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ASIAT 
 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat 

Päätös: Puheenjohtaja avasi vuoden 2014 viimeisen ohjausryhmän kokouksen. Todettiin 

läsnäolijat. 
 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista. 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin lisäten uusi § 11. 
 

3. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen toteaminen 20.8. ja 6.10.2014 

Esitys: Todetaan edellisten kokousten pöytäkirjat, jotka on julkaistu internetissä osoitteessa:  

http://www.sonetbotnia.fi/docs/060-Ady-Muistio_SBKPAlueohry_3_2014.pdf  ja 

http://www.sonetbotnia.fi/docs/060-SK3-SB_Muistio_KPOhjausryhma4_2014.pdf 

Päätös: Todettiin muistiot. 
 

  

http://www.sonetbotnia.fi/docs/060-Ady-Muistio_SBKPAlueohry_3_2014.pdf
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4. Toimintasuunnitelma vuosille 2015-2016  
 

Esitys: Kehittämissuunnittelija esittelee toimintasuunnitelman vuosille 2015-2016. 

Ohjausryhmä keskustelee toimintasuunnitelmasta ja esittää näkemyksiä sen täydentämiseksi 

tai rajaamiseksi. 

Asian käsittely: Ohjausryhmä keskusteli esitellystä toimintasuunnitelmasta. Keskustelun 

pohjalta suunnitelmaan tehtiin tarkennuksia ja lisättiin loppuun ehdotukset pohjoismaisen 

erityistehtävän toimialaan kuuluvista sisällöistä.  
 

Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi liitteenä olevan toimintasuunnitelman ja että siihen voidaan 

myöhemmin päivittää SONetBOTNIA:n koko aluetta koskeva yhteinen tekstiosuus sitten, 

kun toimintasuunnitelma on hyväksytty johtoryhmässä vuoden 2015 alussa. 

Liite 1: Toimintasuunnitelma KP 2015-2016 

  

5. Pohjois-Suomen sote -alan kehittäjien tapaaminen tulossa – sosiaalialan 

kehittämisverkostojen ja hyvien käytäntöjen toteaminen  
 

Kehittämissuunnittelija osallistui yhdessä Keski-Pohjanmaan perusterveydenhuollon 

kehittämisyksikön edustajien kanssa 12.11.2014 Oulussa pidettyyn Pohjois-Suomen erva-

alueen perusterveydenhuollon yksiköiden ja sosiaalialan osaamiskeskusten edustajien 

neuvotteluun, jonka tarkoituksena oli käynnistää valmistelu keväällä pidettävälle Pohjois-

Suomen alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäjätapaamiselle. Kehittäjien tapaaminen 

tullaan järjestämään 21.5.2015 Oulussa. Yhtenä tavoitteena kehittäjätapaamisessa on esitellä 

kehittäjien verkostoja ja hyviä käytäntöjä sosiaali- ja terveydenhuollon alan 

kehittämistoimista, erityisesti sellaisista, joihin sisältyy sekä sosiaalihuollon että 

terveydenhuollon yhteistä palvelujen kehittämistä. 
 

Esitys: Ohjausryhmä keskustelee sote -alan kehittäjäverkostoista ja kehittämishankkeiden 

tuloksena saaduista hyvistä käytännöistä Keski-Pohjanmaalla. 

Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle 21.5.2015 tulossa oleva Pohjois-Suomen 

kehittäjätapaaminen. 
 

Päätös: Ohjausryhmä totesi, että Keski-Pohjanmaalla on viime vuosina käynnistetty tai 

juurrutettu ja jatkokehitetty mm. seuraavia toimintamalleja, jotka voidaan esitellä hyvinä 

käytäntöinä alueella: Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa -toimintamalli 

(päivähoito, koulu, sosiaalitoimi), neuvolan perhetyöntekijäpalvelut, päihdehuollon ja 

