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Keski-Pohjanmaan ohjausryhmä 

 

Kokous 2/2018      Muistio   
 

Aika: Torstai 19.4.2018 klo 9.00-11.00  
 
Paikka: Yritystalo Evald, kokoustila Reimari Ristirannankatu 1, Kokkola.  
 
Läsnä: 
Tarja Oikarinen-Nybacka, Soite, puheenjohtaja   
Jussi Salminen, Soite  
Marja Paananen, Soite   Johanna Alatalo, Soite   
Tanja Witick, Soite   Miia Luokkanen, Soite 
Pirjo Forss – Pennanen, Centria amk   
Niina Rantamäki (KYC)  Anu-Riina Svenlin, Kokkolan 
yliopistokeskus Chydenius  
Leena Sundell, KP edu   
Anne Sormunen, Keski-Pohjanmaan liitto   Jukka Ylikarjula  
Ronnie Djupsund, Kokkotyö Säätiö s.r.  
Sirpa Nevasaari, Kosti ry / Yhteisöklubi Silta  
Tuija Tuorila, Ventuskartano ry   Markku Kallinen 
Leena Veiskola, KPSPY ry    Marjut Levoska  
Arto Rautajoki, SONet BOTNIA, esittelijä 
Iiris Jurvanrisuu, SONet BOTNIA ja Soite, esittelijä ja sihteeri 
 
1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat. 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.  
 
2 § Esityslistan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään esityslista.  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 
3 § Edellisen pöytäkirjan tarkistaminen 
Esitys: Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. 
Päätös: Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 
4§ Ajankohtaiskatsaus SONet BOTNIAn ja osaamiskeskusten asioihin  
Kehitysjohtaja Arto Rautajoki esittelee SONet BOTNIAn ja osaamiskeskusten yhteisiä ajankohtaisia 
asioita.  
Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 

Käsittely: Kehitysjohtajan esityksen mukaan on varauduttava kuntarahoituksen lisäämiseen 
osaamiskeskuksessa. Valtakunnallinen valtionrahoitus oske:ille on vielä 750.000 € pienempi 
kuin vuoden 2017 rahoitus 3,0 Meur. 
STM:llä on TEAS –hanke, jossa on menossa haastattelukierros sote-yhteistyöalueilla 
tutkimuspohjaisen TKI –rakenteen organisoimisesta ja yhteensovittamisesta yhteistyöalueen 
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maakuntien kanssa. Tuloksena odotetaan ehdotuksia TKI –toiminnan nykyistä paremmasta 
organisoimisesta. TKI –rakenteen valmistelusta pohjoisella yhteistyöalueella ei ole saatu 
tilannetietoa SONet BOTNIAlle. Pirjo Forss-Pennanen kertoi, että Centria on mukana POPSTER 
–valmistelun suunnittelutyöryhmässä Ylivieskan edustajana.  Marja Paananen totesi 
tarvittavan vahvaa keskitettyä tilastollista osaamista, järjestelmäosaamista ja vahvaa 
tiedontuotannon tukea maakuntiin.  Osaamis- ja tukikeskustoiminnan (OT) kehittäminen 
etenee LAPE-hankkeessa. THL valmistelee yhteiskehittämispäivää keväällä Rovaniemelle. 
STM:llä on TKI-toiminnan (Tutkimus, kehittäminen, innovaatiotoiminta) muutosohjelma, jota 
Kirsti Varhila vetää.  
Valtioneuvosto on 18.4. uusinut osaamiskeskusneuvottelukunnan vuosille 2018-2020. 
STM on esittänyt ammattikorkeakoulujen verkostolle pyynnön palveluohjauksen 
kehittämishankkeesta monialaisena toteutuksena. 
Valtakunnallinen selvitys sosiaalihuollon palvelurakenteesta ja sen vaihtelusta eri puolilla 
maata on valmistumassa 5/2018 ja julkaistaan 7/2018. 
PRO SOS –hankkeelle esitetään jatkoajan hakemista 31.7.2019 saakka. Hankkeelle varatulla 
määrärahalla on tarkoitus jatka pidemmän aikaa.  

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi kehitysjohtajan esitys.  
 
 
5§ Katsaus Keski-Pohjanmaan maakuntavalmisteluun sote:n näkökulmasta  
Kehittämissuunnittelija, maakuntastrategian valmistelun koordinoija Saara Lång esittelee 
maakuntastrategian valmistelun kokonaisuuden ja sote-palveluja strategiavalmistelussa. 
Esitys: Ohjausryhmä keskustelee aiheesta. Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle  
Käsittely: Saara Lång esitteli maakuntastrategian valmistelun mallin, sisältörakenteen ja vaiheen. 

Sote-palvelustrategia tulee omana osanaan sisältymään maakuntastrategiaan. Maakunnan 
palvelulupaus on keskeinen asia, joka tullaan tiedottaman asukkaille. Valtakunnallinen 
indikaattorien määrittely tulee olemaan yhtenäinen koko maassa.  Maakuntastrategiaa 
täydentävät useat liitteeksi tulevat suunnitelmat, mm. lasten ja nuorten palvelujen strategia, 
jonka LAPE laatii. Kehittämisyksikkö on Jussi Salmisen johdolla valmistanut OSALLISTU –
suunnitelman asiakas- ja asukasosallisuuden toteuttamistavoista.  
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teeman valmistelua vetää hyvinvointikoordinaattori 
Henri Nevalainen. Siinä on edetty sekä kuntayhteyshenkilöiden verkoston nimeämiseen että 
toimintamallin määrittelyyn.  
Sirpa Nevasaari toi esiin, että Järjestö –hankkeet ovat keskeisesti valmistelemassa yhdistysten 
osallisuutta ja roolia maakunnissa, mutta yhdistyksien roolia ei vielä ole selkiytetty eikä 
yhdistyksiä osallistettu yhteiseen valmisteluun.  

