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SONET BOTNIAN KESKI-POHJANMAAN TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2016 

Toimintaympäristön muutokset suuntaavat toimintaa  (tämä kappale päivitetään vielä vuoden-
vaihteen tilanteen mukaiseksi)  

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen Suomessa on tulossa suuria muutoksia, kun hallituk-
sen esitys laista sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä hyväksyttäneen vuoden 2014 lop-
puun mennessä. Uuden lain myötä palvelujen järjestämisen ja tuottamisen vastuut erotetaan toi-
sistaan. Järjestämisvastuun osalta maa jaetaan viiteen Sote -alueeseen ja Keski-Pohjanmaa esite-
tään kuuluvaksi Pohjoiseen alueeseen.  Tuotantovastuu tulee olemaan tuotantoalueilla, joita koko 
maassa on enintään 19 ja niistä Pohjoisella alueella enintään viisi. Keski-Pohjanmaalle tavoitellaan 
omaa tuotantoaluetta. Muutoksen tavoitteena on mm. perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen 
ja erikoissairaanhoidon yhteensovittaminen niin, että kuntalaiset voivat saada tarvitsemansa sosi-
aali- ja terveydenhuollon palvelut mahdollisimman yhtenäisen palvelujärjestelmän kautta ja että 
asukkaat saisivat tasavertaisesti peruspalveluja lähellä asuinpaikkaansa koko maassa. Sote -
järjestämislaki on suunniteltu tulevan voimaan tuotantoalueilla 1.1.2017 alkaen.  

Sote-aluejako vaikuttaa osaamiskeskusten toimintaan, mutta toimintakaudella 2015-2015 SONet-
BOTNIA toimii vielä osaamiskeskuksien toimintaa säätävän nykyisen lainsäädännön mukaisesti. 
Tulevaan muutokseen valmistaudutaan erityisesti ottamalla toiminnassa huomioon mahdollisim-
man paljon sosiaali- ja terveydenhuollon yhteensovittamisen edistäminen ja osallistumalla tulevan 
kehittämisrakenteen valmisteluun.  

Parhaillaan uudistetaan myös sosiaalihuoltoa säätelevää lainsäädäntöä. Usean lain muutosvalmis-
telu on meneillään ja uusittuaan lainsäädäntö tulee asettamaan uusia kehittämistarpeita useille 
sosiaalihuollon toimijoille.  

Sosiaalialan osaamiskeskusten nykyiset lakisääteiset tehtävät ovat hyvin ajankohtaiset:  

 kehittää ja välittää sosiaalialan osaamista ja asiantuntemusta 

 kehittää peruspalveluja sekä erityisosaamista vaativia erityis- ja asiantuntijapalveluja 

 turvata perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys 

 toteuttaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa 

 ylläpitää yhteistyötä alueellisten erityis- ja asiantuntijapalveluiden tuottamiseksi. 

SONet BOTNIAlla on lisäksi erityistehtävänä Pohjoismaisen yhteistyön välittäminen sosiaalialan 
osaamiskeskusverkoston kautta. 

Toimintasuunnitelmakauden aikana SONet BOTNIA tekee toimintaansa ja sosiaalialan kehittämistä 
alueellaan tunnetuksi kunnille ja kuntayhtymille, niiden luottamushenkilöille ja muille kehittämis-
organisaatioille. SONet BOTNIA jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen työsemi-
naarisarjaa, joka on suunnattu kunta-, sosiaali-, ja perusturvajohdolle, luottamushenkilöille sekä 
tutkimus-, kehittämis- ja opetusalan yhteistyökumppaneille.  
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Toimintasuunnitelma kattaa Keski-Pohjanmaan alueen, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon toimi-
joina ovat peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Jyta ja Kokkolan kaupunki. Kokkola tuottaa vastuu-
kuntamallilla myös Kruunupyyn kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut. Keski-Pohjanmaan ja Kruunu-
pyyn väestöpohja on yhteensä noin 75 340 asukasta (31.12.2013 Tilastokeskus). Palveluja tuote-
taan Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä suomen ja ruotsin kielellä. Alueen väes-
töstä noin 15 % on ruotsinkielisiä. Vaikka Keski-Pohjanmaata luonnehditaan haja-asutusalueeksi, 
välimatkat eivät ole valtakunnallisesti verrattuna pitkiä.  

