
    

 
Alueellisen ohjausryhmän kokous 

 
 

 
 

Keski-Pohjanmaan ohjausryhmä 

 
Kokous 2/ 2019     Pöytäkirja    
 
Aika: Perjantai 15.3.2019 klo 9:00 -  12.25  
 
Paikka: Centria AMK, Talonpojankatu 2, kokoushuone 203    
 
Läsnä: 
Tarja Oikarinen-Nybacka, Soite, puheenjohtaja 
Jussi Salminen, Soite 
Marja Paananen, Soite     
Tanja Witick, Soite  
Pirjo Forss – Pennanen, Centria amk    
Niina Rantamäki, KYC  
Leena Sundell, KPedu  
Anne Sormunen, Keski-Pohjanmaan liitto      
Sanna-Mari Levijoki, Kokkotyö Säätiö s.r.  
Sirpa Nevasaari, Kosti ry / Silta  
Tuija Tuorila, Ventuskartano ry    
Heikki Aspfors, KPSPY ry   
 
Anne Saarijärvi, SONet BOTNIA, kehitysjohtajan sijainen, esittelijä 
Iiris Jurvansuu, SONet BOTNIA ja Soite, esittelijä ja sihteeri 
 
Aluksi kiersimme Centrian uudistettuja tiloja Pirjo Forss-Pennasen opastamana. Tilat olivat avarat, modernit 
ja monipuoliset. Lähtökohtana on ollut opiskelijalähtöisyys suunnittelussa.  
 
1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat. 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Todettiin läsnäolijat. 
 
2 § Esityslistan hyväksyminen  
Esitys: Hyväksytään kokouskutsun esityslista. 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 
3 § Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
Päätös: Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja hyväksyttiin. 
 
LIITE 1: Pöytäkirja kokouksesta 15.1.2019 
 
4 § Ajankohtaiskatsaus SONet BOTNIAn ja osaamiskeskusten asioihin 
Kehitysjohtajan sijainen YTL Anne Saarijärvi esittelee SONet BOTNIAn ja osaamiskeskuksien ajankohtaisia 
asioita. Kokouksessa vs. kehitysjohtaja esitteli SONet BOTNIAn johtoryhmän päättämistä painopisteistä 
toimintasuunnitelmaan, jota tullaan täsmentämään kehittämispäivässä Härmässä 12.4. PRO SOS –hanke ja 
Kansa-koulu II –hankkeet päättyvät vuoden loppuun mennessä. Hankkeiden järjestämiä tilaisuuksia on mm. 
PRO SOS –hankkeen SONet BOTNIAn seminaari 9.5. Härmässä. Valtakunnallisesti osaamiskeskusjohtajat 
ovat valmistelleet kannanottoja mm. sosiaalialan tutkimuksen turvaamiseksi. Lisäksi Anne esitteli 
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meneillään olevat selvitykset, joiden raportit valmistuvat kevään aikana. Anu Muuri THL:sta kävi oman 
selvityksensä tiimoilta haastattelemassa SONet BOTNIAn tiimiä 11.3. Seinäjoella.  
 
Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 
Päätös: Ohjausryhmä keskusteli ajankohtaisista asioista ja totesi, että sosiaalialaa koskevia mielenkiintoisia 

raportteja on odotettavissa keväällä. Merkittiin tiedoksi ohjausryhmälle. 
 
LIITE 2: SONet BOTNIAn alueellinen ohjausryhmä 15.3.2019 Anne Saarijärvi 
 
5 §  SONet BOTNIAn kehittämispäivä 12.4. 2019 
 
Johtoryhmän päätöksen mukaisesti SONet BOTNIAn kehittämispäivä järjestetään perjantaina 12.4.2019 klo 
9-13.30 Härmän kylpylässä. Kehittämispäivään kutsutaan johtoryhmän ja alueellisten ohjausryhmien 
varsinaiset ja varajäsenet, SONet BOTNIAn vakinainen henkilöstö sekä hanketyöntekijät. Päivän tavoitteena 
on määrittää toimintasuunnitelman painopisteet kuluvalle vuodelle ja vuodelle 2020.  Päivän ohjelma 
esitellään kokouksessa.  
 
Esitys: Ohjausryhmä käy keskustelun kehittämispäivän ohjelmasta. Kartoitetaan alustava tieto 

ohjausryhmän jäsenten osallistumisesta kehittämispäivään. 
Päätös: Ohjausryhmän jäsenistä neljä on ilmoittanut osallistumisesta kehittämispäivään. Puheenjohtaja ei 

voi jäädä työryhmätyöskentelyyn muun työesteen johdosta. Pyritään saamaan ainakin viisi osallistujaa 
Keski-Pohjanmaalta, kehittämissuunnittelija kartoittaa vielä mahdollisia osallistujia.  

