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Keski-Pohjanmaan ohjausryhmä 

 
Kokous 1/ 2019     Muistio   
 
Aika: Tiistai 15.1.2019 klo 9:00 -  11.16. 
 
Paikka: iPark, Vaasantie 6 C 4. krs, kokoushuone Koivu   
 
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  
Sanna-Mari Levijoki, Kokkotyö Säätiö s.r.  
Sirpa Nevasaari, Kosti ry / Silta  
Tuija Tuorila, Ventuskartano ry    
Heikki Aspfors, Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry   
 
Anne Saarijärvi, SONet BOTNIA, kehitysjohtajan sijainen, esittelijä 
Iiris Jurvansuu, SONet BOTNIA ja Soite, esittelijä ja sihteeri 
 
 
1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat. 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.  
 
2 § Esityslistan hyväksyminen  
Esitys: Hyväksytään kokouskutsun esityslista. 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 
3 § Edellisen pöytäkirjan toteaminen 
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkrija. 
 
Liite 1: Pöytäkirja kokouksesta 14.11.2018. 
 
4 § Ajankohtaiskatsaus SONet BOTNIAn ja osaamiskeskusten asioihin 
Kehittämissuunnittelija esittelee osaamiskeskuksen ajankohtaiset asiat.  
 

1. Kehitysjohtaja Arto Rautajoelle on myönnetty työloma ajalle 1.1.-30.6.2019, jolloin hän jatkaa 
Soccan johtajan sijaisuutta. SONet BOTNIAn johtoryhmä on valinnut kehitysjohtajan sijaiseksi 
kehittämissuunnittelija, YTL Anne Saarijärven. Anne Saarijärvi on aloittanut sijaisuuden ja 
osallistuu Keski-Pohjanmaan ohjausryhmän seuraavaan kokoukseen.  

 

2. Selvitystyö sosiaalihuollon kehittämisen organisoitumisesta uudistuvissa sosiaali- ja 
terveydenhuollon rakenteissa. STM on tehnyt suorahankinnan THL:ltä selvityksen tekemiestä ajalla 
11/2018 – 3/2019.  Selvityshenkilö on sosiaalihuollon johtava asiantuntija Anu Muuri.  Selvityksen 
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lähtökohtana on sosiaalihuollon vaikuttavuuden parantaminen ja tutkimuksellisen kehittämisen 
vahvistaminen ja sitä parhaiten tukevan ratkaisumallin esittäminen sosiaali- ja terveyspalvelujen 
integraation huomioon ottaen.  Selvityksessä tulee esittää, miten tässä yhteydessä parhaiten 
turvataan sosiaalialan osaamiskeskusten kehittämistyön jatkuvuus.  

 
Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 
Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 
5. Toimintakertomus vuodelta 2018   

Kehittämissuunnittelija esittelee toimintakertomuksen.  
Esitys: Ohjausryhmä käy keskustelun asiasta ja päättää tarvittavat muutokset ja täydennykset ja hyväksyy 

toimintakertomuksen.  
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi esitetyn toimintakertomuksen. Keskustelussa tuotiin esiin, että 

taulukkomuotoinen esitystapa on hyvä ja se tuo esiin teemoittain sekä SONet BOTNIAn yleiset tavoitteet 
että alueella toteutetut toimenpiteet.  

 
6.  Toiminnan arviointi toimintakertomuksen pohjalta 
 
Esitys: Ohjausryhmä käy arviointikeskustelun toimintakertomuksen pohjalta ja lisäksi osallistujat saavat 

täytettäväksi arviointilomakkeen.  
Päätös: Ohjausryhmä totesi, että toimintaa on ollut paljon ja johtoryhmän päätös strategisista linjauksista 

antaa toimintaan painopistealueita. Ohjausryhmä päätti, että toiminnan arviointi suoritetaan 
sähköpostikyselyllä, joka lähetetään kaikille ohjausryhmän jäsenille ja varajäsenille.  

