
  

 
 

 

 

 

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 24.8.2021 klo 14-15.55 
PAIKKA: Teams-kokous 
 

varsinainen jäsen varajäsen 

Erkki Penttinen sosiaalityö ja perhepalvelut johtaja 
 Vaasa , puheenjohtaja 14.50 - 

Carina Nåhls, palvelualuejohtaja 
Vaasa 

Helena Lahtinen terveys- ja hyvinvointijohtaja 
Laihia- 14.25 

Anneli Riski, johtava sosiaalityöntekijä  
Laihia 

Tiia Krooks, perhepalvelupäällikkö 
 Närpiö  -15.00 

Anette Hakala, perhepalveluiden johtaja Kristiinan-
kaupunki  

Tuula Jäntti, toiminnanjohtaja, 
Vaasan seudun yhdistykset ry-15.35 

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 –klo15 

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 -15.30 

Camilla Nordberg, akademilektor 
Åbo Akademi 

Fredrica Nyqvist, akademilektor 
Åbo Akademi 

Varpu Rajaniemi, aluekehitysjohtaja  
Pohjanmaan liitto-15.40 

 

Johanna Skarper, vik. omsorgsdirektör  
Vörå 

Alice Backström, socialdirektör 
Korsholm 

Virpi Kortemäki, palvelualuejohtaja  
Aikuisten sosiaalityö, Vaasa  
varapuheenjohtaja 

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  

Siv Kola ja Emmi Hakala, kehittäjäsosiaalityöntekijät TOP-
hanke, SONet BOTNIA, Heidi Blom, lehtori VAMK 
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ASIAT: 
 
1§ Kokouksen avaus ja läsnäolijat 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
3§ Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
4§ Tilannekatsaus Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän valmisteluun 
5§ TOP- Monialainen lastensuojelu-hankkeen esittely 
6§ Sosiaali- ja terveyskeskus -kehittämisohjelma STM 
7§ Digitaalisen sosiaalityön selvitys 
8§ Kehitysjohtajan ajankohtaiskatsaus 
9§ Tiedoksi ajankohtaisia tilaisuuksiamme 
10§ Muut asiat 
11§ Seuraavat kokous ja kokouksen päättäminen    
 

 

1§      Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
 

Päätös: Varapuheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. 
 
2§       Esityslistan hyväksyminen 
 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin. 
 

 
3§       Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 
Esitys: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion. (Liite 1) 
Päätös: Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 
 
4§      Katsaus Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän valmisteluun                                                               
            
           Päivi Berg perusterveydenhuollon yksiköstä kertoo Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän  
           valmistelujen etenemisestä ja ajankohtaisimmista sisällöistä.  
 
Esitys: Merkitään tiedoksi 
Keskustelu: Päivi Berg esitteli tiiviisti valmistelun alla olevat asiat, sote-uudistuksen valtakunnalli-
sen aikataulun, valmistelun tämänhetkiset pääperiaatteet ja että pelastustoimen ja erityishuolto-
piirin toiminnan yhdistäminen on myös valmistelussa. Lisäksi Pohjanmaan tilanteen kannalta orga-
nisaatiosta oli selkiinnyttävä kuvaus kuntayhtymän ja hyvinvointialueen organisaatioiden roolista 
ja pääasioista. Taloussuunnitelma on haasteellinen, koska monta organisaatiota on mukana ja 
Kruunupyy kahden maakunnan välimaastossa. (Ks liite 2.) 
Päätös: Merkitään tiedoksi 
 
5§     TOP- Monialainen lastensuojelu-hankkeen esittely ja tilannekatsaus 
 
         Monialainen lastensuojelu-hanke on Länsi-Suomen kolmen maakunnan yhteinen. Vastaavia  
         hankkeita Suomessa on yhteensä viisi. Hankkeet keskittyvät kehittämään lastensuojelun,  



3 

         päihde- ja mielenterveyspalveluiden ja sivistystoimen (koulu) yhteistyötä etsien yhteistyöhön  
         ja asiakkaan palveluprosessiin toimivia, uusia käytäntöjä. Kehittäjäsosiaalityöntekijät Siv Kola  
         ja Emmi Hakala esittelevät kehittämistä Pohjanmaan ja Länsi-Suomen alueen näkökulmasta. 
 
Esitys: Ohjausryhmä kommentoi sisältöjä ja sitä, mitä hankeen työn juurruttamista voitaisiin va-
rautua ja edistää. 
 
