
    

 
Alueellisen ohjausryhmän kokous 

 
 

 
 

Keski-Pohjanmaan ohjausryhmä 

 
Kokous 2 / 2020     Pöytäkirja    
 

Aika:  Torstai 14.5.2020 klo. klo 10.00 – 11.35    
Paikka:  Teams  
 
Läsnä: 
Tarja Oikarinen-Nybacka, Soite, puheenjohtaja  
Jussi Salminen, Soite, kehittämispalvelut 
Marja Paananen, Soite, aikuisten sosiaalipalvelut   
Merja Mäki, Soite, vanhuspalvelut 
Minna Lönnbäck, perhekeskuspalvelut    
Niina Rantamäki, KYC  
Pirjo Forss – Pennanen, Centria amk 
Sirpa Nevasaari, Kosti ry / Silta  
Heikki Aspfors, KPSPY ry -> klo 11 saakka    
Sanna-Mari Levijoki, Kokkotyö Säätiö s.r.  
Tuija Tuorila, Ventuskartano ry  
Arto Rautajoki, SONet BOTNIA, kehitysjohtaja, esittelijä  
Iiris Jurvansuu, SONet BOTNIA ja Soite, esittelijä ja sihteeri 
 
Poissa 
Tanja Witick, Soite, vammaispalvelut  
Leena Sundell, KPedu  
Anne Sormunen, Keski-Pohjanmaan liitto   
 
 
Asialista   

  
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen  
2. Esityslistan hyväksyminen  

3. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen  

4. SONet BOTNIAn tiedotusasiat ja kansallinen oske-kehittäminen  

5. Sosiaalihuolto Soite 2.0 –sote-keskus – ja Rakenneuudistus –hankkeissa  

6. Lisäresurssin käyttö Tulevaisuuden sote-keskus -hankevalmistelussa  

7. SONet BOTNIAn toimintasuunnitelma vuosille 2020-2021  

8. Monialaisen lastensuojelun hankevalmistelu OYS –erva –yhteistyöalueella  

9. Katsaukset osallistujien organisaatioiden ajankohtaistilanteeseen (pyydetään ennakkoon sähköpostissa)  

10. Tiedoksi  

11. Kokouksen päättäminen  
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1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat. 
Päätös:  Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat. 
 
2 § Esityslistan hyväksyminen  
Esitys: Hyväksytään kokouskutsun esityslista. 
Päätös: Hyväksyttiin esityslista esitetyssä muodossa. 
 
3 § Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 1-2020 pöytäkirja. 
Päätös:  Hyväksyttiin pöytäkirja korjauksella osallistujaluetteloon; Niina  Rantamäki ei ollut kokouksessa. 
 
4 § SONet BOTNIAn tiedotusasiat ja kansallinen oske-kehittäminen  
Kehitysjohtaja Arto Rautajoki esittelee SONet BOTNIAn ja sosiaalialan osaamiskeskuksien ajankohtaisia 
asioita. 
Esitys: Ohjausryhmä käy keskustelun alustuksen asioista. Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 
Keskustelussa tuli esiin mm. tieto, että Kansa – koulu III –hankkeen syksyn koulutuksien ajankohdat eivät 
vielä ole päätetty. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi alueohjausryhmälle.  
Liite 2: SONet BOTNIAn tiedotusasiat ja kansallinen oske-kehittäminen; Arto Rautajoki  
 
5 § Sosiaalihuolto Soite 2.0 sote-keskus – ja Soite 2.0 Rakenneuudistus –hankkeissa  
 
Hankerahoitus Marinin hallituksen Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman ja sote-rakenneuudistuksen 
hankkeille oli haettavana 30.4.2020 mennessä. Soite valmisteli ja jätti molemmat Keski-Pohjanmaan 
hakemukset Soite 2.0 sote-keskus ja Soite 2.0 Rakenneuudistus. SONet BOTNIA osallistui 
hankevalmisteluun ja koordinoi Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen valmistelun. Kehittämissuunnittelija 
esittelee keskeiset sosiaalihuollon kehittämistoimet tulevaisuuden sote-keskus –hankkeessa ja 
hyvinvointikoordinaattori Tuija Tuorila esittelee rakenneuudistus –hankekokonaisuuden vastaavat asiat.  
 
