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Keski-Pohjanmaan ohjausryhmä 

Kokous 1 / 2021  
 Pöytäkirja    

 

Aika:  Keskiviikko 17.2.2021 klo 10-12.05     
Paikka:  Teams  
 
Läsnä: 
 
Tarja Oikarinen-Nybacka, sosiaalijohtaja, Soite, puheenjohtaja  
Jussi Salminen, osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö, osallisuus ja kehittämisen tuki, Soite  
Marja Paananen, palvelualuejohtaja aikuisten sosiaalipalvelut, Soite  
Hanna Saarinen, palvelualuejohtaja, asiakasohjaus ja avopalvelut (varalla Merja Mäki)  
Niina Rantamäki, projektitutkija, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (varalla Anu-Riina 
Svenlin) 
Pirjo Forss – Pennanen, Centria amk 
Heikki Aspfors, asumispalvelujohtaja, Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry  
Sirpa Nevasaari, toiminnanjohtaja, Kosti ry, (varalla Minna Kallio-Järvinen)  
Marita Loukiainen, toiminnanjohtaja Kokkolan ensi- ja turvakoti ry    
Tuija Tuorila, hallituksen jäsen, Ventuskartano ry (varalla Markku Kallinen)  
 
Arto Rautajoki, SONet BOTNIA, kehitysjohtaja, esittelijä  
Iiris Jurvansuu, SONet BOTNIA ja Soite, esittelijä ja sihteeri 
 
Poissa 
Tanja Witick, Soite, vammaispalvelut  
Anne Sormunen, Keski-Pohjanmaan liitto  
Minna Lönnbäck, perhekeskuspalvelut  
 
Asialista   
 

1. Kokouksen avaus ja ohjausryhmän järjestäytyminen  
2. Asialistan hyväksyminen 
3. SONetBOTNIAn tiedotusasiat ja kansallinen oske-kehittäminen 
4. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen 
5. Toimintakertomus vuodelta 2020  
6. Sosiaalialan VTR-tutkimukset, joita toteutetaan Keski-Pohjanmaalla 
7. Katsaukset osallistujien organisaatioiden ajankohtaistilanteeseen 
8. Tiedoksi 
9. Kokouksen päättäminen  
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1 § Kokouksen avaus ja ohjausryhmän järjestäytyminen 
 
Sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka avasi kokouksen. Uuden kaksivuotisen toimintakauden 2021-2022   
alueohjausryhmän jäsenten nimeämispyynnöt lähetettiin sähköpostissa joulukuussa. Vastauksia ei ole 
määräaikaan 21.1. mennessä tullut kaikilta pyydetyiltä tahoilta, ja kutsut tähän kokoukseen on lähetetty 
niiltä osin edellisen kauden edustajille. Entisen kauden kutsutuista tahoista pois jäi Kokkotyösäätiö ja 
uutena alueohjausryhmään kutsuttiin Kokkolan ensi- ja turvakotiyhdistys ry. 
 
Esitys:  
Valitaan ohjausryhmälle puheenjohtaja. Todetaan alueohjausryhmän kokoonpano ja läsnäolijat. 
 
Päätös:  
Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Soitesta. 
Alueohjausryhmän toiminta alkaa pöytäkirjan läsnäololuettelon mukaisella kokoonpanolla. 
Kehittämissuunnittelija uusii vielä nimeämispyynnön organisaatioille, jotka eivät ole vastanneet aiempaan 
pyyntöön.  
 
2 § Asialistan hyväksyminen  
 
Esitys: 
Hyväksytään kokouskutsun asialista.  
 
Päätös:  
Hyväksyttiin kokouskutsussa ilmoitettu asialista. 
 
3 § Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Esitys:  
Hyväksytään edellisen kokouksen 6-2020 pöytäkirja. 
 
Päätös:   
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja korjauksella Centrian opiskelijapaikkamääriin, joka on koko 
sote-alalta yhteensä noussut 160:stä 200:aan paikkaan. 
 
Liite 1: Pöytäkirja 6-2020  
 
4 § SONet BOTNIAn tiedotusasiat ja kansallinen oske-kehittäminen  
 
Kehitysjohtaja Arto Rautajoki esitteli SONet BOTNIAn ja sosiaalialan osaamiskeskuksien ajankohtaisia 
asioita. 
 
MoRa-hanke  
 

Monitoimijaisen rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa, 
hallinnoijana Jyväskylän yliopisto, SONet BOTNIA osatoteuttaja. Tutkimusalueiksi on nimetty Jyväskylä, 
Soite ja Lapua. Tutkimuksen vastuuhenkilö on professori Kati Närhi.  
 
