
 
 

 

 

 

Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu  Kokkolan kaupunki  06-325 2607 

020 124 5141 06 828 9435 040-524 9933 

PL 412 PL 43  Sarjakatu 2 C 2 krs   

60101 SEINÄJOKI  67101KOKKOLA 65320 VAASA 

Alueellisen ohjausryhmän kokous 

muistio 

 

 

AIKA:  torstai 25.4.2013 klo 13.00–15.35 

PAIKKA: Vaasan sosiaali- ja terveysvirasto, Silveria, Ruutikellarintie 4, Vöyri-kabinetti 

 

 

Osallistujat: Henkilökohtainen varajäsen: 

Erkki Penttinen Matti Paloneva,   Vaasa 

Hilkka Sundqvist Teemu Paavola, Vaasa 

Jarkko Pirttiperä Yvonne Holming, Rannikko-Pohjanmaan sosi-

aali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä K5 

Peter Granholm Pietarsaari K4 

Merja Latvala Hannu Happonen, Kyrönmaa 

Alice Backström Esko Kuoppala, K2 

Johanna Yli-Viitala Tuula Jäntti, järjestöt 

Inge-Brit Barkholt Pirjo Wadén  Vshp Pthy 

Tarja Paikkala Gunilla Jusslin perusterveydenhuolto 

Inger Bjon Kårkulla samkommun 

Kirsi Björkholm Katja Kurunsaari Muistiluotsi, YP järjestöt 

Varpu Rajaniemi  Pohjanmaan liitto 

Seija Ollila Vaasan yliopisto 

Katri Viitasalo Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 

Maritta Vuorenmaa THL, Vasan toimipaikka 

Riku Niemistö Raimo Koivisto, Vaasan ammattikorkeakoulu 

Annika Wentjärvi Susanne Jungerstam, Yrkeshögskolan Novia 

Arto Rautajoki 

Tuula Mulju esittelijä, siht. 

SONet BOTNIA 

 

 

Laajennettuun ohjausryhmään §1-3 kuuluvat lisäksi: 

Mikael Gädda, terveysjohtaja Mustasaaren ja Vöyrin perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue  

Göran Honga, johtaja Vaasan sairaanhoitopiiri (ei paikalla) 

Jukka Kentala, perusterveysjohtaja Vaasa–Laihia yhteistoiminta-alue (paikalla osan aikaa) 

Maija Nyystilä, toiminnanjohtaja Vaasan setlementtiyhdistys Ry 

Peter Riddar, perusturvajohtaja Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusthuollon kuntayht.(paikalla) 

Pia Vähäkangas, sosiaali- ja terveysjohtaja Pietarsaaren seudun yhteistoiminta-alue (ei paikalla) 

Christian Lindedahl, erikoissuunnittelija Pohjanmaan liitto 
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ASIAT: 

 

1§ Kokouksen avaus ja läsnäolijat 

2§ Esityslistan hyväksyminen 

3§ Pohjanmaan maakuntastrategia 2014–2017 ja maakuntaohjelman tot.suunn. 2011–2014  

4§ Pöytäkirjan tarkistaminen 

5§ Tiedotusasiat  

6§ Kaste-hankkeen valmistelu Väli-Suomessa ja Pohjanmaalla 

7§ Pohjanmaan ohjausryhmän toimintakertomus ja – suunnitelma 

8§ Muut asiat 

9§ Kokouksen päättäminen 

 

 

1§ Kokouksen avaus ja läsnäolijat 

 

Päätös: puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. 

 

2§ Esityslistan hyväksyminen 

 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin. 

 

3§ Pohjanmaan maakuntastrategia 2014–2017 ja maakuntaohjelman toteuttamissuunni-

telman 2011–2014 laatiminen 

 

Pohjanmaan liitto on käynnistänyt maakuntastrategian laadinnan. Kevään 2013 valmisteluprosessis-

sa vuoteen 2040 ulottuva maakuntasuunnitelma ja vuodet 2014–2017 käsittävä maakuntaohjelma 

laaditaan yhtaikaa ja ne yhdistetään yhdeksi asiakirjaksi eli Pohjanmaan maakuntastrategiaksi. Näin 

muodostuu helposti luettava looginen kokonaisuus, josta kuitenkin lainsäädännön (laki alueiden ke-

hittämisestä 1651/2009 6 §, maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999)edellyttämät asiakirjat ovat ero-

tettavissa toisistaan. 

