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Harri Jokiranta  
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Päivi Saukko  

Markku Valo  

Oili Ylihärsilä   

Maria-Liisa Nurmi Helena Lahtinen   

Tarja Palomäki Reetta Kananoja  

Eija Hautamäki Veli-Erkki Wiberg  

Terhi Järvi Raili-Helena Kangasluoma 

Terttu-Liisa Talosela Anne Myllymäki  

Marja-Liisa Somppi Anne Ylirinne 

Tuulikki Mäkinen Kyllikki Laukkola  

Erja Heikinniemi Kirsi Koski-Säntti  

Esko Kiviniitty Tarja Seppälä  

Päivi Rinne Timo Toikko  

Marjatta Jokisuu Ulla Lassila  

Marko Rossinen  

Timo Haapoja Jaana Palmu   

Jouni Nummi Marjut Mäki-Torkko  

Teemu Puolijoki Kirsti Svahn  

Arto Rautajoki  

Anne Saarijärvi (esitt./siht.)  

Vieraana; Leena-Kaisa Nikkarinen klo 9.20–10.15 

 

ASIAT: 

1§ Kokouksen avaus 

2§ Esityslistan hyväksyminen 

3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 

4§ Tiedotusasiat 

5§     Ajankohtaista KASTEen valtakunnallisesta etenemisestä   

6§     Etelä-Pohjanmaan alueen kehittämistarpeita uuteen hankevalmisteluun – erityisteemana 

          alueellinen tietotuotanto ja sähköinen hyvinvointikertomus -kehittämisen kysymykset 

7 §    Etelä-Pohjanmaan alueellisen ohjausryhmän näkemyksiä ylimaakunnallisen tietotuotannon 

          kehittäjäryhmän työskentelyyn 

8§     Muut asiat:  

 SONet BOTNIAn johtoryhmän 10.10.2011 kokousasiat  

- perusterveydenhuollon yksikön ja sosiaalialan osaamiskeskuksen yhteistyön 

edistäminen 

      - johtamisen kehittämisverkostokonseptin maakunnallinen eteenpäin vieminen 
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 Varhaiskasvatuksen kuvastin -työkalun kehittämistyö SONet BOTNIAn, 

varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmän ja Väli-Suomen pohjalaismaakuntien alueen Kasperi -

hankkeiden yhteistyönä  

http://www.sonetbotnia.fi/mallinnus/kuvastin/subprocessdetails_3.html 

•     Sosiaalityön oppiaineen vahvistaminen: 

Vetoomus koulutuksen aloituspaikkojen lisäämisen sekä käytännön opetuksen ja                             

tutkimuksen rahoituksen turvaamisen puolesta 

 Ohjausryhmän nimeäminen Väli-Suomen syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin –

SOS -kehittämishankkeelle 

 Maakunnan KASTE -hankkeiden  

9§        Seuraava kokous 

 

10§      Kokouksen päättäminen 
 

 

 

          

http://www.sonetbotnia.fi/mallinnus/kuvastin/subprocessdetails_3.html
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1 §    Kokouksen avaus 

         Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05. 

 

2§     Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 

Käsittely: Esitetään hyväksyttäväksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

3§    Pöytäkirjan tarkistaminen 

        Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 

        Käsittely: Edellinen muistio todettiin sähköisesti tarkastetuksi. Ehdotetaan seuraavan   

        pöytäkirjan tarkastajiksi Tarja Palomäkeä ja Oili Ylihärsilää. 

        Päätös: Esitys hyväksytään. 

 

4§    Tiedotusasiat 

        Aikataulullisista syistä (Kasteohjelmapäällikkö Leena-Kaisa Nikkarisen vierailu) varsinaiset 

        tiedotusasiat käsitellään kokouksen loppupuolella muissa asioissa (8 §). 

 

5§     Ajankohtaista Kasteen valtakunnallisesta etenemisestä  

Esitys: Väli-Suomen Kasteen ohjelmapäällikkö Leena-Kaisa Nikkarinen kertoo tulevan Kaste 

-kauden suunnitelmista. Keskustellaan alueen näkemyksistä kehittämisen kysymyksiin. 

