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Osallistujat: Henkilökohtainen varajäsen: 

Ala-Toppari – Peltola Eija Talosela Terttu-Liisa 

Ekola Kalevi  

Haapoja Timo Karlsson Mailis 

Heikinniemi Erja  

Jokiranta Harri  

Kellokoski-Kari Eija 

Lassila Ulla 

 

Nummi Jouni  

Nurmi Maria-Liisa 

 

Palomäki Tarja  

Porola Lea 

Rahkonen Pekka 

Rinne Päivi 

 

Rossinen Marko 

Saukko Päivi 

 

Somppi Marja-Leena 

Wiberg Veli-Erkki 

 

Ylihärsilä Oili 

Rautajoki Arto 

 

Saarijärvi Anne (esittelijä/siht) 

 sekä erikseen kokoonpano 2011–2012: 

Haapoja Timo                        Talosela Terttu  

Jokiranta Harri                       Valo Markku 

Jokisuu Marjatta                    Ylihärsilä Oili                       

Järvi Terhi 

Hautamäki Eija 

Heikinniemi Erja 

Kiviniitty Esko 

Mäkinen Tuulikki 

Mäki-Torkko Marjut 

Nummi Jouni 

Nurmi Maria-Liisa 

Palomäki Tarja 

Puolijoki Teemu 

Rinne Päivi 

Rossinen Marko 

Saarinen Anneli 

Saukko Päivi 

Somppi Marja-Liisa 
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Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.10. 

 

1§ Esityslistan hyväksyminen 

 

Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

2§ Pöytäkirjan tarkistaminen 

 

Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 

Käsittely: Edellinen pöytäkirja todettiin sähköisesti tarkastetuksi. Tämän kokouksen 

pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Terhi Järveä ja Esko Kiviniittyä. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

4§ Tiedotusasiat:  

 

Merkitään tiedoksi:  

SONet BOTNIAn strategian valmistelu. Seinäjoella pidettiin strategian kolmas valmistelutilaisuus 

14.1.2011 ja Lapualla järjestettiin 17.3.2011 strategiapäivä alueellisille ohjausryhmille ja 

johtoryhmälle. Tilaisuudessa esiteltiin SONet  BOTNIAn  strategia  2015, keskusteltiin  ja 

 muodostettiin yhteistä  näkemystä  johtoryhmän  ja  alueellisten ohjausryhmien tehtävistä, 

työskentelyn  kehittämisestä  ja  yhteistyöstä   strategian  toimeenpanossa.  Lisäksi tiedotettiin 

pohjoismaisesta kestävän kehittämisen rakenteiden kehittämistyöstä 

SONet BOTNIAn kehittämistyön pohjaksi. (Strategia -diaesitys on ollut kokouskutsun liitteenä ja 

ohjausryhmällä on ollut mahdollisuus tutustua sisältöön.)  Todettiin, että strategia luo bottom up  

-periaatteella yhteyden SONet BOTNIAn maakunnallisiin toimintasuunnitelmiin, ja sen arviointi on 

myös kiinteästi yhteydessä toimintaan. Työskentely etenee siten, että kehittämissuunnittelija 

valmistelee toimintasuunnitelmaa vuosille 2011–2012 Etelä-Pohjanmaan alueellisen ohjausryhmän 

kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi. Tavoitteena on SONet BOTNIAn toimintasuunnitelman 

hyväksyminen kokonaisuudessaan johtoryhmän kokouksessa sen jälkeen, kun Arto on koostanut 

alueellisten ohjausryhmien hyväksymistä toimintasuunnitelmista yhteisen SONet BOTNIAn 

toimintasuunnitelman vuosille 2011–2012.  

 

Muistutettiin, että uusi organisaatio SOSTE on muodostumassa kolmen keskusjärjestön 

fuusioituessa (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry, Sosiaali- ja terveysturvan 

keskusliitto ry (STKL) ja Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) vuoden 2012 alusta. Tämä 

tuonee alueelliseen toimintaan joitakin muutoksia jatkossa. SONet BOTNIA jatkaa paikallistason 

yhteistyötä edelleen mm. aluetyöryhmän kautta. 

