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1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtajaksi valitaan Iiris Jurvansuu.  Todettiin läsnäolijat. 

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 

Edellisen kokous pidettiin 27.1.2014. Muistio on luettavissa 

http://www.sonetbotnia.fi/60.html. 

Esitys: Ohjausryhmä hyväksyy pöytäkirjan 27.1.2014. 

Päätös: Hyväksyttiin 

 

 

 

 

http://www.sonetbotnia.fi/60.html
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3. TerPS2 – Terveempi Pohjois-Suomi - Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn osahanke 

 

TerPS2 on hyvinvointijohtamiseen liittyvä kansallinen hanke, joka koostuu 

koordinaatiosta ja kahdeksasta osahankkeesta ajalla 1.3.2012 – 31.10.2014. . Yksi 

osahanke toimii Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn kuntien alueella. Hankkeen 

keskeinen tavoite on hyvinvointirakenteiden ja sähköisen hyvinvointikertomuksen 

käyttöönotto kansallisesti ja alueellisesti. Sähköisen hyvinvointikertomuksen 

omistajuus on siirtynyt Kuntaliitolle viime vuoden lopussa. 

 

Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn osahankkeen projektityöntekijä Mikko Nikkilä 

kertoo hankkeen tuloksista tällä alueella. Hanke päättyy 30.9.2014. 

 

Esitys: Ohjausryhmä keskustele asiasta ja merkitsee sen tietoonsa. 

Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi. Sovittiin, että kehittämissuunnittelija toimii 

hankkeen päätyttyä kuntien tukena hyvinvointiverkostojen kokoamisessa. 

Kehittämissuunnittelija ja TerPSin työntekijät sopivat asiasta. 

 

 

4. Valmistelussa hanke: Paljon tukea tarvitsevat 

 

Hanketta on valmisteltu Posken/Kaisa Kostamo-Pääkön johdolla. Mukaan ovat tällä 

hetkellä tulossa Lappi, Länsi-Pohja, Kainuu, mahdollisesti myös Kuusamo ja Kallion 

ppky. Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä on tehnyt päätöksen mukaan 

lähtemisestä, samoin Jyta-alue. Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden 

suuruudeksi on kaavailtu kahta työntekijää, toinen sosiaali-, toinen terveyspalveluista. 

Alueen yhteinen omarahoitusosuus n. 110 000 e/3 vuotta. 

 

Liitteenä 1 Kaisa Kostamo-Pääkön yhteenveto hankkeen tämän hetkisistä tavoitteista. 

Hankehakemus on jätettävä syyskuun loppuun mennessä.  

 

Esitys: Ohjausryhmä keskustelee asiasta ja esittää alueen konkreettiset 

kehittämistavoitteet. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi hankkeen valmistelutilanne. Keskusteltiin lisäksi 

- miten saadaan tietojärjestelmistä esiin paljon palveluja käyttävät sote-asiakkaat  

palvelujen kohdentaminen ao. ryhmälle 

- päihdehuollon (+mielenterveys) asiakkaiden tunnistaminen ”päädiagnoosin” alta 

- kpspy:llä meneillään VARTU-hanke, jonka kohteena nuoret 

mielenterveysasiakkaat 

- palveluohjaus  kenelle ohjataan tukea tarvitsevat asiakkaat, pelkkä 

tunnistaminen ei hyödytä 

- kokemusasiantuntijoiden käyttäminen, koko hankkeen ajan mukana adviser-ryhmä 

arvioimassa palveluja  

- valittava tavoitteiden pääkärjet, joihin keskitytään  

- Välisuomessa valmistellaan vastaavaa hanketta POTKU-hankkeen jatkohankkeena 
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5. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöuudistuksen tilanne 

Arto Rautajoki kertoo asiasta: 

 

- Soteuudistuksen valmisteluaika toukokuun loppuun, HE kesäkuussa 

- sosiaalihuoltolaki tarvitaan, yhteensovittaminen järjestämislain ja 

asiakastietojärjestelmien kanssa  mahdollisesti lausunnolle kahden viikon sisällä 

(vapun jälkeen) 

- itsemääräämislainsäädännön valmistelu, HE mielenterveyslain muuttamisesta 

olemassa 

- palveluasumiseen liittyvät muutokset 

- vammaispalvelulain muutokset 2014 loppuun 

- toimeentulotukilain uudistaminen, siirto Kelalle 2017 

- TYP:n lakisääteistäminen, voimaan 2015 alusta  käytäntöön 2016 

- sosiaalihuollon työelämäosallisuuden tukeminen, lainsäädäntö voimaan 2017 

alusta – sisältää useita osakokonaisuuksia 

- alkoholilainsäädännön uudistaminen, ehkäisevä päihdehuolto 

- palvelujen tuottaminen uusissa sote-rakenteissa? 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

