
    

 
Alueellisen ohjausryhmän kokous 

 
 

 
 

Keski-Pohjanmaan ohjausryhmä 

Kokous 2 / 2021  
Muistio  

 

Aika:  Torstai 22.4.2021 klo 14.00 – 15.55 

Paikka:  Teams  
 
Läsnä: 
Tarja Oikarinen-Nybacka, sosiaalijohtaja, Soite, puheenjohtaja  
Marja Paananen, palvelualuejohtaja aikuisten sosiaalipalvelut, Soite  
Minna Lönnbäck, palvelualuejohtaja, perhekeskuspalvelut  
Niina Rantamäki, projektitutkija, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 
Pirjo Forss – Pennanen, sosiaalialan koulutusalapäällikkö, Centria amk 
Sirpa Nevasaari, toiminnanjohtaja, Kosti ry, mukaan klo 14.55    
Tuija Tuorila, hallituksen jäsen, Ventuskartano ry  
Arto Rautajoki, SONet BOTNIA, kehitysjohtaja, esittelijä  
Iiris Jurvansuu, SONet BOTNIA ja Soite, esittelijä ja sihteeri 
 
Muut kutsutut 
Eija Kellokoski-Kari, muutosjohtaja, hankejohtaja Soite 2.0, Soite  
 
Poissa 
Jussi Salminen, osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö, Soite  
Hanna Saarinen, palvelualuejohtaja, asiakasohjaus ja avopalvelut 
Tanja Witick, toimialuejohtaja, vammaispalvelut, Soite   
Anne Sormunen, kansainvälisten asioiden päällikkö, Keski-Pohjanmaan liitto 
Marita Loukiainen, toiminnanjohtaja, Kokkolan ensi- ja turvakotiyhdistys ry 
Heikki Aspfors, asumispalvelujohtaja, Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry  
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1 § Kokouksen avaus  
 
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat.  
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.  
 
2 § Asialistan hyväksyminen  
 
Esitys: 
Hyväksytään kokouskutsun asialista.  
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 
3 § Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Esitys:  
Hyväksytään edellisen kokouksen 1-2021 pöytäkirja. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 
Liite 1: Pöytäkirja 1-2021  
 
4 § SONet BOTNIAn tiedotusasiat ja kansallinen oske-kehittäminen  
 
Kehitysjohtaja Arto Rautajoki esitteli SONet BOTNIAn ja sosiaalialan osaamiskeskuksien ajankohtaisia 
asioita. 
Ajankotaisten aiheiden esittelyyn sisältyi vastikään esiin nostettu suunnitelma sosiaalialan 
osaamiskeskuksien tehtävien siirtymisestä tuleville hyvinvointialueille ja yhteistyöalueille sote-
uudistuksessa. Asiasta olisi tulossa erillinen sosiaalialan osaamiskeskustoimintaa koskeva lakiesitys syksyllä 
2021.  
 
Päätös:  
Ohjausryhmän keskustelussa tuotiin esiin toive kehitysjohtajan osallistumisesta Keski-Pohjanmaalla 
erityisesti TKIO –strategiatyöhön sekä OT-keskuksen jatkovalmistelu-hankkeen aluetyöryhmän ja 
tutkimusryhmän toimintaan, näissä kaikissa käsitellään sosiaalialan kehittämisen rakenteita ja 
toimintasisältöjä.   
Alueohjausryhmä on valmis tukemaan SONet BOTNIAn Pohjoismaisen erityistehtävän toteutumista 
Pohjanmaan hyvinvointialueella, jota kautta tätä tietoa voitaisiin jakaa myös muille alueille.  
SONet BOTNIAlle esitettiin suuret kiitokset siitä, miten VTR –tutkimuksien valmistelua on viety eteenpäin. 
SONet BOTNIA näkyy entistä vahvempana tämän työn ansiosta Keski-Pohjanmaalla. VTR –tutkimukset ovat 
tuoneet uudenlaista innostusta sosiaalialalle yliopistoyhteistyön lisääntymisen vaikutuksesta mm. MoRa –
hankkeessa. Esiin tuli myös Centrian kokemus epäkohdasta rahoituksen perusteissa ja korkeakoulujen 
välisen yhteistyön tavoitteissa, kun tehtyihin hankkeisiin ei saatu rahoitusta.      
 