 
5§ Etelä-Pohjanmaan alueellisen ohjausryhmän 2011–2012 järjestäytyminen 

      

Esitys:  Alueellisen ohjausryhmän järjestäytyminen, uusien jäsenten esittäytyminen ja keskustelua 

ohjausryhmän toimintaperiaatteista.  SONet BOTNIA pyysi tammikuussa sähköpostitse 

yhteiskumppaneitaan Etelä-Pohjanmaalla nimeämään edustajansa ohjausryhmään kaudelle 2011–

2012.  

 

Käsittely: Todettiin 2011–1012 jäsenet ja läpikäytiin esittelykierros. Ohjausryhmän kokoonpano on 

ollut kutsun liitteenä ja todettiin, että joiltakin osin varajäsenyydet tulevat vielä täydentymään. 

Puheenjohtajaksi kaudelle 2011–2012 esitettiin Harri Jokirantaa ja varalle Maria-Liisa Nurmea. 
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Informoitiin SONet BOTNIAn resursseista ja toiminnasta sekä alueellisten ohjausryhmien 

työskentelyn periaatteista. Tällä hetkellä kehitysjohtaja ja maakunnalliset suunnittelijat sekä 

määräaikainen 50% projektisihteeri muodostavat ydintiimin, mutta jatkossa volyymi tullee 

lisääntymään aikuissosiaalityön KASTE- hankkeelle SB:n alueelle suunnitellun operatiivisen johto-

ja suunnitteluresurssin myötä. Jo SONet BOTNIAn toiminnan alussa määritellyille 

painopistealueille muodostettujen kehittäjäryhmien: varhaiskasvatus, vanhustyö, vammaistyö, sekä 

myöhemmin päihdeopetuksen kehittäminen ja nuorten päihteiden käytön ehkäisy (Alkon 

lahjoitukseen perustuva kehittäjäryhmä) sekä myös alueellinen tiedontuotanto ja muiden 

sosiaalialan asiantuntijaryhmien ja verkostojen (mm. lastensuojelu, perhetyö, aikuissosiaalityö) 

koordinointi on keskeistä SONet BOTNIAn tukiessa toiminnassaan sosiaalialan kehittämistä 

maakunnan alueella. Etelä-Pohjanmaalla em. painopistealueiden ohella vuosien saatossa alueen 

tarpeiden pohjalta muodostetut substanssiverkostot toimivat edelleen ja niissä on mukana 

kuntatoimijoiden lisäksi mm. tutkimuksen ja koulutustahojen edustajia. Alueellisissa 

toimintakertomuksissa verkostojen tavoitteita ja toimintaa on perinteiseen tapaan jo kuvattu varsin 

tarkasti (toimintakertomus 2009–2010 liitteenä), mutta ohjausryhmä toivoi jatkossa vielä 

selkeämpää kytkentää myös toimintasuunnitelmatasolle. Todettiin, että jo tällä hetkellä 

kehittäjäryhmien muistiot löytyvät SB:n nettisivuilta, samoin tapahtumien ja tilaisuuksien infot 

materiaaleineen. Erikseen täytynee vielä pohtia ohjausryhmän kokouksessa esitettyä ideaa 

kehittämistoiminnan laajan kokonaisuuden avaamisesta vielä näkyvämmäksi verkkoon (esimerkiksi 

ohjausryhmätyöskentely omine työskentelyalustoineen). Tällöin haasteeksi muodostuu mm. kenen 

toimesta päivitykset ym. tapahtuisivat. SONet BOTNIAn tiimi kokonaisuudessaan pohtii Arton 

johdolla jatkossa asiaa. 

 

Päätös: Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajavalinnat hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  

            Arto Rautajoki selvittelee yhdessä SONet BOTNIAn tiimin kanssa verkkotyöskentelyn 

            kehittämisen mahdollisuuksia ohjausryhmätyöskentelyssä. 

