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Pajalan perhe- ja sosiaalikeskuksen esittely 
Ennen kokouksen aloitusta psykologi Keijo Salminen esitteli perhe- ja sosiaalikeskuksen 
uudet valoisat toimitilat. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sijainti samassa kiinteistössä 
läheisessä yhteydessä mahdollistaa hyvin palvelujen integroimisen käytännön työssä. 
Päivitetty esite jaettiin osallistujille.  
 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Esitys: Varapuheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat.  
Päätös: Varapuheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. 
 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi. 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 
 

3. Edellisen kokouksen 6/2015 pöytäkirjan toteaminen  

Muistio 3.12.2015 kokouksesta on verkkosivulla osoitteessa  
Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle.  
Asian käsittely kokouksessa: Kommentoidaan pöytäkirjan kohta 6: Kärkihankkeet ja 
kokemusasiantuntijuuden merkitys. Kokemusasiantuntijoiden roolin merkittävyyttä ei ehkä 
ole vielä ymmärretty riittävästi. Kälviällä olisi Keski-Pohjanmaan opistolla alkanut koulutus, 
mutta ilmoittautuneita oli vain neljä. Tarvittaisiin vähintään kymmenen hengen ryhmä, 
jotta koulutus alkaisi. Koulutukseen sisältyy kuusi koulutuspäivää, hinnaltaan 50 €/päivä. 
Ohjausryhmäläiset voisivat markkinoida koulutusta, että siihen saataisiin riittävästi 
osallistujia. Koulutustiedote välitetään ohjausryhmälle. Se löytyy linknistä: 
http://www.kpedu.fi/koulutukset/kansanopisto/l4320-kokemusasiantuntija 

 
Päätös: Merkitään pöytäkirja 6/2015 tiedoksi. Merkitään tiedoksi kokemusasiantuntija-
koulutus. 

 
4. Muutoksia ohjausryhmän kokoonpanossa 

Esitys: Perusterveydenhuollon yksikön edustaja ohjausryhmässä vaihtuu. Ilkka Luoman 
tilalle tulee tilaajajohtaja Eija Kellokoski-Kari, joka toimii 1.10.2015 alkaen puheenjohtajana 
perusterveydenhuollon yksikössä. 
Ventuskartanon edustajaksi tulee Saara Lång 31.8.2016 saakka, jolloin hän toimii Tuija 
Tuorilan vuorotteluvapaan sijaisena Päihdekeskus Portin toiminnanjohtajana.  
Päätös: Hyväksyttiin ohjausryhmän uusiksi jäseniksi perusterveydenhuollon yksikön 
edustajana Eija Kellokoski-Kari ja Ventuskartanon edustajana Saara Lång 31.8.2016 saakka. 

 
5. Vuoden 2015 toimintakertomuksen hyväksyminen 

 
Esitys: Ohjausryhmä käsittelee kehittämissuunnittelijan laatiman toimintakertomuksen 
vuodelta 2015 ja tekee siihen tarvittavat täydennykset. Ohjausryhmä hyväksyy 
toimintakertomuksen. 

http://www.kpedu.fi/koulutukset/kansanopisto/l4320-kokemusasiantuntija
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Liite 1 
Asian käsittely kokouksessa: Todetaan, että toimintakertomuksesta puuttuu 24.4. 
järjestetty koulutus Sosiaalihuoltolaki uudistuu – miten arviointi muuttuu? Tämä lisätään 
tekstiin.  Lisätään myös puuttuva Pohjoismaisen yhteistyön kehittämisen toteutuma.  
Keskusteltiin esteettömän joukkoliikenteen selvitystyöstä ja Kokkolan kaupungin 
liikenneministeriöön laittamasta hakemuksesta. Todettiin hyväksi asiakasi liikenteen 
kehittämine, mutta tulevan SoiTe-organisaation kannalta yhteinen käytäntö olisi 
toivottavaa. Iiris kertoi yhteydenpidosta Kyytiin –hankkeen vetäjän Ari Sorolan kanssa ja 
yhteistyöstä on sovittu. Yhteistyötä tehdään, mutta kummallakin omat 
rahoitushakemukset. Kokkolassakin kaikki toimialat ovat asian äärellä yhdessä, mutta asian 
eteenpäin menemisen vuoksi hankevalmistelu eteni näin. Asiassa selvitetään yhteistyötä 
myös Pietarsaaren kanssa, mikä todettiin hyväksi.  
Lopuksi todettiin, että tämän vuoden aikana on mietittävä, minkä asioiden foorumiksi 
SONet BOTNIAn ohjausryhmä muodostuu.  
SOS II-hankkeen loppuraportin Ideakirjan linkki: 
http://www.sonetbotnia.fi/toiminta/aikuissosiaalityo.html  
 