Liite 2: Kehitysjohtajan katsaus sosiaalialan osaamiskeskustoimintaan  
 
5 § MoRa –hanke ja rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen Keski-Pohjanmaalla 
 
Jyväskylän yliopiston toteuttama MoRa-hanke - Monitoimijaisen rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli 
tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa on käynnistynyt. Projektitutkija Niina Rantamäki esittelee 
hankkeen lähtökohtia ja toteuttamista erityisesti Keski-Pohjanmaalla. SONet BOTNIA on hankkeessa 
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osatoteuttajana. Rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen sisältyy myös valtakunnalliseen Sosiaalihuollon 
kehittämisohjelma osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta, mihin Soite osallistuu.  
Asian käsittely kokouksessa: 
Syksyllä on tulossa alueittain toteutettavat työseminaarit. SONet BOTNIAn tehtävänä on tukeminen alun 
organisoitumisessa sekä tulosten jalkauttamisessa vuoden 2022 loppupuolella.  
Tutkimuslupakäytännöt ovat osoittautuneet hyvin erilaisiksi ja haasteelliseksi tehtäväksi laajassa 
tutkimushankkeessa, ja esiin nousi kysymys, voisiko sosiaalialan osaamiskeskusverkosto tehdä jotakin 
käytännön parantamiseksi.  
 
Esitys:  
Projektitutkija Niina Rantamäki esittelee tutkimushankkeen lähtökohdat ja toteutuksen etenemistä 
erityisesti Keski-Pohjanmaalla. Ohjausryhmä käy keskustelun projektitutkijan esittämien aiheiden ja 
kysymysten pohjalta.  Merkitään asian käsittely tiedoksi ohjausryhmälle. 
 
Päätös:  
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Soitessa odotetaan ilolla rakenteelliseen sosiaalityöhön tulevia malleja.  
 
Liite 3: Esitys MoRa –hankkeesta 
 
 
6 § Soiten SoTe –TKIO- strategian laadinta ja SONet BOTNIAn näkökulmia  
 
Soiten SoTe –TKIO –strategian laadinta on käynnistynyt osana Soite 2.0 Rakenneuudistus –hanketta. 
Valmistelutyön pohjana on aiemmin sote-makuntauudistuksessa kerätty haastatteluaineisto, jota 
täydennetään parhaillaan ensin Soiten sisäisen TKIO- tilanteen osalta ja toukokuussa laajentaen Soiten 
ulkoisen TKI:n keskeisiin tahoihin. Strategian laadintatyötä koordinoivat hankekoordinaattorit Tuija Tuorila 
(Rakenneuudistus- hanke) ja Iiris Jurvansuu (sote-keskus ja SONet BOTNIA). SONet BOTNIA, integroituneena 
Soiten toimintaan (Osallisuus ja kehittämisen tuki –vastuualueella 1.1.2021 alkaen), sijoittuu Soiten 
sisäiseen TKIO-toimintaan. Valmistelu etenee vaiheistetusti erityyppisten TKIO – osapuolten kanssa.  
Järjestöjen SoTe –alaa koskevan TKIO –toiminnan osalta halutaan kuulla ohjausryhmän järjestöedustajia 
sekä Keski-Pohjanmaan liiton edustajan näkemyksiä toimivasta tavasta, miten TKIO –teemojen työstäminen 
saadaan strategiaan mukaan syksyllä 2021.   
 
