
  

 
 

 

 

 

Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu  Soite kuntayhtymä Vaasan kaupunki 

020 124 5141 06 828 9435 040-524 9933 

PL 412 PL 43  PL 241 

60101 SEINÄJOKI  67101KOKKOLA 65101 VAASA 

Alueellisen ohjausryhmän kokous 

muistio 
 
 
AIKA:  11.9. 2019 klo 13.00–15.40. 
PAIKKA: Vaasan sote-hallinnon tilat, Vöyri-kabinetti, Ruutikellarintie 4, Vaasa 
 

varsinainen jäsen varajäsen 

Erkki Penttinen sosiaalityö ja perhepalvelut johtaja Vaasa Pirjo Wadén, Vaasa 

Hannu Happonen perusturvajohtaja Laihia  Helena Lahtinen terveys- ja hyvinvointijohtaja, Laihia 

Tiia Krooks, perusturvajohtaja, Kaskinen Anette Hakala, perhepalveluiden johtaja Kristiinan-
kaupunki 

Tuula Jäntti Vaasan seudun yhdistykset ry Pia Söderholm Järjestö 2.0.-hanke 

Johanna Yliviitala Vaasan seudun sosiaalipsykiatrinen yhd Kirsi Ikäheimonen Vaasan setlementti 

Hanna Pitkänen Muisti-Luotsi Anne Salovaara-Kero, Kriiskeskus Valo 

Päivi Berg, perusterveydenhuollon yksikkö VSHP Maria Hammar sote-koordinaattorio VSHP  

Pirkko Vartiainen Vaasan yliopisto  

Katri Viitasalo Kokkolan yliopistokeskus  

Ulla Isosaari Vaasan ammattikorkeakoulu 
 

Åsa Nyberg-Sundqvist Yrkeshögskolan Novia Annika Wentjärvi Yrkeshögskolan Novia 

Fredrica Nyqvist Åbo Akademi  

Varpu Rajaniemi muutosjohtaja Pohjanmaan liitto  

Christine Widd Vöyri  Alice Backström sosiaalijohtaja Mustasaari 

Virpi Kortemäki, palvelualuejohtaja Vaasa  Jussi Björninen palvelualuejohtaja Vaasa 

Carita Blomström, perhepalveluiden johtaja Pietarsaari Carola Lindén sosiaalijohtaja Pietarsaaren seutu 

Jukka Kentala, toimialajohtaja Vaasa  

Riku Niemistö LaPe-muutosagentti  

Tuula Mulju SONet BOTNIA siht. esittelijä  

 
 
ASIAT: 
 
1§ Kokouksen avaus ja läsnäolijat 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
3§ Ohjausryhmän jäsenmuutos 
4§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
5§ SONet BOTNIAn tiedotus- ja ajankohtaisasiat 
6§ SOTE- ajankohtaiskatsaus 
7§ Pohjanmaan toimintasuunnitelma 2019-2020 
8§ SONet BOTNIAn roolista kehittämishankkeissa 
9§ PRO SOS- Uudenlaista sosiaalityötä rakentamassa-hankkeen tulosten käyttöönotosta 
10§ Region Västerbottenin opintomatkan antia 
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11§ Muut asiat ja muuta tiedotettavaa 
12§ Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen    
 
 
ASIAT: 
 

 
1§ Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

 
Päätös: Puheenjohtaja Erkki Penttinen avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. 

 
2§       Esityslistan hyväksyminen 
 
           Päätös: Esityslista hyväksyttiin. 
 
 
3§      Ohjausryhmän jäsenmuutos 

Vaasan sairaanhoitopiirin edustaja perusterveydenhuollon yksiköstä vaihtuu. 
Pia Wikin vastuualue on vaihtunut ja perusterveydenhuollon yksikön päälliköksi on valittu 
Päivi Berg, joka tulee SONet BOTNIAn ohjausryhmään. 
 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
Päätös: Merkitään Päivi Bergin /Perusterveydenhuollon yksikkö, VSHP jäsenyys ohjausryh-
mässä Pia Wikin sijaan. 
 

4§      Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen 
 
          Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 
 

5§      SONet BOTNIAn tiedotus - ajankohtaisia asioita 
 

- SONet BOTNIAn kehitysjohtajan haku on auki 27.9. saakka. Kehitysjohtajan sijaisena 
jatkaa vuoden loppuun Anne Saarijärvi.  Etelä-Pohjanmaan vs. kehittämissuunnitte-
lijana on aloittanut Auli Romppainen 1.8. – 31.12.2019 

- KansaKoulu II-hanke on lähettämässä kyselyn kantkirjaamisen kouluttajatilanteesta 
ja Kantaan valmistautumisen tilanteesta SONet BOTNIAn alueen kunnille. Hanke 
päättyy vuoden lopussa. Lisärahoitusta on käytetty johdon ja kouluttajien lisäkoulu-
tukseen. 

