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1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja todetaan läsnäolijat. 
Päätös: Iiris Jurvansuu avasi kokouksen ja ehdotti puheenjohtajaksi Tanja Witick. Tanja 
valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Todettiin läsnäolijat. 
 

2. Esityslistan hyväksyminen 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouskutsussa esitetyssä muodossa. 

 

3. Pietarsaaren sote –kuulumiset  
Ohjausryhmän jäsen Pirjo Knif kertoo osaamiskeskus –näkökulmasta keskeisiä sote –
kuulumisia Pietarsaaresta. 
Pirjo Knif toivotti osallistujat tervetulleiksi Pietarsaareen, jossa kuulumiset ovat samat kuin 
muualla maassa. Hiljaisempi vaihe on meneillään sote-järjestämislain kiireen rauettua, 
mutta viranhaltijat valmistelevat eteenpäin tulevaisuuden rakenneuudistuksia. Vaasan 
sote-työryhmän toiminta jatkuu, samoin Kokkolan - Kiurun alueen yhteistyön valmistelu, 
jossa Piia Vähäkangas on mukana. Näitä asioita esitellään perjantaina 17.4. Sote-
seminaarissa Kokkolassa. Pietarsaaren alueen asukkaat käyttävät nyt ja jatkossakin Kiurun 
palveluja. Hallinnollisesti suuntautuminen on Vaasan suuntaan.  Viranhaltijat ovat 
valmistautuneet siihen, että palvelujen järjestämiseen tulee muutoksia. Tasavertaisten 
palvelujen järjestäminen kuntalaisille koko maassa johtaa siihen, että palvelurakenteita 
tullaan uudistamaan, jotta palvelut pystytään rahoittamaan julkisilla varoilla. Muutostarve 
on iso. Sisäistä arviointia tehdään mm. siitä, mitä palveluja ei jatkossa voida tehdä sekä 
mitä vahvuuksia omissa palveluissa on.  Pietarsaaren yhteistoiminta-alue on viiden vuoden 
aikana päässyt paljon eteenpäin, kaikki näkevät hyödyt tästä yhteistyöstä.  Yhteisesti 
rakennettuun ollaan tyytyväisiä, vaikka vielä on kehitettävää. Palvelujen tuotteistamista 
halutaan jatkaa yhdessä.  
Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 
Päätös: Puheenjohtaja kiitti Pirjoa esittelystä. Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 
  

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan toteaminen 4.2.2015 
Pöytäkirja löytyy netistä osoitteesta: 
http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/591/SONetBOTNIAKP_MuistioOhry1_2015_2_.
pdf 
Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 

5. Toimintakertomuksen 2013-2014 hyväksyminen ja arviointi  

Keski-Pohjanmaan toimintakertomus on liitteessä 1. Ohjausryhmä arvioi vuosittain 

toimintaa suhteessa SONetBOTNIA:n strategiaan. Tähän liittyvä arviointilomake on liitteenä 

2. Ohjausryhmän jäseniä pyydetään lähettämään täytetty arviointilomake sähköpostissa tai 

palauttamaan täytetty lomake viimeistään kokouksessa.  

Esitys: Ohjausryhmä hyväksyy toimintakertomuksen 2013-2014  ja arvioi edellisen 
toimintakauden toimintaa.  
Asian käsittely: Suunnittelija esitteli vuoden 2014 tiedoilla päivitetyn toimintakertomuksen. 
Siihen tehtiin lisäyksiä ja tarkennuksia mm. SONetBOTNIA:n johtoryhmän ja kehitysjohtajan 
tehtäväalueisiin sekä Pohjoismaisen yhteistyön erityistehtävään liittyvät toteutumiset. 

http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/591/SONetBOTNIAKP_MuistioOhry1_2015_2_.pdf
http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/591/SONetBOTNIAKP_MuistioOhry1_2015_2_.pdf
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Päätös: Hyväksyttiin päivitetty toimintakertomus. Suunnittelija toimittaa sähköpostissa 
toimintakertomuksen koko ohjausryhmälle ja varahenkilöille sekä viime toimintakaudella 
ohjausryhmään kuuluneille henkilöille. Kaikkia pyydetään täyttämään ja palauttamaan 
strategian arviointilomake.  

