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1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. 

 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään esityslista. 

Päätös: Hyväksyttiin. 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
 

Edellinen kokous pidettiin 20.8.2014. Muistio on luettavissa http://www.sonetbotnia.fi/60.html. 

Esitys: Ohjausryhmä hyväksyy muistion 20.8.2014. Kehittämissuunnittelija totesi että muistio on 

laitettu nettiin vasta 6.10.2014 ja muutti esityksen, että 20.8. kokouksen muistion käsittely siirretään 

seuraavaan ohjausryhmäkokoukseen. 

Päätös: Siirretään 20.8. kokouksen muistion käsittely seuraavaan kokoukseen. 
 

4. SONetBOTNIA:n visio ja strategiset painopisteet: keskustelu ja kommentointi 
 

Kehitysjohtaja on työstänyt esityksen SONet BOTNIAn vision ja strategisten painopisteiden 

päivittämiseksi. Esitys pohjautuu niihin näkemyksiin, joita osallistujat johtoryhmästä, 

alueohjausryhmistä ja henkilöstöstä esittivät 9.5.2014 pidetyssä kehittämispäivässä. Silloin 

osallistujilla oli vahva yhteinen tahtotila ja intressi pohjalaismaakuntien yhteistyön jatkamiseen, 

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


 

 

 

jossa SONet BOTNIA nähtiin ”elintärkeänä resurssina”. Osallistujien esittämien muutostarpeiden 

pohjalta visio on muotoutunut seuraavasti:  

 

Visio 2017:  
SONet BOTNIA on Pohjanmaan maakuntien alueen monialainen, ketterä verkostojen 

kokoaja ja yhteistyön rakentaja, moniosaaja ja vaikuttaja sosiaalisen ja hyvinvoinnin 

tutkimuksessa ja kehittämisessä. Sosiaalisella tarkoitetaan arjen sosiaalista toimintaa ja 

sen areenoita, joita ylläpidetään yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan vuorovaikutuksessa.  
 

 tukee sopimus- ja verkosto-organisaationa eheän, taloudellisesti kestävän ja vaikuttavan 

sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta 

 tukee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä ja siinä sosiaalialan ja sosiaalityön 

osaamisen kehittämistä  

 tukee julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä 

 tukee eri hallintokuntien, palvelun tuottajien ja alueiden yhteistyötä  

 tekee sopimusyhteistyötä ja osana maakunnallista tilannetta saa toimijat katsomaan eri 

alueiden tarpeita 

 kehittää ja hyödyntää toiminnassaan sosiaali- ja terveyspalvelujen alueellista 

tiedontuotantoa, tutkimusta ja arviointia 
 

Strategiset painopisteet: 

 sosiaalialan ja sosiaali- ja terveydenhuollon käytännönläheisen kehittämistyön tukeminen 

 sosiaalialan ja hyvinvointitiedontuotannon kehittäminen 

 sosiaalialan ja integroituvan sosiaali- ja terveydenhuollon monialaisen tiedolla johtamisen 

edistäminen 

 yhdentyvien alueellisten kehittämisen rakenteiden edistäminen (sosiaalialan 

osaamiskeskukset + perusterveydenhuollon yksiköt perustana)  

 Pohjoismainen yhteistyö (ml. pohjoismainen tieto ja osaaminen, asiakaslähtöinen 

tietotuotanto ja tutkimus sekä pohjoismaisten verkostojen rakentaminen, sosiaalialan 

osaaminen moniammatillisissa työkäytännöissä)  

 

Esitys: Ohjausryhmä keskustelee SONet BOTNIAn visiosta vuoteen 2017 ja strategisista 

painopisteistä sekä esittää alueohjausryhmän kommentit jatkovalmistelua varten. 

 

Kokouksessa kehitysjohtaja esitteli päivitetyn version Visiosta 2017, joka on muistiossa yllä. 

