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11§ Kokouksen päättäminen 

 



2 

 

1§ Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden esittäytyminen 

 

Pohjanmaan ohjausryhmän jäsenet kaudelle 2013–2014 todetaan ja jäsenet esittäytyvät. 

 

2§ Esityslistan hyväksyminen 

 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin. 

 

3§ Ohjausryhmän järjestäytyminen 

 

Ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta toimintakaudelle. Puheenjohta-

jan tehtävää hoitaa Vaasan kaupunki SONet BOTNIAn sopimusosapuolena. 

 

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Erkki Penttinen Vaasasta ja varapuheenjohtajaksi Varpu Raja-

niemi Pohjanmaan liitosta 

 

 

4§ Pöytäkirjan tarkistaminen 

 

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 

 

 

5§ Tiedotusasiat 

 

- Sosiaalihuollon tiedonhallinnan työseminaari 12.4. klo 9 Vaasan Opistotalolla 

- Pohjanmaan liitto on laatimassa projektisuunnitelmaa hyvinvointistrategian laatimi-

seen. Mikäli rahoitus myönnetään, hyvinvointistrategia laaditaan osana maakuntastra-

tegiaa. 

- Sosiaalihuollon tietopohjaa ja tutkimusta koskeva seminaari12.3. SOSnetin, sosiaa-

lialan osaamiskeskusten yms. toimijoiden järjestämänä. Taustalla on kysymys siitä, 

miten Sosiaalihuoltolain pilotointiin voisi liittää tutkimustyötä, minkä ko. seminaarin 

järjestäjät näkevät välttämättömänä lain toteutumisen onnistumiseksi. 

- Tietotuotannon ylimaakunnallisen kehittäjäryhmän järjestämänä koulutuksellista tukea 

vaikuttavuuden arviointiin 14.5. klo 10–15 Seinäjoella. Sitä ennen klo 9-10 pidetään 

kehittäjäryhmän kokous. 
 

Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 

6§ Pohjanmaan ohjausryhmän toimintakertomuksen luonnos 2011–2012 

 

Pohjanmaan toimintakertomuksen luonnos on liitteessä 1. Toimintakertomus antaa pohjaa 

myös toimintakauden 2013–2014 asettamiselle niissä prosesseissa, jotka ovat kesken.  

 

Esitys: Ohjausryhmä käy palautekeskustelua kuluneesta toimintakaudesta ja tekee ehdotuksensa 

toimintasuunnitelma koskien. 

 

Asian käsittely: Keskustelu koski osittain yhteisesti toimintakertomusta ja – suunnitelmaa. Todet-

tiin, että johtamisen kehittämisen teema ei valtakunnallisen STM:n työtyhmässä ole juurikaan eden-

nyt, emmekä ole alueellamme siihen suunnittelussa ja toteutuksessa vielä kiinni päässeet. 
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Täydennetään toimintakertomykseen seuraavat asiat: 

- Alkon lahjoitusrahalla tehdyssä päihdetyön kehittämisessä mukana ovat olleet vuoden 2012 

loppuun alueemme neljän ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä sairaanhoitopiirit ja 

Välittäjä-hanke 

- Sote-uudistuksessa sosiaalipalvelut näyttävät unohtuneen ja tämä on huomioitava kestävän 

kehittämisen rakenteen suunnittelussa muodostamisessa erva-alueilla kunkin maakunnan 

osalta. 

- STM:stä tulleita kyselyjä on ollut paljon kuntiin sekä osaamiskeskusten kautta, millä voita-

neen vaikuttaa valtakunnalliseen linjaan niitä koskevissa asioissa ja lisätä kentän tiedolla 

STM:n ja THL:n tietoja 

- Pohjoismaisen yhteistyön tehtävän sisältö SONet BOTNIAssa on hoidettu viime vuoden os-

topalveluna: Tavoitteena on ,että se integroitaisiin Vaasan THL:n toimipisteeseen pysyvästi. 