 

Käsittely: Leena-Kaisa Nikkarinen esitteli tulevaa toimenpideohjelman sisältöä 2012–15, 

jossa tullaan painottamaan hyvinvoinnin ja terveyden kehittämistä laajemmin kuin vain 

sosiaali- ja terveydenhuollon yhteydessä. Esityksessä avattiin myös Kasteen kuutta 

osaohjelmaa: Ikäihmisten hyvinvoinnin ja palvelujen parantaminen, Lasten, nuorten ja 

lapsiperheiden hyvinvoinnin ja palvelujen parantaminen, Sosiaali- ja terveydenhuollon 

rakenteiden ja palvelukokonaisuuksien uudistaminen, Sosiaali- ja terveydenhuollon 

tietoperustan ja tiedonhallinnan vahvistaminen, Työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittäminen 

sekä Osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä terveyserojen kaventaminen.  

Osa-ohjelmat tulevat vaikuttamaan alueellisten toimeenpanosuunnitelmien sisältöihin ja Väli-

Suomen alueella on jo tähdätty pohjatyössä osaohjelmiin. Todettiin, että on tärkeää saada 

myös Etelä-Pohjanmaan alueen kehittämistarpeita kirjattua suunnitelmakokonaisuuteen. 

Rahoitusten hakuajat tulevat muuttumaan siten, että vielä tänä vuonna hakuaika on 

31.12.2011, mutta jatkossa vuodesta 2012 eteenpäin hakuajat tulevat päättymään 30.9. Näin 

pystytään paremmin huomioimaan valmistelussa kuntien talousarvioaikataulut ja saataneen 

helpotusta myös kehittämishenkilöstön rekrytointiin. Vuoden 2012 aikana on tulossa lisäksi 

jakoon ns. Kastehelmi -rahaa pienempiin kehittämiskokonaisuuksiin, jotka ovat vaikkapa 

jääneet huomiotta ensimmäisissä hankesuunnitelmissa. (ks. liitteenä oleva diaesitys). 

 

Tuleviin hankevalmisteluihin Väli-Suomessa tullaan valmistelemaan seuraavia Kaste -

hankkeita: 

-perusterveydenhuoltoa kehittävän Potkun valmistelu on aloitettu jo keväällä ja kehittämistyön 

sisältöä on Leena-Kaisan mukaan tiivistetty jatkohankkeeseen myös budjetillisesti. (Hakuaika 

31.12.2011) 

- Pohjois-Pohjanmaan Terps 2 -hankkeeseen (sähköinen hyvinvointikertomus) on Väli-

Suomen alueella valmistelussa laajahko osahanke, johon myös EP:n kuntien/yhteistoiminta-

alueiden kiinnostusta tullaan SONet BOTNIAn toimesta kartoittamaan 15.11.2011 mennessä. 

Varsinainen maakunnallinen hankevalmistelu kuitenkin käynnistetään EP:lla vasta syksyn 

2012 hakuun, joten keväällä on aikaa paneutuvampaan suunnitteluun, mikäli hankevalmistelu 
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etenee Väli-Suomessa. Keskustelussa todettiin, että verkossa jo käyttäjätunnuksilla toimivan 

Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttämiseen ja testaamiseen ei välttämättä tarvita 

hankkeistusta, mutta hanke toki tullee aikanaan nimenomaan sisällöllisesti kehittämään 

nykyistä versiota eteenpäin. Leena-Kaisa totesi, että hankkeelle ei ole ei ole vielä löytynyt 

hallinnoijaa ja myös budjetointi on vielä tarkentumatta. Maakuntiin kuitenkin suunnitellaan 1-

2- kehittämiskoordinaattorin resurssia, josta hallinnon ohella kulut pääasiassa muodostuvat. 

