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Keski-Pohjanmaan ohjausryhmä 

 
Kokous 6 / 2019     Pöytäkirja      
 

Aika:  Perjantai 22.11.2019 klo. klo 10.00 – 12.08    
Paikka:  Yritystalo Evald, 3. krs, kehittämisyksikön kokoustila 
 
Läsnä: 
Tarja Oikarinen-Nybacka, Soite, puheenjohtaja  
Jussi Salminen, Soite  
Niina Rantamäki, KYC  
Pirjo Forss – Pennanen, Centria amk 
Sirpa Nevasaari, Kosti ry / Silta  
Heikki Aspfors, KPSPY ry    
Tuija Tuorila, Ventuskartano ry  
 
Anne Saarijärvi, SONet BOTNIA, vs. kehitysjohtaja, esittelijä  
Iiris Jurvansuu, SONet BOTNIA ja Soite, esittelijä ja sihteeri 
 
Poissa: 
Marja Paananen, Soite  
Tanja Witick, Soite   
Leena Sundell, KPedu  
Anne Sormunen, Keski-Pohjanmaan liitto   
Sanna-Mari Levijoki, Kokkotyö Säätiö s.r.  
 
Asialista   

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
2. Esityslistan hyväksyminen 
3. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen 
4. SONet BOTNIAn tiedotusasiat ja kansallinen oske-kehittäminen 
5. SONet BOTNIAn toiminta Keski-Pohjanmaalla 
6. Sosiaalihuollon digitaaliset palvelut ja niiden kehittäminen Soitessa 
7. Kokousaikojen sopiminen kevätkaudelle 2020  
8. Katsaukset osallistujien organisaatioiden ajankohtaistilanteeseen 
9. Tiedoksi  
10. Kokouksen päättäminen  
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1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat. 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
 
2 § Esityslistan hyväksyminen  
Esitys: Hyväksytään kokouskutsun esityslista. 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin.  
 
3 § Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 5-2019 pöytäkirja. 
Päätös: Käytiin läpi pääkohdat edellisen kokouksen pöytäkirjasta. Pöytäkirja hyväksyttiin. 
 
LIITE 1: Pöytäkirja kokouksesta 27.9.2019 
 
4 § SONet BOTNIAn tiedotusasiat ja kansallinen oske-kehittäminen  
Vs. kehitysjohtaja Anne Saarijärvi esittelee SONet BOTNIAn ja sosiaalialan osaamiskeskuksien ajankohtaisia 
asioita. 
Liite: 2: Osaamiskeskuksien lausunto 5.11.2019 valtionavustusasetukseen 
Liite 3: Tutkimustieto siirtyy käytäntöön. Artikkeli lehdestä Pohjanpiiri.  
 
Esitys: Ohjausryhmä käy keskustelun alustuksen asioista. Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 
Päätös: Merkitään tiedoksi vs. kehitysjohtajan esittely sosiaalialan osaamiskeskuksien monista 

ajankohtaisasioista. Sosiaalihuolto tulee olemaan mukana Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskusvalmistelussa. Ministeri Kiuru on oske-johtajien tapaamisessa ollut myönteinen 
sosiaalityön osuudesta Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeessa. Keskustelussa tuotiin esiin, että 
osaamisen kehittäminen ja sosiaalialan VTR-rahoitus liittyvät myös TSOTEK –hankkeeseen. Lisäksi 
todettiin, että kolmen pohjalaismaakunnan tilanteet ovat erilaiset ja sosiaalihuollon valmistelu ja 
sosiaalialan osaamiskeskuksen tehtävät erilaisia TSOTEK-valmistelussa. Sosiaalihuollon kannalta on 
erityisesti tärkeää se, miten paljon palveluita tarvitsevien ja käyttävien henkilöiden palvelutarpeisiin 
vastataan.  