Päätös: Ohjausryhmä totesi suunnittelun etenevän hyvin jäsentyneesti ja hyvällä 
valmistelumallilla. Merkittiin tiedoksi Saara Långin esitys. Lisäksi SONet BOTNIAn ohjausryhmä 
haluaa tietää, mitä tehtäviä kuuluu sosiaalityölle ja miten sosiaalityön tekeminen toteutetaan 
valinnanvapauden mallissa ja sote-keskuksissa. Tämä tarkentuu sote-järjestämisen 
valmistelun, jota vetää muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari.  Päätettiin ottaa seuraavaan 
kokoukseen tarkempaan käsittelyyn hyvinvointikertomuksiin tulevat minimi-
indikaattoritiedot.  
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6 § SONet BOTNIAn Keski-Pohjanmaan toimintasuunnitelman hahmottelua 2018-2019 
 

Iiris Jurvansuu esittelee alustavaa luonnosta Keski-Pohjanmaan toimintasuunnitelmaksi. Pohjana 
tälle on käytetty mm. Arto Rautajoen kokoamaa yhteistä toimintasuunnitelmapohjaa ja SONet 
BOTNIAn 19.1.2018 strategiapäivän sekä tiimin kehittämispäivän materiaaleja ja keskusteluja.  
Esitys: Ohjausryhmä käy evästekeskustelua suunnitelmaluonnoksen jatkovalmisteluksi. 
Liite 1: SONet BOTNIAn toimintasuunnitelma 2018. 
Päätös: Käytiin alustava keskustelu toimintasuunnitelman tarkennuksista. Todettiin, että 

suunnitelmasta puuttuu mm. digitaalisten sosiaalipalvelujen kehittäminen. Päätettiin, että 
toimintasuunnitelma otetaan hyväksyttäväksi seuraavassa kokouksessa. 

 
7 § 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. 
Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 
Päätös: Todettiin, että Iirikselle voi lähettää sähköpostissa tiedotteita.  

 
8 § Hanketilanteet Keski-Pohjanmaalla toteutettavissa sosiaalipalvelujen kehittämishankkeissa 
Lyhyet tilannetiedot hankkeista PRO SOS, KP LAPE, KP OTE, LUmOaVA 

 PRO SOS – hanketyöntekijä Heli Huhta esittelee hanketta seuraavassa alueohjausryhmän  
kokouksessa  

 Kansa Koulu 2 –jatkohanke on käynnistynyt. Sosiaalihuollon kirjaamisvalmennus 
laajennetaan hankkeessa oppilaitoksiin ja yrityksiin.  

 KP LAPE: Lisätietoja: http://www.soite.fi/sivu/lape.  

 KP OTE: http://www.soite.fi/sivu/kp_ote_hanke  
Monialainen yhteistyö –koulutus oli 13.4.  

 Lisäosio Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus on saanut myönteisen 
rahoituspäätöksen ja hanke on käynnistynyt. 

 Soiten johtoryhmä päätti myöntää 20000 € Soiten sisäiselle projektille KEKRI –
Kehitysvammaisten kriisipalvelun jalkauttaminen Soiten toiminta-alueella. 

 Valmistelussa maakunnallinen hanke Myötätuulta työelämään, ESR TL 5 hanke lokakuussa 
päättyvään hakuun. 

 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
9 § Tiedoksi 
17.4. Maakunnallistuvan aikuissosiaalityön verkoston skype-kokous  
20.4. Kuntaliiton järjestämä maakuntaseminaari Kokkola-salissa klo 12-15. Avoin tilaisuus.  
26.4. Valtioneuvoston järjestämä Oma maakunta –kutsuseminaari.  
28.-29.4. Seniorimessut Pohjanmaalla Kokkolassa  
4.5. Seinäjoella klo 12-15 OhjaajaVerstas Pohjanmaan maakuntien VOIKUKKIA  -ohjaajat ja 

verkosto. Ilmoittautumiset ma 24.4. mennessä alla olevassa viestin ilmoittautumislinkin kautta 

http://www.soite.fi/sivu/lape
http://www.soite.fi/sivu/kp_ote_hanke
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tai sähköpostitse Virpille virpi.kujala@sininauha.fi .  Samanlainen OhjaajaVerstas pidetään 
Oulussa 5.6.2018.  

7.5. Kosti-ilta Silta yhteisöklubilla, järjestää Järjestö 2.0 –hanke sote-palveluntuottajille klo 13.30-
16.00.  

8.-9.5. Valtakunnalliset TERVE SOS –messut Hämeenlinnassa. Soitella oma osasto ja SONet BOTNIA 
osaamiskeskuksien yhteisosastolla. 

17.5. Maakunnan tavoite- ja sidosryhmäseminaari Kaustisella kansantaiteenkeskuksessa  
17.5 Helsingissä ja 22.5 Oulussa: Valvira järjestää sosiaalihuollon ammattihenkilölain 
toimeenpanosta kaksi samansisältöistä tilaisuutta. 
21.5. Tietosuojailta järjestöille Silta yhteisöklubilla. 
 

 VATE –johtoryhmä on nimennyt valtakunnallisiin maakuntavalmistelun verkostoista Demokratia 
ja osallisuus –verkostoon Keski-Pohjanmaalta Jussi Salmisen, varalla Iiris Jurvansuu. 

 Iiris Jurvansuu on valmistellut ennakointidialogin tilaamista monialaisen kehittämisen TKI-
valmisteluun liittyen sotemaku-uudistukseen. Tilannetietoa kokouksessa.  

 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
 
10 § Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00 ja totesi seuraavan kokouksen ajankohdan 11.6. 
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