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Läsnä Henkilökohtainen varajäsen: 
Seppo Mattila, Kokkola kaupunki, pj Jussi Salminen, Kokkolan kaupunki 
Tanja Witick, Kokkolan kaupunki 
Tarja Oikarinen-Nybacka, Jyta 
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 ry 

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

Tuija Tuorila, Ventuskartano Markku Kallinen, Ventuskartano  
  
Anu Pippola, hanketyöntekijä, PTT –hanke 
Sari Kinnunen, hanketyöntekijä, PTT-hanke  
Arto Rautajoki, SONetBOTNIA 
Iiris Jurvansuu, SONetBOTNIA, sihteeri 
 

 

 
ASIAT 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
2. Esityslistan hyväksyminen 
3. Edellisten kokousten pöytäkirjojen toteaminen kokouksista 9.6.2015 ja 1.9.2015 
4. Paljon tukea tarvitsevat- paljon palveluita käyttävät –hankkeen esittely – Anu Pippola  
5. Pro Sos –uudenlaista sosiaalityötä rakentamassa – hankkeen valmisteluvaihe ja KP:n 

suunnitelma 
6. Kansa –kouluhankkeen ajankohtaiskatsaus  
7. Valtakunnalliset Aikuissosiaalityön päivät Vaasassa – ilmoittautuminen alkoi  
8. Ajankohtaista 
9. Ohjausryhmän seuraavat kokoukset  
10. Tiedoksi  
11. Kokouksen päättäminen 

 

 
Tervetuloa! 
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1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. 
 

2. Esityslistan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi. 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

 
3. Edellisten kokousten pöytäkirjojen toteaminen 9.6. ja 1.9.2015 

Esitys: Muistio 9.6.2015 kokouksesta on verkkosivulla osoitteessa  
http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/654/Muistio3Ohjausryhma3_2015.pdf  
ja kokouksesta 1.9.2015 osoitteesta 
 http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/665/Muistio_ohry_4_2015.pdf. 
 

Esitys:  Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
4. Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluita käyttävät –hankkeen esittely  

Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuus PTT –hankkeessa käynnistyi 1.5.2015 ja 
ensimmäinen maksatuskausi päättyy 30.10.2015. Ohjausryhmän ensimmäinen kokous 
pidettiin 26.10. Ohjausryhmän jäsenet Keski-Pohjanmaalta ovat Tarja Oikarinen – Nybacka 
ja Seppo Mattila. Hankkeen aloitusseminaari Miten meillä menee? pidetään ma 23.11.2015 
klo 9–15.30 verkkoseminaarina. Ohjelmassa ”Luvassa tilastofaktaa ja tiukkaa analyysiä”. 
Ilmoittautumiset 6.11.2015 mennessä linkistä: 
https://www.webropolsurveys.com/S/2C45025AF47E4BC2.par.   
Aluekoordinaatioryhmän kokoonpano on vahvistettu ja se kokoontuu ensimmäisen kerran 
6.11.2015. Sopimus hankkeen toteuttamisesta on vahvistettu osakokonaisuuden osalta Kokkolan 
kaupungin ja Kolpeneen kuntayhtymän kesken.  Tämän lisäksi tarvitaan vielä yhteistyösopimus 
Kokkolan kaupungin ja Peruspalveluliikelaitos Jyta:n kesken.  
Projektityöntekijä Anu Pippola esittelee hankkeen.1    
 
Esitys:  Merkitään hankkeen esittely tiedoksi ohjausryhmälle. 
Asian käsittely kokouksessa: Anu Pippola ja Sari Kinnunen esittelivät hankkeen hankekortin ja 
31.10.2015 toimintaraportin pohjalta. Keskustelussa nousi esiin, että tärkein tavoite hankkeessa on 
kohderyhmän asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen vastaanoton pilotointi,  
raportointi, arviointi ja yhteisen toimintamallin luominen. Jyta:n ja Kokkolan sosiaali- ja 
terveyspalveluista ei ole helposti saatavilla yhteistä raportointitietoa paljon palveluita käyttävistä 
asiakkaista, mutta asiakaspalvelun yksiköistä varsinkin sosiaalihuollon puolella näitä asiakkaita 
voidaan tunnistaa ja tarjota projektin yhteisvastaanottopalvelua.  Monipalvelusuunnitelman 
laatiminen voidaan toteuttaa käytännössä ainakin niin, että yksi suunnitelma on sosiaalihuollon 
tietojärjestelmässä ja siitä kopio tarvittaessa terveydenhuollon tietojärjestelmässä. Hankkeessa on 
myös valtakunnan tasolla meneillään työryhmätyöskentely, jossa monipalvelusuunnitelmaa 
kehitetään. Tarja Oikarinen-Nybacka esitti hankkeelle toiveen henkilöstön koulutuksesta 
asennepuolella toimimaan yhteisellä sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattityön alalla eikä enää 
sosiaalipalveluissa tai terveyspalveluissa.  Hankkeen tiedotussivut ovat Innokylän, Sosiaalikollegan 
ja Kokkolan kaupungin verkkosivuilla 
(www.hankkeethttp://www.kokkola.fi/hallinto/hankkeet/sote/paljon_tukea_tarvitsevat/fi_FI/paljo
n_tukea_tarvitsevat/) 

