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ASIAT: 
 
1§ Kokouksen avaus 
 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
 
4§ Tiedotusasiat:  

- SONet BOTNIAn toimintasuunnitelma 2009-2010  
 

5§ KASTEen ajankohtaisasiat 
 
6§ Ajankohtaista SONet BOTNIAssa ja alueiden kuulumisia 
 
7§ Muut asiat 
 

Julkaisuja:  
• Vakiintumisen vuodet. Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunnan toimintakausi 

2006–2009.  http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-
10731.pdf 

• KASTE  -arviointi  
 

Tulevia tilaisuuksia ja tapahtumia: 
• HEHKO -seminaari. Kokemuksia hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä ja tulosten 

hyödyntämisestä. 22.3.2010, Seinäjoki, Frami 
• Kuinka turvata sosiaalihuollon erityisosaaminen? - seminaari, Tampere 22.4.2010 
• Aikuissosiaalityön yhteistyökokous EP:n kuntien ja terveydenhuollon sosiaalityöntekijöille 

5.5.2010 
• Välillä köyhä -teemapäivä 10.5.2010 (Euroopan köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen 

teemavuosi 2010), Seinäjoki 
- 
- 

 
 
 
8 § Kokouksen päättäminen 
 
 
 
TERVETULOA!

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-10731.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-10731.pdf
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1§ Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05. 
 
 

2§ Esityslistan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi. 
Asian käsittely: Hyväksyttiin kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi sillä muutoksella, että 
käsitellään SONet BOTNIAn ja alueiden kuulumiset kokouksen alkupuolella. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
3§ Ajankohtaista SONet BOTNIAssa ja alueiden kuulumisia. 
Kehitysjohtaja Arto Rautajoki esittäytyy ja alueellisen ohjausryhmän jäsenet kertovat edustamansa 
organisaation/alueen ajankohtaiskuulumisista ja sosiaalialan kehittämisen painopisteistä.  
Asian käsittely: SONet BOTNIAssa 15.3.2010 aloittanut Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun 
kehityspäällikkönä aiemmin toiminut Arto Rautajoki kertoi koulutus- ja työhistoriastaan. 
Alueellisen ohjausryhmän jäsenet esittelivät taustaorganisaationsa kuulumisia ja odotuksiaan 
sosiaalialan kehittämisen suhteen osaamiskeskusyhteistyössä.      

Päätös: Merkitään tiedoksi.      
 

 
4§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 
Asian käsittely: Ehdotettiin paikallaolijoista Maria-Liisa Nurmea ja Tarja Palomäkeä.  
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
5§ Tiedotusasiat:  
SONet BOTNIAn toimintasuunnitelma 2009–2010 (liitteenä) 
Esitys: Anne Saarijärvi esitteli SONet BOTNIAn johtoryhmässä 15.3.2010 hyväksyttyä 
toimintasuunnitelmaa vuosille 2009–2010. Alueen yhteinen toimintasuunnitelma on rakennettu 
ylimaakunnallisesta näkökulmasta kuitenkin siten, että substanssikohdissa on löydettävissä jonkin 
verran maakunnittaisia painotus- ja toimintaeroja. Tulevassa toimintakertomuksessa avataan 
enemmän alueellista toimintaa. Henkilöstövajauksen vuoksi pitkänä prosessina tehty, myös 
alueellisen ohjausryhmän tuella rakentunut toimintasuunnitelma on jonkin verran aikataulustaan 
myöhässä. Tällä hetkellä henkilöstötilanne on normalisoitunut. Jatkossa pyritään työskentelemään 
siten, että toimintasuunnitelmat valmistuvat sovitun aikataulun mukaisesti.  
 