Tämänhetkinen rahoitus koostuu STM:n Vaasan kaupungin ja Pohjanmaan liiton rahoitus-

osuuksista. Päätehtävänä on rakentaa pohjoismaiset yhteistyöverkostot. Osaamiskeskusjohto 

sekä muut maksavat tahot asettavat vuosittain painopisteet tehtävän sisällölliselle toteutuk-

selle. Toimintakauden sisältöalueet ja tehdyt raportit täydennetään toimintakertomukseen. 

- Täydennetään toimintakauden henkilöstö ja resurssit 

Arvioita: 

- Hankkeita ja hankevalmistelua pidettiin tärkeänä osaamiskeskustyössä ja niissä näkyy maa-

kunnallinen näkökulma 

- Sosiaalialan osaamiskeskukset täydentävät STM:n ja THL:n näkökulmaa ja tekemää työtä 

alueellisina ja laaja-alaisina organisaatioina, joiden resursointi kuitenkin on varsin pieni 

- Tiivistelmäksi toivottiin A4-kokoista taulukkoa hankkeista ja tehdystä yhteisestä työstä alu-

eella 

- Tyytyväisyys käynnistyneeseen hyvään yhteistyöhön Vaasan sairaanhoitopiirin perustervey-

denhuollon yksikön kanssa 

- Det FSKC on yhteistyössä SONet BOTNIAn kanssa Pohjanmaalla kaikissa rakenteellista 

kehittämistä koskevissa toimissa ja painopisteissä 

- Vaasan seudun opetus- ja tutkimusklinikan valmisteleva hanke ja rahoitus – sosiaalityön ke-

hittämisessä tärkeätä 

 

Päätös: Merkitään toimintakertomukseen. 

 

 

7§ Pohjanmaan ohjausryhmän toimintasuunnitelma 2013–2014 

 

Pohjanmaan ohjausryhmä valmistelee liitteessä 2.olevan toimintasuunnitelmarungon pohjalta 

Pohjanmaan toimintasuunnitelmaa vuosille 2013–2014.  

 

Esitys: Ohjausryhmä evästää Pohjanmaan toimintasuunnitelman 2013–2014  valmistelua ja keskus-

telee toimintaympäristön muutosten asettamista kehittämishaasteista, painopisteistä ja toteutuksesta. 

Edustajat tuovat edustamiensa kuntien ja organisaatioiden kehittämistarpeita toimintasuunnitel-

maan. Toimintasuunnitelmaluonnosta täydennetään edustajien ilmoittamilla tarkennuksilla vielä 

tämän kokouksen jälkeen. 

 

Asian käsittely: Toimintasuunnitelmaan täydennetään tiedottamisella sosiaalialan osaamiskeskus-

työstä ja tiedon saannin helpottamista kunnille ja yhteistyökumppaneille SONet BOTNIAn verk-

kosivujen avulla ns. tietotuotantoasioissa. 

- Tiedottamista tehdään esittelemällä sosiaalialan osaamiskeskustoimintaa ja niiden tekemää 

työtä. Tiedottamista ja yhteistyötä edistetään esim. kuntakäynneillä ja poliittisten päättäjien 
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informoinnilla. Tämä todettiin rahoituksenkin kannalta hyväksi ja molemmat alueemme so-

siaalialan osaamiskeskukset tekevät tätä yhteistyössä. Pohjanmaan liiton luottamishenkilöil-

le osaamiskeskusten esittely on 11.6. klo.  

- Tietotuotannon sivusto, jossa koottu hyvinvointitieto on kuntien saatavilla sekä linkit kor-

keakoulujen opinnäytetöiden sivustolle ja harjoittelusivustolle (VY johtamisen harjoitteli-

jat). Näin verkkosivut avaavat myös yhteistyötä näkyväksi. Tietototuotannon sivuilla huo-

mioidaan ainakin, tilastoperustaisen tieto (”mitä sillä saa”), vaikuttavuus, sosiaalihuollon 

tutkimuksen valmistaminen käytäntöjen kehittämiseen sekä hiljaisen tiedon kokoaminen ja 

kehittäminen (viitekehys ja rakenteistaminen) ja yhteys opetus- ja tutkimusklinikkaan. Hil-

jaisen tiedon kytkeytyminen opetusklinikan ja osaamiskeskuksen yhteistyöhön sekä resur-

soinnin hankkiminen siihen. Datanomin käyttämistä suositeltiin. Todettiin myös, että tiedon-

tuotantoa on terveydenhuollossa jo enemmän kuin sosiaalihuollossa. 