                                                           
1
 Liite 1: Toimintaraportti 31.10.2015 

http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/665/Muistio_ohry_4_2015.pdf
https://www.webropolsurveys.com/S/2C45025AF47E4BC2.par
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Päätös: Merkittiin tiedoksi ja todettiin, että ohjausryhmän jäsenet voivat ilmoittautua ja osallistua 
käynnistysseminaariin 23.11.2015. 

 
 

5. Pro Sos – Uudenlaista sosiaalityötä rakentamassa (ESR –hanke)  
 
SONetBOTNIA vastaa osaamiskeskusten valtakunnallisen ESR –hankkeen valmistelusta. 
Hakuaika päättyy 3.11.2015.  Valmistelu on jatkunut kesästä lähtien ja tahti on tiivistynyt 
huimasti parin viime viikon aikana. Hankkeen nimi on Pro Sos – Uudenlaista sosiaalityötä 
yhdessä rakentamassa ja toteuttamisaika 1.3.2016-31.12.2018. Hanke toteuttaa Kestävää 
kasvua ja työtä 2014–2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmaa, ESR -toimintalinjaa 
5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta ja toimenpidekokonaisuus Syrjintää ja 
huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden tukeminen.  
 
Hankevalmistelun pohjana on laaja ja valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusten 
toimijaverkosto yhteistyökumppaneineen. Hankehaun teemat liittyvät sisällöllisesti myös 
sosiaalihuollon kentän laajoihin lakiuudistuksiin, erityisesti sosiaalihuoltolain uudistukseen, 
jossa sosiaalinen kuntoutus, rakenteellinen sosiaalityö ja asiakkaan kokonaisvaltainen 
auttaminen ovat keskeisessä roolissa. Kunnat sosiaalialan osaamiskeskusten lähimpinä 
yhteistyökumppaneina ovat toivoneet tukea uuden lainsäädännön edellyttämiin 
toimintatapojen muutoksiin ja tässä hankehaussa ESR-rahoituksen asettamat tavoitteet ja 
kuntien tavoitteet sosiaalityön työmuotojen kehittämisessä osuvat erityisen hyvin yhteen. 
 
Aikuissosiaalityön osalta perustoimeentulotuen maksatuksen siirtäminen 
kansaneläkelaitokselle yhdessä sosiaalihuoltolain muutoksen kanssa tulee tarjoamaan 
ennen näkemättömän mahdollisuuden työorientaation muutokseen. Työtapojen muutos 
tarvitsee tuekseen kuitenkin uusien mallien kokeilemista, mallintamista ja vaikuttavuuden 
selvittämistä. 

 

Hankkeen päätoteuttaja on SeAMK ja SONetBOTNIAn aluepilotti toteutetaan 
hallintomallista johtuen osana päätoteuttajan hanketoimintaa.  Muut osaamiskeskukset ja 
mm.  Kokkolan  yliopistokeskus Chydenius ja Vaasan kaupunki ovat hankkeen 
osatoteuttajia omilla osatoteuttamissuunnitelmillaan hankkeessa. KYC:n suunnitelma 
sisältää toimintaa SONetBOTNIAn alueella, mutta myös koko hankealueelle tarjottavaa 
koulutusta.  
 

SONetBOTNIAn aluepilotin nimi on Pro Sos –  sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallien 
kehittäminen elämisen hallinnan taidoissa tukea tarvitseville aikuisille ja nuorille. SONet 
BOTNIA:n alueesta hankkeeseen osallistuvat Kuntayhtymä Kaksineuvoinen (Kauhava, 
Lappajärvi, Evijärvi), Suupohjan liikelaitoskuntayhtymä (Kauhajoki, Teuva, Isojoki, Karijoki), 
Ilmajoki, Vaasa, Pietarsaari, Kokkola, Jyta/Jokilaaksojen yhteistoiminta-alue( Halsua, 
Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli ja Kannus). 
 
