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varsinainen jäsen varajäsen 

Erkki Penttinen sosiaalityö ja perhepalvelut johtaja Vaasa Pirjo Wadén HeBu-hankepäällikkö Vaasa 

Helena Lahtinen terveys- ja hyvinvointijohtaja  Laihia Hannu Happonen perusturvajohtaja Laihia 

Sonja Nyback kehittämiskoordinaattori Rannikko-Pohjan-
maan sosiaali- ja perusterveydenhuollon ky 

Jarkko Pirttiperä Rannikko-Pohjanmaan johtaja sosi-
aali- ja perusterveydenhuollon ky 

Tuula Jäntti Vaasan seudun yhdistykset ry Anne Salovaara-Kero Kriisikeskus Valo 

Johanna Yliviitala Vaasan seudun sosiaalipsykiatrinen yhd Kirsi Ikäheimonen Vaasan setlementti 

Hanna Pitkänen Muisti-Luotsi Sari Somppi, Rikosuhripäivystys 

Pia Wik kehittämispäällikkö VSHP Maria Hammar sote-koordinaattorio VSHP  

Seija Ollila Vaasan yliopisto  

Katri Viitasalo Kokkolan yliopistokeskus  

Riku Niemistö LaPe-muutosagentti Ulla Isosaari Vaasan ammattikorkeakoulu 

 Yrkeshögskolan Novia Annika Wentjärvi Yrkeshögskolan Novia 

Varpu Rajaniemi muutosjohtaja Pohjanmaan liitto  

Alice Backström sosiaalijohtaja Mustasaari Christine Widd omsorgsdirektör Vöyri 

Jussi Björninen palvelualuejohtaja Vaasa  

Peter Granholm kehittämispäällikkö Pietarsaaren 
seutu 

Carola Lindén sosiaalijohtaja Pietarsaaren seutu 

Tuula Mulju SONet BOTNIA siht. esittelijä  
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ASIAT: 
 

 
1§ Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Tiedoksi, että ohjausryhmän jäsenistä Tony Pellfolk on siirtynyt Noviasta Vaasan sairaanhoi-
topiiriin. 
 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Todettiin läsnäolijat. 
 

2§ Esityslistan hyväksyminen 
 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin. 
 

 
3§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen 
 
Päätös: Hyväksytty. 
 
4§ Tiedoksi asiat 

 

− Kehitysjohtajan sijaisuuden hoitaminen 30.6. 2019 saakka. Arto Rautajoki on johtajan si-
jaisena Soccassa keväästä 2018 lähtien. Vs. johtajaksi tammikuun 2019 lopusta alkaen 
Anne Saarijärvi, joka on virkavapaalla Etelä-Pohjanmaan kehittämissuunnittelijan tehtä-
vistä. 

− Valtakunnallinen aikuissosiaalityön kysely ja vastausaika (liite 1.) 
Aikuissosiaalityöhön on asetettu kolme selvityshenkilöä 1.10.2018-28.2.2019 ajalle. 
Viime syksyn STM:n pyöreän pöydän keskustelun jälkeen aikuissosiaalityöstä ministeri 
Saarikko asetti tehtäväksi selvityksen, koska tilanne sosiaalityössä ei näyttänyt parantu-
neen esim. aiempina vuosina asetettujen tavoitteiden suunnassa. Pohjanmaalla olemme 
välittäneet kyselyitä kunnille molemmilla kielillä ja osin auttaneet vastauksen koonnissa. 

