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Keski-Pohjanmaan ohjausryhmä 

 
Kokous 4 / 2019     Pöytäkirja   
 

Aika: Perjantai 14.6.2019 klo. klo 10.00    
Keski-Pohjanmaan keskussairaala, Mariankatu 16-20, Kokkola 
MY –siipi, kokoushuone Libeck, 2.krs  

 
Läsnä: 
Tarja Oikarinen-Nybacka, Soite, puheenjohtaja  
Jussi Salminen, Soite  
Marja Paananen, Soite     
Minna Kallio-Järvinen, Kosti ry / Silta  
Heikki Aspfors, KPSPY ry    
Sanna-Mari Levijoki, Kokkotyö Säätiö s.r.  
 
Anne Saarijärvi, SONet BOTNIA, vs. kehitysjohtaja 
Iiris Jurvansuu, SONet BOTNIA ja Soite, esittelijä ja sihteeri 
 
Poissa: 
Tanja Witick, Soite  
Leena Sundell, KPedu  
Anne Sormunen, Keski-Pohjanmaan liitto   
Niina Rantamäki, KYC  
Pirjo Forss – Pennanen, Centria amk 
Tuija Tuorila, Ventuskartano ry  
 
 
1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat. 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 
2 § Esityslistan hyväksyminen  
Esitys: Hyväksytään kokouskutsun esityslista. 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 
3 § Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  
 
LIITE 1: Pöytäkirja kokouksesta 17.4.2019 
 
4 § Ajankohtaista SONet BOTNIAssa ja valtakunnallisesti osaamiskeskuksissa  
Vs. kehitysjohtaja Anne Saarijärvi esittelee ajankohtaiskatsauksen: 
 
Tilannekuvan muutos maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu päättyivät, hallitusohjelma on julkaistu, 
mutta sen sisällöt osaamiskeskustoimintaan ovat avoinna.   
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Toimintasuunnitelma täydentyy – 12.4. kehittämispäivässä sekä tiimin, johtoryhmän ja alueellisten 
ohjausryhmien kanssa yhteistyössä on tarkoitus kirkastaa ja konkretisoida aikaisemmin hyväksytyn 
toimintasuunnitelman painopisteitä vuosille 2019 -2020.  
 
Luettelo STM:n ajankohtaisista sosiaalialan kehittämisen tulevaisuutta suuntaava kehittämistyön 
kokonaisuus 2019 / Sisältää tähän mennessä seuraavat julkaistut mietinnöt ja selvitykset 
 

• Kananoja & Ruuskanen: Selvityshenkilön ehdotukset lastensuojelun toimintaedellytysten ja laadun 
parantamiseksi. 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161379/Selvityshenkilon_edellytykset_laste
nsuojelun.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

• Halila, Kaukonen, Malja & Savola (toim.): Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskukset LAPE-
muutosohjelmassa tehdyn valmistelutyön loppuraportti. 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161534 

• Muuri Anu: Sosiaalihuollon tutkimuksen ja kehittämisen rakenteet uudistuvassa sotessa (”3 suositusta 
& 12 toimenpidettä”)  
https://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-4075-8 

• Karjalainen, Metteri & Strömberg-Jakka: TIEKARTTA 2030. Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön 
tulevaisuusselvitys  
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161612 

• Pohjola Anneli: Sosiaalihuollon ammattihenkilölain muutostarpeet 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161536/STM_rap_2019_16_Sosiaalihuollon_
ammattihenkilolain_817_2015_muutostarpeita_koskeva_selvitys.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

• Liukko Eeva& Nykänen Eeva 2019: Sosiaalityön tulevaisuus. Sosiaalityö julkisena hallintotehtävänä 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161660/Rap_47_2019_Sosiaalityon%20tule
vaisuus.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
Sosiaalialan osaamiskeskusten kannanotot 

 Sosiaalityön yliopistollisen koulutuksen, tutkimuksellisen kehittämistoiminnan ja 
osaamiskeskittymien turvaaminen 13.3.2019  

 Sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja palvelujen digitalisoinnin osaamisen turvaaminen 3.4.2019 