Keskusteltiin siitä, että alueilla kannattaa pohtia tarvitaanko kunnissa yleisemmin tukea 

hyvinvointi-indikaattorityölle vai halutaanko hankkeen tukemana kehittää nimenomaan juuri 

eHYTE -työvälinettä. (Hakuaika mahdollisesti 30.9.2012) 

Paikkatieto -hankkeen valmistelun eteneminen Kaste -hakuun on vielä auki, sillä Väli-

Suomen alueellinen johtoryhmä on ehdottanut Tekes- rahoituksen hakemista. Keskustelussa 

todettiin, että Paikkatietohanke tukisi kuitenkin mm. Sähköinen hyvinvointikertomus 

kehittämistyötä tulevaisuusorientaatiollaan ja sillä olisi merkitystä myös tulevan 

tietotuotannon Kaste -osaohjelman toteutuksessa. SONet BOTNIA on mukana 

hankevalmisteluissa ja etenemisestä tiedotetaan myös ohjausryhmälle. (ks. erillinen diaesitys) 

 

THL ja STM ovat lähestyneet Väli-Suomen alueellista ohjausryhmää Lastenasiaintalo -

hankeidealla. Kehittämistyön kohteena olisi seksuaalirikosasioiden selvittelyyn erikoistuvan 

verkoston toimintamallin luominen kontaktihenkilöineen laajemmalle alueelle. Todettiin, että 

asia on ilmiönä tärkeä ja laajempi kuin pelkästään sairaanhoitopiirien tehtävä, esimerkiksi 

tällä hetkellä EP:n tapaukset hoidetaan keskitetysti Vaasassa. Asian valmistelu jatkunee 

(Kaste -rahoitus tai THL:n rahoitus) ja etenemisestä tiedotetaan jatkossa. (Hakuaika 

mahdollisesti aikaisintaan 30.9.2012).  

 

Keskustelussa huomautettiin, että Kasteen tulevissa osaohjelmissa on tärkeää huomioida 

uusien hakuaikojen vuoksi valmistelut niin, ettei katkoksia pääse syntymään. Keskusteltiin 

vielä lopuksi Kaste -hankkeiden hyödyistä maakunnassa; pilottien koettiin tuoneen 

konkreettista hyötyä, ei laajojen kehittämiskokonaisuuksien niinkään. Tulosten mallintaminen 

ja levittäminen on myös koettu alueella hyväksi. Kehittämistyön haasteeksi mainittiin 

samanaikaisesti taustalla etenevä rakenteiden kehittäminen.  Tulevien Kastehelmi- rahojen 

kohdentumista myös EP:lle halutaan varmentaa. Vision sosiaali- ja terveysevo -rahoituksista 

todettiin edelleen elävän ja keskustelun perusteella tarvetta kohdennetuimmille rahoituksille 

alueella on olemassa. 

 

6§     Etelä-Pohjanmaan alueen kehittämistarpeita uuteen hankevalmisteluun – erityisteemana 

         alueellinen tietotuotanto ja sähköinen hyvinvointikertomus -kehittämisen kysymykset 

 

         Esitys: Keskustellaan uusiin hankevalmisteluihin liittyvistä kysymyksistä. Painopisteenä 

         keskustelussa ovat alueellisen tietotuotannon kysymykset ja ohjausryhmä linjaa erityisesti 

         sähköisen hyvinvointikertomuskehittämisen etenemisen suuntaviivoja Etelä-Pohjanmaan  

         maakunnan alueella osana Väli-Suomessa valmisteltavaa hankekokonaisuutta.  

         Käsittely: Sisältöjä käsiteltiin jo 5 §:ssä Leena-Kaisa Nikkarisen esityksen aikana, joten ne  

         on kirjattu sen alle. 

 

7 §     Etelä-Pohjanmaan alueellisen ohjausryhmän näkemyksiä ylimaakunnalliseen tietotuotannon 

          kehittäjäryhmätyöskentelyyn  

          Esitys: Arto Rautajoki tiedottaa kehittäjäryhmän toiminnan etenemisestä ja keskustellaan 

          alueellisen ohjausryhmän kanssa Etelä-Pohjanmaan alueen näkemyksistä tietotuotannon 

          kehittämisen sisällöiksi. 

