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1§ Kokouksen avaus 
 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
 
4§ Tiedotusasiat:  
     Ajankohtaista SONet BOTNIAssa 

 
5§ Ajankohtaista KASTEessa 
 
6§ Katsaus ajankohtaisiin valtakunnallisiin asioihin 
 
 
7§ SONet BOTNIAn alueellisen ohjausryhmän toimintakausi 2009–2010 päättyy - siirtyminen uudelle 
     kaudelle 2011–2012 
     
8§ Muut asiat:  
                                                - 
                         Tulevia tapahtumia: 

- SONet BOTNIAn strategiapäivä 14.1.2011 Seinäjoki 
- Aikuissosiaalityön päivät, Rovaniemi 18.–19.1.2011, SONet BOTNIA mukana 
- Alueellisen tiedontuotannon työkokous 20.1.2011 klo 12.00–15.45, Kampustalo 
- LasTut (lastensuojelun tieto- ja tutkimushanke) -keskustelutilaisuus 25.1.2011 Mediwest 

 
 

9§ Kokouksen päättäminen 
 
 
 
TERVETULOA!
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1§ Kokouksen avaus 

Tällä kertaa varapuheenjohtajana toiminut Päivi Saukko avasi kokouksen klo 9.10. 
 

2§ Esityslistan hyväksyminen 
 
Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 
Asian käsittely: Hyväksytään kokouksen asialista kokouksen esityslistaksi. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 
Asian käsittely: Edellinen pöytäkirja todettiin sähköisesti tarkastetuksi. Tämän kokouksen 
pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Eija Ala-Toppari-Peltolaa ja Maria-Liisa Nurmea. 
Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
 
4§ Tiedotusasiat:  

Ajankohtaista SONet BOTNIAssa 
 - Pirjo Knifin virkavapaus ja sen aikaiset järjestelyt, osa-aikainen projektisihteeri 
- opetus- ja tutkimusklinikka -neuvottelujen käynnistyminen 
 

Esitys: Keskustellaan lyhyesti mainituista asioista 
- kehittämissuunnittelija Pirjo Knifin virkavapauden 1.12.2010-(3 kk) aikana sijaisena toimii  
  1.1.2011 lähtien Tuija Tuorila. 
- SONet BOTNIA palkkaa lisäksi alkuvuodesta 2011 puolen vuoden ajaksi yhteisen 
projektisihteerin ESR-Valtaväylä -hankkeen kanssa; toimenkuva muodostuu muun muassa 
kertyneen viestinnän hoitamisesta sekä tilaisuuksien järjestämisiin liittyvistä avustavista tehtävistä. 
- Seinäjoen kaupunki on lähestynyt SONet BOTNIAa opetus- ja tutkimusklinikkaneuvottelujen 
käynnistämiseksi Etelä-Pohjanmaan alueella; alustava neuvottelu on pidetty 1.11.2010 Tampereen 
yliopistolla (yhteistyössä ovat mukana tällä hetkellä SB, Seinäjoen kaupunki, SeAMK, Tampereen 
yliopisto/sosiaalityön oppiaine).  Neuvottelut muun muassa rahoituksen ja sisällöllisten kysymysten 
osalta jatkuvat alkuvuodesta 2011 Arto Rautajoen toimesta. Keskeistä on sosiaalityön 
tutkimusosaamisen saaminen alueelle sosiaalityön käytäntöjen kehittämiseksi ja 
sosiaalityöntekijöiden saatavuuden parantamiseksi. Opetus - ja tutkimusklinikat integroituvat osaksi 
sote -järjestämislaissa valmisteltavaa kestävän tutkimuksen - ja kehittämisen rakennetta. 
Keskusteltiin siitä, että Seinäjoen ohella tulevan opetus- ja tutkimusklinikan toivotaan palvelevan 
jatkossa laajemmin koko maakuntaa. 
Päätös: Merkitään tiedoksi 
 
