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Kokous 3/2015    MUISTIO  
 
 
 
Aika  Tiistai  9.6.2015 klo 12.30-14.50 
Paikka Arminkatu 2, Kokkola HUOM Aloitusaika ja paikka!  

Kotikartano / Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys  
 

Läsnä Henkilökohtainen varajäsen: 
Seppo Mattila, Kokkola kaupunki, pj § 1 -§ 7  Jussi Salminen, Kokkolan kaupunki 
Tanja Witick, Kokkolan kaupunki 
Tarja Oikarinen-Nybacka, Jyta, pj § 8 - § 12  
Pirjo Knif, Pietarsaaren kaupunki 
Jaana Sinko, KP ammattiopisto 
Pirjo Forss – Pennanen, Centria  
Anu-Riina Svenlin, KYC 
Ilkka Luoma, perusterveydenhuollon yksikkö  

Inger Hägg, Kokkolan kaupunki  
Pekka Kauppinen, Jyta 
 
Kaija Kähäri-Wiik, KP ammattiopisto 
Anne Jaakonaho, Centria  
  
Saara Lång, pth -yksikkö 

Anne Sormunen, Keski-Pohjanmaan liitto  
Ulla Aspvik, Kiuru                               
Pirjo Dabnell, Kiuru  
Leena Veiskola, kpspy 

Jukka Ylikarjula, Keski-Pohjanmaan liitto 
Eliisa Niemi, Kiuru  
Andreas Blanco Sequireos, Kiuru  
Marjut Levoska, KPSPY ry 

Tuija Tuorila, Ventuskartano Markku Kallinen, Ventuskartano  
  
Arto Rautajoki, SONetBOTNIA 
Iiris Jurvansuu, SONetBOTNIA, sihteeri 
Merja Salmi, Sosiaalitaito Oy 
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Tervetuloa! 
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1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja todetaan läsnäolijat. 
Päätös: Puheenjohtaja Seppo Mattila avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.  
 

2. Esityslistan hyväksyminen 
Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsussa välitetty esityslista kokoukselle. 

 
3. Keski-Pohjanmaan Sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen kuulumiset  

Kuulemme katsauksen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen ajankohtaisista asioista. 
Kokouksessa toiminnanjohtaja Leena Veiskola esitteli Keski-Pohjanmaan Sosiaalipsykiatrisen 
yhdistyksen toimintaa ja ajankohtaisia asioita. Yhdistys tuottaa mm. asumispalveluja, päivä- ja 
työtoimintaa sekä avokuntoutusta mielenterveyskuntoutujille. Vetelin kunta rakensi hiljattain 
uudet tilat, jotka ovat Puron yksikön käytössä. VARTU –projekti jatkuu vuoden 2016 loppuun 
saakka. RAY on myöntänyt kohdennetun toiminta-avustuksen Kulmakartanon toimintaan.  
Kotikuntoutusta ja Nepsy –valmennusta kysytään eniten. Lisää tietoa löytyy yhdistyksen 
verkkosivulta www.kpspy.fi.  
Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 
Päätös: Puheenjohtaja kiitti Leena Veiskolaa yhdistyksen esittelystä. Merkittiin tiedoksi. 
  

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan toteaminen 14.4.2015 
Pöytäkirja löytyy netistä osoitteesta:  
http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/603/Muistio_Ohjausryhma2_2015.pdf 
Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

 
5. Sosiaalitaito Oy:n palvelujen tila – selvitysmalli / Toimitusjohtaja Merja Salmi 

Sosiaalitaito – Socialkompetens on Länsi- ja Keski-Uudellamaalla toimiva sosiaalialan 
osaamiskeskus, jonka toiminta-alue kattaa alueen 15 kuntaa. Sosiaalitaito on kehittänyt kuntien 
kanssa yhteistyössä sosiaalialan tiedontuotantoon toimivan seurantamallin, joita  kunnat käyttävät 
sosiaalipalvelujen tilan seurantaan ja taustatietona kehittämistoimien valmistelussa.  Merja Salmi 
on esitellyt mallia myös Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ohjausryhmissä ja niissä on käynnistynyt 
keskustelu, voisiko SONetBOTNIA tuottaa tämänkaltaista palvelua toimialueen kunnille.  
 
