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1§ Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 
 

2§ Esityslistan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 
Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista 
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3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 

Esitys: Todetaan edellisen kokouksen pöytäkirja.  
http://www.sonetbotnia.fi/docs/060-CVF-Ohjausryhma_kokousmuistio_4_2011.doc 
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.  
  

4§ Tiedotusasiat 
Merkittiin tiedoksi:  
Tuija Tuorila toimii SONet BOTNIAn kehittämissuunnittelijan viransijaisena ajalla 1.2.2012-
31.1.2013.  

 
Merkittiin tiedoksi: 
SONet BOTNIAn harjoittelija (13.2.2012 alkaen Vaasan yliopiston opiskelija Emmi Kangas-
niemi) laatii  
- Pohjanmaan maakuntien alueella selvitystä sosiaalihuollon henkilöstön nykyisestä määrästä 
ja kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja poistumasta vuoteen 2015  ja 
- selvitystä Pohjanmaan maakuntien sosiaalihuollon johtamisesta 
 
Merkittiin tiedoksi: 
Vanhus/ikälain valmistelutyön eteneminen (liite 1) / Tuija Tuorila  
 
Merkittiin tiedoksi: 
Ma 21.5.2012 klo 12-15.30 STM:n Reijo Väärälä esittelee Kokkolassa sosiaalihuoltolain uu-
distamista 
SONet BOTNIAn johtoryhmän kehittämispäivä to 3.5.2012 Kokkolassa klo 9-15 Villa Elbas-
sa, Helmen rantakamari (alueellisen ohj.ryhmien pj:t ja varapj:t ovat tervetulleita, johtoryh-
män kokous klo 9 alkaen)  
 
Merkittiin tiedoksi: 
Hyvinvoinnin edistämisen johtaminen ja seuranta Keski-Pohjanmaalla ja Kruunupyyn kun-
nassa hankkeen myönteinen valtionavustuspäätös ja käynnistyminen (liite 2)/ Tuija Tuorila 
 
Anne Sormunen kertoi tässä yhteydessä, että Pohjanmaan maakuntien maakuntaliitot ovat 
päättäneet, että alueella tehdään hyvinvointibarometritutkimus asiantuntijakyselynä. Sormu-
nen toivoi, että uusia avauksia tehtäisiin myös hyvinvoinnin kehittämiseen liittyen.  TerPS2-
osahanke keskittyy ensisijaisesti hyvinvoinnin johtamisen kehittämiseen ja sähköisen hyvin-
vointikertomuksen käyttöönottoon. 
 

5§ Kaste-ohjelman asiat 
Esitys: Merkitään tiedoksi KASTE2-ohjelman tilanne sekä Keski-Pohjanmaalla valmistelussa 
olevan vanhustyön KASTE-hankeaihion valmistelun tilanne. 
 
Asian käsittely: Tuija Tuorila esitteli valmistunutta KASTE2-ohjelmaa (liite 3). 
(http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1578410). Ohjelmassa määritellään keskeisim-
mät sosiaali- ja terveyspoliittiset kehittämisen tavoitteet, kehittämistoiminnan ja valvonnan 
painopisteet sekä niiden toteuttamista tukevat keskeiset lainsäädäntöhankkeet, ohjeet ja suosi-
tukset. Vuosien 2012 - 2015 -ohjelma on osin jatkumo edellisellä ohjelmakaudella (2008-
2011) käynnistetylle kehittämistyölle. Laajoja uudistusprosesseja jatketaan, levitetään ja juur-
rutetaan toimivia käytäntöjä. KASTE2-ohjelman keskeisenä tavoitteena on hyvinvointi- ja 
terveyserojen kaventaminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja palvelujen jär-

http://www.sonetbotnia.fi/docs/060-CVF-Ohjausryhma_kokousmuistio_4_2011.doc�
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1578410�
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jestäminen asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti kestävästi. KASTE2-ohjelma muodostuu kuu-
desta osaohjelmasta, joita ovat: 
- Riskiryhmien osallisuus, hyvinvointi ja terveys 
- Lapset, nuoret ja lapsiperheet 
- Ikäihmiset 
- Palvelurakenne ja peruspalvelut 
- Tietoperusta ja tietojärjestelmät ja 
- Johtaminen ja työhyvinvointi.  
Hankehaun suhteen sosiaali- ja terveysministeriö harkitsee siirtymäaikaa kuluvalle vuodelle. 
Jos siirtymäaika toteutuu, vuoden 2012 hankehakuaika päättyyi vasta vuoden 2012 lopussa, 
muutoin 31.9.2012. Parhaillaan on käynnissä myös KASTE2-ohjelman mukaisten alueellisten 
toimeenpanosuunnitelmien valmistelu. Keski-Pohjanmaalta on lähdössä vuoden 2012 aikana 
yhdestä kahteen hankehakemusta. Tuija Tuorila esitteli lyhyesti Keski-Pohjanmaalla valmis-
teltavaa vanhustyön Kaste-hankeaihiota (liite 4). Hankkeen päätavoitteena on kehittää van-
hustyön palveluja ja toimintatapoja, jotka tukevat erityisesti ikääntyvien omaishoitoa lisää-
mällä joustavuutta ja vaihtoehtoja omaishoidon toimintakäytäntöihin. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi KASTE2-ohjelman sekä Keski-Pohjanmaalla valmistelussa olevan 
vanhustyön KASTE-hankeaihion valmistelun tilanne. 

