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1§ Kokouksen avaus 

Esitys: Tarja Oikarinen-Nybacka esitti kokouksen puheenjohtajaksi Tanja Witickiä, sillä var-

sinainen puheenjohtaja ei ollut paikalla. Esitystä kannatettiin. 

 

Päätös: Valittiin tämän kokouksen puheenjohtajaksi Tanja Witick. Käytiin lyhyt esittäytymis-

kierros, sillä mukana oli uusia jäseniä. 

 

2§ Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi.  

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

 

3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 

Esitys: Todetaan edellisen kokouksen (sähköpostikokous) pöytäkirja (liite: Ohjausryhmän  

pöytäkirja 4_2012 liitteineen: Ohjausryhmän pöytäkirja 3_2012 ja sen liitteet 1-5. Pöytäkirjat 

liitteineen on toimitettu sähköpostitse luettavaksi.  

 

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen (sähköpostikokous 9.10.2012 – 28.10.2012) pöytä-

kirja liitteineen. Asiakirjat ovat löydettävissä www-osoitteesta: 

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

 

4§ Tiedotusasiat 

Merkitään tiedoksi seuraavat asiat: 

 

Keski-Pohjanmaalla Kokkolan kaupungin johdolla laajassa yhteistyössä laadittu Pelipilotti-

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

seksi hyväksytty THL:ssä. Pelipilotti käynnistyy kuluvan kuun aikana./ Tuija Tuorila 

 

Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometrin 2012 tilannetiedotusta /Arto Rautajoki 

Kaikissa pohjalaismaakunnissa hyvinvointibarometrikysely on suoritettu loppuvuodesta 2012. 

Tuloksia kokoaa ja analysoi SONet BOTNIAn hyvinvointibarometritutkija Minttu Kuronen-

Ojala, joka toimi myös edellisen hyvinvointibarometrin (v. 2009) tutkijana.  Vastausprosentti 

on hieman korkeampi, ollen nyt 44,4 %, vuoden 2009 barometriin verrattuna. Vastausprosent-

ti on Keski-Pohjanmaalla kuitenkin hieman pienempi kuin muissa pohjalaismaakunnissa. 

SONet BOTNIA ja Keski-Pohjanmaan liitto järjestävät työpajan huhti-toukokuussa, jossa 

voidaan avata hyvinvointibarometrin alustavia tuloksia.  

 

Tässä yhteydessä Centria ammattikorkeakoulu oy:n Merja Joutsen-Onnela tiedotti, että heillä 

on käynnissä tutkimus, johon liittyen on tulossa 25.4.2013 klo 12-16 tilaisuus Työhyvinvoin-

nin peruspilarit.  

 

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa laadittu ideapaperi Keski-Pohjanmaan liiton 

EAKR-ideahakuun 17.10.2012 mennessä nimellä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspal-

velujen (hyvinvointipalvelujen) alueellinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyksikkö (KP-

SoTe-TKI). Ideapaperi ei kuitenkaan käsittelyssä edennyt jatkovaiheeseen. /Tuija Tuorila 

 

POSKE (Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus) on kutsunut Pohjois-Suomen alueen 

toimijoita Posken ja Kasteen järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoiminnan 

järjestymistä ja tulevaisuutta Pohjois-Suomessa koskevaan keskustelutilaisuuteen 14.1. sekä 

http://www.sonetbotnia.fi/60.html
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käynnistänyt Pohjois-Suomen hyvinvointia koskevan tiedontuotannon ja tutkimuksen toimi-

joiden yhteistyötä. / Tuija Tuorila 

Keskustelussa todettiin, että tämä yhteistyö ennakoi Pohjois-Suomen kannalta ervan yhteis-

työkuvioita. Parhaillaan on linjattava, mikä on yhteinen tahtotila erva-alueen suuntaan. Arto 

Rautajoki korosti, että esimerkiksi SONet BOTNIAssa on jo kahden vuoden ajan kehitetty 

systemaattisesti hyvinvointitietotuotantoa.   

 

Keskipohjalaista hyvinvointia yhteistyönä -hanke on käynnistynyt Keski-Pohjanmaalla. 