Päihdekeskus Portin palvelut, lastensuojelun tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, Green Care –

palvelujen kehittäminen , Sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikkatoiminta sekä 

päihdehuollon koulutus-, tutkimus-  ja opinnäyteyhteistyöryhmän toiminta ja 

koulutukselliset iltapäivät, peliongelmaisille tarkoitettujen palvelujen kehittäminen, 

peliriippuvuuskoulutukset, MARAK , ikäneuvolatoiminta ja ikäihmisten varhainen 

kuntoutus  sekä sovittelutoiminnan toteuttaminen. Kehittäjäverkostoista hyviä käytäntöjä 

ovat SONetBOTNIAn kehittäjäryhmätoiminta; erilaisten foorumien järjestämisen, jotka ovat 

tarjonneet eri tahojen edustajille mahdollisuuden yhteistyöhön, keskusteluille, suunnittelulle 

ja kehittämistyölle sekä osaamiskeskuksen rooli neutraalina ja puolueettomana toimijana on 

ollut alueen näkökulmasta tarpeellinen. 
 

Merkitään tiedoksi tuleva Pohjois-Suomen sote-alan kehittäjätapaaminen 21.5.2015. 
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6. Katsaus SONetBOTNIAn johtoryhmäasioista – Arto Rautajoki esittelee 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 

Asian käsittely kokouksessa: Arto esitteli pe 28.11. pidetyn johtoryhmän kokouksen 

keskeiset asiat.  

SB:n ja perusterveydenhuollon yksiköiden yhteistyö pohjalaismaakunnissa oli kokouksen 

pääteema.  Kooste tästä asiasta tulee seuraavan kokouksen asialistalle tiedoksi. Johtoryhmä 

merkitsi tiedoksi sosiaalialan osaamiskeskuksen ja perusterveydenhuollon yksiköiden 

kehittämisyhteistyön etenemisen vuonna 2014 kaikissa pohjalaismaakunnissa. Vuodelle 

2015 sisällöllisinä haasteina nähtiin mm. konkreettisempi yhteistyö asiakaslähtöisten 

palveluketjujen kehittämisessä, tiedontuotannon ja tutkimusperustaisen kehittämisen 

jatkaminen sekä yhteistyössä sen pohtiminen, miten sote muuttaa kokonaisuutta: sote ei ole 

vain sote-kysymys, vaan samalla tulee ratkaista se, mitä kunta on vuoden 2017 alussa; miten 

soten keskittyminen tuottamisvastuullisiin kuntayhtymiin ja sote -alueisiin muuttaa kuntien 

omia toimintatapoja, palvelurakennetta, henkilöstörakennetta ja mikä on kuntien oma 

kehittämisen rakenne. Tuottajakuntayhtymien muodostamisessa tulisi huolehtia siitä, että 

tutkimuksen ja kehittämisen resurssia jää myös niihin peruskuntiin, joilla on tutkimus- ja 

kehittämistoimintaa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tämä vaikuttaa siihen, miten toimiva on 

tuottamisvastuullisten kuntayhtymien kokonaisuus.   
 

 Kehittämisrakenneyhteistyön osalta johtoryhmä päätti jatkaa vuonna 2015 

verkostopohjaisesti pohjalaismaakuntien yhteistyömallia ja yhteistyörakenteita sekä 

varmistetaan sosiaalihuollon ja –palvelujen osalta resurssit tutkimus- ja 

kehittämisrakenteelle myös tuottamisvastuullisiin kuntayhtymiin.  

Tiimin vastaukset toimeksiantoon myytävistä palveluista SONet BOTNIAn johtoryhmä 

pyysi SONet BOTNIAn tiimiä miettimään, mitä palveluja sosiaalialan osaamiskeskus voi 

myydä kunnille vuonna 2015 todennäköisen valtionapurahoitusleikkauksen kattamiseksi. 

Johtoryhmä ehdotti, että kunnat varautuisivat ostamaan vuonna 2015 SONet BOTNIAlta 

palveluja noin 25 000 euron edestä. SONet BOTNIAn tiimi on keskustellut asiasta ja 

päätynyt esittämään myytäviksi palveluiksi seuraavia: 
 

 hankevalmistelut kunnille kuntien ja perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa (ESR, EAKR, 

STM:n valtakunnalliset ohjelmat) 

 perusterveydenhuollon kehittäminen sosiaalialan osaamista hyödyntäen 

 sosiaalialan tiedonhallinnan valtakunnallisen kehittämisen eteenpäin vienti alueella 