Keskustelussa nousi esiin seuraavia asioita:  
-SONet BOTNIAlta toivotaan hankeyhteistyön ohella tukea ja asiantuntijuutta kansallisen 
kehittämistyön paikalliseen soveltamiseen. Käytännössä muun muassa välittämään tietoa siitä, mitä 
valtakunnallisesti on meneillään, ja muun muassa lausuntoapua asioiden valmistelutyöhön 
vaikuttamiseksi (mm. lakivalmistelut ja muut kannanotot). Väli-Suomen KASTE - 
aluesuunnittelijan viestien välittämisestähän on jo sovittu aiemmin. Uutena asiana todettiin, että 
osaamiskeskusjohtajien materiaalien välittäminen ohjausryhmän tiedoksi sekä mahdollisesti myös 
paikallisten kokousten järjestäminen ”ajankohtaisasioista” voisi toimia tässä hyvänä käytäntönä.  
-SeAMK toivoo yhteistyön tarkennusta, toimintatapojen vielä laajempaa ja strategisempaa yhteistä 
pohdintaa SONet BOTNIAn kanssa.  
-Osaamiskeskukselta toivotaan edelleen myös avauksia sosiaali-ja terveydenhuollon yhteisen 
kehittämisrakenteen edistämiseksi. Tässä kyse on paitsi hanketoiminnan yhteisten polkujen 
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kehittämisestä, myös muun tyyppisestä perustehtäviin liittyvästä yhteistyöstä maakunnan eri 
toimijoiden kanssa. Vaihtoehtoisina toimintamuotoina voisivat olla esimerkiksi jo osittain 
toteutetutkin laajennetut ohjausryhmäkokoukset, erityiset kehittämistoiminnan yhteiskokoukset, 
osaamiskeskusneuvottelukuntatoiminnan elvyttäminen, synergia STKL kanssa (vuosittainen 
luottamushenkilökoulutus) tai Etelä-Pohjanmaan maakuntaliiton kanssa (kunnallisjohdon 
neuvottelupäivät). Todettiin, että SONet BOTNIA on jo pitkään järjestänyt maakunnassa sosiaali- ja 
perusturvajohdon työkokouksia. Tarvetta on ilmennyt nyt erityisesti sosiaali-ja terveysjohdon 
vastaaville kokoontumisille. Yhtenä toimintamallina muun muassa järjestöpuolen huomioon 
ottamiseksi yhteistyökumppanina tässä voisi olla teemallisten tapaamisten toteuttaminen SONet 
BOTNIAn toimintasuunnitelman rakenteen mukaisesti.  

 
Yhteenvetona voidaan kiteyttää seuraavaa: yhteistyötahot toivovat myös hankkeista irrallisia 
kokoontumisia. Osaamiskeskuksen toivotaan ottavan paitsi seuranta-, tiedotus- ja 
suunnitteluvastuuta sosiaalialan ajankohtaisasioista, myös etsivän käytäntöjä meneillään olevien 
foorumien lisäksi uudenlaisille yhdistäville kokoontumisille. Niissä kytkennät sekä alueellisiin että 
valtakunnallisiin toimijoihin pyritään saamaan turvatuksi.  
  
Päätös: Merkitään tiedoksi 
 
6§ KASTEen ajankohtaisasiat  
      
Esitys: Kerrataan KASTE -ohjelman ajankohtaiskuulumiset nykyisten ja valmisteilla olevien 
hankkeiden osalta. 
 
Asian käsittely: 
Tiedotettiin, että loppuvuoden 2009 hakutulokset selviävät 26.3.2010; etukäteistietojen perusteella 
kuusi uutta hanketta ja yhdeksän jatkohanketta on saamassa rahoitusta – näiden joukossa maakuntaa 
koskien vammaistyön kehittämishanke sekä perusterveydenhuollon POTKU -hanke. 
Anne Saarijärvi kertoi, että tulevia KASTE -painopistealueita 2010 ei ole vielä vahvistettu, mutta 
ilmeisesti ne tulevat olemaan syrjäytymisen ehkäiseminen ja osallisuuden lisääminen, perustervey-
denhuollon kehittäminen ja eheät palvelukokonaisuudet. SONet BOTNIAn alueella on muutamia 
uusia hankeideoita, mutta pääasiassa kyse lienee nykyisen kehittämistoiminnan turvaamisesta 
jatkohankkeilla (eli Ikäkaste, Lapsi- ja PerheKASTE sekä Välittäjähanke 10/2011–10/2014).  
 
