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1§ Kokouksen avaus, lyhyt esittäytymiskierros ja läsnäolijoiden toteaminen 

Tuija Tuorila avasi kokouksen, käytiin lyhyt esittäytymiskierros ja todettiin läsnäolijat. 

 

2§ Alueellisen ohjausryhmän järjestäytyminen: puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

valinta 

SONet Botnia on pyytänyt sähköpostitse yhteistyökumppaneitaan Keski-Pohjanmaalla ni-

meämään edustajansa ohjausryhmän seuraavalle kaudelle 2013–2014. Ohjausryhmän ko-

koonpano on asialistassa (yllä) olevan luettelon mukainen. Ohjausryhmän kokoonpano on 

pääosin sama edellisen ohjausryhmän kokoonpanoon verrattuna, mutta sitä on täydennetty 

edellisen ohjausryhmän esityksestä perusterveydenhuollon edustajilla. 

 

Esitys: Valitaan uuden ohjausryhmän 2013–14 puheenjohtaja ja hän siirtyy johtamaan koko-

usta. Valitaan myös varapuheenjohtaja. Sihteerinä toimii kehittämissuunnittelija. 

 

Päätös: Valittiin puheenjohtajaksi Seppo Mattila/Kokkolan kaupunki ja varapuheenjohtajaksi 

Marjut Lampinen/Ventuskartano ry. Keski-Pohjanmaan keskussairaala selvittää omia edusta-

jiaan alueelliseen ohjausryhmään. Sieltä on ohjausryhmään nimetty kaksinkertainen edustus  

 

 

3§ Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi.  

 

Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsun asialista, mutta lisättiin sihteerin esityksestä tiedotusasioi-

hin: Pohjois-Suomen hyvinvointia koskevan tiedontuotannon verkoston yhteistoiminta. 

 

4§ Pöytäkirjan tarkistaminen 

Esitys: Todetaan edellisen kokouksen pöytäkirja 

http://www.sonetbotnia.fi/docs/060-UDd-Ohjausryhman_muistio_1_2013.pdf 

Todetaan samalla kokousmuistioiden tarkistuskäytäntö: Muistio lähetetään ohjausryhmän jä-

senille sähköpostissa ja siihen on mahdollista tehdä korjauksia/lisäyksiä/muutoksia viikon si-

sällä. Tämän jälkeen muistio viedään SONet Botnian kotisivuille (www.sonetbotnia.fi), josta 

se on kaikkien luettavissa. Siellä ovat myös johtoryhmän muistiot, samoin muiden alueellisten 

ohjausryhmien muistiot. 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

  
5§ SONet BOTNIAn toiminnan tiivis esittely /Tuija Tuorila  

Esitys: Merkitään tiiviin esittelyn perusteella tiedoksi SONet BOTNIAn toiminnan keskeiset 

tavoitteet, painopisteet, organisaatiorakenne ja resurssit.  Esittely toteutettiin SONet BOTNI-

An ja STM:n www-sivujen avulla: www.sonetbotnia.fi  sekä 

http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/vastuutahot/osaamiskeskukset 

 

Tämän pykälän käsittelyn yhteydessä sihteeri ja SONet BOTNIAn kehitysjohtaja Arto Rauta-

joki tiedottivat Keski-Pohjanmaan vakinaisen kehittämissuunnittelijan irtisanoutuneen tehtä-

västään 1.5.2013 lukien. Uuden vakinaisen kehittämissuunnittelijan rekrytoimiseksi käynnis-

tetään rekrytointiprosessi anomalla Kokkolan sosiaali- ja terveyslautakunnan kautta kaupun-

ginhallitukselta täyttölupaa em. toimen täyttämiseksi. Tavoitteena on, että tehtävä täytetään 

vakinaisesti 1.8.2013 alkaen. Mikäli täyttölupa myönnetään niin, että rekrytointiprosessi me-

nee liian lähelle kesälomakautta, jää rekrytointi tulevalle elokuulle. SONet BOTNIAn kehi-

http://www.sonetbotnia.fi/docs/060-UDd-Ohjausryhman_muistio_1_2013.pdf
http://www.sonetbotnia.fi/
http://www.sonetbotnia.fi/
http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/vastuutahot/osaamiskeskukset
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tysjohtaja, Keski-Pohjanmaan vs. kehittämissuunnittelija sekä Kokkolan sosiaali- ja terveys-

johtaja ovat toimineet nopeasti rekrytointiprosessin edistämiseksi. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin.  