Esitys: Ohjausryhmä käy keskustelun esittelyjen pohjalta. Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi alueohjausryhmälle.  
 
 
6 § Lisäresurssin käyttö Tulevaisuuden sote-keskus -hankevalmistelussa  
 
SONet BOTNIAn johtoryhmä teki vuoden 2019 lopussa päätöksen, jonka mukaan SONet BOTNIA:n 
määrärahoista myönnetään toimialueen jokaisen maakunnan käytettäväksi 13 250 euroa henkilöresurssin 
palkkaamiseen mm. Tulevaisuuden sote-keskus –hankevalmistelua varten. Keski-Pohjanmaalle tällä rahalla 
palkattiin Soiteen kehittämispalvelujen ja SONet BOTNIAn alueelliseen toimipisteeseen Henri Nevalainen 
ajalle 1.1.-30.4.2020.  
Henri Nevalaisen työnkuvassa painotettiin hankevalmistelua Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeeseen. 
Nevalainen koordinoi valmistelun ja kirjoitti osahankkeen Elintapavalmennuksen hyödyntäminen ja 
monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen terveellisten elintapojen edistämiseksi Soite 2.0 sote-keskus –
hankekokonaisuuteen. Valmistelutyöhön liittyi yhteydenpitoa kuntien HYTE- yhteyshenkilöverkoston 
kanssa. Lisäksi Nevalainen on laatinut alueellista hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa sekä toiminut 
toisena kokoajana maakunnan mielenterveys- ja riippuvuusstrategiassa. Nämä ovat nyt koottuna ja 
esimerkiksi hyvinvointikertomus -osio on koottu THL:n suositusten mukaisella sisällöllä.  
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Molemmat tehtävät ovat nivoutuneet yhteen ja Nevalainen toteaa, että työjaksolla on tullut hyvin esiin se, 
kuinka sosiaalialan osaamiskeskuksen toimintaan sopii hyvin olla viemässä HYTE työtä alueelle, kuten 
jossakin osaamiskeskuksissa onkin aiemmin tehty.  
Nevalaisen työjakso on raportoitu ja laskutettu SONet BOTNIAn päähallinnoijalta / SeAMK:lta. 
 
Esitys: Merkitään tiedoksi alueohjausryhmälle. 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.  
 
7 § SONet BOTNIAn Keski-Pohjanmaan toimintasuunnitelman tarkennus vuosille 2020-2021  
Toimintasuunnitelmaa on päivitetty vuodelle 2020 – 2021. Päätavoitteet ovat entiset, käytännön 
toimenpiteitä on päivitetty maakunnallisesta näkökulmasta tämän hetken meneillään olevien tai alkavien 
hankkeiden ja prosessien osalta. Suunnitelma on edelleen laaja, mutta suuntaa antava. 
Kehittämissuunnittelija esittelee aiempaan suunnitelmaan tehdyt muutokset.  
 
Esitys: Ohjausryhmä hyväksyy toimintasuunnitelman.  
Päätös:  Hyväksyttiin kahdella täydennyksellä: lisätään digitaalinen sosiaalityö ja koulutus aiheesta sekä 

Pohjoismaisen tehtävän suunnitelma. 
 