(hankevalmistelu keväällä avautuvaan THL:n rahoitushakuun) 

 sosiaalihuoltolain toimeenpanon tuen tehtävät 

 opetus- ja tutkimusklinikoiden tehtävät esim. tutkimus- ja kehittämisohjelmatyö 

 erilaiset palvelujen tila-selvitykset kuntien priorisoinnin pohjalta 

 dialogiset arvioinnit, arvioinnit  

 sosiaalisen raportoinnin kehittäminen 

 rakenteellisen sosiaalityön edellyttämän asiakastiedon tuottaminen 

 asiakkaiden, kuntalaisten kokemus palvelujen käytöstä ja osallisuusnäkökulma siinä mukana 

 prosessimallinnukset 

 työpajojen vetäminen 

 omavalvontakäytäntöjen kehittämistyön tuki 
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Kukin kokonaisuus hinnoitellaan tehtävän vaativuuden, sisällön ja laajuuden ja tarvittavien 

asiantuntijaresurssien perusteella erikseen.  
 

Työvaliokunta –asia tiedoksi. Sosiaali- ja terveysministeriön osaamiskeskusneuvottelukunta 

on asettanut työvaliokunnan valmistelemaan / jatkamaan sosiaalialan osaamiskeskusten ja 

perusterveydenhuollon yksiköiden integroidun kehittämisrakenteen luomista koko maassa. 

Työvaliokuntaan kuuluvat Pirjo Sarvimäki, Jukka Lindberg, Anneli Pohjola, Arto Rautajoki 

ja oskejohtaja -koordinaattori. Toimeksianto tarkoittanee valtakunnallisen sosiaalialan 

osaamiskeskusneuvottelukunnan ehdottaman tiekartan luomista. Ensimmäinen kokous on jo 

joulukussa. Johtoryhmä hyväksyi esityksen ja piti tärkeänä, että alueen näkemystä saadaan 

työvaliokunnalle välitettyä. Johtoryhmä merkitsee työvaliokunnan perustamisen tiedoksi.    
 

Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
 

7. Katsaus sosiaalihuoltolaki- ja sosiaalialan ammattihenkilölakiesityksien kannanotoista 

sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemisissa – Arto Rautajoki esittelee 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 

Asian käsittely kokouksessa: Arto Rautajoki esitti katsauksen, jonka esittelyaineisto on 

kokousmuistion liitteenä. Liite 2.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi kehitysjohtajan esitys. Asiat todettiin tärkeiksi, mutta 

kokouksessa ei ehditty käymään keskustelua aiheesta ja sovittiin, että asiaan voidaan 

haluttaessa palata myöhemmässä kokouksessa. 
 

8. Sosiaalialan opetusklinikoiden yhteistyökokous 16.9.2014 

Muistio Opetusklinikoiden yhteistyökokouksesta 16.9.2014 liitteenä. Iiris Jurvansuu 

esittelee poimintoja kokoontumisen aiheista. 

Kokouksessa asian esittely sivuutettiin aikataulusyistä. Muistion ja Anne Saarelan 

diaesityksen  pohjalta voi tutustua pohjalaismaakuntien erilaisiin toteutusmalleihin ja 

kehitysnäkymiin opetusklinikoiden osalta. Liite 3: Muistio opetusklinikoiden tapaamisesta 

16.9.2014. Liite 4: Sosklinikka Keski-Pohjanmaalla / Anne Saarela.  

Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

Puheenjohtaja Seppo Mattila joutui poistumaan kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen ja 

varapuheenjohtajaksi kokoukselle valittiin Pekka Kauppinen. 
 

9. Pohjois-Suomen hyvinvoinnin tutkimusohjelman valmistelu  

Pohjois-Suomen hyvinvointia koskevan tietotuotannon verkoston neljännessä 

työseminaarissa 1.10.2014 sovittiin, että verkosto ryhtyy valmistelemaan Pohjois-Suomen 

hyvinvoinnin tutkimusohjelmaa. Asiasta tarkemmin liitteessä. Poske koordinoi 

valmistelutyötä ja yhteyshenkilö Jorma Kurkinen on pyytänyt Pohjois-Suomen sosiaali- ja 

terveydenhuoltoalan tutkimuksen ja kehittämisalan organisaatioilta ja mm.  