Myös SONet BOTNIAn muissa maakunnissa on meneillään TKIO- teeman linjauksien, verkostojen ja 
toimintamallien valmistelutyö osaksi tulevien hyvinvointialueiden rakenteita.  
Kokoukseen on kutsuttu mukaan Soite 2.0 hankejohtaja Eija Kellokoski-Kari keskustelemaan tästä asiasta.  
Hankekoordinaattorit Tuorila ja Jurvansuu esittelevät tilannekatsauksen strategian laadinnassa. 
 
Esitys:  
Ohjausryhmä käy keskustelun sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan kannalta tärkeistä asioista, joita 
esitetään huomioitavaksi Soiten SoTe –TKIO-strategian laadinnassa.  
 
Päätös: 
Keskustelussa todettiin mm. että sosiaalialan painoarvo kasvaa mm. VTR –tutkimusten ja sote-uudistuksen 
myötä. TKIO-strategian laatiminen on tässä ajassa tärkeää, se tuo paljon mahdollisuuksia ja edellyttää 
linjauksien tekemistä Soitessa ja yhteistyöalueella.  Järjestöyhteistyön osalta sovittiin hankeasioihin liittyvä 
TKIO –keskustelu Pienet pyöreät pöydät –tapaamisessa syyskaudella. Asiaa valmistellaan Sirpa Nevasaaren 
kanssa.  
 
Liite 4: Soite SoTe –TKIO –strategian laadinta –projektisuunnitelma 
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7 § Katsaukset osallistujien organisaatioiden ajankohtaistilanteisiin  
  
Aikuissosiaalityö  
VTR –hanke MoRa:n yliopisto-yhteistyö on toiminut osaamisen kehittämisenä ja tiedonjakamisena 
aikuissosiaalityön fokusryhmän kautta. Tuonut uudenlaista innostusta.  
Perheiden palvelut 
Hoito ja hoiva / Ikääntyneiden palvelut 
Vammaispalvelut 
Keski-Pohjanmaan liitto  
Centria ammattikorkeakoulu Oy 
Eniten hakijoita Centriassa sosionomi-koulutuksiin; päiväopetus 38 paikkaa / 321 hakijaa, monimuoto-
opetus 38 paikkaa / 599 hakijaa, yhteensä 920 hakijaa. Hyvistä saa valita. Aloitetaan ylimääräinen 
monimuotoaloitus, esitys 1/22 Kokkolassa 24 aloituspaikkaa. Haku syksyllä.  
Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 
Sosiaalityön maisteriopintoihin tuli 300 hakemusta, joista 148 ensisijaista. Huippuluvut. Hakukriteereissä oli 
muutos. Kokkolan ja Jyväskylän avointen koulutuksien integroituminen etenee. Sosiaalityön lehtorin paikka 
on avoimessa haussa.   
Kokkolan Ensi- ja turvakoti ry 
Kosti ry  
Yhteisöjen yhdistyksien Järjestöklinikka –hanke on saanut rahoituksen. 
KPSPY ry 
Ventuskartano ry 
 
Esitys:  
Todetaan saapuneet ajankohtaiskatsaukset.  
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi osallistujien esittämät ajankohtaiskatsaukset. 
 
  
8 § Tiedoksi (luettelo, josta keskusteluun nostetaan vain asioita osallistujien kysymysten perusteella) 

 

 SONet BOTNIAn sosiaalialan digitaalisten ajankohtaiskatsausten toukokuun tilaisuudet ja 
aiheet:  

Perjantai 7.5.2021, klo 8.30 – 9.00 (varaus klo 9.30 saakka):  
”Lähestymiskieltoprosessi - mitä ammattilaisen olisi hyvä huomioida & millaista apua on 

saatavilla”   toiminnanohjaaja Tiina Autio, Rikosuhripäivystys   

Ennakkoilmoittautuminen Teams-verkkotilaisuuteen viimeistään 5.5.2021 mennessä: 

https://link.webropolsurveys.com/S/0FE9A61357CAA279 

Lähetämme linkin ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.  