 

6§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan alueellisen ohjausryhmän toimintakertomuksen 2009–2010 

hyväksyminen ja toimintasuunnitelmatyöskentelyn 2011–2012 käynnistäminen.  

 

Käsittely: Toimintakertomus oli lähetetty ennen kokousta jäsenille tutustuttavaksi ja Anne 

Saarijärvi kävi kursorisesti läpi edellisen kauden toimintaa SONet BOTNIAssa, eikä siihen ollut 

erityisempää huomautettavaa. Todettiin, että toimintakertomuksen hankekuvauksissa oli 

rajauduttu KASTE -hankkeisiin. 

 

Keskustelun perusteella varhaiskasvatutus SB:n toiminnassa vaatii jatkossa asemointia; yhteys 

nähdään tarpeellisena jatkossakin osana osaamiskeskustyötä, mutta samanaikaisesti 

varhaiskasvatus on siirtynyt ja siirtymässä kunnissa selkeästi sivistystoimen alaisuuteen toisen 

hallinnonalan toiminnaksi. Tällöin tulee pohtia, kuinka paljon SB voi panostaa 

varhaiskasvatukseen ja etsiä kehittäjäryhmätyöskentelynä yhdessä kotipesää alueellisen 

kehittämistyön foorumiksi jatkossakin. Todettiin, että lainsäädännön vahva kehittämistyö 

vaikuttaa tällä hetkellä muutoinkin taustalla voimakkaasti. Meneillään on mm. 

terveydenhuoltolain-  ja järjestämislain uudistaminen. Myös Paras -lain tilanteeseen odotetaan 

kannanottoja elokuulla 2011 ja keskustelun perusteella vaikuttaa siltä, että kuntayhtymämalleja 

tultaneen jatkossa kehittämään. Myös perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja ervojen 

yhteys on keskustelun alla. 

 

Anne Saarijärvi esitteli SB:n strategiasta johdettua toimintasuunnitelman runkoa. Työskentely 

etenee siten, että kehittämissuunnittelija valmistelee toimintasuunnitelman pohjaa vuosille 2011–

2012 Etelä-Pohjanmaan alueellisen ohjausryhmän kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi. 
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Tavoitteena on SONet BOTNIAn toimintasuunnitelman hyväksyminen kokonaisuudessaan 

kesäkuun johtoryhmän kokouksessa. 

 

 

Päätös: SONet BOTNIAn toimintakertomus 2009–2010 hyväksyttiin ja toimintasuunnitelman 

2011–2012 valmistelua jatketaan. 

 

 

7§ KASTE -ohjelman ajankohtaiskatsaus/Etelä-Pohjanmaa 

 

Esitys: Kehittämissuunnittelija Anne Saarijärvi kertoo KASTE -hankkeiden ajankohtaistilanteesta 

loppuvuoden valmistelujen ja tiedossa olevien rahoituspäätöksien osalta (KASPERI II, S.O.S. – 

syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin, Ikäkaste, Välittäjä). 

 

Käsittely: Tiedotettiin STM:n uusista päätöksistä. Aikuissosiaalityön hanke on saanut 88 % haetusta 

rahoituksesta ja muut alueella valmistellut hankkeet noin 50–65 % haetuista euromääristä. 

Mainittakoon, että S.O.S. -hankkeen operatiivisen johtamisen saamisesta SONet BOTNIAan 

neuvotellaan. Anne Saarijärvi esitteli vielä lyhyesti uusien kehittämishankkeiden sisältöjä. Edellä 

mainittujen Väli-Suomen alueelle rahoitettujen hankkeiden lisäksi SONet BOTNIAlla on vahva 

kytkös Keski-Pohjanmaan myötä myös Pohjois-Suomen alueeseen. Myös Etelä-Pohjanmaalta Järvi-

Pohjanmaa on mukana Kampa -hankkeessa (kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden 

kehittämishanke maaseudun hyvinvointipalveluissa), joka kytkeytyy Pohjois-Suomen PaKaste -

hankkeeseen. Tämän rahoituksen kohtalosta ei ollut vielä tarkkaan tietoa kokouksessa, mutta 

tiedossa oli, että myös PaKasteen budjettia on karsittu noin 30%. 

