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Muistio / Keski-Pohjanmaan valmisteluryhmä 

 

Keski-Pohjanmaa maakuntana on tunnettu yhteisöllisyydestään ja sosiaali- ja terveydenhuollon 

toimijoiden tekemästä tiivistä yhteistyöstä. Yhteistyötä tukee osaltaan myös vahva kolmas sektori 

sekä keskiöön nousseet osallisuutta edistävät käytännöt. Alueellamme mielletään hyvinvoinnin 

edistäminen laaja-alaisesti, ja hyvinvointia edistäviin palveluihin luetaan sosiaali- ja terveydenhuol-

lon palvelujen lisäksi myös kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä järjestöjen toiminta. Edellä mainitut 

toimijat ovat laatineet yhteistyössä Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategia 2015 ja sen toteuttamis-

ohjelman. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä ovat hyvinvointistrategian mukaisesti kes-

keisiä periaatteita kansalaislähtöisyys, yhteisöllisyys, paikallisuus ja ennaltaehkäisy. Maakunnan 

keskeiset hyvinvointialan toimijat ovat vuonna 2011 maakunnallisella hyvinvointisopimuksella si-

toutuneet edistämään alueen asukkaiden hyvinvointia yhteistyössä. Sosiaali- ja terveysalan toimijat 

tekevät hyvää yhteistyötä esimerkiksi kulttuurin ja liikunnan toimijoiden kanssa (mm. Centria am-

mattikorkeakoulun Kokkola-Pietarsaaren yksikkö (sote), järjestöt, Keski-Pohjanmaan koulutusyh-

tymän konservatorio, Keski-Pohjanmaan Liikunta ry).  

 

Keski-Pohjanmaalla maakunnan keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat laativat parhaillaan 

terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa tiiviissä yhteistyössä. Alueella on käyty keskustelua ter-

veydenhuollon järjestämissuunnitelman kehittämisestä ja laajentamisesta mahdollisimman varhai-

sessa vaiheessa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiseksi järjestämissuunnitelmaksi. Valtakunnalli-

sesti pidetään selviönä, että jatkossa mennään eheään, integroituneeseen sosiaali- ja terveydenhuol-

lon rakenteeseen. Järjestämissuunnitelma on hyvä laatia niin, että se mahdollistaa tarvittaessa myös 

sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen kehittämisyksikön toiminnan.  

 

Keski-Pohjanmaalla on todettu, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteistyössä kehittä-

minen sekä palvelujen yhteensovittaminen ovat kaiken perusta. Vahvistamalla perustason sosiaali- 

ja terveydenhuollon palveluja vähennetään yhteiskunnallista eriarvoisuutta, lisätään palvelujen kus-

tannusvaikuttavuutta, huolehditaan asiakaslähtöisesti sosiaali- ja terveydenhuollon horisontaalisesta 

integraatiosta sekä vahvistetaan yhteistä kehittämistä yli sektori- ja organisaatiorajojen. Todennä-

köisintä on, että Keski-Pohjanmaalla tulee jatkossa olemaan yksi sosiaali- ja terveydenhuollon toi-

mija, jonka hallintamallista päätetään myöhemmin poliittisesti. Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon 

peruspalveluja kehitetään rinnakkain tiiviissä yhteydessä, on tarpeen painottaa myös sosiaalihuollon 

erityispalvelujen kehittämisen merkitystä. Lisäksi erikoissairaanhoidon toiminnan nivoutuminen 

tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluja on olennaista integroidun palvelujär-

jestelmän kehittämisessä. Myös toimivat yhteydet muihin kuntapalveluihin on turvattava. 

 

Keski-Pohjanmaalla voisi olla jatkossa yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisyksikkö, 

joka organisoituisi ensisijaisesti maakunnan kuntien peruspalvelujen yhteyteen. Maakuntamme on 

pieni ja tämänhetkiset resurssit rajalliset, mutta meillä on toisaalta olemassa jo kaikki tarvitta-

vat edellytykset ja toimijat kehittämisyksikölle. Nämä voimavarat tulee vain yhdistää ja sopia toi-

minnan rakenteesta. Tähän kehittämisyksikköön voisi kytkeytyä maakunnan kuntien, yliopistojen 

(Jyväskylän yliopisto ja Oulun yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kautta), sosiaali- 

ja terveydenhuollon alalla toimivien korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten, Pohjanmaan 

maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn, perusterveydenhuollon yksikön, Keski-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Keski-Pohjanmaan liiton sekä järjestöjen ja yritysten tutkimus- 

ja kehittämisosaamista. Tästä rakenteesta käsin voidaan tehdä vahvaa yhteistyötä esimerkiksi Erva- 

ja Kaste-alueen sekä THL:n suuntaan. Yliopistokeskus mahdollistaa tiiviin yhteystyön niin  sosiaa-

lityön valtakunnalliseen yliopistoverkosto SosNetiin kuin  alan kansainväliseen tutkimukseen.  