Hankkeen hyväksytty toteuttamisaika on 11/2012 – 12/2013 ja hallinnoija on Centria ammat-

tikorkeakoulu oy. SONet BOTNIA on nimennyt edustajakseen hankkeen ohjausryhmään Tui-

ja Tuorilan ja hänen varajäsenekseen Arto Rautajoen.  /Tuija Tuorila 

 

Tietoisku sosiaalialan osaamiskeskusten ja perusterveydenhuollon yksiköiden yhteistyöstä 

/Arto Rautajoki 

Arto Rautajoki esitteli lyhyesti sosiaalialan osaamiskeskusten ja perusterveydenhuollon yksi-

köiden yhteistyötä. Valtakunnan tasolla sosiaalialan osaamiskeskukset ja perusterveydenhuol-

lon yksiköt ovat tavanneet yhden kerran. Tapaamisessa olivat esillä seuraavat teemat: 

- Osaamisen kysymykset, osaavan henkilöstön määrä ja saatavuus 

- Yhteistyön rakentaminen nähtiin keskeiseksi. Keskustelussa todettiin, että on tarvetta 

nostaa perusterveydenhuollon painopistettä ja matalan kynnyksen palveluja parem-

min esiin. Samoin todettiin, että sote-palveluja ei tulisi erottaa muista kuntien hyvin-

vointipalveluista.  

- Sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon yksiköiden yhteistyö vaihtelee alueittain.  

Keski-Pohjanmaalla yhteistyö perusterveydenhuollon yksikön kanssa on käynnistetty hyvässä 

hengessä. Tavoitteena on päästä arjen jatkuvaan yhteistyöhön. Alueellinen yhteistyö voi ra-

kentua konkreettisten asioiden ja kehittämiskohteiden kautta. Kokouksen keskustelussa todet-

tiin, että Keski-Pohjanmaan perusterveydenhuollon yksikön henkilöstöresurssi on koottu osa-

aikaisista työpanoksista, joten yhteistyölle ja tuen saamiselle on tarvetta.  

 

 

5§ Evästekeskustelu SONet BOTNIAn alueellisen ohjausryhmän kokoamiseksi kaudelle 

2013-2014 / Tuija Tuorila 

SONet BOTNIAn alueelliseen ohjausryhmään nimetään jäsenet kaksivuosittain ja kuluva 

kausi päättyy vuoden lopussa. SONet BOTNIA tulee pyytämään yhteistyökumppaneitaan ni-

meämään Keski-Pohjanmaalla edustajansa ohjausryhmään seuraavalle kaudelle 2013–2014. 

 

Esitys: Käydään evästyskeskustelua SONet BOTNIAn alueellisen ohjausryhmän seuraavan 

kauden 2013-2014 kokoonpanosta. 

 

Päätös: Käytiin evästekeskustelu SONet BOTNIAn alueellisen ohjausryhmän seuraavan kau-

den 2013-2014 kokoonpanosta ja esitetään yhteistyökumppaneille toivomus, että nykyinen 

ohjausryhmä jatkaisi. Keskustelussa todettiin, että ohjausryhmän kokoonpano on vuoden 

2012 aikana muuttunut yhteistyökumppaneiden henkilöstövaihdosten seurauksena monilta 

osin, joten nyt olisi tarpeen vakiinnuttaa tilannetta. Lisäksi päätettiin pyytää perusterveyden-

huollon yksikön edustus alueelliseen ohjausryhmään. Keskustelussa todettiin, että sosiaali-

huollon ja perusterveydenhuollon yhteyttä on tarpeen vahvistaa myös SONet BOTNIAn toi-

minnassa.  

 

 

6 § Toimintakauden 2011-2012 arviointia /Tuija Tuorila ja alueellinen ohjausryhmä 
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 Esitys: Arvioidaan toimintaa ja sen toteutumista suhteessa SONet BOTNIAn alueelliseen 

toimintasuunnitelmaan 2011-2012. Vuosille 2013-2014 laaditaan toimintasuunnitelma kevään 

2013 aikana ja arviointikeskustelun tuloksia hyödynnetään uuden toimintasuunnitelman laa-

timisessa.  

  

 Asian käsittely: Arviointia lähestyttiin peilaten arviointikysymysten avulla SONet BOTNIAn 

toimintakauden 2011-2012 toteutunutta toimintaa kaudelle laadittuun toimintasuunnitelmaan 

ja kehittämistyön painopisteisiin (liite 1). Lisäksi esitettiin tarpeita ja toivomuksia tulevalle 

toimintakaudelle 2013-2014. Aikataulusyistä arviointikeskustelun osuus jäi lyhyehköksi, jo-

ten toimintaa arvioitiin hyvin tiiviisti. 

