
    

 
Alueellisen ohjausryhmän kokous 

 
 

 
 

Keski-Pohjanmaan ohjausryhmä 

Muistio 3 / 2020  
 

Aika:  Perjantai 12.6.2020 klo 10.00 -12.00 

Paikka:  Teams  
 
Läsnä: 
Tarja Oikarinen-Nybacka, Soite, puheenjohtaja  
Jussi Salminen, Soite, kehittämispalvelut 
Marja Paananen, Soite, aikuisten sosiaalipalvelut   
Minna Lönnbäck, perhekeskuspalvelut  
Merja Mäki, Soite, vanhuspalvelut 
Niina Rantamäki, KYC  
Sirpa Nevasaari, Kosti ry / Silta  
Tuija Tuorila, Ventuskartano ry  
 
Poissa  
Tanja Witick, Soite, vammaispalvelut  
Leena Sundell, KPedu  
Anne Sormunen, Keski-Pohjanmaan liitto 
Pirjo Forss – Pennanen, Centria amk 
Heikki Aspfors, KPSPY ry     
Sanna-Mari Levijoki, Kokkotyö Säätiö s.r.  
 
Muut osallistujat  
Arto Rautajoki, SONet BOTNIA, kehitysjohtaja, esittelijä  
Iiris Jurvansuu, SONet BOTNIA ja Soite, esittelijä ja sihteeri 
Marja Korhonen, kokemusasiantuntija, Kosti ry   
 
 
 
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 kokouskutsun mukaisena. 
 
3 § Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 2-2020 pöytäkirja. 
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja lisäyksellä Niina Rantamäen KYC –tilannekatsauksen 
päivityksen alkuosaan.  
Liite 1: Pöytäkirja 2-2020 
 
4 § SONet BOTNIAn tiedotusasiat ja kansallinen oske-kehittäminen  
Kehitysjohtaja Arto Rautajoki esittelee SONet BOTNIAn ja sosiaalialan osaamiskeskuksien ajankohtaisia 
asioita. 
Asian käsittely kokouksessa:  
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THL on jättänyt hakemuksen Elämässä eteenpäin – Covid 19 tuottama arki ja lastensuojelun jälkihuollon 
yhteiskehittämisen ESR –kehittämishanke 8/2020- 12/2022. THL hallinnoi hanketta ja SONet BOTNIA on 
osatoteuttajana 436  068 euron budjetilla, johon on haettu 80 % ESR –rahoitusta ja omarahoitus on 20 %. 
Verkostodialogien käyttö on keskeisellä sijalla hankkeessa, missä odotuksia erityisesti Keski-Pohjanmaan 
suuntaan. Tavoitteena on aloittaa SONet BOTNIAn osatoteutus 9/20.  Kuntarahoituksista tarvitaan 
päätökset. Päätoteuttajan osuudesta kuntarahoitusta ei tule osallistuville alueille. Lisätietoja liitteen ppt-
dokumentissa.  
Digitaalisen sosiaalityön kehittäminen todettiin tarpeelliseksi. Tässä sosiaalialan osaamiskeskusverkosto 
tekee yhteistyötä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa.  Sosiaaliasiamiestoiminnan valmistelu SONet BOTNIAn 
työmuodoksi etenee. Etelä-Pohjanmaalla erityisesti on tähän tarvetta tällä hetkellä.  
SONet BOTNIAn uusi johtoryhmä on nimetty. Puheenjohtajana toimii Jussi Salminen. Muut Keski-
Pohjanmaan edustajat johtoryhmässä ovat Soitesta Tarja Oikarinen-Nybacka (varahenkilö Marja Paananen), 
Aila-Leena Matthies KYC (varahenkilö Pirjo Forss-Pennanen, Centria amk) sekä kutsuttuna 
asiantuntijajäsenenä Sirpa Nevasaari, Kosti ry/ Silta. Jussi Salmisen varahenkilö on Tanja Witick Soitesta. 
SONet BOTNIAn alustava talousarvio vuodelle 2021 on 365 000 €, josta valtionavustusta arviolta 240 000 € 
ja kuntarahoitusta 80 000 €. Vuonna 2020 käytetyn jakoperusteen mukaan Keski-Pohjanmaa m.l. 
Kruunupyy osuus kuntarahasta olisi 28 968 €.  
Sote-uudistusta koskevien lakiehdotusten lausuntoaika päättyy 30.9.20. Osaamiskeskukset pyrkivät 
vaikuttamaan mm. TKI –rakenneasioissa.  
Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen sosiaalityön valtion tutkimusrahoituksesta.  
 