 

Rahoitusten pienentymisen myötä budjetit tulevat mietintään: hankkeiden kärkikohdat tulee koota 

nopeasti ja saattaa tietyt toiminnat nykyisissä hankkeissa päätökseen. KASTE -hankkeiden johtajat 

lähestyvät alueita ja hallinnoijia ja alueilla edetään sen mukaisesti. SONet BOTNIA seuraa 

tilannetta ja tiedottaa tarvittaessa asioista. 

 

Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 

8§ Kestävän kehittämisen rakenne  

 

Esitys: Kehitysjohtaja Arto Rautajoki kertoo STM:n toimeksiannon jälkeen alueella 

kehittämisrakenneasioissa tapahtuneesta etenemisestä.  

- Arto Rautajoen esitys ja yhteenvetoa Etelä-Pohjanmaan alueella käydyistä keskusteluista 

- alueellinen tilaisuus ”Tietotuotanto ja tutkimus osana kestävää kehittämisrakennetta”(Seinäjoki 

20.1.2011) 

- Opetus- ja tutkimusklinikkatoiminnan suunnittelun eteneminen Etelä-Pohjanmaalla 

 

Käsittely: Arton diaesityksessä viitattiin STM:n toimeksiantoon ja kuvattiin kattavasti SONet 

BOTNIAn nykyistä toimintaa. Tällä hetkellä muun muassa valtakunnallinen lastensuojelun 

konsultointi on SONet BOTNIAn hoidettavana, erityisesti Etelä-Pohjanmaalla on erikoistuttu 

prosessimallinnuksen kautta sosiaalialan kehittämiseen ja Pohjoismainen yhteistyö erityistehtävänä 

kuuluu SONet BOTNIAlle. Lisäksi sosiaalialan johtamisen verkostotoiminta on käynnistymässä 

ylimaakunnallisella työkokouksella 30.3.2011. 

 

Perusterveydenhuollon kehittämisyksiköiden ja sosiaalialan osaamiskeskusten yhteistyöstä 

alustavia keskusteluja on käynnistetty myös Etelä-Pohjanmaalla. Yksikkö on Etelä-Pohjanmaalla 
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vasta muodostumassa ja terveyden edistämisen nykyinen yksikkö sulautuu siihen. Vaikuttaa siltä, 

että uusien yksiköiden resurssien pienuuden vuoksi aikaa yhteistyölle ei sosiaalialan 

osaamiskeskuksen kanssa juuri jää, vaikka yhteistyömahdollisuuksia olisikin keskustelun 

perusteella runsaasti. Perusterveydenhuollon yksiköissä hoitopolkujen kehittäminen noussee 

päätehtäväksi. Keskustelun perusteella ohjausryhmän jäsenet ovat kiinnostuneita 

perusterveydenhuollon yksikön (pthy) ohjausrakenteesta ja kuntien roolista tässä; sosiaalialan 

osaamiskeskuksissa (soske) johto - ja ohjausjärjestelmä on hyvin moniammatillinen, kun pthy:ssä 

johtajisto muodostuu ylilääkäreistä. Haasteena nähdään kunnallisen perusterveydenhuollon 

kehittäminen erikoissairaanhoito-orientoituneesti ja yhteistyötä SONet BOTNIAan pidetään 

tärkeänä.  

 

Kehittämisrakenne -visioissa Arton dioissa malli 1 on saanut valtakunnallista hyväksyntää, malli 2 

puolestaan on selvitettävissä /kehitettävissä oleva malli ja talomallissa 3 perusrakenteen tukena 

toimivat maakunnalliset, kokoavat hyvinvoinnin rakenteet, jolloin kuntalähtöiset tarpeet 

huomioidaan. (ks. tarkemmin diaesitys). Todettiin, että kun erva -rakenne pohjalaismaakunnissa on 

liikkeessä ja eri sairaanhoitopiirit näyttävät muodostavan omat perusterveydenhuollon yksikkönsä, 

olisi SONet BOTNIAn hyvä pysytellä edelleen kolmen pohjalaismaakunnan yhteisenä rakenteena. 