Ohjausryhmä keskusteli asiasta erityisesti siitä näkökulmasta, onko visiossa esitetty toiminta-alue 

ajankohtainen sote -järjestämislakiehdotuksen taustaa vasten.  Jos laki toteutuu, Keski-Pohjanmaa, 

Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa todennäköisesti kuuluisivat jokainen eri sote-alueeseen ja sote-alue 

päättäisi kehittämisrakenteesta. Ohjausryhmän jäsen Keski-Pohjanmaan liiton yhteyspäällikkö Anne 

Sormunen on välittänyt kokoukselle asiasta kommentin ja pyynnön, että valmistelussa 

huomioidaan, että maakunnallinen liitto esittää Keski-Pohjanmaan tuotantoalueelle valmisteltavaksi 

omaa tutkimus- ja kehittämisrakennetta, jossa yliopistokeskuksella on vahva rooli. Lisäksi 

Sormunen totesi kommentissaan, että uuden sote-alue -integraation näkökulmasta sitoutuminen 

SONet BOTNIA-rakenteeseen olisi tässä vaiheessa järkevää jättää vielä auki, kunnes on nähtävissä, 

miten muut alueen omat rakenteet kehittyvät.  

 

 Ilkka Luoma totesi Kokkolan kaupungin ja Peruspalvelukuntayhtymä Jyta:n antamat lausunnot sote 

-järjestämislaista ovat perusteluineen samansuuntaiset. Ne sisältävät kannanoton, että sote-alueen ei 

tulisi yksinään päättää tutkimus- ja kehittämisrakenteesta, vaan myös tuotantoalueille on jäätävä 

liikkumavaraa tutkimuksen ja kehittämistoiminnan osalta. Lausunnossa mainitaan: 



 

 

 

”Tutkimustoiminnan suunnittelussa, yhteensovittamisessa ja yhteistyön varmistamisessa sekä 

työvoimatarpeen ennakoinnissa ja koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä nähdään myös 

tuotanto-organisaatioilla olevan merkittävä rooli.”   

 

Ilkka Luoma totesi, että nyt on tarpeellista erityisesti sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon 

yksikön ja sosiaalialan osaamiskeskuksen vahva yhteistyö palvelujen integroimisessa ja palvelujen 

saamiseksi nykyistä asiakaslähtöisemmäksi, mitä esim. Paljon tukea tarvitsevien (PTT) hankkeessa 

on suunniteltu tehtäväksi. Yhteistyötä edistää myös sosiaalialan huomioiminen sairaanhoitopiirin 

perusterveydenhuollon yksikössä, jonka kokouksiin SB:n kehittämissuunnittelija osallistuu jatkossa 

asiantuntijajäsenenä.  

Myös ohjausryhmän puheenjohtaja Seppo Mattila totesi, että käytännön toiminnan 

yhteensovittaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa on nyt ajankohtainen ja tärkeä tavoite, PTT -

hankkeen tapaan.  

 
Tuija Tuorila toi esiin, että kun resurssit ovat niukat, niin tiedontuotannon ja kehittämisen 

koordinointi on tärkeää, jotta resurssit käytetään järkevällä tavalla. Kehittämissuunnittelijan on 

tärkeä olla mukana kehittämisrakenteen suunnittelussa.  

 

Arto Rautajoki totesi, että SONet BOTNIA on koko ajan halunnut vahvempaa yhteistyötä Kokkolan 

yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa ja pitänyt tärkeänä korkeakouluyhteistyön edistämistä ja tämä 

maakunnallinen tavoite on SONet BOTNIAN kannalta hyvä etenemissuunta. Sote-järjestämislain 

luonnos ei mainitse osaamiskeskuksia lukuunottamatta lain perusteluja, joissa viitataan sosiaalialan 

osaamiskeskusten ja perusterveydenhuollon yksiköiden hoitavan nykyisin tätä tehtävää. 

Lakiluonnoksen 32 §:ssä todetaan, että sosiaali- ja terveysalue huolehtisi yhtenäisten sosiaali- ja 

terveydenhuollon kehittämisrakenteiden muodostamisesta alueellaan ja kehittämisrakenteiden tulisi 

yhdistää sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoiminta integroituneeksi kokonaisuudeksi. 

Sosiaalialan osaamiskeskusten lakisääteiset tehtävät eivät ole muuttuneet, vaan ne ovat edelleen 

samat jotka määritellään sosiaalialan osaamiskeskuksia koskevassa laissa 
1  

 ja toimialueet 

valtioneuvoston asetuksessa sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta
2
 mukaiset. Tämä laki ei ole tällä 

hetkellä muutettavien sosiaali- ja terveydenhuollon lakien joukossa ja se ohjaa SB:n toiminnan 

suunnittelua.  

