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ASIAT: 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

2. Esityslistan hyväksyminen 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

4. Sosiaalialan osaamiskeskuksen ja perusterveydenhuollon yksikön yhteistyö Keski-

Pohjanmaalla 

5. Sosiaalialan osaamiskeskusten rahoituksen tilanne   

6. Sosiaalialan osaamiskeskusten lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle uudeksi 

sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi  

7. Paljon tukea tarvitsevat – KASTE –hankkeen valmistelun tilanne 

8. Tiedoksi  

9. Seuraava kokous  

10. Kokouksen päättäminen 

 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat. Keski-Pohjanmaan ammattiopisto on 

ilmoittanut, että edustajanaan ohjausryhmässä jatkaa koulutuspäällikkö Jaana Sinko, joka on nyt 

estynyt osallistumasta tähän kokoukseen. 
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2. Esityslistan hyväksyminen 

Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi esityslistan. 

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 

Edellisen kokous pidettiin 29.4.2014. Muistio on luettavissa 

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

Esitys: Ohjausryhmä hyväksyy muistion 29.4.2014. 

Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi muistion.  

 

 

4. Sosiaalialan osaamiskeskuksen ja perusterveydenhuollon yksikön yhteistyö Keski-

Pohjanmaalla 

 

Toimintakaudella 2014 on tavoitteena SONet BOTNIA:n ja Keski-Pohjanmaan 

perusterveydenhuollon yksikön (pth-yksikkö) yhteistyön kehittäminen kohti arjen 

yhteistyötä.  Osaamiskeskuksen edustajien ja pth -yksikön yhteistyöneuvottelu 

käydään 20.8.2014 ennen ohjausryhmän kokousta. Kehitysjohtaja ja 

kehittämissuunnittelija esittävät yhteenvedon neuvottelun tuloksista.  

 

Iiris Jurvansuu ja Arto Rautajoki kertoivat pth-yksikön kanssa juuri ennen 

alueohjausryhmän kokousta käydystä neuvottelusta, johon osallistui myös 

alueohjausryhmän varapuheenjohtaja Jussi Salminen. Neuvottelussa todettiin, että pth 

-yksikön ja oske:n toimintojen yhteensovittamiselle on hyvät edellytykset Keski-

Pohjanmaalla. Yhteisenä tavoitteena on ajan tasalla pysyminen Sote-alan 

kehittämistoimissa niin, että tehtävät tulevat yhteen sovitetuksi, toiminta täydentää 

toisiaan eikä synny päällekkäisyyksiä. SONet BOTNIA:n kehittämissuunnittelija 

kutsutaan jatkossa mukaan pth -yksikön kokouksiin. Pth-yksikön puheenjohtaja Ilkka 

Luoma on jo SONet BOTNIA:n alueohjausryhmässä mukana.  

 

Kehittämissuunnittelija nosti neuvottelussa esiin kysymyksen siitä, miten on 

tarkoituksenmukaista jatkaa hyvinvointitiedontuotannon työryhmän työskentelyä ja 

kestävän kehittämisrakenteen valmistelusta, jotka ovat keskeisiä SB:n Keski-

Pohjanmaan toimintasuunnitelmassa vuosille 2014-2015. Yhteistyöneuvottelussa 

todettiin, että päällekkäisen työn välttämiseksi nyt kannattaa odottaa sote-

järjestämislain mukaisen valmistelutyön käynnistymistä maakunnassa lähiaikoina. 

Siinä yhteydessä tultaneen ottamaan esille myös koulutuksen, tutkimuksen ja 

kehittämisen kokonaisuus, johon SB ja pth-yksikkö osallistuvat. 

 

Esitys: Ohjausryhmä käy keskustelun asiasta. Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle.  

Päätös: Ohjausryhmä kävi keskustelun asiasta ja käyty neuvottelu merkitään tiedoksi 

ohjausryhmälle.  

 

5. Sosiaalialan osaamiskeskusten rahoituksen tilanne 

 

Kehitysjohtaja Arto Rautajoki esittelee ajankohtaisen tilanteen osaamiskeskusten 

rahoituksesta vuodelle 2015.   

Kokouksessa Arto Rautajoki kertoi valtiovarainministeriön talousarvioesityksestä, 

joka toteutuessaan tarkoittaisi 33 % leikkausta v 2014 budjettiin. Määrärahan 

http://www.sonetbotnia.fi/60.html
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palauttamiseksi on tehty lukuisia vetoomuksia usealta eri taholta, jotka pitävät 

tärkeänä osaamiskeskusten toiminnan ylläpitämistä nykyisellä tasolla aikana, jolloin 

on meneillään mittava sote-palvelujen uudistaminen. Asiaan vaikuttamiseksi 

17.9.2014 pidetään eduskunnan pikkuparlamentissa Quo vadis –tilaisuus, johon 

SONetBOTNIA voi lähettää neljä henkilöä. Keski-Pohjanmaalta esitetään toiseksi 

osallistujaksi peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka. Jussi Salminen on 

mukana alustuksen pitäjänä. 

