeskuksen ja Vaasan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön kesken on 

edistynyt valtakunnallisesti verrattuna hyvin. Kaste-hankkeisiin osallistumista pidettiin aktii-

visena. Ohjausryhmän toivoma koonti toimintakertomuksen toteutumisesta jäi aikataulujen 
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vuoksi tekemättä, mutta ideaa käytetään toimintasuunnitelman väliarvioinnissa ja toiminta-

kauden päättyessä. 

 

Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi toimintasuunnitelman ja koontitaulukko toiminnan toteutumisesta 

otetaan jatkossa käyttöön. 

 

 

 

6§ Pohjanmaan ohjausryhmän toimintasuunnitelma 2013–2014 

 

Pohjanmaan toimintasuunnitelma 2013–2014 on laadittu ohjausryhmän helmikuun kokouk-

sessa tekemät evästykset huomioiden 2013–2014  ( liite 2.) 

 

Esitys: Ohjausryhmä arvioi toimintasuunnitelman sopivuutta Pohjanmaan yhteistyön sekä 

oman organisaationsa/yhteistoiminta-alueensa kannalta ja esittää tarvittavat täsmennykset. 

Ohjausryhmä hyväksyy toimintasuunnitelman. 

 

Asian käsittely: Monikulttuurisuus-teemassa ja maahanmuuttajien integraatiossa kunnilla on 

ajankohtaisena mietittävänä kotouttamislain mukaisesti alkukartoituksen tekeminen ja haas-

teet erilaisissa kunnissa. Kuntien yhteistyötä tarvitaan ja se motivoisi laadintaa. Pohjanmaan 

monikulttuurisuuteen liittyvin hankkeitten yhteistyökokouksessa (Pohjanmaan liitto ja THL 

järjestivät) todettiin, että maakunnan laajuista yhteistyötä tarvitaan sekä maahanmuuttajien 

työllisyyttä edistäviä toimia. On mietittävä myös, mitä tämä kuntien alkukartoitusvelvoite 

merkitsee suhteessa Welcome-Officien toimintaan Pohjanmaalla.  

 

Ohjausryhmän mukaan sosiaalityöhön tarvitaan vertaistukimaista keskustelua substanssikoh-

taisesti ja lastensuojeluun verkostoa tarvitaan ylimaakunnallisesti, erityisesti perheoikeudelli-

siin asioihin liittyen. Sosiaaliohjaukseen olisi tarvetta saada aikuissosiaalityön kenttää kokoa-

va työntekijöiden foorumi, jossa käsiteltäisiin myös sosiaaliohjauksen suhdetta sosiaalityöhön 

ja siihen ehdotettiin mietittäväksi tutkimusaihettakin. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksessa ohjausryhmä halusi toimintasuunnitel-

massa nostaa vahvemmin esille sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja sosiaalihuollon näkökul-

man, koska valtakunnallinen keskustelu on terveydenhuoltokeskeistä. Korostettiin, että ajan-

kohtaisena tehtävänämme on miettiä sote-kokonaisuudessa palvelurakennetta sosiaalihuollon 

kannalta toiminnallisesti ja sisällöllisesti sekä itse rakennetta. 

 

Järjestöt halutaan mukaan tietotuotantoon niin, että selvitetään, mitä tietoa ne tuottavat ihmis-

ten arjesta ja miten tätä tietoa voitaisiin hyödyntää. Tässä avuksi on se, että Ray alkaa kerätä 

AK-hankkeista tietoa joka on julkista. Huomioidaan tämä Pohjanmaan tietotuotannon työ-

suunnitelmassa. 

 

Päätös: Täydennetään toimintasuunnitelma em. keskustelun perusteella ja toimintasuunnitelma hy-

väksyttiin näillä lisäyksillä. 

 

 

7§       Kaste- hankkeet ja hankkeiden valmistelu syksyn 2013 hakuun 

 

Uusien Kaste-ohjelma 2012–2015 mukaisten hankehakemusten jättöaika on 30.9. mennessä. 

Uusien hankkeiden valmistelua ja sisältöjä on käsitelty Väli-Suomen aluejohtoryhmässä 
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toukokuun lopussa Nurmossa. Väli-Suomen aluejohtoryhmä esittää haettavaksi kolmea han-

keaihiota, joita se käsittelee vielä kokouksessaan 13.6. Valmisteluun ehdotetaan seuraavia 

hankkeita 

- Palveluprosessien asiakaslähtöinen ja kustannusvaikuttava kehittäminen 

- Erityisryhmien päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittäminen 

- Ehdotus perusterveydenhuollon valtakunnallisesta kehittämishankkeesta 

 

Arto Rautajoki esittelee hanke-ehdotukset ja aluejohtoryhmässä keskustelussa mukana olleet 

edustajamme täydentävät keskustelussa esitystä. 

 

Lastensuojelun kehittämiseen lisämääräraha 3,4 milj. tulee haettavaksi Kaste-haussa 2013 

syyskuun loppuun mennessä. Teemoina ovat Väli-Suomessa ei valmistella hanketta tähän 

hakuun. Mikäli Pohjanmaalla on kuntia, jotka haluaisivat hakea tätä rahoitusta, etsimme 

hankekumppanin muualta Suomesta.  

