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1§ Kokouksen avaus ja läsnäolijat 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.10. Todettiin läsnäolijat. 
 
 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin. 
 
 
3§ Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta toimintakaudelle 2009–2010 
 
Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Juha Karvala ja varapuheenjohtajaksi Varpu Rajaniemi. 
 
 
4§ Tiedotusasiat 
  

- SONet BOTNIAn kehitysjohtajaksi on valittu Arto Rautajoki, vs. johtajana toimii Pirjo Knif 
Rautajoki ottaa aloittaa tehtävässä 15.3.2010. 
 

- Kaste-hankehaussa on jätetty vuoden 2009 loppuun mennessä kaksi hankehakemusta, joissa 
Väli-Suomi on mukana. 

- Vammaispalvelujen parhaat palvelurakenteet ja – prosessit -hankkeessa Pohjanmaalla on 
kohtalaisen suuri osuus hankkeessa Eskoon ja Kårkullan kuntayhtymien kautta. Hallinnoija-
na on Eteva kuntayhtymä. Hankkeen lyhyt yhteenveto linkissä 
http://www.vasso.fi/images/stories/ajankohtaista/syksy09/turku%2041209.doc 

- Potku-hanke terveydenhuollon kehittämisessä, missä mukana ovat Mustasaaren-Oravaisten 
tk ja Pietarsaaren seutu. Hallinnoijana on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. 

- Vaasan ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen yhteydessä kehittämissuunnittelijan työsuhde 
vaihtuu Vaasan sosiaali- ja terveystoimeen ja työtila muuttuu THL:n tiloihin Huutoniemelle. 

 
Päätös: Merkitään tiedoksi 
 
 
 
5§ Pohjanmaan toimintakertomus 2007–2008 
 
Ohjausryhmä keskustelee toimintakauden 2007–2008 toimintakertomuksesta (liite 1.). 
 
 
Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin.  
 
 
 
6§ Pohjanmaan toimintasuunnitelma 2009–2010 
 
Ohjausryhmä keskusteli Pohjanmaan toiminnan painopisteistä ja toteutuksesta toiminta- suunnitel-
maluonnoksen pohjalta (liite 2.) 
 

http://www.vasso.fi/images/stories/ajankohtaista/syksy09/turku%2041209.doc


3 

Asian käsittely: Keskustelussa esille tuli asioita, joita toivottiin huomioitavan toimintasuunnitel-
massa: 

- Kastehankkeiden jatkohaun valmistelussa kysytään edelleen jokaisen kunnan tarpeita ja ha-
lukkuutta osallistua hankkeeseen. 

- Lähivuosina sosiaalialalla tulee henkilöstöä siirtymään eläkkeelle entistä enemmän ja heidän 
mukanaan myös tietoa ja osaamista katoaa työyhteisöistä. Tämä ja hiljaisen tiedon siirtämi-
nen on hyvä huomioida kehittämisessä. 

- Hankkeiden loppuraportit ym. tarpeelliset raportit eivät nykyisellään keräänny paikkaan, 
josta tietoja tarvitsevat voisivat ne löytää. Samoin on  hyvien käytäntöjen ja mallien kohdal-
la. 

- Ehdotettiin, että valitaan vuoden sosiaalityöntekijä – käytäntö alan näkyvyyden ja tunnet-
tuuden edistämiseksi 

 
Kaste-ohjelman hankkeiden todettiin olevan laajoja. Kastehankkeiden onnistumiseksi ohjausryh-
mässä painotettiin hankkeiden konkretisointia käytännössä jo suunnitteluvaiheessa sekä hyvää osa-
hankkeitten hoitamista maakunta- ja aluetasolla. Väli-Suomen alueellinen johtoryhmä seuraa ja 
edistää Kaste-ohjelman mukaisten hankkeitten kokoamista sekä toteutumista alueellaan. Nykyisel-
lään Kastehankkeiden koordinoinnissa ei ole mukana hallinnon aluetasoista toimijaa, jollainen Lää-
ninhallitus on ollut edellisellä ohjelmakaudella.  Tieto tästä kentän tarpeesta välitetään ministeriöön. 
 
Pohjanmaalla toimii BoWer- ja MediBothnia-hanke, joiden tavoitteet liittyvät osin toisiinsa. On 
tarkoituksenmukaista järjestää yhteistyötapaaminen em. hyvinvointihankkeiden Pohjanmaan liiton, 
THL:n sekä SONet BOTNIAn kesken tämän kevään aikana.  Molempien hankkeiden toiminta liit-
tyy kehittämisen kestävän rakenteen sisältöihin. BoWer-hankkeen verkostoa tullaan laajentamaan 
maakunnalliseksi.  
 
Pohjoismaisen yhteistyön organisoituminen ja rahoitus Suomessa on muuttumassa. Asia on tulossa 
SONet BOTNIAn johtoryhmän käsittelyyn. 
 
Päätös: Täydennetään toimintasuunnitelmaa ja laitetaan ohjausryhmälle tiedoksi. 
 
 
7§ Muut asiat 
 
BoWer-Hanke 
Luotiin lyhyt katsaus BoWer-hankkeen nykytilaan 
 
Kaste-ohjelman Väli-Suomen alueellinen johtoryhmä järjestää iltapäiväseminaarin sosiaalihuollon 
erityispalveluista 22.2. Tampereella.  
 
 
 
8§       Seuraavat kokousajat ja kokouksen päättäminen 
 
Seuraavat kokoukset ovat to 25.3. klo 13 (jää väliin) ja ti 4.5. klo 13. Kokoukset ovat Vaasanpuis-
tikko 20 B, 2 krs. sosiaali- ja terveysviraston hallinnon tiloissa. 
 
Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 15. 
 
                            