Keskustelu: Kehittäjäsosiaalityöntekijät esittelivät hankkeen menetelmistä ja työkaluista pilotteja, 
joita Pohjanmaalla kokeillaan ja toteutetaan, jotta lastensuojelun yhteistyö sekä lasten ja nuorten 
osallisuus paranisi kokemusasiantuntijatoiminnan avulla (esim. nuoren päihdekartoitus yhteis-
työssä Vaasan nuorisoasema Klaaran kanssa, päihdekartoituksen malli sekä Baro-mittari tilanneku-
vaan sekä systeemisen työotteen koulutusta, kouluttajia ja laajentamista Pohjanmaalla). Myös lu-
kuisia tilaisuuksia aiheesta toteutetaan työntekijöiden tueksi. Huomionarvoista on myös systeemi-
sen työotteen vahvistaminen maakunnassamme. Hankeen arviointisuunnitelman laativat SONet 
BOTNIA ja FSKC yhdessä hankkeen kanssa. Hankkeen toimintatapojen juurruttamiseen palataan 
ohjausryhmässä vielä hankkeen edetessä. On myös ajankohtaista miettiä, Tulevaisuuden sote-kes-
kushanke voisi hyödyntää TOP-hanketta jatkoa ajatellen. 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
6§    Sosiaali- ja terveyskeskus-kehittämisohjelma 
 
         Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus kehittämisohjelma (Liite 3.) ja hankeopas on ilmesty 
         nyt (STM). Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelmaan 2020- 2023.Ohjelman tarkoi- 
         tuksena on tukea hyvinvointialueita uudistamaan toimintaa uusissa sosiaali- ja terveys 
         keskuksissa niin, että ihmiset saavat tarvitsemansa palvelut aiempaa sujuvammin. Hankkeen  
         hakuaika on 16.8.-15.10. 
 
Esitys: Ohjausryhmä nostaa kehittämisohjelmasta esille Pohjanmaan kannalta tärkeitä aiheita ja 
huomioita tukemaan hankevalmistelua, erityisesti sosiaalihuollon näkökulmasta. 
 
Keskustelu: Hankkeessa ilmeisesti keskitytään palveluohjauksen kehittämiseen, myös ennaltaeh-
käisevässä mielessä, ja asiakasprosessin kehittäminen tästä eteenpäin. Esille nostettiin rakenteelli-
sen sosiaalityön kehittäminen hankkeen avulla. Esimerkkinä Etelä-Pohjanmaalla nyt hankkeessa 
kokeiltava ja kehitettävä malli, jossa tietoa kerätään asiakkailta, työntekijöiltä, indikaattoreista ja 
tutkimuksen avulla. Toisena ehdotuksen on lastensuojelun jatkokehittäminen monialaisen lsten-
suojeluhankkeen jatkona. 
 
Koska materiaali on uusi, eikä ohjausryhmällä ole olleet siihen perehtymisaikaa, esitetään että oh-
jausryhmän jäsenille annetaan kaksi viikkoa kommentointiaikaa. Näin saadaan näkemyksiä esille 
sosiaalihuollon näkökulmasta toimitettavaksi hankevalmistelijoille. 
 
Päätös: Ohjausryhmän jäsenet saavat materiaalin käyttöönsä ja kaksi viikkoa kommentointiaikaa 
tehdä esityksiä toiseen vaiheeseen Tulevaisuuden sote-keskushankkeeseen. Ehdotukset toimite-
taan hankevalmistelijoille. Välitetään eteenpäin hankevalmistelijoille kokouksessa esille tulleet ai-
hiot. 
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7§ Digitalisen sosiaalityön selvitys 
 
         Vaasan ammattikorkeakoulun lehtori Heidi Blom on tehnyt digitaalisen sosiaalityön selvityk 
         sen ollessaan työelämävaihdossa SONet BOTNIAssa Pohjanmaalla. Selvitys keskittyy Ruotsin  
         ja Suomen materiaaliin sekä siihen millaisia teemoja ja sisältöjä aiheesta tällä hetkellä pääasi- 
         allisesti on. Työelämävaihdon tarkoituksena on ollut myös edistää korkeakoulu- ja osaamis 
         keskusyhteistyötä osana TKIO-toimintaa Pohjanmaalla.  
 
Esitys: Ohjausryhmä nostaa esille asioita, joita digitaalisen sosiaalityön kehittämiseksi olisi Pohjan 
             maalla tarpeen viedä eteenpäin. Erityisesti nostetaan esiin, millaisia koulutus- 
             tarpeita Pohjanmaalla työpaikoilla on (esim. täydennyskoulutus, erikoistumisopinnot, ope 
             tussuunnitelmat).  Kerromme myös työelämävaihdon ”pilotin” kokemuksista osaamiskes- 
             kuksen ja VAMKin kannalta osana TKIO-toimintaa. 
 