 

6 § Toimintakauden 2011-2012 alueellinen toimintakertomus (liite 1) ja alueellisen toiminta-

suunnitelman suunnittelu toimintakaudelle 2013-2014/Tuija Tuorila 

Esitys: Hyväksytään edellisen toimikauden toimintakertomus ja käynnistetään toimintasuun-

nitelman suunnittelu kaudelle 2013–14. 

 

Kehittämissuunnittelija jakoi kokouksen osallistujille edellisen kauden toimintakertomuksen 

2011–2012 ja kävi sen läpi pääpiirteissään. Siitä käytiin keskustelua ja kehittämissuunnittelija 

kirjasi kokouksessa esitetyt muutokset ja lisäykset. Toimintakertomukseen voi kahden viikon 

kuluessa tehdä muistutuksia ja lähettää ne suunnittelijalle sähköpostitse. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin. Lisäksi kokouksen puheenjohtajan ehdottamana 

päätettiin, että pidetään vielä yksi kokous kesäkuulla ja tuon kokouksen pääasiallisena aiheena 

on toimintasuunnitelman työstäminen toimintakaudelle 2013-2014.  

 

 

7§  Tiedotusasiat 

 

Keski-Pohjanmaan asukkaiden hyvinvointi ja palvelut puntarissa: pohjalaismaakuntien 

hyvinvointibarometri 2012 -tutkimuksen alustavien tulosten käsittely /Tuija Tuorila 

SONet BOTNIA, Keski-Pohjanmaan liitto ja Kokkolan kaupunki järjestivät yhteistyössä Poh-

jalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2012 -tutkimuksen alustavia tuloksia käsittelevän tilai-

suuden Kokkolan kaupungintalolle 17.4.2013 klo 8.45 - 11.30.  (Keski-Pohjanmaan alustavat 

tulokset liitteessä 2) 

 

SONet BOTNIAn alueellisen hyvinvointitietotuotannon ylimaakunnallisen kehittäjä-

ryhmän kokous 14.5.2013 klo 9-9.50, Seinäjoki (Mediwestin auditorio)/ Tuija Tuorila 

 

”Sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuuden arviointi – mistä on kysymys, miksi sitä 

pitää tehdä ja miten arviointi suoritetaan?”-työkokous Seinäjoella 14.5 klo 10-15 /Arto 

Rautajoki 

SONet BOTNIA yhdessä Pohjanmaan hyvinvointitutkimuksen ja osaamisen keskittymä Bo-

Werin ja SOS-hankkeen kanssa järjestää aiheesta työkokouksen. Päivän kouluttajana ja vuo-

ropuhelussa kanssamme on VTT, dosentti (LaY, TaY, HeY), Turun kaupungin sosiaali- ja 

terveystoimen palvelutuotantojohtaja, Petri Virtanen. Tilaisuus on osallistujille maksuton. 

Seminaarin tavoitteena on:  

•Avata ja jäsentää vaikuttavuuden arvioinnin peruskäsitteitä 

•Tutustua vaikuttavuuden arvioinnin käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 

•Saada valmiuksia hyödyntää vaikuttavuuden arviointia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-

jen kehittämisessä 

Lisätietoa tilaisuudesta 

http://www.sonetbotnia.fi/docs/028-VY1-14052013_Vaikuttavuuden_arviointi.pdf 

 

SONet BOTNIAn kehittämispäivä Kokkolassa 27.5.2013 klo 10-16. /Arto Rautajoki 

Tilaisuus järjestetään Kokkolan kaupungintalolla, kokoushuone Öjassa ja siihen ovat tervetul-

leita SONet BOTNIAn alueelliset ohjausryhmät, johtoryhmä ja henkilöstö. Tilaisuudessa ilta-

http://www.sonetbotnia.fi/docs/028-VY1-14052013_Vaikuttavuuden_arviointi.pdf
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päivän kahviosuuden aikana pidetään tehtävästään 1.5.2013 lukien irtisanoutuneen irtisanou-

tuneen Keski-Pohjanmaan kehittämissuunnittelija Pirjo Knifin läksiäisjuhla.   