Ovatko toimintakaudelle asetetut tavoitteet vastanneet odotuksia? /Miltä osin asetetut tavoit-

teet ovat vastanneet odotuksia? 

 Keskustelun aluksi todettiin tilanne, että SONet BOTNIAn vs. kehittämissuunnittelija on 

työskennellyt vakinaisen kehittämissuunnittelijan virkavapauden sijaisena noin 70 % työ-

panoksella. Tavoite on, että työpanos onnistutaan saamaan kokoaikaiseksi. Lisäksi kehi-

tysjohtaja jakaa työpanostaan kolmen pohjalaismaakunnan kesken. Vaikka resurssit ovat 

pienet, verkostoituen voidaan saada paljonkin aikaiseksi. 1.1.2013 alkaen SONet BOT-

NIAlla on aiempaa vahvemmin käytettävissään kuntarahoitusta. Vuodesta 2011 alkaen 

SONet BOTNIAlla on ollut hallinnoitavanaan kehittämishankkeita, joiden myötä henki-

löstöresurssi on vahvistunut hanketyöntekijöillä. Lisäksi ostopalvelun turvin on hoidettu 

Pohjoismaista erityistehtävää. Jos sosiaalihuollolle palvelurakenneuudistuksen yhteydes-

sä myönnettäisiin ns. EVO-rahoitus, lisäisi se mahdollisuuksia esimerkiksi yliopistoyh-

teistyöhön.   

 SONet BOTNIAn toiminnan avulla on luotu sosiaalihuollon alueelliselle kehittämiselle 

rakenteita (esimerkiksi maakunnalliset ja ylimaakunnalliset kehittäjäryhmät). SONet 

BOTNIA on mukana valtakunnan tason kehittämisyhteistyössä. Sitä kautta saadaan tie-

toa, jota voidaan tuoda alueille hyödynnettäväksi alueiden tarpeiden mukaisesti.   

 SONet BOTNIA on ylläpitänyt keskustelua tutkimuksen ja opettamisen kestävän kehi-

tyksen rakenteista ja tutkimuksen tulo alan kenttään on korostunut. 

 Asiakasnäkökulma ja osallisuus edennyt myös SONet BOTNIAn myötävaikutuksella hy-

vin maakunnassa. 

 SONet BOTNIA myötävaikutti merkittävästi TerPS2-osahankkeen saamiseksi maakun-

taan ja sen käynnistämiseen. 

 Päihde- ja mielenterveystyön kehittämisessä SONet BOTNIA ollut aktiivisesti mukana. 

Kokkolan kaupungin ja SONet BOTNIAn yhteistyönä valmisteltiin THL:lle tarjous Kes-

kipohjalaisesta Pelipilotista, jonka THL myöhemmin hyväksyi ja, joka nyt on käynnisty-

nyt 

 SONet BOTNIAn johdolla on työstetty laaja Pohjois-Suomen Kaste-alueen SenioriKaste 

–hankehakemus STM:iöön. Jos hankerahoitus onnistutaan saamaan, kehitetään hankkeen 

avulla merkittävästi Pohjois-Suomen ja Keski-Pohjanmaan vanhustenhuoltoa.  

 

Odotuksia jatkotyöskentelylle 

 Lisää tietoa hyvinvointia tukevan ennaltaehkäisevän työn vaikuttavuuden menetelmistä 

 Kehittämisen kohteeksi myös perustason sosiaalityötä tekevien työntekijöiden osallisuu-

den nostaminen. Tarvitaan nykyistä enemmän työn arjesta nousevaa tietoa alhaalta ylös 

päätöksenteon ja johdon tueksi. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi toimintakautta 2011-2012 koskeva arviointikeskustelu. Keskuste-

lussa esitetyt toivomukset jatkotyöskentelylle (toimintakaudelle 2013-2014) otetaan huomi-

oon laadittavassa toimintakauden 2013-2014 toimintasuunnitelmassa.  
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7§  Ajankohtaiset kuulumiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen 

liittyen /Arto Rautajoki 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Asian käsittely: Tutkimus- ja kehittämisrakenteet palvelurakenteen tukena. Arto Rautajoki 

kertoi asian etenemiseen liittyvät ajankohtaiset kuulumiset (liite 2).  

