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Kokous 6 / 2015    MUISTIO  
 
Aika  Torstai  3.12.2015 klo 9.00-11.00 
Paikka  Kokoushuone Rahm, Kokkolan kaupungintalon 3. krs  

 
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 

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 
Liisa Ahonen, KP Sote –hanke  
Iiris Jurvansuu, SONetBOTNIA, sihteeri 
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1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
2. Esityslistan hyväksyminen 
3. Edellisten kokouksen pöytäkirjojen toteaminen  

4. KPSote –hankkeen esittely 
5. Hyvinvointipalvelukeskus –hankkeen esittely 
6. Hallitusohjelman sosiaalialaan liittyvät kärkihankkeet – alustavaa tietoa  
7. Johtoryhmän asioita tiedoksi 
8. Kansa –kouluhankkeen ajankohtaiskatsaus  
9. Ohjausryhmän seuraavat kokoukset  
10. Ajankohtaista  
11. Tiedoksi  
12. Kokouksen päättäminen 
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1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
 
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat. 
Päätös: Puheenjohtaja Seppo Mattila avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
 

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

3. Edellisen kokouksen 5/2015 pöytäkirjan toteaminen  
 
Esitys: Muistio 30.10. kokouksesta on verkkosivulla osoitteessa  
http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/671/MuistioOhjausryhma5_2015.pdf 
Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle.  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  

 
4. KP sote –hankkeen esittely 

 
Keski-Pohjanmaalle on valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. 
Alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation valmisteleminen Keski-
Pohjanmaalle aloitettiin syyskuussa. Hanke on edennyt ja mm. alueellisen sosiaali- ja 
terveydenhuollon perustamissopimus on hyväksytty poliittisessa ohjausryhmässä 
23.11.2015. Liisa Ahonen ja Annika Ollikainen toimivat hankesihteereinä ja työstävät 
järjestämissuunnitelman työryhmissä tapahtuvaa valmistelua. Liisa Ahonen esittelee 
hankkeen ja tilannekatsauksen. Alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation 
valmistelun etenemistä voi seurata internetin sivulla http://www.kpsote.fi/fi/. 
Asian käsittely kokouksessa: Liisa Ahonen esitteli järjestämissuunnitelman valmistelun 
tilanteen. Keskustelussa nousivat esiin mm. kehittämiseen liittyen oppilaitosyhteistyö, 
monialaisen yhteistyön ja sen osaamisen tärkeys, palveluohjauksen koordinaation 
toteuttamistapa ja rajapintayhteistyö muun kuntaorganisaation ja muiden tahojen kanssa.  
Hyvinvointineuvolaa pidettiin hyvänä integroituna palvelujen tuotantotapana. 
Järjestöyhteistyöstä kysyttiin. Liisa Ahonen kertoi tämän tulevan vielä valmisteluun 
myöhemmin. Puheenjohtaja Seppo Mattila totesi sote-rakenteen muutoksen näkymät 
sellaiseksi, että järjestöyhteistyön ja ostopalvelujen merkitys ovat tulevina vuosina 
kasvamassa palvelujen järjestämisessä. 
Henkilöstövaikutuksista kysyttiin. Niissä todennäköiseksi arvioitiin se, että eläköityvien 
ammattihenkilöiden tilalle ei suoraan palkata uusia henkilöitä, vaan palvelutaso pyritään 
pitämään entisellään tehtävien uudella organisoimisella.  
KP Sote –järjestämissuunnitelman valmistelu jatkuu kesäkuun 2016 loppuun saakka. 
LIITE 1: Esittelydiat Järjestämissuunnitelma  
Esitys:  Merkitään hankkeen esittely tiedoksi ohjausryhmälle. 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.  

