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1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
 
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat.  
Päätös: Varapuheenjohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka avasi kokouksen. Läsnä on kolme 
ohjausryhmän jäsentä.  
 

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

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan toteaminen 
Päätös: Lähetetään edellisen kokouksen aineisto sähköpostilla jälkeenpäin.  
 

4. Toimintasuunnitelma vuosille 2017 - 2018   

Johtoryhmä päätti 18.11.2016, että SONet BOTNIAn toiminta suunnataan 
toimintasuunnitelmakaudella 2017-2018 tukemaan sote- ja maakuntauudistuksen 
valmistelua ja toimeenpanoa kussakin pohjalaismaakunnassa. Johtoryhmä kävi myös 
lähetekeskustelun sote- ja maakuntauudistuksen maakunnallisiin valmisteluihin 
osallistumisen periaatteista sekä esitti alustavat näkemyksensä SONet BOTNIAn 
toimintasuunnitelman 2017-2018 tavoitteista alueellisten ohjausryhmien käsittelyn 
pohjaksi.  Keski-Pohjanmaalla toimintasuunnitelma tulee sovittaa yhteen Soiten 
kehittämisyksikön toimintasuunnitelman kanssa. (LIITE 1)  
 
SONet BOTNIAn toiminta profiloituu suunnitelmakaudella 2017-2018 erityisesti uuden  
1) sosiaalityön (ml. aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus monialaisessa toimintaympäristössä) 
kehittämiseen maakunnallisiin ja valtakunnallisiin sote-rakenteisiin. SONet BOTNIA johtaa 
ja koordinoi valtakunnallista sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa ESR –hanketta PRO 
SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa hanketta. Hanke kytketään sote-
uudistuksen valtakunnalliseen kehittämiseen sosiaali- ja terveysministeriön asettaman 
valtakunnan tason sosiaalityön asiantuntijoista koostuvan sparrausryhmän avulla.  
 
Muina SONet BOTNIAn substanssipainopistealueina ovat: 2) lasten, nuorten ja perheiden 
palvelut sekä lastensuojelu ja 3) ikäihmisten palvelujen kehittäminen. Vammais- ja 
kehitysvammatyö ei ole SONet BOTNIAn varsinainen painopiste, mutta osaamiskeskus 
osallistuu uudistuvan lainsäädännön ennakointiin, valmistautumiseen alueella sekä 
toimeenpanon tukeen järjestämällä verkostoyhteistyönä esimerkiksi alueen kuntien ja 
kuntayhtymien, maakuntien, järjestöjen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa 
koulutuksellisen työpajan 1-2 kertaa toimintasuunnitelmakaudella.  
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SONet BOTNIAn sisällöllisiä ja toiminnallisia painotuksia edellä mainituilla 
substanssialueilla toimintasuunnitelmakaudelle 2017-2018 ovat alustavasti seuraavat: 
 
1) Sosiaalialan käytännön läheinen kehittäminen sote-integraatiossa: 

- painopisteinä olevien substanssialueiden kehittäminen (sosiaalityö ja monialaisen 

palveluohjauksen kehittäminen sote-integraatiossa, lasten, nuorten ja perheiden 

palvelut ml. lastensuojelu ja ikäihmisten palvelut) 

- erityisesti paljon palveluja tarvitsevat, paljon palveluja käyttävät (mm. Parempi Arki-

hankkeen kehittämistyöhön osallistuminen, Sift-tutkimuksen hyödyntäminen SONet 

BOTNIAn alueen kehitystyössä, yhteistyö Pohjois-Suomen paljon palveluja 

tarvitsevien hankkeen kehittämistyön kanssa). 

