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Aika  Keskiviikko  4.2.2015 klo 13-15 
Paikka kokoushuone Baltic, Kokkolan kaupungintalo 
  
 
Läsnä Henkilökohtainen varajäsen: 
Seppo Mattila, Kokkola kaupunki, pj Jussi Salminen, Kokkolan kaupunki 
Tanja Witick, Kokkolan kaupunki 
Tarja Oikarinen-Nybacka, Jyta 
Pirjo Knif, Pietarsaaren kaupunki 
Pirjo Forss-Pennanen, Centria 
Jaana Sinko, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
Anu-Riina Svenlin, KYC 

Inger Hägg, Kokkolan kaupunki  
Pekka Kauppinen, Jyta 
 
Anne Jaakonaho, Centria  
Kaija Kähäri-Wiik, K-P:n ammattiopisto 
  

Anne Sormunen, Keski-Pohjanmaan liitto  
Ulla Aspvik, Kiuru                               
Pirjo Dabnell, Kiuru  
Leena Veiskola, KPSPY ry 

Jukka Ylikarjula, Keski-Pohjanmaan liitto 
Eliisa Niemi, Kiuru  
Andreas Blanco Sequireos, Kiuru  
Marjut Levoska, KPSPY ry 

Tuija Tuorila, Ventuskartano Markku Kallinen, Ventuskartano  
Ilkka Luoma, perusterveydenhuollon yksikkö Saara Lång, pth -yksikkö 
Arto Rautajoki, SONetBOTNIA 
Iiris Jurvansuu, SONetBOTNIA, sihteeri 
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1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
2. Esityslistan hyväksyminen 
3. Ohjausryhmän kokoonpanon toteaminen kaudelle 2015-2016, ohjausryhmän 

järjestäytyminen ja toimintakäytännöistä sopiminen  
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan toteaminen 1.12.2014 
5. Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan perusta ja näkymät toimintakaudella 2015-2016   
6. Toimintasuunnitelman tarkentaminen vuosille 2015-2016  
7. SONet BOTNIAn palvelujen myynti toimintarahoituksen täydentämiseksi 
8. Verkostojen ajankohtaisia asioita 
9. Tiedoksi  
10. Seuraavat kokousajat  
11. Muut asiat 
12. Kokouksen päättäminen 

Kokoukseen kutsutaan sekä päättyvän että alkavan toimintakauden ohjausryhmän jäseniä 
”saattaen vaihtamaan” KP:n sosiaalialan osaamiskeskuksen toimintaa. 
 
Tervetuloa! 
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1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
Esitys: Aikaisempi ohjausryhmän puheenjohtaja Seppo Mattila avaa kokouksen. Todetaan 
läsnäolijat ja edustustahot, mahdolliset edustajien vaihtumiset sekä varahenkilöt. 
 

Seppo Mattila on kokouspäivän aamuna ilmoittanut esteestä.  
Uusi esitys: Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Tarja Oikarinen – Nybacka. Todetaan 
läsnäolijat ja edustustahot.  
 

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tarja Oikarinen-Nybacka. Todettiin kokouksen 
läsnäolijat ja edustamansa tahot. 

 
2. Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään kokouskutsussa lähetetty esityslista ja sovitaan, että 
kohdassa 11. Muut asiat käsitellään Aikuissosiaalityön päivät 2016, joiden pääjärjestäjänä 
toimii SONet BOTNIA.  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 
3. Ohjausryhmän kokoonpanon toteaminen kaudelle 2015-2016, ohjausryhmän 

järjestäytyminen ja toimintakäytännöistä sopiminen  
 

Esitys: 
Todetaan ohjausryhmän jäsenet ja heidän varahenkilönsä kaudella 2015-2016. Valitaan 
ohjausryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Ohjausryhmä keskustelee muistion 
tarkastusmenettelystä. Edellisellä kaudella käytäntö oli se, että sihteeri lähetti osallistujille 
sähköpostissa muistion, johon osallistujat voivat esittää viikon kuluessa korjauskommentit. 
Mahdollisten korjausten jälkeen muistio liitteineen laitettiin SONetBOTNIA:n kotisivulle 
internetiin.   
 