 
8 § Monialaisen lastensuojelun hankkeen valmistelu Oys- erva –yhteistyöalueella  
 
STM avasi 25.3. haun valtionavustuksesta lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan: lastensuojelun 
monialainen kehittäminen 2020 – 2022. Hankkeen monialainen kehittämistyö organisoidaan viidellä 
yhteistyöalueella ja sen hallinnoi maakuntien yhdessä valitsema sosiaalialan osaamiskeskus. Sosiaalialan 
osaamiskeskukset ovat valtakunnallisen kyselyn avulla kartoittaneet lähtötilanteen teemaan liittyvistä 
lastensuojelun, koulutoimen ja mielenterveyspalvelujen kehittämistarpeista maakunnissa. Tulokset 
raportoitiin maakunta-, yhteistyöalue- ja valtakunnallisella tasolla. Keski-Pohjanmaalla alueellinen 
valmistelu käynnistettiin 17.4.2020 Keski-Pohjanmaan LAPE-koordinaation työryhmässä, jossa nimettiin 
maakunnallinen valmistelutyöryhmä. Tuija Tuorila toimii työryhmän koollekutsujana ja koordinoi myös 
hankevalmistelua Keski-Pohjanmaalla. Poske koordinoi Pohjois-Suomen yhteistyöalueen hankevalmistelua 
ja kutsui Pohjois-Suomen lastensuojelun johtoa ja hankevalmistelijat koolle ensi kerran 27.4, jossa 
päätettiin yhteistyöaluekohtaisen hankevalmistelun työryhmän nimeäminen. Työryhmän puheenjohtaja on 
kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö ja koordinaattori kehittämispäällikkö Jaana Jokinen Poskesta. Keski-
Pohjanmaalta mukana ovat Tuija Tuorila ja Iiris Jurvansuu. Lastensuojelun substanssin toimijoita pyydetään 
myös mukaan verkostokokouksiin. Työryhmä on jatkanut valmistelua ja kokoaa parhaillaan tekstipohjia 
yhteisten tavoitteiden määrittelyä varten. Keski-Pohjanmaan ja Soiten oman osahankkeen mahdollisuus on 
pyydetty selvitettäväksi, samaan tapaan SONet BOTNIAn muiden maakuntien osahankkeiden kanssa.  
 
Esitys: Alueohjausryhmä evästää hankevalmistelua. Merkitään tiedoksi hankevalmistelun tilanne 
alueohjausryhmälle.  
Keskustelussa tuotiin esiin, että hankevalmistelussa esitetyt kehittämisteemat ovat ajankohtaisia ja tärkeitä 
myös Soiten alueella; systeemisen lastensuojelun kehittäminen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen 
saatavuus. Laajan alueen hankevalmistelussa on haasteita. Suri puute on myös haussa haettavan rahan 
vähäisyys.  
 
Päätös: Merkittiin hankevalmistelu tiedoksi alueohjausryhmälle.  
 
9 § Osallistujien katsaukset ajankohtaistilanteeseen taustaorganisaatioissaan  
  
Ventuskartano ry / Tuija Tuorila  

- Ventuskartano ry osallistuu aktiivisesti Pienten pohjalaisten mielenterveys- ja päihdepäivien 
valmisteluun ja tukee tapahtumajärjestelyissä. 
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KYC / Niina Rantamäki 

- perehtyä osoitteessa https://sites.tuni.fi/familylife/, josta löytyy kirjan esittelyn lisäksi kirjoittajien 
pitämiä lyhyitä luentoja.   

- Ohessa myös linkit kahteen tuoreeseen artikkeliin, jotka pohjautuvat Professori Aila-Leena 
Matthiesin johtamaan ja Suomen Akatemian rahoittamaan ECOSOS-tutkimushankkeeseen 
(avautuvat doi-koodilla verkosta): 

o Stamm, I. & Matthies, A-L & Hirvilammi, T. & Närhi, K.: Combining labour market and 
unemployment policies with environmental sustainability? A cross-national study on 
ecosocial innovations. Journal of International and Comparative Social Policy (2020), 36: 1, 
42–56 doi:10.1017/ics.2020.4 

o Matthies, A-L & Peeters, J. & Hirvilammi, T. & Stamm, I.: Ecosocial innovations enabling social 
work to promote new forms of sustainable economy. International Journal of Social 
Welfare, 0, 1-12, DOI: 10.1111/ijsw.12423 

 
Kosti ry / Sirpa Nevasaari Tässä lyhyesti ajankohtaiskatsaus Kostin toiminnan osalta: 

- Kosti ry:n fyysinen toiminta on poikkeustilan johdosta tauolla: SILTA yhteisöklubi on kiinni 
toistaiseksi ja OLKA-toiminta sairaalassa on tauolla. Näin myös kesän yli. Työntekijät tekevät 
toimintoihinsa liittyviä työtehtäviä etätyönä ja teams on päivittäinen työkalu niin sisäisessä 
yhteydenpidossa kuin myös verkostotyössä. 

