
  

 
 

 

 

 

Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu  Kokkolan kaupunki  Vaasan kaupunki 

020 124 5141 06 828 9435 040-524 9933 

PL 412 PL 43  Ruutikellarintie 4 

60101 SEINÄJOKI  67101KOKKOLA PL 241, 65101 VAASA 

Alueellisen ohjausryhmän kokous 

kokouskutsu 
 
AIKA:  torstai 26.4.2018 klo 13.00–15.30 
PAIKKA: Vaasan sosiaali- ja terveysvirasto, Ruutikellarintie 4, Vöyri-kabinetti 
 

varsinainen jäsen varajäsen 

 Erkki Penttinen Vaasa sosiaalityö ja perhepalvelut Pirjo Wadén Vaasa 

Sonja Nyback Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja peruster-
veydenhuollon ky 

Jarkko Pirttiperä Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja pe-
rusterveydenhuollon ky 

Helena Lahtinen Laihia Hannu Happonen Laihia 

Tuula Jäntti Vaasan seudun yhdistykset ry Anne Salovaara-Kero Kriisikeskus Valo 

Johanna Yliviitala Vaasanseudun sosiaalipsykiatrinen yhd Kirsi Ikäheimonen Vaasan setlementti 

Hanna Pitkänen Muisti-Luotsi Sari Somppi, Rikosuhripäivystys 

Pia Wik VSHP perusterveydenhuollon yksikkö  Maria Hammar VSHP perusterveydenhuollon yksikkö 

 Seija Ollila Vaasan yliopisto  

Katri Viitasalo Kokkolan yliopistokeskus  

Riku Niemistö LaPe-muutosagentti  Ulla Isosaari Vaasan ammattikorkeakoulu 

Tony Pellfolk Yrkeshögskolan Novia Annika Wentjärvi Yrkeshögskolan Novia 

Varpu Rajaniemi Pohjanmaan liitto  

Alice Backström Mustasaari Christine Widd Vöyri 

Jussi Björninen Vaasa Teemu Paavola Vaasa 

 Peter Granholm Pietarsaaren seutu Carola Lindén Pietarsaaren seutu 

 Heli Huhta, PRO SOS-hanke SONet BOTNIA  

 Marjo Hannu-Jama, SoNet BOTNIA /Vaasa  

 Tuula Mulju SONet BOTNIA siht. esittelijä  

 Arto Rautajoki SONet BOTNIA  

 
ASIAT: 
1§ Kokouksen avaus ja läsnäolijat 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
4§ Tiedoksi 
5§ Ajankohtaista SONet BOTNIAssa 
6§ Pohjanmaan edustajien nimeäminen FSKC:n hallitukseen 
7§ PRO SOS-hankkeen tilannekatsaus ja jatkohankkeen sisältöjen käsittely 
8§ Toimintasuunnitelma 2018 
9§ Pohjoismainen katsaus asiakkaan valinnanvapaudesta Tanskassa 
10§ Sote-työryhmä TKKI-toimintaan ja resurssitarpeet sosiaalialan näkökulmasta 
11§ Muut asiat 
12§ Seuraavat kokoukset 
13§ Kokouksen päättäminen    
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ASIAT: 

 
 
1§ Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi, todettiin läsnäolijat. 

 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
 
Päätös: Hyväksyttiin 
 

 
3§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen 
 
Päätös: Hyväksyttiin 
 
4§ Tiedoksi asiat 

 SONet BOTNIAn kehitysjohtajan virkavapaus toukokuun puolesta välistä ja siirtyminen 
Soccaan johtajan sijaiseksi. SONet BOTNIAn sijaisuuden hoitaminen sovitaan seuraavassa 
johtoryhmän kokouksessa 

 Åbo Akademin sosiaalityön koulutus alkamassa, kutsutaan heidät esittelemään koulu-
tusta ohjausryhmään. 

 Vaasan VaLas-hankkeen, THL:n ja SONet BOTNIAn yhteinen tiedotustilaisuus Kantaan liit-
tymisestä ja valmistautumisesta to 24.5. klo 12.30-14.30 Vaasa sote-hallinnon Vöyri-ka-
binetti, Ruutikellarintie 4. Videovälitteisesti myös Keski- ja Etelä-Pohjanmaalle. 

 
Esitys: Keskustelu ja merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 
5§ Ajankohtaista SONet BOTNIAssa 

Arto Rautajoki esittelee SONet BOTNIAn ajankohtaisimmat asiat ja taloustilanteen. Esitys liit-
teessä 1. 
 

Esitys: Ohjausryhmä keskustelee esityksen tärkeimmistä asioista Pohjanmaan kannalta. 
 