− Varpu Rajaniemi kertoi sote-valmistelun tilanteesta, jossa toivotaan sen valmistuvan en-
nen vaalivapaata. Sote ja maku –uudistukset viedään eteenpäin vain yhtenäisenä koko-
naisuutena. Asiantuntijoita on nyt kuultu, eikä uusia kuulemisia enää ole tiedossa. Sote-
valiokunta käsittelee parasta aikaa koko pakettia. Pohjanmaalla on päätetty valmistella 
kokonaisuutta eteenpäin, kunnes toisin ilmoitetaan. Väliaikaisen valmistelun 18-jäseni-
nen toimielimemme jatkaa vakinaisena, jos lait hyväksytään. LaPe-muutosagenttina jat-
kaa Riku Niemistö ja vuoden rahoituksella STMstä ilman omaosuutta. I & O –valmiste-
luun ei ole enää varattu valtakunnallista rahoitusta eikä Pohjanmaallakaan tehtävä näin 
ollen jatku. VSHP vie uuden Pohjanmaan sote-kuntayhtymän perustamista eteenpäin. 
Kunnat ottavat tähän esitykseen kantaa 7.3. 

 
Esitys: Keskustelu ja merkitään tiedoksi. 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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5§ Pohjanmaan toimintakertomus 2018 

Kehittämissuunnittelija esittelee lyhyesti toimintakauden toteutumisen. Toimintakertomus 
liitteenä 1 ja ohjausryhmän arviointilomake täytettäväksi toimintakaudesta liitteenä 2. 
 
Pohjanmaan toiminta on viime vuonna keskittynyt muutamaan teemaan, joiden parissa Poh-
janmaalla on työskennelty. Hanketoiminta on tällä hetkellä vahvaa ja käynnissä on kaksi sosi-
aalialan osaamiskeskusten valtakunnallisesti koordinoimaa hanketta. Aikuissosiaalityön ke-
hittämisen PRO SOS-hanke kehittää aikuissosiaalityötä uuden sosiaalihuoltolain ja Kela-uu-
distuksen jälkeen. Kansa-koulu II-hanke tukee sosiaalihuollon liittymistä Kanta-palveluihin 
mm. kouluttamalla työntekijöitä ja oppilaitoksia määrämuotoiseen kirjaamiseen. Vaasa pilo-
toi lastensuojelun osalta Kantaan liittymistä ja SONet BOTNIA oli mukana toimintamallia 
työstävässä ryhmässä ja tekemässä hankearvinnoin Vaasan latupäällikön kanssa ja levittä-
mässä tietoa asiasta kolmen pohjalaismaakunnan alueelle. Lisäksi osaamiskeskus on ollut 
mukana Pohjanmaan LaPe-hankkeessa konsortion jäsenenä tiedontuotannon osiossa. Tämä 
työskentely on kustannettu hankerahoituksesta. Alueellisten verkostojen kokoontumisia on 
maakuntien hankkeiden vuoksi ollut meidän kokoaminamme vähäisesti. 
- Sosiaalisen nostamiseen esille entistä enemmän ja käytännönläheiseen kehittämiseen 

Tähän sisältyvät hankkeet ja niissä tekemämme työ: Aikuissosiaalityön PRO SOS-hanke ja 
sen kymmenen teema-aluetta, LaPe-hanke ja oma osuutemme siinä esim. arviointi ja 
muu tiedontuotanto ja kehittämistyön tukeminen. 

- Tietoon perustuvan sosiaalityön edistämiseen: Tutkimuspohjan ja sosiaalitieteellisen tut-
kimuksen vahvistaminen ja tietotuotanto. Tietoon perustuvan sosiaalityön kokeilut Kok-
kolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Vaasan ja Pietarsaaren sosiaalityöntekijöiden 
kanssa, missä tutkimustietoa tuodaan työntekijöille. Asiakas on myös voinut olla mukana 
ja kertoa/tuoda oman tietonsa käsiteltävään aiheeseen työntekijöiden ja tutkimustiedon 
rinnalle. Sosiaalialan käytännön työn ja tutkimuksen lähentäminen on valmisteltavan 
”Lastensuojelun huippuyksikön” tehtävä – yhteistyö Varsinais-Suomen, Satakunnan ja 
Pohjanmaan kesken. 

