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Keski-Pohjanmaan ohjausryhmä 

 

Kokous 1/2018      Pöytäkirja   
 
Aika: Maanantai 12.2.2018 klo 13.00–15.00 
Paikka: Yritystalo Evaldissa kokoustila Aava, Ristirannankatu 1, Kokkola.  
 
Läsnä: 
Tarja Oikarinen-Nybacka, Soite, puheenjohtaja 
Iiris Jurvansuu, SONet BOTNIA ja Soite, sihteeri 
Marja Paananen, Soite 
Tanja Witick, Soite 
Pirjo Forss – Pennanen, Centria amk 
Niina Rantamäki, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius   
Ronnie Djupsund, Kokkotyö Säätiö r.s.  
Sirpa Nevasaari, Silta yhteisöklubi / Kosti ry 
Markku Kallinen, Ventuskartano ry 
Arto Rautajoki, SONet BOTNIA 
 
Poissa 
Jussi Salminen, Soite 
Leena Sundell, Kpedu 
Anne Sormunen, Keski-Pohjanmaan liitto 
Marjut Levoska, KPSPY ry 

 
 
1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. 
 
2 § Esityslistan hyväksyminen 
Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsussa lähetetty esityslista. 
 
3 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen 
Esitys: Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. 
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja tarkennuksella, joka koski 5 § / Yhteisöklubi 
Sillan toimintakatsausta. 
 
4 § Toimintakertomuksen 2017 hyväksyminen 
Kehittämissuunnittelija esittelee Henri Nevalaisen ja Iiris Jurvansuun tekemän 
toimintakertomuksen. 
Esitys: Ohjausryhmä tekee mahdollisesti tarvittavat muutokset ja hyväksyy toimintakertomuksen. 
Päätös: Ohjausryhmä teki täydennyksiä toimintakertomukseen ja hyväksyi liitteenä olevan 
toimintakertomuksen.   
 
5 § Kevään kokousaikojen sopiminen 
Esitys: sovitaan keväälle kolme kokousaikaa ja –paikkaa. 
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Päätös: Ohjausryhmän kokoukset pidetään 16.4. klo 11.00 ja 11.6. klo 13.00. 
 
6 § Hanketilanteet Keski-Pohjanmaalla toteutettavissa sosiaalipalvelujen kehittämishankkeissa 
Lyhyet tilannetiedot hankkeista PRO SOS, KP LAPE, KP OTE, LuMOaVa 

PRO SOS: Tammikuussa 2 pv palveluohjaus-osion valmistelua. Maaliskuussa tulossa 
palveluohjauksen ja aikuissosiaalityön yhteinen päivä, jossa tarkennetaan aikuissosiaalityön 
sisältöjä palveluohjauksessa käytettäväksi.  Jatkossa palveluohjauksen sisältöjen määrittely  
tullaan laajentamaan myös muihin sosiaalipalveluihin  
Yliopistokeskuksessa on pidetty 4. yhteiskehittämispäivä.  
Lisäksi on tulossa on sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen verkostodialogi.  

 KP LAPE: Lapset puheeksi menetelmän –starttipäivä oli 9.2.2018. Perhekeskusseminaari 
22.2.2018. kaupungintalolla. Projektipäällikön vaihdos; Arja Seppälä aloitti 
projektipäällikkönä 1.2.2018 alkaen, kun Andreas Blanco Sequeiros toimii perheiden 
palvelujen vt. toimialuejohtajana.  Lisätietoja: http://www.soite.fi/sivu/lape .  
Lapeen liittyen käynnistyy Lapset puheeksi –menetelmän kouluttajakoulutus ja LAVA 
(Lapsivaikutusten arviointi) –koulutuksia on tulossa. 
KP LAPE –hankkeen ulkopuolella ovat meneillään mm. verkostokonsulttikoulutus (7 hlöä), 
MDFT - ja Voimaperheet –koulutukset.  

 PTT-hankeen monialaisen yhteistyön toimintamallin juurruttaminen jatkuu. 

 KP OTE: http://www.soite.fi/sivu/kp_ote_hanke  
Monialaisella yhteistyöllä kohti työelämää –koulutus 13.4.2018. Kouluttajana mm. LT, 
kuntoutuslääkäri Raija Kerätär, Oorninki Oy.  
KP OTE –hankkeen esittely ja PTT-hankkeen juurruttaminen ovat myös ohjelmassa.  