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi toimintakertomuksen esitetyillä lisäyksillä. Yhteenvetona 
todettiin, että toimintakertomuksesta tulee esiin, kuinka sote-uudistus vaikuttaa 
osaamiskeskuksen toimintaan.  

 
6. Vuoden 2015 toiminnan arviointi  

Toiminnan arvioinnissa käytetään samaa kyselypohjaa kuin edellisvuosina. 
Kysely välitetään ohjausryhmän varsinaisille ja varahenkilöille sähköpostilla ja osallistujat 
voivat täyttää ja palauttaa kyselyn myös kokouksen yhteydessä.  Liite 2  
 
Esitys: Kehittämissuunnittelija kerää arviointipalautteet ja tekee niistä yhteenvedon, joka 

käsitellään seuraavassa kokouksessa. 
Päätös: harjoittelija laittaa sähköpostilla lomakkeet ja myös vastaanottaa ne täytettyinä 
(noora.keskisipila@seamk.fi) 
 

7. Hallituksen sosiaalialaan liittyvät kärkihankkeet  
Käydään läpi kärkihankevalmistelua, jota Keski-Pohjanmaalla  ja SONet BOTNIAssa on 
valmisteilla tai suunnitteilla.   
Asian käsittely kokouksessa:  
Esitys: Ohjausryhmä käy keskustelun kärkihankevalmistelusta. Merkitään tiedoksi 
ohjausryhmälle.  
 
Asian käsittely kokouksessa: Kehittämissuunnittelija esitteli diat ikäihmisten ja lapsi- ja 
perhepalvelujen kärkihankkeista.  Ikäihmisten ja omaishoidon kärkihankkeen osalta 
ohjausryhmä totesi, että Keski-Pohjanmaalla on toteutettu SenioriKaste –hankkeessa 
kattavasti kärkihankkeen keskeisiä teemoja ja ne alkavat kaikki olla jo tehtynä 
käyttöönotettuna alueella. Hyvä on kuitenkin tutkia, missä teemoissa olisi hyvä laatia 
pidemmälle vieviä suunnitelmia ja tehdä niistä kärkihankepilotti.  
IO –kärkihankkeen KickOff-tilaisuus on 21.3. Helsingissä ja Iiris osallistuu siihen.   

                                                           
1
 Liite 1: SONET BOTNIAN KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 

2
 Liite 2: Strategian arviointilomake vuodelta 2015  

http://www.sonetbotnia.fi/toiminta/aikuissosiaalityo.html
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LAPE-kärkihanketta esitellään maakuntakierroksella 18.3. iltapäivällä Seinäjoella 
järjestötalossa. Toimialuejohtaja Matti Kaivosoja mahdollisesti osallistuu siihen, mutta Lasu 
–verkoston jäsenien toivotaan osallistuvan.  
LAPE –kärkihankkeessa sosiaalialan osaamiskeskuksille on myös suunniteltu keskeisiä 
tehtäviä, jotka painottuvat kehittämis- ja tukiorganisaation kehittämiseen.  LAPE –ohjelman 
vahva viesti velvoittaa alueita samanlaiseen perhekeskus -toimintamalliin koko maassa.  
Päätös:  
Ohjausryhmä totesi, että sekä ikäihmisten että LAPE -kärkihankkeisiin kannattaa lähteä. 
Molemmista on tarpeen järjestää alan ammattilaisten kokoontuminen työstämään 
hanketta.  Ikäihmisten hankkeen teemana palveluohjauksen maakunnallisen mallin 
kehittäminen uudelle organisaatiolle olisi yksi hyvä teema. Myös LAPE –hankkeeseen  
ohjausryhmä haluaa Keski-Pohjanmaan osallistuvan ja SONet BOTNIAn tukea 
hankevalmisteluun. Maakunnallinen Hyvinvointineuvola, perheneuvola – ym. 
yhteistyöryhmä on osaltaan jo tehnyt taustatyötä, jonka pohjalta hankevalmistelu etenee. 
 