5§ Ajankohtaista KASTEessa 
      
Esitys: Väli-Suomen alueellinen KASTE -suunnittelija Leena-Kaisa Nikkarinen kertoo alueen 
hankevalmistelujen tilanteesta ja muista ajankohtaisasioista.  
Asian käsittely: Leena-Kaisa Nikkarinen kertoi esityksessään vuoden 2010 lopun KASTE -hakuun 
lähtevistä hankkeista. Väli-Suomen alueellinen johtoryhmä arvioin alueelta valmisteltavia hankkeita 
kokouksessaan 16.12.2010 ja hakemukset toimitetaan STM:lle 31.12.2010 mennessä. 
Palautteen perusteella hankkeille tulisi saada pitkäkestoisuutta ja niiden tulisi toimia enemmän 
yhteistyössä keskenään. Keskusteltiin myös ”kehittämisen kehittämisestä” KASTE II:n erityisenä 
tehtävänä, sillä muun muassa hankekehittäjien palkkauksen linjauksia olisi tärkeää yhdenmukaistaa 
kehittäjärekrytoinnin turvaamiseksi jatkossakin sekä pohtia myös taloushallinnoinnin organisointia. 
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Leena-Kaisa hahmotteli, että tulevalla kaudella jatketaan osin nykyisen toimeenpano-ohjelman 
teemoilla: KASTE II:sta on tulossa ns. sateenkaari-ohjelma, jonka painopistesisältöinä tultaneen 
näkemään esimerkiksi mieli- ja päihdeohjelma- sekä toimiva terveyskeskus -teemoja, mutta myös 
sote -johtamiseen ja sote -aluemalliin kytkeytyviä sisältökokonaisuuksia. Luvassa on edelleen 
suuria hankkeita. Nämä koetaan kuitenkin keskustelun perusteella alueellisessa ohjausryhmässä 
vaikeiksi ja paikallistason hankekehittämisen kustannuksella liian paljon hallinnointiin liittyvää 
energiaa vaativiksi. (Huom! Liitteenä on Leena-Kaisa Nikkarisen esitys kokonaisuudessaan.) 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 
6§ Katsaus ajankohtaisiin valtakunnallisiin asioihin 
 
Esitys: Kehitysjohtaja Arto Rautajoki luo katsauksen sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisiin 
asioihin; sote -järjestämislain valmistelujen tilanne ja eteneminen sekä johtamisen 
kehittämisverkostot. 
 
Asian käsittely:  
Sote –järjestämislain valmistelut ja eteneminen 
- Sote -järjestämislain valmistelujen osalta osaamiskeskukset ovat panostaneet siihen, että 
rahoitukseen ja järjestelmiin liittyvien sisältöjen ohella myös tutkimuksen ja kehittämisen 
näkökulma saisivat jalansijaa. Arto viestitti, että STM:ssa on tiedostettu valmistelussa luonnoksen 
nykyvaiheen painottuminen terveydenhuoltoon ja asiaa ollaan parhaillaan hiomassa. Todettiin, että 
sosiaalihuollon roolin tulisi olla laajempi esimerkiksi ehkäisevän työn osalta.  Arto viittasi myös 
Pekurisen monikanavarahoitusmallia käsittelevään tutkimukseen http://www.thl.fi/thl-
client/pdfs/6d1c0306-d33f-4bea-acb1-67d2129aaef3 , jonka sisällöt ovat taustalla valmistelussa.  
Tiedotettiin, että järjestämislain väliraportti on tulossa 31.12.2010 mennessä. 
 
- Keskusteltiin sosiaalialan osaamiskeskusten ja perusterveydenhuoltoon tulevien 
kehittämisyksiköiden yhteistyön mahdollisuuksista. Myös seuraavat Arton hahmottelemat kestävän 
tutkimuksen ja kehittämisen rakenteen keskeiset elementit tulevat ratkaistaviksi SONet BOTNIAn 
alueella: 

• Alueellinen kattavuus (kaikki maakunnat yhdessä vai jokin muu aluepohja?) 
• Sosiaali- ja terveys yhteistyössä (ottaen huomioon varhaiskasvatus, koulu ym. yhteiskunnan 

toimintasektorit) 
• Pysyvän kehittämisen turvaaminen 
• Hajanaisen kehittämisen kokoaminen 
• Eri toimijoiden verkostoituminen ml. uudet rakenteet 
• Henkilöstön osaamisen ja saatavuuden turvaaminen 
• Asiakkaiden ja potilaiden osallisuus 
• Pohjoismaisen yhteistyön erityiskysymys 
• Kaksikielisyys ja monikulttuurisuus  

 
Keskusteltiin edellisistä teemoista, erityisesti sosiaalihuollon säilymisen tärkeydestä rakenteessa ja 
pohdittiin muun muassa miten sosiaalihuollon asiantuntijuus STM:ssa on edustettuna. Todettiin, 
että meneillään on paljon palveluihin - ja rakenteisiin liittyvää muutostyötä. Samalla kannettiin 
huolta siitä, muistetaanko näissä keskusteluissa ”arjen toimivuus” ja onko sosiaali- ja 
terveyspalveluiden talous sittenkään niin turvattu vahvassa peruskunnassa, jossa monesti edetään 
”säästöjä odotellessa”. Todettiin, että sosiaalisen erityisasiantuntijuuden turvaaminen on nyt jos 
koskaan, erittäin tärkeää. 
 