Esitys: Ohjausryhmä käy keskustelun alustuksen asioista. Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
Liite 2: SONet BOTNIAn tiedotusasiat ja kansallinen kehittäminen, Arto Rautajoki 
 
 
5 § TASOS – Taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus  
 
SONet BOTNIA on valmistellut yhteistyössä aikuisten sosiaalipalvelujen palvelualueen kanssa 
osahankkeen TASOS –hankkeeseen, jonka päähallinnoija on Jyväskylän yliopisto / Kokkolan 
yliopistokeskus Chydenius. Hankkeelle on haettu rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2018-2020 
Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hanke toteutetaan Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen 
maakuntien alueilla. Soiten lisäksi hankkeen neljä muuta osatoteuttajaa ovat Keski-Suomesta.    
Soiten alueella hankkeessa tavoitetaan erityisesti seuraavia tuloksia:  
 

1. Työelämän ulkopuolella olevien, kohderyhmän osallistujien kokema hyvinvointi ja sosiaalinen 
osallisuus lisääntyvät, taloudellinen elämänhallinta paranee ja työllistettävyys paranee. 

2. Asiakasosallisuus vahvistuu suunnitelmallisen sosiaalityön ja -ohjauksen työkäytännöissä. 
3. Saadaan vaikuttavuustietoa työikäisille tarjolla olevista sosiaalipalveluista Keski-Pohjanmaalla. 

4. Aikuisten taloudellisen sosiaalityön palveluprosessit ovat entistä laadukkaampia. 
 
TASOS –hanke toteutetaan ajalla 9/2020 – 2/2023. Hanke mahdollistaa osa-aikaisen sosiaalityöntekijän 
palkkaamisen Soiten aikuissosiaalityön asiakasprosessin kehittäjäksi yhteensä 9 htkk. Kokkolan 
yliopistokeskus Chydeniuksessa hankkeen työllisyysvaikutus on 38 htkk.  
 
Hankekokonaisuuden budjetti on 497 677 €, johon haetaan ESR –ohjelmarahoitusta 75 %, kuntarahoitusta 
19,98 % ja päätoteuttajan omarahoitusta 5,02 %.   
 
Esitys: Ohjausryhmä käy keskustelun hankkeesta. Merkitään tiedoksi alueohjausryhmälle.  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kokouksessa tuli esiin, että hankkeelle rekrytoidaan 

projektipäällikkö. Katri Viitasalo KYC:sta tulee myös toimimaan osa-aikaisesti hanketehtävissä.  

 
6 §     TYÖKYKY –ohjelman hankkeen valmistelu  
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SONet BOTNIA on osallistunut Keki-Pohjanmaan Työkyky –ohjelman hankevalmisteluun, jossa hakuaika 
päättyy 15.6.2020. Hankevalmistelu on tehty laajassa yhteistyöverkostossa ja se pohjautuu mm. Keski-
Pohjanmaan osatyökykyisille tie työelämään – KP OTE –hankkeessa kehitetyille toimintamalleille.  
Työkykyohjelman STM:n rahoittamissa hankkeissa on keskeistä kehittää osatyökykyisten työllistymistä 
tukeva palvelukokonaisuus ja vahvistaa tuetun työn käyttöönottoa siten, että nämä palvelut ovat matalalla 
kynnyksellä saavutettavissa Tulevaisuuden sote-keskuksissa asioimalla. 
 
Esitys: Kehittämissuunnittelija esittelee KP Työkyky –hankkeen. 
Päätös: Merkitään tiedoksi alueohjausryhmälle.  
 
7 § Alueohjausryhmän kokousaikojen päättäminen syyskaudelle  

 
Esitys: Päätetään alueohjausryhmän kokousajat syyskaudelle.  
Päätös: Alueohjausryhmän kokousajat syyskaudella ovat:  

11.9. klo 10-12  
8.10. klo 12 – 14 
20.11. klo 10 – 12  
18.12. klo 11-13.  

 
8 § Osallistujien katsaukset ajankohtaistilanteeseen taustaorganisaatioissaan  
  
Aikuissosiaalityö (liite) 
Mukana Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen, TASOS –hankkeen ja Työkykyhankkeen valmistelussa. AVAIN 
–mittarin käyttöönotto meneillään THL:n kanssa yhteistyössä, mm. monialaisen integroidun 
asiakassuunnitelman toteutukseen liittyvä kartoitus ja käyttöönotto, uusien menetelmien testaus ja 
käyttöönotto taloussosiaalityössä ja suunnitelmallisessa sosiaalityössä, esim. Arjen lukkari, Penno. 
Osallisuutta ja vertaistukea edistävien ryhmätoimintojen ja jalkautuvien työmenetelmien lisääminen mm. 
aamupalatoiminta. Lisäksi sosiaalipäivystyksen toiminnan uudelleen organisointi, valmistautuminen uuden 
pakolaisryhmän vastaanottamiseen syksyllä 2020. Korona-tilanteeseen liittyen Koivutupa suljettu koko 
kesäksi. Kuntouttava työtoiminta on avattu uudelleen.   
Centria Ammattikorkeakoulu 
Kosti ry  
OLKA –hanke on käynnissä.  
KPSPY ry 
KYC  