 
6. Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnallinen hankevalmistelu 

Huhtikuun alussa tuli voimaan uusi sosiaalihuollon asiakirjalaki, jonka toimeenpanoon 
liittyy myös kansallisen sosiaalihuollon tietovarannon eli KanSa:n käyttöönoton valmistelua. 
Sosiaalialan osaamiskeskukset valmistelevat valtakunnallista kehittämishanketta, joka 
keskittyy kehittämään sosiaalialan henkilöstön osaamista kansallisen asiakirjatietomallin 
mukaisten sosiaalihuollon asiakaskirjojen laatimisessa sekä tukee valmiuksia niiden 
toteuttamiseen. Rahoitushaku STM:stä kestää 30.4. 2015 saakka. Rahoitukseen 
hyväksyttävät hankkeet saavat 75 % valtionavun ja omarahoitusosuus on 25 %. 
Yhteishankkeen alustava suunnitelma on kahden vuoden hanke, jossa omavastuuosuus on 
0.03 e/asukas/vuosi. Kehittämissuunnittelija esittelee hankesuunnitelman luonnoksen. 

Esitys: Ohjausryhmä keskustelee hankkeen sisällöstä ja tavoitteista sekä ohjeistaa 
jatkovalmistelua. 

Asian käsittely: Suunnittelija esitteli hankkeen ja sen taustat päivitetyllä 
esittelymateriaalilla (liite 3). Tanja Witick kertoi, että Pohjoisen Sote:n tietohallinnon 
työryhmä on kutsunut koolle Pohjois-Suomen tiedolla johtamisen hankkeiden edustajat 
sopimaan tehtäväjaosta. Osaamiskeskusten Kansakoulu –hankkeesta on hyvä tietää, mitä 
tässä hankkeessa tullaan tekemään. Keskustelussa todettiin, että sosiaalihuollon 
määrämuotoisen kirjaamisen osaamisen lisääminen ja tukeminen ja Kansa - valmistelu on 
laaja kokonaisuus, josta Kansakoulu-hanke kattaa rajatun osan.  

Todettiin, että Keski-Pohjanmaalla hankkeen toteuttamisessa molemmat yhteistyösuunnat,  
SONetBOTNIAn alue ja Pohjois-Suomen erva-alueen suunta ovat mahdollisia.  Tämä asia 
tullaan tarkentamaan hankkeen valmistelun edetessä. Kuntarahan osuus olisi 
hankesuunnitelmaversion 1,2 miljoonan euron konaishankkeessa Keski-Pohjanmaan alueen 
osalta vain 4131 €. Kuntarahan päätökset pyydetään erikseen myöhemmin saatavan 
ohjeistuksen mukaan. 

Päätös: Ohjausryhmä totesi, että Kansakoulu –hanke on tarpeellinen ja Keski- Pohjanmaan 
ohjausryhmä haluaa osallistua hankkeeseen.   

 

7. Sosiaalihuoltolain täytäntöönpanon koulutus ja työpajat 
 

Sosiaalihuoltolaista on STM:n järjestämien koulutusten lisäksi toivottu omalla alueella 
osaamiskeskuksen järjestämää koulutusta sekä työpajoja SHL:n soveltamisesta 
käytännössä.  
Koulutuspäivän 4.6. ohjelma liitteessä 4.  
Työpajat: Alustus, työpajatyöskentely ja yhteenveto, teemoista: 
 Syyskuu 2015 Palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma, Härmä 
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 Tammikuu 2016:Aikuissosiaalityön työpäivien yhteydessä Vaasa:  Sosiaalisen kuntoutuksen ja 

osallisuuden työpaja sekä Rakenteellisen sosiaalityön ja tiedontuotannon työpaja 

 Maaliskuu 2016 Monialainen yhteistyö yhteistyössä Perusterveydenhuollon yksikön kanssa, Kla 

 Toukokuu 2016 SHL ja erityislainsäädännön rajapinnat Seinäjoki 

Esitys: Ohjausryhmä esittää ehdotuksensa koulutuksen ja työpajojen aiheista ja 
kutsuttavista asiantuntijoista. 
      