 

Valmistelun ohjausryhmän muodostaa SONet BOTNIA:n alueellinen Pohjanmaan ohjausryhmä, 

johon Pohjanmaan liitto on 7.3.2013 kirjeellään kutsunut terveydenhuollon ja muiden alojen asian-

tuntijoita.  Käytännön valmistelutyön tekee asiantuntijoista koostuva teemaryhmä, jonka puheenjoh-

tajana toimii aluekehitysjohtaja Varpu Rajaniemi ja sihteerinä erikoissuunnittelija Christian Linde-

dahl Pohjanmaan liitosta. Muut teemaryhmän jäsenet vahvistaa ohjausryhmä kokouksessaan 

25.4.2013.  

 

Tausta-aineisto: ohjausryhmän ja teemaryhmän jäsenet sekä SWOT -nelikentän luonnos (liite 1.) 

 

Varpu Rajaniemi kertoo maakuntastrategian ja nykyisen Pohjanmaan 2011–2014 maakuntaohjel-

man toteuttamissuunnitelman valmistelusta ja Lindedahl Pohjanmaan terveyden ja hyvinvoinnin ti-

lasta. Ohjausryhmä käsittelee SWOT-luonnoksen. 

 

Esitys: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi saadun suunnittelujärjestelmää ja valmisteluprosessia kos-

kevan informaation sekä vahvistaa teemaryhmän kokoonpanon. Lisäksi ohjausryhmä hyväksyy 

teemaryhmän valmisteleman luonnoksen SWOT-nelikenttäanalyysiksi. Ohjausryhmä vahvistaa 

myös seuraavan kokouksen ajankohdan (4.6. klo 13.00). 
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Päätös: Käsittely ja päätös tästä laajennetun ohjausryhmän asiakokonaisuudesta toimitetaan osallis-

tujille erillisenä. 

 

 

4§ Pöytäkirjan tarkistaminen 

 

Päätös: Hyväksyttiin edellisen 6.3. kokouksen pöytäkirja. 

 

 

5§ Tiedotusasiat 

 

- Hyvinvointibarometrin alustavia tuloksia ja työpaja 5.6. klo 12.30–15.30 Vaasa: 

Suunnattu sosiaali- ja terveysjohdolle, työntekijöille, kehittäjille ja kuntien hyvinvoin-

tiryhmille.  

- Vaikuttavuuden arviointi, Petri Virtanen 14.5. klo 10–15 Sjoki, (tietotuotannon kehit-

täjäryhmien työskentelyprosessia) 

- Pohjanmaan sosiaali- ja perusturvajohdon työkokous 30.5. klo 12–15 Vaasa 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi 
 

Päätös: merkittiin tiedoksi. 

 

6§ Pohjanmaan hankkeista 

 

Pohjanmaalla on hakuprosessissa neljä hanketta, joille on haettu rahoitusta kuntien ja sosiaa-

lialan osaamiskeskuksen yhteistyönä.  

 

Vaasan seudun opetus- ja tutkimusklinikkatoimintaa suunnitellaan hankkeistamalla prosessi 

4-5 vuoden ajalle. Kokeiluvaiheen jälkeen Pohjanmaan liitto on myöntänyt EAKR- hankera-

hoitusta Vaasan seudun opetus- ja tutkimusklinikka-hankkeelle kokeiluvaiheeseen 4/2013–

12/2015 ajaksi. 

 

Lastensuojelun selvitystä kehittävälle hankkeelle Väli-Suomessa STM myönsi haetun rahoi-

tuksen. Hankekoordinaattoriksi on valittu YTM Tytti Rantanen, joka aloittaa työnsä 1.8. Han-

ke käynnistyy kuitenkin jo kevätkesällä. Hankkeeseen rekrytoidaan vielä neljä hanketyönteki-

jää, ja he sijoittuvat maakunnallisesti sosiaalialan osaamiskeskusten yhteyteen 11/2013 alka-

en. Pohjanmaalle sijoittuu yksi hanketyöntekijä. 

 

Väli-Suomen Sosiaalityöllä osalliseksi II aikuissosiaalityön -hankkeelle STM myönsi Kaste-

rahoitusta 11/2013–10/2015 ajaksi siten, että Etelä- ja Keski-Pohjanmaa sekä Pohjanmaa jä-

tettiin rahoituksen ulkopuolelle. Oikaisuvaatimus on jätetty Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan 

osalta 12.4. ja siinä haettiin 475 000 e hankerahoitusta. Päätös tulee tällä viikolla. 