Kuntayhteistyön lisäksi SONetBOTNIA:n keskeiset yhteistyökumppanit ovat Keski-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiirin perusterveydenhuollon kehittämisyksikkö, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, 
Centria ammattikorkeakoulu, Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto ja Keski-Pohjanmaan liitto.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa (Kaste) Keski-Pohjanmaa sijoittuu 
Pohjois-Suomen aluejohtoryhmän alaisuuteen yhdessä Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun 
kanssa. SONet BOTNIAn maakunnista Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa kuuluvat Väli-Suomen Kaste-
alueeseen. Yhteistyötä voidaan kuitenkin tehdä myös yli Kaste-aluerajojen. Toimintasuunnitelma 
kattaa Kaste2-ohjelman päätösvaiheen. 

Toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä huomioidaan alueen muut keskeiset sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kehittämistä linjaavat strategiat ja ohjelmat. Tällaisia ovat esimerkiksi Keski-
Pohjanmaan hyvinvointistrategia (http://www.keski-pohjanmaa.fi/tiedostot/Keski-
Pohjanmaan_hyvinvointistrategia_2015.pdf) ja alueen korkeakoulujen Botnia-strategia 
(http://www.chydenius.fi/esittely/yliopistokeskus/hallinto/botnia-strategia . Lisäksi SONet BOTNIA 
osallistuu Keski-Pohjanmaalla maakuntastrategian ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 
hyvinvointiosioon.  SONetBOTNIA osallistuu myös toimintakaudella 2015-2016 aktiivisesti maa-
kuntaliiton erilaisiin työryhmiin  ja tilaisuuksiin kuten esim. Keski-Pohjanmaan hyvinvointifoorumit. 
 
Toimintakauden aikana SONetBOTNIA ottaa valmistelutyössä huomioon ja osallistuu Sote-
järjestämislain pohjalta tehtävään valmistelutyöhön sekä sote-alueiden että tuotantoalueiden 
valmisteluun omalla toimialallaan sekä sosiaalialan osaamiskeskuksille mahdollisesti osoitettavissa 
tehtävissä.  
 
SONet BOTNIA:n visio ja strategia on päivitetty vuoteen 2017. Niiden pohjalta osaamiskeskuksen 
toiminnan painopisteet vuosille2015-2016 ovat  

 
1. SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN KEHITTÄMINEN (aikuissosiaalityö, lastensuojelu, lasten, 

nuorten ja perheiden palvelujen monialainen kehittäminen, vammaispalvelut ja ikäihmisten palve-
lut 

2. ALUEELLISEN SOSIAALIALAN JA HYVINVOINTITIEDONTUOTANNON KEHITTÄMINEN (alueellisten 
ohjausryhmien valitsemilla substanssialueilla)  

3. SOSIAALIALAN JA INTEGROITUVAN SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON MONIALAISEN TIEDOLLA-
JOHTAMISEN EDISTÄMINEN 
 

4. YHDENTYVIEN ALUEELLISTEN KEHITTÄMISEN RAKENTEIDEN EDISTÄMINEN (sosiaalialan osaamis-
keskukset + perusterveydenhuollon yksiköt perustana) 
 

http://www.keski-pohjanmaa.fi/tiedostot/Keski-Pohjanmaan_hyvinvointistrategia_2015.pdf
http://www.keski-pohjanmaa.fi/tiedostot/Keski-Pohjanmaan_hyvinvointistrategia_2015.pdf
http://www.chydenius.fi/esittely/yliopistokeskus/hallinto/botnia-strategia
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5. POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ (ml. pohjoismainen tieto ja osaaminen, asiakaslähtöinen tietotuotan-
to ja tutkimus sekä pohjoismaisten verkostojen rakentaminen, sosiaalialan osaaminen moniamma-
tillisissa työkäytännöissä)  

 
Toiminnassa tavoitteena on painopisteitä läpileikaten pitkäjänteinen kehittämistyö, osallisuuden ja yhtei-
söllisyyden kehittymisen tukeminen, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteensovittaminen sekä sosiaalihuollon 
identiteetin vahvistaminen.   