Merja Salmi esitteli Sosiaalitaito Oy:n yleistietoja: osakemäärä  x 240 eur/osake = n 100.000 
toiminta-avustusta vuosittain. Henkilöstö on 8 työntekijää. Toimialueen kuntarakenne koostuu 
isoista kunnista ja kaupungeista, joiden taloustilanne toistaiseksi hyvä. Alueella toimii useita 
tutkimus- ja kehittämis- organisaatioita sekä järjestöjä. Osken paikka on määritelty, että ei tee 
mitään mitä muut tekee. Oske ei järjestä esim. substanssialueen koulutuksia. Hankkeiden sisällä on 
koulutusta ja esim. lakikoulutuksia. Yksi perusajatus on se, että oske ei tee mitään yksittäisen 
kunnan yksittäistä asiaa, vaan aina seudullisuus toiminnassa.   
 

Sosiaalitaito tuottaa vakituisesti toimialueen sosiaalipalveluista seurantatietoa mm. 
palvelurakenteesta, palvelujen käytöstä ja kustannuksista vuosittain. Myös sosiaalityön / -alan työn 
toteutumisesta. Yksi selvitys on tehty sosiaalipalvelujen eheyttä tukevasta   tilaratkaisusta – miten 
on järkevä sijoittaa työntekijöitä – synergiaedut yms. 22 palvelupisteestä pienempään määrään.  
 

Palvelujen tila –raportit toimivat kehittämisyön tutkimuksellisena pohjana. Tuloksia on käytetty 
mm.  toimintatapojen yhtenäistämiseen ja valmistautumiseen Kansa –arkistoon.  Palvelujen tila –
tiedoista tehdään parhaillaan tietokantapohjaista. Tiedontuotannolle on luotu vuosikellotettu 
prosessi.  Analyysi ja johtopäätökset välitetään suoraan kunnille. Kunnat käyvät 
asiantuntijakeskustelun ja vetävät tiedoista omat johtopäätöksensä toiminnan kehittämiseen.  
Keskustelu  

http://www.kpspy.fi/
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Puheenjohtaja totesi, että olisi mielenkiintoista saada tämäntyyppistä seurantatietoa.  
Sosiaalitaidon palvelujen tila –valikoimasta löytyvät ne palvelut, joita Kokkolassakin halutaan 
kerätä. Tärkeä olisi myös saada näkyviin vertailuerot muihin alueisiin.  
 
Tuija Tuorila nosti esiin, että sote:ssa on tulossa isoja uudistuksia. Ne vaikuttavat myös kaikkeen 
tiedonkeräämiseen, ja pitää ottaa huomioon siinä, miten tietoa kerätään ja arvioidaan. Ratkaisut 
pitää tehdä pitkällä tähtäimellä  
 
Tanja Witick kertoi, että Kokkolassa on valittu raportointijärjestelmäksi Neotide. Sosiaalihuollon 
tulevaisuuden asiakastietojärjestelmän osalta ratkaisua ei ole vielä tehty. Sosiaalitaidon kaltainen 
tiedonkeruu olisi hyvä tapa harjoitella, mitä tietoa halutaan kerätä ja seurata.  

 
Tarja Oikarinen-Nybacka totesi, että Jyta käyttää Maisema –mallia raportoinnissa. Pienten kuntien 
erot tulevat siinä näkyviin. Eroja tulee paljon, vaikka samoja kriteerejä käytetään. On nähty hyväksi, 
että on saatu vertailutietoja. Se on strategisessa johtamisessa hyvä väline kunnille.   

 

Ulla Aspvik kommentoi, että palvelujen tilan raportointi on asiana ja toimintamallina olennainen.  

 

Todettiin, että Sote-organisaation muutoksia ajatellen olisi hyvä keskustella Kokkolan  sote- 

johtoryhmässä SONetBOTNIAn  mission jatkosta ja selkiyttää, mitä osaamiskeskukselta halutaan. 

SONetBOTNIA ei ole irrallinen , vaan osa tuotantoalueen tiedontuottamista.  

Esitys: Ohjausryhmä käy keskustelun siitä, olisiko esitellyn mallin mukaiselle sosiaalipalvelujen 
raportointitiedon tuotannolle tarvetta Keski-Pohjanmaan toimialueella. Ohjausryhmä antaa 
evästystä SONetBOTNIA:n toimihenkilöille asian jatkovalmistelussa. 
 
