
  

 
 

 

 

 

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 3 

60101 SEINÄJOKI  67101KOKKOLA 65101 VAASA 

Alueellisen ohjausryhmän kokous 

Muistio 
 
AIKA:  tiistai 20.4.2021 klo 13.15-15.15. 
PAIKKA: Teams-kokous 
 

varsinainen jäsen varajäsen 

Erkki Penttinen sosiaalityö ja perhepalvelut johtaja 
 Vaasa, puheenjohtaja 

Carina Nåhls, palvelualuejohtaja 
Vaasa 

Helena Lahtinen terveys- ja hyvinvointijohtaja 
Laihia 

Anneli Riski, johtava sosiaalityöntekijä  
Laihia 

Tiia Krooks, perhepalvelupäällikkö 
 Närpiö   

Anette Hakala, perhepalveluiden johtaja Kristiinan-
kaupunki  

Tuula Jäntti, toiminnanjohtaja, 
Vaasan seudun yhdistykset ry 

täydennetään myöhemmin  

Kirsi Ikäheimonen, toiminnanjohtaja 
Vaasan Setlementtiyhdistys 

Johanna Yliviitala, toiminnanjohtaja, 
Vaasan seudun sosiaalipsykiatrinen yhdistys     

Marjo Luomanen, Lihastautiliitto Anne Salovaara-Kero Kriisikeskus Valo 

Päivi Berg, päällikkö  
perusterveydenhuollon yksikkö VSHP 

Maria Hammar, sote-koordinaattori VSHP  
Tony Pellfolk, kehitysjohtaja VSHP 

Riku Niemistö, yliopettaja  
Vaasan ammattikorkeakoulu 

Heli Huhta, lehtori  
Vaasan ammattikorkeakoulu 

Katri Viitasalo, lehtori 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius  
Jyväskylän yliopisto 

Anu-Riina Svenlin, lehtori 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius  
Jyväskylän yliopisto 

Annika Wentjärvi, forsknings och utvecklingsledare 
Yrkeshögskolan Novia 

Ann Backman, projektforskare  
Yrkeshögskolan Novia 

Camilla Nordberg, akademilektor 
Åbo Akademi 

Fredrica Nyqvist, akademilektor 
Åbo Akademi 

Varpu Rajaniemi, aluekehitysjohtaja  
Pohjanmaan liitto 

 

Johanna Skarper, vik. omsorgsdirektör  
Vörå 

Alice Backström, socialdirektör 
Korsholm 

Virpi Kortemäki, palvelualuejohtaja  
Aikuisten sosiaalityö, Vaasa  

Jussi Björninen, palvelualuejohtaja  
Lapsi ja perhesosiaalityö Vaasa  
Berit Kivimäki, joht. sosiaalityöntekijä 
Ikäkeskus, Vaasa 

Carita Blomström, perhepalveluiden johtaja  
Pietarsaaren seutu 

Carola Lindén, sosiaalijohtaja  
Pietarsaaren seutu 

Tuula Mulju, kehittämissuunnittelija 
SONet BOTNIA siht. esittelijä 

 

Arto Rautajoki, SONet BOTNIA kehitysjohtaja  

Heidi Blom, lehtori Vaasan ammattikorkeakoulu  
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ASIAT: 
 
1§ Kokouksen avaus ja läsnäolijat 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
3§ Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
4§ Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia sekä kehitysjohtajan ajankohtaiskatsaus  
5§ Hyvinvointikuntayhtymän valmistelun etenemisestä  
6§ Ohjausryhmän palaute vuoden 2020 toiminnasta Pohjanmaalla 
7§ Katsaus alkuvuoden toimintaan ja ohjaustyhmän kannanottoja jatkoon  
8§ Digitaalisen sosiaalityön katsaus ja ehdotukset jatkotoimiksi 
9§ Muut asiat 
10§ Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen    
 

 

1§      Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. 
 
2§       Esityslistan hyväksyminen 
 
Päätös: Esityslistan muutos. Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän strategiajohtaja Mats Brandt 
esittelee ensin hyvinvointikuntayhtymän strategiaa ja kehitysjohtaja Arto Rautajoki esittelee sa-
massa yhteydessä SONet BOTNIAn ja sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan ajankohtaiskatsauksen. 
Tämän jälkeen Päivi Berg esittelee lyhyesti hyvinvointikuntayhtymän valmistelun kuulumisia. 
 
3§       Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 
Esitys: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion. (Liite 1.) 
Päätös: Muistio hyväksyttiin. 
 