1. Sosiaalialan käytännönläheinen kehittäminen  

Käytännönläheinen kehittäminen painottuu kehittäjäryhmätoimintaan, hankkeiden valmisteluun ja kehit-
tämishankkeiden toteutukseen osallistumiseen. Läpäisyperiaatteella edistetään asiakkaita osallistavia kehit-
tämisen ja arvioinnin käytäntöjä sekä työyhteisöjen ja työntekijöiden ammatillista kehittymistä tukevia käy-
täntöjä ja rakenteita. Keski-Pohjanmaalla keskitytään toimintakaudella erityisesti 2015-2016 seuraaviin 
käytäntöihin: 

Keski-Pohjanmaan verkostot 

 Keski-Pohjanmaan aikuissosiaalityön kehittäjäverkosto järjestää 4 työkokousta vuosittain.  
Vuoden 2015 tapaamisissa käsitellään uuden sosiaalihuoltolain vaikutuksia sosiaalityön 
käytäntöihin.  
 

 Vammaissosiaalityön Keski-Pohjanmaan kehittäjäverkosto : 4 kokoontumista / vuosi. Tee-
moina mm. kuljetuspalvelujen kehittäminen, osallisuuden edistäminen, hyvien käytäntöjen 
ja toimintamallien esittely, palveluprosessien kehittäminen, tarpeiden tunnistaminen, pro-
sessien mallintaminen ja kehittämistoimien valmistelu.  

 
 Päihde- ja mielenterveystyötä kehitetään aktiivisesti ja SONet BOTNIA osallistuu tähän ke-

hittämisyhteistyöhön. SONet BOTNIA osaltaan edistää Keski-Pohjanmaan maakunnan ja 
Kruunupyyn kunnan päihde- ja mielenterveysstrategian 2012 – 2016 ja sen toimenpide-
suunnitelman toteutumista, käytäntöön jalkauttamista ja seurantaa. 

 
 Päihdekeskus Portin toiminnassa jatkuu kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon, sairaanhoi-

topiirin ja kolmannen sektorin toimijoiden kehittämisyhteistyö. Kehittämissuunnittelija 
osallistuu Päihdekeskus Portissa ja kiinteästi sen kanssa työskentelevän sosiaali- ja tervey-
denhuollon henkilöstön valmentamisen ja osaamisen kehittämisen suunnitteluun.  Kehit-
tämissuunnittelija osallistuu Pelipilotti-hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn.  
 

 Lastensuojelu- ja perhetyössä selvitetään maakunnan tarve ja halukkuus lapsiperheiden 
palvelujen monialaisen toimijaverkoston muodostamiseen mm. Nuppu -hankkeessa kehite-
tyn monialaisen työn tukemiseksi.   

 
 Seniori Kaste –hanke toimii ajalla 1.3.2014-31.10.2016. Hanketta hallinnoi Kokkolan kau-

punki.  Yhteistyössä on sovittu niin, että SenioriKaste vastaa Keski-Pohjanmaan vanhustyön 
kehittämisverkostojen toiminnoista hankkeen aikana. Kehittämissuunnittelija toimii hank-
keen koordinaatiotyöryhmän puheenjohtajana. 
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Keski-Pohjanmaan alueen toiminnoissa vastuuhenkilö on kehittämissuunnittelija. 
 
Koko SONetBOTNIA:n alueen yhteiset verkostot 

 Vanhustyön tutkimus- ja kehittämistyöryhmä on toiminut SONet BOTNia:n alueella vuodes-
ta 2007 alkaen. Toimintaan ovat osallistuneet SONet BOTNIAn  lisäksi Keski-Pohjanmaan, 
Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja 
Vaasan yliopiston edustajat. Toimintakaudella 2015-2016 selvitetään tarpeita ryhmän toi-
minnan jatkamiselle. Tavoitteena on järjestää kaksi teemakokousta vanhustyön alalta kol-
men maakunnan yhteisenä toimintana.  Vastuuhenkilö Iiris Jurvansuu. 