 

Palvelurakennetyöryhmä on linjannut palvelurakenneuudistuksen tavoitteet 27.6.2012. Sosi-

aali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevat linjaukset on määritelty marraskuussa 

2012.  Tässä yhteydessä on mm. määritelty työlle lähtökohdat, palvelutavoite, väestövastuu, 

erityisvastuualueet, selvityshenkilöt ja aikataulu jatkotyölle. Lisäksi on määritelty selvitys-

henkilöt yliopistosairaaloiden erityisvastuualueittain. Tavoitteena on kaksiportainen järjestel-

mä, jossa on uusi laaja perustaso, jota tukee erityisvastuutaso. Peruslähtökohta on, että sosiaa-

li- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuu on kunnilla.  Sosiaali- ja terveydenhuol-

lon palveluja tuottavalta taholta edellytetään vähintään noin 20 000 asukkaan väestöpohjaa, 

jotta se voi säilyttää oman palvelutuotannon, matalan kynnyksen palvelut sekä lähipalvelut. 

Tämä vähimmäisväestöpohja ei kuitenkaan riitä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoi-

don integraatioon. Tässä vaiheessa ei ole vielä linjattu, miten suuri väestöpohja vaaditaan pe-

rustason ja erityistason palveluiden integrointiin. Huomioon on otettava alueelliset eroavai-

suudet, alueen kantokyky ja kielelliset olosuhteet. Järjestämislakivalmistelu alkaa 1.3.2013, 

puitelain voimassaolo loppuu ja lakiesitys annetaan eduskuntaan vuonna 2014. Vuonna 2015 

astuu laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä voimaan. 

 

SONet BOTNIA järjesti 29.10.2012 Palvelurakenneuudistuksen esittely- ja keskustelutilai-

suuden Härmän kuntokeskuksessa. Tilaisuus keräsi runsaasti osallistujia kaikista Pohjalais-

maakunnista ja siellä esiteltiin mielenkiintoinen Pohjalaismaakuntien ns. allianssimal-

li.”Palvelurakenneuudistus ja pohjalaismaakuntien SOTE-mallien mietintä” prosessi saa jat-

koa 15.2.2013 klo 10-15. Alustajaksi tulevaan tilaisuuteen on lupautunut jo sosiaali- ja terve-

ysministeriön uusi kansliapäällikkö, lääketieteen tohtori Päivi Sillanaukee. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

8§ Kaste-ohjelman asiat/Tuija Tuorila 

Esitys: Merkitään tiedoksi  

a) STM on tarkentanut 22.11.2012 uusille Kaste-hankkeille laadittua ohjeistusta. Nyt STM 

haluaa painottaa kehittämishankkeissa yhtenäisiä kokonaisuuksia.  

 

b) Keski-Pohjanmaalta on osallistuttu vuoden 2012 Pohjois-Suomen Kaste-hakuun Seniori-

Kaste – ja Väli-Suomen Kaste-hakuun Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä (SOS II) 

hankehakemuksilla. Muut Pohjois-Suomen Kaste-aluejohtoryhmän kautta edenneet ha-

kemukset ovat 

- Avaus–hanke, sen hallinnoijatahona on Oulun kaupunki.  

- Hyvinvointi hakusessa- riippuvuus riskinä-hanke, hallinnoijatahona on Kolpeneen 

kuntayhtymä ja 

- OYS-erva –hanke, hallinnoijatahona on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. 

 

c) Tässä yhteydessä tiedotettiin, että Pohjois-Suomen Kaste-ohjelmapäällikkö Margit Päätalo 

aloittaa 17.1.2013 alkaen toisessa tehtävässä ja uuden ohjelmapäällikön rekrytointi on 

käynnissä. 
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Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 

9§  Muut asiat 

Keski-Pohjanmaaan Liiton yhteyspäällikkö Anne Sormunen tiedotti Pohjois-Suomen alueella 

valmistelussa olevasta Nuorten Kärki –hankkeesta. Hankehakemus laaditaan RAY:lle ja par-

haillaan haetaan yhteistyökumppaneita, jotka haluaisivat osallistua hankkeen toteuttamiseen.  

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

   

10§ Seuraava kokous 

Esitys: Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta  

Päätös: Seuraava kokous on 21.3.2013 klo 10-12 

 

11 §  Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

  

 

 


