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Tarja Palomäki Eija Hautamäki  
Tytti Luoto   
Johanna Lamminen Piia Aro 
 Kati Mäkelä Marita Neiro  
Anna-Kaisa Pusa Terhi Haapala 
Tanja Penninkangas Rauni Lanamäki  
Erja Heikinniemi Kirsi Koski-Säntti  
Esko Kiviniitty (paikalla klo10.20 lähtien) Tarja Seppälä  
Päivi Rinne Timo Toikko 
Tuula Kostiainen Satu Ylinen 
Marko Rossinen  
Eva Blom Riitta Vatanen 
Jouni Nummi Ulla Yli-Hynnilä 
Tarja Tenkula                                                                                   Teemu Puolijoki   
Arto Rautajoki  
Anne Saarijärvi (esitt./siht.)  
 
ASIAT: 
1§ Kokouksen avaus 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
4§ SONet BOTNIAn lyhyet tiedotusasiat 
5§ Ajankohtaista Kasteesta (ml. Parempi arki -kehittämiskokonaisuuden eteneminen Väli-Suomen alueella), Väli-
Suomen Kaste ohjelmapäällikkö Leena-Kaisa Nikkarinen 
6§ Aikuissosiaalityön päivät 2016 Vaasa – keskustelua aihekokonaisuuksista  
7§ SONet BOTNIAn toiminnan arviointia toimintakaudelta 2013–2014 (ks. taulukkokooste) 
8§ Muut tiedotettavat asiat: 
9§ Seuraava kokous  
10§ Kokouksen päättäminen 
 

 



2 

1 § Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Harri Jokiranta avasi kokouksen klo 9.35 ja todettiin paikallaolijat. 
 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
          Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 
          Käsittely: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 
          Päätös: Hyväksyttiin kokouksen asialista kokouksen esityslistaksi. 
 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
          Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 
          Käsittely: Edellinen pöytäkirja todettiin sähköisesti tarkastetuksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi  
          ehdotettiin ja valittiin paikallaolijoista Kati Mäkelä ja Johanna Lamminen. 
          Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
4§ SONet BOTNIAn lyhyet tiedotusasiat 
          Esitys: Kehitysjohtaja Arto Rautajoki tiedottaa SONet BOTNIAn perussopimuksen uudistamisesta ja 
          kuntarahoitusperustan uudistamisesta vuodelle 2016 sekä näihin liittyvistä toimenpiteistä. 
          Käsittely: Arto Rautajoki totesi, että viime vuosien aikana STM:n pienentyneen osaamiskeskusrahoituksen vuoksi  
          sopeutustoimenpiteet ovat yhä jatkumassa. SONet BOTNIAn rahoitusvastuu on tähän saakka hoitunut 
          Pohjalaismaakuntien keskuskaupunkien kesken, mutta nyt tullut on aika sitoa myös alueen maakuntien muita 
          kuntia ylläpitäjiksi. Vuoden 2016 osalta budjetissa on painotettu rahoitusvastuu keskuskaupungeilla ja uusille 
          sopimuskunnille jää 2016 jaettavaksi noin 60 000 euroa. Etelä-Pohjanmaan kohdalla kuntaosuuksien vaihteluväli 
          tulee olemaan n 400 – 3350 €. Tulossa on rahoituspohjan laajentamiseksi neuvottelu myös Pohjalaismaakuntien 
          maakuntaliittojen kanssa. Lisäksi jatkossa SONet BOTNIAn perussopimus uusitaan ja hallintorakenne muuttuu eli  
          johtoryhmä muuttuu hallitukseksi. SONet BOTNIA käynnistää lähiaikoina yhteistoiminta-alueille suuntautuvat 
          kuntakierrokset ja muutenkin tiedottaa tulevista musta muutoksista tarkemmin. (Ks. tark. liitetiedosto) 
          Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
5§ Ajankohtaista Kasteesta (ml. Parempi arki -kehittämiskokonaisuuden eteneminen), Väli-Suomen Kaste 
     ohjelmapäällikkö Leena-Kaisa Nikkarinen 
         Esitys: Väli-Suomen Kaste ohjelmapäällikkö Leena-Kaisa Nikkarinen informoi alueellista ohjausryhmää Kasteen 
         ajankohtaisasioista. Esityksen pääpaino on paljon sote-palveluja käyttävien yhteisasiakkaiden palveluja 
         toiminnallisella integraatiolla kehittävän Parempi arki - hankkeen tavoitteista ja toteuttamissuunnitelmasta 
         tiedottamisessa (painotus Etelä-Pohjanmaan kehittämiskokonaisuudessa). Ohjausryhmä keskustelee Nikkarisen 
         esityksen pohjalta EP:n Kaste -kehittämisen tilanteesta. 
         Käsittely: Leena-Kaisa Nikkarinen totesi esityksessään, että nykyinen Kaste -ohjelma on päättymässä, vaikka 
         ohjelma yhä käynnissä olevissa SOS II- ja LasSe-hankkeissa sekä käynnistyvissä hankkeissa (Parempi arki) 
         alueella jatkuukin, kuten myös Kaste -osaohjelmissa. Tulevasta vastaavasta välivaiheen kehittämisohjelmasta ei  
         ole vielä selvyyttä, mutta tiedossa on se, että STM työstää uutta soten tuloon saakka voimassa olevaa kokonai- 
         suutta parhaillaan.  
         Tiedusteltiin sitä, onko Kasteen yhteydessä ollut keskustelua tulevista kehittämisrakenteista ja sote -rakenteista:  
         mm. mitä tarkoitetaan maakuntaliittojen alueellisen kehittämisen roolilla tai mitä kuntaperustaisella 
         toiminnalla, mutta Nikkarinen näkee, että tällä hetkellä julkisuudessa on ollut enemmänkin sote -integraation 
         toiminnallisen etenemisen kysymyksiä. Keskustelussa todettiin myös, että STM valmistelee sosiaalialan 
         osaamiskeskusten, perusterveydenhuollon yksikköjen ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä kokonaisuuteen liittyvää 
         mietintöä, jonka pohjalta laaditaan esitykset aikanaan STM:lle.  
         Muistutettiin 12.5. 15 Tampereella järjestettävästä Väli- Suomen sosiaali-ja terveydenhuollon johdon ja kehittäjien 
         verkostotapaamisesta. 
           