          Käsittely: SONet BOTNIAn ylimaakunnallisen kehittäjäryhmän kokoonpano on vahvistettu 
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        (ks. liite 1) ja ensimmäinen kokous pidetään Vaasassa 24.11.2011. Ryhmästä on tarkoitus  

         muodostaa vuorovaikutuksen ja keskustelun foorumi alueellisen tietotuotannon 

         teemojen jäsentämiseksi. Tulevassa kokouksessa tullaan rakentamaan yhdessä 

         ryhmän toimintasuunnitelmaa pidemmälle aikavälille ja määrittelemään mm. alueellisen  

         koonnan toteutusta, tietotuotannon jäsennyksiä sekä toimijoiden roolituksia.  Jatkossa 

         tarkoituksena on toiminnan edetessä perustaa pienempiä substanssikohtaisia alaryhmiä. Arto 

         kertoi, että STM:n suunnitelmissa on vuosina 2014–15 kehittää valtakunnallisia   

         tietojärjestelmäpalveluja, joita muutaman sosiaalialan osaamiskeskuksen alueella pilotoidaan 

         2012–13 ja pohti mahdollisesti myös SONet BOTNIAn roolia tässä yhteydessä. Todettiin, että 

         myös hyvinvointikertomus työskentelyn kehittäminen kytkeytyy tietotuotannon teemoihin.     

         Etelä-Pohjanmaan kokemuksina tietotuotannon nykytilasta mainittiin tiedon hajanaisuus ja 

         tulkinnanvarainen koonti, johon myös yhteistoiminta-alueet ovat tuoneet oman haasteensa. 

         Keskustelun perusteella EP:n tarpeina ja ideoina kehittäjäryhmätoimintaan listattiin 

         seuraavaa: kerättävän tiedon ohjaus ja haltuunotto, nyt tuotettavan tiedon tuottamisen  

         selvittäminen, tiedonkeruun painopisteen siirtäminen nykyistä varhaisempaan vaiheeseen,  

         pyrkimys on line -tyyppiseen tiedonkeruuseen. Maakunnassa on keskustelun perusteella 

         selkeästi tarvetta alueellisesti toimijoille tuotetuille ”siivilöidylle tietopaketeille”.  Myös 

         SeAMKin roolia opinnäytetöitä tuntuvammin tiedontuottajan roolissa pohdittiin;  

         esimerkiksi ennakointiin liittyvät hankkeet ja yhteistyö maakuntaliiton kanssa 

         kokemuksellisissa hyvinvointitiedon kartoituksissa ovat tähän mennessä toteutuneita muotoja.  

        Tämän lisäksi tiedusteltiin mahdollisuuksia ennakoivan tiedon julkaisemiseen esimerkiksi 

         julkaisusarjoina. Rahoituksen turvin tähän saattaisi olla mahdollisuuksia ja Päivi Rinne kertoi 

         vievänsä tästä viestiä eteenpäin. Tiedusteltiin myös onko kuntien/yhteistoiminta-alueiden 

         ATK-henkilöstössä nykyisellään jatkuvan tiedon kerääjinä ja todettiin, että ei kuntarajat  

         ylittäviä. Lisäksi keskustelussa mainittiin EP:lla maakuntaliiton ylläpitämästä ennakointi- 

         portaalista http://www.etelapohjanmaa.fi/ennakointi/ sekä SONet BOTNIAn viimeksi vuonna 

         2009 toteuttamasta hyvinvointibarometritutkimuksesta (ks. tarkemmin nettisivuilta) 

          https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/6028/Kuronen-

Ojala%20Seamk%20B42.pdf?sequence=3, jonka uudelleen toteuttamisesta SONet BOTNIA on  

         jättänyt tarjouksen maakuntaliitolle. Tarjouskilpailun pohjalta kumppanuusneuvottelut ovat  

         käynnistyneet ja asian etenemistä  tiedotetaan tuonnempana. 

         Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 

8§     Muut asiat 

 SONet BOTNIAn johtoryhmän 10.10.2011 asioita: 

      Perusterveydenhuollon yksikön ja sosiaalialan osaamiskeskuksen yhteistyön edistäminen.  