 
LIITE 3: Kehittämispäivän ohjelma 12.4. 2019 
 
6 § KP LAPE –hankkeen itsearvioinnin raportti  
 
KP LAPE –hanke päättyi 31.12.2018.  Hankkeen loppuraportti on valmistunut vuoden 2018 loppuun 
mennessä ja sen viimeistelty versio tuli jättää STM:lle helmikuun 2019 loppuun mennessä. SONet BOTNIAn 
valmistama raportti Itsearviointi KP LAPE –hankkeesta valmistui liitteeksi loppuraporttiin.  Itsearvioinnissa 
tulevat esiin hankkeen monet tavoitteet ja toimenpiteet sekä niiden eteen tehty runsas työmäärä, johon on 
osallistunut iso joukko sivistys- ja sote-alan toimijoita maakunnassa. Hankekokonaisuudesta on paljon 
merkittäviä tuloksia, mutta paljon on vielä tekemistä, jotta tulokset saadaan vakiinnutetuksi käytäntöön. 
Toimijat esittivät myös kriittisiä arvioita mm. tulosten Kokkola-keskeisyydestä ja erityislasten aseman 
vähäisestä huomioimisesta hankkeessa.   
LAPE-hankkeen tulosten juurruttaminen ja täytäntöönpano on meneillään maakunnissa. Myös SONet 
BOTNIAn toiminnassa on kaavailtu yhteistyötä LAPE –hankkeiden tuloksien jakamiseksi kehittämisen 
kierrätysiltapäivissä.   
 
Esitys:  Merkitään Itsearviointi KP LAPE –hankkeesta tiedoksi ohjausryhmälle. Ohjausryhmä käy keskustelun 

SONet BOTNIAn roolista LAPE-hankkeen tulosten esittelyssä. 
Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Ohjausryhmä piti hyvänä johtoryhmän näkemystä kehittämisen 

kierrätystapahtumista ja vastaavista, joissa välitetään maakuntien kärki- ja muiden hankkeiden 
tuloksia.  
 

 LIITE 4: Itsearviointi KP LAPE –hankkeesta  
 
7 §   Toimintakertomus vuodelta 2018  
Kehittämissuunnittelija on muokannut ja täydentänyt 15.1.2019 kokouksessa käsitellyn alustavan 
toimintakertomuksen niin, että sen jäsentely on enemmän SONet BOTNIAn toisten maakuntien kaltainen. 
Sisältö on esitelty tässä kattavammin ja SONet BOTNIAN strategiaan perustuvaa rakennetta on selkiytetty. 
Arviointi on myös mukana omana sarakkeenaan.  
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Esitys: Ohjausryhmä hyväksyy SONet BOTNIAN Keski-Pohjanmaan täydennetyn toimintakertomuksena 

vuodelta 2018.   
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Arviointivastausten saamiseksi kehittämissuunnittelija uusii vielä 

osallistumispyynnön ohjausryhmän varsinaisille ja varajäsenille.  
 
LIITE 5: SONet BOTNIAn Keski-Pohjanmaan toimintakertomus 2018, versio 15.3.2018 
 
8 §   Kevään kokousaikojen ajankohtien tarkistaminen  
Kokousajat kesäkuuhun saakka on päätetty.  
Esitys: Tarkistetaan kokousaikojen muutostarve.  
Päätös:  Päätettiin muuttaa klo 9 alkamaan sovittujen kokousten aloitusajat klo 10 alkaviksi, niin 

kehitysjohtaja ehtii aamujunalla Kokkolaan.  
 

9 §. Osallistujien katsaukset ajankohtaistilanteeseen 
 

Alueohjausryhmä on sopinut, että joka kokouksessa varataan aikaa osallistujien ja heidän omien 
organisaatioidensa ajankohtaisen tilanteen esittelyyn. Samalla voi tiedottaa muita toimijoita tulossa 
olevista asioista. Osallistujia pyydetään lähettämään sähköpostissa nämä esittelyt Iiris Jurvansuulle 
liitettäväksi esityslistaan ja pöytäkirjaan. 
 
Centrian johdolta on tullut esitys, että mikäli alueella halutaan järjestää paneelia tms. vanhustyön 
tilanteesta, niin Centria voi tarjota tilat ja kahvit yleisötilaisuuteen.  Otetaan kehittämisyksikössä 
käsittelyyn. Mahdollisesti vanhustyön kehittäjäryhmän voisi kutsua koolle tämän asian tiimoilta.  
 
Esitys: Käydään läpi ennalta lähetetyt ajankohtaiskatsaukset ja muut kokousajan puitteissa.  
Päätös: Päätettiin käydä tilannekatsaukset seuraavassa kokouksessa.  
  
10 §. Muut asiat 
Muita asioita ei ollut. 
 
11 §  Tiedoksi  
 

1. Soiten hakema ENTER! Eteenpäin elämässä – rahoitushakemus on edennyt MYR:in käsittelyyn 
20.2.2019 pidettävään kokoukseen. 

 

2. Soiten asiakasraateja täydennettiin helmikuussa 2019 täydennyshaulla. Raadit aloittivat vuoden 
2019 toiminnan yhteisellä kokoontumisella 19.2.2019. Perheiden palvelujen asiakasraadin vetäjänä 
toimii hyvinvointikoordinaattori Tuija Tuorila, työikäisen väestön asiakasraadin vetäjänä 
kehittämissuunnittelija Saara Lång ja ikääntyneiden asiakasraadin vetäjänä palvelualuejohtaja 
Hanna Saarinen. Asiakasraatien muistiot ja asiakasraatitoiminnan raportti löytyvät Soiten 
verkkosivulta.  

 

3. Pohjalaismaakuntien PRO SOS –hankkeen päätösseminaari on Härmän kylpylässä 9.5.2019.  
 

4. 20.3. klo 12 Sosiaalialan maakuntaseminaari KYC:ssa.  
 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ohjausryhmälle.  
 
12 §  Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 12.25.  