 Kannanotto hallitusneuvotteluihin 10.5.2019  

 Osaamis- ja tukikeskustoiminta 21.5.2019  
 
Sosiaalialan osaamiskeskuksen uusi avauksia  

 SONet BOTNIAssa: mm. Lapen, aikuissosiaalityön (PRO SOS) – ja Kansa –koulu II –tulosten 
juurruttaminen ja edistäminen   

 Teemallinen kehittäminen: vaikuttavuus (2019), rakenteellinen sosiaalityö, sosiaalityön integraatio 
(2020) 

 Kansallisesti osaamiskeskuksissa yhteisiä teemoja 
 

Poimintoja hallitusohjelmasta- hallitusohjelma sisältää useita mainintoja sosiaali- ja terveyspalvelujen 
uudistamisesta ja kehittämisrakenteiden ja -resurssien vahvistamisesta erityisesti sosiaalihuollossa.  
 
LIITE 2: KP alueellinen ohjausryhmä 14.6.2019 Anne Saarijärvi 
 
Esitys: Ohjausryhmä käy keskustelun alustuksen asioista. Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 
 
Päätös: Ohjausryhmä totesi, että sosiaalialaa koskevia ajankohtaisia asioita ja raportteja on nyt paljon, ja 

niihin kaikkiin olisi tarpeen perehtyä tarkemmin. Pyritään ottamaan tämä huomioon seuraavissa 
kokouksissa ja aineiston jaossa. Hallitusohjelmassa osaamiskeskuksien kannalta on tärkeintä 
sosiaalialan kehittämisrakenteen selkiyttäminen ja rahoituksen vahvistaminen. Puheenjohtaja totesi 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161379/Selvityshenkilon_edellytykset_lastensuojelun.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161379/Selvityshenkilon_edellytykset_lastensuojelun.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161379/Selvityshenkilon_edellytykset_lastensuojelun.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161534
https://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-4075-8
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161612
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161612
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161536/STM_rap_2019_16_Sosiaalihuollon_ammattihenkilolain_817_2015_muutostarpeita_koskeva_selvitys.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161536/STM_rap_2019_16_Sosiaalihuollon_ammattihenkilolain_817_2015_muutostarpeita_koskeva_selvitys.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161660/Rap_47_2019_Sosiaalityon%20tulevaisuus.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161660/Rap_47_2019_Sosiaalityon%20tulevaisuus.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161660/Rap_47_2019_Sosiaalityon%20tulevaisuus.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161660/Rap_47_2019_Sosiaalityon%20tulevaisuus.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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myös, että rahoitushakuja on todennäköisesti tulossa ja niiden valmisteluun sekä osarahoitukseen 
tulee varautua. Asia merkittiin tiedoksi ohjausryhmälle. 

 
5 § Syyskauden kokousaikojen päättäminen  
 
Esitys: Päätetään ajankohdat neljälle kuukausittain pidettävälle alueohjausryhmän kokoukselle. 

 
Päätös: Päätettiin pitää syyskauden alueohjausryhmän kokoukset seuraavina aikoina: 

 syyskuu   pe 27.9. klo 10 - 12 

 lokakuu  pe 25.10. klo 10 - 12         

 marraskuu  pe 22.11 klo 10-12 
Mahdollinen joulukuun kokousaika päätetään myöhemmin.     

 
 
6 § PRO SOS –hankkeen päättyminen ja tulokset  
 
SONet BOTNIAn hallinnoima PRO SOS –hanke päättyy 31.7.2019 ja hankkeen tulokset kootaan kesäkuun 
loppuun mennessä verkkosivulle www.prosos.fi. Sivustoilta löytyy jo useita valmiita julkaisuja, 
dokumentteja, työkaluja ja valmisteltuja aineistoja hankkeen teemoista ja eri osahankkeista.  SONet 
BOTNIAn maakuntien yhteinen päätösseminaari ja työpaja pidettiin 9.5. Härmän kylpylässä. Siellä 
osallistujat määrittivät työpajassa kunkin maakunnan teemat, jotka otetaan jalkautettavaksi oman 
maakunnan aikuissosiaalityöhön. Kehittämissuunnittelija esittelee Keski-Pohjanmaan aikuissosiaalityölle 
valitut painopisteet.  
 