SONetBOTNIA:lta vastausta seuraaviin kysymyksiin: 

1.    Lähteekö organisaationne mukaan Pohjois-Suomen tutkimusohjelman 

valmistelutyöhön? 

2.    Valmistelutyöryhmään nimetyn henkilön nimi ja yhteystiedot? 

3.    Mitä evästyksiä haluatte sanoa tutkimusohjelman valmistelutyöryhmälle? 

 



5 

Ilmoittautumisten perusteella syntyvä työryhmä alkaa valmistella tutkimusohjelmaa. 

Työryhmän ensimmäinen kokous pidetään keskiviikkona 14.1. klo 9 – 11 Oulussa. 

Ensimmäisen kokouksen tavoitteena on ohjelman rakenteen luominen. Tutkimusohjelman 

ensimmäinen versio tuodaan laajan verkoston käsiteltäväksi seminaariin myöhemmin 

sovittavana aikana. Vastaukset on pyydetty 15.12.2014 mennessä. Liite 5: Pohjois-Suomen 

hyvinvoinnin tutkimusohjelman valmistelu. 
 

Esitys: Ohjausryhmä päättää, että SONetBOTNIA osaallistuu tutkimusohjelman 

valmistelutyöhön. Valmistelutyöryhmään nimetään kehitysjohtaja / kehittämissuunnittelija.  

Ohjausryhmä keskustelee evästyksistä tutkimusohjelman valmistelutyöryhmälle. Evästyksiä 

voi toimittaa kehittämissuunnittelijalle 12.12.2014 mennessä sähköpostilla ja Iiris kokoaa 

evästykset ja toimittaa ne koordinoijalle 15.12.2014 mennessä. SONetBOTNIa pitää 

tärkeänä, että myös Keski-Pohjanmaan perusterveydenhuollon yksikkö, Kokkolan 

Yliopistokeskus Chydenius, Centria AMK, Kokkolan kaupunki ja Keski-Pohjanmaan liitto 

osallistuisivat tutkimusohjelman valmisteluun. 
 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. SONetBOTNIAN edustajaksi nimetään Iiris 

Jurvansuu ja varahenkilö Arto Rautajoki. 
 

10. Verkostojen ajankohtaisia asioita 
 

Vammaissosiaalityön kehittäjäverkosto(KP) kokoontui 21.11. Teemana oli 

vaikeavammaisten henkilökohtainen apu ja siihen liittyen käytännöt työnantajamallin 

neuvonnassa ja toteuttamisessa sekä henkilökohtaisen avun hankinta ostopalveluna. 

Verkoston seuraava kokoontuminen on 10.2.2015. 
 

Aikuissosiaalityön kehittäjäverkosto(KP) kokoontui 24.11. Hankejohtaja Päivi Krook esitteli 

Väli-Suomen Kaste-alueella toimivaa Rakenteellisen sosiaalityön kehittämishanketta SOS II 

ja rakenteellisen sosiaalityön työpajoja. Osallistujat sopivat vuoden 2015 kokoontumisajat ja 

teemat: 18.2., 4.5., 16.9. ja 18.11. Aiheena on joka kerta uuteen sosiaalihuoltolakiin 

perehtyminen, mitä se vaikuttaa käytännön työhön ja kuinka kehitämme työtapojamme 

muutosten mukaisiksi. Eri kerroilla asiaa tarkastellaan seuraavien teemojen näkökulmasta: 

lapsiperheet, kuntoutuksen moniasiakkuus, varhainen avoin yhteistyö sekä Sosiaalihuollon, 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio.  Jokaisen teeman käsittelyssä 

kartoitetaan myös rakenteellisen sosiaalityön näkökulmaa asiaan. Iiris Jurvansuu 

vastuuhenkilö. Osa tapaamisista voi toteutua myös koko SB:n alueen yhteisinä 

työkokouksia. 
  
Lastensuojelun alueellinen kehittäjäverkosto(SB) kokoontui Kokkolassa 27.11. Mukana oli 

Vasso:n juridinen asiantuntija Eeva Valjakka, joka kertoi työstään lakiasioiden asiantuntija-

avun antajana lastensuojelun ja lastenvalvonnan asioissa. Paikalla oli 24 lastensuojelun ja 

lastenvalvonnan viranhaltijaa Pohjanmaan maakunnista ja AVI:sta. Osallistujat pitivät 

toivottavana lastensuojeluasioihin erikoistunutta asiantuntijapalvelun käytön mahdollisuutta. 