- järjestämissuunnitelman valmistelutyöhön osallistuminen yhteistyössä 

- asiakas- ja kuntalaisosallisuuden vahvistaminen palvelurakenteissa,  –prosesseissa 

ja työkäytännöissä (Asiakasosallisuuden kärkihanke, osallisuuden vahvistaminen 

moniasiakkuustilanteissa, valinnanvapauden kokeilu- ja kehitystyöhön 

osallistuminen osaamiskeskusverkosto- ja THL-yhteistyössä, järjestöyhteistyö) 

- hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön osallistuminen: maakuntien, kuntien ja 

yhteistyöalueiden toiminnallisen kokonaisuuden rakentuminen, ja sen 

kehittämistyössä sosiaalialan osaamisen vahvistaminen ja rakenteellisen 

sosiaalityön hyödyntäminen  

 

2) Alueellinen sosiaalialan tiedontuotanto sekä tiedolla johtamisen kehittäminen 

asiakas- ja kuntalaislähtöisesti sote- ja maakuntauudistuksen tarpeisiin sosiaalityön 

ja sosiaalihuollon näkökulmista 

- konkreettinen, alueellinen tiedontuotanto sote- ja maakuntauudistuksen tarpeisiin 

yhteistyössä  

- Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2017 yhteistyössä Seinäjoen 

Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa 

- osallistuminen sosiaalialan tiedonhallinnan valtakunnalliseen kehittämiseen ja sen 

jalkauttamiseen pohjalaismaakuntien alueella: Kansa-koulu-hankkeen 

toimeenpanon tuki (määrämuotoisen kirjaamisen kehittäminen sosiaalihuollossa, 

Kanta-yhteensopivuus) pohjalaismaakuntien alueella, sosiaalialan tiedonhallinnan 

rakentuminen osaksi maakunnallisia ja yhteistyöalueiden kehittämisen rakenteita 

- sosiaalialan ja hyvinvointitiedolla johtamisen kehittäminen  

- yliopisto- ja ammattikorkeakouluyhteistyön ja THL ym. tutkimusorganisaatio-

yhteistyön vahvistaminen sote-ja maakuntauudistuksessa integroituvan 

palvelutoiminnan tueksi => uudenlaista tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnan 

jatkumoa: opetus- ja tutkimusklinikkatoiminnan tukeminen ja koordinointiin 

osallistuminen, muu systemaattinen alueellinen tiedontuotanto ja tutkimus  
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3) Yhdentyvien alueellisten, sote-integraatioon perustuvien kehittämisen, koulutuksen 
ja tutkimuksen rakenteiden edistäminen  

- sote-integroituvien kehittämisrakenteiden valmistelu ja mallintaminen yhteistyössä 
maakunnallisesti ja yhteistyöalueilla: 

- pohjalaismaakuntien lähialueen yhteistyörakenne verkostopohjaisesti ja sote-
integroidusti  

 

4)  Pohjoismainen yhteistyö 
- pohjoismaisen tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen asiakas- ja kuntalais-

osallisuudesta, sote-integraatiosta ja valinnanvapauden toteuttamisesta: 
SONet BOTNIAn pohjoismaisen erityistehtävän tuottaman tiedon hyödyntäminen 

valtakunnallisesti ja pohjalaismaakuntien alueella 

 
Esitys (IJ) Ohjausryhmä keskustelee johtoryhmän linjausten ja Soiten kehittämisyksikön 

toimintasuunnitelman pohjalta SONet BOTNIAn Keski-Pohjanmaan 
toimintasuunnitelman painopisteistä, erityispiirteistä ja kehittämistoiminnan 
toteuttamisesta Soiten kehittämisyksikössä.  