Kokouksessa Asian käsittelyssä Marja Paananen kertoi, että hankkeen jälkeen jatkavaan maakunnallistuvan 
aikuissosiaalityön verkoston kokoonpano on valmisteilla. Verkoston jäsenten määrä on vielä avoin, esim. 
tuleeko osaamiskeskuksilta yksi kaikkia oskeja edustava jäsen vai useampi.   
 
LIITE 3: Yhteenveto Keski-Pohjanmaa Työpaja 9.5.2019  
 
Esitys:  Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle 9.5.2019 työpajan Keski-Pohjanmaan painopisteet. Ohjausryhmä 

keskustelee Keski-Pohjanmaan aikuissosiaalityön painopisteistä ja määrittelee SONet BOTNIAn ja muiden 
yhteistyötahojen mahdollisesta roolista teemojen toteutuksessa.   

 
Päätös:  Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi Keski-Pohjanmaan PRO SOS –hankkeen toimeenpanoon valitut 

painopisteet. Näistä on lisätietoja ja perustelut liitteessä 3.  
1) Palvelutarpeen arviointi + omatyöntekijyys ja erityisen tuen tarpeessa olevat   
2) Sosiaalinen raportointi ja tiedontuotanto  
3) Sosiaalinen kuntoutus ja toiminnalliset menetelmät  
4) Taloussosiaalityö  
5) Jalkautuva sosiaalityö ja matalan kynnyksen palvelut  

SONet BOTNIAn rooliin sopii erityisesti osallistua Sosiaalisen raportoinnin ja tiedontuotannon 
toteuttamiseen ja sosiaalisen raportoinnin suunnitelman laatimiseen. Muissa teemoissa osallistutaan 
SONet BOTNIAn toimintasuunnitelmaan sisältyvissä teemoissa, mm. vaikuttavuus sekä erityisesti 
mahdollisessa hankevalmistelussa liittyen tämän kehittämistyön toimeenpanon vakiinnuttamiseen.  

    

http://www.prosos.fi/
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7 § Pohjoisen alueen Osaamis- ja tukikeskuksen valmistelun tilannekatsaus 
 
Pohjoisen alueen OT-keskustoiminnan työpajat järjestettiin 3.6.2019 Oulussa. Kehittämissuunnittelija 
osallistui päivään ja esittelee Pohjoisen alueen OT-keskustoiminnan valmisteluvaiheen. 
 
Asian käsittely kokouksessa:  
Kehittämissuunnittelija esitteli OT-keskuksen ppt- koosteen, johon Pohjoisen alueen OT-keskuksen 
koordinaattori Jaana Jokinen on kirjannut 3.6. työpajoissa sovitut tehtävät. Suunnitelman mukaan 
Pohjoisen alueella edetään viidellä teemalla:  

 Osaamisen vahvistaminen  

 Verkostomainen hybridi-joukkue  

 Menetelmät 

 Konsultointi, ohjaus ja neuvonta 

 Tutkimus ja kehittäminen   
 
Tavoite on vuonna 2019 edetä seuraavasti: tarkennettu osaamisen kartoitus => määritetään yhteiset 
rakenteet ja sisällöt => työryhmien työ käynnistyy  => tuloksena OT-keskuksen monialainen yhteistyö ja OT-
keskuksen käynnistäminen myöhemmin. Toimintasuunnitelma on karkea, mutta yhteisesti sovittu 
etenemistapa. Rahoitusta Pohjoisen OT-valmistelulle ei tällä hetkellä ole ja koordinaatiota hoidetaan Jaana 
Jokinen Pohjois-POhjanmaan liiton projektityöntekijänä ja Oulun yliopistosta lastenpsykiatrian professori 
Hanna Ebeling.    
 