Päätös:                
Kokousmuistion alkuun kirjataan toimintakaudelle 2015-2016 nimetyt ohjausryhmän 
jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Sihteeri selvittää vielä Centrian 
edustajan, joka lisätään listaan.  
Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Seppo Mattila ja varapuheenjohtajaksi Tarja 
Oikarinen – Nybacka.   
Ohjausryhmä päätti jatkaa entistä käytäntöä muistion tarkastusmenettelyssä, eli sihteeri 
lähettää sähköpostissa muistion kokouksen osallistujille, jotka viikon kuluessa 
kommentoivat tarpeelliset muutokset, sihteeri tekee korjaukset ja julkaisee muistion 
SONet BOTNIAn kotisivulla. Käsiteltävistä asioista ohjausryhmä haluaa tärkeimmät asiat 
käsiteltäväksi kokouksen alussa. Jos joku ohjausryhmän jäsen haluaa, että tiedoksi tuotava 
asia käsitellään kokouksessa, hän voi ilmoittaa toiveensa sihteerille ennakkoon. Muuten 
tiedoksi tuotavat asiat jätetään käymättä läpi kokouksessa. 
 
Sihteeri on selvittänyt, että Centrian edustaja ohjausryhmässä on Pirjo Forss-Pennanen ja 
varahenkilö Anne Jaakonaho. 
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4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan toteaminen 1.12.2014 
 

Pöytäkirja löytyy netistä osoitteesta http://www.sonetbotnia.fi/docs/060-8aZ-
SB_MuistioOhjausryhma5_2014.pdf 
Päätös: Todettiin kokouspöytäkirja ja samalla kehittämissuunnittelija esitteli SONet 
BOTNIAn nettisivut, jotka tullaan uudistamaan kevään aikana. 
 

5. Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan perusta ja näkymät toimintakaudella 2015-2016   
 

Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan perustan esittely ja toiminnan haasteet ja 
mahdollisuudet sote -kehittämisen toimintaympäristössä kaudella 2015 – 2016. 
Iiris Jurvansuu ja Arto Rautajoki esittelevät. 
Käsittely kokouksessa: Kehittämissuunnittelija esitteli osaamiskeskustoiminnan 
lakisääteisen perustan ja osaamiskeskusten alueet, joista löytyy esittely netissä: 
http://www.sosiaalikollega.fi/osket/ sekä SONet BOTNIA:n verkosto-organisaation, jonka 
esittelyn voi lukea netistä: http://www.sonetbotnia.fi/.  
 
Alkaneelle toimintakaudelle 2015-2016 antaa haasteita sote -järjestämislain mukanaan 
tuoma toimintaympäristön muutos sekä valtionavustuksen pieneneminen. Nykyisellä 
osaamiskeskusten aluejaolla jatketaan ainakin vuoden 2016 loppuun asti osaamiskeskusten 
lakisääteisillä tehtävillä. Osaamiskeskusten valtionapua on leikattu 3,0 miljoonasta eurosta 
2,4 miljoonaan euroon vuodelle 2015, mistä seuraa haasteita jokaisen oske:n taloudelle. 
Arto Rautajoki ei voinut osallistua kokoukseen ja hän pyysi välittämään tiedoksi, että 
SONetBOTNIA:n osalta määrärahaleikkauksen johdosta kuluja ja toimintaa sopeutetaan 
pienentyneeseen budjettiin ja toisaalta pyritään hankkimaan korvaavaa rahoitusta 
palvelujen myynnillä.  Henkilöstön lomautuksilta vältytään. Budjetin karsintaa on tehty 
mm. matkakuluihin ja järjestettävien verkostotapahtumien ja vastaavien vähentämiseen ja 
priorisointiin. Vuoden 2016 bujdetin valmistelua varten johtoryhmä on päättänyt 
käynnistettäväksi neuvottelut kuntarahoituspohjan laajentamisesta, kun kuntarahoitus on 
toistaiseksi tullut vain Kokkolan, Seinäjoen ja Vaasan sopimuskaupungeilta. 
Vuonna 2015 Keski-Pohjanmaa tulee saamaan valtionosuutta saman summan kuin vuonna 
2014 eli 52.302 €. Tämän lisäksi kuntaosuutena Kokkolan kaupunki maksoi 
SONetBOTNIA:lle ylimääräisenä kuntaosuutena 21.657 euroa ja toimintakate 
SONetBOTNIA:n kustannuspaikalla oli -36648 €.  
 
Esitys: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi esittelyn ja käy keskustelun 
osaamiskeskustoiminnan näkymistä toimintakaudelle 2015-2016.  
Päätös : Merkitään tiedoksi saatu esittely. Keskustelussa tuli esiin, että kuntarahoituksen 
laajentamisen neuvottelulle ajankohta ei taida olla kovin otollinen vuonna 2015.  