 
7.  Kevään kokousaikojen ajankohtien päättäminen  
 
Esitys: Päätetään kokousajat kesäkuuhun saakka sekä ehdotuksia sosiaalihuollon toimipaikoista, missä 
kokouksia voitaisiin pitää.  
Päätös:  Päätettiin pitää alueohjausryhmän kokoukset kerran kuukaudessa, seuraavina aikoina: 

22.2. klo 9-11 Centrian uudet tilat  
15.3. klo 9-11  
17.4. klo 9-11  
16.5. klo 13-15  
14.6. klo 9-11  

 
8. Osallistujien katsaukset ajankohtaistilanteeseen 
 
Alueohjausryhmä on aiemmin 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: Ohjausryhmä käy arviointikeskustelun asiasta ja päättää jatkaa tätä käytäntöä tulevissa kokouksissa.  
Päätös: Ohjausryhmä totesi, että ajankohtaiskatsauksen kierros on antanut hyödyllistä tietoa osallistujille.  
Kahden tunnin kokousaika ei kuitenkaan riitä laajaan katsauskierrokseen, jos kaikki jäsenet ovat paikalla. 
Päätettiin, että kirjallisen ajankohtaiskatsauksen etukäteen sihteerille lähettäneet ohjausryhmän jäsenet 
saavat etusijan esitellä taustayhteisönsä ajankohtaiskatsauksen kokouksessa. 
 
Centria:  

 Syksyllä 2019 henkilöstöresurssit vastaavat alan koulutusmäärää Centrialla ensi kertaa 8 vuoden jälkeen. 
1,5 Yhteiskuntatieteilijää painottuen perhetyön sosiaalityö, lastensuojelu helmi-maaliskuussa 
haettavaksi.  



3 

 Hankkeita: kolme hanketta OKM ja Opetushallitus; asiakas- ja palveluohjauksen erko – osaamisella 
soteen. 

 Kaikki 20 amk:a mukana. Asiakas- ja palveluohjaus -verkostossa mukana.  

 Lapsen sosioemotionaalisen tuen erikoistumiskoulutus alkaa tällä viikolla– 15 paikkaa, 8 hakijaa. 30 op 
erikoistumiskoulutus. Varhaiskasvatuksessa havaittu tuen tarve – johon työntekijöitä koulutetaan. 
Osallistujia laajasti Pohjois-Suomea myöten. 

 25.3. alkavalla viikolla kv intensiiviprojekti: Family work and Geren Care. Windensheimista Hollannista, 
Belgiasta ja Hollannista osallistuja. Work shopeja, Study visitejä. Ennaltaehkäisevästä perhetyöstä ja 
Green Care –linkittyneestä perhetyöstä tulevat oppimaan. Lähes 80 opiskelijaa osallistuu Centrialta.  

 Kaksikielisen sosionomin koulutuksen aloitus Pietarsaaressa Novian kanssa yhteistyössä. Tarve kouluttaa 
lähihoitajataustaisesta henkilöistä amk-koulutettuja. Tämä hanke ei mennyt läpi.  

 
Kosti ry / Silta 

 Rahoittaja: v 2020 Silta ry:n kohtaamispaikka –toimintaan esitys 0 €. Arviointimateriaali 2015-2016 – 
indikaattorit eivät vastaa Sillan toiminnan monipuolisuutta kuvaten. Tämä vuosi 2019 haasteellinen; 
jatkohakemus ja Kosti ry:n toiminnan kuvaaminen järjestökentän tukevana ja edistävänä toimijana. Mm. 
Järjestö 2.0 ja Verna. Kohtaamispaikkatoiminta: konsepti on vaikea saada näkyviin ja ymmärrettäväksi. 
Alueen toimintaympäristö ja asukasmäärä vaikuttavat. Vaikuttaa myös se, miten yhteistyökumppanit 
näkevät toiminnan tärkeyden. Hallituksella kehittämispäivät tulossa asian tiimoilta.  

 STEA –rahoituksessa ministeriöt ottavat aiempaa suurempaa otetta ohjaamisessa. 10 v tehty työtä tällä 
mallilla ja luotu isot verkostot. Muu rahoitus pitäisi hakea johonkin muuhun kuin STEA-rahoitteiseen 
toimintaan.  

 Tartu Digiin –kiertue alkaa 17.1. maakunnan jokaisessa kunnassa, jossa tavoitteena on rohkaista 
asukkaita digi-palveluihin.  

 
Ventuskartano ry:  

 Palveluliiketoimintakauppa 15.12.2018 tuli voimaan ja Esperi Care oy:lle siirtyi kaikki 
palveluliiketoiminta. Taustalla tilanne, että yleishyödyllisellä yhdistyksellä ei ollut mahdollisuutta uusien 
toimitilojen hankkimiseen 50-luvulla rakennettujen entisten tilojen sijalle. 

  Ventuskartano ry jatkaa toimintaa, ajatus v 2019 laatia uusi toimintamalli, säännöt, strategia. 
Yhdistyksestä tulee kehittämisyhteistyötä tekevä taho, joka jakaa apurahoja. Toimintamalli määritellään 
tarkemmin v 2019.  