Päätös: Ohjausryhmä kävi alustuksen pohjalta laajan keskustelun. Todettiin, että Jyta:lla on 
käytössä toimiva raportointimalli ja Kokkola on tehnyt päätöksen raportointiohjelman käyttöön 
ottamisesta. Ohjausryhmä on kiinnostunut Palvelujen tila –tiedontuotantomallista. Malli  esitellään 
Kokkolan sote-johtoryhmälle, joka linjaa sen  mahdollista käyttöönottoa Kokkolan 
sosiaalipalveluissa.  

 
6. Kehittämissuunnittelija projektitehtävissä 1.8.2015 alkaen 

Kehittämissuunnittelija toimii 1.8.2015 alkaen 30 % työajalla projektipäällikkönä projektissa, jonka 
tarkoituksena on selvittää sairaalanmäen toimintojen uudelleenjärjestelyjä. Projekti liittyy sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelujen kehittämiseen ja toiminnalliseen yhteensovittamiseen, johon 
osaltaan liittyy myös yhteisiä ja lähekkäisiä toimitiloja.  Toiminnan kehittämisessä tavoitteena on 
valmistella hyvinvointipalvelukeskuksen toimintamalli.  Projekti liittyy useisiin SONetBOTNIAn 
toimintasuunnitelman painopistealueisiin, kuten sosiaalialan käytäntöjen kehittämiseen ja sote -
integraation edistämiseen.  Kehittämissuunnittelija on valmistellut asiaa yhdessä Kokkolan 
kaupungin sote-johtajan ja SONetBOTNIA:n kehitysjohtajan kanssa ja asiasta on sosiaali- ja 
terveysjohtaja Jussi Salmisen viranhaltijapäätös. 
 

SONetBOTNIA on tehnyt toimeksiantosopimuksen SOS II –hanketta hallinnoivan Tampereen 
kaupungin kanssa SOS II –hankkeen päätösvaiheen ulkoisen arvioinnin toteuttamisesta, jossa 
kehittämissuunnittelija Iiris Jurvansuu toimii arvioinnin koordinoijana ja laatii arviointiraportin. 
Arviointi toteutetaan kuuden alueellisen arviointiakvaarion muodossa ajalla 1.6.-28.8.2015. Kolme 
arviointia toteutetaan ennen juhannusta ja elokuussa loput kolme. Tämä maksupalvelutoiminata 
on yksi SONetBOTNIAn rahoitustilanteen kohennustoimia.  
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
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7. Seuraavat kokousajat ja esiteltäviä asioita 

Ohjausryhmän kokousaikoja ei ole vielä sovittu syksylle 2015. Sosiaalialalla on meneillään paljon 
muutoksia, joita kaikkia ei pystytä käsittelemään alueohjausryhmässä.   
Esitys: Sovitaan kolme kokousaikaa 15.8.-31.12.2015 ajalle ja todetaan tärkeimmät aiheet, joista 

ohjausryhmä haluaa  esittelyitä. 
Päätös:  Kokoukset pidetään  

1.9.klo 12-14 
30.10. klo 9-10.30 ja  
3.12. klo 9-10.30. 

 

8. Osaamiskeskusten ESR –hankkeen valmistelun evästäminen 
Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat käynnistäneet valtakunnallisen ESR –hankevalmistelun, jota 
toteutettaisiin jokaisella oske-alueella omalla pilotilla.  Ohjausryhmältä toivotaan evästystä 
hankkeen valmisteluun Keski-Pohjanmaan osalta. Hankeideat kootaan koko maassa käytettävälle 
yhtenäiselle ideapohjalle, joka on Liitteenä 1. Liite 2 Esittely-diat. 
Kehittämissuunnittelija esittelee hankkeen lähtökohtia ja tähän mennessä tehtyä valmistelua.  
Kehittämissuunnittelija on neuvotellut Aila-Leena Matthiesin kanssa mahdollisesta 
hankeyhteistyöstä KYC:n TIPS –jatkohankkeen kanssa.  