         Parempi arki -hanke on saanut rahoitusta haettua pienemmällä budjetilla ja käynnistynyt alueella hieman 
         tiiviimpänä ja kompaktimpana kokonaisuutena kehittämään sosiaali-ja terveydenhuollon yhteisiä toimintamalleja 
         paljon palveluja käyttäville yhteisasiakkaille. Sosiaali-ja terveydenhuollon alkuperäisestä kehittäjätyöpari – 
         ajatuksesta on jouduttu EP:n osalta luopumaan budjetin pienennyttyä, mutta alueella vastuutyöntekijänä on 
         aloittanut Potku - hankkeesta tuttu Carita Liljamo ja hankkeen koko moniammatillinen tiimi on koko alueen 
         käytössä. Hankkeen työskentelymallina tulee olemaan ns. läpimurtotyöskentely ja maakuntaan tullaan 
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         perustamaan useita monialaisia kehittäjätiimejä kehittämään valitsemiensa asiakasryhmien palveluja. Hankkeen 
         ohjausryhmätyöskentelyä tultaneen kytkemään sekä Aksilan että SONet BOTNIAn ohjausryhmätyöskentelyyn.   
         Tarkennettiin sitä, että uusia lautakuntapäätöksiä ei tarvita, mikäli kunta haluaa edelleen toimintasuunnitelman 
         muokkauksesta huolimatta lähteä mukaan hankkeeseen, mutta muussa tapauksessa päätös vaaditaan. (ks. 
         liitetiedosto). Keskusteltiin myös siitä, mitä vaikutuksia ulkoistamisella on hankkeeseen osallistumiselle ja erityisesti 
         Kuusiokuntien osalta sovittiin nyt selvitettäväksi mahdolliset vaikutukset STM:n Taina Mäntyrannalta. Carita Liljamo 
         esittelee seuraavan kerran hanketta SONet BOTNIAn EP:n sosiaali- ja perusturvajohdon työkokouksessa 20.4.15. 
         Ohjausryhmä toivoo, että nyt alueellistetulla integraatiohankkeella päästään parhaalla mahdollisella 
         tavalla hyödyntämään eri professioiden osaamista toimivaksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi yhteisasiakkaiden 
         palvelujen kehittämisessä. 
         Päätös: Merkitään tiedoksi 
 

