
    

 
Alueellisen ohjausryhmän kokous 

 
 

 
 

Keski-Pohjanmaan ohjausryhmä 

Kokous 3 / 2021  
Esityslista  

 

Aika:  Tiistai 8.6.2021 klo 8.30 -      
Paikka:  Teams  
 
Läsnä: 
 
Tarja Oikarinen-Nybacka, sosiaalijohtaja, Soite, puheenjohtaja  
Jussi Salminen, osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö, osallisuus ja kehittämisen tuki, Soite  
Marja Paananen, palvelualuejohtaja aikuisten sosiaalipalvelut, Soite  
Hanna Saarinen, palvelualuejohtaja, asiakasohjaus ja avopalvelut 
Minna Lönnbäck, palvelualuejohtaja, perhekeskuspalvelut  
Tanja Witick, toimialuejohtaja, vammaispalvelut, Soite   
Niina Rantamäki, projektitutkija, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 
Pirjo Forss – Pennanen, sosiaalialan koulutusalapäällikkö, Centria amk 
Anne Sormunen, kansainvälisten asioiden päällikkö, Keski-Pohjanmaan liitto 
Heikki Aspfors, asumispalvelujohtaja, Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry  
Sirpa Nevasaari, toiminnanjohtaja, Kosti ry  
Marita Loukiainen, toiminnanjohtaja Kokkolan ensi- ja turvakoti ry    
Tuija Tuorila, hallituksen jäsen, Ventuskartano ry  
Arto Rautajoki, SONet BOTNIA, kehitysjohtaja, esittelijä  
Iiris Jurvansuu, SONet BOTNIA ja Soite, esittelijä ja sihteeri 
 
Muut kutsutut 
Heidi-Mari Finnilä, projektipäällikkö, Soite 2.0 rakenneuudistushanke, Sosiaalihuollon asiakastiedon 

arkistointi-projekti 
 
 
 
Asialista 
 

- Ajankohtaista sosiaalialan osaamiskeskustoiminnassa ja SONet BOTNIAssa  
- Soiten SoTe -TKIO –strategian valmistelu  
- Sosiaalihuollon UNA ja Kanta-valmistelun tilanne – projektipäällikkö Heidi-Mari Finnilä  
- Syyskauden kokousaikojen sopiminen  
- Katsaukset osallistujien organisaatioiden ajankohtaistilanteisiin  
- Tiedoksi – asiat hankkeista ym. 
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1 § Kokouksen avaus ja ohjausryhmän järjestäytyminen 
 
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat.  
Päätös:  
 
2 § Asialistan hyväksyminen  
 
Esitys: 
Hyväksytään kokouskutsun asialista.  
 
Päätös:  
 
3 § Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Esitys:  
Hyväksytään edellisen kokouksen 1-2021 pöytäkirja. 
 
Päätös:   
 
Liite 1: Pöytäkirja 2-2021  
 
4 § SONet BOTNIAn tiedotusasiat ja kansallinen oske-kehittäminen  
 
Kehitysjohtaja Arto Rautajoki esitteli SONet BOTNIAn ja sosiaalialan osaamiskeskuksien ajankohtaisia 
asioita. 
Esitys: Ohjausryhmä käy esittelyn pohjalta keskustelun erityisesti Keski-Pohjanmaan toiminnan kannalta 

keskeisistä teemoista. Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 
 
 
5 § Soiten SoTe -TKIO –strategian valmistelun etenee  
 
Soiten SoTe –TKIO –strategian valmistelu on meneillään 2/21 päivitetyn projektisuunnitelman mukaan, 
osana Soite 2.0 Rakenneuudistus –hanketta.  Strategiatyöryhmä piti ensimmäisen kokouksen 27.5.2021. 
Valmistelua koordinoivat kehittämissuunnittelija Iiris Jurvansuu ja hankekoordinaattori Tuija Tuorila.  
 
Esitys: Kehittämissuunnittelija esittelee TKIO –strategian laatimistyön vaiheen. Ohjausryhmä keskustelee ja 

määrittelee SONet BOTNIAlle keskeisisiä teemoja TKIO –strategiassa. 
 
Päätös:  
 
6 § Sosiaalihuollon UNA ja Kanta-valmistelun tilanne – Heidi-Mari Finnilä  
 
Soite 2.0 Rakenneuudistus –hankkeessa toteutetaan sosiaalihuollon Kanta –arkistoon liittymisen 
valmistelua aliprojektissa, jonka projektipäällikkönä toimii Heidi-Mari Finnilä. Soiten sosiaalihuollon 
asiakastietojärjestelmän kehittämiseen liittyy myös laaja UNA valmistelu, jota projektipäällikkö esittelee.  
 
Esitys:  Projektipäällikkö Heidi-Mari Finnilä esittelee sosiaalihuollon UNA –ja Kanta –valmistelun tilanteen 

Soitessa.  
 
Päätös: 
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7 § Syyskauden kokousaikojen sopiminen  
 
Esitys: Sovitaan kolme kokousaikaa syys- joulukuulle 
Päätös:  
 
8. Katsaukset osallistujien organisaatioiden ajankohtaistilanteisiin  
  
Aikuissosiaalityö  
Perheiden palvelut 
Hoito ja hoiva / Ikääntyneiden palvelut 
Vammaispalvelut 
Keski-Pohjanmaan liitto  
Centria ammattikorkeakoulu Oy 
Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius  
Kokkolan Ensi- ja turvakoti ry 
Kosti ry  
KPSPY ry 
Ventuskartano ry 
 
Esitys:  
Todetaan saapuneet ajankohtaiskatsaukset.  
 
Päätös:  
 
  
9. § Tiedoksi (luettelo, josta keskusteluun nostetaan vain asioita osallistujien kysymysten perusteella) 

 

 SONet BOTNIAn sosiaalialan digitaalisten ajankohtaiskatsauksien alustavat ajankohdat syksyllä 
(täydennetään kokouksessa)  

 

 Soite 2.0 sote-keskus – hankkeessa muiden sosiaalihuollon teemojen tilanne 

o  Sosiaalihuollon kehittämisessä AVAIN –mittarin pilotointi, työikäisten asiakassuunnitelman 

valmistelu, Matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa, asukastoiminnan kehittämistä 

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 Väliseminaari 10.6.21. Soitesta alustavaa valmistelua 
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osallistumisesta Lasten ja nuorten päihdekuntoutuksen OT-palvelupilottiin ja 

etäkonsultaation pilottiin. 

o Etäasioinnin työpajasarjassa kehitetty etäasioinnin toimintamalli viimeistelyvaiheessa.  

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 
 
10. § Kokouksen päättäminen  

 