 
Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:  

 Kuukausi sitten tukipalveluiden kilpailutuksessa KPSP ry ei menestynyt toivomallaan tavalla 
mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa ja päivätoiminnassa. Suoraan koskee 180 asiakasta ja 10 
työntekijää. Siirtymävaihe menossa maaliskuun loppuun mennessä. Selvitysvaiheessa yhdistyksellä, 
miten tämä vaikuttaa. Hankkeita ei ole tällä hetkellä.  

 
Kommentti Sirpa Nevasaari: 
Maku- ja sote-uudistuksessa järjestöjen merkitys sote-uudistuksessa – lopputulos näyttää tässä vaiheessa 
huolestuttavalta. Matalan kynnyksen toiminta – kävijoiden, asiakkaiden kohtaaminen ja heidän  
elämäntilanteeseensa annettava tuki on herkkää ja kokonaisvaltaista tukitoimintaa, kuunnellen. 
Pääsääntöisesti järjestökenttä koostuu vapaaehtoisten toiminnasta. Tuntuu että järjestöjen tarkoitusta 
ollaan valjastamassa muuhun tarkoitukseen kuin vapaaehtoistyö ja siihen perustuva toiminta.  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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9. Muut asiat 
 
Alueellisen ohjausryhmän edustus: Tuija Tuorila haluaa tuoda esiin, onko em. muutoksen johdosta 
Ventuskartano ry edelleen ohjausryhmään sopiva yhdistys. Yhdistyksen toimintamalli on jatkossa 
kehittämistä tukeva yhdistys ja sen kautta SONet BOTNIAn ohjausryhmässä mukana olo olisi sopivaa ja 
hyödyksi.  
Esitys: Ohjausryhmä päättää, että Ventuskartano ry on kehittämisyhteistyötä tekevänä ja tukevana 

yhdistyksenä on edelleen SONet BOTNIAn alueohjausryhmään sopiva järjestötoimintaa edustava taho. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  
 
10. Tiedoksi  
 

1. KP OTE – hanke päättyi 31.12.2018 (toiminta 31.10.2018). Kehittämissuunnittelija laati ja kokosi 
ohjausryhmän ja teemaryhmien itsearvioinnin hankkeen tuloksista. Arvioinnin raportti valmistui 
12.12. ja jätettiin STM:lle liitteeksi loppuraporttiin. Loppuraporttia voi täydentää vielä viimeiseen 
maksatushakemuksen jättämiseen saakka 1.4.2019.  

 

2. KP LAPE  - hanke päättyi 31.12.2018.  Kehittämissuunnittelija laati ja keräsi ohjausryhmän, kuntien 
LAPE-ryhmien ja teemaryhmien jäseniltä itsearvioinnit hankkeesta. Arvioinnin raportti valmistuu 
helmikuun loppuun mennessä, jolloin päättyy viimeisen maksatuksen määräaika.  

 

3. Selvitys sähköisestä perhekeskuksesta on julkaistu 12.12.2018. Linkki siihen löytyy: 
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/perhekeskusten-sahkoiset-palvelut-yhteiseen-
verkkopalveluun 

 

4. Sosiaalisen kuntoutuksen laatukriteerit on julkaistu. Ne löytyvät Julkarista: 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-249-9.  

 

5. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät järjestetään 23.-24.1.2019 Lappeenrannassa.  
 

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

 

7. Soiten asiakasraatien raportti vuodelta 2018 on valmistunut. Asiakasraateihin tehdään 
täydennyshaku tammikuussa 2019. Kehittämissuunnittelija toimii toisena vetäjänä työikäisen 
väestön asiakasraadissa. Saara Lång toimii toisena tämän asiakasraadin vetäjänä. Ikääntyneiden 
asiakasraadin vetäjänä aloittaa palvelualuejohtaja Hanna Saarinen ja Perheiden palvelujen 
asiakasraadin vetäjänä hyvinvointikoordinaattori Tuija Tuorila.  

 

8. SONet BOTNIAn verkkosivut on uudistettu www.sonetbotnia.fi  ja niitä täydennetään jatkuvasti. 
 

9. 20.3.2019 Sosiaalialan maakuntaseminaari yliopistokeskuksessa 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi ohjausryhmälle. 

 
11.  Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.16.   

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/perhekeskusten-sahkoiset-palvelut-yhteiseen-verkkopalveluun
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/perhekeskusten-sahkoiset-palvelut-yhteiseen-verkkopalveluun
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-249-9
http://www.sonetbotnia.fi/