Anne Saarijärvi  SONetBOTNIAssa koordinoi hankkeen valmistelua. Kehittämissuunnittelija 
kertoo valmistelun tämänhetkisestä tilanteesta ja merkittävästi pienentyneestä 
rahoitusraamista hankkeelle.  
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Esitys: Ohjausryhmä käy keskustelun SONetBOTNIAn aluepilotista ja hankkeen 
toteuttamisesta Keski-Pohjanmaalla. 

Asian käsittely kokouksessa: Kehittämissuunnittelija esitteli hankkeen valmistelussa tulleita 
vaiheita, joiden kautta suuresta valtakunnallisesta hankkeesta on muotoutunut 3,7 milj 
euron valtakunnallinen hanke, jossa on sisällä Kuntaliiton pääosin valmistelema osio Kela:n 
ja kuntien sosiaalityön yhteistyön kehittämisestä toimeentulotuen Kela –siirron 
toteutumisen jälkeen.  Iiris on valmistellut SONetBOTNIAn alueen hankepilottia. SEAMK on 
hankkeen päätoteuttaja ja SONetBOTNIAn kehittämistoiminta on siinä mukana eikä 
osatoteuttajana. KYC Keski-Pohjanmaalta on osatoteuttaja ja kehittää TIPS –mallin pohjalta 
sovellettavaa työpajatoimintaa Keski-Pohjanmaan, Vaasan, Pietarsaaren ja Kuntayhtymä 
Kaksineuvoisen alueilla. Keskustelussa todettiin, että hanke on aiheuttanut paljon työtä ja 
jos se saa rahoituksen, on Keski-Pohjanmaan osuus hyvin pieni sosiaalisen kuntoutuksen 
kehittämisessä ja hankkeen yhteisten sisältöjen toteuttamiseen. Kelan ja kunnan 
sosiaalityön yhteistyömalli on hyvä hyöty hankkeesta. Hyödyllistä on myös mahdollisuus 
saada ajantasaista tietoa sosiaalisesta kuntoutuksesta ja kaikkein syrjäytyneimpien 
osallisuutta edistävistä piloteista eri puolilla maata.  On tärkeä huomioida myös, että 
Centria on yhteistyössä mukana jatkossa. Hankkeen omarahoitusosuuksien laskelma ei 
ollut vielä valmiiksi jyvitettynä osallistuvien kuntien asukaslukuun. Karkean arvion mukaan 
se olisi koko hankeajalta korkeintaan 10.000 € koko Keski-Pohjanmaan osalta.  

 
Päätös: Merkitään käyty keskustelu tiedoksi ohjausryhmälle. Ohjausryhmä totesi, että 
jatketaan hankkeen valmistelua ja Kokkola ja Jyta voivat olla mukana hankkeessa, vaikka 
sen resurssit alueelle jäisivätkin kovin pieneksi. Kehittämissuunnittelija tuo laskelman 
kuntarahoituksesta seuraavaan kokoukseen. Varsinaiset viralliset sitoutumispäätökset 
tehdään myöhemmin. Jatkossa hanketoiminnan kehittämisessä on tärkeä ottaa Centria 
ammattikorkeakoulu mukaan yhteistyöhön. 

 
 

6. Kansa –kouluhanke ajankohtaiskatsaus (STM) 
 

Kansa –kouluhankkeen kaikki valtakunnalliset työntekijät ovat aloittaneet työn. 
Hankejohtajana toimii erikoissuunnittelija Maarit Hiltunen - Toura. Sosiaalihuollon 
tiedonhallinnan asiantuntijan tehtävissä ovat VTM  Hanna Lohijoki ja FM Teppo Taskinen. 
Taskinen aloitti työn 24.8.2015, sijoituspaikkansa ISO:n Kuopion toimipiste. Lohijoki aloitti 
työn 1.10.2015, sijoituspaikka Vasso:n toimipiste Turussa. Hanke on valmistanut 
kuntatiedotteen ja avannut pilottihaun hankkeen ensimmäiseen toimintakokonaisuuteen. 
SONetBOTNIan alueen Kansa –kouluhankkeen kick off- tapahtuma pidetään 14.12.2015 
Härmän kuntokeskuksessa klo 12-15. Tämä tilaisuus on tarkoitettu erityisesti kuntien ja 
kuntayhtymien sosiaalihuollon tietohallinnan vastuuhenkilöille. SONetBOTNIAan on 
suunniteltu palkattavaksi hanketyöntekijä 1.3.2016 alkaen. Hänen tehtävänään on laatia 
aikataulu hankkeessa toteutettaville toimenpiteille SONetBOTNIAn alueella.  
Kuntarahoituksesta SONet BOTNIAn johtoryhmä päätti, että vuoden 2015 
kuntarahoitusosuus maksetaan SONet BOTNIAn hallinnon budjetista ja se kohdennetaan 
kunnille vuoden 2016 rahoitussuunnitelmaan. Kehittämissuunnittelija esittelee Keski-
Pohjanmaan kuntarahaosuudet. 
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Hankkeen toteuttamisen sopimukset on laadittu päähallinnoija Socomin ja 
osaamiskeskusten kesken. SONetBOTNIa:n ja kuntien väliset sopimukset ovat 
valmistelussa. 2 
 
