
   
 

 

 
 

 
 

 

Keski-Pohjanmaan ohjausryhmä 

Kokous 2 / 2016    Muistio  
 
Aika  14.4.2016 klo 13-14:50  
Paikka  kokoushuone Atlantic, 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 
Jaana Sinko, KP ammattiopisto 
Pirjo Forss – Pennanen, Centria  
Anu-Riina Svenlin, KYC 
Eija Kellokoski-Kari, perusterveydenhuollon 
yksikkö  

Inger Hägg, Kokkolan kaupunki  
Pekka Kauppinen, Jyta 
 
Kaija Kähäri-Wiik, KP ammattiopisto 
Anne Jaakonaho, Centria  
  
 

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 

Saara Lång, Ventuskartano ry Markku Kallinen, Ventuskartano ry 
  
Arto Rautajoki, SONetBOTNIA 
Iiris Jurvansuu, SONetBOTNIA 
 
 

 

ASIAT 
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
2. Esityslistan hyväksyminen 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan toteaminen  

4. PRO SOS Uutta sosiaalityötä uusissa rakenteissa –hankesuunnittelu 
5. SOITEn toimialarakenne  
6. Sosiaalialan osaamiskeskustoiminta SOITEn kehittämisyksikössä 
7. SONet BOTNIAn vuoden 2015 toiminnan arvioinnin tulokset  
8. Kansa –kouluhankkeen ajankohtaiskatsaus  
9. Ajankohtaista  
10. Tiedoksi  
11. Kokouksen päättäminen 
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1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
 
Esitys: Varapuheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat.  
Päätös: Varapuheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.  
 

2. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi. 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
 

3. Edellisen kokouksen 1/2016 pöytäkirjan toteaminen  
Muistio 18.2.2016 kokouksesta. 
Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle.  
Päätös: Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle.  

 
4. PRO SOS Uutta sosiaalityötä uusissa rakenteissa –hankesuunnittelu 

 
Sosiaalialan osaamiskeskusten hanke PRO SOS –Uutta sosiaalityötä rakentamassa – 
hankkeen valmistelu jatkuu.  STM on ohjeistanut hankevalmistelua sisällön 
kohdentamisessa ja edellyttää hankekokonaisuuden rahoituksen karsimista 2.4 miljoonaan 
euroon. Ohjeiden mukainen hakemuksen päivitys on tehtävä huhtikuun loppuun 
mennessä. SONet BOTNIA toimii hankkeen hallinnoijana ja vastaa hakemuksen 
valmistelusta.  SONet BOTNIA on ostanut valtakunnalliseen hankevalmisteluun työpanosta 
osaamiskeskus Socomista.  
 
PRO SOS – Uutta sosiaalityötä uusissa rakenteissa on valtakunnallinen ESR-hanke, jossa 
osatoteuttajina on 7 sosiaalialan osaamiskeskusta (Koske, Verso, Vasso, Pikassos, Socca, 
Socom ja SONet Botnia) sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. 
 
SONet BOTNIAn aluepilotin toiminnallisen sisällön uuden muokkauksen ovat valmistelleet 
yhteistyössä kehittämissuunnittelijat ja Minna Zechner Seamk:sta. Tekstin on koonnut 
yhteen Iiris Jurvansuu. Arto Rautajoki on hoitanut neuvottelut mm. osatoteuttajien ja 
rahoittajien kesken.  SONet BOTNIA:n alueelta hankkeeseen osallistuvat Kuntayhtymä 
Kaksineuvoinen (Kauhava, Lappajärvi, Evijärvi), Suupohjan liikelaitoskuntayhtymä 
(Kauhajoki, Teuva, Isojoki, Karijoki), Ilmajoki, Vaasa, Pietarsaari, Kokkola, Jyta/Jokilaaksojen 
yhteistoiminta-alue (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli ja Kannus). 
 
Tavoitteena on jättää hankesuunnitelma huhtikuun loppuun mennessä STM:öön, jossa 
rahastotyöryhmä hyväksyy toukokuussa hankkeen rahoitettavaksi. Kehittämisjohtaja Arto 
Rautajoen tarkoituksena on laatia yhteistyösopimuksen pohja hankkeen hallinnoijan ja 
toteuttajien kesken valmiiksi hankevalmisteluaikana, jotta hankkeen käynnistäminen voi 
edetä ripeästi, kun rahoituspäätös saadaan toukokuussa.  
 