 Vammaispalvelujen ylimaakunnallinen yhteistyö: 2 teemakokoontumista. Aluehallintoviras-
to ja SB yhteistyössä valtakunnallisen vammaispalvelujen oske -verkoston kanssa. Lainsää-
dännön uudistamiseen liittyvät kysymykset. Vastuuhenkilöt kehittämissuunnittelijat Tuula 
Mulju ja Iiris Jurvansuu. 

 Lastensuojelun alueellinen kehittäjäverkosto kokoontuu 3-4 krt/vuosi. Vastuuhenkilöt Anne 
Saarijärvi ja Tuula Mulju.  

 

2. Alueellisen sosiaalialan ja hyvinvointitietotuotannon kehittäminen  

Kuntien ja kuntayhtymien tehtävänä on tuottaa tietoa kuntalaistensa hyvinvoinnista. SONet BOT-
NIAn tavoitteena on kehittää alueellaan hyvinvoinnin ja sosiaalialan tietotuotantoa, tiedonhallin-
taa ja tiedon hyödyntämistä. SONet BOTNIA on koordinoinut hyvinvoinnin ja sosiaalialan tietotuo-
tannon maakunnallisten työsuunnitelmien valmistelua ja ohjelmien kooste viimeistellään alku-
vuonna 2015. Keski- Pohjanmaalla maakunnan hyvinvointistrategiassa painotetaan yhteisöllisyy-
den ja osallisuuden edistämistä ja hyvinvointi ymmärretään laaja-alaisena käsitteenä, jossa myös 
liikunnan, kulttuurin ja järjestöjen toimijoilla on merkittävä osuus.   Tämän vuoksi hyvinvointitieto-
tuotannossa ja palvelujen kehittämisessä halutaan nostaa esiin ja tehdä näkyväksi myös asiakkai-
den, kuntalaisten ja järjestöjen osallisuutta. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tekee kansainväli-
sestikin korkeatasoista tutkimusta kuntalaisosallisuudesta ja yhteisöllisyydestä.  

 Pohjalaismaakuntien ylimaakunnallisen kehittäjäryhmän työkokouksien järjestäminen (SO-
NetBOTNIAn alue) 

 Alueellisen hyvinvointia koskevan tiedontuotannon kehittämissuunnitelman laatimiseen 
osallistuminen Keski-Pohjanmaalla 

 Pohjois-Suomen hyvinvointia koskevan tiedontuotannon työryhmään ja siellä laadittavan 
tutkimus- ja kehittämissuunnitelman valmisteluun osallistuminen ja Keski-Pohjanmaan 
suunnitelman yhteensovittaminen siihen 

 SONetBOTNIA osallistuu yliopistokeskuksen TIPS –hankkeen (Tietoon perustuva sosiaalityö) 
ja jatkohankkeen toteuttamiseen, mikäli se saa rahoituksen.  

 Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön osaamistarpeen kartoituksen päivitykseen osallis-
tuminen Keski-Pohjanmaalla  
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 SONet BOTNIA voi vaikuttaa alueellisen sosiaalialan ja hyvinvointitiedontuotannon kehit-
tämiseen laatimalla asian tueksi erilaisia lausuntoja ja kannanottoja. 

 
3. Sosiaalialan ja integroituvan sosiaali-  ja terveydenhuollon monialaisen tiedollajohtamisen 

edistäminen  
 
 SONetBOTNIA on valmistellut Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden hank-

keeseen Paljon tukea tarvitsevat – Paljon palveluita käyttävät –kehittämishankkeeseen, jo-
ka on suunniteltu toteutettavaksi Pohjois-Suomen Kaste-alueella Kainuun, Keski-
Pohjanmaan, Lapin ja Länsi-Pohjan alueilla. Hankkeen yhtenä osatavoitteena on integroitu-
van sosiaali- ja terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen yhteensovittaminen ja 
vaikuttavien toimintamallien kehittäminen useita ja paljon palveluita käyttäville asiakkaille. 
Hankkeelle on haettu rahoitusta Kaste-ohjelmasta.  SONet BOTNIA osallistuu hankkeen 
edistämiseen Keski-Pohjanmaalla. 
 

