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1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat. 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.05. Todettiin läsnäolijat.  
 

2. Esityslistan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi. 
Päätös: Hyväksyttiin asialista. Ensin käsitellään kohta 4. 

 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan toteaminen 9.6.2015 

Esitys: Pöytäkirja tulee nettiin viikolla 36. Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle.  
Päätös: Merkitään tiedoksi ja todetaan pöytäkirja seuraavassa kokouksessa.  

 

4.  SOTE -järjestämislain ja -alueen valmistelun tilanne – Jussi Salminen esittelee 

Kokkolan kaupungin Sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Salminen esittelee sote –

järjestämislakia koskevaa  sekä Keski-Pohjanmaalla tehtävää sote -tuotantoalueen 

valmistelun tilannetta. 

Asian käsittely kokouksessa: 

Jussi Salminen esitti tilannekatsauksen. Virkamiestyöryhmän raportti on valmistunut. Se 

esittää sote-alueiden määräksi 9-12 aluetta. Hallitusohjelmassa on 5-19 itsehallinnollista 

aluetta.  Työryhmän puheenjohtaja Tuomas Pöysti on nimitetty projektipäälliköksi ensin 2 v 

vetämään sote-uudistus ja sitten 3 v aluehallinnon uudistuksen tekoon. Hallitus päättää 

alueista 10/2015. Sote-alueiden esimerkkeinä käytetyt Eksote ja Kainuu ovat pieniä 

maakunnallisia toimijoita, mikä puoltaisi pientä maakuntaa optimina. 

Jos itsehallintoalueita tulee 10 tai vähemmän, eivät Kainuu tai Eksote todennäköisesti enää 

jatkaisi itsenäisinä alueina.  

Työryhmä ehdottaa rahoittajaksi valtiota, ja kuntien rooli rahoittajana poistuisi täysin. 

Valtion rahoitus tarkoittaisi selkeää raamia, jolla kaikki sote –palvelut pitää tuottaa.  Myös 

muut aluehallinnolliset organisaatiot liittyisivät mukaan sote-alueeseen myöhemmin. 

Tuomas Pöystin johtamaan hankkeeseen on varattu varataan n 120 milj – 130 milj €. 

 

Ensimmäiset luottamuselimet itsehallinnollselle sote-alueelle lienee mahdollista valita 

aikaisintaan presidentinvaalin 2018 yhteydessä. Eteneminen on porrastettu  

2017 perustetaan itsehallintoaleuiden siirtymä- ja muutoshallinnot 

2018 muutoshallinnot valmistelisivat varsinaisen sote-tehtävien siirtymisen kunnilta ja 

kuntayhtymiltä itsehallintoalueille ja 2019 alusta lukien tehtävät siirtyisivät alueille 

 
Kuntanäkökulmasta SOTE –ja aluehallinnon uudistus muuttaa kuntien roolia erittäin merkittävästi. 
Kunnilla säilyy vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä - miten tämä onnistuu kunnilta 
jatkossa? Jatkovalmistelussa on tärkeä pitää kuntasektori ja henkilöstö mukana.  
Nyt pitäisi pystyä rohkeasti sanomaan kuntalaisille, että enää ei ole kysymys palvelujen 
parantamisesta vaan säilyttämisestä.  
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Miten pystytään huomioimaan osallisuus ja lähidemokratia? Jos on esim. 5 sote-aluetta – miten 
kuuluu kuntalaisen ääni? 
 
Tutkimus ja kehittäminen: Mistä käsin nämä hoidetaan? Keskitetysti vai myös alueilla?  
Haasteita on paljon. Talouden ehdoilla jos haetaan 3 mrd säästöjä – voiko tähän päästä vain 
palvelujen keskittämisellä?  
 

Keski-Pohjanmaalla kehittäminen on aloitettu 2013, siitä lähtien on viety eteenpäin 
integraatiota ja moniammatillista  kehittämistä. 
 