 
5. Hyvinvointipalvelukeskus –hankkeen esittely 

Kokkolan kaupunginhallitus päätti toukokuussa 2015 käynnistää pääterveysaseman 
peruskorjauksen ja sinne tulevan uuden toiminnan valmistelun. Hankkeella on työnimenä 

http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/671/MuistioOhjausryhma5_2015.pdf
http://www.kpsote.fi/fi/
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Hyvinvointipalvelukeskus. Hankkeen ohjausryhmä linjasi lokakuun alussa suunnitelman 
sosiaali- ja terveyspalvelujen integroidun toimintamallin valmisteluhankkeelle.  Keskeinen 
osa valmistelusta tehdään alatyöryhmissä, jotka työstävät sosiaali- ja terveydenhuollon 
uuden yhteisen integroidun toimintamallin. Yhteensovittamisesta ja käytännön 
valmistelutyön etenemisestä vastaavat alatyöryhmien puheenjohtajista koostuva 
projektiryhmä ja projektipäällikkö.   Hankkeen ohjausryhmässä on laaja edustus Kokkolan 
sote:n, peruspalveluliikelaitos Jyta:n ja Kiurun viranhaltijoita. Ohjausryhmän puheenjohtaja 
on Ilkka Luoma, varapuheenjohtaja Jussi Salminen, sihteeri Saara Lång ja esittelijä 
projektipäällikkö Iiris Jurvansuu. 
 
Hankkeen taustalla on uuden terveyskeskussairaalan rakentaminen Kokkolaan, minkä 
jälkeen vanhat tilat saneerataan uuden hyvinvointipalvelukeskuksen käyttöön. 
Toiminnallinen malli valmistellaan kuitenkin niin, että se soveltuu myös muihin kunnallisiin 
sosiaali- ja terveyspalveluihin alueellamme.   
 
Tavoiteaikataulun mukaan alustava toiminnallinen suunnitelma on valmis helmikuussa ja 
tilasuunnitelma syyskuussa 2016. Tilojen saneeraus käynnistyy vuonna 2017. Vapautuvia 
tiloja on tarkoitus saneerata ja ottaa käyttöön vaiheittain mahdollisimman joutuisasti. 
Projektipäällikkö esittelee hankkeen. 
Asian käsittely kokouksessa: Iiris Jurvansuu esitteli hankkeen taustan, tavoitteen ja 
toteuttamistavan. Keskustelussa tuli esiin, että hankkeen nimi viittaa hyvinvointipalvelujen 
keskittämiseen yhteen paikkaan, mikä ei ole maakunnan asukkaita ajatellen hyvä asia. 
Parempi olisi puhua hyvinvointilaaksosta, jos hyvinvointipalvelukeskuksen toiminnallinen 
mallikin on tarkoitettu sovellettavaksi koko maakunnan alueella.  
LIITE 2: Esittelydiat Hyvinvointipalvelukeskus  

 
Esitys: Merkitään hankkeen esittely tiedoksi ohjausryhmälle.  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.  

 
 

6. Hallituksen sosiaalialaan liittyvät kärkihankkeet  
 
Hallitus julkaisi syksyn aikana kärkihankeaiheet, joiden kehittämiseen valtion budjetissa on 
varattu huomattavat kehittämismäärärahat. Kehitysjohtaja Arto Rautajoki esittelee 
alustavaa sosiaalialan osaamiskeskusten yhteisesti saamaa tilannekuvaa kärkihankkeiden 
sosiaalialan teemoista.  
Asian käsittely kokouksessa: Arto Rautajoki esitteli Lapsi- ja perhepalvelujen 
kehittämisohjelman. STM on pyytänyt osaamiskeskuksia valmistelemaan kehittämisen 
tukirakenteita tähän kärkihankekokonaisuuteen. Varsinais-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus Verson toiminnanjohtaja Tarja Kauppila on toinen selvitystyön tekijä. STM 
tulee järjestämään asiasta avoimen tiedotustilaisuuden että yhteistyön 
kehittämisneuvotteluja osaamiskeskusverkoston kanssa.  
Kehittämisjohtaja totesi hankkeisiin liittyvän muutosohjelman vuosille 2016-2017, jossa on 
tarkoitus toteuttaa mm. kuntakokeiluja, joissa mallinnetaan valtakunnalliseen käyttöön 
myöhemmin otettavia perhekeskusmalleja. Hankkeiden toteuttamisen tueksi on tarkoitus 
palkata muutosagentteja, jotka voisivat sijoittua myös esim.  sosiaalialan 
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osaamiskeskuksiin. SONet BOTNIAn osalta on tarpeen selvittää, voisiko alueellamme toimia 
lapsi- ja perhepalvelujen kehittämisen muutosagentti. 
Myös valtakunnallinen koordinaatiorakenne lapsi- ja perhepalvelujen kehittämiselle 
sisältyy tämän kärkihankkeen suunnitelmaan. 
 