2 

 

Hyvinvoinnin kestävän kehittämisen rakenne Pohjanmaan 
maakunnissa / Arto Rautajoki, SONet BOTNIA ja K-P:n

valmisteluryhmä muokannut 13.5.2013

Koulutuksen, tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan alueelliset 

toimijat (korkeakoulut, ammatilliset 
oppilaitokset, maakuntaliitto, 

sairaanhoitopiiri, AVI,  ELY, järjestöt 
ja yritykset) 

Sosiaalialan 
osaamiskeskus
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käytäntö 
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alueellisesti

Perusterveydenhuollon 
yksikkö

Vastuukunnat, SOTE-alueet, Erva-
kehittäminen
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eet

THL:n
valtakunnallinen 

tuki + Erva-alueen
sote- tuki

THL:n
valtakunnallinen 

tuki + Erva-alueen
sote-tuki

 
 

Keski-Pohjanmaalla on osaamista ja toimijoita maakunnalliseen sosiaalihuollon kehittämiseen, mut-

ta siihen tarvitaan nykyistä paremmat taloudelliset resurssit. Sosiaalihuollon tutkimus- ja kehittä-

misrahoitus tulee turvata samantyyppisesti kuin terveydenhuollossa on evo-rahoitus tai muulla sosi-

aalihuollon omalla tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnan turvaavalla rahoituksella. Parhail-

laan on valmistelussa myös evo-rahoituksen valmistelu koulutukseen ja sillä on merkitystä esimer-

kiksi sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen jatkoa ajatellen. Sosiaali- ja terveydenhuolto ovat kes-

keisiä ja tasavertaisia toimijoita maakunnassamme.   

 

Maakunnassamme toimii jo sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikka Sosklinikka 

( www.chydenius.fi/esittely/yksikot/yhteiskuntatieteet/sosiaalityo/sosklinikka). Sitä on kehitetty 

Nuppu-hankkeen toiminnan puitteissa, mutta vielä sen rakenne ja toiminta eivät ole juurtunut kiin-

teäksi osaksi sosiaalialan arkea. Opetus-  ja tutkimusklinikan rakenne voisi olla pohjana myös alu-

eelliselle sote-alan kehittämisyksikölle. Kokkolan  yliopistokeskus Chydeniuksella on jo nyt "So-

pimus yhteistyöstä koskien sosiaalityön opetusta, tutkimusta ja kehittämistoimintaa Pohjanmaal-

la" 12 eri rahoittajatahon kanssa. Sopimus mahdollistaa jo sellaisenaan sosiaalihuollon alueellisen 

opetus-, tutkimus ja kehittämisyksikön toiminnan Keski-Pohjanmaalla. Tästä mahdollisuudesta 

myös Pietarsaaren alue on ollut alustavasti kiinnostunut.                                                                                                                                                  

 

Sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn tutkimus- ja kehittämistoiminta kattaa Keski-

Pohjanmaan alueen ja muut pohjalaismaakunnat. SONet BOTNIA toimii laajassa verkostoyhteis-

työssä kolmen pohjalaismaakunnan alueella olevien kuntien, maakuntaliittojen, sairaanhoitopiirien, 

korkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten, yritysten, järjestöjen ja perusterveydenhuollon yksi-

köiden kanssa.  Yhteistyö Pohjois-Suomen suuntaan voi organisoitua jatkossakin tästä rakenteesta 

käsin. Yhteistyön tiivistäminen kuntayhteydessä toimivan SONet BOTNIAn ja perusterveydenhuol-

lon yksikön kanssa vahvistaisi opetus- ja tutkimusklinikan integroitumista kuntien kehittämistyön 

tueksi (vrt. sosiaalialan osaamiskeskuksen lakisääteiset tehtävät).  

 

Keski-Pohjanmaa on kaksikielinen maakunta ja tällä on vaikutuksia alueemme sosiaali- ja tervey-

denhuollon organisaatioiden toimintaan ja kehittämiseen. Koulutusorganisaatioissa on koulutustar-

jontaa molemmilla kotimaisilla kielillä ja opiskelijoista osa on kaksikielisiä tai suomen- tai ruotsin-

http://www.chydenius.fi/esittely/yksikot/yhteiskuntatieteet/sosiaalityo/sosklinikka
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kielisiä. Myös kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tämä on huomioitava. Alueen asuk-

kaille on tarjottava tasavertaiset mahdollisuudet asioida ja opiskella omalla äidinkielellään. Esimer-

kiksi Centria ammattikorkeakoululla on opetusta Keski-Pohjanmaan lisäksi myös Pietarsaaressa, ja 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opistossa on kaksikielisiä 

koulutusryhmiä. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toimii  yhteistyössä myös Pohjanmaan maa-

kunnan suuntaan, ja lisäksi SONet BOTNIA toimii kahden kaksikielisen maakunnan alueella ja 

hoitaa vastuullaan olevaa lakisääteistä Pohjoismaista erityistehtävää.  