      SONet BOTNIAn johtoryhmä on priorisoinut lähetekeskustelussa tärkeimmiksi yhteistyön 

      sisällöiksi kuntien tukemisen hyvinvointikertomusten ja järjestämissuunnitelmien laatimisessa  

      sekä alueellisen tietotuotannon kysymykset ja yhteistyön johtamisen kehittämisessä. Todettiin 

      yhteenvetona, että yhteistyötä haetaan sekä alueellisesti että paikallisesti. SONet BOTNIAn ja 

      perusterveydenhuollon kehittämisyksikön yhteistyössä korostuvat alueella erityisesti kuntien 

      tukeminen järjestämislain edellyttämien suunnitelmien laatiminen sekä muu selkeä ja vielä  

      tarkentuva yhteistyö yksiköiden välillä. (ks. tarkemmin liitteenä olevat diat ) 

 

      Arto Rautajoki kertoi osaamiskeskusten ja THL:n välillä käynnistyneestä säännöllisestä  

      yhteistyöstä. THL:n ja sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien säännölliset tapaamiset pidetään 2-3 

      kertaa vuodessa ja näissä luodaan mm. lyhyitä katsauksia kunkin osaamiskeskusalueen  

      ajankohtaistilanteisiin sekä THL:n ajankohtaisiin aiheisiin. Päädyttiin siihen, että ohjausryhmän 

      jäsenet tuottavat EP:n sisällöt Arton esittelemän kysymyspohjan perusteella. (Keskustelun 

      koonti liitteessä 2.) 

http://www.etelapohjanmaa.fi/ennakointi/
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/6028/Kuronen-Ojala%20Seamk%20B42.pdf?sequence=3
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/6028/Kuronen-Ojala%20Seamk%20B42.pdf?sequence=3
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 johtamisen kehittämisverkostokonseptin maakunnallinen eteenpäin vieminen (siirtyy 

seuraavaan kokoukseen) 

 

 Varhaiskasvatuksen kuvastin -työkalun kehittämistyö valmistunut SONet BOTNIAn, 

            varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmän ja Väli-Suomen alueen pohjalaismaakuntien alueen  

            Kasperi -hankkeiden yhteistyönä 

            http://www.sonetbotnia.fi/mallinnus/kuvastin/subprocessdetails_3.html. Anne Saarijärvi  

            esitteli lyhyesti kehitettyä arviointityökalua. 

 

 Sosiaalityön oppiaineen vahvistaminen: 

            Vetoomus koulutuksen aloituspaikkojen lisäämisen sekä käytännön opetuksen ja  

            tutkimuksen rahoituksen turvaamisen puolesta (toimitettu tiedoksi etukäteen) 

 

 Ohjausryhmän nimeäminen Väli-Suomen syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin – 

      SOS -kehittämishankkeelle. Mukana on myös edustajia SONetBOTNIAsta ja Etelä- 

      Pohjanmaan maakunnasta. (Ks. tarkemmin kokoonpano liitetiedostosta). 

 

 linkkejä maakunnassa päättyvien KASTE -hankkeiden raportteihin (osa toimitettu 

etukäteen liitetiedostoina ja osa materiaaleista oli tutustuttavana kokouksessa):  

 

-Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet -kehittämishanke 

http://www.seinajoki.fi/sosiaalijaterveys/lastenjanuortenkehittamishanke/.raportit.html/40794.pdf 

-Selevä Paletti -hanke http://www.llky.fi/site?node_id=1108 

 

Tulevia tilaisuuksia ja tapahtumia: 

 14.–15.11. 2011 Pienet pohjalaiset päihdepäivät, (Seinäjoki, Frami) 

http://www.pohjanmaahanke.fi/Default.aspx?id=640842 

 21.11.2011 klo 13.00–15.30 Etelä-Pohjanmaan kuntien ja terveydenhuollon lastensuojelun 

työntekijöiden yhteinen työkokous (Tikanpesä, Seinäjoki) Järjestäjinä SONet BOTNIA ja 

EPSHP:n sosiaalitoimen yksikkö 

 21.11.2011klo 9.30–16.00 Järjestöt Kasteessa – keskustelupäivä (Seinäjoki, Järjestötalo) 