Aikumetod-hanke  
 

Aikuissosiaalityön menetelmien vaikuttavuus.  Hallinnoija Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus 
Chydenius. SONet BOTNIA on yhteistyökumppanina (tulosten levittäminen ja juurruttaminen). 
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Lastensuojelu lapsen etuna? Lapsen hyvinvoinnin arviointi lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla. 
 

Hallinnoija pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca, HUS-kuntayhtymä. Tutkimusjohtaja on 
professori Tarja Pösö Tampereen yliopistosta. Hanke on sosiaalialan osaamiskeskusten verkoston yhteinen 
tutkimushanke neljällä yhteistyöalueella. SONet BOTNIAn kautta mukana Etelä-Pohjanmaa, Keski-
Pohjanmaa ja Pohjanmaa.  
 
Sosiaalityön uusi VTR –hakukierros toteutuu maalis-huhtikuussa. Tutkimusohjelmatyö on käynnistynyt 
pitempiaikaisen rahoitussuunnitelman laatimiseksi. Sosiaalialan osaamiskeskus-kytkeytyminen sosiaalityön 
VTR-rahoituksiin kiinnostaa myös STM:öä, joka seuraa, miten osket ovat mukana. 
 
Asian käsittely kokouksessa 
Kysymys sosiaalialan osaamiskeskuksien valtionosuudesta tulevaisuudessa vuoden 2023 jälkeen: On 
hämärän peitossa. Oske-rahoitus säilynee niin kauan, että uudet rakenteet ovat toiminnassa – mm. 
valtionavustushankkeiden ja VTR-tutkimuksen tukena.  
Hankevalmistelussa on ollut kova vuosi SONet BOTNIAssa; valtionavustuksia, ESR-hankkeita ja VTR-
tutkimusrahoituksia.   
 
Niina Rantamäki esitti kiitoksen tästä paljosta työstä, sekä pyynnön hankeluettelosta, jossa näkyisivät kaikki 
kehittämishankkeet.  
 
Liitteessä 2 esitellään lisäksi aiheet TKI& O –asioiden valmistelun eteneminen, osaamiskeskuksien 
tulevaisuuden visiointi sote-uudistuksen lakipykälissä, kehittämistyön rahoitus sekä kehitysjohtajan 
osallistuminen kansallisen ja alueellisen tason kehittämiseen.  
 
Esitys:  
Ohjausryhmä käy keskustelun alustuksen asioista. Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 
 
Päätös:  
Hyväksytään esityksen mukaisesti. Kehittämissuunnittelija lähettää Soitessa toteutettavana olevien 
kehittämishankkeiden luettelon ohjausryhmän jäsenille. 
 
Liite 2: SONet BOTNIAn tiedotusasiat ja kansallinen kehittäminen, Arto Rautajoki 
Liite 3: Soiten kehittämishankkeet 2/2021, kehittämispäällikkö Iiris Jurvansuu ja hyvinvointikoordinaattori 

Tuija Tuorila 
 
 
5 § Toimintakertomus vuodelta 2020  
 
Toimintakertomuksesta on kokouskutsussa laaja taulukkomuotoinen versio ja tekstimuotoinen lyhyt versio, 
joka sisältää myös ohjausryhmän arvioinnin SONet BOTNIAn strategian toteutumisesta vuoden 2020 
toiminnassa Keski-Pohjanmaalla.   
 
Asian käsittely kokouksessa 
Niina Rantamäki kysyi asiakasraatitoiminnan raportoinnista ja osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö Jussi 
Salminen vastasi: Soitessa on vuosina 2017-2020 toiminut kolme asiakasraatia; lasten ja perheiden 
asiakasraati, työikäisten asiakasraati ja ikääntyneiden asiakasraati. Vuodelle 2021 on suunniteltu muutosta 
raatitoimintaan, mahdollisesti tulee yksi raati, jossa 5 henkilöä jokaisesta em. asiakasryhmästä. Teemoja 
valittaisiin syvempää käsittelyä varten, raatien jalkautumista ym. Vuosiraportit on laadittu ja esitelty 
johtoryhmälle ja hallitukselle. Raportit löytyvät Soiten verkkosivulta.  
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Marja Paananen toi esiin SONet BOTNIAn roolin; se on totuttu asia, itsestäänselvyys- jolla on merkitystä 
sosiaalialan työlle; moni ajankohtainen asia tulee koordinoiduksi ja tiedoksi verkostossa, SONet BOTNIA on 
monessa valmistelussa mukana.  
Tuija Tuorila toi järjestötoiminnan näkökulmasta esiin, että SONet BOTNIa on keskeinen foorumi, mistä 
järjestöt saavat tietoa sote-alan kehittymisestä.   
Marita Loukiainen arvioi toteuman hienoksi, ja että on ilo olla mukana, järjestöt tarvitsevat tällaista 
foorumia.  
Toimintakertomuksen lyhyttä versiota ei käyty läpi tarkemmin kokouksessa, mutta se oli lähetetty 
kokouskutsun liitteenä aiemmin. Ohjausryhmän jäsenten arviointi strategian toteutumisesta vuonna 2020 
oli lisätty kokouspäivänä vasta toimintakertomukseen.  
 