 
5 § SONet BOTNIAn toiminta Keski-Pohjanmaalla 
Soiten johtoryhmä on antanut kehittämisyksikölle tehtäväksi järjestää 12.12.2019 hankevalmistelun 
käynnistämisen työpajan. Kehittämisyksiköstä Lotta Seppinen ja Jussi Salminen ovat Keski-Pohjanmaalta 
yhteyshenkilöt tässä asiassa. Kehittämissuunnittelija Iiris Jurvansuu osallistuu hankevalmisteluun ja 
käynistystyöpajan valmisteluun Soitessa.  
 
Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle.  
Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
 
6 § Sosiaalihuollon digitaaliset palvelut ja niiden kehittäminen Soitessa  
 
Asiakastietojärjestelmän pääkäyttäjä Riitta Lahtinen ja sovellusasiantuntija Santtu Suonvieri esittelevät 
Soitessa käyttöönotettuja digitaalisia palveluja, valmisteilla olevia käyttöönottoja sekä suunnitelmia 
digitaalisten palveluiden kehittämiseksi. Sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka esittelee Soiten Kanta-
palveluihin liittymisen projektisuunnitelman. 
SONet BOTNIAn toimintasuunnitelmassa on Sote-digi –teemaan liittyvä kehittämistoiminta vuosina 2019-
2020. Seinäjoella järjestetään teemaan liittyvä ensimmäinen teemailtapäivä 9.12.2019. Keski-Pohjanmaalle 
voidaan suunnitella Sote-digi –teemailtapäivä pidettäväksi vuoden 2020 alkupuolella.   
Asian käsittely kokouksessa: Riitta Lahtinen oli estynyt ja Heta Kultima esitteli Santtu Suonvierin kanssa 
sosiaalihuollon digitaalisia palveluita Soitessa.   
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Esitys: Merkitään esitys tiedoksi ohjausryhmälle. Ohjausryhmä käy esittelyn pohjalta keskustelun Sote-digi 
– kehittämisaiheista ja aiheista, joita olisi tarpeellista käsitellä Keski-Pohjanmaalla järjestettävässä Sote-
digi – teemailtapäivässä. Sovitaan alustava ajankohta sote-digi –teemailtapäivälle. 

 
Asian käsittely kokuksessa: Ohjausryhmä keskusteli esittelyn pohjalta käytössä olevista digitaalisista 

palveluista. Esiin nousi kysymyksiä, mm. miten sähköisten palveluiden käyttön arvioinnista ja 
mahdollisesta palautekyselystä.  Työntekijöiden asenne ei kaikilta osin vielä tue vahvasti sähköisten 
palveluiden käyttöön ottoa ja markkinointia. Kaksisuuntaisen viestinnän kehittäminen ja lisääminen ovat 
myös tavoitteena. Keskusteltiin etäasiointipisteistä, joita kehittää ja pilotoida yhteistyössä kuntien kanssa. 
Nuorten chatti- palvelua on suunniteltu myös vastaamaan nopeaan tuen tarpeeseen.  
Tuotiin esiin AVAIN –seurantajärjestelmän käyttöön oton mahdollisuus Soitessa. Soiten alueella 
järjestettävä Sote-digi –teemapäivän järjestämistä ei ehditty käsittelemään. 
 
Tarja Oikarinen-Nybacka esitti tilannekatsauksen Soiten sosiaalihuollon tietojen liittämisestä KANTA –
palveluihin. Tietojen siirtäminen aloitetaan vanhojen tietojen – ennen Soitea – siirtämisestä 8:nnessa 
aallossa 1-4/21 alkaen, johon ilmoittauduttava viimeistään 5/20. Kirjaamisvalmennusta ja osaamisen 
päivitystä tarvitaan tässä vaiheessa.  
Odotetaan, että saadaan LifeCare –versio asiakastietojärjestelmästä.  
  