- Sosiaalityö ja sosiaalityön koulutus: opetusklinikan avulla haetaan vahvistusta sosiaalityölle 

ja sen yhteyksille tutkimukseen ja kehittämiseen sekä rekrytoinnille. On jo olemassa hyvä 

yhteistyö Kokkolan yliopistokeskus Chydniukseen sosiaalityön koulutuksen toteuttamisessa. 

- Johtaminen: sisällöksi mitä johdetaan ja millä osaamisella. Yhteistyö Vaasan yliopiston ja 

Bower-hankkeen kanssa. 

- Kaikki em. asiat tarvitaan kestävän kehittämisen rakenteen syntymiseen ja sote-rakenteen 

tukemiseen 

- Järjestöt yhteistyössä mukana ja hyödynnetään siinä heidän osaamistana ja asiantuntijoita: 

Tieto menetelmistä käyttöön, järjestöjen tiedontuotannossa kokemustiedon  ja muun tiedon 

käyttäminen sekä sosiaalinen raportointisosiaalinen raportointi 

 

Päätös: Ehdotukset liitetään toiminatasuunnitelmaan 2013–2014. 

 

 

7§      Kaste-ohjelma ja Kaste-hankkeiden valmistelu 2013- 

 

Uusien Kaste-ohjelma 2012–2015 mukaisten hankehakemusten jättöaika on 30.9. mennessä ja pää-

tökset STM tekee 28.2.2014. Väli-Suomen alueen ohjausryhmän toimeenpanosuunnitelman kanta-

vana ideana on Hyvinvointikunta. Uusien hankkeiden valmistelua ja valintaa käsitellään Väli-

Suomen aluejohtoryhmässä 13.3. ja kaksipäiväinen johtoryhmän jäsenten työseminaari pidetään 

Seinäjoella keväällä.  

Käynnissä olevat hankkeet: 

• Kasperi II Pohjanmaan Perhe-kaste -> 10/2013 

• Potku II ->10/2014 

• Välittäjä II -> 10/2013 

• SOS-hanke -> 10/2013 

• Äldrekaste ja IkäKaste- 10/2013 

• Valtakunnallinen vammaispalveluhanke -> 10/2013 

 

Hankehakemukset jätetty 31.12.2012, päätöksistä STM tiedottaa 8.3. 

• SOS II – 11/2015 

• Lastensuojelu selvitystä kehittävä LasSe-hanke – 10/2015 

 

Tulossa hakuun vuonna 2013  

• Vanhuslain pilotointiin haku 31.3.2013 mennessä valmisteilla SONet BOTNIAn alueella 

Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaa hakenut Seniori-hanketta varsi-

naisessa haussa 31.12.2012. 5 milj. 
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• Lastensuojelun kehittämiseen lisämääräraha haettavaksi Kaste-haussa 2013 syyskuun 

loppuun mennessä. Teemat ilmoitetaan kevättalvella, kun valtakunnallisen Toimiva las-

tensuojelu-työryhmän ehdotus lastensuojelun uudistamiseksi ilmestyy. 3,4 milj. 

• Uudet (2) Väli-Suomen hankeaihiot: Teemallinen hanke, jossa jatketaan aiemman kehit-

tämistyön hyvien käytäntöjen kehittämistä ja juurruttamista sekä terveydenhuollon kehit-

tämistarpeet Potku-hankkeen jälkeen. Näitä käsitellään13.3. Väli-Suomen alueellisessa 

joryssä sekä sosiaalialan osaamiskeskusten suunnittelukokouksessa 20.3.. 

