
   Alueellisen ohjausryhmän kokous 
 

 

 

Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu  Kokkolan kaupunki  Vaasan ammattikorkeakoulu 

020 124 5141 06 828 9435 06 326 3201 

PL 158  60101 SEINÄJOKI  PL 43  67101 KOKKOLA Raastuvankatu 29  65100 VAASA 

  
 www.sonetbotnia.fi 

 

Keski-Pohjanmaan 

Alueellisen ohjausryhmän kokous 

Kokous 3/2012    Muistio 

 

 

AIKA:  Torstai 27.9.2012 klo 10 - 12 

PAIKKA:  Kokkolan kaupungintalo, kokoushuone Mercator (1.krs), os. Kauppatori 5, 67200 

 KOKKOLA 

  

Osallistujat: Henkilökohtainen varajäsen: 

Seppo Mattila, Kokkola kaup., pj., -  

Tanja Witick, Kokkolan kaup. -  

Anne Sormunen, Keski-Pohjanmaan liitto  Marjo Levaniemi, Kristiina Niemi 

Marjut Lampinen, Ventuskartano - Markku Kallinen, Ventuskartano  

Leena Veiskola, K-P sosiaalipsykiatrinen yhd. - Soili Mustonen, K-P sosiaalipsykiatrinen yhd. 

Tarja Oikarinen-Nybacka, JYTA - Pekka Kauppinen, JYTA  

Reetta Hjelm, JYTA - Päivi Peltokorpi, JYTA  

Hannele Grankvist, Pietarsaaren kaup. -  

Helky Koskela, Klan yliopistok.Chydenius    

Pirjo Forss-Pennanen, K-Pamk - Merja Joutsen-Onnela K-Pamk -, sijasta Anne 

Jaakonaho x, 

Mirja Annala, Sosiaali- ja terveysalan opisto - Kaija Kähäri-Wiik, Sosiaali- ja terv.alan opisto  

Eliisa Niemi, K-Pshp x  

Tuija Tuorila, SONet BOTNIA, vs. kehittämis-

suunnittelija x 

 

Arto Rautajoki, SONet BOTNIA, kehitysjohtaja 

x 

 

Kutsuttuna: 

Emmi Kangasniemi, SONet BOTNIAn alueen 

sos.huollon henkilöstöselvityksen laatija x 

 

  

ASIAT: 

1§ Kokouksen avaus  

2§ Esityslistan hyväksyminen 

3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 

4§ Tiedotusasiat  

5§ Selvitys sosiaalihuollon henkilöstön nykyisestä määrästä, kelpoisuudesta ja vaihtuvuudesta 

sekä työvoiman poistumasta ja tarpeesta vuoteen 2015 

6§ Sosiaalialan tiedonhallinnan kehittäminen; yhteistyö THL:n ja sosiaalialan osaamiskeskusalu-

een kanssa 

7§ Sosiaalihuoltolain pääpiirteittäinen esittely ja kommentointi 

8§ Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetilaisuus 

9§ Kaste-ohjelman asiat 

10§ Muut asiat 

11§ Seuraava kokous 

12§ Kokouksen päättäminen 

 

1§ Kokouksen avaus 
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Puheenjohtajaksi tähän kokouksen valittiin Tuija Tuorila, koska varsinainen puheenjohtaja ei 

ollut paikalla. Tuorila avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Kokous ei ollut päätösvaltainen, 

sillä niin moni työryhmän jäsenistä oli estynyt tulemasta paikalle. Päätettiin, että toimitetaan 

sähköpostikokous, jossa käsitellään tämän kokouksen muistio. 

 

2§ Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi.  

 

Päätös: Hyväksyttiin. Päätettiin kuitenkin käsitellä § 5 ennen §:ää 4, jotta Emmi Kangasniemi 

voi poistua esityksensä jälkeen. 

 

3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 

Esitys: Todetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. Se on toimitettu sähköpostitse ja luettavissa 

myös http://www.sonetbotnia.fi/docs/060-yoH-Ohjausryhman_muistio_2_2012.pdf 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

  

4§ Tiedotusasiat 

Merkitään tiedoksi seuraavat asiat: 

Aikuissosiaalityön päivät Tampereella 23. -24.1.2013./Tuija Tuorila 

 

SONet BOTNIAn Keski-Pohjanmaan alueellisen ohjausryhmän jäsenmuutoksia: 

- Kiuru, varsinainen jäsen Eliisa Niemi, Arja Isosaari varajäsen. 

- Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto, varajäsen Kaija Wiik-Kähäri /Tuija Tuorila 

 

SONet BOTNIA järjesti 25.9.2012 klo 12-30-14.30 Kokkolassa, Kokkolan kaupungintalolla 

Kaarlela-salissa tilaisuuden, johon on kutsuttu SONet BOTNIAn hyvinvointitiedontuotannon 

ylimaakunnallisen kehittäjäryhmä ja maakunnallisten tiedontuotannon kehittäjäryhmien jäse-

net./ Tuija Tuorila 

 

Keski-Pohjanmaalla laadittu Kokkolan kaupungin johdolla laajassa yhteistyössä Pelipilotti-

tarjous THL:lle ongelmapelaajien ja heidän läheistensä tuki- ja palveluverkoston kehittämi-

seksi/ Tuija Tuorila 

 

Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometrin 2012 allekirjoitettu sopimus ja ohjausryhmän ko-

koonpano /Arto Rautajoki 

SONet BOTNIA laatii alueensa maakuntaliittojen toimeksiannosta hyvinvointibarometrin. 

Barometrissä tarkastellaan alueen väestön ja palvelujen tilaa ja se toteutetaan asiantuntija-

kyselynä pääosin vuoden 2009 mallin mukaisesti, mutta järjestöt ovat aiempaa vahvemmin 

mukana vastaamassa kyselyyn. Mukana yhteistyössä on myös Seinäjoen ammattikorkeakoulu. 

Käytännössä työn toteuttaa SONet BOTNIAlle osa-aikaisesti ajalle 1.10.2012 -30.6.2013 pal-

kattu YTM Minttu Kuronen-Ojala. Työtä ohjaamaan on perustettu ohjausryhmä, jossa on 

edustus kaikista kolmesta pohjalaismaakunnasta. Ohjausryhmän kokoonpanossa painottuu 

tutkimuksellinen osaaminen. Toukokuussa 2013 valmistunee työn ensimmäinen raporttiluon-

nos ja elokuussa lopullinen raportti sekä suomen- että ruotsinkielisenä. 

 

Sosiaalialan osaamiskeskusten tulevaisuuden tehtäviä valmistelevan työryhmän toimeksianto 

ja kokoonpano/Arto Rautajoki 

Osaamiskeskusjohtajista koostuva työryhmä käy läpi aiemman osaamiskeskuslain perustelut 

peilaten niitä perusterveydenhuollon yksiköiden toimintaan. Työryhmä laatii perustellun esi-

http://www.sonetbotnia.fi/docs/060-yoH-Ohjausryhman_muistio_2_2012.pdf
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tyksen, siitä millaiseksi osaamiskeskusten aseman ja tehtävien on tarpeen jatkossa muotoutua. 

Työ etenee palvelurakenneuudistuksen aikataulun mukaisesti, eli noin kahden viikon kuluessa 

on esityksen oltava valmiina. Osaamiskeskusten johtoryhmien ja hallitusten kommenttien jäl-

keen esitys toimitetaan eteenpäin.  

 

Sosiaalialan osaamiskeskusten hallitusten ja johtoryhmien puheenjohtajien/jäsenten, osaamis-

keskusjohtajien ja STM:n yhteinen työkokous 28.11.2012 klo 13-16 sosiaali- ja terveysminis-

teriössä. SONet BOTNIAa edustavat Harri Jokiranta, Seinäjoen kaupunki; Jussi Salminen, 

Kokkolan kaupunki ja Arto Rautajoki, SONet BOTNIA. /Arto Rautajoki 

Työkokouksen aiheena ovat ajankohtaiset asiat osaamiskeskustoiminnan näkökulmasta. Ai-

emmin on esitetty aiemmin epävirallisesti, että sosiaalialan osaamiskeskustoiminta organisoi-

taisiin tulevaisuudessa joko erva-alueille tai perustasolle kuntien perustyön tueksi. Mahdolli-

nen lienee myös eräänlainen välimalli, eli sekoitus edellisistä.  

 

 

5§ Selvitys sosiaalihuollon henkilöstön nykyisestä määrästä, kelpoisuudesta ja vaihtuvuu-

desta sekä työvoiman poistumasta ja tarpeesta vuoteen 2015/ Emmi Kangasniemi 

Esitys: Emmi Kangasniemi esittelee keskeisiltä osiltaan SONet BOTNIAn laatiman selvityk-

sen sosiaalihuollon henkilöstön nykyisestä määrästä, kelpoisuudesta ja vaihtuvuudesta sekä 

työvoiman poistumasta ja tarpeesta vuoteen 2015 (liitteet 1-2). Merkitään tiedoksi ja keskus-

tellaan mahdollisista jatkotoimista. 