Päätös:  Merkitään esittely tiedoksi ohjausryhmälle. Heta Kultima ja Santtu Suonvieri selvittävät AVAIN –
mittariston käyttöönoton menettelytavan ja kustannukset, jos se otettaisiin koekäyttöön Soiten 
asiakastietojärjestelmässä. Todettiin, että Soiten sisäisten projektien rahoitus kohdennetaan kokonaan 
digitaalisten palveluiden kehittämiseen vuonna 2020 ja että etäasioinnin käytäntöjen kehittämisestä voisi 
valmistella projektihakemuksen.  

 
7 §  Kokousaikojen sopiminen kevätkaudelle 2020 

 
Esitys: Sovitaan alustavasti neljä kokousaikaa ja kokouspaikkaa tammi-kesäkuulle.  
 

Päätös:  Päätettiin alueohjausryhmän kokouksien ajankohdat:  

pe 7.2. 2020 klo 10-12 (Halsua/Lestijärvi) 

pe 20.3. klo 10-12 Yliopistokeskuksessa 

pe 8.5. klo 10-12  

pe 12.6. klo 10-12     
 
8 § Osallistujien katsaukset ajankohtaistilanteeseen 
SILTA yhteisöklubi:  

- Yhteistyössä Verna-hankkeen kanssa organisoitu YhdistysExtriimi toteutettiin tänä vuonna keskussairaalan 50-

vuotisjuhlan yhteydessä 15.11. Tapahtuman kohderyhmä on sosiaali- ja terveysalan opiskelijat sekä 

ammattihenkilöstö. Tapahtuma oli menestys niin kävijämäärältään kuin järjestöiltä saadun palautteen 

perusteella.  

- SILTA on keskeisenä toimijana mukana Mielenterveysviikon tapahtumien järjestämisessä Kokkolassa. Oma 

tapahtuma Avoimet ovet ja riisipuuroa Purjeella 19.11. tavoitti yli 350 kävijää; keskiössä kohtaaminen ja 

keskustelu, ennaltaehkäisevä mielenterveystyö.  

- Yhteistyö Centrian ja kpedun kanssa lisääntyy hanke-yhteistyössä sekä opiskelijoiden käytännön harjoittelun 

monipuolistamisessa. Ensi vuodelle on tehty aiesopimus Kansalaisareena ry:n Jeesaan-hankkeen jatkolle, 

jonka toteutuessa 2-asteen opiskelun yhteyteen mahdollistetaan vapaaehtoistoiminnan koulutus Keski-

Pohjanmaalle.  

- Sirpa Nevasaari valittiin Kansalaisareena ry:n hallitukseen kaudelle 2020-21. Järjestö kehittää 

valtakunnallisesti vapaaehtoistoimintaa ja koordinoi ValikkoVerkostoa, johon Sillan koordinoima, alueemme 

vapaaehtoistoiminnan yhteistyöryhmä Verkkarit kuuluu.  
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- Ensi vuoden toiminta tarkennetaan joulukuun alun STEAn avustusehdotuksen mukaan. 

VERNA-hanke: 

- Sairaalavapaaehtoiset ovat aloittaneet toimintansa viikolla 46 YL0 :lla (yleislääketieteen osastolla) 

- Hankkeen työntekijä on Verna -pisteellä kolmena päivänä viikossa kaksi tuntia kerralla. (ma-ti klo 10-12 ja ke 

klo 13-15) 

- Toiminta jää joulutauolle viikolla 50. Toimintaan vaikuttaa joulukuun alussa tuleva rahoituspäätös. 

Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla -hanke: 

Kaikille maakunnallisille Järjestö 2.0-hankkeille määrättiin jatkohaku edellisen hallituksen valmisteleman maakunta- ja 

sote-uudistuksen kaatumisen myötä. Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla -hanke on hakenut syksyllä 

2019 jatkoa vuodelle 2020. Rahoituspäätökset tulevat joulukuun alussa. Järjestöjen tuen tarvetta selvitettiin syksyllä 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stean ja Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTEn yhdessä Järjestö 2.0-

hankkeiden kanssa toteuttaman kymmenelle paikkakunnalle suuntautuneen ”Järjestöjen sote-tulevaisuus”-kiertueen 

myötä. Kokkolassa 19.9 Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan yhdistyksille suunnatussa tilaisuudessa 

painotettiin erityisesti sitä, kuinka yhdistykset kaipaavat jatkossakin tukea toimintaympäristön muutoksessa, ja koettiin 

tärkeänä että tukea tarjottaisiin nimenomaan paikallisesti alueen erityispiirteet ja alueen järjestökentän tarpeet 

huomioiden. Hanke seuraa tällä hetkellä aktiivisesti valtakunnallista valmistelua, ja käsittelee esim. viikolla 48 yhdessä 

Järjestö 2.0-hankeverkoston, SOSTEn, Stean, THL:n ja STM:n edustajien kanssa Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa 

ja erityisesti sitä, kuinka järjestöt maakunnissa on jo otettu tai saadaan otettua mukaan valmisteluun. Hankkeen avulla 

rahoitetaan vuodesta 2014 Keski-Pohjanmaalla käytössä olleen eViljo-yhdistysrekisterin uudistus, joka valmistuu 

loppuvuodesta 2019. Uudistuksen myötä saadaan muun muassa yhdistysten toiminta yhdistysrekisterissä paremmin 

näkyviin, edistetään yhdistysten keskinäistä sekä yhdistysten ja esim. julkisen sektorin ja oppilaitosten kanssa 

tapahtuvaa yhteistyötä ja sujuvoitetaan hakutoimintoja. 
 

Ventuskartano ry 
Myytyään oman palvelutoiminnan Ventuskartano ry odottaa uusien sääntöjen vahvistusta. Aiempien kiinteistöön 
kohdistuneen avustuksen johdosta uutta toimintaa voi toistaiseksi vain valmistella, ei vielä käynnistää pariin vuoteen. 
  

KYC:  
Anu-Riina Svenlin väittelee 31.1.2020. Opetusryhmässä on 20 sosiaalityön maisteriopiskelijaa. Opintopolussa on 
vuoden 2020 hakukriteerit, jotka ovat osittain uudistuneet. Jos niihin ei tutustu, voi mahdollisuuksia jäädä hakijalla 
käyttämättä. Jyväskylän yliopisto on uusimassa sosiaalityön opetussuunnitelmaa.  
Yliopistot ja KYC ovat mukana Tulevaisuuden sote-keskus –valmistelussa. 
 

KPSPY ry 
Harri Heikki Niemi on valittu uudeksi toimitusjohtajaksi 1.12.2019 alkaen.  Leenan eläköitymisjuhla on 10.1.2020.  
Kulmakartanon osalta odotetaan Stea:lta lisärahoitusta. Sillä avattaisiin nuorille kokoontumistiloja uusiin tiloihin.  
 

Esitys: Käydään läpi ennalta lähetetyt ajankohtaiskatsaukset ja muut kokousajan puitteissa.  
Päätös: Käytiin läpi tilannekatsaukset.   
  
9 § Tiedoksi  

1) Sosiaalihuollon/-työn tulevaisuutta visioimassa – digiä ja muuta tukea sosiaalihuollon 
toimeenpanoon 9.12.2019 Seinäjoella 

2) Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ISOn syysseminaari 20.-21-2019  
3) Kuntaliiton koordinoima, PRO SOS –hankkeessa käynnistetty valtakunnallinen Maakunnallistuva 

aikuissosiaalityö – verkosto kokoontuu 10.1.2020 Helsingissä. 
4) Anu-Riina Svenlinin väitöstilaisuus 31.1.2020 klo 12 Yliopistokeskuksella.  

 

5) Aikuissosiaalityön päivät 30.-31.1.2020 Tampereella  
 

6) PRO SOS –hankkeen loppuraportti on hyväksytty.  
 

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

10 § Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.08. 
 