6§ Aikuissosiaalityön päivät 2016 Vaasa – keskustelua aihekokonaisuuksista  
       Esitys: SONet BOTNIA järjestää tammikuussa 2016 yhteistyökumppaneidensa kanssa valtakunnalliset 
       aikuissosiaalityön päivät Vaasassa. Yhteistyökumppaneiksi on ilmoittautunut alueellisia ja valtakunnallisia toimijoita  
       mm. KYC, Verso ja FSKC. Päivien suunnittelu on käynnistynyt ja suunnittelutyöryhmään kutsutaan edustajia 
       Pohjalaismaakunnista. Ohjausryhmä keskustelee aikuissosiaalityön päiville toivottavista aihekokonaisuuksista ja 
       ehdottaa keskeisiä suunnittelutyöryhmään osallistuvia toimijoita Etelä-Pohjanmaalta. 
       Käsittely: Anne Saarijärvi esitteli Pohjanmaalla SONet BOTNIAssa paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa 
       ideoituja aihioita ja ohjausryhmä esitti näkemyksiään sisällöistä. Yhteenvetona voidaan todeta, että 
       erityisesti sosiaalinen kuntoutus sekä osallisuus laajana käsitteenä, näkökulmat integraatioon ja sosiaalihuoltolain  
       jalkautumisen syventäminen sekä vaikuttavuus nousivat keskustelussa vahvasti esiin. Myös aikuissosiaalityö 
       kunnan perustehtävänä eli aikuissosiaalityön asettuminen uudessa tilanteessa (mm. Kela -siirron vaikutus) ja sen 
       asiantuntijuuden laaja hyödyntäminen kunnissa, palvelumuotoilu (yksilökohtainen muotoilu eri ryhmille mm. päihde- 
       ja mielenterveysasiakkaille), jossa on yhtymäkohtia myös Parempi arki -hankkeeseen sekä pohjoismaisen 
       aikuissosiaalityön katsaus nousivat keskustelussa esiin. Ideat välitetään tiedoksi Pohjanmaalla kokoontuvalle 
       suunnitteluryhmälle ja myös Etelä-Pohjanmaalle kootaan oma työryhmä toukokuun aikana. SONet BOTNIA kokoaa 
       suunnitteluryhmän ja ohjausryhmä voi ehdottaa tähän jäseniä.  
       Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
7§  SONet BOTNIAn toiminnan arviointia päättyneellä toimikaudelta 2013-2014 
       Esitys: Toimikauden vaihduttua alueellinen ohjausryhmä arvioi päättyneen kauden toimintaa. Ohjausryhmälle on 
       välitetty kutsun liitteenä arviointitehtävän tueksi SONet BOTNIAn strategisista painopisteistä johdetuista 
       toimenpiteistä koottu taulukkomuotoinen tiivistelmä alueellisesta toiminnasta. Ohjausryhmä käy tiivistävää 
       keskustelua toiminnan toteutumisesta ja palauttaa arviointilomakkeet kehittämissuunnittelijalle. 
       Käsittely: Koostetta ei käsitelty alueellisen ohjausryhmän kokouksessa, mutta sovittiin, että jäsenet tutustuvat 
       alueellisen toiminnan koosteeseen ja palauttavat arviointilomakkeen Anne Saarijärvelle 15.5.2015 mennessä. 
       Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 