 

Eduskunnan myöntämä lisämääräraha lastensuojelun kehittämiseen2013-1015 (3,4 milj €)  

Valtionhallinnon toimenpiteet (THL)  

•Lapsia ja lapsiperheitä koskevat viranomaisten vastuut ja yhteistoimintakäytännöt -opas ja     

  sekä sen sisällöistä rakentuva verkkopohjainen koulutuskokonaisuus  

•Vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnin ja seurannan tietopohjan kehittäminen  

- Tilastot ja rekisterit  

- Erillisselvitykset  

            •Palvelujen käyttö ja kustannukset  

            •Lastensuojelun syytiedot  

            •Lastensuojelun rajapinnat & tutkimuksen koordinaatio  

- Ehkäisevän lastensuojelun ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun rajapinnat -     

    tutkimushanke  

- Lastensuojelututkimuksen koordinaatiorakenne ja toimenpiteiden kokonaisuuden    

hallinta  

•Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan ja auttamisen toimintamalli (ns. Lastenasiaintalo) pilo     

              tointi  

 

            Kaste-ohjelman kautta kunnissa tehtävä kehittämistyö (vahvistamattomat teemalliset raja-   

            ukset)  

           •Lastensuojelun kokemusasiantuntijatoiminnan rakenteet, menetelmät ja välineet  

           •Vanhempien tukemisen ryhmämuotoisten mallien levittäminen (huom.Valmiit mallit,           

             joiden toimivuudesta on kokemusta ja näyttöä)  

 

 

Tiedoksi: 

- LasSe-hanke: Lastensuojelutarpeen selvitystä kehittävä hanke, jonka käynnistämistä 

valmistellaan parasta aikaa. Yhteinen kysely lähdössä hankekunnille ja Pohjanmaalla 

yhteistyökokous hankekoordinaattorin kanssa  

- Väli-Suomen SOSII – hankkeen rahoitusta myönnettiin, mutta Etelä-Pohjanmaa ja 

Pohjanmaa jätettiin rahoituksen ulkopuolelle. Päätöksestä on tehty oikaisupyyntö ly-

hyellä varoitusajalla ja valtionavustusta myönnettiin 250 000e. 

SOS II-hankkeemme toteutusta koskeva kokous pidetään Vaasassa 4.6. klo 9.30. 
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Esitys: Ohjausryhmä keskustelee hankkeista, niiden sisällöistä ja kiinnostuksestaan osallistua 

niihin.  

 

Asian käsittely: Arto Rautajoki esitteli Väli-Suomen Muutosprosessien tuki – hankkeen pääsi-

sällöt (liite 3). Hanke keskittyy monialaisen palvelutarpeen arviointiin ja asiakasprosessien 

sekä kustannus- ja asiakasvaikuttavuuteen. Tässä Kaste-haussa hanke on ns. suuri hanke, jo-

hon rahoitusta haetaan n. 1,4. milj. Kaste-osaohjelmien 1-4 sisältöihin. Nämä sisällöt ovat 1) 

riskiryhmien osallisuus, 2) lasten, nuorten ja perheiden palvelut 3) ikäihmisten palvelut 

palvelurakenteen ja peruspalvelujen uudistaminen. Hanke rakentuu piloteista eikä edellytä 

esim. koko maakunnan kuntien osallistumista. 

 

Ohjausryhmä keskusteli lyhyesti hankkeesta. Korostettiin dialogisuutta ja todettiin, että hanke 

keskittyy olemassa olevien palveluiden käyttöön.  Käsitteenä nostettiin esille ”riittävä palve-

lu” Millä kriteerillä tätä voitaisiin mitata erityisesti silloin, kun asiakkuudet ovat pitkiä. Pie-

tarsaaren seudulla on ollut kiinnostusta dialogien organisaation kehittämiseen lasten, nuorten 

ja perheiden palveluissa ja Vshp:lla päihde- ja mielenterveyspalveluita koskevaan kehittämi-

seen. esitettiin, että perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteisistä asiakasryhmistä löy-

tyy tähän aihepiiriin kohderyhmiä ja kehittämistä. esim. ei kenenkään – asiakkaiden tai paljon 

palveluja käyttävien sosiaali- ja terveydnehuollon asiakkaitten palveluja tulisi kehittää tieto-

pohjaisesti tavoitteena terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen. 

 

Päätös: Kuntien pilottiaihiot Muutosprosessien tuki-hankkeeseen on ilmoitettava 23.8. mennessä. 

Lähetetään viesti Kaste-hausta vielä kunnille kesäkuun aikana. 

 

 Lastensuojelutarpeen arviointia kehittävän LasSe-hankkeen palaveri Pohjanmaan kunnille pi-

detään 22.8. Vaasassa. 

 

 

8§      Ajankohtaista sote-uudistuksesta 

 

Kehitysjohtaja esittelee sote-uudistuksen ajankohtaisasiat sekä osaamiskeskusjohtajien uuden 

kannanoton sote-järjestämislakityöryhmälle. 

           

 

Esitys: Merkitään tiedoksi 

 

Asian käsittely:  

 

Päätös: Aikataulun vuoksi asian käsittely siirrettiin seuraaviin kokouksiin ja tarvittaessa myös säh-

köpostilla tiedotettavaksi. 

 

 

 9§      Vaasan seudun opetus- ja tutkimusklinikka 

 

           Asia käsitellään, mikäli aikataulu sallii. 

           Pohjanmaan liitto on myöntänyt Vaasan seudun opetus- ja tutkimusklinikka-hankkeelle              

           EAKR-rahoitusta 70 600e ajalle 1.4.2013–31.12.2014. Erkki Penttinen esittelee hankkeen si-      

           sältöä. 

 

           Esitys: 
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            Asian käsittely: 

 

Päätös: Asian käsittely siirrettiin syksyn tuleviin kokouksiin. 

 

10§      Muut asiat 

 

Muita asioista ei ollut. 

 

11§     Kokouksen päättäminen ja seuraavat kokoukset  
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30. Seuraava kokous pidetään pe  27.9. klo 12.30 Vaasassa.

  