 Sosiaalialan alueellisen tiedonhallinnan valtakunnalliseen verkostoon (Stake-verkosto) osal-
listuminen, sosiaalialan tiedonhallintaa koskevan kehittämistyöhön ja kehittämistoimia 
koskevan tiedon jalkauttamiseen osallistuminen. SONetBOTNIa:n yhteyshenkilöt Iiris Jur-
vansuu ja Arto Rautajoki. 

 SONet BOTNIA tukee kuntia hyvinvointitiedon käsittelyn ja tulkinnan prosessissa. Seura-
taan sähköisen hyvinvointikertomuksen jatkokehittämistä ja tarvittaessa SONetBOTNIA 
koordinoi kuntien yhteyshenkilöiden verkostoyhteistyötä.  

 
 

4. Yhdentyvien alueellisten kehittämisen rakenteiden edistäminen (sosiaalialan osaamiskeskukset 
ja perusterveydenhuollon yksiköt perustana) 

 

 SONet BOTNIA toimii kaudella 2015-2016 aktiivisesti maakunnan sosiaali- ja terveyden-
huollon kehittämisrakenteen edistämiseksi. Lähtökohtana Keski-Pohjanmaalla on tuotan-
toalueen yhteydessä toimiva kehittämisrakenne, jonka perustan muodostavat sosiaalialan 
osaamiskeskus ja sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon kehittämisyksikkö, läheisessä 
yhteistyössä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Centria AMK:n kanssa ja verkostoi-
tuen myös muiden alan kehittämistahojen kanssa maakunnassa. Kehittämisyksikkö tekee 
yhteistyötä Pohjoisen Sote-alueen kehittämisrakenteen sekä SONetBOTNIAn alueen osaa-
miskeskus-yhteistyön kanssa sen mukaan kuin on tarkoituksenmukaista. 

Opetus- ja tutkimusklinikkatoimintaa (Sosklinikka) on Keski-Pohjanmaalla myös hahmoteltu osana 
maakunnan kestävää kehittämisrakennetta. Sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikan tarkoituksena 
on tiivistää yhteistyötä niin sosiaalialan koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan kuin työ-
elämäyhteistyönkin taholla. Sosiaalityön kehittämisen kautta vaikutetaan suoraan keskipohjalais-
ten ihmisten hyvinvointiin. Samalla parannetaan ammatillista osaamista, koulutuksen laatua ja 
alan arvostusta sekä lisätään sosiaalialaa koskevaa tietoisuutta. Kokkolan yliopistokeskus Chydeni-
us valmistelee opetus- ja tutkimusklinikkatoiminnan kehittämistä ESR-hankkeena (TIPS), joka ajoit-
tuu vuosille 2015 – 2016. 
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 SONet BOTNIA kutsuu alueensa sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikkatoimijoita yhteisiin 
työkokouksiin kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi ja tämä yhteistyö tulee jat-
kumaan vuosittaisen vertaisverkoston tapaamisen muodossa toimintakaudella 2015-2016.  

Järjestöyhteistyön kehittäminen 

SONet BOTNIA on tehnyt järjestöyhteistyötä Keski-Pohjanmaalla eri yhteyksissä, mm. SONet BOT-
NIAn alueellisessa ohjausryhmässä. Keskipohjalaisten järjestöjen Yhteisöklubi Silta on saatuaan 
pysyväisluontoisen tuen toiminnalleen Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY), tarjonnut keväästä 
2011 alkaen uusissa toimitiloissaan järjestöille uudenlaisia mahdollisuuksia toiminnan kehittämi-
seksi.  Myös yhteistyötä SOSTE ry:n kanssa jatketaan toimintakaudella 2015-2016. Järjestöyhteis-
työn myötä kansalaisnäkökulma on vahvistunut ja tullee myös toimintakaudella 2013-2014 vahvis-
tumaan sosiaalialan toimijakentässä ja useat kehittämishankkeet ovat tehneet yhteistyötä koke-
mustutkijoiden kanssa.  

Pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen 

(tähän päivitetään sisältö myöhemmin)
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SONET BOTNIAN JOHTORYHMÄ 2013-2014  (päivitetään myöhemmin) 

Varsinainen jäsen 
 

Varajäsen 

 

Peter Granholm 
Kehittämispäällikkö, Pietarsaari 
Strenberginkatu 1, 68600 JAKOBSTAD 
puh:06 786 3247 / gsm: 044 721 1247 
email: peter.granholm@pietarsaari.fi 

 

Hannele Grankvist 

Osastopäällikkö, Pietarsaari 

Strenberginkatu 1, 68600 JAKOBSTAD 

tel: (06) 785 1251 / gsm: 050 548 6253 

e-mail: hannele.grankvist@pietarsaari.fi 

 

Jussi Salminen 
Sosiaali- ja terveysjohtaja, Kokkola 
PL 43, 67101 KOKKOLA 
tel: 06 8289 444 / gsm: 044 7809 450  
e-mail: jussi.salminen@kokkola.fi 

 

Seppo Mattila 

Palvelujohtaja, Kokkola 

PL 43, 67101 KOKKOLA 

tel: 06 8289 111 / gsm: 044 7809 446  

e-mail: seppo.mattila@kokkola.fi 

 

Aila-Leena Matthies 
Sosiaalityön professori 
Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius 
PL 567, 67701 KOKKOLA 
06-8294319 / 040-7422199 
e-mail: aila-leena.matthies@chydenius.fi 

 

Merja Joutsen-Onnela 

Tutkimus- ja innovaatiojohtaja, 

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 

Terveystie 1, 67200 KOKKOLA 

puh: 06 8254 275 

e-mail: merja.joutsen-onnela@cou.fi 

 

Asta Heikkilä 
Yksikön johtaja 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
PL 158, 60101 SEINÄJOKI 
tel: 020 124 5111 / gsm: 040-8302201 
e-mail: asta.heikkila@seamk.fi  

 

Päivi Rinne 

Lehtori 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

Keskuskatu 34 , 60100 SEINÄJOKI 

tel: 020 124 5122 / gsm: 040-8304190 

email: paivi.rinne@seamk.fi 

 

Eija Ala-Toppari-Peltola 
Sosiaalipalvelujen johtaja, Ky. Kaksineuvoinen 
Kirkkotie 10, 62200 Kauhava 
(06) 2412 4270/ 050-414 6270 
eija.ala-toppari-peltola@kaksineuvoinen.fi  

 

Maria-Liisa Nurmi 

Perusturvajohtaja, Alavus 

PL 14, 63301 ALAVUS 

tel: 06 25251 200 / gsm: 040-554 9528 

e-mail: maria-liisa.nurmi@alavus.fi 

 

Harri Jokiranta 
Apulaiskaupunginjohtaja, Seinäjoki 
Seinäjoen kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus 
Kirkkokatu 8 C, PL 229, 60101 Seinäjoki 
tel: 358 6 416 2499 / gsm: 358 40 5178 726 
e-mail: harri.jokiranta@seinajoki.fi 

 

Markku Valo 

Hallintopäällikkö, Seinäjoen kaupunki 

Seinäjoen kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus 

Kirkkokatu 8 C, PL 229, 60101 Seinäjoki 

tel: 06 416 2499/ gsm: 040 517 8726 

e-mail: markku.valo@seinajoki.fi 

 

Yvonne Holming 
Socialdirektör, Malax Kommun 
Malmgatan 5, 66100 MALAX  
tel: 06 347 7321 

Alice Backström 

Socialdirektör, Korsholm 

Centrumvägen 4, 65610 KORSHOLM  

tel: 06 327 7214 / gsm: 050 337 7432 

e-mail: alice.backstrom@korsholm.fi 
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mailto:jussi.salminen@kokkola.fi
mailto:seppo.mattila@kokkola.fi
mailto:aila-leena.matthies@chydenius.fi
mailto:merja.joutsen-onnela@cou.fi
mailto:%20asta.heikkila@seamk.fi
mailto:paivi.rinne@seamk.fi
mailto:eija.ala-toppari-peltola@kaksineuvoinen.fi
mailto:maria-liisa.nurmi@alavus.fi
mailto:harri.jokiranta@seinajoki.fi
mailto:markku.valo@seinajoki.fi
mailto:alice.backstrom@korsholm.fi
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e-mail: yvonne.holming@malax.fi 