8§  Muut tiedotettavat asiat: 

 Valtakunnalliset hankevalmistelut:  
Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen -sosiaalialan osaamiskeskusten yhteistyössä THL:n 
kanssa toteutettava hankevalmistelu etenee ja pyritään saamaan kehittämistyön resurssia myös 
SONet BOTNIAn alueelle. Arto Rautajoki ja Iiris Jurvansuu toimivat hankekokonaisuuden 
yhteyshenkilöinä SONet BOTNIAssa ja heidän kauttaan tiedotetaan kuntia valmistelujen etenemisestä 
30.4.15 hakuun mm. tarkentuvasta budjetista, kuntasitoumusmenettelystä jne. 

 Avoimia varhaiskasvatuspalveluja kehittävä hanke (SOCOM ja muut osaamiskeskukset): Socomin 
hakemus ei ole läpäissyt ideahakua, EP:n kunnille (varhaiskasvatuksen päälliköt) tiedotettu asiasta. 

 Monimuotoisista ongelmista (kuten vaikeat käytös- ja päihdehäiriöt, syrjäytyminen) kärsivien nuorten 
hoidossa on hyvin tuloksin käytetty Multidimensionaalista perheterapiaa, MDFT työmallia, jota 
toivotaan saatavaksi myös sosiaalitoimen käyttöön. Suomen Mielenterveysseura rakentaa Sitran 
kanssa yhteistyötä, joka tähtää vaikuttavan työmallin käyttöönottoon ja jalkautumiseen Suomeen. ks. 
lisää http://www.mielenterveysseura.fi/fi/kirjat/uusi-ty%C3%B6tapa-nuorten-monimuotoisiin-ongelmiin 

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/kirjat/uusi-ty%C3%B6tapa-nuorten-monimuotoisiin-ongelmiin
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 Kolmen pohjalaismaakunnan kokemusosaamiseen haetaan 31.5.2015 mennessä hanketta RAY:lta 
teemasta järjestöjen ja yhteistyö. Hakijana Vaasan seudun yhdistykset VSY). Painotuksia, 
kommentteja tai ehdotuksia esimerkiksi kuntayhteistyön kannalta otetaan vastaan. Jatkossa 
opiskelijoiden opinnäytteitä ja muuta tekemistä toivotaan hankkeeseen ja tästä yhteistyö amkeihin ja 
yliopistoille sovitaan järjestökeskusten kautta.(ks. liitediat) 

 
 

   Tulevia tilaisuuksia: 
 SOS II: EP:n asiantuntijatyöryhmä, 20.4.2015, Seinäjoki 

 SOS II: rakenteellisen sosiaalityön seminaari Tampere 21.4.2015 

 SOS II: Etelä-Pohjanmaan rakenteellisen sosiaalityön päätöstilaisuus 23.4.2015 (Seinäjoki) 

 SONet BOTNIAn ylimaakunnallinen tietotuotannon työryhmä, 24.4.2015, Härmä  

 Eroauttaminen 27.4.2015, Seinäjoki (LasSe -hankkeen koulutustilaisuus) 

 LasSe -hankkeen päätösarviointitilaisuus (Etelä-Pohjanmaa) 28.4.2015 

 Väli-Suomen kehittäjäseminaari 12.5.2015, Tampere 

 SONet BOTNIAn ja LasSe -hankkeen työpaja: ”Kysymyksiä ja vastauksia sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain 
soveltamisesta” 19.5.2015, Seinäjoki (kutsutilaisuus myös maakuntien sosiaali-ja perusturvajohtajille) 

 ”Sosiaalihuoltolaki uudistaa sosiaalihuollon palveluja ja käytäntöjä” -tilaisuus 4.6.2015, Seinäjoki 
 
 

 9§ Seuraava kokous  
      Pidetään 25.5.2015 klo 13.00–15.00, kokouspaikka varmennetaan myöhemmin. 
 
10§ Kokouksen päättäminen 
       Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