Esitys: Ohjausryhmä keskustelee hankkeen toteuttamisesta ja tarkoituksenmukaisesta 
kuntarahoituksen laskutuksen tavasta.  
Päätös: Ohjausryhmä totesi hankkeen kuntarahaosuudet pieniksi ja merkittiin tiedoksi 
SONetBOTNIAn alueen käynnistysseminaari Härmän kuntokeskuksessa 14.12.2015.   

  

 
7. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Vaasassa – ilmoittautuminen alkoi 

SONetBOTNIAn järjestämien Aikuissosiaalityön päivien ohjelma on valmistunut ja 
ilmoittautuminen on ajankohtaista. Päivien valmisteluun osallistuu myös Keski-
Pohjanmaan alueen sosiaalialan toimijoita. Ohjelma ja ilmoittautumiset: 
http://www.sonetbotnia.fi/etusivu/Valtakunnallisest_Aikuissosiaalityonpaivat_27.1._28.1.
2016_Vaasassa_153.html 
 
Esitys: Ohjausryhmä kannustaa omien taustaorganisaatioidensa ammattihenkilöitä 
osallistumaan valtakunnallisille aikuissosiaalityön päiville Vaasaan.  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.  
 
 

8. Ajankohtaista  
SenioriKaste  –hanke on julkaissut henkilöstötiedotteen nr 5/2015 ja järjestää 27.11. 
muistisairauksiin liittyvän maksuttoman koulutuspäivän yhdessä Kiurun kanssa.    
Hyvinvointipalvelukeskus –hankkeen starttipaja 4.11.2015 ohjausryhmälle ja 
alatyöryhmille.  

 

Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

 

9. Ohjausryhmän seuraavat kokousajat 

Ohjausryhmä on päättänyt seuraavan kokouksen 3.12. klo 9-11. 

Esitys: Päätetään seuraavat kokousajat keväälle 2016.  

Päätös: Seuraavat kokoukset ovat  

3.12. 2015 Kokkola 

18.2.2016  klo 9-11 Pajalan perhe- ja sosiaalikeskuksessa Kaustisella.   

Muut vuoden 2016 kokoukset päätetään seuraavassa kokouksessa.  

 

10. Tiedoksi  

 Vammaissosiaalityön verkosto kokoontuu 30.10. 2015 klo 12-14 Kehityspoliklinikalla. 

 Pienet pohjalaiset päihdepäivät 16.-17.11.2015 Vaasassa.  

 Aikuissosiaalityön verkoston työkokous 18.11.2015 klo 13-16 kh Öja, Kokkolan 

kaupungintalo.   

                                                           
2
 Liite 3: SONet BOTNIAn alueen kuntien kuntarahaosuudet Kansa -kouluhankkeessa 

http://www.sonetbotnia.fi/etusivu/Valtakunnallisest_Aikuissosiaalityonpaivat_27.1._28.1.2016_Vaasassa_153.html
http://www.sonetbotnia.fi/etusivu/Valtakunnallisest_Aikuissosiaalityonpaivat_27.1._28.1.2016_Vaasassa_153.html
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 SONet BOTNIAn johtoryhmä kokoontui Kokkolassa 19.10. 2015.  

 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatiminen Keski-Pohjanmaalle 

etenee. Projektisihteereinä toimivat Liisa Ahonen ja Annika Ollikainen. Suunnitelman 

esittely on seuraavassa kokouksessa. 

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

välitetty hyväksyttäväksi syksyn 2015 aikana. Suunnitelman on laatinut 

kehittämissuunnittelija Saara Lång. 

Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.55. 