- Kostin toiminnassa on korostunut alueellinen ja valtakunnallinen edunvalvontatyö 
järjestötoiminnan alueellisen koordinoinnin ja tulevaisuuden rahoituksen turvaamiseksi. 27.3.2020 
perustettiin uusi valtakunnallinen Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta. Pohjana oli 
Sotunet – sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta, jota laajennettiin. Jokaisesta maakunnasta 
valitaan järjestökenttää kokoava taho edustamaan oman alueen järjestöjen ääntä. Toiminnan 
keskiössä on sosiaali- terveysalan järjestötoiminta. 

- SILTA yhteisöklubin sivuille luotiin 18.3.2020 Poikkeustila-apu sivusto, jonne on koottu 
monipuolisesti tietoa  

 koronaepidemian käytännönohjeistuksista, 

 Keski-Pohjanmaan alueella toteutetuista tukitoimista ja avunmuodoista koronaepidemian 
aikana liittyen erityisesti yli 70-vuotiaiden sekä muiden riskiryhmään kuuluvien asiointiin 
kaupoissa ja apteekissa, ruoka-aputoimintaan ja verkon kautta annettavaan tukeen 
kaikenikäisille valtakunnallisten chat- ym. palvelujen kautta sekä 

 alueen järjestöjen ja yhdistysten toiminnan muuntautumisesta korona-aikaan. 
- SILTA ja OLKA ovat käyneet puhelimitse soittokierrokset jäsenyhdistyksien, kohtaamispaikalla 

kokoontuvien yhdistysten ja vertais- sekä muiden ryhmien sekä potilasyhdistysten yhteyshenkilöille 
kysyen kuulumisia ja vointia. Soitoista ollaan oltu kiitollisia eikä niiden kautta ole ilmennyt mitään 
hälyttävää. Myös muut alueen yhdistykset, erityisesti ne, joilla on työntekijöitä, ovat tehneet 
soittokierroksia sekä olleet yhteydessä sähköpostitse tai lähettäneet myös kirjeitä jäsenistölle ja 
kohderyhmilleen. 

- Digiloikka Kostin toiminnassa on ollut nopeaa ja samalla myös haastavaa kohderyhmästä suuren 
osan ollessa ikäihmisiä, joilla vain harvalla on osaamista älylaitteiden tai digitaalisten 
palvelujenkäytöstä tai verkossa tapahtuvan kohtaamisen toteuttamisesta esim. teamsin avulla. 
Haaste koskee koko maakuntaa. Kosti ry haki STEAn erillishaussa DIGI TUTUKSI - digiloikkaa 
verkostoyhteistyöllä +65-vuotiaille. Aiesopimukset yhteistyöstä Soite, Keski-Pohjanmaan liitto ja 
Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri. 

- SILTA- ja OLKA-toiminnassa on toteutettu virtuaalikahveja, johon osallistuminen on ollut vielä 
arkaa. OLKA on myös toteuttamassa lisäkoulutusta jo koulutetuille vapaaehtoisille teamsin 
välityksellä. 

- Kokkolan kaupungin kanssa on suunniteltu soittokierrosten toteuttamista yli 80-vuotiaille. 
Yhteistyöpyyntö on välitetty järjestökentälle ja mukana ovat myös alueen seurakunnat. 
 

https://sites.tuni.fi/familylife/
https://www.siltakokkola.fi/poikkeustila-apu/
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KPSPY ry / Heikki Aspfors 
- Toiminta jatkunut lähes normaalisti. Asumispalvelulinjalla työntekijät käyttäneet kangasmaskeja 

asiakastyössä ja asiakastiloissa 23.4. lähtien. Sosiaalisen kuntoutuksen linjalla toiminta ja 
asiakkaiden tarvitsema tuki on toteutettu luovin menetelmin. Uudenlainen toiminta työllistänyt 
ihan eri tavalla, mutta saatu palaute on ollut todella hyvää. Kesäkuun alussa sosiaalisen 
kuntoutuksen linjan yksiköt aukeavat ja ryhmät rupeavat uudelleen kokoontumaan. Ensi viikolla 
päätetään miten, missä, kuinka isoina ryhminä ja käytetäänkö maskeja. 