 

Yhteenvetona keskustelusta todetaan, että vuoden 2017 visiosta ohjausryhmä esittää johtoryhmälle 

tarkistusta, onko SB:n visio kolmen maakunnan yhteisestä osaamiskeskuksesta vielä ajankohtainen. 

Muilta osin ohjausryhmä näkee, että visio mahdollistaa osaamiskeskusten lakisääteisten tehtävien 

toteuttamisen ja se linjaa keskeisiä toimintatavoitteita. Strategiset painopisteet sisältävät 

alueohjausryhmän tärkeinä pitämät ajankohtaiset teemat. 

 

Päätös: Ohjausryhmä ehdottaa johtoryhmälle SONet BOTNIA:n vision tarkistamista siltä osin, 

onko visio kolmen maakunnan yhteisestä osaamiskeskusalueesta vielä ajankohtainen sote -

järjestämislakiehdotuksen taustaa vasten.  Muilta osin ohjausryhmä toteaa, että Visio 2017 linjaa 

hyvin toiminnan tavoitteita ja mahdollistaa monia erilaisia yhteistyön vaihtoehtoja 

osaamiskeskusten lakisääteisen toiminnan toteuttamiselle myös rakenteiden mahdollisissa 

muutosvaiheissa.  Strategisia painopisteitä ohjausryhmä pitää tärkeinä ja ajankohtaisina. 

  

                                                           
1
 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011230 

2
 http://www.sosiaalikollega.fi/poske/esittely/asetus.pdf 



 

 

 

 

5. Toimintakauden 2015-2016 alueellisen toimintasuunnitelman työstäminen  

 

Kauden 2015 -2016 alueellisessa toimintasuunnitelmassa olisi tarpeellista ottaa huomioon 

sellaiset toimintaympäristön muutokset, joita mahdollisesti voimaantulevat lakimuutokset 

aiheuttavat. Koska valtaosa näistä kysymyksistä on vielä avoimina, kehittämissuunnittelija 

esittää tulevan kauden valmistelun perustaksi päättyvän kauden toimintasuunnitelman 

päivittämistä huomioiden niitä muutosnäkymiä, joita syksyllä 2014 on näköpiirissä. SONet 

BOTNIAn Keski-Pohjanmaan toimintasuunnitelma 2013-2014 löytyy netistä:   

http://www.sonetbotnia.fi/docs/116-G7x 

SONet_BOTNIAn_K_Pn_toimintasuunnitelma_2013_16.9.2013.pdf. 

Esitys: Käydään evästyskeskustelu alueellisesta toimintasuunnitelmasta kaudelle 2015-2016 

nykyisen toimintasuunnitelman pohjalta. Kehittämissuunnittelija kirjaa kommentit ja valmistelee 

niiden pohjalta toimintasuunnitelman käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen. 

 

Päätös: 

Keskustelussa todettiin, että Keski-Pohjanmaan oske -toiminnassa ovat edelleen tärkeitä 

painopisteet  

1) Alueellisen sosiaalialan ja hyvinvointitietotuotannon kehittäminen,  

2) Sosiaalialan substanssialueiden osaamisen ja käytäntöjen kehittymisen vahvistaminen ja  

3) Kestävän kehittämisen rakenteiden muodostamisen edistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon 

eheäksi kokonaisuudeksi  

 Toiminta olisi hyvä keskittyä edelleen näihin aiheisiin. Läpäisyperiaatteina toiminnassa 

halutaan pitää sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön vahvistaminen, pitkäjänteinen 

kehittämistyö, sosiaalihuollon identiteetin vahvistaminen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden 

kehittymisen tukeminen.  

Järjestöyhteistyön kehittämisen vastuuta kantamassa on maakunnassa muita toimijatahoja (mm. 

Kosti ry ja Keski-Pohjanmaan liitto), ja SB:n toiminnassa järjestöyhteistyö sisältyy osallisuuden 

ja yhteisöllisyyden kehittymisen tukemiseen. Pohjoismainen yhteistyö ei Keski-Pohjanmaalla 

ole varsinaisesti strategian painopiste, mutta osallistumme Pohjoismaiseen yhteistyön 

toteuttamiseen niiltä osin, kuin SB:n lakisääteisenä toimintana se koskee Keski-Pohjanmaan 

toimialuetta.  Pohjoismaisen vastuualueeseen liittyvää toimintaa on hyvä esitellä 

alueohjausryhmälle ja maakunnan sosiaalialan verkostoille. Alueohjausryhmän jäsenten muita 

teemakohtaisia ehdotuksia Keski-Pohjanmaan toimintasuunnitelmaan ovat mm: sote-yhteistyön 

ja ehjien palveluketjujen työkäytäntöjen kehittäminen, alueellinen tiedontuottaminen, sote- ICT 