 
Kokouksessa Arto Rautajoki esitti johtoryhmän linjauksia. Lähtökohtana on ollut tämän 
hetken tiedossa oleva tilanne 32 % määrärahojen leikkaus osaamiskeskuksien 
valtionavustuksesta. Leikkauksen kompensoimiseksi on meneillä useita toimenpiteitä, 
sekä määrärahan lisäämiseksi joulukuun budjetin hyväksymisen yhteydessä sekä 
erilaisia vaihtoehtoja rahoituksen saamiseksi osaamiskeskuksilta ostettaviin selvityksiin 
ja kehittämistoimiin.  
Johtoryhmä odottaa SONet BOTNIAlta vahvaa roolia sosiaalityön ja sosiaalisen 
asiantuntemuksen pitämisessä kirkkaana esillä sote-uudistuksessa. Näitä asioita PRO 
SOS –hanke osaltaan vie eteenpäin. Johtoryhmä pitää välttämättömänä myös sitä, että 
SONet BOTNIA on mukana sote- ja maakuntauudistuksien valmistelussa ja lisäksi 
päivystysasioiden valmisteluissa.  
 
Anne Sormunen toi esiin, että maakunnassa halutaan turvata se, että Soitella ja Keski-
Pohjanmaalla on voimavarat kehittämistoimintaan omalla alueella.  Kokonaisuuteen 
liittyy myös yliopistokeskus –yhteistyö. 
 
Miten SONet BOTNIAn taholta nousevia sosiaalialan osaamiskeskuksen lakisääteiseen 
tehtävään liittyviä asioita Soiten organisaatiossa hoidetaan – tämä on sovitettava 
erikseen ja siitä on aiheellista keskustella Soiten kehittämisyksikössä ja SONet BOTNIAn 
alueohjausryhmässä. Soiten kehittämisyksikössä on omat vastuutyöntekijät esim. 
koulutuspäällikkö vastaa osaamisen kehittämisestä ja suunnittelupäällikkö tiedolla 
johtamisen asioista. Sosiaalialan osaamiskeskuksen työntekijän tehtäväksi jää edelleen 
sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja sosiaalialan kehittämiseen liittyvän 
asiantuntemuksen tuominen integroituun kehittämisyksikön toimintaan. 
Mikä on Soiten, maakuntaviraston ja hyvinvointistrategian toimeenpanoon liittyvä 
työnjako, tätä ei ole vielä valmisteltu maakunnassa. 
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Päätös: Ohjausryhmä pitää tärkeänä, että Soitella ja Keski-Pohjanmaalla on voimavarat 
kehittämistoimintaan omalla alueella. Soiten kehittämisyksikön ja sosiaalialan 
osaamiskeskustyön integroituun toimintatapaan liittyvää käytännön työtä selkiytetään 
tulevan vuoden aikana. Ohjausryhmä sopii uuden kokousajan, jossa käsitellään tarkennettu 
SONet BOTNIAn Keski-Pohjanmaan toimintasuunnitelma vuosille 2017-2018. 
Toimintasuunnitelmalta odotetaan konkreettisia toimenpiteitä. Alueohjausryhmän 
kokoonpano on myös tarkistettava vastaamaan uuteen Soite-aikaan. 
 

 

5. PRO SOS Uutta sosiaalityötä uusissa rakenteissa –hankkeen tilannekatsaus 
 
SONet BOTNIA /SeAMK oy:n hallinnoima hanke PRO SOS –Uutta sosiaalityötä 
rakentamassa – on käynnistymässä.  Kyseessä on ESR-hanke, jossa osatoteuttajina on 7 
sosiaalialan osaamiskeskusta (Koske, Verso, Vasso, Pikassos, Socca, Socom ja SONet Botnia) 
sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.  
 
SONet BOTNIA:n alueelta hankkeeseen osallistuvat Kokkolan ja Jyta-alueen (Halsua, 
Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli ja Kannus) lisäksi kuntayhtymä 
Kaksineuvoinen (Kauhava, Lappajärvi, Evijärvi), Suupohjan liikelaitoskuntayhtymä 
(Kauhajoki, Teuva, Isojoki, Karijoki) sekä Ilmajoki, Vaasa, Pietarsaari.  

 
SONet BOTNIAn alueellisen kehittämistoiminnan budjetin kehys on 229.000 € / 29 kk ajalla 
1.8.2016-31.12.2018. Lisäksi KYC:n 70.000 euron resurssista osa kohdentuu Keski-
Pohjanmaalle.  
 