•  Pohjanmaalla tiedossa olevat teemat:  

o Johtamisen – tematiikka (Tiedolla johtaminen). Kaste-ohjelmassa kattaa osaohjelma 

VI Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia.  

o Asiakaslähtöinen palvelukokonaisuuksien kehittäminen on Hyvinvoinnin ja sosiaa-

lialan tietotuotannon kehittäjäryhmässä valittu Pohjanmaan teemaksi. Se sisältää 

vaikuttavuuden kehittämisen hyödyntämällä asiakkaan sekä asiakas- ja työntekijä ra-

japinnoista saatavaa ja käytätettävää tietoa palvelukokonaisuuksien kehittämisessä. 

Ehdotuksia terveydenhuollon ja sosiaalialan yhteistyön ja integraation edistämiseksi 

käsiteltiin joulukuun kokouksessamme. Myös näistä ehdotuksista löytyy sisältöjä 

asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Kaste-ohjelmassa osa-

ohjelma IV Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan myös Johtamisen ja osin 

V Tieto ja tietojärjestelmät saatetaan asiakkaiden ja ammattilaisten tueksi – osaoh-

jelmat kattavat tätä tematiikkaa. 

 

 

Esitys: Ohjausryhmä keskustelee ja tekee ehdotuksensa uusien hankkeiden valmistelemiseksi. Kes-

kustelua käydään seuraavista asioista 

• Nykyisellään varsin laajojen Kaste-hankkeiden hyvän valmistelun, organisoitumisen ja to-

teuttamisen edellytyksiä tähänastisten kokemusten perusteella 

• Millaisia kehittämistarpeita Pohjanmaan kunnista ja yhteistoiminta-alueilta sekä järjestö-

jen tietojen perusteella löytyy em. Pohjanmaan teemoihin? 

• Miten korkeakouluissamme ja kehittämisorganisaatioissamme meneillään oleva työ tukee 

ja liittyy em. Pohjanmaan kehittämisteemoihin 

• Resursointimahdollisuudet sekä jatkokäsittelystä ja valmistelusta sopiminen. 

 

Asian käsittely: Ohjausryhmä ehdotti Kaste-hankkeen sisällöksi seuraavia asioita 

- vahvasti asiakasnäkökulma ja vaikuttavuus asiakkaan kannalta sekä palvelukokonai-

suuden aikaansaaminen  

- Dialogisuus ja dialoginen tieto laajasti ymmärrettynä organisaatiossa em. asian ympä-

rillä ja mukana asiakas-, työntekijä-, organisaatio-, johto- ja luottamushenkilönäkö-

kulma tarkastelussa.(Innokylän käyttämät arviointi- ja tarkastelunäkökulmat). Dialogi-

sen organisaation idea valittavan kokonaisuuden ympärillä.Työntekijöiden mukaan ot-

tamista pidettiin tärkeänä. 

- Päätöksenteon kehittäminen asiakastyön tueksi esim. laajentamalla/käyttämällä säh-

köisen tiedonsaannin tai hyvinvointikertomuksen mahdollisuutta  

- Kuntien ja yhteystoiminta-alueiden ehdotuksia tällaisiin dialogisiin pilotteihin tarvi-

taan  ja keskustelu jatkuu siellä. 

- Sosiaalialan osaamiskeskukset hahmottavat hankesisältöä Väli-Suomen alueelle Tam-

pereella 20.3. ja ohjausryhmän hahmotusta käytetään suunnittelukokouksessa. 

-  Korkeakoulujen tuki tällaiselle kehittämistyölle voisi olla: KYChydenius sosiaalityön 

maisteriopinnoissa yhteistyö sosiaalityön johtamisessa. Vaasan ammattikorkeakoulus-

sa: amkin jatkotutkinto ja tieto milliasia johtajia ja kehittäjiä tarvitaan, VY:n projek-

tiopintojaksot kuten tiedolla johtamisen projektityön kokonaisuus syksyllä 2012. 
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- Kaste- hanke tukisi juurruttamista koko maakunnassa. Pietarsaaren seudun esimerk-

kissä dialoginen organisaatio koordinoimaan lasten, nuorten ja perheiden kanssa teh-

tävää työtä Perhe-Kaste-hankkeen kokemusten ja myös tietotuotannon avulla (saa-

mamme aiempi sähköpsti Peter Granholmilta) 

 

Päätös: Kunnat miettivät ohjausryhmän esityksen pohjalta omaa sisältöaluettaan ja tarpeitaan asia-

kaslähtöiseen palvelukokonaisuuteen, jossa hyödynnetään tiedolla johtamista. Ohjausryhmän 

esitys viedään Väli-Suomen yhteiseen suunnittelukokoukseen. 