 

STM:n osastopäällikkö Kirsi Paasikosken tapaamisen terveiset/Arto Rautajoki 

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat ja Pirjo Sarvimäki STM:stä tavanneet Paasikosken kevään 

aikana. Tapaamisessa on todettu, että sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota tehdään kai-

killa tasoilla vahvasti. 15.5. mennessä tehdään hahmotus palveluista, kuntien rahoitus- ja jär-

jestämisvastuusta sekä selvitetään, miten vastuukuntamalli voisi sosiaali- ja terveydenhuollon 

rakenteissa rakentua ja miten omistajaohjaus parhaiten toteutuisi. Sosiaalialan osaamiskeskus-

ten erva-painoitusta ei päättäjätaholla kyseenalaisteta. Paasikoski painotti osaamiskeskusten ja 

perusterveydenhuollon yksiköiden välistä integraatiota. Tilaisuudessa todettiin, että sosiaali-

huollon evorahoitus-selvitys on tärkeä. Eteneminen tulee Paasikosken mukaan olemaan jat-

kossa helpompaa, jos kevään aikana saadaan ratkottua palvelujen järjestämiseen liittyvät kyn-

nyskysymykset. Tavoitteena on, että järjestämislaki saadaan vuoden 2014 aikana eduskunnan 

käsiteltäväksi ja voimaan se tulee vuonna 2015. Tapaaminen toteutui kaiken kaikkiaan myön-

teisessä ja rakentavassa ilmapiirissä. 

 

Pohjois-Suomen hyvinvointia koskevan tiedontuotannon yhteistyöverkoston ja sen Kes-

ki-Pohjanmaan valmisteluryhmän toiminnasta lyhyt selostus/Tuija Tuorila 

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (POSKE) on koonnut Pohjois-Suomen hyvin-

vointia koskevaa tiedontuotannon yhteistyöverkostoa ja antanut alueille toimeksiannon koota 

muistiomuotoon näkemyksiä mm. alueellisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan organisoitu-

misesta ja järjestäytymisestä. Verkoston seuraava työseminaari on 10.6.2013 Oulussa ja alu-

eiden muistiot esitellään siellä. Keski-Pohjanmaan valmisteluryhmä laatii muistion toukokuun 

aikana. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 

 

8§ Ajankohtaiset kuulumiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen liit- 

tyen /Arto Rautajoki 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Asian käsittely: Arto Rautajoki kertoo asian etenemiseen liittyvät ajankohtaiset kuulumiset.  

Ajan säästämiseksi päätettiin, että ohjausryhmän jäsenet voivat tutustua tähän asiaan liitteenä 

olevan diasarjan kautta. 

 

SONet BOTNIA järjesti 15.2.2013 Palvelurakenneuudistus ja pohjalaismaakuntien SOTE-

mallien mietintä tilaisuuden Alahärmän Power Parkissa. Tilaisuus keräsi runsaasti osallistujia 

kaikista Pohjalaismaakunnista. Tilaisuuden materiaalia on tutustuttavissa  

http://www.sonetbotnia.fi/119.html 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 

 

9§  Järjestämislakivalmistelun käynnistyminen sosiaalialan kehittämisrakenteen näkökul-

masta /Arto Rautajoki 

  

 Esitys: Merkitään tiedoksi. 

 Asian käsittely: Arto Rautajoki kertoo asiaan liittyvistä ajankohtaisista kuulumisista. 

http://www.sonetbotnia.fi/119.html
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 Päätös: Siirrettiin aikataulusyistä asian käsittely seuraavaan kokoukseen. 

 

 

10§ SONet BOTNIAn Pohjoismaisen yhteistyön erityistehtävän vuoden 2013 toiminnan lin-

jaukset/Arto Rautajoki 

 

 Esitys: Merkitään tiedoksi 

 Asian käsittely: Arto Rautajoki kertoi asiasta (liite 3). Sosiaalialan osaamiskeskukset toimivat 

moottoreina pohjoismaisen yhteistyön erityistehtävässä. Parhaillaan on menossa pohjoismai-

sen yhteistyön erityistehtävän kartoitus, joka on edennyt raportointivaiheeseen. Lisäksi tullaan 

syventämään aikaisempaa selvitystä. Työssä painotetaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Eri-

tyisesti tulee vahvistaa tiedon levittämisen prosesseja ja toteuttaa tehtävää yhteistyössä THL:n 

ja perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa. Tarpeen on myös vahvistaa yhteyttä Nordens 

Välfärdscenteriin. Parhaillaan valmistellaan pohjoismaista opintomatkaa. Matka voisi toteutua 

keväällä 2014, jos taloudellinen tilanne sen tuolloin sallii. SONet BOTNIAssa hoidetaan vuo-

den 2013 aikana Pohjoismaisen erityistehtävän hoito ostopalveluna. Hyviä ehdotuksia ao. 

toiminnan kehittämiseksi otetaan Keski-Pohjanmaalta mielellään vastaan.   