 
6§ SONet BOTNIAn Keski-Pohjanmaan alueen toimintakertomus vuodelta 2011 ja SONet 

BOTNIAn yhteiset toiminnan painopisteet vuodelle 2012 
Esitys: Hyväksytään SONet BOTNIAn Keski-Pohjanmaan alueen toimintakertomus vuodelta 
2011 ja merkitään tiedoksi SONet BOTNIAn vuoden 2012 toiminnan painopisteet. 
 
Asian käsittely: Tuija Tuorila esitteli SONet BOTNIAn Keski-Pohjanmaan alueen toiminta-
kertomuksen vuodelta 2011 (liite 5) ja Arto Rautajoki puolestaan esitteli SONet BOTNIAn 
johtoryhmän vuodelle 2012 vahvistamat toiminnan painopisteet (liite 6).  
 
Päätös: Hyväksyttiin SONet BOTNIAn Keski-Pohjanmaan alueen toimintakertomus vuodelta 
2011 ja merkittiin tiedoksi SONet BOTNIAn vuoden 2012 toiminnan painopisteet. 
   

7§ SONet Botnian rahoituspohjan uudistaminen 
Esitys: Merkitään tiedoksi SONet Botnian johtoryhmän päätös SONet Botnian osaamiskes-
kustoiminnan rahoituspohjan uudistamisesta pohjalaismaakunnissa.  
 
Asian käsittely: Arto Rautajoki esitteli SONet BOTNIAN rahoituspohjaa ja siihen vaikuttavia 
tekijöitä. Pohjalaismaakuntien väestömäärä pienenee vuosittain ja asukaslukuun perustuva 
valtionosuus pienenee sillä perusteella. Vuodelle 2012 talous on 38 000 € alijäämäinen, mutta 
kuluva vuosi kuitenkin selvitään sopeuttamalla kulujen määrää tilanteeseen. Tämä tarkoittaa 
mm. sitä, että SONet BOTNIAn osa-aikaisesta toimistoresurssista joudutaan luopumaan. SO-
Net BOTNIA:n valtionosuus vuodelle 2012 on noin 291 000 €. Pelkästään SONet BOTNIAn 
henkilöstökulut olivat vuonna 2011 yhteensä 300 725 €. Vertailun vuoksi muilla osaamiskes-
kuksien alueilla valtionavustuksen osuus on 10 - 30 % rahoituksesta, kunta- ja hankerahoituk-
sen sekä muiden taustayhteisöjen muodostaessa merkittävän osan rahoituksesta. Valtionhal-
linnon kehyspäätöksessä on linjattu, että mm. osaamiskeskustoiminnan valtionosuutta supiste-
taan vuosittain 2,5 milj. €. Käytännössä toiminnan jatkaminen nykyisellä rahoituspohjalla ja 
kulurakenteella on erittäin vaikeaa.  
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SONet BOTNIAn johtoryhmä on päättänyt, että ensi vuodelle varataan väkilukuun perustuen 
kestävän toiminnan mahdollistavana ja valtionavustusta täydentävänä kuntarahoituksena 
80 000 €. Kuntarahoitusosuus jakautuu väkilukuun suhteutettuna vuonna 2013 seuraavasti: 
Kokkola 22 497,54 €, Seinäjoki 28 324,36 € sekä Vaasa 29 178,10 €. Kokkolan ja Vaasan 
kaupungit eivät ole vielä tehneet asiasta päätöstä, mutta ovat suhtautuneet tähän myönteisesti. 
Seinäjoen kaupunki on nyt uutena toimijana päättänyt osallistua rahoitukseen. Lisäksi SONet 
BOTNIAn johtoryhmä on päättänyt, että vuoden 2014 talousarviota varten SONet BOTNIA 
selvittää ja neuvottelee toimialueensa maakuntaliittojen tai kuntapohjaisesti yhteistoiminta-
alueittain väkiluvun perusteella lasketut kuntarahoitusosuudet sosiaalialan osaamiskeskustoi-
minnan perustaksi. Ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien kohdalla omarahoitusosuus on 
arvioitava erikseen, sillä ne ovat osallistuneet myös ruotsinkielisen sosiaalialan osaamiskes-
kus FSKC:n (Det Finlandssvenska Kompetenscentret Ab) pääomittamiseen. Tavoitteena kui-
tenkin on, että pohjalaismaakunnat voivat jatkaa toimintaa yhteisessä sosiaalialan osaamis-
keskuksessa. Mikäli yhteistä tahtotilaa ei löydy, on vaarana, että SONet BOTNIA hajaantuu.  
 