4§      Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän strategian esittely ja kehitysjohtajan ajankohtais- 
           katsaus sosiaalialan osaamiskeskustoimintaan SONet BOTNIAn alueella ja valtakunnalli- 
          sesti 
           Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän strategiajohtaja Mats Brandt esitteli Pohjanmaan hy- 
           vinvointikuntayhtymän strategian. Esillä olivat visio, pitkän aikavälin tavoitteet, hallintora- 
           kenteen, virkamiesjohdon ja toimialat sekä hallinnon toimialat ja tulosalueet ja tulosyksiköt.  
           Esillä olivat myös luonnos tulosalueen tehtäväkuvasta sekä nyt työn alla olevat tehtävät,  
          joita ovat strategian kirkastaminen/indikaattorit, rekrytoinnit ja hankkeiden mobilisointi.      
          (Liite 2.) 
 
           Arto Rautajoen ajankohtaiskatsaus käsitteli valtakunnallisia ja alueellisia osaamiskeskusten      
           ja sosiaalialan kehittämiseen liittyviä asioita. Tässä joitakin nostoja ja tarkemmin itse  
          esityksessä. Liite 3 

• Sosiaalityön valtion tutkimusrahoitus sosiaalialan osaamiskeskukset: tavoitteena sosi-
aalihuollonvaikuttavuus ja palvelujärjestelmään kohdistuva tutkimus. SONet BOTNIA 
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on mukana kolmessa tutkimushankkeessa ja uusi haku on parhaillaan käynnissä. VTR-
tutkimussuunnitelmavalmistelun sisällöistä myös tarkemmin. 

• Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan siirtymä hyvinvointialueille: siirtymäsäännösten 
valmistelu ja kysymys, miten Pohjanmaa haluaa hyödyntää kehitysjohtajaa ja kehittä-
missuunnittelijaa tukena muutoksessa? On mahdollista vaikuttaa lausumalla ja otta-
malla kantaa lakeihin ja asetuksiin valmistelussa. 

• Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien vaikuttamistyö TKI-asioissa ja hyvinvointialueen 
kehittämistyössä 

• SOTEKO-sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittämishanke 2021-2023, aika-
taulu, nykyhaasteet sekä sen keskeiset tavoitteet ja tehtävät 

• SONet BOTNIAn kuntarahoituksen vahvistamisen tarve esillä kesäkuun johtoryhmässä 

• Sote-uudistuksen kehittämisohjelmat: Tulevaisuuden sote-keskusohjelma, Toivo-oh-
jelma sekä Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille JA Valtionavustushankkeet: Sote-
rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu 2020-2021, Työkyvyn tukeminen 
2020-2022, Vammaisten henkilöiden henkilökohtainen budjetti 2020-2021 sekä Sosi-
aalihuollon ammattilaisten kirjaamisvalmennus (Kansa-koulu-hanke) 2020-2021. 
Näistä monissa Pohjanmaa onkin mukana. 

• Kehitysjohtajan toiminta valtakunnallisissa ja alueellisissa jaostoissa ym. ohjaus- ja 
työryhmissä  

Esitys: Ohjausryhmä keskustelee ja ottaa kantaa ajankohtaiskatsauksen asioihin oman toimin- 
             tamme näkökulmasta. Sitten palaute osaamiskeskustoiminnasta viime vuodelta ja ajankoh- 
             taiskatsaus alkuvuoden 2021 toimintaan. 
Keskustelu: Ajankohtaiskatsaus todettiin kattavaksi ja tarpeelliseksi Hykyn TKI-toiminnan kannalta.  
Päätös: Merkitään tiedoksi 
 
5§   Hyvinvointikuntayhtymän valmistelun etenemisestä  
       Päivi Berg perusterveydenhuollon yksiköstä kertoo Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän val- 
       mistelujen etenemisestä ja ajankohtaisista sisällöistä.  
 
Esitys: Ohjausryhmä kysyy ja keskustelee asiasta aikataulun puitteissa. 
Keskustelu: Esitys hyvinvointikuntayhtymän valmistelun etenemisestä oli tiivis aikataulun vuoksi. 
Tarkemmin katso liite 4. 

 
Päätös: Merkitään tiedoksi 
 
6§     Ohjausryhmän palaute vuoden 2020 toiminnasta Pohjanmaalla 
          Ohjausryhmien jäseniltä kerätään vuosittain palaute toiminnasta toimintakertomuksen yh- 
          teydessä. Palautetta käytetään yleistasoisesti myös STM:lle annettavan toimintakertomuk- 
          sen yhteydessä. Ohjausryhmän kuudelta jäseneltä on tullut palautetta vuoden 2020 toimin 
          taan. Palaute esitellään kokouksessa. 
 