 

Jukka Kentala, perusturvajohtaja 
Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto 
Vaasanpuistikko 20 B, PL 241  
65101 VAASA 
p. 06 325 1111 (vaihde), 040 718 3660 
email: jukka.kentala@vaasa.fi 

 

Erkki Penttinen 

Sosiaalityön ja perhepalveluiden johtaja  

puh. (06) 325 2610 / GSM 040 847 2610 

e-mail: erkki.penttinen@vaasa.fi  

 

Pirkko Vartiainen 
Professori, sosiaali- ja terveyshallinto 
Vaasan yliopisto 
PL 700, 65101 VAASA 
tel: 06 3248 411 / gsm: 050 555 5613 
e-mail: pirkko.vartiainen@uwasa.fi 

 

Maritta Vuorenmaa 

Kehittämispäällikkö, Stakesin Vaasan alueyksikön vastuu-

henkilö 

GSM 040 513 3024 

e-mail: maritta.vuorenmaa@thl.fi  

 

Arto Rautajoki, esittelijä/sihteeri. 
Kehitysjohtaja, SONet Botnia.  
tel: 020 1245 141 / gsm: 040 8304 189 
email: arto.rautajoki@seamk.fi 

 

 

 

YHTEYSTIEDOT – KESKI-POHJANMAA: 

Iiris Jurvansuu, kehittämissuunnittelija  

SONet BOTNIA 

Sosiaali- ja terveystoimi, Kokkolan kaupunki 

Kauppatori 5, 67100 Kokkola 

p. 044 7809 976(keskus 06 8289111), s-posti: ii-
ris.jurvansuu@kokkola.fi 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yvonne.holming@malax.fi
mailto:jukka.kentala@vaasa.fi
mailto:erkki.penttinen@vaasa.fi
mailto:pirkko.vartiainen@uwasa.fi
mailto:maritta.vuorenmaa@thl.fi
mailto:arto.rautajoki@seamk.fi
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KESKI-POHJANMAAN ALUEELLINEN OHJAUSRYHMÄ 2013-2014 (päivitetetään myöhemmin) 
 

Kokkolan kaupunki / perussopimusosapuoli  
Palvelujohtaja, sosiaali- ja vammaispalvelut, Seppo Mattila  
Sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Salminen, varajäsen 

 
Laatu- ja kehittämispäällikkö Tanja Witick 
(Kehittämisjohtaja Tuija Tuorila, varajäsen)  
 

 

Muut kunnat ja kuntayhtymät 

JYTA - peruspalveluliikelaitos  
Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka 
Palvelujohtaja, perheiden palvelut, Pekka Kauppinen, varajäsen 
 
Palvelujohtaja, kotihoito ja asumispalvelut, Reetta Hjelm, 
 
Pietarsaaren kaupunki 
Vanhushuollon päällikkö Pirjo Knif 
 

 

Koulutus, tutkimus ja kehittäminen 

Centria ammattikorkeakoulu  
Tutkimus- ja innovaatiojohtaja, sosiaali- ja terveysala, Merja Joutsen-Onnela 
Yliopettaja Pirjo Forss-Pennanen, varajäsen 
 
Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto 
Lehtori Marjut Levoska 
Rehtori Kaija Kähäri-Wiik, varajäsen 
 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 
Sosiaalityön yliopisto-opettaja Anu-Riina Svenlin 
 
Perusterveydenhuollon kehittämisyksikkö 
Ylilääkäri Ilkka Luoma 
 

 

Palveluntuottajat, järjestöt, hankkeet 

Keski-Pohjanmaan maakuntaliitto 
Yhteyspäällikkö Anne Sormunen 
Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula, varajäsen 
 
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
Tulosaluejohtaja, ylilääkäri Matti Kaivosoja 
Hallintoylihoitaja Pirjo-Liisa Hautala-Jylhä, varajäsen 
 
Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys 
Toiminnanjohtaja Leena Veiskola 
Työtoiminnanjohtaja Soili Mustonen, varajäsen 
 
Ventuskartano ry 
Toiminnanjohtaja Marjut Lampinen 
Hallituksen pj. Markku Kallinen, varajäsen 
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