Osaamiskeskuksesta on tiedusteltu Etelä-Pohjanmaan kunnilta kiinnostusta aikuissosiaalityön 
hankkeistamiseen osana Väli-Suomen mahdollista uutta KASTE -kokonaisuutta (painopisteenä 
muun muassa kuntouttavan sosiaalityön ja menetelmäosaamisen kehittäminen). Tähän Etelä-
Pohjanmaalta Seinäjoki, Kuusiokunnat ja Kurikka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa. Väli-Suomen 
aluejohtoryhmän piti ottaa kantaa jatkovalmistelujen suhteen 16.3.2010 kokouksessa, mutta asia on 
siirtynyt 6.5.2010 kokoukseen. Anne Saarijärvi kertoi lisäksi vieneensä perusturvajohdon 29.1.2010 
työkokouksen terveiset esillä olleesta uudesta hyvinvoinnin edistämisen hankeideasta terveyden 
edistämisen neuvottelukunnan 11.3.2010 kokoukseen. Perusturvajohdon kanta oli se, että hanketta 
tarvittaneen, mutta hyvinvointi tulee nähdä laajana kokonaisuutena sosiaalisen ulottuvuutta 
unohtamatta. Väli-Suomen aluesuunnittelija Leena-Kaisa Nikkarisen kanssa käydyn 
puhelinkeskustelun perusteella nykyisten KASTE -hankkeiden jatkohaut saattavat mennä kärkeen ja 
uudet aihiot siirtyä seuraaville valmistelukierroksille. Tästä syystä Nikkarinen on kertonut 
tuoneensa sairaanhoitopiirin terveyden edistämisen yksikölle esiin mahdollisuuden terveyden – ja 
hyvinvoinnin kehittämiselle myös muuna kuin hankemuotoisesti, esimerkiksi seminaarityyppisten 
ratkaisujen turvin. Neuvottelukunta ei tässä vaiheessa ryhtynyt aktiivisesti ajamaan 
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kehittämisvalmisteluja, mutta SONet BOTNIAsta jäsenenä jatkava Arto Rautajoki seuraa tilannetta 
ja tarvittaessa pohditaan uudelleen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämistoimintaa 
Etelä-Pohjanmaalla.  
 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 
 
7§ Muut asiat 
Julkaisuja:  
 
-Vakiintumisen vuodet. Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunnan toimintakausi 2006–2009.  
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-10731.pdf 
 
-KASTE -arviointi (Petri Virtasen tekemään yhteenvetoon pääset tutustumaan Kaste-ekstranetissä tästä 
linkistä  https://nsquickr01.netservant.fi/LotusQuickr/kaste-
extranet/Main.nsf/h_DEF741D3FF31885BC22576CD002CC7A0/6CFDB9A0DFDF30D7C22576CD002D0
13D/?OpenDocument 
(Käyttäjätunnus on Lukija1, salasana lukija1579 tai vaihtoehtoisesti Lukija2, salasana lukija2579.) 
 

 
Tulevia tapahtumia: 

Tulevia tilaisuuksia ja tapahtumia: 
• HEHKO -seminaari. Kokemuksia hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä ja tulosten 

hyödyntämisestä. 22.3.2010, Seinäjoki, Frami 
• Kuinka turvata sosiaalihuollon erityisosaaminen? - seminaari, Tampere 22.4.2010 
• Aikuissosiaalityön yhteistyökokous EP:n kuntien ja terveydenhuollon sosiaalityöntekijöille 

5.5.2010 
• Anja Mäntylän rahaston juhlaseminaari 6.5.2010, Seinäjoki 
• Välillä köyhä -teemapäivä 10.5.2010 (Euroopan köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen 

teemavuosi 2010), Seinäjoki 
 

 
Seuraava alueellisen ohjausryhmän kokous pidetään Mediwestissä 3.5.2010 klo 9.00–11.00. 

 
Asian käsittely: Merkitään tiedoksi 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 
8§ Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin klo 11.05. 
                    
   
 
 
 
 
 
       
 
 
 

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-10731.pdf
https://nsquickr01.netservant.fi/LotusQuickr/kaste-extranet/Main.nsf/h_DEF741D3FF31885BC22576CD002CC7A0/6CFDB9A0DFDF30D7C22576CD002D013D/?OpenDocument
https://nsquickr01.netservant.fi/LotusQuickr/kaste-extranet/Main.nsf/h_DEF741D3FF31885BC22576CD002CC7A0/6CFDB9A0DFDF30D7C22576CD002D013D/?OpenDocument
https://nsquickr01.netservant.fi/LotusQuickr/kaste-extranet/Main.nsf/h_DEF741D3FF31885BC22576CD002CC7A0/6CFDB9A0DFDF30D7C22576CD002D013D/?OpenDocument
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