14.9.2015 Kiuru, Kokkolan sote ja Jyta:n perusturvalautakunta tekivät yhtenevät päätökset 
johtamisjärjestelyistä, joilla valmistaudutaan maakunnallisen tuotantoalueentai sote-
alueen käynnistämiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen integroidun 
järjestämissuunnitelman laatiminen on käynnistetty maakuntaan. Palvelualatyöryhmät 
ovat aloittavat työnsä. Ensisijainen tavoite on oma tuotantoaluetai sote-alue, jolla 
tuotetaan meidän alueen kuntalaisille mahdollisimman hyviä sote-palveluja. 
 
Paikallinen oma organisaatio on tarkoitus käynnistää 1.1.2017 – jos esteitä ei ole 
valtakunnantason valmistelun kannalta.  Oma organisaatio on tavoitteena käynnistää 
mahdollisimman nopeasti.  
 
Jos 5 sote-aluetta toteutuu, lähtökohta on erikoissairaanhoidon järjestäminen.  Onko 
sosiaalipalvelujen kannalta järkevää siirtyä näin laajoihin piireihin?  
 
Toisin kuin THL vetoaa, aluepoliittinen näkökulma pitäisi erityisesti nähdä – miltä ratkaisut  
näyttävät täällä,  kuka asiakkaita muutoin ajattelee?   
 

Esitys: Ohjausryhmä käy Jussi Salmisen esityksen pohjalta asiasta keskustelun. Merkitään 
esitys ja keskustelu tiedoksi ohjausryhmälle.  

 
Päätös: Merkitään tiedoksi.  

 
5. Osaamiskeskusten uuden ESR –hankkeen valmistelun eteneminen – kehittämistyötä 

sosiaalihuoltolain toimeenpanon tueksi  
Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat käynnistäneet valtakunnallisen ESR –hankevalmistelun, 
jota toteutettaisiin jokaisella oske-alueella omalla pilotilla.  Anne Saarijärvi toimii  
SONetBOTNIAssa hankkeen valmistelun koordinoijana. Iiris Jurvansuu kertoo valmistelun 
tämänhetkisestä tilanteesta, tarkentuneista valmisteluaikatauluista, painotettavista 
sisällöistä ja rahoitukseen liittyvistä yksityiskohdista.  
       
Esitys: Ohjausryhmä käy keskustelun tarkentuneista linjauksista suhteessa KP:n alueen 
kehittämistarpeisiin ja nimeää tarvittaessa alueellisen työrukkasryhmän maakunnallisen 
kokonaisuuden valmisteluun sekä sopii muista valmisteluprosessin vaatimista 
lähikuukausille ajoittuvista konkreettisista toimenpiteistä. 
 



4 

Päätös: Ohjausryhmä totesi, että Keski-Pohjanmaa haluaa osallistua osaamiskeskusten ESR 
–hankkeeseen ja rahoitusta kannattaa yrittää hakea.  Anne Saarijärven laatimissa dioissa 
esitetyt kolme tavoitetta hankkeelle ovat kaikki ajankohtaisia. Erityisesti sosiaalisen 
kuntoutuksen kehittäminen on Keski-Pohjanmaalle sopiva aihe. Esiselvityshankkeen 
pohjalta Tietoon perustuva sosiaalityö todettiin hyvin käytännön sosiaalityötä tukevaksi 
menetelmäksi ja TIPS –mallin kehittäminen osana ESR-hanketta olisi hyvä asia.  Muita 
odotuksia hankkeelle ovat varhaisen tuen ja ennalta ehkäisevien sosiaalihuollon palvelujen 
kehittäminen, mihin käytännön sosiaalityöllä on vaikea pystyä kunnissa. Tärkeää on myös 
se, että hanke toteutetaan niin, että se tukee käytännön sosiaalityötä. 
Ohjausryhmä päätti, että Iiris Jurvansuu välittää maakunnan näkemykset SONetBOTNIA:n 
aluepilotin valmisteluun, välittää hankeaihion kommentoitavaksi ohjausryhmän jäsenille 
sekä välittää lopullisen hankesuunnitelman version ohjausryhmälle. Hankkeen aikataulun 
mukaan alueellinen suunnitelma tulee olla valmis 23.10. mennessä. Alueohjausryhmän 
käsittelyyn se tulee 30.10.2015.   