Järjestäjinä STKL, KASTE ja SONet BOTNIA http://www.stkl.fi/2011_LS_21.11.2011.pdf 

 24.11.2011 klo 13.00 - Alueellisen tietotuotannon ylimaakunnallinen kehittäjäryhmä, Vaasa 

 9.12.2011 klo 9.00–12.00 KeTySeSo -verkoston ja maakunnan KASTE -hankkeiden 

tapaaminen, Seinäjoki, Frami 

 Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja perusturvajohtajien työkokous (ajankohta vielä avoin) 

 12.12.2011 klo 10.30- Varhaiskasvatuksen ylimaakunnallinen kehittäjäryhmä, Seinäjoki 

 24.–25.1.2012 Aikuissosiaalityön päivät, Rovaniemi. Mukana järjestelyissä POSKE, SONet 

BOTNIA, Lapin yliopisto, Jyväskylän yliopisto sekä PaKASTE -hanke. 

 15.2.2012 ”100 vuotta sosiaaliturvaa” SONet BOTNIA 10 v ja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- 

ja terveysturvayhdistyksen 90 v. juhla (Seinäjoki, Kampustalo) 

Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 

9§     Seuraava kokous 

         Esitys: Ehdotettiin päivämäärää 30.1.2012 klo 13.00–15.00 

         Käsittely: Esitys hyväksyttiin. 

         Päätös: Merkitään tiedoksi.  

 

10§   Kokouksen päättäminen 

http://www.sonetbotnia.fi/mallinnus/kuvastin/subprocessdetails_3.html
http://www.seinajoki.fi/sosiaalijaterveys/lastenjanuortenkehittamishanke/.raportit.html/40794.pdf
http://www.llky.fi/site?node_id=1108
http://www.pohjanmaahanke.fi/Default.aspx?id=640842
http://www.stkl.fi/2011_LS_21.11.2011.pdf
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         Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30. 

LIITE 1 

SONet BOTNIAn alueellisen tietotuotannon kehittäjäryhmä (toimikausi 2011–2012):  

 

Pohjanmaan ELY-keskus  

Olli Peltola 

projektipäällikkö 

PL 131, 65101 Vaasa  

puh. 050 3128727 

olli.peltola@ely-keskus.fi 

 

Tilastokeskus  

Leila Kaunisharju 

Kalevankatu 12, 60100 Seinäjoki 

puh. (06) 429 0641, 0500 563 032 

leila.kaunisharju@tilastokeskus.fi 

 

Etelä-Pohjanmaan liitto  

Marko Rossinen 

kunta-asiamies 

PL 109, 60101 Seinäjoki 

puh. 040 356 3933 

marko.rossinen@etela-pohjanmaa.fi. 

 

Alavuden kaupunki 

Maria-Liisa Nurmi 

perusturvajohtaja 

(varahenkilö, sosiaalityön päällikkö Jutta Paavola) 

PL 14, 63301 Alavus 

maria-liisa.nurmi@alavus.fi 

 

Pohjanmaan liitto 

Irina Nori  

kehittämissuunnittelija 

Hietasaarenkatu 6 

PL 174, 65101 Vaasa  

puh. 0440 320 644 

irina.nori@obotnia.fi 

 

THL / Vaasan alueellinen toimipaikka 

Maritta Vuorenmaa, 

kehittämispäällikkö 

Sarjakatu 2 C/2, 65320 Vaasa 

puh.  040 513 3024 

maritta.vuorenmaa@thl.fi 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto  
Ritva Haapala 

ylitarkastaja 

(varahenkilö, ylitarkastaja Aija Ström) 

mailto:olli.peltola@ely-keskus.fi
mailto:leila.kaunisharju@tilastokeskus.fi
mailto:marko.rossinen@etela-pohjanmaa.fi
mailto:maria-liisa.nurmi@alavus.fi
mailto:irina.nori@obotnia.fi
mailto:maritta.vuorenmaa@thl.fi
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PL 200, 65101 Vaasa  

puh. 040 522 0322 

ritvah.haapala@avi.fi 

 