8. Johtoryhmän asioita tiedoksi  

Kehitysjohtaja esittelee johtoryhmässä käsiteltyjä asioita  

Asian käsittely kokouksessa: Kehitysjohtaja on estynyt osallistumasta kokoukseen. 

Pyydetään johtoryhmän asioiden esittely seuraavaan kokoukseen. 

Esitys: Siirretään asia käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen. 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 
9. Kansa –kouluhankkeen ajankohtaiskatsaus  

SONetBOTNIan alueen Kansa –kouluhankkeen käynnistystilaisuus pidettiin 14.12.2015 
Härmän kuntokeskuksessa. Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti kuntien ja kuntayhtymien 
sosiaalihuollon johtajille ja tietohallinnan vastuuhenkilöille sekä oppilaitosten edustajille. 
Paikalla oli 63 osallistujaa.  SONetBOTNIAan on suunniteltu palkattavaksi 
hanketyöntekijä/aluekoordinoija vuoden ajaksi huhtikuusta 2016 alkaen. SONet BOTNIA 
alueen kunnat tai sote-kuntayhtymät ovat nimenneet hankkeelle yhteyshenkilöt, joille 
hanketta koskeva tiedotus välitetään SONet BOTNIAsta.  

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon koulutustilaisuus on 7.4.2016 
Seinäjoella. Vastaava ruotsinkielinen koulutus on 10.3. Tampereella.  Lisätietoa hankkeen 
verkkosivulta: http://www.socom.fi/kansa-koulu/.   

SONet BOTNIAn alueelta Vaasa on valittu pilottialueeksi hankkeen toiminta- ja 
tietomääritysten toimeenpanon kehittämiskokonaisuuden ensimmäiseen vaiheeseen, jossa 
käynnistetään tietomääritysten toimeenpanon testaus. 

Hanke etenee vaiheittain niin, että kevään 2016 aikana toteutetaan kirjaamisvalmentajien 
valinta ja valmentajavalmennuksen ensimmäinen kierros. Kuntia pyydetään 
valmistautumaan nimeämällä kirjaamisvalmentajat valmentajavalmennukseen. 
 
Kirjaamisvalmentajien odotetaan aloittavan omissa organisaatioissaan henkilökunnan 
valmentamisen mahdollisimman pian sen jälkeen, kun he ovat itse saaneet valmennuksen.  

http://www.socom.fi/kansa-koulu/
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Hankkeesta tiedotetaan mm. tiedotteella, joka on jakelussa osaamiskeskusten kautta. 
Kuntatiedotteet tulevat myös Socomin ja SONet BOTNIAn Kansa –kouluhankkeen 
verkkosivuille.  
 
Asian käsittely kokouksessa: 
Kehittämissuunnittelija esitteli hankkeen tilanteen ja Kansa –koulun tiedote 1/2016 
Maakunnan Suosikki  -työryhmä seuraa aktiivisesti hankkeen etenemistä muun 
tiedonhallinnan ohessa. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran 10.3. Kun Centria ja KYC 
voivat lähettää valmentajavalmennukseen 1-2 valmennettavaa, nousi esiin kysymys, voiko 
toisen asteen kirjaamisen opettajista myös osallistua tähän valmentajavalmennukseen. 
Jaana Sinko piti tätä erityisen tärkeänä, koska lähihoitajia työskentelee paljon alueen eri 
toimipaikoissa, joissa uudet asiakirjat tulevat käyttöön.  Iiris selvittää asian ja tiedottaa 
tästä.  Iiris toimii SONet BOTNIAssa hankkeen aluekoordinaattorina siihen asti, että 
hanketyöntekijä aloittaa tehtävässään viimeistään 1.4. Rekrytointiprosessi on alkanut 
SeAmk:n täyttölupamenettelyssä.  