SONet BOTNIAan alueen hanketyöntekijän työpiste tulee olemaan Vaasassa. Tarkempi 
toteuttamissuunnitelma laaditaan yhteistyössä hanketyöntekijän kanssa. Keski-
Pohjanmaan osuus on suunnitelmissa 20 % htv resurssi. Hankkeen rahoitus tulee ESR-
varoista, Kuntaliiton rahoituksesta ja kuntarahoituksesta. SONetBOTNIAn alueen 
kuntarahoituksen jakauma on liitteessä 2. Näistä rahoituksista on alustavasti sovittu 
tehtävän viranhaltijapäätökset. Hankkeeseen on tullut stm:n hankkeen valvojalta uusia 
painotuksia hakemukseen tehtyjen kevään ja syksyn tarkistuskierroksien aikana. Lisäyksiä 
on tullut liittyen mm. tutkimuksellisuuteen ja sosiaalityön aseman vahvistamiseen sote-
integraatiossa. 

 
Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle.  
Kokouksessa Arto Rautajoki kertoi stm:n pyytäneen vielä tarkennuksia sisällöllisiin 
painotuksiin sekä hankehenkilöstön palkkarakenteisiin. Arviointisuunnitelmaa on pyydetty 
kevennettäväksi ja tutkimuspohjaisuutta lisättäväksi. Lisäksi sisäänrakennettuna on 
pyydetty teema sosiaalialan huomioimista sote-uudistuksessa, sosiaalityön radikaalin 
uudistamisen suuntaan. Täydennykset on pyydetty 9.12.2016 mennessä. Hankkeen 
rahoituspäätös on tarpeen saada pian, sillä jotkut osahankkeista ovat jo käynnistyneet. 
Hankejohtajaksi on tulossa Jutta Paavola ja alueelliseksi hanketyöntekijäksi tulee YTM Sonja 
Sulkakoski Vaasasta.  
Päätös:  
Ohjausryhmä keskusteli hankkeen valmistelun ohjeistuksen muuttumisesta todeten 
ohjeiden olleen hyvin vaihtelevia. Merkitään valmistelun tilanne tiedoksi ohjausryhmälle.  
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6. LAPE – kärkihankkeen tilannekatsaus  

Hallituksen kärkihankkeen Lapsi –ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) tavoitteena 
ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja 
paremmin yhteen sovitetut palvelut, joilla halutaan edistää lasten ja nuorten hyvinvointia 
ja yhdenvertaisuutta. Keski-Pohjanmaalla Soiten perheiden palveluiden johtoryhmä ja 
Soiten hallitus ovat päätöksillään linjanneet maakunnan Lape –toiminnan käynnistämisen. 
Työryhmä Andreas Blanco Sequeiros (pj) Anne Saarela, Minna Lönnbäck ja Iiris Jurvansuu 
valmistelee Lape –hanketta ja työryhmä kutsuu edustajat maakunnalliseen LAPE –
ryhmään sekä varmistaa, että Keski-Pohjanmaalla toimivat kunnalliset LAPE –ryhmät.  
Maakunnallinen LAPE –ryhmä on laaja ja monipuolinen (LIITE ).  
Hakuaika LAPEen päättyi 4.11.2016 . Keski-Pohjanmaalta valmisteltiin hanke, joka kattaa 
kaikki ohjelman neljä kehittämiskokonaisuutta. Keski-Pohjanmaa LAPE –maakunnaksi / KP 
LAPE –hankkeen toteuttamiseen osallistuu parikymmentä yhteistyötahoa. Soite hallinnoi 
hankkeen, jonka budjetti on n. 1,67 miljoonaa euroa ja toimiaika 11/2016 – 12/2018. 
Päätökset tulevat ennen joulua. Hankkeessa SONet BOTNIA osallistuu ohjausryhmän 
toimintaan, lastensuojelun oppimisverkoston toteuttamiseen ja erityistason ja 
vaativimman tason osaamis- ja tukikeskuksen valmisteluun. Kehittämissuunnittelija 
osallistui hankkeen valmisteluun noin 50 % työajalla syyskuusta 4.11. saakka. Haluttaessa 
kehittämissuunnittelija voi esitellä hankehakemuksen kokouksessa. 
 
Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle.  
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 
 

7. Kansa –koulu -hankkeen ajankohtaiskatsaus  
 

Keski-Pohjanmaalta on ilmoitettu kirjaamisvalmentajien ensimmäiseen vaiheeseen 11 
henkilöä 13 henkilöä. Kirjaamisvalmentajien koulutuspäivät olivat 13.9. /28.9. / 12.10./ ja 
25.10.  Näistä ensimmäinen ja viimeinen koulutuspäivä pidetään Vaasassa ja niiden 
opetuksesta vastaavat hanketyöntekijät Socomista. Toisen ja kolmannen päivän 
koulutuksesta vastaa SONet BOTNIAssa hankkeen koordinaattori Päivi Niiranen. 
Kirjaamisvalmentajien odotetaan aloittavan omissa organisaatioissaan henkilökunnan 
valmentamisen mahdollisimman pian sen jälkeen, kun he ovat itse saaneet valmennuksen. 

Keski-Pohjanmaan kirjaamisvalmentajat ovat suunnitelleet valmennusten aikataulua ja 
toteutustapaa aikuissosiaalityön verkoston kanssa järjestetyssä kokoontumisessa 16.11. 
Lisätietoa hankkeen verkkosivulta: http://www.socom.fi/kansa-koulu/.   

Tarja Oikarinen-Nybacka kertoi, että tammikuussa on kirjaamisvalmentajien yhteinen 
kokous, jossa valmistellaan henkilöstön koulutuksen aikataulut. Kirjaamisvalmentajat ovat 
saaneet välitehtäviä koulutuksen järjestämisen pohjaksi. Tavoitteena pidetään, että 
kirjaamisvalmennuksen 1-osa on suoritettuna henkilöstöllä ennen kuin Sosiaali Effican 
käyttöönottokoulutukset pidetään. SosiaaliEffica otetaan käyttöön vapun jälkeen 2017 
Soitessa.  Kansa –koulun kirjaamisvalmennukset järjestetään henkilöstölle 
palvelutehtävittäin.  

http://www.socom.fi/kansa-koulu/
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Arto Rautajoki kertoi, että SONet BOTNIAn osuus Kansa –koulu –hankkeesta vuoden 2017 
budjetista on käytetty huhtikuun 2017 loppuun mennessä. Vuodelle 2018 olisi mahdollista 
saada uutta rahoitusta alueelle. Rahoituksen löytäminen aluekoordinaattorin 
palkkaamiselle huhtikuusta syksyyn 2017 on selvityksessä. 

Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

  
 

8. Ajankohtaista  
 

 OTE – Osatyökykyisille tie työelämään - kärkihankkeen valmistelu on käynnistymässä 

Soiten alueella. Kehittämissuunnittelija tarvittaessa osallistuu hankkeen valmisteluun. 

 Opetushallitus kutsui sosiaalialan osaamiskeskuksista osallistujia Sosiaalialan 

osaamistarpeiden ennakointihankkeen 2016-2017 ennakointityöpajoihin, jotka 

järjestetään 24.11. /8.12.2016 / 17.1.2017 / 14.2.2017 sekä päätöskokous 28.3.2016 

(loppuraportin luonnoksen käsittely). SONet BOTNIAn edustajat ovat Arto Rautajoki ja 

Iiris Jurvansuu. Ohjausryhmästä on mukana myös Centria ammattikorkeakoulun 

edustajana Pirjo Forss-Pennanen. 