Valmisteluun on Keski-Pohjanmaalta nimetty seuraavat henkilöt: 
 

1) Osaamisen vahvistaminen ja tuki: Iiris Jurvansuu, Tarja Oikarinen-Nybacka, Andreas Blanco 
Sequeiros, Oili Hagström, Arja Seppälä, Sirkka Alho 

2) Verkostomainen hybridi-joukkue: Tarja Oikarinen-Nybacka, Tanja Witick, Minna Lönnbäck, Andreas 
Blanco Sequeiros, Oili Hagström, Sirkka Alho 

3) Monialainen tutkimuksen työryhmä: Aila-Leena Matthies, Iiris Jurvansuu 
4) Seri- ja väkivaltateema: Oili Hagström, Minna Lönnbäck, Marita Loukiainen, Arja Seppälä 
6) Johtamisen käytännöt: Eija Kellokoski-Kari, Minna Korkiakoski-Västi, Andreas Blanco Sequeiros 

 Työryhmät ovat kokoontuneet vaihtelevasti. 
 
LIITE 4: OT-toimintakokonaisuus ja osaaminen…Työkokous 3.6.2019  
 
Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle.  
 
Päätös: Merkittiin tiedokse esittely. Ohjausryhmä totesi, että OT-keskuksen valmistelu alkaa lähestyä 

konkretiaa. Vaikka rahoituksesta ei ole tietoa, asian jatkovalmistelu on nyt  koottu riittävän selkeästi.  
Myös oman maakunnallisen OT-keskusryhmän nimeäminen todettiin tarpeelliseksi asian valmistelua ja 
yhteisen tilannekuvan ylläpitämistä varten.  

 
 
8 § Maakunnallisen verkostokoordinaattori –tehtävien sisällyttäminen kehittämissuunnittelijan työhön 

Keski-Pohjanmaalla 
 
Keski-Pohjanmaalla toimii verkostokonsultti -koulutuksen käyneiden henkilöiden muodostama verkosto eli 
VEKO-verkosto, jota vetää maakunnallinen verkostokoordinaattori. Verkostokoordinaattorin tehtävä on 
toimia VEKO-verkoston yhteyshenkilönä tilaajatahoille, ottaa vastaan mahdolliset verkostodialogien 
tilaukset, sopia tilaajien kanssa järjestettävien verkostodialogien ajankohta ja sopia verkostokonsulttien 
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kanssa, ketkä heistä lähtevät työparina vetämään verkoston. Verkostokonsultit kalenteroivat yhden 
iltapäivän kuukaudessa mahdollisia verkostodialogin vetotehtäviä varten. Jos tilauksia ei tuohon iltapäivään 
tule, VEKO-verkosto kokoontuu varattuna päivänä klo 14-16 yhteiseen neuvotteluun, jossa käsitellään 
verkostodialogisen menetelmän arvioinnin, täydennyskoulutuksen sekä työnohjauksellisia kysymyksiä. 
Vuosittain VEKO-verkosto kokoontuu noin 6-8 kertaa. Keski-Pohjanmaan VEKO-verkostossa on 13 
verkostokonsultin koulutuksen käynyttä henkilöä, joista 10 henkilöä on Soiten työntekijöitä ja muut 
Kokkolan kaupungin (2) ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen (1) työntekijöitä.  Vuonna 2018 
verkostodialogeja järjestettiin Keski-Pohjanmaalla 21 kpl ja vuoden 2019 alkupuoliskolla 6 kpl. 
Maakunnallinen verkostokoordinaattori Anne Saarela on jättämässä työn Soitessa ja hän on tiedustellut 
SONet BOTNIAlta, voisiko Iiris Jurvansuu SONet BOTNIAsta ja Soiten kehittämisyksiköstä toimia maakunnan 
VEKO-koordinaattorina. Maakunnallisen VEKO-koordinaattorin tehtävä liittyy vahvasti sosiaalialan 
kehittämisen menetelmällisyyden vahvistamiseen, minkä johdosta sitä voidaan pitää sopivana SONet 
BOTNIAn rooliin. Toistaiseksi verkostodialogien määrä Keski-Pohjanmaalla on kohtuullinen ja edellä 
esitetyn, Keski-Pohjanmaalle luodun VEKO -toimintamallin mukaan toteutettuna se voitaisiin sovittaa 
kehittämissuunnittelijan muuhun työhön. Tehtävässä toimii taustatukena lisäksi aikaisemmin 
verkostokoordinaattorina toiminut Pirkko Kivistö Soitesta.  
 