STKL 

Tuula Peltoniemi, kehittämispäällikkö 

Koskenalantie 16(Mediwest) 

60200 SEINÄJOKI 

tuula.peltoniemi@stkl.fi 

 

Pietarsaaren kaupunki 

Peter Granholm 

kehittämispäällikkö 

PL 111, 68601 Pietarsaari 

puh. (06) 785 1247 

peter.granholm@jakobstad.fi 

 

 

Vaasan yliopisto 

Seija Ollila 

HTT, yliopistonlehtori 

PL700, 65101 Vaasa 

puh. 06 3248 408;044 5085805 

seija.ollila@uwasa.fi;seija.ollila@netikka.fi 

 

Kokkolan kaupunki 

Jussi Salminen,  

sosiaali- ja terveysjohtaja 

PL 43, 67101 Kokkola 

jussi.salminen@kokkola.fi 

 

Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius 

Jouni Kaipainen, KTM 

Jyväskylän yliopisto 

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 

PL 567, 67701 Kokkola 

puh. 040 7048 882 

jouni.kaipainen@chydenius.fi  

 

Närpiön kaupunki 

Pirjo Waden 

Kyrkvägen 2 

64200 NÄRPIÖ 

pirjo.waden@narpes.fi 

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

Timo Toikko, yliopettaja 

timo.toikko@seamk.fi 

 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

mailto:maria.kaukaoja@avi.fi
mailto:tuula.peltoniemi@stkl.fi
mailto:peter.granholm@jakobstad.fi
mailto:seija.ollila@uwasa.fi;seija.ollila@netikka.fi
mailto:jussi.salminen@kokkola.fi
mailto:jouni.kaipainen@chydenius.fi
mailto:pirjo.waden@narpes.fi
mailto:timo.toikko@seamk.fi
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Teemu Puolijoki, kehitysjohtaja  

Huhtalantie 53, 60220 SEINÄJOKI 

teemu.puolijoki@epshp.fi 

 

Seinäjoen kaupunki 

Harri Jokiranta, apulaiskaupunginjohtaja  

Sosiaali- ja terveyskeskus 

PL 229, 60101 SEINÄJOKI 

harri.jokiranta@seinajoki.fi  

 

Kokkolan kaupunki 

Liisa Ahonen, kehittäjäkoordinaattori 

Kauppatori 5, 67100 KOKKOLA 

liisa.ahonen@kokkola.fi  

 

FSKC 

Torbjörn Stoor 

verkställande direktör 

Tavastvägen 13 

00530 HELSINGFORS 

torbjorn.stoor@fskc.fi 

 

Vaasan kaupunki 

Erkki Penttinen 

tulosaluejohtaja sosiaalityö ja perhepalvelut 

(varajäsen kehitysjohtaja Teemu Paavola) 

PL 201, 65101, Vaasa 

erkki.pentinen@vaasa.fi 

 

Hannele Grankvist  

osastopäällikkö, Pietarsaari 

Strenberginkatu 1, 68600 JAKOBSTAD 

puh. 785 1251 / gsm: 050 548 6253 

hannele.grankvist@pietarsaari.fi 

 

Pirjo Knif 

kehityssuunnittelija, SONet BOTNIA 

puh. 044 7809976 

pirjo.knif@kokkola.fi 

 

Tuula Mulju 

kehityssuunnittelija, SONet BOTNIA 

puh. 040 524 9933 

tuula.mulju@vaasa.fi 

 

Anne Saarijärvi 

kehityssuunnittelija, SONet BOTNIA 

puh. 040 830 3950 

anne.saarijarvi@seamk.fi 

 

mailto:teemu.puolijoki@epshp.fi
mailto:harri.jokiranta@seinajoki.fi
mailto:liisa.ahonen@kokkola.fi
mailto:torbjorn.stoor@fskc.fi
mailto:erkki.pentinen@vaasa.fi
mailto:hannele.grankvist@pietarsaari.fi
mailto:pirjo.knif@kokkola.fi
mailto:tuula.mulju@vaasa.fi
mailto:anne.saarijarvi@seamk.fi
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Arto Rautajoki 

kehitysjohtaja, SONet BOTNIA 

puh. 040 830 2399  

arto.rautajoki@seamk.fi 

 