  

Perjantai 28.5.2021, klo 9.30 – 10.00 (varaus klo 10.30 saakka) 
Näkökulmia monialaiseen kirjaamiseen; monialaisen kirjaamisen oppaan esittelyä” 

sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Päivi Niiranen, Kansakoulu III-hanke, SONet BOTNIA 

Ennakkoilmoittautuminen Teams-verkkotilaisuuteen viimeistään 26.5.2021 mennessä: 

https://link.webropolsurveys.com/S/637980F057CDDAD9 

Lähetämme linkin ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.  

 

 Soite 2.0 sote-keskus – hankkeessa muiden sosiaalihuollon teemojen tilanne 

o  Sosiaalihuollon kehittämisessä AVAIN –mittarin pilotointi, työikäisten asiakassuunnitelman 

valmistelu, Matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa, asukastoiminnan kehittämistä 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flink.webropolsurveys.com%2FS%2F0FE9A61357CAA279&data=04%7C01%7Ctuula.mulju%40vaasa.fi%7C1540710997b043fdcd5108d903d1ba7f%7Cca90073cd8ee46ecb57cb4683bbb42cb%7C0%7C0%7C637545021588276522%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2u0cV%2BAehbO1nsXHfkDVG7%2FAyuIq5gdsD75YfCOzYZM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flink.webropolsurveys.com%2FS%2F637980F057CDDAD9&data=04%7C01%7Ctuula.mulju%40vaasa.fi%7C1540710997b043fdcd5108d903d1ba7f%7Cca90073cd8ee46ecb57cb4683bbb42cb%7C0%7C0%7C637545021588286514%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZJkGOkNM60sgETZJoZNNgCZqZ0RwQmyfWViNY%2BKukP8%3D&reserved=0
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o Omais- ja perhehoitokeskuksen kehittämistoimenpiteitä työstää 14 työryhmää 

o Perhekeskuksen kehittäminen etenee useilla kehittämisteemoilla  

o Kokemusosaamisen monipuolistamisen hankkeessa kokemusosaajien välitystä osahankkeille  

ja järjestöyhteistyötä  

o  HYTE; Eilintapavalmennuksen osahankkeessa pilottiryhmiä etävalmennuksessa ja 

koulutusohjelma valmisteltu, seurantamittarit määritelty ja tutkimussuunnitelma laadittu 

o Kotiin järjestettävät palvelut; digitaalisten asiointien määrä lisääntyy, kotikuntoutumisessa 

henkilöstön osaamisen kehittämistä, jokilaaksojen 24/7 yöpäivystys pilotointivaiheeseen  

o PTT-prosessin päivittäminen etenee, monialainen työryhmä 

 

 Rakenneuudistus –hankkeen sosiaalihuoltoa koskevien osien tilanne  

o OT-keskuksen jatkovalmistelu –hankkeen aluekoordinaatioryhmä koontunut kolme kertaa. 

Pohjois-Suomen yhteinen työpaja 12.4. työsti OT-keskustoiminnalle alueilta nousevia 

kehittämistarpeita ja niiden priorisointia. Digitaalisten palvelujen työryhmä kokoontui ensi 

kerran 22.4.21. 

o Etäasioinnin kehittämisessä  työpajasarjassa kehitetään etäasioinnin toimintamallia  

o Soiten SoTE –TKIO –strategian laadinta käynnistynyt  

 

 Muiden, erillisrahoitushankkeiden tilanne   

o Meidän mielessä – hanke käynnistynyt, hanketyöntekijä Tarja Viitala aloitti huhtikuussa.    

o Monialainen lastensuojelu Pohjois-Suomessa käynnistynyt, Keski-Pohjanmaan osahankkeessa 

kehittämiskoordinaattorina Tiina Similä.  

o KP Työkyky –hanke etenee suunnitelman mukaan. Useita koulutuksia tarjolla hankkeen 

kautta.  

 

 

Esitys 
Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 
 
Päätös 
Merkittiin tiedoksi ohjausryhmälle.  
 
9 § Kokouksen päättäminen  

 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.55. 