 
 

6. Kansa –kouluhankkeen käynnistyminen (STM) 
Kansa –kouluhanke on Sosiaalialan osaamiskeskuksien yhteinen kehittämishanke, jossa 
kehitetään sosiaalialan henkilöstön osaamista kansallisen asiakirjatietomallin mukaisten 
sosiaalihuollon asiakaskirjojen laatimisessa sekä tukee valmiuksia niiden toteuttamiseen. 
Hanke on saanut STM:n rahoituspäätöksen ja hanke käynnistyi 1.8.2015. Hankkeen 
hallinnoija on Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom. Hankejohtajana toimii 
erikoissuunnittelija Maarit Hiltunen - Toura. Hankkeeseen on palkattu sosiaalihuollon 
tiedonhallinnan asiantuntijan tehtäviin VTM Hanna Lohilahti ja FM Teppo Taskinen. 
Taskinen aloittaa työnsä 24.8.2015 ja hänen fyysinen sijoituspaikkansa tulee olemaan ISO:n 
Kuopion toimipiste. Lohilahti aloittaa työnsä 1.10.2015 ja työskentelee ensimmäisen 
kuukauden 50 %:lla työpanoksella ja sijoituspaikkansa tulee olemaan Vasso:n toimipiste 
Turussa. Hankkeen valtionavustuksen osuus on päätöksen mukaan 74,57146 %. hankkeen 
kokonaiskustannuksista. Kuntarahoituksen osuus koko SONetBOTNIAn alueelle on 
ensimmäisenä vuotena alle 3500 € ja kahtena seuraavan vuotena noin 7500 €.  
 
Esitys: Kehittämissuunnittelija esittelee hankkeen käynnistymisen aikataulun, 
SONetBOTNIAN alueen kuntarahoitusosuudet ja käynnistämiseen liittyvät sopimukset.  
Käsittely kokouksessa: Iiris Jurvansuu esitteli hankkeen käynnistymisen tilanteen. 
Rahoituspäätös tullaan tarkistamaan virheellisten tietojen johdosta. 
Toteuttamissopimukset tehdään korjausten jälkeen.  Projektiryhmä kokoontuu 
ensimmäisen kerran vasta lokakuussa sitten, kun kaikki työntekijät ovat aloittaneet 
projektissa ja tämän johdosta aikaisintaan silloin tiedetään koulutusten ja valmennuksien 
ajankohtia. Parhaillaan hankkeessa kartoitetaan alueita, jotka haluaisivat lähteä 
pilotoimaan kehittämiskokonaisuus 1:n toimenpiteitä eli Toiminta- ja tietomääritysten 
toimeenpanoa omassa asiakastietojärjestelmässään. Ohjausryhmässä kuntien 
sosiaalihuollon edustajat arvioivat valmiutta pilotointiin Keski-Pohjanmaalla. Todettiin, että 
maakunnassa selvitetään parhaillaan siirtymistä yhden yhteisen sosiaalihuollon 
asiakastietojärjestelmän käyttöön nykyisen kahden yleisimmän asiakastietojärjestelmän 
sijasta. 
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Päätös: Merkittiin tiedoksi Kansa –kouluhankkeen tilannekatsaus. Ohjausryhmä totesi, että 
asiakastietojärjestelmää koskeva pilotointia ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa nyt Kesk-
Pohjanmaalla.   

  

7. Ajankohtaista hankkeista  
 

 PTT- hanke käynnistyi 1.5.2015 ja Keski-Pohjanmaan toiminnallinen osakokonaisuus kestää 

31.8.2017 saakka. Hanketyöntekijöinä 50 % työajalla ovat aloittaneet 1.5.2015 johtava 

sosiaalityöntekijä Anu Pippola ja 15.5.2015 terveydenhoitaja Sari Kinnunen. Työhuone 

heillä on Päihdekeskus Portissa. Hankkeen toiminnan esittely on seuraavassa kokouksessa.  