 
- Yhdistys hakenut kahta eri hanketta. Toisen hankkeen ajatuksena on lisätä kohderyhmän 

digitaalista osaamista ja sitä kautta mahdollistaa osallistuminen olemassa oleviin kuntouttaviin 
palveluihin etäisyydestä riippumatta. Toinen on Paikka auki -hanke. 

 

Aikuissosiaalityö 
- Soiten aikuissosiaalityön palveluissa on ollut kolme sosiaalityöntekijän virkaa ja ne on nyt täytetty 

pätevistä hakijoista. Myös kaksi sosiaaliohjaajien virkaa on ollut haussa, ja hakemuksia on tullut 
runsaasti.  

 
Esitys: Todetaan saapuneet ajankohtaiskatsaukset.  
Päätös: Merkittiin alueohjausryhmälle tiedoksi esitetyt ja sähköpostissa lähetetyt ajankohtaiskatsaukset.  
  

10 § Tiedoksi 
 

1. Valtionoavustushakuja (sulkeissa hakuaika) 
a. Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke (25.3.-25.5.) 
b. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan: Lastensuojelun monialainen kehittäminen 

2020-2022 (25.3. – 1.6.2020) 
c. Työkyvyn tukemiseen vuosille 2020 – 2022 (16.4.-15.6.) 
d. Mielenterveysosaamisen vahvistamiseen kunnissa (hakuaika 5.5.-31.7.2020) 
e. Itsemurhien ehkäisy (hakuaika 5.5.-31.7.2020) 
f. Työelämään kuntouttavien mielenterveyspalvelujen ”IPS – sijoita ja valmenna!”  -kehittämistä 

toteuttavat hankkeet (5.5.-31.7.2020) 
Tiedotus hauista: Kevään 2020 valtionavustukset (stm.fi) 

 

2. Länsi-Suomen ELY-keskuksen ESR- rahoittajien valintakokous on 7.5. päättänyt esittää rahoitettavaksi 
KYC:n hallinnoiman hankkeen TASOS – Taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus –-
hankkeen (toimintalinja 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen). 
Soite on hankkeessa mukana osatoteuttajana neljän muun osatoteuttajan kanssa Keski-Suomesta. 
SONet BOTNIA ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KOSKE osallistuivat hankkeen 
valmisteluun ja hankkeessa hyödynnetään mm. PRO SOS –hankkeessa käynnistettyä 
taloussosiaalityön menetelmiä, kehitetään suunnitelmallista sosiaalityötä ja hyödynnetään AVAIN –
mittarin seurantatietoja. Hanke kestää 8/2020 – 2/2023. 
 

3. Pienet pohjalaiset mielenterveys- ja päihdepäivät XV Kokkolassa 4.-5.11.2020.  
Päivien teemana on VARJOSTA SUOJAAN – SUOJASTA ELÄMÄÄN. 
SONet BOTNIA osallistuu päivien järjestelyyn ja ohjelmaan mm. omalla ohjelmaosuudella sekä 
mahdollistamalla tanskalaisen Active Boys –projektin koordinaattorin Marc Johanssonin 
asiantuntijavierailun päivillä. 
Liitteet 6 ja 7: Ennakkotieto PPP 2020 ja OhjelmaPPP 2020 

 
4. Raportti Soiten asiakasraatien toiminnasta vuodelta 2019; Liite 8 
5. Iiris Jurvansuu kesälomalla 29.6. – 31.7.2020. => 13.7. – 14.8.2020 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstm.fi%2Frahoitus-ja-avustukset%2Fvaltionavustukset%2Fkevaan-2020-valtionavustushaut&data=02%7C01%7C%7C365c01d9a916412251d208d7f0bc98d6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637242565125930067&sdata=OGTriDkqmJ6mzNKymcKruE2tNMqqWysFYZBVCh9StnQ%3D&reserved=0
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6. Maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitusta on haettavissa Keski-Pohjanmaan liitosta: 
http://keskipohjanmaa.fi/1783  

 

Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ohjausryhmälle.  
 
11§ Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osallistujia. Seuraava kokous on 12.6. klo 10-12. 

http://keskipohjanmaa.fi/1783