Keskustelu: Arto esitteli sosiaalialan osaamiskeskusverkosto sekä SONet BOTNIAn tämänhetkistä 
toimintaa. Arto toimii tällä hetkellä myös oske-verkoston toiminnan koordinaattorina. Vuoden 
2018 taloustilanne SONet BOTNIAssa on hyvä. Vuoden 2019 epävarmaan tilanteeseen on syytä va-
rautua, koska STMn rahoituksen määrästä ei ole varmuutta, vaikka kehysriihessä on 0.25me lisära-
hoitus sosiaalialan osaamiskeskuksille. Johtoryhmässä on vahvistettu maksut SONet BOTNIAn pal-
veluista niille kunnille, jotka eivät osallistu kuntarahoitukseen (esim. koulutukselliset työseminaa-
rit, kehittäjäryhmät, hankevalmistelut, arvioinnit). Osaamiskeskusrahoituksen siirtyminen soteen 
siirryttäessä on selvityksen alla. Ajankohtaisimpia työn sisältöjä ovat maakuntien TKI-toiminnan 
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suunnittelussa mukana, yhteistyö Osaamisella soteen-hankkeen kanssa (OKM) keskijohdon osaa-
misen kehittämisen tukemiseksi. Hankkeista Kansa-koulu –hankkeen osa 2 on alkanut sekä PRO 
SOS-hanke ja sen jatkohaku puoleksi vuodeksi osket-verkoston koordinoimana ja valmistelevana. 
Sosiaalihuollon henkilöstörakenneselvitys on valmistumassa Posken laatimana. Tarkemmin sisäl-
töjä on kuvattu Arton PP-esityksessä. Ks. myös siellä Hiilamon kmmmentointi sosiaalialan osaamis-
keskuksista. 
 
Päätös: Ohjausryhmä totesi toiminnan monipuolisuuden ja SONet BOTNIAn hyvän taloudellisen 
tilanteen. 

 
 

6§ Pohjanmaan edustajien nimeäminen FSKC:n hallitukseen 
FSKC:n hallituksen kausi vaihtuu ja Pohjanmaalla on kaksi edustajaa hallituksessa 
 

Esitys: Ohjausryhmä ehdottaa Pohjanmaalta kahta edustajaa FSKC:n hallitukseen 
 

Keskustelu:  
 

Päätös: Asiaa ei ehditty käsitellä. 
 
7§ PRO SOS-hankkeen tilannekatsaus ja jatkohankkeen sisällöt 

Hanketyöntekijä Heli Huhta esittelee hankkeen tilannekatsauksen. PRO SOS – uudenlaista 
sosiaalityötä yhdessä rakentamassa hanke keskittyy maakunnaallisen aikuissosiaalityön toi-
mintatapojen kehittämiseen v. 2018-2019 ja sitä koordinoi ja johtaa SONet BOTNIA, hallin-
nointi yhdessä SeAMKin kanssa. Hankkeelle ollaan laatimassa jatkohakemusta puoleksi vuo-
deksi (liite 2.) 
 

Esitys: Ohjausryhmä keskustelee työikäisten palvelujen/aikuissosiaalityön kehittämisen priorisoin-
nista ja juurruttamisesta maakunnalliseksi. Lisäksi ohjausryhmä keskustelee jatkohankkeen keski-
simmät nostot Jutta Paavolan esityksen pohjalta. 
 
Keskustelu: Heli Huhdan tilannekatsaus käsitti hankkeen kokonaiskuvan, jota pidettiin hyvänä jä-
sennyksenä aikuissosiaalityölle. Hankkeen kohderyhmänä ovat 15-25-vuotiaat sosiaalihuollon asi-
akkaat, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Asiakkaiden osallisuutta vahvistetaan kokeiltavalla asia-
kasraadilla ja asiakaspalautelomakkeilla (Vaasa, Soite) ja asiakasneuvonpidolla (Etelä-Pohjanmaa). 
Maakunnallista toimintaa ovat SOS-klubit Pohjanmaalla ja Soitessa. Kehittäminen keskittyy sosiaa-
lityöhön kehittämisen tarpeisiin sekä Kela-siirron että uuden sosiaalihuoltolain jälkeen. Merkittä-
vää on myös asiakkaiden toimintakykymittareihin ja niiden kanssa työskentelyyn tutustuminen. 
Sisällöt tarkemmin esityksessä liitteessä 2. Esitystä hankkeen sisällöstä pidettiin aikuissosiaalityö 
ytimessä olevana. Hankkeelle ollaan hakemassa jatkoa ESR-rahoituksesta ajalle 1-7 2019. Ohjaus-
ryhmä piti tärkeimpänä, että esityksestä maakunnallisen sosiaalityön sisällöt ovat mukana. Lisäksi 
haluttiin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollossa samanaikaisesti asioivia yhteisasiakkaita. Työs-
kentelytavoista asiakas- ja palveluohjaukseen tulisi myös paneutua ja löytää keinoja jalkautuvaan 
sosiaalityöhön. SOS-klubin kohderyhmää toivottiin laajennettavan ja ehdotettiin järjestöjen osallis-
tumista palvelujen suunniteluun niiden uudistamiseksi kekseliäästi. Toivottiin, että hanke toisi tie-
toa päätöksenteon tueksi toisi keinoja rakenteellisen sosiaalityön kehittämiseen. 
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Päätös: Heli Huhta vie jatkohankkeen valmisteluun ohjausryhmän esittämät painotukset. 
 