SONet BOTNIAn alueellisen kehittämistoiminnan budjetin kehys on 227.000 € / 29 kk ajalla 
1.8.2016-31.12.2018. Lisäksi KYC:n 70.000 euron resurssista osa kohdentuu Keski-
Pohjanmaalle.  
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Kehittämissuunnittelija esittelee hankkeen ja SONet BOTNIAn aluepilotin tavoitteet sekä 
Keski-Pohjanmaalle suunnitellut toimenpiteet ja toteutustavan hankkeessa. 
Omarahoituksen osuudet varmistuvat Kuntaliiton neuvottelujen valmistuttua. Omarahoitus 
on enintään 20 % budjetista.   
 
LIITE 1: PRO SOS –ppt-esitys  
LIITE 2: SONet BOTNIAn PRO SOS –toimintasuunnitelma vers. 8.4.2016  
 
Esitys: Ohjausryhmä käy keskustelun hankkeen suunnitelmasta ja evästää SONet BOTNIAn 
aluepilotin suunnitelman työstämistä ja Keski-Pohjanmaan toimenpiteiden toteuttamista. 
Päätös: Ohjausryhmä keskusteli PRO SOS –hankkeesta ja totesi että hankkeen valmistelu 
on ollut iso työ, josta  SONet BOTNIAn alueelle kohdistuvat toimenpiteet jäävät 
harmittavan vähäisiksi. Kehittämistoimet on tärkeä saada tukemaan sosiaalityön käytännön 
työtä ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon SOITEn muut kehittämisprosessit.  

 
 

5. SOITEn toimialarakenne  
 
Keski-Pohjanmaan maakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen uuden kuntayhtymän 
valmistelu on edennyt tiiviinä. Toimialarakenne on vahvistettu, muutosjohtajat ovat valittu 
ja he ovat aloittaneet uuden organisaation toiminnan valmistelutyön osana omaa työtään.  
Hyvinvointipalvelujen järjestämissuunnitelman valmistelu etenee.  
SONet BOTNIAn alueohjausryhmän varapuheenjohtaja Tarja Oikarinen - Nybacka toimii 
SOITEssa sosiaalityön profession koordinoijana. Tarja Oikarinen – Nybacka esittelee 
ohjausryhmälle SOITE:n toimialarakenteen. 
Asian käsittely kokouksessa: 
Keskustelussa nousi esiin SOITEn käynnistämisen aika kaksi vuotta ennen kuin sote-
rakenneuudistus on tulossa voimaan. SOITEn perustaminen antaa 2 v etuaikaa työstää 
sote-organisaatiota ennen maakunnallisen hallinto-organisaation aloitusta.  
Sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon organisaatioiden yhdistäminen 
Jytan, Kokkolan ja Kiurun resurssien yhdistäminen on hyödyksi alueen sote-palvelujen 
tuottamisessa. Rahat riittävät paremmin, kun on integroidut palveluprosessit ja osa-
optimointi ei ole mahdollista. Talouspaineet ovat tästä huolimatta realiteetti, joka rajaa 
SOITEn palvelujen valmistelua. Väestön ikääntyessä palvelujen tarpeen ennakoidaan 
kasvavan nykyisestä, mutta budjetti ei voi kasvaa, pikemminkin supistuu.   
Ostopalvelujen osalta maakunnallisen strategiapäivän linjauksen mukaisesti ensisijaista on  
tuottaa palvelut SOITEn omana toimintana, joita ostopalveluilla täydennetään. Mitä vapaus 
palveluntuottajan valintaan tarkoittaa käytännössä, tämä ei nyt huhtikuussa ole vielä 
lainkaan jäsentynyt asia. SOITEn tietoa löytyy internetistä sivulta www.kpsote.fi. 
Esitys: Merkitään SOITEN toimialarakenne tiedoksi ohjausryhmälle.  
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 
 

6. Sosiaalialan osaamiskeskus SOITEn kehittämisyksikössä  

 