Esitys: Ohjausryhmä käy keskustelun alkuvalmistelussa esitetyistä hankkeen tavoitteista, 
kohderyhmästä ja toimenpiteistä sekä ehdottaa painopisteet Keski-Pohjanmaan osalta.  

Päätös:  Jatketaan hankevalmistelua. Sosiaalinen kuntoutus halutaan keskeiseksi teemaksi. TIPS –
yhteistyö yliopistokeskuksen kanssa olisi hyvä asia, kunnat haluavat tutkimustietoa sosiaalityön  
kehittämisen tueksi. Jatkovalmistelua toivotaan yhteistyössä palvelupäällikköjen kanssa.  

 

9. Johtoryhmäasioita tiedoksi  
Esitys: Arto Rautajoki esittelee keskeisiä johtoryhmän päätöksiä ohjausryhmälle. 
Asian käsittely kokouksessa: Arto Rautajoen estyneenä ollessa Seppo Mattila kertoi 24.4. pidetystä 
SONetBOTNIAn ja maakunnallisten liittojen johtajien neuvottelusta osaamiskeskuksen 
kuntarahoituksesta. Toistaiseksi vain sopimuskaupungit ovat rahoittaneet SONet BOTNIAn toimintaa. 
Toiminta ulottuu kaikkien kuntien alueelle. Nyt neuvotellaan siitä, jos kuntarahoitus esim. 15 snt per 
kunta saataisiin hoidetuksi keskitetysti. Keski-Pohjanmaan osalta tämä tarkoittaisi, että Kokkola 
maksaisi oman osuutensa ja muiden kuntien osalta esim. Jyta:n kautta.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi Seppo Mattilan esittämä asia. 

 

10. Ajankohtaista hankkeista  

 PTT- hanke käynnistyi 1.5.2015 ja Keski-Pohjanmaan toiminnallinen osakokonaisuus kestää 

31.8.2017 saakka. Hanketyöntekijöinä 50 % työajalla ovat aloittaneet 1.5.2015 johtava 

sosiaalityöntekijä Anu Pippola ja 15.5.2015 terveydenhoitaja Sari Kinnunen. 

 Kansa –koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano – hankehakemus on jätetty 

rahoittajalle 30.4.2015.   

 SenioriKaste –hankkeen ajankohtaista: Henkilöstötiedote 3/2015. Väliarviointi tehty toukokuussa 

2015 itsearviointina. 

 TIPS –esiselvityshanke on päättynyt 30.4.2015 ja KYC valmistelee sille jatkohanketta. 

Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle.  

Päätös: Merkittiin  tiedoksi. 
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11. Tiedoksi  

 Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 27.-28.1.2016 Vaasassa. Valmistelu etenee.  

 Pohjois-Suomen sote -alan kehittäjien tapaaminen pidettiin 21.5.2015 Oulussa. Keski-Pohjanmaan 

hyvänä käytäntönä neuvolan perhetyön mallin esittelivät Tanja Mannermaa ja Tea Bjon. 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatiminen Keski-Pohjanmaalle on 

käynnistynyt. Projektisihteereinä toimivat Liisa Ahonen ja Annika Ollila.  

 Sosiaalihuoltolaki uudistaa palveluja ja käytäntöjä –koulutuspäivämme oli onnistunut ja osallistujia 

oli yli 400.   

 Aikaa lapselle. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015 – 2019 on valmistumassa ja 

kuulemiskierroksella. Sen on laatinut kehittämissuunnittelija Saara Lång Kokkolan kaupungin 

sote:sta. 

 Maan hallitus on vaihtunut. Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat jättivät kannanottonsa 

hallitusneuvotteluihin toukokuun alussa onnistunein tuloksin. Liite 3.   

 Osaamiskeskuksilta on pyydetty lausunto vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän 

loppuraportista. Kehittämissuunnittelija on työstänyt lausuntoa yhdessä Kokkolan kaupungin, 

Jyta:n ja Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon 

vastuuhenkilöiden kanssa.    

Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.  
 

LIITTEET  
 

1. Tiedontuotanto. Merja Salmen diat. (§ 5)  

2. ESR –hankevalmistelun diat  ( § 8 )  

3. Osaamiskeskusjohtajien kannanotto  hallitusohjelmaan  (§ 11 ) 