Päätös: Ohjausryhmä ehdotti yhdeksi työpajan aiheeksi SHL ja asiakasasiakirjalaki. Lisäksi 
ohjausryhmän jäsenet lähettävät suunnittelijalle sähköpostissa mahdollisia 
lisäkommentteja työpajojen teemoista ja vinkkejä alustajiksi. 

 

8. Johtoryhmäasioita tiedoksi  
 

Esitys: Arto Rautajoki esittelee keskeisiä johtoryhmän päätöksiä ohjausryhmälle. 
Asian käsittely: 
Kehitysjohtajan esitteli johtoryhmän käsittelemiä asioita: 
SONetBOTNIAn rahoitustilannetta ja tavoitetta laajentaa kuntarahoituspohja nykyisistä 
sopimuskaupungeista tarjota sopimusta alueen kaikille kunnille. Tähän liittyisi myös 
hallintomallin muutos. 
Osaamiskeskusten tietohallintohankkeen valmistelun alustava suunnitelma on ollut 
johtoryhmän käsittelyssä. SONetBotnian tavoite on saada omaan organisaatioon 
hanketyöntekijä, joka toimii koko toimialueella.  
Oppilaitosten edustajat totesivat, että koulutuksen yhteydessä kirjaamista opetetaan 
yleisellä tasolla, tietojärjestelmäriippumattomasti. Määrämuotoisen kirjaamisen velvoitetta 
ei oppilaitoksissa ole vielä nostettu esiin yleisesti. Tanja Witick kertoi, että Pohjoisen sote:n 
tietohallintotyöryhmä on sopinut, että kaikki tietohallinnon kehittäminen, mitä tehdään 
yhteistyössä, tehdään Pohjoisen Soten alueella yhdessä ja mm. Kansa-työpaja on tulossa 
Kansa-valmistautumisesta 19.5. 
 
Päätös: Ohjausryhmä keskusteli johtoryhmän käsittelemistä asioista. Tietohallinnon 
hankkeen osalta pidetään tärkeänä huolehtia siitä, että osaaminen jää alueen 
organisaatioihin, sillä tietohallinnan työ vasta alkaa silloin, kun Kansa alkaa.  
 
 

9. Tiedotusasioita 
- 21.4.2015 Rakenteellisen sosiaalityön seminaari, Tampere (liite 5) 

- 24.4.2015 Sosiaalihuoltolaki uudistuu – miten arviointi muuttuu? Tarkastelussa 

lastensuojelu ja lapsiperhetyö –koulutus Kokkolassa (enintään 40 osallistujaa) 

- SONetBOTNIA:n Alueellinen hyvinvointia koskevan tiedontuotannon verkosto 24.4. 

klo 13.30-15.00 Härmässä   

- PTT- hanke käynnistynee 1.5.2015 ja Keski-Pohjanmaan toiminnallinen 

osakokonaisuus kestää 31.8.2017 saakka. Hankkeen esittely seuraavassa ohryssa 

- Valtakunnallisten aikuissosiaalityön päivien KP:n ideointityöryhmä 9.4.2015. 

- HUOM! SONet BOTNIAn kehittämispäivä pidetään syksyllä, aika ilmoitetaan 

myöhemmin 
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- Pohjois-Suomen sote -alan kehittäjien tapaaminen tulossa 21.5.2015 Oulussa. Kutsu 

ja ohjelma: 

http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/592/Ennakkokutsu_kehittamiselle_uutta

_suuntaa_21.5.2015.pdf  

- Muuta tiedotettavaa? Ei ollut. 

10. Seuraavat kokousajat  
Aiemmin on sovittu kokous 9.6. klo 13-15 Kotikartanossa Arminkatu 2, Kokkola.  
Sovitaan seuraavat kokousajat loppuvuodeksi siten, että suunnittelija laittaa Doodle –
kyselyn kokousajoista.  

 
11. Muut asiat  

Marjut Levoska toivotti ohjausryhmän tervetulleeksi Kotikartanoon seuraavaan 
kokoukseen.  
 

12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20 