 Peheiden palvelujen toimialueella Soitessa on tavoitteena dialogisten menetelmien 

käytön laajentaminen eri palveluissa ja toimintamalleissa. Tähän liittyen pyritään 

kouluttamaan uusia verkostokonsultteja. THL järjestää seuraavan 

verkostokonsulttikoulutuksen 2017-2018, johon hakuaika päättyy 9.1.2017.  

Koulutuksen hinta on 500 € + matkakulut 3 x 2 pv lähiopetuspäiviltä Helsingissä. 

Kehittämissuunnittelija on hakeutumassa verkostokonsulttikoulutukseen. Menetelmän 

hallinnasta on hyötyä työssä sekä Soitessa että SONet BOTNIAssa. 

 
Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle.   
Päätös: Ohjausryhmä puoltaa verkostokonsulttikoulutuksen myöntämistä 
kehittämissuunnittelijalle, joka voisi tämän jälkeen osallistua verkostodialogien 
vetämiseen. Muilta osin merkitään tiedoksi. 
 

9. Tiedoksi 

 31.8. 2016 jätettiin Omais- ja perhehoidon Soite –keskus -hankkeen rahoitushakemus 
ikäihmisten kärkihankeohjelmaan. Hanke sai kielteisen rahoituspäätöksen. Hakemuksia 
oli 24, joista 7 sai myönteisen rahoituspäätöksen. Kehittämissuunnittelija osallistui 
hankkeen valmisteluun noin 50 %:n työpanoksella elokuussa. 

 Ikäihmisten palvelujen muutosagenttina aloitti Liisa Ahonen 1.10.2016 

 Lapsi- ja perhepalvelujen muutosagenttina aloitti Anne Saarela 1.10.2016.  

 Sosiaalialan osaamiskeskuksien johtajat antoivat 2.11.2016 lausunnon kehittämisestä, 
tutkimuksesta ja opetuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevassa 
hallituksen esityksen luonnoksessa. (LIITE 2) 

 Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden 
neuvottelukunnan ajalle 1.9.2016 – 31.8.2019. Kehitysjohtaja Arto Rautajoki on 
osaamiskeskusten edustajana neuvottelukunnassa. (LIITE 3)  
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 Kehittämissuunnittelijan tehtävä osa-aikaisena Hyvinvointipalvelukeskus –hankkeen 
projektipäällikkönä kesti 1.8.2015-31.7.2016. Hankkeen ohjausryhmä käsitteli 
loppuraportin 4.9.2016. Hyvinvointipalvelukeskuksen valmistelu jatkuu osana Soiten 
viranhaltijoiden varsinaista työtä ja projektipäällikkö on sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-
Nybacka.  Hyvinvointipalvelukeskus Loppuraportti, syyskuu 2016. (LIITE 4) 

 10.11.2016 oli Soite ja sote-järjestöjen yhteistyö –tapahtuma Kiurun auditoriossa. 

Tapahtumaan osallistui noin 70 edustajaa sote-yhdistyksistä, luottamushenkilöitä ja 

viranhaltijoita. 

 Toimitilojen muutoksia: 8.12.2016 on muuttopäivä, jolloin Soiten kehittämisyksikön 

työntekijöitä siirtyy virastotalolta Kokkolan pääterveysaseman hallinnon siipeen ja 

sieltä siirtyy viranhaltijoita virastotalolle, johon tulevat toistaiseksi sijoittumaan Hoidon 

ja hoivan  sekä  Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon toimialueiden johtavia 

viranhaltijoita. 

 Järjestöbarometri 2016 on julkaistu ja sitä voi tilata SOSTE:sta.  

 Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometrista on jätettty tarjous maakunnallisille 

liitoille. Tarjous on rakennettu SONet BOTNIAn ja SeAMK:n yhteisenä. Neuvottelu on 

kesken. Toteutus tulisi vuoden 2017 aikana.  

 

10. Ohjausryhmän seuraavat kokoukset 

16.12.2016 klo 9.00 Kokkolan kaupungintalolla.  

 
11.  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00. 