Sosiaalialan osaamiskeskuksen toiminta on suunniteltu siirrettäväksi SOITE:n 
kehittämisyksikölle, jonka johtaja on Jussi Salminen. Kehittämisyksikköön on kutsuttu kuusi 

http://www.kpsote.fi/
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yhdistyvien sote- organisaatioiden suunnittelu- ja kehittämistyön vakituista työntekijää ja 
Iiris Jurvansuu on nimetty kehittämisyksikköön kehittämispäällikön tehtävään. 
Kehittämisyksikkö on aloittanut oman toimintansa valmistelun ja asettanut tavoitteeksi 
mm. sosiaalialan osaamiskeskuksen toiminnan ja perusterveydenhuollon yksikön 
toiminnan liittämisen osaksi SOITEn kehittämisyksikön toimintaa.  

 
Esitys:  
Ohjausryhmä käy alustavan keskustelun sosiaalialan osaamiskeskuksen toiminnan 
siirtymisestä osaksi SOITEn kehittämisyksikköä 1.1.2017 alkaen.  
 
Päätös: Ohjausryhmässä tuotiin esiin, että ainakin koulutusorganisaatioiden ja järjestöjen 
kannalta on hyvä päästä toimimaan yhteistyöryhmään, jossa sote-palvelut käsitellään 
integroituna kokonaisuutena. Yleisesti todetaan, että yhteistyöryhmät ovat tarpeellisia ja 
hyödyllisiä. Osa nykyisistä työryhmistä tullee jatkamaan melko paljon nykyisellään, mutta 
SOITEn valmistelussa yhteistyötapoihin tulee myös muutoksia, joita valmistellaan ja joista 
tiedotetaan seuraavissa ohjausryhmän kokouksissa.  

 
7. SONet BOTNIAn vuoden 2015 toiminnan arvioinnin tulokset  

 
SONet BOTNIAn toimintavuoden 2015 arviointilomakkeet on lähetetty sähköpostilla 
ohjausryhmän varsinaisille ja varajäsenille. Arviointilomakkeen palautti  4 henkilöä. Näiden 
pohjalta laadittu arviointikooste esitellään kokouksessa. 
Asian käsittely kokouksessa: Kehittämissuunnittelija esitteli yhteenvedon arvioinneista. 
Toimintasuunnitelman painopistealueiden toteutunut toiminta arvioitiin numeroin 3 -4,5 
(skaala 1-5) Keski-arvo on 3,83. Korkeimmat pisteet tulivat yhdentyvien alueellisten 
kehittämisrakenteiden edistämisestä 4,5.   
LIITE 3: Arvioinnin tulokset v 2015 
 
Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

 
8. Kansa –kouluhankkeen ajankohtaiskatsaus  
 

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon koulutukset on pidetty, ruotsinkielinen 
10.3. Tampereella ja suomenkielinen 7.4.2016 Seinäjoella.  Kirjaamisvalmentajien 
koulutuksiin ilmoittautuminen päättyi 1. vaiheen osalta 11.4.2016. Keski-Pohjanmaalta 
tähän ensimmäiseen vaiheeseen on ilmoitettu 11 henkilöä. Kevään 2016 aikana 
toteutetaan valmentajavalmennuksen ensimmäinen kierros. Kirjaamisvalmentajien 
odotetaan aloittavan omissa organisaatioissaan henkilökunnan valmentamisen 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun he ovat itse saaneet valmennuksen.  

 
SONet BOTNIAn hanketyöntekijä/aluekoordinaattoriksi on valittu Päivi Niiranen. Hänen 
toivotaan alkavan työssä 2.5.2016. Iiris Jurvansuu jatkaa SONet BOTNIAn hankkeen 
yhteyshenkilönä huhtikuun loppuun asti.  
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SONet BOTNIA alueen kunnat tai sote-kuntayhtymät ovat nimenneet hankkeelle 
yhteyshenkilöt, joille aluekoordinaattori välittää hanketta koskevan tiedotuksen ja 
yhteyshenkilöt vastaavat hankkeen tiedottamisesta omissa organisaatioissaan.  

 Lisätietoa hankkeen verkkosivulta: http://www.socom.fi/kansa-koulu/.   

Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

  

 
9. Ajankohtaista  

 

 Sosiaalityön professori Aila-Leena Matthies sai Keski-Pohjanmaan kulttuurirahaston 

Kulttuuripalkinnon rahaston vuosijuhlassa 10.4.2016. Palkinto on arvoltaan 10.000 €. 

 

 15.4. 2016 klo 10-15  Koulutuksellinen työpaja palvelutarpeen arvioinnista Härmän 

kuntokeskuksessa Alahärmässä, järjestää SONet BOTNIA  

 

 PTT –hanke järjestää koulutuspäivän Mitä sosiaalinen maksaa?  14.4.2016 

verkkoseminaarina. Kokkolassa seminaaria voi seurata kokoushuone Minervassa 

kaupungintalolla. 

 

 Vanhustyön kehittäjäryhmä kokoontui Pietarsaaressa 11.4.2016. Aiheina mm. 

Ikäihmisten kärkihankkeen hankesuunnitelmaan ja rahoitushaun ohjeistukseen 

tutustuminen, maakuntien suunnitelmat hankevalmistelulle sekä odotukset SONet 

BOTNIAn roolille valmistelussa. 

 

 Ikäihmisten kärkihankkeen Kick Off –tilaisuus oli 21.3. Helsingissä. Iiris osallistui. 

 

 6.4. 2016  oli Kokkolassa tapahtuma Miten tuemme arjen hyvinvointia yhdessä? – Hur 

stöder vi välmåendet i vardagen tillsammans ? Järjestäjinä olivat neljän sote-alan 

kehittämishankkeen vetäjät Kiurusta, Kokkolan sote:sta ja Silta yhteisöklubista sekä 

SONet BOTNIA, SOSTE ry ja Keski-Pohjanmaan liitto.  Tapahtuman tarkoitus oli 

keskustella kuntalaisten ja sote- yhdistysten osallistumisesta sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kehittämiseen Keski-Pohjanmaalla.  Osallistujia oli noin 40, ja 

tapahtuma koettiin erittäin innostavaksi yhteistyön foorumiksi, jolle toivottiin jatkoa. 

Tarkoitus on, että sen pohjalta valmistellaan osallisuuden edistämiseen jatkuvaa  

toimintamallia. SOITEn organisaatiossa osallisuuden toteutumisen varmistaminen 

kuuluu kehittämisyksikön tehtäviin.  

Esitys: Merkitään tiedoksi Ohjausryhmälle.  Ohjausryhmä onnittelee Aila-Leena Matthiesia 
kulttuuripalkinnon johdosta.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
 

http://www.socom.fi/kansa-koulu/
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10. Tiedoksi 

 Kansainvälisen sosiaalityön päivän Maakuntaseminaari 15.3. peruttiin vähäisen 

ilmoittautuneiden määrän johdosta. Seminaari on tarkoitus pitää syksyllä. 

 

 Sosiaalihuollon ammattihenkilölain infotilaisuus oli 7.3.2016 Tampereella, Iiris osallistui. 

 SOSTE ry järjestää Kokkolassa sote-rakenne –uudistusta koskevan seminarian 7.6.2016 

Kiurun auditoriossa.  (HUOM: tämä peruttiin) 

 
11. Ohjausryhmän seuraavat kokoukset  

Ohjausryhmä on päättänyt vuoden 2016 kokousajat seuraavasti: 
16.6.  
15.9. 
27.10.  PERUUTETAAN 
24.11. 
15.12.  PERUUTETAAN 
 
Esitys: Vähennetään kokousten määrää ja keskustellaan siitä, miten SONet BOTNIAn 

alueohjausryhmän toiminta halutaan järjestää loppuvuoden aikana. 
Päätös: Päätettiin vähentää kokouksia ja pois jätetään 27.10. ja 15.12. kokoukset.  

Kokouksiin otetaan ajankohtaiset tärkeät asiat osaamiskeskuksen, sote- järjestämislain 
ja SOITEn käynnistämisen valmisteluun liittyvät asiat, kehittämishankkeet sekä yhteistyö 
ohjausryhmässä edustettujen sosiaalialan kehittämiseen liittyvien tahojen kesken. 

 
12. Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:40. 