–strategian valmisteluun ja toteutukseen sosiaalialan näkemyksen lisääminen yhdessä  

perusterveydenhuollon kanssa, tulevan tuotantoalueen kannalta tärkeiden asioiden esillä 

pitäminen laajemman yhteistoiminnan valmistelun verkostoissa ja työryhmissä sekä alueellisten 

asiakaslähtöisten prosessien kehittäminen.  

Kehittämissuunnittelija ottaa esitetyt asiat huomioon kauden 2015-2016 toimintasuunnitelman 

valmistelussa, joka tulee ohjausryhmän seuraavaan kokoukseen vahvistettavaksi.  

 

6. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiehdotus / alueohjausryhmän näkemykset 

SONetBOTNIA:n lausuntoon lakiehdotuksesta  

Sosiaalialan osaamiskeskuksilta on pyydetty lausuntoa sosiaali- ja terveysministeriön asettaman 

sosiaali- ja terveyspalvelu -uudistuksen parlamentaarisen ohjausryhmän laatimasta luonnoksesta 

http://www.sonetbotnia.fi/docs/116-G7x


 

 

 

hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi 

laeiksi.  
 

Hallituksen esitysluonnos on julkaistu ministeriön internet -sivulla: 

http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot. Lisätietoa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta 

löytyy Internet-osoitteesta: www.stm.fi/sote-uudistus. 

 

Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jonka kysymykset on kohdistettu joihinkin 

hallituksen esitysluonnoksen säännöksiin. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella 

vapaamuotoisesti. Lausujat voivat ottaa kantaa myös muihin lakiluonnoksen säännöksiin sekä tuoda 

esiin vapaamuotoisia näkökulmiaan. Kyselyssä ei pyydetä suoraan lausumaan kehittämisen 

rakenteista, mutta SONet BOTNIA osallistuu sosiaalialan osaamiskeskusten yhteiseen 

vapaamuotoiseen lausuntoon, jossa otetaan kantaa myös tutkimuksen ja kehittämisen rakenteisiin. 

Lisäksi SONet BOTNIAlla on mahdollisuus antaa järjestämislain esityksestä oma lausunto.  

Tutkimus, koulutus ja kehittäminen –teema tulee olemaan keskeinen lausunnossa. Alueohjausryhmä 

voi esittää myös mahdollista muuta yleistä kommenttia asiaan. Lausunto tulee antaa 14.10. klo 

16.15. mennessä.  

Esitys: Kehitysjohtaja esittelee SONetBOTNIA:n lausunnon valmistelua. Ohjausryhmä käy 

keskustelun asiasta ja nostaa esiin alueemme kannalta lausunnossa huomioitavat asiat. 

 

Kehitysjohtaja kertoi, että sosiaalialan osaamiskeskukset ovat laatimassa oman lausunnon 

lakiesityksestä. SB:n johtoryhmä keskusteli lausunnon antamisesta kokouksessa 5.9. ja päätti oman 

lausunnon valmistamisesta mahdollisesti yhteisenä sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon 

yksiköiden kanssa. Teemoja, josta lausunnossa kommentoidaan, ovat kehittämistoiminnan rahoitus 

ja rakenteet. Ohjausryhmästä Ilkka Luoma on ollut valmistelemassa Kokkolan sosiaali- ja 

terveyslautakunnan ja Jyta:n peruspalvelukuntayhtymän hyväksymiä vapaamuotoisia 

asiantuntijalautakunnan antamia yhteneviä lausuntoja, jotka on hyväksytty Kokkolan osalta 30.9. 

kla ja Jyta:n osalta 2.10. Perhoa lukuun ottamatta kunnat tullevat liittämään tämän vapaamuotoisen 

lausunnon omaan webropol –vastausta täydentäväksi liitteeksi. Lausuntoa käsiteltiin jo kokousasian 

4 yhteydessä. Lausunto on liitteenä. LIITE 1. 