Keskustelussa Seppo Mattila toi esiin, että jos valtionosuus vähenee näin olennaisesti, 

kunnat eivät voi hoitaa sosiaalialan kehittämistä, sillä henkilöresurssit eivät riitä 

kehittämistoimintaan. 

Tuija Tuorila muistutti myös, että tärkeä peruste valtionosuuden säilyttämisen puolesta 

on se, että järjestötoimijoille on osaamiskeskuksen alueohjausryhmässä tullut tärkeä 

foorumi, jossa voi olla ajankohtaisten asioiden äärellä. Oske -toiminta kokoaa eri 

tahojen toimijoita ja on harvoja kolmannen sektorin yhteistyöfoorumeita.  

 

Esitys: Ohjausryhmä keskustelee asiasta. Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle 

Päätös: Ohjausryhmä keskusteli tilanteesta ja totesi tilanteen olevan huolestuttava ja 

että määrärahaleikkauksesta olisi huomattavia haittoja osaamiskeskusten ensi vuoden 

toiminnalle. Ohjausryhmä hyväksyi Tarja Oikarinen-Nybackan ja Jussi Salmisen 

Keski-Pohjanmaan alueen edustajiksi eduskunnan pikkuparlamentissa järjestettävään 

tapahtumaan 17.9.2014. Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi kehitysjohtajan 

tilannekatsauksen osaamiskeskusten rahoituksesta. 

 

 

6. Sosiaalialan osaamiskeskusten lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle uudeksi 

sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi  

 

Esitys: Arto Rautajoki esittelee ohjausryhmälle osaamiskeskusten lausunnon. Liite 1. 

Ohjausryhmä keskustelee asiasta esityksen pohjalta. Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Lausunto jaettiin kokouksen osallistujille. Arto Rautajoki esitteli lausuntoa 

tarkemmin ja se merkittiin tiedoksi alueohjausryhmälle. 

 

7. Paljon tukea tarvitsevat –KASTE –hankkeen valmistelun tilanne 

 

Hanketta on valmisteltu Posken/Kaisa Kostamo-Pääkön johdolla. Valmistelussa 

mukaan ovat tällä hetkellä tulossa Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Länsi-

Pohjan osakokonaisuudet, mahdollisesti myös Oulu ja Oulunkaaren alueet. Kokkolan 

sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä on tehnyt päätöksen mukaan lähtemisestä, 

samoin Jyta-alue. Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden suuruudeksi 

on kaavailtu kahta työntekijää, toinen sosiaali-, toinen terveyspalveluista.  

Iiris Jurvansuu esittelee kokonaishankkeen ja Keski-Pohjanmaan toiminnallisen 

osakokonaisuuden valmistelua. Hankehakemus on jätettävä syyskuun loppuun 

mennessä.  

 

Esitys: Ohjausryhmä keskustelee asiasta ja esittää täydentäviä kommentteja Keski-

Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden luonnosversioon. 

 

Aleuohjausryhmä keskusteli mahdollisuudesta liittää hankkeeseen tutkimus- ja 

oppilaitosyhteistyötä sekä hankeyhteistyötä. Alueohjausryhmä toivoo valmistelutyössä 

yhteistyötä TIPS –hankkeen projektityöntekijän Anne Saarelan (KYC) ja Pirjo Forss – 
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Pennaseen (Centria) kanssa. Hankeyhteistyöstä kannattaa mainita yhteistyö Väli-

Suomen Parempi arki –hankkeen kanssa. Lisäksi osallistujat toivat esiin hyviä 

käytäntöjä moniammatillisesta asiakas- ja potilasyhteistyöstä mm. kroonisen kivun 

potilaiden toimintamalli ja ASVA –hoitajamalli.   

 

Päätös:  Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi saadun esittelyn ja siitä käydyn keskustelun.   

 

8. Tiedoksi 

 

1. Keski-Pohjanmaan VI Hyvinvointifoorumi: Terveyden edistäminen Keski-

Pohjanmaan uusissa rakenteissa 21.8.2014 Kokkolan kaupungintalolla klo 9-15 

 

2. SOSIAALIHUOLTOLAKI – Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen haaste 

vai mahdollisuus?  SONet BOTNIAn ja SOSTEn järjestämä ylimaakunnallinen 

tilaisuus Seinäjoella 4.9. 14 klo 9:30-15.30 Frami, auditorio 2 

 

3. Pohjois-Suomen Seniori-kaste 2014-2016  

Aloitusseminaari on 12.9.2014 klo 12-15.30 Kokkolan kaupungitalolla. 

Hankkeen toiminta alkoi 1.5.2014. Hankejohtajana toimii YTM Liisa Ahonen, 

Keski-Pohjanmaan projektipäällikkönä sh Miia Okkonen-Mäkelä, 

projektityöntekijänä fysioterapeutti YAMK Anu Riutta-Huopana. 

Kehittämissuunnittelija Iiris Jurvansuu toimii koordinaatiotyöryhmän 

puheenjohtajana. Hankkeen tavoitteena on 1. Ikäihmisten kotona asumisen 

tukeminen, 2. Ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolistaminen sekä 3. 