- Vaikuttavuus-teemailtapäivät/SONet BOTNIA 2019 12.9. klo 12-15.30: Osallisuus ja 
kohtaaminen vaikuttavuuden edellytyksenä Seinäjoki webinaari. Seuraava ke 13.11. 
klo 12-15.30 Vaasa, Vaikuttavuus sosiaalityön arkikäytännöissä. 

-     Pohjanmaan TKI- selvitys: Korkeakoulumme voivat vielä täydentää näkemyksiään  
      selvitykseen. SONet   BOTNIAn maakunnat ovat tehneet myös tähän liittyvät ske- 

                          naarionsa. Koska kyseessä on hieman laajempi kokonaisuus, se käsitellään seuraa- 
                          vassa kokouksessa. 
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          Esitys: Ohjausryhmän jäseniltä pyydetään ehdotuksia Vaikuttavuus-iltapäivään esiteltäväksi        
          omista organisaatioistaan. Kommentteja huomioista ajankohtaisasioihin. 
 

Keskustelu: Vaikuttavuus-iltapäivän päivämäärä on vaihtunut 13.11. päivälle klo 12-15.30. 
Tietojohtamiseen esitettiin Petri Virtasta, ITLAsta, hän on osa-aikaisessa tehtävässä Vaasan 
yliopistossa sote-hallintotieteessä. 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 

6§      SOTE- ajankohtaiskatsaus 
Toimialajohtaja, muutosjohtaja Jukka Kentala esittelee SOTE- valmisteluiden valtakunnallista 
ja Pohjanmaan valmistelua. 
 
Esitys: Ohjausryhmän keskustelu ja merkitään tiedoksi. 
 
Keskustelu: Kokouksessa Jukka Kentala Vaasasta ja Päivi Berg perusterveydenhuollonyksi-
köstä kertoivat lyhyesti Pohjanmaan SoTe-valmisteluiden tilanteesta. Pohjanmaan vapaaeh-
toisen sote-kuntayhtymän perustaminen on edennyt lausuntovaiheeseen. Osa kunnista on jo 
vastannut lausuntopyyntöön. Suhtautuminen kuntayhtymään on enimmäkseen myönteistä. 
Poliitikkojen ja virkamiesten näkemykset saattavat jonkin verran erota toisistaan.Lausun-
noissa talousjohdollakin on näinä aikoina näkemyksensä esitettävänä. Pääkaupunkiseudun 
sote-ratkaisuun on annettu uusia mahdollisuuksia, joka koskee joidenkin palveluiden jättä-
mistä kunnan omaksi toiminnaksi. Tämän seurauksia ja vaikutuksia ratkaisuihin muualla 
maassa ei vielä tiedetä ja että vaikuttaako tämä siihen, että muuallakin Suomessa halu-
taan/tai voitaisiin jättää osa palveluista kunnan omaksi toiminnaksi (esim. vanhuspalvelut). 
Tämä valinta noudattelisi Ruotsin mallin mukaista toimintaa.  
 
Jatkossa sote-valmistelu kattaa edelleen yhteistyön pelastustoimen kanssa. THLn maakunta-
kohtainen arviointi tulee jatkumaan kuten edellisellä kerralla. STM tulee rahoittamaan uu-
sien SoTe-keskusten toimintaa ja valmistelua. Tähän on tulossa ja tarvitaan lainsäädännölli-
siä tarkennuksia, jotta voidaan toimia selkeästi. Taustalla ovat vahvasti perustuslain tasaver-
taisuus-periaatteen toteutuminen sekä kustannusten säästäminen. 
 
Erkki Penttinen kertoi viimeaikaisia tietoja sosiaalityöntekijäpulan osalta. STMn ja Talentian 
tietojen mukaan massamme sosiaalityöntekijän tehtäviä hoitaa n. 4700 henkilöä, joista n. 
3900 ovat päteviä ja lisäksi on esim. opiskelijoita. Suomessa on 7700 (tarkistetaan luku seu-
raavassa kokouksessa) laillistettua eli sosiaalityöntekijän pätevyyden omaavaa henkilöä. Näi-
den tietojen mukaan maassamme ei tarvita sosiaalityöhön lisäkoulutuspaikkoja. 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän valmistelun tilanne ja tiedot 
uuden sote-keskuksen valmistelusta, jonka sisällöstä ja valmistelusta tulemme syksyn aikana 
samaan enemmän tietoa. 
 