 

 

8§      Pohjanmaan maakuntastrategian 2014-2017 valmistelu ja siihen osallistuminen 

 

Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 valmistelu on käynnistynyt.  

 

Esitys: Pohjanmaanliiton aluekehitysjohtaja Varpu Rajaniemi esitteli Pohjanmaan maakuntastrate-

gian 2014–2017 ja maakuntaohjelman 2011–2014 toteuttamissuunnitelman ja erityisesti sen hyvin-

vointiosion valmistelua (ks. PP-esitys liitteenä). Kyseessä on keskeisten toimijoiden yhteinen stra-

teginen suunnitelma tulevalle ohjelmakaudelle. Siihen kootaan tärkeimmät tulevat kehittämiskoko-

naisuudet ja mahdollisesti yksittäisiä hankkeita. Aikaisempaan tapaan valmistelutyöhön osallistuu 

SONet BOTNIAn ohjausryhmä, jota laajennetaan asian käsittelyä varten terveydenhuollon, järjestö-

jen ja korkeakoulujen edustajilla. Käytännön työn tekee käytännön asiantuntijoista koostuva teema-

ryhmä. 

 

Asian käsittely: Ohjausryhmä keskusteli teemaryhmän ja laajennettuun ohjausryhmä edustajista 

Pohjanmaan liiton esityksen pohjalta. 

 

Päätös: Ohjausryhmän edustajat kommentoivat vielä esitystä organisaatioiden edustajista Varpu Ra-

janiemelle sitä täydentäen, jotta hän voi kutsua esitetyt organisaatioiden edustajat teemaryh-

mään sekä laajennettuun ohjausryhmään maakuntastrategian hyvinvointiosion valmistelua 

varten. Laajennettu ohjausryhmä kokoontuu to 25.4.klo 13 ja teemaryhmä aloittaa valmistelu-

työn ennen sitä. 

 

 

 9§      Muut asiat 

 

Tulevat tapahtumat  

- Vammaispalveluiden ylimaakunnallinen työkokous kunnille 8.3. klo 12–15.30 Härmä, SO-

Net BOTNIA, AVI ja vammaispalveluhankkeemme yhteistyössä 

- Miten pohjalaiset voivat? Kuinka palvelut vastaavat heidän tarpeisiinsa? 

            Pohjanmaan alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) tulosten julkistaminen 

            19.3 klo 8.45–12, Vaasan yliopisto 

- Hyvinvointibarometrin Pohjanmaan työpaja 10.4. aamupäivällä sekä iltapäivällä Pohjan-

maan sosiaali- ja perusturvajohtajien kokous -> siirtyneet 

- Sosiaalihuollon tiedonhallinta 12.4. THL:n OPER-yksikkö klo 9-12.30 Vaasa 

- Vaikuttavuutta koskeva koulutus 14.5. Seinäjoella ko 10-15, kouluttajana Petri Virtanen 

- Hyvinvoiva ja terve Pohjanmaa – seminaari 16.9. Vaasa Pohjanmaan liitto yhteistyökump-

paneineen 

- Syksyyn sähköisen hyvinvointikertomuksen koulutus ks. Etelä-Pohjanmaa 

- Sosiaalityön näyttöön perustuvat käytännöt yhteistyössä MediBotnia-hankkeen kanssa, Vaa-

sa 2.10. 
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9§      Kokouksen päättäminen ja seuraavat kokoukset 

 

          Laajennetun ohjausryhmän kokous to 24.4. klo 13 Silveriassa ja ohjausryhmän kokous  ti 4.6.    

          klo 13. 

 

         Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30 

 

      