Arton mukaan BOWERilla saattaa olla kiinnostusta laajentaa toimintaa myös muihin maakuntiin, 

mikä saattaisi tuoda SB:n toimintaan integroituna tuoda resurssia ja lisävahvistusta. Olennaista on, 

että avoimen verkoston periaatteella toimiva BOWERin laajentuisi tällöin Etelä-Pohjanmaan alueen 

omilla toimijoilla. Tällä hetkellä myös SONet BOTNIAn organisaatio vaatisi eheyttämistä, sillä  

toiminnan jakautuminen eri organisaatioiden ja niissä toimivien esimiesten alaisuuteen ei tue SONet 

BOTNIAn toiminnallisen kokonaisuuden johtamista. Lisäksi SONet BOTNIAn henkilöstön kesken 

yhteisiä tehtäviä ja esimerkiksi nopeilla aikatauluilla edellytettäviä valtakunnallisia selvityksiä ei 

monesti voida jakaa. Tällöin töiden tekeminen painottuu helposti Etelä-Pohjanmaalle, koska 

osaamiskeskustoiminnan näkökulmasta tehtävät on kuitenkin hoidettava. 

 

Alueellisen tietotuotannon kysymyksissä SONet BOTNIA on mukana käynnistyvässä 

paikkatietohankkeessa, jonka sisältöihin palataan tarkemmin tuonnempana. Alueella on 

käynnistämässä toimintaansa myös alueellisen tietotuotannon kehittäjäryhmä, jonka toimesta ollaan 

kehittämässä yhteistä systeemiä esimerkiksi hyvinvointikatsausten tekemiseen. Myös hyvinvointi-

indikaattoriyhteistyön laajenemisesta Pohjanmaalta Etelä-Pohjanmaalle on käynnistetty 

keskusteluja. 

 

Opetus- ja tutkimusklinikkatoiminnan kehittämistyö jatkuu; Marjatta Jokisuu (Tyt) on tehnyt 

selvitystyötä ja Arto jatkaa rahoitusmahdollisuuksien selvittelyä. 7.6.2011 jatkuvat neuvottelut 

Tampereen yliopistolla. Pohjalaismaakuntien kokonaisuudesta todettiin vielä, että Keski-

Pohjanmaalla toimii Kokkolan yliopistokeskus Chydenius sosiaalityön maisteriopintojen ja 

yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen vahvuuksin, Vaasan yliopistolla puolestaan on vahvaa 

osaamista johtamistieteisiin ja Tampereella on kytkökset Etelä-Pohjanmaalle sosiaalityön 

tietoperustaiseen kehittämiseen 

 

Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 

 

9 § Muut asiat. 

1) Pohjalaismaakuntien sosiaalialan johtamisen kehittämisverkostotilaisuus Kauhavalla 30.3.2011.  

Sosiaali- ja terveysministeriö on valtakunnallisesti käynnistämässä yhteistyössä INNOKYLÄn ja 

muiden toimijoiden kanssa sosiaali- ja terveysalan johtamisen kehittämisverkostojen organisointia. 
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Sosiaalialan osaamiskeskukset vastaavat sosiaalialan johtamisen kehittämisverkostojen alueellisesta 

organisoinnista. Tätä työtä edistetään valtakunnallisesti maalis-huhtikuussa järjestettävin 

tapahtumin. Pohjalaismaakuntien yhteinen sosiaalialan johtamisen kehittämisverkostojen 

alueellisen organisoinnin käynnistävä työkokous pidetään ke 30.3. klo 11.30–15.30 Kauhavalla, 

Suomen Yrittäjäopiston auditoriossa, Kauppatie 109. Ohjelma: 

http://www.sonetbotnia.fi/28.html#115 

2) Kehittäjäryhmän raportti Alkon lahjoitukseen liittyen.  