 

7§     Toimintasuunnitelma 2019-2020 
Ohjausryhmä on tarkentanut Pohjanmaan toimintasuunnitelmaa 2019-2020 ja sitä on täy-
dennetty kommenttien perustella. Liite 1. 
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Esitys: Ohjausryhmän priorisoi toimintasuunnitelmasta kolme keskeisintä kohdetta, jotka 
voivat olla painopistealueita tai koskea substanssipainotuksia.  
 
Keskustelu: Ohjausryhmä nosti esille toimintasuunnitelmasta seuraavia asioita, tärkeimmät 
numeroituna:  

1. Tiedolla johtaminen ja sen liittäminen sote-keskuksiin sekä yhteistyö erva-alueella. 
Myös yhteys TKI-toimintaan. 

2. Integraatio-ajattelu 
3. Digipalvelut maaseudulla 
4. TKI-toiminta, sosiaalialan TKI-selvitys, Mitä TKI-toiminta on ja sisältää 
5. Aikuissosiaalityö ja sosiaalityö myös hallinnollisena työnä (sis myös palveluohjaus) 
- Palveluohjaus-teema, mikä on käytännön tilanne työpaikoilla tällä hetkellä 
- Substansseista nostettiin esille myös  LaPe- systeeminen työmalli 
- Millainen on sosiaalisen paikka ja osuus tulevaisuuden sote-keskuksissa maakun-

nissa 
- Koulutuksen ennakointi tulevaisuusnäkökulmasta 

 
Jokin seminaari tai muunlainen tilaisuus voisi palvella em. aiheitten käsittelyä ja työstämistä. 
 
Digi-palveluiden kehittämiseen on myös erillinen hankehaku käynnissä. LaPe-hankkeen jatko 
tullee saamaan käyttöönsä hallituskaudella 54milj. Seurataan tilannetta. 
Vaasan ammattikorkeakoulu tiedotti samalla, että Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumis-
opinnot alkavat ensi vuoden alussa ja hakuaika tulee olemaan lokakuussa. 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi em. sisältötarpeet sosiaalialan osaamiskeskustyöhön. Samoin 
VAMkin uusi erikostumiskoulutus. Seurataan tilannetta hallituksen toimien ja tarkennusten 
edetessä. 
 

8§      Ohjausryhmän näkemys SONet BOTNIA roolista hankkeissa 
SONet BOTNIAn kehittämissuunnittelijoiden työpanosta on viime aikoina käytetty jossain 
määrin hankkeiden sisältöjen toteuttamiseen maksullisena palvelutoimintana tai hankkeen 
osatoteuttajana keskittyen esim. arviointiin. Tämän lisäksi olemme osallistuneet normaalina 
työnä hankkeiden ohjausryhmiin ja yhteistyöhön tehtäviemme puitteissa. Esim. Pohjanmaan 
Lape-hankkeeseen liittyi kehittämissuunnittelijan maksullista työpanosta n. neljä kuukautta 
hankevalmistelun lisäksi. PRO SOS-hankkeessa, joka oli osaamiskeskusten organisoima, ke-
hittämissuunnittelija ja osaamiskeskus tekivät yhteistyötä normaalina yhteistyönä ja  

 
Esitys: Ohjausryhmä keskustelee ja määrittelee kehittämissuunnittelijan hanketyöhön osal-
listumista esim. prosentuaalisena työosuutena. Hankesuunnitelman laatiminen on ollut 
myös keskeinen osa kehittämissuunnittelijan työtehtäviä ja ohjausryhmä ottaa kantaa myös 
tämän tehtävän osuuteen. Ohjausryhmän näkemys välitetään johtoryhmälle, joka käsittelee 
asiaa seuraavassa kokouksessaan. 
 
Keskustelu: Ohjausryhmässä keskusteltiin melko laajasti osaamiskeskuksen roolista ja työre-
surssista eri hankevalmisteluissa. Hankkeita on Pohjanmaalla hallinnoinut pääasiassa Vaasa 
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tai myös Pietarsaari ja Mustasaari ikäihmisten palveluiden osalta. SONet BOTNIAn valmiste-
lemat ja osin koordinoimatkin hankkeet ovat olleet lasten ja perheiden palveluiden, aikuis-
sosiaalityön, paljon palveluita tarvitsevien (Parempi arki-hanke) hankkeita sekä sosiaalihuol-
lon Kantaan liittymistä tukeva Kansa-koulu-hanke 1 ja 2. SONet BOTNIA/osaamiskeskukset 
ovat myös koordinoineet näistä viimeisimmät PRO SOS ja Kansa-koulu-hankkeet. Hankealu-
eet ovat laajentuneet kuntakohtaisista, kuntien yhteisiksi, maakunnallisiksi ja välillä miljoo-
napiirienkin kokoisiksi hankkeiksi. Nyt on palattu maakuntahankkeisiin. Kansa-koulu-hank-
keessa SONet BOTNIAn alueella on oma työntekijä, samoin PRO-SOS-hankkeen työntekijöistä 
yksi oli suoraan hankkeen maakunnalliseen työhön Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. SO-
Net BOTNIan kehittämissuunnittelijan työpanosta käytettiin LaPe-hankkeeseen 2kk/vuosi. 
SONet BOTNIan kehittämissuunnittelijan resurssi hanketyöhön ja erityisesti hankevalmiste-
luun on vaihdellut maakunnissamme.  
 