 

Päätös:  

Ohjausryhmä viittaa tutkimuksen ja kehittämisen osalta Kokkolan sosiaali- ja 

terveyslautakunnan ja Jyta:n peruspalvelulautakunnan hyväksymän lausuntoon sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.   

 

7. Sosiaalialan tiedonhallinnan alueellisen kehittämisen valtakunnallinen yhteistyöverkosto 

Valtakunnallisilla osaamiskeskuspäivillä Lappeenrannassa 28.-29.8.2014 käynnistettiin sosiaalialan 

tiedonhallinnan alueellisen kehittämisen valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Verkoston toiminnan 

tavoitteita ovat mm. vertailukelpoisen selvitystiedon tuottaminen, valtakunnallisen ja alueellisen 

kokonaiskuvan luominen, kehittämisen yhteensovittaminen ja työnjaosta sopiminen sosiaalihuollon 

tiedonhallintaa koskevissa asioissa. Verkoston toimintatapoja ovat säännölliset kokoontumiset ja 

tietohallinnan kehittämisestä tiedottamisen yhteinen postituslista. Verkostoa koordinoi Antero 

Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO:sta.  SONetBOTNIA:n yhdyshenkilöinä 

verkostossa ovat Iiris Jurvansuu ja Arto Rautajoki.  

 

 Esitys: Kehittämissuunnittelija esittelee verkoston tavoitteet ja toimintamuodot. Merkitään tiedoksi 

ohjausryhmälle. Muulta osin siirretään asian käsittely seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen, jolloin 

peruspalvelukuntayhtymä Jyta:n edustaja on myös paikalla.   

http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot
http://www.stm.fi/sote-uudistus


 

 

 

 

Tanja Witick toi esiin THL:n tiedonhallintaa koskevaa kehittämistyötä ja mm. SONTIKKA –

hankkeen. Tiedonhallintaan on haettavissa OPER –hankerahoitusta, jonka mahdollisesta 

hakemisesta voidaan keskustella seuraavassa kokouksessa. 
 

Päätös:  

Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 

 

8. Sosiaalialan opetusklinikoiden tapaaminen 16.9.2014 Seinäjoella 

SB järjesti pohjalaismaakuntien sosiaalialan opetusklinikoiden tapaamisen 16.9.2014 Seinäjoella. 

Siellä saatiin Seinäjoen, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan tutkimus- ja opetusklinikkatoiminnan 

tilannekatsaukset opetusklinikoiden valmistelemien esitysten pohjalta. Esittelyaineisto välitetään 

ohjausryhmälle myöhemmin sähköpostitse. Aila-Leena Matthies esitteli Keski-Pohjanmaan 

opetusklinikan ja Anne Saarela TIPS-hankkeen toimintaa. 

Tapaamisessa todettiin, että opetusklinikat toimivat hyvin eri tavoin ja yhteinen toiminta voisi 

jatkossa olla vuosittainen tapaaminen kuulumisten vaihdon ja bench marking-mielessä sekä ennalta 

sovitun teeman käsittely. Tapaamisessa nousi esiin myös näkemys, että Pohjanmaan maakunnissa 

on opetusklinikkatoimintaan pohjautuen huomattavan aktiivista opetuksen, tutkimuksen ja 

käytännön sosiaalialan työn yhteistyötä, jonka tarvitsisi lisää näkyvyyttä. Toiminnalla olisi 

valtakunnallista ja jopa kansainvälistä merkitystä. Yhteisenä tavoitteena opetusklinikoilla on 

yhteistyön lisääminen terveydenhuollon kanssa. 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 

 

Asian käsittely: Kehitysjohtaja totesi, että SONet BOTNIA:lla on erilainen rooli eri maakuntien 

opetusklinikkatoiminnassa. Pohjanmaalla FSKC ja SB yhdessä koordinoivat 

opetusklinikkaverkostoa. Etelä-Pohjanmaalla painottuu sosiaalityön tutkimusohjelmatyön ja SONet 

BOTNIAn näkökulman edistäminen (toiminnan laajentaminen Seinäjoelta koko maakunnan 

käsittäväksi) toiminnassa. Keski-Pohjanmaan opetus- ja tutkimusklinikkatoiminta on kiinni kuntien 

sosiaalihuollossa painottaen kuntanäkökulmaa opetukseen. SB:n rooli tässä yhteistyössä on yhdistää 

kuntanäkökulmaa ja koulutusta kehittämistoimintaan.  