  

Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Ohjausryhmä pyytää lisäksi kehittämissuunnittelijaa 
selvittämään toisen asteen oppilaitoksen edustajien mahdollisuuden osallistua 
valmentajavalmennukseen. Tätä pidetään tärkeänä, koska lähihoitajia työskentelee paljon 
alueen eri toimipaikoissa, joissa uudet asiakirjat tulevat käyttöön. Hanketyöntekijän 
rekrytointi kiinnostaa alueella ja siitä halutaan hyvissä ajoin lisätietoa. Ohjausryhmä totesi, 
että valmentajakoulutettavien valintaan on panostettava ja Suosikki –työryhmä saa koota 
listan osallistujista.  

 

10. Ajankohtaista  
Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Vaasassa 27. -28.1.2016 
SONet BOTNIAn järjestämät valtakunnalliset Aikuissosiaalityön päivien järjestelyt sujuivat 
hyvin. Ohjelma sai osallistujilta kiitosta paikan päällä ja jälkeenpäin. Osallistujien 
palautekysely on vielä meneillään. Päivien alustajien ja työpajojen aineisto on luettavissa 
verkkosivultamme:http://www.sonetbotnia.fi/etusivu/Valtakunnallisest_Aikuissosiaalityo
npaivat_27.1._28.1.2016  
 

Esitys: Merkitään tiedoksi Ohjausryhmälle.  Ohjausryhmä kiittää Tuula Muljua tapahtuman 
valmistelun koordinoinnista sekä kaikkia valmisteluihin osallistuneita, alustuksien 
pitäjiä ja työpajojen esitysten pitäjiä työpanoksestaan Kokkolan yliopistokeskus 
Chydeniusta sekä kaikkia osallistujia päivien onnistuneesta toteutumisesta.  

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  
 

11. Tiedoksi 

 10.3. klo 13 – 14 Sosiaalityön näyttö ja vaikuttavuus – Miniseminaari, jossa puhuu 

professori Mikko Mäntysaari Yliopistokeskus, Krunni   

 15.3. klo 12-16 Maakuntaseminaari  yliopistokeskuksella Kansainvälisen sosiaalityön 

päivän merkeissä 

 15.3. on Oulussa Pohjois-Suomen vanhustyön messut  

 PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa – rahoitushakemus 

jätettiin STM:lle 3.11.2015. Hakemus on hyväksytty alustavasti niin, että sen budjettia 

http://www.sonetbotnia.fi/etusivu/Valtakunnallisest_Aikuissosiaalityonpaivat_27.1._28.1.2016
http://www.sonetbotnia.fi/etusivu/Valtakunnallisest_Aikuissosiaalityonpaivat_27.1._28.1.2016
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tulee pienentää 2,5 miljoonaan euroon ja hankkeen kohdentamista tulee terävöittää 

huhtikuun loppuun mennessä. Jätetyn hakemuksen nettokustannukset ovat 3 689 681 

€.  

 Paljon tukea tarvitsevat – paljon palveluita käyttävät –kehittämishankkeessa on 

käynnistynyt  monipalvelusuunnitelmien mallintaminen ja pilotointi paljon palveluita 

tarvitsevien asiakkaiden kanssa. 

 KP SOTE – organisaatio Soiten valmistelu etenee hyvää vauhtia. Vastuualuetason 

muutosjohtajat on valittu ja palvelualuetason muutosjohtajien valinta päätetään 

seuraavaksi. Parhaillaan on meneillään sisäinen haku toimialuetason johtajien paikoista.  

Ohjausryhmän seuraavat kokoukset  
Ohjausryhmä on päättänyt vuoden 2016 kokousajat seuraavasti: 
14.4.  
16.6.  
15.9. 
27.10. 
24.11. 
15.12.  
 

12. Kokouksen päättäminen 
Varapuheenjohtaja päättää kokouksen 11.03. 

 
 