 
Esitys:  
Kehittämissuunnittelija esittelee toimintakertomuksen. 
  
Päätös: 
Ohjausryhmä hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2020.  Kohdassa 4.TKIO – Sosiaalityön ja sote-
integroidun tutkimuksen ja kehittämisen rakenteiden vahvistaminen oikeanpuolimmaisen ’Huomioita 
jatkoon’ -sarakkeen tekstiin lisättiin koulutusorganisaatio –yhteistyö.  
 
Liite 4: KP SONet BOTNIA Toimintakertomus 2020, taulukko  
Liite 5: KP SONet BOTNIAn Toimintakertomus 2020 lyhyt  
Liite 6: Kyselyraportti KP SONet BOTNIAn Arviointi 2020 

 
 

6 § Sosiaalialan VTR-tutkimukset, joita toteutetaan Keski-Pohjanmaalla 
 
Keski-Pohjanmaalla toteutetaan neljää ensimmäisellä rahoituskierroksella myönteisen rahoituspäätöksen 
saanutta VTR-tutkimusta. Kolme näistä on esitelty 4 §:ssä. Neljäs on Jyväskylän ylipiston hallinnoima  

Lapsen tukena – tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta lapsi- ja perhesosiaalityössä (LATU –tutkimushanke). 
Hankkeen johtajana on yliopistonlehtori dosentti Johanna Kiili. Soite on yksi hankkeen viidestä 
yhteistyökumppanista ja Anu-Riina Svenlin Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta toimii yhtenä 
tutkijana. 

 

Esitys:  

Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle.  

Päätös:  

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

Liite 7: LATU –hanke esittely 

 
7 § Katsaukset osallistujien organisaatioiden ajankohtaistilanteisiin  
  
Aikuissosiaalityö 
Jatkettu Soite 2.0 sote-keskus –hankkeen toteutusta entisillä teemoilla: etsivä ja jalkautuva työ. 
Pirkko Kivistö on jäänyt eläkkeelle ja hänen seuraajansa kotoutumispalvelujen vastuualueella on Britt-Marie 
Karlsson. 
 
Centria Ammattikorkeakoulu 
Opetus verkossa. Harjoitteluja voitu melko hyvin toteuttaa – osa siirtyy. Hankkeista RoboSote ja Green Care 
jatkuvat. Tarkoitus että uusia ei nyt haeta. Kevään yhteishakuun valmistaudutaan, toinen kerta sähköinen 
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haku kaikilla korkeakouluilla. Perusopetuksessa haastetta – osalla opiskelijoita on haastavaa ja tuen tarve 
näkynyt selkeästi. 
 
Ensi- ja turvakoti ry 
Ensi- ja turvakotiyhdistys on itsenäinen toimija, valtakunnallisessa organisaatiossa. Kohdennettuja toiminta-
avustuksia on Lapsi-, perhe- ja väkivaltatyöhön STEAlta.  Vauva- ja väkivaltatyön teemoissa kehittämistä, 
Green Care –hanke, KP Edun GC hankkeessa sekä yksi oma sisäinen hanke, jota Vaasan yliopisto tukee. 
Valtakunnallisena menossa: vaikuttavuus esiin asiakaskokemuksen mittauksella. Lapin yliopiston kanssa 
yhteistyötä; 1 vuosi jäljellä hankkeessa.  
 
Kosti ry  
- Järjestöt mukana muutoksessa eli JMMKP (Järjestö2.0): Toiminta keskittyy Kostin ja yleisen 

järjestöviestinnän kehittämiseen (eviljo.fi) sekä kuntajärjestöyhteistyön edistämiseen mm. hyte-työssä. 
Hanke kokoaa Kostin uutiskirjeen, joka sisältää tietoa Kostin toiminnasta ja järjestökentän 
ajankohtaisista asioista https://www.siltakokkola.fi/kosti-ry/uutiskirjeet/.  

- JMMKP ja SILTA toteuttavat pieniä pyöreitä pöytiä eli keskusteluiltoja ajankohtaisista teemoista ja 
verkostoitumista keskustelijoiden kesken. Seuraava 23.2. aiheella lasten ja nuorten jaksaminen 
https://www.siltakokkola.fi/ajankohtaista/tervetuloa-pieneen-pyoraan-poytaan/  

- SILTA ja sen koordinoima vapaaehtoistoiminnan yhteistyöryhmä toteuttaa 14.4. klo 18-20 
Vapaaehtoistoiminnan webinaarin aiheella ”sukupolvet kohtaavat”. 