 
 

6. Toimintasuunnitelman tarkentaminen vuosille 2015-2016  
Ohjausryhmä käsitteli toimintasuunnitelman edellisessä kokouksessa 1.12.2014. 
Toimintakauden alkaessa suunnitellun toiminnan painopisteet on hyvä todeta ja arvioida ja 
tarkentaa uudella ohjausryhmällä.  Liite 1: Toimintasuunnitelma 2015-2016 
 
Esitys: Ohjausryhmä käy läpi toimintasuunnitelman painopisteet ja toimenpiteet ja tekee 
tarpeellisiksi katsomansa tarkennukset toimintasuunnitelmaan. 

http://www.sonetbotnia.fi/docs/060-8aZ-SB_MuistioOhjausryhma5_2014.pdf
http://www.sonetbotnia.fi/docs/060-8aZ-SB_MuistioOhjausryhma5_2014.pdf
http://www.sosiaalikollega.fi/osket/
http://www.sonetbotnia.fi/


4 

 
Kokouksessa kehittämissuunnittelija esitteli tiivistetysti toimintasuunnitelman. Tulevaan 
muutokseen valmistaudutaan erityisesti ottamalla toiminnassa huomioon mahdollisimman 
paljon sosiaali- ja terveydenhuollon yhteensovittamisen edistäminen ja osallistumalla 
tulevan kehittämisrakenteen valmisteluun.  

Keskustelussa ohjausryhmä totesi tärkeiksi käytännön sosiaalityön kehittämisen 
alueellisissa kehittäjäverkostoissa. Niissä sosiaalialan vastuutehtäviä hoitavat  viranhaltijat  
työstävät yhteisiä ratkaisuja käytännön työstä lähteviin aiheisiin, joita osallistujat pitävät 
tärkeinä.  

Keskustelussa tuotiin esiin, että maakunnallisen kehittämisrakenteen valmisteluun 
osallistuminen on tärkeää, kun sote –rakenne on mittavassa muutosvaiheessa. Nyt on kaksi 
vuotta aikaa valmistella maakunnallisessa yhteistyössä tavoitteeksi asetettu Keski-
Pohjanmaan oman alueen kehittämisrakenteen toimintakäytännöt. Tässä yhteydessä 
todettiin, että SONet BOTNIA:n johtoryhmä linjasi marraskuun kokouksessaan, että jos 
maakunnat kuuluisivat eri sote-alueisiin, niiden kehittämisrakenteet voivat jatkaa 
verkostopohjaista yhteistyötä pohjalaismaakuntien kesken.   

Koko SONet BOTNIA:n aluetta koskevien kehittämisverkostojen ja -ryhmien vetovastuista 
keskusteltaessa ohjausryhmä piti tärkeänä sitä, että kehittämissuunnittelijan työpanos 
tarvitaan Keski-Pohjanmaalla oman maakunnan alueella toimintasuunnitelman mukaiseen 
työhön. Tämän lisäksi tuleva kehittäjäverkoston vetovastuu tai vastaavaa tehtävä tulisi 
rajata selkeästi.     

Päätös:  
Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi käydyn keskustelun ja hyväksyi toimintasuunnitelman ilman 
muutoksia. 

 

7. SONet BOTNIAn palvelujen myynti toimintarahoituksen täydentämiseksi 
SONet BOTNIAn johtoryhmä pyysi viime vuonna SONet BOTNIAn tiimiä miettimään, mitä 
palveluja sosiaalialan osaamiskeskus voi myydä kunnille vuonna 2015 todennäköisen 
valtionapurahoitusleikkauksen kattamiseksi. Johtoryhmä ehdotti, että kunnat varautuisivat 
ostamaan vuonna 2015 SONet BOTNIAlta palveluja noin 25 000 euron edestä. SONet 
BOTNIAn tiimi on keskustellut asiasta ja päätynyt esittämään myytäviksi palveluiksi 
seuraavia: 

 hankevalmistelut kunnille kuntien ja perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa (ESR, EAKR, STM:n 

valtakunnalliset ohjelmat) 

 perusterveydenhuollon kehittäminen sosiaalialan osaamista hyödyntäen 

 sosiaalialan tiedonhallinnan valtakunnallisen kehittämisen eteenpäin vienti alueella (hankevalmistelu 

keväällä avautuvaan THL:n rahoitushakuun) 

 sosiaalihuoltolain toimeenpanon tuen tehtävät 

 opetus- ja tutkimusklinikoiden tehtävät esim. tutkimus- ja kehittämisohjelmatyö 

 erilaiset palvelujen tila-selvitykset kuntien priorisoinnin pohjalta 

 dialogiset arvioinnit, arvioinnit  

 sosiaalisen raportoinnin kehittäminen 

 rakenteellisen sosiaalityön edellyttämän asiakastiedon tuottaminen 

 asiakkaiden, kuntalaisten kokemus palvelujen käytöstä ja osallisuusnäkökulma siinä mukana 
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 prosessimallinnukset 

 työpajojen vetäminen 

 omavalvontakäytäntöjen kehittämistyön tuki 

Kukin kokonaisuus olisi tarkoitus hinnoitella tehtävän vaativuuden, sisällön ja laajuuden ja tarvittavien 
asiantuntijaresurssien perusteella erikseen.  