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

11§ Kaste-ohjelman asiat/Tuija Tuorila 

Esitys: Merkitään tiedoksi  

 

a) STM:n  Kaste-päätökset 8.3.2013 liitteenä (liite 4) 

b) Tietoisku Keski-Pohjanmaalla käynnissä olevista Kaste-hankkeista. Keski-Pohjanmaalla 

on parhaillaan käynnissä seuraavat Kaste-hankkeet: 

Nuppu 2 –hanke: Hankkeessa on jatkettu varhaisen avoimen yhteistoimintamallin juurrut-

tamista, perhekeskustoiminnan kehittämistä maakuntaan ja aikuissosiaalityön sekä tutki-

mus- ja opetusklinikkatoiminnan kehittämistä. Hankkeen aikana on pyritty tuomaan esille 

erityisesti ennakoivan työn mahdollisuuksia. Hanke päättyy 10/2013.  

 

KAMPA –hanke:  KAMPA-hankkeen tuli aiemman suunnitelman mukaisesti jo päättyä 

03/2013, mutta, koska ennakoitiin, että hankerahoitusta jäisi käyttämättä, päätettiin anoa 

STM:ltä lupaa hankkeen jatkamiseksi 07/2013 saakka. Lupa hankkeen toiminta-ajan pi-

dentämiseksi saatiin. Hankkeen päätösseminaari järjestettiin 02/2013 Kaustisella. Semi-

naarissa julkaistiin myös KAMPA-hankkeessa tehdyn kehittämistyön tuloksia esittelevä 

Hyvinvointitalkoot - Miten kuntalaisten osallistuminen tukee palveluita julkaisu. 

 

TerPS2 –hanke (Hyvinvoinnin edistämisen johtamisen ja seuranta Keski-Pohjanmaalla ja 

Kruunupyyn kunnassa): Kaikkiin Keski-Pohjanmaan kuntiin ja Kruunupyyhyn on perus-

tettu hyvinvointiryhmät ja parhaillaan em. työryhmien ja hankkeen tuella kunnissa työste-

tään sähköisiä hyvinvointikertomuksia. Sähköisestä hyvinvointikertomuksesta on julkaistu 

uusi 0.3 –versio ja se korvaa aiemman 0.2 -version.    

 

c) Tietoa käynnissä olevista kaste-valmisteluista 

Parhaillaan laaditaan hankevalmisteluja seuraavien hankeaihioiden osalta: 
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SenioriKaste –hanke: Hakemus toimitettiin STM:iöön jo viime vuoden haussa, mutta se ei 

saanut rahoitusta. Nyt hakemus uudistetaan ja kehitetään sitä saadun palautteen perusteel-

la. SONet BOTNIA ja Kokkolan kaupunki koordinoivat hankevalmistelua. 

  

Pohjois-Suomen LastenKaste –hankeaihio: Hankeaihiota valmistellaan Oulun johdolla 

kolmella kehittämiskärjellä, jotka ovat 1. perhekeskus –toimintamalli, 2. Oppilas- ja opis-

kelijahuolto sekä 3. Lastensuojelu. Keski-Pohjanmaa on kiinnostunut osallistumaan val-

misteluun lastensuojelun kehittämisen osalta ja toivoo, että sivistystoimen osalta osallis-

tuttaisiin oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen. Yhteisestä kehittämisestä koituisi 

synergiaa. Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian linjausten perusteella hankekokonai-

suuden mukainen kehittämistyö on tärkeää. Maakunnallisen strategian näkökulmasta pai-

nottuu erityisesti oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämisen merkitys. 

 

d) Uusi Kaste-ohjelmapäällikkö Leena Meriläinen aloittanut tehtävässään 1.3.2013 lukien 

 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi. 

   

12§ Muut asiat 

Keski-Pohjanmaan V hyvinvointifoorumi 17.9.2013 /Tuija Tuorila  

Keski-Pohjanmaan viides hyvinvointifoorumi järjestetään Kokkolassa, Kokkolan kaupungin-

talolla 17.9.2013. Tilaisuuden pääpuhujaksi on lupautunut Kuntaliiton varatoimitusjohtaja 

Tuula Haatainen. Lisää tietoa tapahtumasta on tulossa myöhemmin. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

13 §  Seuraava kokous 

Esitys: Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta  

Päätös: Sovittiin seuraavakokous ajankohtaan 17.6.2013 klo 9-11. Jos mahdollista, ko-

kous pidetään Pietarsaaressa. 

 

14§  Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

  

 

 

 

 