Liitteet 5 ja 6: Yhteenvedot dialogeista 2018 ja Yhteenvedot dialogeista 2019  
 

Asian käsittely kokouksessa: Todettiin, että verkostodialogiset menetelmät ovat hyvä työkalu SONet 
BOTNIAn kehittämismenetelmien ”työkalupakissa”, jonka avulla SONet BOTNIA voi palvella alueita 
käytettävissä olevien resurssien puitteissa.  
 
Esitys: Ohjausryhmä käy asiasta keskustelun ja esittää johtoryhmälle, että maakunnallisen 

verkostokoordinaattorin tehtävä sovitetaan Keski-Pohjanmaalla SONet BOTNIAn 
kehittämissunnittelijan tehtäväksi toistaiseksi. Verkostodialogisesta kehittämisestä kootaan 
vuosiraportti SONet BOTNIAn toimintakertomukseen ja tehtävän sitovuutta arvioidaan vuosittain 
alueohjausryhmässä.   

 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  
 
9 § Vaikuttavuus sosiaalityössä – teemailtapäivien sarja käynnistyi 10.6.2019  

 
Sosiaalipalvelujen vaikuttavuutta koskevan teemailtapäivien saraja käynnistyi 10.6.2019 Kokkolassa 
järjestetyllä Vaikuttavuus monialaisissa palveluissa –tapahtumalla. Osallistujia ilmoittautui noin 40 Soiten 
auditorioon ja etäyhteyksien päässä noin 20 osallistujaa, Seinäjoella ja Vaasassa “kisakatsomoissa” ja  
etäyhteydellä seuraavia. Sarja jatkuu syyskuussa Seinäjoella ja lokakuussa Vaasassa järjestettävillä 
teemailtapäivillä. 
                                

Osallisuus ja kohtaaminen vaikuttavuuden edellytyksenä/Seinäjoella/to 12.9.2019 klo 12-15.30 
-Tutkimuksellinen näkökulma osallisuuteen ja kohtaamiseen, Professori Liisa Häikiö, Tampereen yliopisto 
-Paneelihaastattelu: Millaisia hyviä, testattuja käytäntöjä maakunnissa on: asiakasraadit, 
asiakaskehittäjäryhmät, palautekyselyt ym. 
- Asiakkailta ja työntekijöiltä esityksiä liittyen osallisuuteen ja kohtaamiseen                
 
Vaikuttavuus sosiaalityön käytännöissä/Vaasassa to 31.10.2019 klo 12-15.30 
-Luento: Sosiaalityön vaikuttava johtajuus tutkimukseen perustuen  
-Sosiaalityön lähijohtaminen ja johtaminen                                                                         
-Työntekijöiden paneeli haastatteluna (eri alojen sosiaalityöntekijöitä): Miten vaikuttavuus näkyy minun 
työssäni 

 

Esitys: Kokkolan teemailtapäivään osallistuneet käyvät palautekeskustelun tapahtumasta ja antavat 
kehittämisehdotuksia sarjan jatkovalmisteluun. Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi ohjausryhmälle.  



6 

 
 
10 § 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.  
 
Kokkotyösäätiö  
Vuonna 2019 säätiön toimintoihin osallistui 873 asiakasta. Toiminta kasvaa kahden maakunnan alueella. 
Hallitusohjelmassa mainitaan välityömarkkinoiden kehittyminen ja osatyökykyisten työelämäosallisuuden 
vahvistaminen. Toiminta on auki läpi kesän.  Säätiöllä on siirrytty käyttämään VALMU –järjestelmää, joka 
tuo esiin vaikuttavuutta. Tämä on jatkossa avattavissa myös verkostoille. Myös omaa osaamista halutaan 
vahvistaa. 
 