Kuntouttavan toiminnan ja osaamisen kehittäminen.  

 

4. TIPS – Tietoon perustuva sosiaalityö - tutkimuksen, käytännön ja 

asiakasosallisuuden vuorovaikutuksena  
Maakuntaliitto myöntänyt kehittämisrahaa yliopiston koordinoimaan hankkeeseen 
30 000 euroa, Kokkolan kaupungin osuus 5 000 euroa ja Jyta-alue 2000 euroa. 

Hankkeen toteutusaika on 1.4.-31.12.2014. Kehittämissuunnittelija Iiris Jurvansuu 

toimii hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana.  
 

5. Kehittäjäverkostojen toiminta  
Lastensuojelun kehittäjäverkosto on aloittanut toimintansa keväällä 2014 ja on 

kolmen maakunnan yhteinen. Seuraava kokoontuminen on 26.8. klo 12-14 

Seinäjoella. 

Aikuissosiaalityön kehittäjäverkoston kokoontuminen on suunnitteilla lokakuulle 

2014.  

Vammaissosiaalityön kehittäjäverkoston kokoontuminen on 3.9.2014 klo 13 

Kokkolan kaupungintalolla. Alueena on Keski-Pohjanmaa ja Kruunupyy. 

Kokoontumisessa keskustellaan verkoston käynnistämisen tarpeesta, tavoitteista ja 

toimintatavoista. 

Vanhustyön kehittäjäverkosto on kolmen maakunnan yhteinen. 

Hyvinvointitietotuotannon ylimaakunnallinen kehittäjäryhmä kokoontuu 

22.9.2014 Vaasassa 

 

6. Pohjois-Suomen hyvinvointia koskevan tiedontuotannon verkoston neljäs 

työseminaari 1.10.2014 klo 13 – 16 Oulussa 
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7. Kokkolan sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi SONet BOTNIA:n 

päivitetyn toimintasäännön (Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.6.2014 § 113) 

SONet BOTNIAn toiminnasta määrätään osaamiskeskuksen perustamis-

sopimuksessa ja toimintasäännössä. Hallinnollisesti SONet BOTNIA on 

organisoitunut Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhteyteen. Yhtiöityminen 

tapahtui vuoden 2014 alusta lähtien, jolloin Seinäjoen ammattikoulun organisaatio 

irtautui Seinäjoen koulutuskuntayhtymästä.  SONet BOTNIAn perussopimus 

siirrettiin sellaisenaan Seinäjoen koulutuskuntayhtymästä Seinäjoen 

Ammattikorkeakoulu Oy:hyn.  SONet BOTNIAn toimintasääntö on päivitetty 

nykytilannetta ja käytäntöä vastaavaksi.  SONet BOTNIAn johtoryhmä hyväksyi  

kokouksessaan 21.2.2014 § 5 SONet BOTNIAn uuden toimintasäännön. 

Toimintasäännön mukaan Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy toimii 

osaamiskeskuksen juridisena henkilönä, joka toimii allekirjoituskäytännöissä 

hallintosääntönsä mukaisesti.  

SONet BOTNIAn johtoryhmä esitti toimintasäännön päivityksen SONet 

BOTNIAn sopimuskuntien hyväksyttäväksi, minkä jälkeen toimintasääntö 

toimitetaan Seinäjoen Ammatti korkeakoulu Oy:n hallitukselle hyväksyttäväksi. 

Kokkolan Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti sosiaali- ja terveysjohtajan 

esityksestä hyväksyä SONet BOTNIAn päivitetyn toimintasäännön.  

Sopimus on voimassa Kokkolan osalta toistaiseksi enintään 31.12.2016 asti. 

 

8. SONetBOTNIAN kehittämispäivä 9.5.14 Villa Elbassa 

Kehitysjohtaja Arto Rautajoki esittelee keskeiset asiat. 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi.   

 

Kohta 6: Tuija Tuorila toi esiin, että Keski-Pohjanmaalla on tärkeä seurata ja 

osallistua tämän aiheen tapaamisiin, kuten Pohjois-Suomen tiedontuotannon verkoston 

työseminaari. 

 

Kohta 8: Arto Rautajoki esitteli kehittämispäivän tuloksia. Johtoryhmä on halunnut 

kolmen pohjalaismaakunnan oske -yhteistyön jatkuvan verkostopohjaisesti. 

Johtoryhmän mielestä SONet BOTNIAssa maakuntien omat näkemykset ovat 

vahvana. Pöytäkirjaan liitetään Arto Rautajoen laatima tiivistelmä kehittämispäivän 

keskustelusta sekä siinä mainittu arviointitaulukko. Liitteet 1 ja 2. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi ohjausryhmälle. 

 

9. Seuraava kokous 

Seuraavat kokoukset pidetään  

6.10. klo 13-15 ja  

1.12.2014 klo 13-15.  

Molemmat kokoukset pidetään Kokkolassa. 

 

 