 

Kehittämisen, tutkimuksen, opetuksen ja palvelujen yhteistyö pohjautuu tietoon. Työvoima- ja kou-

lutustarpeiden (osaamistarpeiden) ennakoinnin kehittäminen vaatii sosiaalialan osaamiskeskuksen, 

perusterveydenhuollon yksikön, sairaanhoitopiirin, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja amma-

tillisten oppilaitosten, kuntien, maakuntaliiton, Ely-keskuksen, järjestöjen ja yritysten tavoitteellista   

yhteistyötä. Työvoimatarpeen kasvu vaikuttaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon osaamisvaati-

muksiin, jolloin on tärkeää huolehtia ammatillisen peruskoulutuksen ja täydennyskoulutuksen työ-

elämävastaavuudesta ja siitä, miten koulutus vastaa laajeneviin ja muuttuviin osaamisvaatimuksiin. 

Keski-Pohjanmaalla keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat ovat tehneet yhteistyötä sosiaa-

li- ja terveydenhuollon osaamistarpeiden ennakoimiseksi mm. laatimalla vuonna 2011 Keski-

Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan osaamistarveselvityksen. Selvityksen tuloksena on onnistuttu 

tilapäisesti lisäämään sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuspaikkoja. Yhteistyössä päivitetty osaa-

mistarveselvitys valmistuu toukokuussa 2013.  Erva voi hyvin koordinoida osaamis- ja työvoima-

tarpeiden ennakointia paikallisten ja alueellisten toimijoiden selvitystyön perusteella.  

 

Kiihtyvä eläköityminen ja osaavien sosiaali- terveydenhuollon ammattilaisten rekrytoimi-

nen vaikeutuu koko ajan. Rekrytoinnin haasteisiin vastaaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä maa-

kuntamme toimijoilta. Parhaillaan Keski-Pohjanmaalla onkin käynnissä Soterekry -hanke, jonka 

päätavoitteena on sosiaali- ja terveysalan toimijoiden rekrytointi- ja tutortyön kehittäminen sekä 

uusien toimintamallien löytäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon on kilpailtava pienenevien ikä-

luokkien hakeutumisesta ammatilliseen koulutukseen. Kehittämällä koulutusta ja rekrytointia yh-

teistyössä alueen toimijoiden kanssa lisätään sosiaali- ja terveysalan vetovoimaisuutta.  Ajankohtai-

sena koulutuksen haasteena on myös moniammatillisuuteen tukeminen.  

 

Keski-Pohjanmaalla sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat edistävät hyvinvointia yhteistyössä alu-

een muiden toimijoiden kanssa sekä osallistuvat hyvinvointia tukevien pysyvien rakenteiden teke-

miseen ja kehittämiseen. Tavoitteenamme on tukea edellä kuvatusta tutkimus- ja kehittämisraken-

teesta keskipohjalaisten hyvinvoinnin kehittymistä, johtaa muutoksia, palvelujen kehittämistä ja 

päätöksentekoa jatkossa nykyistä vahvemmin todennetun tiedon avulla vahvassa ja integroidussa 

sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyössä asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja vaikuttavasti!  

 

 

Kokkolassa 17.5.2013 

 

Muistion laadintaan osallistuneet toimijat ja yhteistyötahot: 

 

Merja Joutsen-Onnela, tutkimus- ja innovaatiojohtaja / Centria ammattikorkeakoulu 

Anne Sormunen, yhteyspäällikkö / Keski-Pohjanmaan liitto  

Hannu Pajunpää, toimitusjohtaja / Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri  

Kaija Kähäri-Wiik, rehtori / Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kokkolan sosiaali- ja terveysalan 

opisto  

Sauli Kekäläinen, päätoiminen tuntiopettaja / Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kokkolan sosiaa-

li- ja terveysalan opisto  



4 

 

Jussi Salminen, sosiaali- ja terveysjohtaja / Kokkolan kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi  

Aila-Leena Matthies, sosiaalityön professori / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 

Ilkka Luoma, johtava lääkäri / Perusterveydenhuollon yksikkö 

Tarja Oikarinen-Nybacka / Peruspalveluliikelaitos Jyta 

Arto Rautajoki, kehitysjohtaja /SONet BOTNIA 

Tuija Tuorila, vs. kehittämissuunnittelija / SONet BOTNIA 

Sirpa Nevasaari, yhteisökuiskaaja / Yhteisöklubi Silta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