Seuraava kokoontuminen on 19.3.2015 Vaasassa.  
 

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan aluekehittämisverkosto(FIN), Stake-verkosto kokoontuu 

4.12. Helsingissä. Iiris Jurvansuu ja Arto Rautajoki osallistuvat.  
 

Alueellisen tiedontuotannon ylimaakunnallinen työryhmä (SB) kokoontuu Vaasassa 

27.1.2014. Silloin kootaan yhteenveto alueellisista hyvinvointitiedon tuotannon 

kehittämissuunnitelmasta.  

Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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11. Muuta 

Kansainvälistä sosiaalityön päivää vietetään ympäri maailman aina maaliskuun kolmantena 

tiistaina. Yliopistokeskus järjestää vuosittain kansainvälisenä sosiaalityön päivänä 

sosiaalityötä maakuntaseminaarin, jonka tarkoitus on mm. tuoda esiin sosiaalityötä. Johanna 

Alatalo kertoo maakuntaseminaarista.  
 

Esitys: Ohjausryhmä keskustelee ja ehdottaa ideoita sisällöstä maakuntaseminaariin.  

Asian käsittely: Johanna Alatalo kertoi, että maakuntaseminaari järjestetään 17.3. 2015 

iltapäivän seminaarina. Johannalle voi välittää tietoa puhujista ja ideoita, mitä siellä olisi 

tärkeää tuoda esiin. Keskustelussa ehdotettiin Marjo Hannu-Jaman esitystä Sosiaalityön 

visio 2020, joka pohjautuu SB :n tutustumismatkaan, jossa perehdyttiin mm. sosiaalityöhön 

Ruotsissa. 
 

Päätös: Ohjausryhmä ehdottaa Marjo Hannu-Jaman esitystä Sosiaalityön visiosta 2020 

maakuntaseminaariin. Iiris Jurvansuu selvittää Marjo Hannu-Jaman kanssa, sopiiko tehtävä 

hänen kalenteriinsa ja ilmoittaa Johanna Alatalolle. 
 

12. Tiedoksi  

12.12. 2014 Vaikuttavuuden arviointi ja toimintakyvyn mittaaminen sosiaalipalveluissa 

seminaari. Järjestää Kuntaliiton talousyksikkö ja sosiaali- ja terveysyksikkö järjestävät 

yhdessä THL/TOIMIA, KASTE-ohjelman kanssa. Lisätietoa: 

http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tapahtumat/aineisto/2014/vaikuttavuus-seminaari-

12122014/Sivut/default.aspx Seminaaria on mahdollista seurata suorana 

osoitteessa: http://videonet.fi/thl/20141212/  
 

Etelä-Pohjanmaalla kansanedustajille ja kansanedustajaehdokkaille tarjotaan sote-soppaa 

16-17.2.2015. Tarkempi markkinointi myöhemmin. 
 

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys toteuttaa 12.3.2015 

itsemääräämisoikeuslainsäädäntöä koskevan koulutuspäivän yhteistyössä SOSTEn ja 

SeAMKin kanssa.  
 

Kiuru järjestää 3.3.2015 Kokkolassa perhehoitoa koskevan koko päivän seminaarin. Satu 

Seppelin – Kivelä valmistelee seminaaria ja tehtävä liittyy hänen perhehoitoa käsittelevään 

jatkotutkintoonsa.  
 

13. Seuraavat kokousajat 

Esitys: Sovitaan vuoden 2015 alustavat ohjausryhmän kolme seuraavaa kokousaikaa. 

Päätös: Sovittiin seuraavat kokousajat vuonna 2015: 4.2. klo 13-15 ; 14.4. klo 13-15 ja 9.6. 

klo 13-15.  
 

14. Kokouksen päättäminen  

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.16. 

 

http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tapahtumat/aineisto/2014/vaikuttavuus-seminaari-12122014/Sivut/default.aspx
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tapahtumat/aineisto/2014/vaikuttavuus-seminaari-12122014/Sivut/default.aspx
http://videonet.fi/thl/20141212/

