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Aika  Maanantai 27.1.2014 klo 13-15.30  

Paikka Kokkolan kaupungintalo, kokoushuone Öja 
  

Läsnä Henkilökohtainen varajäsen: 

Seppo Mattila, Kokkola kaupunki, pj., 13.15-15 Jussi Salminen, Kokkolan kaupunki 

Tanja Witick, Kokkolan kaupunki 

Tarja Oikarinen-Nybacka, Jyta 

Reetta Hjelm, Jyta 

Pirjo Knif, Pietarsaaren kaupunki 

Merja Joutsen-Onnela, Centria 

Annele Heikkilä, kpedu 

Johanna Alatalo, Chydenius 

Ilkka Luoma, perusterveydenhuollon yksikkö 

Tuija Tuorila, Kokkolan kaupunki 

Pekka Kauppinen, Jyta 

 

 

Pirjo Forss-Pennanen, Centria, pj 

Kaija Kähäri-Wiik, kpedu 

Anne Sormunen, Keski-Pohjanmaan liitto 14.15 

Matti Kaivosoja, kpshp                              saakka 

Eliisa Niemi, kpshp  15.20 saakka 

Leena Veiskola, kpspy 

Jukka Ylikarjula, Keski-Pohjanmaan liitto 

Pirjo-Liisa Hautala-Jylhä, kpshp 

Arja Isosaari, kpshp 

Marjut Levoska, kpspy 

Marjut Lampinen, Ventuskartano, vpj  Markku Kallinen, Ventuskartano  

 

Liisa Ahonen, SONetBOTNIA, sihteeri 

Jaana Pikkarainen-Haapasaari, SONetBOTNIA 

 

Arto Rautajoki, SONetBOTNIA  
 
 
 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Forss-Pennanen. Todettiin läsnäolijat ja käytiin 

esittäytymiskierros. 

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 

Edellisen kokous pidettiin sähköpostikokouksena 16.9.13. Muistio on luettavissa 

http://www.sonetbotnia.fi/60.html. 

Esitys: Ohjausryhmä hyväksyy pöytäkirjan 16.9.2013. 

Päätös: Hyväksyttiin 

 

3. Alueellisen ohjausryhmän jäsenten päivitys 

 

Ohjausryhmän jäsenistössä on tapahtunut muutoksia.  

Esitys: Todetaan muutokset ja päivitetään jäsenyydet. 

http://www.sonetbotnia.fi/60.html
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Päätös:  Jyta-aluetta pyydetään nimeämään uusi henkilö palveluksesta pois siirtyneen 

Reetta Hjelmin tilalle. Keski-Pohjanmaan Ammattiopisto on nimennyt Annele 

Heikkilän palveluksesta pois siirtyneen Satu Sundellin tilalle. Ventuskartano ry:n 

toiminnanjohtaja on vuorotteluvapaalla, hänen sijaisenaan toimii Tuija Tuorila. 

 

 

4. Keski-Pohjanmaan kehittämissuunnittelijan tilanne 

 

Tuija Tuorila on toiminut vs. kehittämissuunnittelijana 1.2.2012 alkaen, jolloin Pirjo 

Knif jäi virkavapaalle ja myöhemmin 1.5.2013 siirtyi kokonaan muihin tehtäviin. 

Kehittämissuunnittelijan tehtävä oli kaupungissa sisäisessä haussa kahdesti kesän 

2013 aikana, mutta haku ei johtanut tehtävän vakinaiseen täyttämiseen. Tuija Tuorila 

on siirtynyt hoitamaan Ventuskartanon toiminnanjohtajan tehtäviä marraskuussa ja 

sopimus on tehty 30.4.2014 saakka.  

 

Jussi Salminen on nimennyt vs. kehittämissuunnittelijaksi 50 % työajalla Jaana 

Pikkarainen-Haapasaaren 1.12.2013–30.4.2014 ja Liisa Ahosen 1.1. – 30.4.2014. 

Kehittämissuunnittelijoiden työnjako menee pääpiirteittäin niin, että Liisa vastaa 

sosiaalialan substanssialueisiin liittyvästä työstä ja Jaana järjestöyhteistyöstä sekä 

tietotuotantoon ja rakenteisiin liittyvästä työstä. 