Puheenjohtaja totesi hyvänä TIPS –hankkeen tavoitteen tuoda käytännön sosiaalityöhön 

konkreettisesti uusinta tutkimustietoa ja sosiaalityön opetusohjelman opettajille tietoa siitä, mitä 

tietoa sosiaalityössä käytännössä tarvitaan. TIPS -hankkeen jatkoksi on valmisteilla mittava ESR –

hanke, jonka valmistelussa olisi myös hyvä ottaa huomioon osaamiskeskuksen rooli hankkeessa.   

 

Päätös:  Merkitään tiedoksi. Kehittämissuunnittelija selvittää, miten SB voisi osallistua TIPS –

hankkeen jatkohankkeeseen.  

 

9. Katsaus ajankohtaisiin asioihin hankkeissa 

 

9.1.  Paljon tukea tarvitsevat – paljon palveluita käyttävät –kehittämishanke 2015-2017 

Hankehakemus valmistui ja jätettiin STM :lle 30.9.2014. Hankkeelle haetaan rahoitusta Kaste-

ohjelmasta. Hankkeen toteutusaika on1.2.2015 - 31.10.2017, toiminnallisissa 

osakokonaisuuksissa 1.3.2015 - 30.9.2017. Kokonaisbudjetti on 2.265.640 €, josta haettava 

valtionosuus 75 %  ja kuntien omarahoitusosuus 25 %. Hankkeen yhteisen hallinnon kulujen 

osuus on 249 102 €. Hankkeeseen osallistuvien toiminnallisten osakokonaisuuksien kustannukset 

ovat seuraavat: Kainuu 344 100 €, Keski-Pohjanmaa 478 000 €, Lappi 825 956 € ja Länsi-Pohja 



 

 

 

60.844 €. Yhteisen hankehallinnon kulut jaetaan toiminnallisten osakokonaisuuksien kesken 

suhteessa alueellisen kehittämistoiminnan budjetteihin. 

Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden omavastuuosuudet ovat yhteensä 134 261 € 

koko hankkeen aikana, joka jaetaan kapitaatioperusteen mukaan Kokkolan kaupunki 70 %  ja 

peruspalveluliikelaitos Jyta 30 %. Kokkolan sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt 

hankkeen 30.9.2014 ja Peruspalveluliikelaitos Jyta:n peruspalvelulautakunta käsittelee asian 

21.10.2014.  Hankesuunnitelma muistion liitteenä. LIITE 2. 

 

9.2.  Pohjois-Suomen Seniori-kaste 2014-2016 

Aloitusseminaari oli 12.9.2014 Kokkolan kaupungitalolla. Hankkeen toiminta alkoi 1.5.2014. 

Keski-Pohjanmaan projektipäällikkönä aloitti 1.10.2014 Margit Yli-Kotila, kun sh Miia 

Okkonen-Mäkelä siirtyi toiseen tehtävään.   

10. Kehittäjäverkostojen toiminta  
 

Lastensuojelun kehittäjäverkosto on aloittanut toimintansa keväällä 2014 ja on kolmen 

maakunnan yhteinen. Seuraava kokoontui 26.8. Seinäjoella. Seuraava kokoontuminen on 

Kokkolassa 27.11.2014 klo 10.30-15.00. 
 

Aikuissosiaalityön kehittäjäverkoston kokoontumisen aika syksyllä 2014 on sopimatta.  
 

Vammaissosiaalityön kehittäjäverkosto kokoontui 3.9.2014 Kokkolassa. Kokoontumisessa 

keskusteltiin verkoston käynnistämisen tarpeesta, tavoitteista ja toimintatavoista. Osallistujia 

tapaamisessa oli vain neljä henkilöä, kun osalle ilmoittautuneista tuli työesteitä. Osallistujat 

pitivät tarpeellisena maakunnallisen vammaissosiaalityön kehittäjäverkoston käynnistämistä ja 

samaa toivoivat viisi muuta osallistujaa, jotka olivat estyneitä ensimmäisellä 

kokoontumiskerralla. Verkoston toiminta-ajaksi toivottiin 1.9.2014-31.12.2016 ja 

kokoontumisia 3-4 krt vuodessa. Käsiteltävistä aiheista osallistujat priorisoivat 

henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelujen asioita, mutta myös muita käsiteltäviä aiheita 

kirjattiin. 
  