 

Vanhuspalvelulain pilotointia varten Pohjanmaan kunnat, Vaasaa lukuun ottamatta, osallistu-

vat hankehakuun 30.3. mennessä Tampereen hallinnoimassa hankkeessa ajalla7/2013–

12/2014. Hakemuksia on jätetty 26–27kpl ja jaettavana on 5milj. Päätökset tulevat 31.5. Poh-

janmaan osahanke kattaisi yhden työntekijän osuuden, joka sijoittuisi mahdollisesti Pietarsaa-

reen. Pietarsaari on n. vuoden ajan osallistunut pilottiin. 
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Esitys: Käydään lyhyesti läpi kunnilta tässä vaiheessa odotettavat hankkeiden käynnistymiseen liit-

tyvät asiat. Merkitään hanketilanne tiedoksi. 

 

Asian käsittely: Asiaa ei käsitelty vaan siirryttiin suoraan pykälään 8. 

 

Päätös: - 

 

 

8§      Kaste-hankkeen valmistelusta Pohjanmaalla 

 

Pohjanmaan ohjausryhmä evästi edellisessä kokouksessaan Pohjanmaan kehittämistarpeista 

Väli-Suomen Kaste-hankevalmistelua varten. Sosiaalialan osaamiskeskukset valmistelivat 

hankekokonaisuuden ideaa maaliskuussa (liite 2. powerpoint Teemallisesta hankkeesta). Väli-

Suomessa valmistellaan ns. Teemallista hanketta, jossa voidaan jatkaa aiemmin tehdyn kehit-

tämistyön viemistä pidemmälle juurruttamalla ja kombinoimalla niissä tehtyä kehittämistä. 

Pohjanmaalla keskitytään dialogiseen ja tietopohjaiseen johtamiseen. Hankehakemukset jäte-

tään 30.9. mennessä. Kehittämissuunnittelija esitteli Väli-Suomen hankeidean. 

 

Esitys: Ohjausryhmä täsmentää hankkeen sisältöä ja sovitaan asian valmistelusta ja yhteistyöstä yh-

teistoiminta-alueilla ja muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa. 

 

Asian käsittely: Asiasta käytiin hyvin lyhyt keskustelu. Kuntien näkemyksenä oli, että tällä hetkellä 

hankkeita ja kehittämistoimia on voimavaroihin ja taloustilanteeseen nähden riittävästi. Pietarsaaren 

seudulta on Väli-Suomen Kaste-hanke-ehdotuksena Dialogisen johtamisen kehittämisaihio, joka 

viedään alueellisen johtoryhmän kokoukseen. Vaasan sairaanhoitopiiri miettii mielenterveys- päih-

depalveluiden kokonaisuuteen liittyvää hanke-ehdotusta, jossa verkostotyön avulla tuetaan juuri sai-

rastuneiden varhaiskuntoutusta. Aihio sisältää intervention, palvelukokonaisuuden ja koordinaation 

sekä yhteistyön erikoissairaanhoitoon. Aihio kiinnosti kuntaedustajia. 

 

Tätä ns. Väli-Suomen Teemallista hanketta osaamiskeskusjohtajat esittelevät aluejohtoryhmän ko-

kouksessa Nurmossa 23.–24.5. 

 

Päätös: Esitetään Pohjanmaalta Vshp:n ja Pietarsaaren seudun pilotteja Väli-Suomen Kaste-hakuun 

Teemallisen hankekokonaisuuteen. 

 

 

7§      Pohjanmaan ohjausryhmän toimintasuunnitelma – ja kertomus 

 

          Ohjausryhmän toimintakertomus- ja – suunnitelma valmistellaan ohjausryhmän 4.6. kokous-          

          seen.  

 

 

Esitys: Toimintasuunnitelma painopisteineen lähetetään toukokuun aikana kuntien, yhteistoiminta-  

            alueiden ja muiden toimijoiden kommenteille niin, että he voivat ehdottaa omaa organisaa-    

   tiotaan koskevia priorisointeja ja tarpeita toimintasuunnitelman 2013–2014 täsmennyksek-    

   si. 

 

Asian käsittely: Todettiin esitys ajanvähyyden vuoksi. Ohjausryhmän jäsenet voivat täydentää toi-

mintasuunnitelmaan ehdotuksiaan sähköpostitse. 
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Päätös: - 

 

 

 8§      Muut asiat 

 

           Muita asioita ei ollut 

 

 

 9 §     Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

 

            Seuraava kokous pidetään 4.6. klo 13 Vaasassa. 

           Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35. 

 

      

 

      

 