KPSPY ry  
Heikki Aspfors on valittu vakituiseksi asumispalvelujohtajaksi, kun Marjut Levoska on siirtynyt uusiin 
tehtäviin. Yhdistyksessä tehdään työtä asiakkaiden aseman säilyttämiseksi ja nostamiseksi viimeaikaisten 
asumispalvelujen kilpailutuksen jälkeen. Asiakkailla huoli palveluista, samoin KPSPY ry:n henkilöstöllä.  
Toiminnassa on vain pieniä 2-3 vk taukoja päivätoiminnassa kesällä. 
 
Kosti ry  
Silta yhteisöklubi on kiinni heinäkuun.   
Järjestö 2.0 – hankkeen henkilökunta aloittavat työstämään väliraporttia hallinnoijalle. Tämä hanketoiminta 
on katkolla valtakunnallisesti ja jatkohankkeita voi hakea.   
Kestävä Verna – hanke on valmistellut kiinteän toimipisteen avaamisen keskussairaalaan. Avajaiset ovat 
19.6.2019.   
 
Aikuissosiaalityö  
Kärjet PRO SOS –hankkeesta on määritelty hankkeen päätöstyöpajassa ja niiden täytäntöönpanon 
vastuuhenkilöt on sovittu. 
Palvelutarpeen arvioinnin valmistelu on edennyt.  
Kesällä toiminta on muuten normaalia, paitsi uusia aktivointiasiakkaita ei oteta.  
 
Esitys: Käydään läpi ennalta lähetetyt ajankohtaiskatsaukset ja muut kokousajan puitteissa.  
Päätös: Ennalta lähetettyjä ajankohtaiskatsauksia ei ollut. Käytiin kierros tärkeistä ajankohtaisista asioista.  
  
11 § Tiedoksi  
 

1) TKIO-alkukartoituksen valmistelu etenee pitkän tauon jälkeen. Iiris Jurvansuu ja Tuija Tuorila 
valmistivat huhtikuussa maakunta- ja sote-uudistushankkeen loppuraporttiin Keski-Pohjanmaan 
maakuntakonsernin monialainen TKIO –rakenne ja TKIO –toimintamalli – Raportti 
alkukartoituksesta maakuntavalmistelua varten. Tämän jälkeen haastatteluaineistosta kootaan, 
analysoidaan ja raportoidaan keskeiset kaikkia osallistuneita organisaatioita hyödyttävät tiedot. 
SONet BOTNIAn ja Soiten kehittämisyksikön toimintasuunnitelmaan sisältyy Sote-alan TKIO –
suunnitelman laatiminen, jota varten kerättyä aineistoa voidaan myös käyttää. Tiedonkeruuta tulee 
siihen laajentaa myös ulkoisen TKIO:n yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin.  

 
2) Sosiaalialan osaamiskeskuspäivät 21.-22.8.2019 Karjalohjalla  
3) Aikuissosiaalityön päivät 30.-31.1.2020 Tampereella  
4) Kompassi – vuorovaikutuksen ja ohjauksen menetelmän pilotointi tulossa Soitelle  
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5) Soiten sosiaalipalvelujen Kanta –liittymisestä on suunniteltu työpaja 21.8.2019.  Tavoitteena on 
tehdä silloin kokonaissuunnitelma ja organisoida Kanta-liittymisen projekti. SONete BOTNIalle on 
suunniteltu tässä kirjaamisvalmennuksen vahvistamisesta huolehtiminen. THL –edustaja Niina 
Peronius tukee suunnittelua. Hän on todennut Soitella olevan jo paljon valmisteltuna, minkä 
ansiosta Soite voisi milloin vaan liittyä Kantaan, 1-ja 2- vaiheen toiminnallisuuksilla. Suunnitelma 
tehdään vanhojen tietojen siirtämisestä.  Anne Saarijärvi kertoi Kansa Koulu 2 –hankkeen 
mahdollisuudesta resursoida kirjaamisvalmennuksien päivittämistä, kun hankkeessa on 
määrärahoja säästynyt.  Asia on johtoryhmän käsittelyssä tänään.   

 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ohjausryhmälle.  
 
12 §  Kokouksen päättäminen  

 
Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
Päätös: Puheenjohtaja kiitti osallistujia, totesi seuraavan kokouksen olevan 27.9. klo 10, ja päätti kokouksen 

klo 12.08. 