 

Asian käsittely: Emmi Kangasniemi esitteli selvityksen sen keskeisiltä osiltaan ja tuloksil-

taan. Esityksen jälkeen käydyssä keskustelussa todettiin, että Keski-Pohjanmaan osalta tulok-

sissa näkyy myönteisesti Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen vaikutus. SONet BOTNIA 

tiedottaa myöhemmin syksyllä laajemmin selvityksestä ja sen tuloksista myös median kautta. 

Keskustelussa tuli esiin, että vastaavanlaiset selvitykset olisi hyvä toistaa säännöllisesti. Cent-

ria ammattikorkeakoulun edustaja totesi, että heidän opiskelijansa voisivat mahdollisesti jat-

kossa osallistua vastaavanlaisten selvitysten laatimiseen. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi Emmi Kangasniemen esittelemä Selvitys sosiaalihuollon henkilös-

tön nykyisestä määrästä, kelpoisuudesta ja vaihtuvuudesta sekä työvoiman poistumasta ja tar-

peesta vuoteen 2015. 

 

6§ Sosiaalialan tiedonhallinnan kehittäminen: yhteistyö THL:n ja sosiaalialan osaamiskes-

kusalueen kanssa /Arto Rautajoki 

Esitys: SONet BOTNIAn kehitysjohtaja Arto Rautajoki kertoo THL:n ja sosiaalialan osaa-

miskeskusalueen välisestä yhteistyöstä. THL:n tieto-osaston / Oper-yksikön asiantuntijat jal-

kautuvat sosiaalialan osaamiskeskusalueelle yhteistyössä SONet BOTNIAn kanssa. Kehitys-

johtaja kertoo tilaisuuden tavoitteista THL:n ja osaamiskeskusalueen näkökulmasta. Merki-

tään tiedoksi. 

 

Asian käsittely: Arto Rautajoki esitteli (liite 3) sosiaalialan osaamiskeskusten ja THL:n yh-

teistyötä tiedonhallinnan kansallisen kehittämistyön edistämiseksi. Tavoitteena on, että sosi-

aalihuollon keskitetty kansallinen tietovaranto KANSA otetaan käyttöön vuonna 2016.  Käy-

tännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhdenmukainen tieto on saatavissa siellä, missä sitä tarvi-

taan. Esimerkiksi asiakkaan siirtyessä toisen kunnan palvelujen käyttäjäksi, asiakkaan tiedot 

löytyvät keskitetysti kansallisesta tietovarannosta. KANSA hoitaa myös asiakirjojen arkis-

toinnin. 
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THL:n tieto-osaston/Oper-yksikkö jalkautuu sosiaalialan osaamiskeskusten alueille aluetilai-

suuksiin. Tilaisuuksien tavoitteena on selkiyttää sosiaalialan tiedonhallintaa ja sen kehittämi-

seksi tehtävää työtä kuntiin päin. Aluetilaisuudet voivat olla sosiaalialan toimijoiden lisäksi 

avoimia myös perusterveydenhuollon keskeisille yhteistyökumppaneille, koska rajapinnoilla 

on niin paljon merkittävää yhteistyötä. SONet BOTNIAn alueen aluetilaisuudet toteutetaan 

seuraavasti: 

-  Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoella 22.11.2012 klo 9-14, Mediwestin auditoriossa.  

- Pohjanmaalle Vaasaan on tulossa toinen tilaisuus, ja sen ajankohtaa ei ole vielä sovittu.  

Edellä mainittuihin tilaisuuksiin voivat osallistua myös Keski-Pohjanmaan toimijat. Keskuste-

lun yhteydessä Eliisa Niemi toi esiin, että hän on työssään osallistunut aktiivisesti terveyden-

huollon kirjaamisen kehittämiseen. Todettiin, että kehittämistyössä on tarpeen hyödyntää tois-

temme osaamista ja kokemuksia. Tiedonhallinnan osaamista on tarpeen tulevaisuudessa sisäl-

lyttää myös sosiaalialan koulutusohjelmiin.  