 LUmOaVA: Centrian hallinnoima, ESR Tl 5:stä rahoitettu hanke. Projektityöntekijät Minna 
Koivula ja Harriet Tervonen. Tavoitteena on pilotoida kaikista vaikeimmin työllistyvien 
aktivointia ja motivointia mm. luovilla menetelmillä.  
 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
 

7 §  Ajankohtaiskatsaus osaamiskeskusten ajankohtaisasioihin 
Kehitysjohtaja Arto Rautajoki esitteli ajankohtaisia asioita SONet BOTNIAn taloudessa sekä 
sosiaalialan osaamiskeskusten toiminnassa. SONet BOTNIAn taloustilanne v 2018 on hyvä.  
Vuoden 2017 tilinpäätös on + 61 000€, jolla varaudutaan maksamaan hankkeiden 
kuntarahaosuuksia v 2018. Varautuminen vuoden 2019 oske-rahoitukseen on käynnistynyt.  
Meneillään on myös varautuminen vuoden 2020 oske-rahoitukseen tai sen siirtymiseen 
maakunnille. Vaihtoehtoisia malleja on useampia.  
Sosiaalialan osaamiskeskuksien toiminnassa painottuvat  

 Valmisteluyhteistyö maakunnallisten sote-ja makuvalmistelujen kanssa (TKKI-rakenteet - 
tutkimus, kehittäminen, koulutus ja innovaatiotoiminta - ja muu asiantuntijatoiminta ml. 
substanssialueet), TEAS-hanke – Maakuntien tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
järjestäytymismallit 

 OT(osaamis- ja tukikeskus) -tukikeskusvalmistelu tutkimus ja kehittämistoiminnan 
näkökulmasta, yhteiskehittämörakenne 

 YTA (yhteistyöalue) -valmistelu, TKKI (tutkimus, kehittäminen, koulutus, 
innovaatiotoiminta) –rakenteet 

http://www.soite.fi/sivu/lape
http://www.soite.fi/sivu/kp_ote_hanke
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Liite 1: Diaesitys, Arto Rautajoki: Ajankohtaista SONet BOTNIAn taloudessa ja sosiaalialan 
osaamiskeskusten toiminnassa  
Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
 

8 § 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. 
Sirpa Nevasaari, Yhteisöklubi Silta ja Kosti ry:  
Järjestöjen tietotuotantoon liittyy keskeisesti Järjestö 2.0 –hankkeessa tehtävä järjestökartoitus. 
Järjestöyhteistyön kehittämisessä valmistelun kehittämistempo jo huolestuttaa.  Maakuntaan on 
kaavailtu järjestöneuvottelukunta, jonka valmistelussa on tehty nopeita ratkaisuja. Järjestöjen 
kannalta olisi toivottavaa, että järjestökartoituksen tulokset odotettaisiin ensin ja niitä 
hyödynnettäisiin järjestöstrategian ja järjestöjen neuvottelukunnan valmistelussa.   
Tulossa on Järjestöt ja sote-sektori- tapahtuma 6.3. klo 18.00-20.30 Soiten auditoriossa.  
Ronnie Djupsund, Kokkotyösäätiö:  
Sormus – ja Soffan –hankkeet saaneet jatkorahoituksen vuoden 2018 loppuun asti.  
Integra –hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun (ESR TL3)  
Sateliitti-hanke, Kaustisen seutukunnassa (ESR TL 3) Työpajoja käynnistetty ja laadittu Kaustisen 
seutukunnalle työllisyysstrategia, jonka laadinta tilattiin konsulttitoimistolta.  
Uusia hankkeita on valmisteilla.   
Marja Paananen, Soiten aikuissosiaalityö 
Suunnitteilla pilotti Kela:n kanssa tulottomien asiakkaiden tilanteesta (ilman ikärajaa).  
Tanja Witick, Soiten kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut: ODA –hanke etenee. Kehitetään 
digitaalisia palveluja, mm. Omaolo – rakennetaan kansalaisille mahdollisuus selvittää, onko 
mahdollisuus sosiaalietuuksiin kuten esim. vammaispalveluun.  Tanja toimii Soiten digitaalisten 
palvelujen työryhmän puheenjohtajana.  
Pirjo Forss-Pennanen, Centria AMK:  
Remontti vaikuttaa paljon toimintaan. Opiskelijoita n. 250, hakijoita on paljon ja on mahdollisuus 
valita opiskelijat.  Sosiaalialan opetus- ja kehittämistehtävissä on Vierimaan toimipisteessä viisi 
työntekijää, joista kolme osa-aikaisia. Kokkolassa on Talonpojankadun kampuksella kaksi 
kokoaikaista työntekijää. Toiminnan painopiste on opetuksessa ja tavoitteena ammattitaitoinen 
työvoima.  
Niina Rantamäki, KYC :  
Hankkeet jatkuvat, hankkeissa toteutunut vuorovaikutus sosiaalialan tutkimus- asiakkaat-
ammattihenkilöt – on antoisaa. KYC:lle saavat tietoa siitä, mitä käytännössä tapahtuu 
sosiaalipalveluissa. Havaintoja on voitu tehdä mm. sosiaalityön suhteesta terveydenhuoltoon sekä 
sosiaalityön sisäisestä puheesta ja vuorovaikutuksesta sosiaalityön sisällä eri palvelualoilla. 
Maaseutu –sote –hanke käynnistyy.   
Markku Kallinen, Ventuskartano:  
Ventuskartanon henkilökunnan määrä puolittui vuoden vaihteessa, kun Päihdekeskus Portin 
toiminnoista muut paitsi laitoskuntoutus siirtyivät Soitelle.  Päihdekeskus Portti on nyt nimeltään 
Portti.  Ventuskartano kehittää mm. avopalveluita ja nettisivuja. Toimistonhoitajan työpiste on 
siirtynyt Hermanniin. Laitoskuntoutuksen asiakkaista 75 % on maakunnan ulkopuolelta. 
Ventuskartanolla on meneillään myös kehittämishankkeita. 
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Esitys: Osallistujat esittelevät oman organisaationsa ajankohtaiskatsauksen. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ohjausryhmälle. 
 