- Alueelliset rakenteet tietotuotannolle ja kehittämiselle Tarkoittavat sote-valmisteluihissa 
tehtävää tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden sisältöjen suunnittelua Pohjan-
maalla ja laajemmin Länsi-Suomen yhteistyöalueella Varsinais-Suomen, Satakunnan ja 

- Tiedonhallinta sosiaalialalla ja tiedon avulla johtamisen edellytykset 
- Pohjoismainen yhteistyö 
 
Esitys: Ohjausryhmä keskustelee toimintakauden toteutumisesta ja arvioi sitä strategisten 
painopisteiden toteutumisen avulla ja päättää toimintakertomuksen hyväksymisestä (Liite 3 
ja 4). 
 
Keskustelu: Esitys palautteen keräämisestä sähköisesti. Vaikuttavuuden avaaminen nähtiin 
tärkeäksi: Mitä vaikuttavuus on? 
 
Päätös: Huomioidaan molemmat esitykset ja Uumajan opi 

 
 

6§  TIPS- Tietoon perustuva sosiaalityö kokeilut  
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Hanketyöntekijä Heli Huhta esittelee aikuissosiaalityön kehittämisen ajankohtaisia asioita 
PRO SOS-hankkeessa sekä hankkeen jatkosta. PRO SOS-hanke on valtakunnallinen SONet 
BOTNIAn koordinoima ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke, jossa eri puo-
lilla maata kehitetään erilaisia aikuissosiaalityön alaan kuuluvia aiheita ja valmistaudutaan 
maakunnalliseen sosiaalityöhön. 
 
Esitys: Ohjausryhmä keskustelee aikuissosiaalityön kehittämisestä ja ottaa kantaan hank-
keen kysymyksiin ja Pohjanmaan aikuissosiaalityön kehittämiseen. 
 
Keskustelu: 
 
Päätös: Esitys siirtyy Katrin pyynnöstä seuraavaan kokoukseemme. 
 

7§ TKI- asioiden valmistelun tilannekatsaus Pohjanmaalla ja yhteistyössä Satakunnan ja Varsi-
nais-Suomen kanssa 

 
Yhteistyö Länsi-Suomen alueen TKI-toiminnan suunnittelemiseksi käynnistyi toukokuussa 
2018 Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan maakuntien kesken. Tutkimus-, kehittä-
mis-, koulutus- ja innovaatiotoiminnan yhteisiä sisältöjä ja mahdollisuuksia kartoitetaan alus-
tavasti Länsi-Suomen alueella to 6.9. suunnittelukokousta varten. Katsaus tähän yhteistyö-
hön, sen sisältöihin sekä valmisteluihin muualla Suomessa. 
 
Esitys: Ohjausryhmä keskustelee kehittämistyön vahvuuksista (konkreettiset sisällöt), mah-
dollisuuksista (tavoitteet ja sisällöt) sekä pullonkauloista Pohjanmaan osalta em kartoitusta 
varten. Keskustelua varten voi katsoa toimintasuunnitelmaa liite 1. Mikäli kehittämissuunnit-
telija ja VSHP:n kehittämispäällikkö ovat saaneet Pohjanmaan kartoituksen valmiiksi, sitä 
käytetään myös keskustelun pohjana.  

 
Keskustelu: Siirretään seuraavaan kokoukseen. 
 
Päätös: Siirrettiin asia seuraavaan kokoukseen 

 
 

8§ Hankkeiden juurruttaminen 
 
Seuraava kokous. 
 

9§ Uumajan opintomatka Region Västerbottenille 
SONet BOTNIAn johtoryhmän ja ohjausryhmän yhteinen opintomatka jäi toteutumatta syk-
syllä 2018. 
 
Esitys: Puheenjohtaja esitti Uumaja opintomatkan ajankohdaksi 10.6 tai 13.6. Näistä 13.6. 
laivayhteydet ovat päivämatkaan sopivat. 
Päätös: Valmistellaan esityksen mukaisesti. 
 

10§ Kokouksen päättäminen ja seuraava kokousaika 
Seuraava kokous 7.5. klo 13. 