Keskustelu: Keskustelussa tuli lyhykäisyydessään esille, että hallituksen esityksessä digitalisaation 
kehittämisessä esille nostetaan vahvasti säästöt ja palvelutuotannon tehostamisen mahdollisuus, 
kustannusten kasvuun vaikuttaminen sähköisten palveluiden kautta sekä asiakastietojärjestelmän 
rooli. 
Päätös: Merkitään selvitys tiedoksi. 
 
8§   Kehitysjohtajan ajankohtaiskatsaus 
        Arto Rautajoki esittelee SONet BOTNIAn ja osaamiskeskusten ajankohtaisimmat asiat (budjet- 
        tiriihi ja sosiaalityön tutkimusrahoitukset). 
 
Esitys: Keskustelu ja merkitään tiedoksi 
Keskustelu:  
Päätös: Merkitään tiedoksi kehitysjohtajan ajankohtaiset asiat. 
 
9§    Tiedoksi tilaisuuksiamme (toteutetaan teamsillä) 

 ICF-toimintakykymittarin esittely aikuissosiaalityön näkökulmasta, Jaana Paltamaa, erikoissuunnit-
telija, tutkija JAMK     30.-31.8 klo 13-15 (Pohjanmaa) 

 Ajankohtaiskatsaukset 16.9. klo 8.30-9.30 Sosiaalihuollon kehittämisohjelma pohjalaismaakunnissa, 
15.10. klo 8.30-9.30 Sosiaalihuollon palvelutehtävät (SONet BOTNIAn alue) 
Toiveita ja ehdotuksia aiheiksi voi lähettää tuula.mulju@vaasa  
 

 Sote-uudistus ja sosiaalityö: Miten monialaisuutta edistetään käytännössä?  THL   
 tutustu ohjelmaan                                                                                                                                                            

Kansallinen aloitustilaisuus 13.9. sekä alueelliset työpajat, TYKSin alue 12.10.2021 työpajat 20.9.-

12.10                              
Kansallinen tilaisuus 1.11. ja TYKSin alueen työpaja 23.11.                                                                              
Kansallinen tilaisuus 31.1.2022 ja TYKSin alueen työpaja 8.2.2022                                                       
Työpajasarja on tarkoitettu Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa toimiville sosiaali- 
ja terveydenhuollon esihenkilöille, kehittäjille ja asiantuntijoille 
 

 ”Miten ja mihin voimme käyttää kokemusasiantuntijaa” Taloussosiaalityön näkökulma 14.10. klo 13 
Yhteistyössä Ääni kokemusasiantuntijuudelle- hankkeen kanssa /Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen 
yhdistys (Pohjanmaa) 
 

 Nuoret, päihteet ja lastensuojelu –seminaaripäivä 11.11. TOP-hanke Monialainen lastensuojelu 

mailto:tuula.mulju@vaasa
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuutiskirje.thl.fi%2Fgo%2F8261305-168481-58003418&data=04%7C01%7Ctuula.mulju%40vaasa.fi%7C067ae7634fa94414885308d9624977f0%7Cca90073cd8ee46ecb57cb4683bbb42cb%7C0%7C0%7C637648889962772402%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Z6RwD2JBqrdbE3IICAQsMBO2JJvwHSzXNCMjSDc%2BQbc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuutiskirje.thl.fi%2Fgo%2F8261306-169150-58003418&data=04%7C01%7Ctuula.mulju%40vaasa.fi%7C067ae7634fa94414885308d9624977f0%7Cca90073cd8ee46ecb57cb4683bbb42cb%7C0%7C0%7C637648889962772402%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YCArHrmF7JzURqPfxg3U76UTnJ2O05ipkN8zVIRLz7Q%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuutiskirje.thl.fi%2Fgo%2F8261306-169150-58003418&data=04%7C01%7Ctuula.mulju%40vaasa.fi%7C067ae7634fa94414885308d9624977f0%7Cca90073cd8ee46ecb57cb4683bbb42cb%7C0%7C0%7C637648889962772402%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YCArHrmF7JzURqPfxg3U76UTnJ2O05ipkN8zVIRLz7Q%3D&reserved=0


5 

 

10 §   Muut asiat 
  
Esitys: Åbo Akademi on saanut sosiaalityön valtion tutkimushankerahoitusta Monikielisyys ja kie-
lellinen haavoittuvuus sosiaalityön digitalisoituvilla kentillä –tutkimukseen. Camilla Nordberg esit-
telee hanketta seuraavassa kokouksessa. 
Keskustelu:  
Päätös: Merkitään tiedoksi seuraavaa kokousta varten. 
 
11 §   Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 
 
            Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään ti 16.11. klo 12.30-14.30. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
   

 