Arto Rautajoen esityksen jälkeen käydyssä keskustelussa todettiin, että hyvin alkaneen yhteis-
työn turvaamiseksi on tarpeen tiivistää yhteistyötä entisestään. Keskustelussa todettiin, että 
useimpien organisaatioiden talous on niukentunut ja tulevaisuuden näkymät ovat kokonaisuu-
dessaan haasteelliset. Rautajoki toi esiin, että joiltakin tahoilta on välittynyt ajatus, että osaa-
miskeskustoiminta kytkeytyisi erva-alueiden kautta. Pahimmillaan tämä tarkoittaisi, että SO-
Net BOTNIA jakautuisi kolmelle eri erva-alueelle. Tämän mukaisia keskustelunavauksia 
saattaa olla tulossa. Toisaalta voi palvelurakenneselvityksen myötä tulla kannanottoja tutki-
mus- ja kehittämistyön organisoimiseksi. Korkeakouluyhteistyön vahvistaminen on oleellista, 
jos halutaan pitää alueella yhteinen sosiaalialanosaamiskeskus. Tärkeää on myös rakentaa yh-
teyksiä tutkimus- ja sosiaalialan kehittämistoiminnan välille. Alueellinen yhteistyön rakenne 
perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa on välttämätön päällekkäisyyksien välttämiseksi.  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi SONet Botnian johtoryhmän päätös SONet Botnian osaamiskes-
kustoiminnan rahoituspohjan uudistamisesta pohjalaismaakunnissa. Keskustelun tuloksena 
todettiin, että roolijaosta ja yhteistyöstä on syytä käydä avointa keskustelua ja sen avulla pyr-
kiä kohti keskipohjalaista malli. 
 

8§   Alueellisen tietotuotantosuunnitelman laatiminen käynnistynyt Keski-Pohjanmaalla 
Esitys: Merkitään tiedoksi SONet BOTNIAn alueellisen tietotuotannon kehittäjäryhmän toi-
minnan ja tietotuotantosuunnitelman laatimisen käynnistyminen Keski-Pohjanmaalla. 
 
Asian käsittely: SONet BOTNIA ja Keski-Pohjanmaan liitto ovat yhteistyössä kutsuneet kool-
le SONet BOTNIAn ylimaakunnallisen tietotuotannon kehittäjäryhmän rinnalle perustetun 
maakunnan jäsenillä täydennetyn alueellisen kehittäjäryhmän. Tavoitteena on, että Keski-
Pohjanmaalle laaditaan suunnitelma alueellisen hyvinvointitietotuotannon kehittämiseksi. 
Työryhmä on kokoontunut kerran ja alkuvaiheessa on kartoitettu kyselyllä millaista hyvin-
vointitietoa maakunnassa kootaan.  
 
Asian esittelyn jälkeen käydyssä keskustelussa Arto Rautajoki tiedusteli, onko tarve järjestää 
maakuntaan kokous, jossa esiteltäisiin alueellista terveys- ja hyvinvointitietotutkimusta 
(ATH)? Keski-Pohjanmaalla SONet BOTNIA voisi yhteistyössä muiden maakunnan keskeis-
ten sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa järjestää tilaisuuden em. asiasta. ATH 
laajenee ensi syksynä valtakunnalliseksi, ja sen hyödyntämismahdollisuuksia voisi em. tilai-
suudessa avata. Esittelytilaisuus ei luonnollisestikaan sitoisi mihinkään, mutta antaisi lisää tie-
toa ATH:n hyödynnettävyydestä.  
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Päätös: Merkittiin tiedoksi SONet BOTNIAn alueellisen tietotuotannon kehittäjäryhmän toi-
minnan ja tietotuotantosuunnitelman laatimisen käynnistyminen Keski-Pohjanmaalla. Lisäksi 
päätettiin valmistella yhteistyössä keskeisten sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa 
marraskuulle 2012 maakuntaan tilaisuutta, jossa esitellään alueellista terveys- ja hyvinvointi-
tietotutkimusta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Arto Rautajoki selvittää yhteistyökontak-
tiensa kautta tilaisuuteen esittelijää. 

 
9§ Muut asiat 

SONet BOTNIAn seuraava ajankohtaistiedote ilmestyy toukokuussa. Siihen otetaan mielel-
lään vastaan ajankohtaista ja kiinnostavaa aineistoa. Materiaali Tuija Tuorilalle 
(tuija.tuorila@kokkola.fi) 15.5.2012 mennessä.  

 
11§ Seuraava kokous 

Esitys: Sovitaan seuraava kokousaika mielellään kesäkuun alkuun.  
Päätös: Päätettiin, että seuraavaan kokoukseen kutsutaan Pohjois-Suomen Kaste-
ohjelmapäällikkö Margit Päätalo esittelemään Kaste-ohjelman ajankohtaisia asioita. Tuija 
Tuorila vahvistaa kokousajankohdan myöhemmin sen mukaan, miten Margit Päätalolle sopii 
kokoukseen osallistuminen.  
 

12 §  Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20 

 
 

Kokouksen jälkeen osa kokoukseen osallistujista tutustui Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiat-
risen yhdistyksen Palvelutalo Kotikartanoon. 
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