 

Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. Ohjausryhmä keskustelee siitä, miltä 
lisärahoituksen ja palvelujen oston tarve näyttää Keski-Pohjanmaan osalta. Keskustelun 
tuloksia hyödynnetään jatkossa asian työstämiseen yhdessä SONetBOTNIA:n 
sopimusosapuolten kesken.   
Keskustelussa tuotiin esiin, että uuden sote -rakenteen kahden vuoden valmistelukausi ei 
ole hyvä ajankohta kuntarahoituksen laajentamiselle.  Jos työaikaa riittää, niin parempana 
pidettiin asiantuntijatyön myymistä kehittämishankkeille, tulevan kehittämisrakenteen 
valmisteluun tai vastaaviin tehtäviin.   

 

8. Verkostojen ajankohtaisia asioita 
Vammaissosiaalityön kehittäjäverkosto(KP) koolla 10.2.klo 13-15. Teema kuljetuspalvelut. 
Aikuissosiaalityön kehittäjäverkosto (KP) koolla 18.2. klo 13-15. 
Lastensuojelun alueellinen kehittäjäverkosto koolla 19.3.2015 Vaasassa. 
Sosiaalialan alueellinen tiedonhallinnan verkosto STAKE (valtakunnallinen) koolla 6.2. 
Tampereella. Iiris Jurvansuu osallistuu. 
Alueellinen hyvinvointia koskevan tiedontuotannon verkosto koolla 24.4. klo 13.30-15.00 
Härmässä.  

 

9. Tiedoksi  
 
1. Kiuru järjestää kehitysvammahuollon perhehoitoa koskevan seminaarin 3.3.2015.  

2. Maakuntaseminaari kansainvälisen sosiaalityön päivänä 17.3. yliopistokeskuksella klo 

12-16.   

3. Valtakunnalliset hankevalmistelut  

4. PTT- hanke- Toteutuuko Kaste –rahoitus vai ei? Rahoitus myönnetty noin 33 % 

haetusta summasta.  

5. Valtakunnallisten aikuissosiaalityön päivien 22.-23.1.2015 materiaalit on luettavissa: 

http://www.socca.fi/aikuissosiaalityo/kehittaminen_ja_menetelmat/aikuissosiaalityon

_paivat_2015/materiaalit 

6. SONet BOTNIAn kehittämispäivä pidetään 29.5. Vaasassa. Ohjausryhmä kutsutaan 

mukaan.  HUOM! Päivä vaihtunut!! 

7. Pohjois-Suomen sote -alan kehittäjien tapaaminen tulossa 21.5.2015 Oulussa  

8. 4.6. Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin 20-vuotisjuhlaseminaari ja Maria-Katariinan 

10-vuotisjuhla 

9. 4.6. Keski-Pohjanmaan Hyvinvointifoorumi Kannuksessa  

10. Seuraavat kokousajat  
Aiemmin on sovittu kokoukset 14.4. klo 13-15 ja 9.6. klo 13-15. Sovittiin kokouspaikat: 
14.4.  Pietarsaari,   9.6. Kotikartano Arminkatu 2 

  

http://www.socca.fi/aikuissosiaalityo/kehittaminen_ja_menetelmat/aikuissosiaalityon_paivat_2015/materiaalit
http://www.socca.fi/aikuissosiaalityo/kehittaminen_ja_menetelmat/aikuissosiaalityon_paivat_2015/materiaalit
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11. Muut asiat 

Aikuissosiaalityön päivät tammikuussa 2016 Vaasassa. Keski-Pohjanmaan työryhmä 
valmistelemaan: Jyta / Minna Niemistö, KYC/ Anu-Riina Svenlin, Ventuskartano ry,  
Mielenterveyskuntoutus / Marjut Levoska,  Kokkolan kaupungin aikuissosiaalityön 
edustaja, Kokkotyösäätiö / Margita Lukkarinen ja  Iiris Jurvansuu  
 

12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40. 