http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/6d1c0306-d33f-4bea-acb1-67d2129aaef3
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/6d1c0306-d33f-4bea-acb1-67d2129aaef3
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Johtamisen kehittämisverkostot 
- Johtamisen kehittämisverkoston työskentely on käynnistynyt marraskuussa Kuntatalolla pidetyssä 
seminaarissa.   Arto tiedotti, että osaamiskeskusjohtajille on tulossa vastuuta alueellisten 
verkostojen kokoon kutsumisesta. Arto on mukana ns. työrukkasryhmässä, jonka tavoitteena on 
laatia hallituskausien mittaiset kehittämissuunnitelmat verkoston toiminnalle. STM ja Innokylä ovat 
mahdollisesti käynnistämässä keväällä 2011 alueellisia seminaaritapaamisia, jotka toteutetaan 
yhteistyössä osaamiskeskusten kanssa. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. SONet BOTNIA pitää alueen toimijoita ajan tasalla asioiden 
etenemisestä. 
 
7§ SONet BOTNIAn alueellisen ohjausryhmän toimintakausi 2009–2010 päättyy - siirtyminen uudelle  
      kaudelle 2011–2012 
 
Esitys: Käydään palautekeskustelua alueellisen ohjausryhmän toiminnasta toimikauden päättyessä 
tulevan ohjausryhmän rakenteesta sekä alustavasti myös maakunnallisesta toimintasuunni- 
telmasta, joka tulee rakentumaan myöhemmin vuoden 2011 puolella valmistuvan SONet BOTNIAn 
strategiatyön perustalta (liitteenä keskustelurunko etukäteen tutustuttavaksi). 
 
Asian käsittely: SONet BOTNIAn edustajat kiittivät ohjausryhmää aktiivisesta ja rakentavasta 
 yhteistyöstä toimintakaudella 2009–2010.  Ajan puutteessa palaute- ja suunnittelukeskustelu siirtyi 
kuitenkin käytäväksi sähköpostitse sekä seuraavaan nykyisen ja uuden ohjausryhmän yhteiseen    
 kokoukseen.  
 
Päätös: Anne Saarijärvi pyytää alkuvuodesta tahoja nimeämään jäsenet ohjausryhmäkaudelle 2011– 
2012 ja pyytää samalla 2010–2011 jäseniltä palautetta menneestä ja tulevasta toiminnasta. 
 
8§ Muut asiat 
 
Tulevia tapahtumia:  

- SONet BOTNIAn strategiapäivä 14.1.2011 Seinäjoki 
- Aikuissosiaalityön päivät, Rovaniemi 18.–19.1.2011, SONet BOTNIA mukana 
- Alueellisen tiedontuotannon työkokous 20.1.2011 klo 12.00–12.45, Kampustalo 
- LasTut(lastensuojelun tieto-ja tutkimushanke) keskustelutilaisuus 25.1.2011 

Mediwest 
 
9§ Kokouksen päättäminen 
Kokous päättyi klo 11.10. Seuraava kokous järjestetään 25.3.2011 klo 9.00 alkaen. 
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LIITE 1 
 
EteläPohjanmaan alueellinen ohjausryhmä 
 
SONet BOTNIAn strategiatyö on käynnissä ja sen sisällöt tulevat olemaan kytköksissä myös 
tulevan kauden 2011–2012 alkuvuodesta yhdessä työstettävään toimintasuunnitelmaan. 
Seuraaviin kokonaisuuksiin liittyviä sisältöjä ‐sekä tulevaisuuden hahmottamisen että 
alautteen merkityksessä – toivotaan kuitenkin alustavasti etukäteen pohdittavan 2.12.2010 
okouksen yhteydessä: 
p
k
 
S
v
 

ONet Botnian EteläPohjanmaan alueellisen toimintasuunnitelman hahmottelua 
uosille 2011–2012  

 
1. mitkä sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät alueelliset asiat haluat nostaa toiminnassa esille 

ja miten haluat niitä priorisoida? 
 

 
2. mitä ovat ajankohtaiset sosiaalialan konkreettiset kehittämiskohteet Etelä

Pohjanmaalla?  
 

 
3. mitä muita asioita haluaisit nostaa kehittämisen painopistealueiksi? 

 
 

4. miten näet alueen sosiaali ja terveydenhuollon kehittämisrakenteen? 
 
 

5. muuta palautetta (ruusuja ja risuja) 
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