Esitys: Ohjausryhmä merkitsee asian tietoonsa. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Kehitysjohtaja Arto Rautajoki totesi SONetBOTNIAn 

tavoitteena olevan, että Keski-Pohjanmaan kehittämissuunnittelijan tehtävä täytetään 

vakinaisesti kokoaikaisella työntekijällä, mitä pitkäjänteinen kehittämistoiminta 

edellyttää. Keski-Pohjanmaalla yhteistyö myös Posken kanssa on tärkeää. 

Hanketoiminnan avulla voidaan vahvistaa alueiden kehittämistä. 

 

5. SONetBOTNIAn organisaatiouudistuksen tilanne 

 

Esitys: Arto Rautajoki kertoo asiasta. 

Kokkolan, Seinäjoen ja Vaasan kaupungit sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ja 

SONetBOTNIA ovat muodostaneet sopimuspohjaisen verkosto-organisaation, jonka 

perussopimus on päättynyt 12/2013. SB:lla on vuoden 2014 loppuun saakka sopimus 

SeAMK Oy:n kanssa. Vuoden 2014 aikana päätetään SB:n uudesta 

organisoitumisesta, uudistetaan toimintasääntö sekä aloitetaan strategian 

päivittäminen. 

Tulevissa uusissa sote-rakenteissa tutkimus- ja kehittämistoiminta on Erva-alueilla, 

josta tullee koordinaatio, mutta tarvitaan myös maakunnallista kehittämisrakennetta ja 

integraatiota perusterveydenhuollon kehittämisyksiköiden kanssa. Rahoituksen 

vaihtoehdot ovat avoimia. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

6. Toimintakauden 2013 toiminnan arviointi 

 

SONetBOTNIAn toimintasuunnitelma on vahvistettu vuosille 2013-2014. 

Ensimmäisen suunnitelmavuoden painopistealueet ja toimenpiteet on koottu liitteenä 

olevan taulukkoon.  
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Esitys: Käydään keskustelu tavoitteiden toteutumisesta ja tulevan vuoden 

kehittämiskohteista. 

Päätös: Käytiin keskustelua vuoden 2013 toiminnasta ja päivitettiin arviointitaulukko. 

 

 

7. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenteiden valmistelutilanne 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän loppuraportti on 

julkaistu 19.12.2013. Meneillään on lausuntojen antaminen luonnoksesta hallituksen 

esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 13.3.2014 mennessä. 

Osaamiskeskusten johtajat antanevat asiasta yhteisen lausunnon. 

 

Keski-Pohjanmaalla on johtavien viranhaltijoiden yhteistyönä valmisteltu esitystä 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenteiksi. (Luonnos 

11.11.2013/Tuija Tuorila). 

 

Esitys: Arto Rautajoki esittelee asiaa valtakunnallisesta näkökulmasta. 

 

Päätös: Kehitysjohtaja esitteli järjestämislakiehdotuksen pohjalta mahdollista tulevaa 

sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakennetta ja osaamiskeskusten roolia siinä. 

Diaesitys liitteessä. 

 

Maakunnallisen sote-rakenteen pohtimiseen palataan aikaisintaan keväällä 2014, kun 

järjestämislaki on palannut lausuntokierrokselta ja sosiaalihuoltolain valmistelu 

edennyt. Tuija Tuorilan luonnospaperi liitteenä. 

 

8. Hanke-asiat 

 

1. Terps2-hanke, Keski-Pohjanmaan osahanke, hyvinvointijohtaminen ja 

sähköinen hyvinvointikertomus jatkaa lokakuun loppuun 2014. 

 

2. Seniori-kaste 2014-2016  

Hakemus vireillä 3-vuotiseen KASTE-rahoitteiseen hankkeeseen, jonka toiminta-

alueena on Lappi, Kainuu, Oulunkaari, Lakeus ja Keski-Pohjanmaa. 

 

3. Yhdessä vireästi-hanke, hankehakemus vireillä RAY:lle yhteistyössä Keski-

Pohjanmaan vanhustenkotiyhdistysten, Centrian ja Kampa-hankkeen kanssa. 