 Sosiaalitieteiden yksikön Sadonkorjuu-seminaari järjestetään Zoom-yhteydellä keskiviikkona 26.8.2020 
klo 13.00 – 15.30. Seminaarilla juhlistetaan yliopistotutkija Kari Ilmosen eläköitymistä, 
yliopistonopettaja Tuomo Kokkosen siirtymistä uusien haasteiden pariin sekä yliopistonopettaja Sirkka 
Alhon ja lehtori Kati Turtiaisen uusia vuosikymmeniä.  

 Professori Aila-Leena Matthies johtama ja JY:n koordinoima ASTRA-hanke (Applying Sustainability 
Transition Research in Social Work tackling Major Societal Challenge of Social Inclusion) on saanut EU:n 
Horizon –ohjelmasta liki neljän miljoonan rahoituksen. Kyse on kansainvälisestä 
tohtorikoulutushankkeessa, jossa yhdistyvät sosiaalityön ja kestävän siirtymän tutkimus. 
Tutkimusverkostossa on mukana seitsemän sosiaalityön yliopistoyksikköä sekä lisäksi tutkimuslaitoksia, 
kansalaisjärjestöjä ja yrityksiä. Hankkeeseen rekrytoidaan 15 nuorta tutkijakoulutettavaa, paikoista 
kolme on varattu suomalaisille opiskelijoille.  

 VTR-hakuun on valmisteilla useampia sosiaalityön eri alueille sijoittuvia tutkimushankkeita. 

Lastensuojelu 
Organisaation kehittäminen meneillään. Perhekeskuspalveluissa tulee olemaan 3 peke-tiimiä Kokkolassa ja 
jokilaaksojen tiimi.  Kehitettävää on mm. siinä, miten Soiten organisaatiossa saisi näkyviin järjestöjen 
toiminnan. Kokemusasiantuntijat otetaan entistä enemmän mukaan palveluissa. Hankkeita on paljon; 
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Monialaisen lastensuojelun lisäksi mm. Itlan, Mieli ry:n ja Oulun yliopiston kanssa yhteistyö Lapsuuden 
rakentajat –innovaatioverkostossa. Myös oman lastensuojeluyksikön perustaminen Soitelle on 
ajankohtaista. 
Vammaispalvelut 
Valmisteltu rakenneuudistuksen erillishankerahoituksen hakuun henkilökohtaisen budjetoinnin 
kehittämishanke.  
Vanhuspalvelut 
Ventuskartano ry   
Yhdistyksen toiminta on hiljaista johtuen sääntöuudistuksesta ja hankerahoituksista johtuvista määräajan 
rajoituksista toiminnan uudistamiselle vielä tässä vaiheessa. 
Soite / kehittämispalvelut / Osallisuus   
Soite on pyydetty yhteistyökumppanina mukaan THL:n ESR –hankkeeseen Yhdessä yhdenvertaisemmin, 
joka kestää 1.1.21 – 31.12.2022.  Hankkeessa kehitetään yhdenvertaisen osallistumisen, 
yhdenvertaisuusvaikutuksien ja osaamisen kehittämisen teemoissa. Hanke liittyy vaikuttavuus- ja 
ennakointimallin päihde- ja mielenterveystyössä.  
 
Muuta: VTR –tutkimusaiheita ja –ideoihin Johanna Alatalo välittää teeman: Lasten kautta tutkimaan  
 
Esitys: Todetaan saapuneet ajankohtaiskatsaukset.  
Päätös: Todettiin saapuneet ajankohtaiskatsaukset. Osallistujat täydensivät katsausta.  
  
9 § Tiedoksi 
 

1. Monialaisen lastensuojelun kehittämishanke – Pohjois-Suomen yhteistyöalueella on valmistelussa 
sosiaalialan osaamiskeskuksien haettavana oleva sote-rakenneuudistukseen liittyvä erillisrahoituksen 
hanke Posken koordinoimana. Alustava suunnitelma sisältää yhden hanketyöntekijän palkkaamisen 
Soiten alueelle. Hankesuunnitelman valmistelu on vielä kesken ja se on osoittautunut haastavaksi 
mm. alueen heterogeenisten sote-palvelujen rakenteiden vuoksi.  Tuija Tuorila koordinoi Soitessa 
hankkeen valmistelua.  

 
2. Iiris Jurvansuu kesälomalla 13.7. – 14.8.2020 

 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ohjausryhmälle.  
 

10 § Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00. 

 