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

 

7§ Sosiaalihuoltolain pääpiirteittäinen esittely ja kommentointi/Arto Rautajoki 

Esitys: Arto Rautajoki esittelee sosiaalihuoltolain uudistustyön pääkohtia ja Keski-

Pohjanmaan alueellinen ohjausryhmä kommentoi (liitteet 4-5 sekä  

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1823395 ). Tarkoituksena on, että SONet BOT-

NIA kokoaa ohjausryhmien kommenttien pohjalta sosiaalialan osaamiskeskuksen yhteisen 

lausunnon. Merkitään tiedoksi ja kommentoidaan yhteisesti lakiluonnosta. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Pyydettiin alueellisen ohjausryhmän jäseniä kommentoimaan so-

siaalihuoltolain luonnosta 12.10.2012 mennessä Tuija Tuorilalle, joka kokoaa Keski-

Pohjanmaalta tulleet kommentit ja toimittaa ne Arto Rautajoelle.  

 

 

8§ Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetilaisuus /Arto Rautajoki 

Esitys: Arto Rautajoki esittelee palvelurakenneuudistuksessa parhaillaan mietinnässä olevia 

asioita sekä tiedotusta SONet BOTNIAn, Seinäjoen, Kokkolan ja Vaasan kaupunkien yhtei-

sesti järjestämästä Palvelurakenneuudistuksen esittely- ja keskustelutilaisuudesta, joka on 

29.10 klo 11.30-15.30 Härmän kuntokeskuksessa (Lakeussali). Mukana on palvelurakenne-

uudistuksen valtakunnallisia asiantuntijoita, mm. sosiaali- ja terveysministeriöstä. Merkitään 

tiedoksi. 

 

Asian käsittely: Arto Rautajoki kertoi palvelurakenneuudistuksen keskeisestä sisällöstä. Halli-

tusohjelman mukaisesti organisointi toteutetaan kaksitasoisesti: Kunnat/sotealueet sekä erva-

alueet. Kunnat/sotealueet vastaisivat laajennetusta perustason palvelujen järjestämisestä. Er-

va-alueiden asema ja vastuut määrittyvät uudelleen. Mielenkiintoista on se, tuleeko erva-

alueista oikeushenkilöitä, joihin kuntien on lakisääteisesti kuuluttava. Erva-alueiden rajoista 

tullaan säätämään asetuksella. Miten määrittyy tässä kokonaisuudessa Keski-Pohjanmaan 

asema ja miten turvataan asiakkaille turvalliset ja laadukkaat lähipalvelut? Nyt on pohjalais-

maakuntien lähtökohdista vaikuttamisen aika.  

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

 

9§ Kaste-ohjelman asiat/Tuija Tuorila 

Esitys: Merkitään tiedoksi  

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1823395
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a) Päivitetty Kaste-hankeopas julkaistu. Myös uudet hankelomakkeet löytyvät STM:n sivuilta 

osoitteesta http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1819119 

 

b) Keski-Pohjanmaalla valmistelussa olevan SenioriKaste-hankkeen valmistelun tilanne.  

Tuija Tuorila kertoi, että hankkeeseen mukaan lähtevien osahankkeiden hankesuunnitelmat 

valmistuvat lokakuussa ja koko hankekokonaisuuden suunnitelma marraskuussa. Mikäli 

hankkeelle myönnetään valtionavustus, se tulee käynnistymään kahdessa aallossa. Ensimmäi-

sen vaiheen (Keski-Pohjanmaan ja Kainuun osahankkeet) on suunniteltu käynnistyvän kevät-

talvella 2013 ja toisen vaiheen (Lappi ja Raahen seutu) vuoden 2014 alusta.    

 

c) Pohjois-Suomen Kaste-alueella valmistelussa olevat muut Kaste-hankeaihiot: 

Parhaillaan ovat valmistelussa Avaus –hankeaihio (Uusi-Oulu), Virtuaalisesti aikuissosiaali-

työtä (Selänne),”Hyvinvointi hukassa - riippuvuus riskinä”- hankeaihio (Lappi) 

 

d) TARJOLLA HERKKUJA PaKasteesta -seminaari 31.10. - 1.11.2012 Oulussa  

Lisätietoja:  http://www.sosiaalikollega.fi/poske/tapahtumat/tarjolla-herkkuja-pakasteesta-

seminaari-31.10.-1.11.2012 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

10§  Muut asiat 

 Ei ollut. 

  

11§ Seuraava kokous 

Esitys: Ehdolle seuraavaksi kokousajaksi 26.11. klo 10 -12 / 26.11. klo 12-14 tai 5.12. klo 14-

16  

Päätös: Esitetään ehdolle valitut kokousajat sähköpostikokouksessa työryhmän jäsenille.  

 

12 §  Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

  

 

 

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1819119