 

4. TIPS – Tietoon perustuva sosiaalityö – Yliopistokeskus Chydenius hakenut 

Keski-Pohjanmaan liiton kautta kehittämisrahaa tutkimuksen, käytännön ja 

asiakasosallisuuden kehittämiseen. 

 

5. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa 

Kaste-ohjelman Pohjois-Suomen alueellisessa toimeenpanosuunnitelmassa 2012-

2015 on nostettu esille paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelut ja niiden 

saatavuus. Yleistäen on arvioitu, että 20 % asiakkaista työllistää 80 % työntekijän 

työpanoksesta. Mikä on Keski-Pohjanmaan kiinnostus lähteä hankkeeseen 

mukaan? 

Esitys: Merkitään hankeasiat tiedoksi ja keskustellaan osallistumisesta Pohjois-

Suomen hankehakemukseen. 
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Päätös: Seniori-Kaste hanke sai 1,2 milj.euroa valtionosuutta vanhuspalvelujen 

kehittämiseen tukemaan ikäihmisten kotona asumista. Kokkolan kaupunki hallinnoi 

hanketta. Keski-Pohjanmaan valtionosuus 324 581 euroa. 

Kohdasta 5. ei keskusteltu, koska kuntien edustajat eivät olleet paikalla. 

 

 

9. Keski-Pohjanmaan vammaispalvelujen kehittäjäverkosto 

 

Keski-Pohjanmaan toimintasuunnitelmassa on todettu vammaispalvelujen 

kehittämistarve. Vammaispalveluilla ei ole Keski-Pohjanmaalla ollut mahdollisuutta 

osallistua mihinkään kehittämishankkeisiin. Valtakunnallisessa KEHAS2 –ohjelmassa 

on linjattu kehitysvammahuollon muutoksia, jotka aiheuttavat osaltaan 

kehittämistarpeita maakunnassa.  

 

Toive SONetBOTNIan tuesta vammaispalvelujen maakunnalliselle kehittämiselle on 

tullut myös vammaispalvelujen palvelupäälliköltä. 

 

Esitys: Ohjausryhmä linjaa asiaa. 

Kehitysjohtaja kertoi, että vammaispalveluilla ei ole ylimaakunnallista 

kehittäjäverkostoa, mutta yhteisiä kokoontumisia on silloin tällöin ollut (esim. 

syksyllä 13 Härmässä). Tuula Mulju on SB:n vammaispalvelujen yhteyshenkilö. 

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymällä on Etelä-Pohjanmaalla vahva rooli 

kehitysvammahuollossa ja sen kehittämisessä. Koulutuksellista tukea on mahdollisuus 

saada SB:n kautta. 

  

Päätös:  Merkittiin kehitysjohtajan info tiedoksi. Kartoitetaan maakunnan 

vammaispalveluhenkilöstön kanssa vammaispalvelujen kehittämistarve ja päätetään 

sen jälkeen jatkotoimista. 

 

10. Tiedotusasiat 

Pohjois-Suomen hyvinvointia koskevan tiedontuotannon yhteistyöverkoston 

työseminaari Oulussa 28.1.2014. 

 

Alueellisen tietotuotannon ylimaakunnallinen kehittäjäryhmä Seinäjoella 

Mediwestissa 10.3.14. Kootaan maakunnallisten kehittäjäryhmien suunnitelmat ja 

sovitaan jatkosta. Mukana Kristiina Strandman kertoen K5-kuntien kehittämistyöstä. 

 

Centria ammattikorkeakoulun saanut määräaikainen toimiluvan. Siihen liittyen 

nuorten sosionomikoulutus siirretään Ylivieskaan syksystä 2014 alkaen. Sosionomien 

aikuiskoulutus alkaa 1/2015 Kokkolassa. Toimilupa edellyttää tiettyjä 

kehittämisvelvoitteita ammattikorkeakoululle.  

 

11. Seuraava kokous 

 

tiistaina 29.4.14 klo 10 

 

 

Liisa Ahonen 