Liisa Ahonen kertoi ikäihmisten palelujen kärkihankkeesta. Siihen liittyen THL on kysynyt 
projektijohtajalta, Seniori KASTE –hankkeen saavutuksista. Monissa asioissa Keski-
Pohjanmaan kunnissa on tehty jo vähän pidemmällekin kuin mitä kärkihankkeissa on 
tulossa. Jos rahaa on tulossa hakuun, on alueella valmiina kehittämisideoita ja valmiudet 
valmistella hanke kärkijoukoissa. 
Kokemusasiantuntijatoiminta liittyy yhteen kärkihankkeista. Keski-Pohjanmaalla on tässä 
hyvä tilanne, koulutettuja kokemusasiantuntijoita on alueella ja kokemusasiantuntijoiden 
yhdistys toimii. Ulla Aspvik on kouluttanut kokemusasiantuntijoita ja hän totesi, että 
kokemusasiantuntijatoimintaa on tarpeen kehittää. Maakunnassa toimii sekä 
kokemusasiantuntijoita, kokemustutkijoita ja kokemuskouluttajia, joilla kaikilla on 
kokemusosaamista. Alan koulutusta on järjestetty eri tahoilla eri tyyppisillä sisällöillä.  
SONet BOTNIA osallistuu yhteistoimintaverkostoon ja tiedottaa jatkossa tämän 
kärkihankkeen etenemisestä.  
LIITE 3: Esittelydiat Kärkihankkeet  
 
Esitys: Ohjausryhmä käy keskustelun asiasta ja evästää osaamiskeskuksen mahdollista 
osallistumista kärkihankevalmisteluun. 
Päätös: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi esittelyn ja toteaa, että alueen on tärkeä päästä 
hyötymään näistä kärkihankkeista. Asiaa tullaan käsittelemään lisää seuraavissa 
kokouksissa. 
 

7. Johtoryhmän asioita tiedoksi  

 

Kehitysjohtaja esittelee johtoryhmässä käsiteltyjä asioita  

Arto Rautajoki esitteli SONet BOTNIAn  budjetin vuodelle 2016, joka on tehty tarkoituksella 

60 000 € alijäämäiseksi. Johtoryhmä on tehnyt tämän tarkoituksella siksi, että vuoden 

aikana pyritään laajentamaan kuntarahoitusperustaa kattamaan alueen kaikki kunnat. 

Keski-Pohjanmaan osalta se tarkoittaisi 9300 € lisärahoitusta Jyta –alueen kuntien osalta. 

Tähän saakka kuntarahoituksen on maksanut vain Kokkolan kaupunki Keski-Pohjanmaalta.  

Budjetti 2016 on tulossa käsittelyyn johtoryhmässä myöhemmin. 

Toimintasuunnitelmaan liittyen Anu-Riina Svenlin toi esiin, että marraskuussa 2016 

Kööpenhaminassa on sosiaalityön tutkimuksen päivät, ja SONet BOTNIAn Pohjoismaisen 

yhteistyön teemaan liittyvä matka voisi olla hyvä yhdistää tähän ajankohtaan. 

Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
8. Kansa –kouluhanke ajankohtaiskatsaus  
 

SONetBOTNIan alueen Kansa –kouluhankkeen käynnistystilaisuus pidetään 14.12.2015 
Härmän kuntokeskuksessa klo 12-15. Tämä tilaisuus on tarkoitettu erityisesti kuntien ja 
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kuntayhtymien sosiaalihuollon johtajille ja tietohallinnan vastuuhenkilöille sekä 
oppilaitosten edustajille.  SONetBOTNIAan on suunniteltu palkattavaksi hanketyöntekijä 
1.3.2016 alkaen.  Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon koulutustilaisuus on 
7.4.2016 ja sen on suunniteltu pidettäväksi Seinäjoella. Koulutuspäivää voi seurata myös 
internetin kautta. Vastaava ruotsinkielinen koulutus on tulossa maaliskuussa. Lisätietoa 
hankkeen verkkosivulta: http://www.socom.fi/kansa-koulu/. Ruotsinkielinen koulutus on 
10.3. Tampereella.  

Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

  

9. Ohjausryhmän seuraavat kokoukset  
 
Ohjausryhmä päätti ensi vuoden ensimmäisen kokouksen ajan  
18.2.2016 klo 9-11 Pajalan perhe- ja sosiaalikeskuksessa Kaustisella. 
Esitys: Ohjausryhmä päättää muut vuoden 2016 kokousajat seuraavasti: 
Päätös: Muut vuoden 2016 kokousajat ovat klo 13-15 seuraavina päivinä: 
14.4.  
16.6.  
15.9. 
27.10. 
24.11. 
15.12.  

 
10. Ajankohtaista  

 
SONet BOTNIA järjestää ajankohtaiseen sote-uudistuksen seminaarin: ”Hävisikö 

sosiaalinen – Painavaa asiaa sosiaalipolitiikasta ja sosiaali- ja terveyspalvelujen 

murroksesta” Seinäjoella pe 11.12 . 2015 klo 9.00-12.00 pohjalaismaakuntien alueen 

kuntien ja kuntayhtymien päättäjille, johtaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. 

Seminaari järjestetään yhteistyössä Seinäjoen, Kokkolan ja Vaasan kaupunkien kanssa.1  

 

Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Vaasassa – ilmoittautuminen menossa 

SONetBOTNIAn järjestämien Aikuissosiaalityön päivien ohjelma on päivitetty. Ohjelma ja 
ilmoittautumiset: 
http://www.sonetbotnia.fi/etusivu/Valtakunnallisest_Aikuissosiaalityonpaivat_27.1._28.1
.2016_Vaasassa_153.html 

Esitys: Merkitään tiedoksi. Ohjausryhmä kannustaa omien taustaorganisaatioidensa 
ammattihenkilöitä osallistumaan valtakunnallisille aikuissosiaalityön päiville 
Vaasaan.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
  

                                                           
1
 Liite 4: Hävisikö sosiaalinen – Painavaa asiaa sosiaalipolitiikasta ja sosiaali- ja terveyspalvelujen murroksesta 

 

http://www.socom.fi/kansa-koulu/
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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11. Tiedoksi 

Paljon tukea tarvitsevat – paljon palveluita käyttävät –kehittämishankkeen 

käynnistysseminaari  Miten meillä menee? oli 23.11.2015.  Seminaarin materiaalit löytyvät 

osoitteesta: www.sosiaalikollega.fi/poske/tapahtumat/sosiaalialan-ajankohtaisseminaari-

23-11-2015-etayhteyksilla 

SONet BOTNIAn lakisääteisessä pohjoismaisessa erityistehtävässä kehittämissuunnittelija 
Marjo Hannu-Jama, SONet BOTNIA, Vaasasta on koonnut pohjoismaisia 
paikallisdemokratian ja osallisuuspolitiikan hyviä toimintamalleja, työvälineitä ja 
menetelmiä hyödynnettäväksi uuden kuntalain ja sote -uudistuksen toimeenpanossa.2  

 
12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00. 

                                                           
2
 Liite 2: OSALLISUUS OSAKSI HALLINTOA JA TOIMINTAA uuden kuntalain ja sote-uudistuksen 

toimeenpanossa 

http://www.sosiaalikollega.fi/poske/tapahtumat/sosiaalialan-ajankohtaisseminaari-23-11-2015-etayhteyksilla
http://www.sosiaalikollega.fi/poske/tapahtumat/sosiaalialan-ajankohtaisseminaari-23-11-2015-etayhteyksilla