Palaute viime vuoden toiminnasta on painopistealueittain välillä 3.2-4.2 (asteikko 1-5). Palaut-
teessa korostetaan sosiaalihuollon asiantuntijuuden varmistamista hyvinvointikuntayhtymän tutki-
mus- ja kehittämisrakenteissa ja sen tukemista. SONet BOTNIAn resursseja ja toimintaa toivottiin 
jaettavan tasaisemmin Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan välillä, koska maakuntien väestömäärä 
on lähellä toisiaan. Nyt viestinnällisesti korostuu Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoki ja Seamk. Liite 5. 
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Esitys: Merkitään tiedoksi. 
Keskustelu: Palaute kerätään vuosittaista raportointia varten STMlle sekä omaksi palautteek-
semme toiminnasta. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
7§   Katsaus alkuvuoden ja kevään toimintaan Pohjanmaalla 
         
Esitys: Ohjausryhmä saa tietoa alkuvuoden toiminnasta ja ottaa kantaa joihinkin esim. palvelutar-
peen arviointiin liittyviin toimintakykymittareen tunnetuksi tekemiseen ja käyttöön ottoon. 

- Taloussosiaalityön työpajat: Palaute: hyvä hyödyllisyys, käytettävyys, tiedon saanti 

(Katri Viitasalo JyU KYC ja Tuula Mulju SONet BOTNIA) 
- Uusi työpaja syyskuulle ”Miten käytän kokemusasiantuntijaa” yhteistyössä PSPYn Ääni ko-

kemusasiantuntijuudelle-hankkeen kanssa syksyllä 

- Palvelutarpeen arviointi ja toimintakykymittarit: ICF-toimintakykymittari esittely loppu-
kesästä 

- Sote-uudistus tapahtumat https://soteuudistus.fi/tapahtumat Näihin voi osallistua! Tästä 
on ollut epäselvyyttä. 

- PSPYn Ääni kokemusasiantuntijuudelle –hankkeen ohjausryhmä 

- Asiakas- ja potilasturvallisuus keskuksen toiminnassa nyt esillä sosiaalihuollon näkökulma 
asiantuntijaseminaarissa ja jatkossa yhteistyö. Asiakas- ja potilasturvallisuuden valtakunnal-
linen verkosto. Tuija Ikonen kertomaan ohjausryhmään asiasta, tehtävästä, yhteistyöstä ja 
sosiaalihuollon vasta käsitellystä näkökulmasta. 

- SONet BOTNIAn digitaaliset ajankohtaiskatsaukset ovat käynnistyneet n kerran kuukaudessa 

- Kuntaliiton aikuissosiaalityön verkoston aiheista: Rakenteellisen sosiaalityön malleja, Mo-
nialainen aikuissosiaalityö – yhteistyö työllisyyspalveluiden ja työvoimatoimiston kanssa 

- MORA-hanke haluaisi esittäytyä Pohjanmaalla- Rakenteellisen sosiaalityön tutkimushanke 
JyU 

- Monialainen lastensuojeluhanke TOP seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen 
 

Liitteessä 6 hieman kattavammin. 
Keskustelu:  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
8§     Digitaalisen sosiaalityön katsaus ja ehdotukset jatkotoimiksi 
 
         Vaasan ammattikorkeakoulun lehtori Heidi Blom on ollut työelämävaihdossa SONet BOT- 
         NIAssa Pohjanmaalla. Sisältö keskittyi digitaaliseen sosiaalityöhön ja Heidi Blom on laatinut  
         digitaalisesta sosiaalityöstä katsauksen keskittyen Ruotsin materiaaliin sekä siihen millai- 
         sia teemoja ja sisältöjä aiheesta tällä hetkellä pääasiallisesti on.  
         Työelämävaihdon tarkoituksena on ollut myös edistää korkeakoulu- ja osaamiskeskusyhteis 
         työtä osana TKI-toimintaa.  
 
Esitys: Ohjausryhmä keskustelee Heidi Blomin esityksessä esille tulevista aiheista ja nostaa esille  
             asioita, joita digitaalisen sosiaalityön kehittämisessä olisi Pohjanmaalla tarpeen lähiaikoina  
             viedä eteenpäin. Kerromme myös työelämävaihdon ”pilotin” kokemuksista. 
Keskustelu:  
Päätös: Digitaalisen sosiaalityön katsaus siirrettiin elokuun ohjausryhmän kokoukseen. 
 

https://soteuudistus.fi/tapahtumat
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9 §    Muut asiat 
        Muita asioita ei ollut. 
 
10 §   Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 
            Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään ti 24.8. klo 14-15.30 
            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50 