Vanhustyön kehittäjäverkosto on kolmen maakunnan yhteinen. Verkoston vetovastuuta ja 

toimintatapaa ei ole vielä sovittu SB:n henkilöstövaihdosten jälkeen. 
  
Hyvinvointitietotuotannon ylimaakunnallinen kehittäjäryhmän kokoontuminen 22.9.2014 

Vaasassa peruuntui. Uusi aika ei ole vielä päätetty. 
 

Pohjois-Suomen hyvinvointia koskevan tiedontuotannon verkoston neljäs työseminaari oli 

1.10.2014 Oulussa ja seuraava on 14.1.2015 klo 9.00 Oulussa. Työseminaarissa päädyttiin 

siihen, että sote -järjestämislain mukaisiin tiedontuotannon tarpeisiin vastaamiseksi olisi 

tarpeellista laatia Pohjois-Suomen alueelle tutkimus- ja kehittämisohjelma. Sen valmistelua 

koordinoi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Poske. Työskentelytavaksi sovittiin, että 

pienempi joukko henkilöitä kirjoittaa peruspaperin, joka laitetaan jakeluun laajalle verkostolle 

kommentoitavaksi ja täydennettäväksi. Ohjelmaluonnoksen tekoon kutsutaan alueen 

sosiaalialan osaamiskeskukset, perusterveydenhuollon kehittämisyksiköt, korkeakoulut ja 

keskeiset kaupungit. Lähtökohta todettiin olevan sellainen, että alueella on monipuolista 

hyvinvointia koskevaa tiedontuotantoa, ja tutkimus- ja kehittämisohjelman laadinnassa ei 

tarvitse kehittää uusia tiedontuotantomalleja. Ennemmin on kyse sen selkiyttämisestä, mitä ja 

miten olemassa olevilla järjestelmillä voidaan vastata ottaa sote –alueen tiedontuotannon 

tarpeisiin.  



 

 

 

 

Esitys: Esitetään johtoryhmälle tiedoksi, että Keski-Pohjanmaalla käynnistetään 

vammaissosiaalityön maakunnallinen kehittäjäverkosto, jonka tehtävänä on työstää 

vammaispalvelujen yhteisiä työkäytäntöjä, kartoittaa alan kehittämistarpeita ja valmistella 

kehittämistoimia. Verkoston toimikaudeksi esitetään 1.10.2014 – 31.12.2016.  Verkosto 

kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa ja kustannuksia kertyy lähinnä kahvituksesta kokoontumisen 

yhteydessä.  
 

Keskustellaan ohjausryhmän edustamien tahojen osallistumisesta Pohjois-Suomen hyvinvointia 

koskevan tiedontuotannon verkoston tutkimus- ja kehittämisohjelman laatimiseen. Todetaan, 

että SONet BOTNIA tulee osallistumaan ohjelman laatimiseen.  

Muilta osin merkitään tiedoksi ohjausryhmälle.  

 

Päätös:  

Esitetään johtoryhmälle tiedoksi Keski-Pohjanmaan maakunnallisen vammaissosiaalityön 

kehittäjäverkoston käynnistäminen toimikaudeksi 1.10.2014-31.12.2016. 

 

Ohjausryhmä päätti, että SONet BOTNIA osallistuu Pohjois-Suomen hyvinvointia koskevan 

tiedontuotannon verkoston piirissä laadittavan tutkimusohjelman laatimiseen. Ohjausryhmä 

haluaa tuotavaksi esiin myös, että tutkimusohjelman laatimisen menettelytapaa koskeva 

pohjapaperi pitäisi mennä hyväksyttäväksi alueen kaikille kunnille ja kaupungeille eikä vain 

keskuskaupungeille.  
 

Muulta osin merkitään tiedoksi. 

 

11. Tiedoksi  

Innotutor –koulutus – tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto/ Kehittämissuunnittelija on hakenut 

ja saanut esimiehiltään luvan osallistua THL:n Innotutor –koulutukseen, joka kestää lokakuusta 2014 

vuoden 2015 loppuun saakka ja siihen sisältyy 12 lähiopiskelupäivää. Koulutus on maksuton ja 

toteutetaan oppisopimuksena. 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 

Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 

12. Seuraava kokous 

Seuraava alueohjausryhmän kokous on aiemmin sovittu pidettäväksi 1.12.2014 klo 13-15. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:05 ja kiitti osallistujia. 