 SenioriKaste  –hankkeen ajankohtaisasioita ks. hankkeen nettisivut: 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

8. Ohjausryhmän seuraavat kokousajat 

Ohjausryhmä päätti edellisessä kokouksessa seuraavat kokousajat: 

30.10. klo 9-11 

3.12. klo 9-11  

 

9. Tiedoksi  

 Kehittämissuunnittelija Iiris Jurvansuu toimii Hyvinvointipalvelukeskus –hankkeen 

projektipäällikkönä 1.8.2015 alkaen. Hankkeen esittely seuraavassa kokouksessa. 

 Valtakunnalliset sosiaalialan osaamiskeskuspäivät 26.-27.8. Tampereella, Iiris  osallistuu. 

 SONetBOTNIA toteuttaa maksupalvelutoimintana SOS II –hankkeen arviointiakvaariot, 

vetäjänä Iiris Jurvansuu. Arviointitapahtumat (8 kpl) on toteutettu 1.6.-28.8. välisenä 

aikana ja raportointi tämän jälkeen. Hankkeen päätösseminaari on 10.9.2015 Tampereella. 

 Ohjausryhmän jäsenet on kutsuttu ”Sote- tulevaisuus puntarissa – Miten sijoittuvat 

palvelut, tutkimus, koulutus ja kehittäminen?” – seminaariin 31.8 .2015 klo 9.00-14.40 

Seinäjoella Mediwestissä (Koskenalantie 16) ja  ”Carpe diem! Arto Rautajoki 50 v.” – 

merkkipäiväjuhlaan klo 14.50-17.30. Ilmoittautumiset seminaariin ja juhlaan on pyydetty 

26.8.2015 mennessä Arto Rautajoelle sähköisesti osoitteessa: 

https://www.webropolsurveys.com/S/E2DA35DA2C28E9AC.par   

 Keski-Pohjanmaan Aikuissosiaalityön verkoston työkokoukset 16.9.2015 klo 13-16 ja 3.12. 

klo 9 - 11 kokoushuone Öja, Kokkolan kaupungintalo.   

 Pohjois-Suomen Kaste-ohjelman II kauden päätösseminaarin 22.9.2015 Oulussa. Ohjelma 

löytyy SONet BOTNIAn kotisivulta: 

http://www.sonetbotnia.fi/etusivu/Pohjois_Suomen_Kaste__ohjelman_paatosseminaari_22.9.201

5__152.html. Ilmoittautumiset pyydetään tekemään kutussa ilmoitetun linkin kautta.  Huom! Jos 

Keski-Pohjanmaalta lähtevät osallistujat haluavat matkata seminaariin yhteiskuljetuksella, pyydän 

ilmoittautumaan 10.9. mennessä nimi ja kyytiin tulopaikka sähköpostilla osoitteeseen 

iiris.jurvansuu@kokkola.fi . Kuljetus järjestetään, jos se on tarkoituksenmukaista osallistujien 

https://www.webropolsurveys.com/S/E2DA35DA2C28E9AC.par
http://www.sonetbotnia.fi/etusivu/Pohjois_Suomen_Kaste__ohjelman_paatosseminaari_22.9.2015__152.html
http://www.sonetbotnia.fi/etusivu/Pohjois_Suomen_Kaste__ohjelman_paatosseminaari_22.9.2015__152.html
mailto:iiris.jurvansuu@kokkola.fi
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määrän perusteella. Mahdollinen kuljetuksen reitti valmistellaan sen jälkeen kun kyytiläiset ovat 

tiedossa. Kaste –ohjelma maksaa yhteiskuljetuksen.  

 SONet BOTNIAn johtoryhmä kokoontuu Kokkolassa 25.9. klo 13-15.  

 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatiminen Keski-Pohjanmaalle 

etenee. Projektisihteereinä toimivat Liisa Ahonen ja Annika Ollikainen.  

 Aikaa lapselle. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015 – 2019 kuulemiskierros 

päättyi 28.8. ja se tulee hyväksyttäväksi syksyn 2015 aikana. Suunnitelman on laatinut 

kehittämissuunnittelija Saara Lång Kokkolan kaupungin sote :sta. 

 Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 27.-28.1.2016 Vaasassa. Valmistelu etenee.  

 

Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

10. Kokouksen päättäminen 
Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.55. 