Viime aikoina LaPe-hankkeen ja PRO SOS-hankkeen päättyessä osaamiskeskus on aiempaa 
enemmän kiinnittänyt huomioita ja tuonut esiin hankkeiden tuotosten juurruttamisen tar-
peita. 

 
Päätös: Ohjausryhmä linjasi Pohjanmaan osalta SONet BOTNIA kehittämissuunnittelijan työ-
hankkeisiin tehtävää työtä johtoryhmän käsittelyä varten: 
₋ Varsinaiseen hankkeen valmisteluun voi käyttää 2 kk työpanoksen, josta osa on ns. jäl-

kitöihin hankehakemuksen jälkeen.  
₋ Hankkeeseen sisältyvään työhön max. 2kk/v työpanos. Ellei hanke ole suoraan tai oleel-

lisesti osaamiskeskuksen tehtäviin liittyvää esim. tki-rakenteen tai tki-sisällön valmiste-
lua yhteistyössä jonkin toisen, tai vastaavan tahon kanssa yhteistyönä  

₋ Jos tarvitaan enemmän työpanosta, ohjausryhmä arvioi ja ohjeistaa tilanteen mukaan. 
Hankevalmisteluun tarvitaan valmistelija myös kunnista tai muulta taholta ja valmiste-
lua tehdään yhteistyönä tai työparityönä. 

SONet BOTNIAn johtoryhmä linjaa hanketyön osuutta seuraavassa kokouksessaan maakun-
tien esitysten pohjalta. 

 
 
9§     PRO SOS Uudenlaista sosiaalityötä rakentamassa – hankkeen tulosten käyttöönotto Poh 
         janmaalla 

PRO-SOS-hankkeen ja SONet BOTNIAn järjestivät päätösseminaarin Härmässä 9.5., missä 
maakunnat valitsivat ne aiheet, jotka haluavat ottaa käyttöön. Asia on esitelty myös Pohjan-
maan sosiaali- ja perusturvajohtajienkokouksessa 11.6. Hankkeen tulokset on koottu sen 
verkkosivuille, jotta ne ovat kaikkien käyttöönotettavissa sen avulla. Kehittämissuunnittelija 
esittelee Pohjanmaalle käyttöönotettavaksi valitut sisällöt. Linkki http://www.prosos.fi/ 
 
Esitys: Kehittämissuunnittelijan on tarkoitus mentoroida kuntia valittujen aiheiden käyttöön-
otossa. Ohjausryhmä kommentoi valintoja ja evästää jalkauttamista. Kuntien edustajat voivat 
esittää nyt kokouksessa päivämääriä näille tapaamisille joko omassa kunnassaan tai useam-
pien kuntien yhteisinä tapaamisina. 
 
Keskustelu:  

 
Päätös: Siirrettiin seuraavaan kokoukseen 

http://www.prosos.fi/
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10§    Region Västerbottenin opintomatkan antia 

Ohjausryhmän kahdeksan jäsentä olivat 13.6. opintomatkalla Uumajassa benchmarkkaa-
massa Västerbottenin maakunnassa heidän TKI-toimintaansa. Opintomatkan raportti ja ma-
teriaali on lähetetty ohjausryhmälle ja Pohjanmaan sosiaali- ja perusturvajohtajille. Liite 2. ja 
3. 
 
Esitys: Kehittämissuunnittelija ja opintomatkan osallistujat kertovat pääpiirteet matkan an-
nista. On myös mahdollista jatkaa benchmarkkausta joko kutsumalla Region Västerbottenin 
edustajia kylään tai esim. skypen välityksellä.  
 
Keskustelu: Ohjausryhmä keskustelee Region Västerbottenin käytännöistä, jotka ovat hyö-
dyllisiä omassa työskentelyssämme ja joita voisi soveltaa myös omassa toiminnassamme tai 
käyttää vaikuttamistyössä Suomen TKI-asioiden valmisteluissa. 
 
Päätös: Siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

 
11§   Muut asiat ja muut tiedotettavat asiat osallistujilta 
 
         Ei ollut muita asioita. 
 
 
12§   Kokouksen päättäminen ja seuraavat kokousajat 

Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään Mustasaaressa 20.11. klo 13-15.30. Puheenjohtaja 
päätti kokouksen klo 15.40. 

 
 

 
 
 

 
 

 
   

 