 

Päivi Krook 

hankejohtaja, SOS-hanke 

puh. 040 830 2330 

paivi.krook@seamk.fi 

 

Anne Sormunen 

yhteyspäällikkö, Keski-Pohjanmaan liitto 

puh. 040 684 5997 

anne.sormunen@keski-pohjanmaa.fi 

 

 

Kristiina Niemi 

projektipäällikkö, Keski-Pohjanmaan liitto Hyvinvoinnin valtatie -hanke 

puh. 040 509 3306 

kristiina.niemi@keski-pohjanmaa.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arto.rautajoki@seamk.fi
mailto:paivi.krook@seamk.fi
mailto:anne.sormunen@keski-pohjanmaa.fi
mailto:kristiina.niemi@keski-pohjanmaa.fi
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LIITE 2. Ajankohtaista asiakkaiden palvelutarpeissa, kuntien palveluiden järjestämisessä 
sosiaalialan henkilöstön kannalta sekä koulutuksen näkökulmasta/ SONet BOTNIAn Etelä-
Pohjanmaan alueellinen ohjausryhmä 4.11.2011 
 
- erikoissairaanhoidossa leikkausten sekä osastohoidon määrä on kasvanut ja hoitotakuun vuoksi 
kotiutetaan  yhä enemmän ”hoidettavia”  eli kotihoidon/kotikuntoutuksen tarpeessa olevia  
- kotipalvelun kulut ovat nousussa ja on myös nähtävissä paineita siirtyä yksityispuolelle 
- ennaltaehkäisevien palvelujen tarve on kasvanut 
- ennaltaehkäisevän perhetyön panostusta perheiden ja vanhemmuuden tukemiseen tarvitaan 
-nuorten palvelujen tarve on nousussa - käytännössä tällä hetkellä lastensuojelulta odotetaan 
lähes psykiatrian tason osaamista 
-erityispalvelujen toiminta kasvaa ja edellyttää osaamista myös peruspalveluissa, jolloin 
vapautuvan resurssin tulisi siirtyä peruspalveluihin ja kustannusten laskea 
- vertaistuen merkitys on kasvanut 
-vammaisten palveluissa henkilökohtaisen avun tarve (subjektiivisena oikeutena) on lisännyt 
kuluja, eikä osaavia työntekijöitä välttämättä aina löydy 
-suurena uhkana pidetään sitä, että promotiivinen työ  jää hoitamatta, jolloin korjaavan työn tarve 
kasvaa entisestään 
-tarvitaan koko kunnan toiminnan rakenteita sillä sosiaaliset ongelmat eivät ratkea vain 
sosiaalihuollon keinoin 
-lakisääteiset palvelut ovat suuri menoerä; olisi tarvetta keskustella erityis- ja perus sekä kunta –ja 
valtio suhteet ja vastuut uusiksi 
-tehokkuuden mittaamisesta tulisi siirtyä vaikuttavuuden mittaamiseen 
- resurssi- ja osaamisvajeet eivät näy selvästi ammattikorkeakoulun puolella, vaan ne 
kulminoituvat ehkä enemmän sosiaalityöntekijä -kysymykseen; silti osaamistarpeiden seurantaa 
tulisi kehittää 
-ammattikorkeakoulujen toimintaa ollaan supistamassa  pohjoisesta  Etelä-Suomea vahvistaen; ne 
myös nähdään liiaksi vain työvoiman tuottajina, eikä innovaatioiden kehittäjinä 
-kehitysvammahuolto kärsii osaamisvajeesta 
-vanhustenhuollossa päivätyöhön saadaan osaajia, muuten vaikeampaa; esimerkiksi lyhyet 
koulutukset aikuisille lähihoitajille ovat kuitenkin helpottaneet tilannetta 
-lähiesimiehillä on haasteita uusissa organisaatioissa ja johtamiskoulutusta on siirretty 
tulosyksikkötasolle 
-ammattikorkeakouluopinnoissa on silti yhä olemassa hallinnon painotus 
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