3) Osaamiskeskusjohtajien sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva pyydetty lausunto Sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan lainsäädännön uudistamista 

valmistelevan työryhmän väliraportista. (Liite). 

4) Varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmän kokoontuminen 28.3.2011, Pietarsaari 

 

5) Etelä-Pohjanmaan kuntien ja terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden työkokous vanhustyön ja 

vammaistyön kehittämisen teemoista 2.5.2011, Seinäjoki  

 

 

10§ Seuraava kokous 

 

Päätös: Kokous pidetään Seinäjoella Mediwestin tiloissa 9.6.2011 klo 9.00 alkaen. 

 

11§ Kokouksen päättäminen 

 

Kokous päättyi klo 11.00. 

 

 

 

 

TARK. 

   Terhi Järvi        Esko Kiviniitty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sonetbotnia.fi/28.html#115
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LIITE 1. 

SONET BOTNIAN ETELÄ-POHJANMAAN ALUEELLISEN OHJAUSRYHMÄN JÄSENET  
2011–2012 

 

 
Seinäjoen kaupunki / perussopimusosapuoli 

Harri Jokiranta, apulaiskaupunginjohtaja 

Anneli Saarinen, vanhustyön päällikkö  

Päivi Saukko, sosiaalityön päällikkö  

Markku Valo, erityisasiantuntija 

Oili Ylihärsilä, terveyden edistämisen johtaja 
 

 
Seutukunnat 

Järviseudun seutukunta, sosiaalityönjohtaja Tuulikki Mäkinen Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue (varalla 

vammaistyön johtaja Kyllikki Laukkola) 

Kuusiokunnat, perusturvajohtaja Maria-Liisa Nurmi, Alavus (varalla perusturvajohtaja Helena Lahtinen, Kuortane) 

 

Seinäjoen seutukunta, hoivapalveluiden johtaja Tarja Palomäki, JIK ky (varalla avopalveluohjaaja Reetta Kananoja) 

Seinäjoen seutukunta johtava sosiaalityöntekijä Eija Hautamäki, Jalasjärvi (varalla sosiaalijohtaja Veli-Erkki Wiberg, 

Kurikka) 

 

Seinäjoen seutukunta, johtava sosiaalityöntekijä Terhi Järvi, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen (varalla johtava 

sosiaalityöntekijä Raili-Helena Kangasluoma) 

Vanhuspalvelujen johtaja Terttu-Liisa Talosela Kuntayhtymä Kaksineuvoinen (varalla vanhustyönohjaaja Anne 

Myllymäki) 

Hoitotyön johtaja Marja-Liisa Somppi, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen (varalla vs. ylihoitaja Anne Ylirinne) 

 

Suupohjan seutukunta, peruspalvelujohtaja Erja Heikinniemi, Kauhajoen kaupunki (varalla päivähoidon johtaja Kirsi 

Koski-Säntti) 

Suupohjan seutukunta, sosiaalipalvelujohtaja Esko Kiviniitty, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (varalla 

johtava sosiaalityöntekijä Tarja Seppälä) 
 

 
Koulutus ja tutkimus 

SeAMK  , koulutusohjelmapäällikkö Päivi Rinne (varalla yliopettaja Timo Toikko) 

TYT, koulutuspäällikkö Marjatta Jokisuu (varalla suunnittelija Ulla Lassila)  
 

 
Palveluntuottajat, järjestöt 

Etelä-Pohjanmaan liitto, kunta-asiamies Marko Rossinen 

Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys, toiminnanjohtaja Timo Haapoja, (varalla apulaisjohtaja Jaana Palmu) 

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, johtaja Jouni Nummi (varalla vammaispalvelujen johtaja Marjut Mäki-Torkko) 

 

EPSHP , kehitysjohtaja Teemu Puolijoki (varalla tutkimussihteeri Kirsti Svahn) 
 

 

 