6. Sosiaalihuollon tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen tulevaisuus 

Sosiaalityön yliopistoverkosto SOSNET ja sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat 

jättäneet yhteisen kannanoton 17.4.2014.  Arto Rautajoki kertoo asiasta: 

 

- SOSNET, amk-verkosto, osaamiskeskukset, tapaaminen syksyllä 

- tavoitteena, että järjestämislaissa huomioidaan sosiaalihuollon tutkimus, koulutus 

ja kehittäminen tasavertaisesti terveydenhuollon kanssa 

- sosiaalihuollon tutkimukseen uusi rahoitustuki valtiolta kuten terveydenhuollolla; 

STM:n hyväksymä tutkimusohjelma  alueelliset ohjelmat sotealueilla  

- Sosiaalialan osaamiskeskusten lakisääteisen toiminnan jatkuvuus ja rahoitus 

turvattava  sotealueen lisäksi myös maakunnalliset/kunnalliset toimipisteet, 

joihin luodaan vakiintuneet yhteistyökäytännöt, ml. sosiaalityön opetus- ja 

tutkimusklinikat 

- sosiaalityön koulutukseen rahoitustukea; erikoistumiskoulutus, käytännön opetus 

(vrt. evo) 

- sosiaalialan henkilöstön työn perustuminen tutkittuun ja todennettuun tietoon  

toimivat käytäntö- ja työelämäyhteydet, tehtävärakenteen edelleen kehittäminen 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

7. Tiedoksi 

 

1. Pohjois-Suomen Seniori-kaste 2014-2016  

Hanke sai valtionosuutta 1,2 milj. euroa. Keski-Pohjanmaan toiminnallisen 

osakokonaisuuden valtionosuus on 325 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on 1. 

Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen, 2. Ikääntyvien arjen sisältöjen 

monipuolistaminen sekä 3. Kuntouttavan toiminnan ja osaamisen kehittäminen. 



4 

Hankkeen työntekijät on valittu: Koko hankkeen hankejohtajaksi YTM Liisa 

Ahonen, Keski-Pohjanmaan projektipäälliköksi sh Miia Okkonen-Mäkelä, 

projektityöntekijäksi fysioterapeutti YAMK Anu Riutta-Huopana. Hankkeen 

toiminta alkaa 1.5.2014. 

 

2. TIPS – Tietoon perustuva sosiaalityö 

Maakuntaliitto myöntänyt kehittämisrahaa yliopiston koordinoimaan hankkeeseen 
tutkimuksen, käytännön ja asiakasosallisuuden kehittämiseen 30 000 euroa, Kokkolan 

kaupungin osuus 5 000 euroa. 
 

3. Keski-Pohjanmaan kehittäjäverkostot  
Lastensuojelun kehittäjäverkosto on aloittanut toimintansa keväällä 2014 ja on 

kolmen maakunnan yhteinen.  

Aikuissosiaalityön kehittäjäverkosto on toiminut ennen Nuppu-hanketta (2009-

2013) ja hankkeen päätyttyä aloittanut kokoontumiset uudelleen. Alueena Keski-

Pohjanmaa ja Kruunupyy. 

Vammaispalvelun kehittäjäverkoston kokoontumisesta päätettiin edellisessä SB:n 

ohjausryhmässä. Verkosto aloittaa toimintansa uuden kehittämissuunnittelijan 

kutsumana. Alueena Keski-Pohjanmaa ja Kruunupyy. 

Vanhustyön kehittäjäverkosto on kolmen maakunnan yhteinen. Keski-

Pohjanmaalla on toiminut myös alueellinen verkosto, joka jatkanee 

SenioriKasteen alaisuudessa. 

  

4. Keski-Pohjanmaan kehittämissuunnittelija 

Tehtävään on valittu 1.5.14 alkaen VTK, sosiaalityöntekijä Iiris Jurvansuu. 

 

5. SONetBOTNIAN kehittämispäivä 9.5.14 klo 10-15.30 Villa Elbassa 

 

6. Sosiaalihuoltolain uudet haasteet 

SONet BOTNIAn ja SOSTEn järjestämä ylimaakunnallinen, kaikille avoin 

tilaisuus Seinäjoella 4.9. 14 klo 9.30-15.30. Mukana mm.Aulikki Kananoja, Elina 

Palola, Minna Kivipelto, Marita Ruohonen.  

 

7. SONet BOTNIAn johtoryhmä vuosille 2014-2015 

Kokoonpanoa ollaan uudelleen nimeämässä. Vaasa ja Kokkola eivät ole 

ilmoittaneet uusia jäseniään. 

 

8. Sosiaalialan osaamiskeskusten yhteiset nettisivut on otettu käyttöön 

www.sosket.fi 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.   

 

  

8. Seuraava kokous 

 

20.8.14 klo 10 

 

 

Liisa Ahonen 

 

http://www.sosket.fi/