8§ Pohjanmaan toimintasuunnitelma 2018 

 
Ohjausryhmän tehtävänä on toimia alueellisena tiedon tuottajana maakuntansa sosiaalialan 
ja sen toimintaympäristön tilanteesta ja laatia sen pohjalta toimintakaudelleen toiminta-
suunnitelma. Toimintasuunnitelmalla myös ohjataan SONet BOTNIAn ja kehittämissuunnitte-
lijan työtä sekä tehtävää yhteistyötä. Toimintasuunnitelmassa kuvataan toimintaympäristön 
tilannetta ja toiminnan painopisteitä eri toimijoiden näkökulmasta sekä mahdollisia toteu-
tustapoja.  
 

Esitys: Ohjausryhmä kommentoi ja tarkentaa toimintasuunnitelmaa. 
 
Keskustelu: Ohjausryhmä keskusteli korkeakouluyhteistyön sisällöstä ja tarpeistakin sote-valmiste-
lun tukena ja TKI-toiminnassa.  Tarvitaan uudenlaisia, kekseliäitä ja yksinkertaisia keinoja tutkimus-
tiedon tuomiseksi työhön ja suunnitteluun. Korkeakoulujen toiveita yhteistyöhön kootaan yhteis-
työtapaamisissa. Toimintasuunnitelma liitteessä 3. 
 
Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin. Korkeakoulujen kanssa yhteistyöpalaveri heti elokuussa 
kesälomien jälkeen. Maakuntiemme toimintasuunnitelmat käsitellään seuraavaksi johtoryhmässä. 
 

 
9§  Pohjoismainen katsaus asiakkaan valinnanvapaudesta Tanskassa 
 

SONet BOTNIAssa on pohjoismainen erityistehtävä, jonka puitteissa kehittämissuunnittelija 
Marjo Hannu-Jama on laatinut katsauksen ” Palvelujen valinnanvapaus Tanskassa – esimerk-
kinä kotipalvelujen järjestäminen ja sen vaikutukset. Marjo esittelee katsauksen ohjausryh-
mälle (liite 4.) 

 
Esitys: Ohjausryhmä keskustelee katsauksen annista ja hyödyntämisestä tulevassa sotessa tai esim. 
mahdollisen palveluseteliin liittyvän hankesuunnitelman valmistelemisessa. 
 
Keskustelu: Marjon mielenkiintoinen esitys herätti keskustelua. Tanskan kokemukset ja malli valin-
nanvapauden toteuttamisesta konkretisoivat valinnanvapauden tuomia muutoksia, mahdollisuuk-
sia ja myös mahdollisia vaikeuksia. Tanskan kotipalvelujen valinnanvapaudessa on asetettu rajoituk-
sia ja edellytyksiä ja malli on tuonut keskittämistä suuremmiksi yrityksiksi. Asiakkaan kyky valita ja 
sen tukeminen on myös oleellista. 

 
Päätös: Jaetaan pohjoismaista katsausta valinnanvapaudesta mahdollisimman laajasti luettavaksi. 
 

 
10§ Sote-työryhmä TKKI-toimintaan ja resurssitarpeet sosiaalialan näkökulmasta 

Sote-valmisteluryhmän työ TKKI-toiminnasta on käynnistynyt. Työryhmän pj. Pia Wik ja ke-
hittämissuunnittelija esittelevät yhdessä työskentelyn sisällön.  
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Esitys: Mikäli aikataulu sallii, ohjausryhmä ottaa kantaa sosiaalialan reursointitarpeeseen ja keskei-
siin sisältöihin tarvittavaan resursointiin Pohjanmaan TKKI-toiminnassa. Jatkossa työryhmän työn 
edetessä ohjausryhmä keskustelee ja ottaa kantaa työryhmän ehdotuksiin. 

 
Keskustelu: 

 
Päätös: Käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

 
 

11§ Muut asiat 
Muita asioita ei ollut. 
 

12§ Seuraavat kokousajat 
 
Ohjausryhmä kokoontuu 30.8. klo 13. 
 

13§ Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.35 