- OLKA Kokkola julkaisee SairaanHyvääSeuraa-podcasteja. He haastattelevat alueen paikallisyhdistyksiä ja 
kertovat OLKAn toiminnasta. https://olkatoiminta.fi/sairaan-hyvaa-seuraa-nyt-myos-podcastina/ 
Podcastit ovat saaneet valtakunnallista näkyvyyttä OLKA-verkostossa. Keskussairaalassa aloitetaan 
parhaillaan osastoyhteistyötä sairaalavapaaehtoistoiminnassa. 

- KESTÄVÄ VERNA -hanke saatetaan loppuun 2021. Yhteistyötä hankkeen käytännön toimista vertais-, 
tuki- ja vapaaehtoistoimintana Kosti ry on käynyt mm. Soiten Hoito ja hoiva-yksikön, SPR 
ystävätoiminnan ja Keskipohjalaiset Kylät ry:n kanssa. 

- Kosti ry on hakenut kahta uutta STEA-avustusta. Omana hankkeena Digi tutuksi – jäsenyhdistykset 
verkkoon -hanketta sekä Järjestöklinikka-yhteishanketta POHY eli Pohjanmaan Yhdistykset ry:n, Vaasa ja 
Yhteisöjen Yhdistys ry:n, Seinäjoki kanssa. Hankkeen tarkoitus olisi auttaa jäsen- ja paikallisyhdistyksiä 
yhteistyömuotoja kehittämällä oppilaitosklinikan, yritysklinikan, hankeklinikan ja jäsenhankintaklinikan 
avulla.  

- Kosti ry on Maakunnallisten verkostojärjestöjen neuvottelukunnan jäsen. Neuvottelukunnan ja SOSTEn 
kanssa yhteistyöllä toteutuva Järjestöjen sote-muutostuki kokonaisuus käynnistyy maakunta-alueittain. 
Keski-Pohjanmaa kuuluu Pohjoisten maakuntien alueeseen (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Keski-
Pohjanmaa). Tämän alueen aluetyöntekijä on valittu ja hän on Johanna Saarivaara Kainuusta. 
Aluetyöntekijä tulee tekemään yhteistyötä alueiden RU- ja TSOTEK-kehittämistyössä. Tätä toimintaa 
toteuttivat aiemmin maakunnalliset Järjestö 2.0-hankkeet. 

 
KPSPY ry 
Kuten edellisenkin kokouksen aikaan, niin alkuvuosi on mennyt kiinteistöjen remonttiasioiden 
järjestelemisessä, uusien toimitilojen suunnittelemisessa, sekä välivuokrattavien vuokra-asuntojen 
hankkimisessa. Eli pyrimme päivittämään toimintaamme vastaamaan tämän päivän tarpeita ja vaatimuksia. 
Monenlaista mielenkiintoista asiaa viritteillä. 
 
Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius  
Sosiaalialan maakuntaseminaari 17.3. iltapäivällä, pääpuhujana Maija Mänttäri- van der Kuip. 
Organisoitu henkilökunta toteuttamaan VTR-hankkeita.  
Lastensuojelu 
Vammaispalvelut 

https://www.siltakokkola.fi/kosti-ry/uutiskirjeet/
https://www.siltakokkola.fi/ajankohtaista/tervetuloa-pieneen-pyoraan-poytaan/
https://olkatoiminta.fi/sairaan-hyvaa-seuraa-nyt-myos-podcastina/
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Vanhuspalvelut 
Ikääntyneen väestön turvaaminen; yhteenkään palveluasumisen, kotipalvelun tai kotihoidon asiakkaaseen 
ei ole korona tarttunut. 
STM:n rahoittamassa Soite 2.0 sote-keskus –hankkeessa hoidon ja hoivan alalla on kolme osahanketta. 
Ventuskartano ry   
Joulukuussa laitettiin myyntiin entisen Hermannin kiinteistö. Aktiivista työtä on tehty Kokkotyösäätiön 
tilanteen suhteen. Vuosi 2021 uuden toimintatavan, strategian ja sääntöjen valmistelua niin, että ne 
voidaan ottaa käyttöön vuoden 2022 alusta. 
 
Esitys:  
Todetaan saapuneet ajankohtaiskatsaukset.  
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi ohjausryhmälle esitetyt tilannekatsaukset ja sähköpostissa voi lähettää vielä 
täydenyksiä.  
 
  
8 § Tiedoksi  

17.3.2021 klo 12-16 Sosiaalialan maakuntaseminaari. 
 

 

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

 
 
 

9 § Kokouksen päättäminen  
 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 12.05. 

 