9 § Tiedoksi   

 SONet BOTNIAn strategiapäivä 19.1.2018 Härmän kuntokeskuksessa. Aineistot: 
http://sonetbotnia.fi/etusivu/SONet_BOTNIAn_strategiapaiva_19.1.2018__178.html  

 Aikuissosiaalityön päivät 30.1.-1.2.2018. Aineistot:  
http://sonetbotnia.fi/etusivu/Valtakunnalliset_aikuissosiaalityon_paivat_31.1._1.2.2018_T
urussa____Uudenlaista_sosiaalityota_yhdessa_rakentamassa__177.html 

 Erityishuoltolain muutokset ja niiden vaikutus työkäytäntöihin – itsemääräämisoikeus ja 
rajoitustoimenpiteet uudessa laissa 6.2.2018 Soiten auditoriossa  

 Soiten sosiaalityön ajankohtaispäivä 14.2.2018 henkilökunnalle. 

 Maakunnallisen aikuissosiaalityön kehittäjäverkosto 14.2.2018, Helsinki.  

 6.3.2018 klo 18 Järjestöt ja sote-sektori yhteisen äärellä, Soiten auditorio  

 9.3.2018 Äitien pyrkimykset ja taloudelliset toimintamahdollisuudet – Katri Viitasalon 
väitöstilaisuus yliopistokeskuksessa 

 X Maakunnallinen sosiaalialan seminaari 21.3.2018 klo 12-16 yliopistokeskuksessa  
www.chydenius.fi/maakuntaseminaari  

 Monialaisella yhteistyöllä kohti työelämää -koulutus 16.4.2017  
 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
 

10 § Muut asiat 
Esitys: Käsitellään mahdolliset muut asiat. 
Päätös: Muita asioita ei ollut.  
 

11 § Kokouksen päättäminen  
Esitys: Päätetään kokous. 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.09. 
 
 
 

 
  
 

http://sonetbotnia.fi/etusivu/SONet_BOTNIAn_strategiapaiva_19.1.2018__178.html
http://sonetbotnia.fi/etusivu/Valtakunnalliset_aikuissosiaalityon_paivat_31.1._1.2.2018_Turussa____Uudenlaista_sosiaalityota_yhdessa_rakentamassa__177.html
http://sonetbotnia.fi/etusivu/Valtakunnalliset_aikuissosiaalityon_paivat_31.1._1.2.2018_Turussa____Uudenlaista_sosiaalityota_yhdessa_rakentamassa__177.html
http://www.chydenius.fi/maakuntaseminaari

