
   
 

 

 
 

 
 

 

Keski-Pohjanmaan ohjausryhmä 

Kokous 5/ 2016    Esityslista  
 
Aika  Perjantai 16.12.2016 klo 9.00-10.30  
Paikka  Kokkolan kaupungintalo, kokoushuone Öja   

 
Läsnä Henkilökohtainen varajäsen: 
Seppo Mattila, Kokkola kaupunki,        pj  § 1-4 Jussi Salminen, Kokkolan kaupunki 
Tanja Witick, Kokkolan kaupunki 
Tarja Oikarinen-Nybacka, Jyta,               pj § 5-7 
Pirjo Knif, Pietarsaaren kaupunki 
Jaana Sinko, KP ammattiopisto 
Pirjo Forss – Pennanen, Centria  
Anu-Riina Svenlin, KYC 
Eija Kellokoski-Kari, perusterveydenhuollon 
yksikkö  

Inger Hägg, Kokkolan kaupunki  
Pekka Kauppinen, Jyta 
 
Kaija Kähäri-Wiik, KP ammattiopisto 
Anne Jaakonaho, Centria  
  
 

Anne Sormunen, Keski-Pohjanmaan liitto  
Ulla Aspvik, Kiuru                               
Pirjo Dabnell, Kiuru  
Leena Veiskola, KPSPY ry 

Jukka Ylikarjula, Keski-Pohjanmaan liitto 
Eliisa Niemi, Kiuru  
Andreas Blanco Sequireos, Kiuru  
Marjut Levoska, KPSPY ry 

Tuija Tuorila, Ventuskartano ry Markku Kallinen, Ventuskartano ry 
  
Arto Rautajoki, SONetBOTNIA 
Iiris Jurvansuu, SONetBOTNIA 
Sirpa Nevasaari, Silta yhteisöklubi / Kosti ry 
 
 

 

 
 
 
ASIAT 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
2. Esityslistan hyväksyminen  
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan toteaminen  

4. Toimintasuunnitelma vuosille 2017-2018  

5. Vuoden 2017 kokousaikojen sopiminen 
6. Tiedoksi  
7. Muut asiat: ajankohtaiskatsaus  
8. Kokouksen päättäminen 

 
 
Tervetuloa!  
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1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
 
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat. Kehittämissuunnittelija on 
kutsunut mukaan Silta yhteisöklubi / Kosti ry:n toiminnanjohtajan Sirpa Nevasaaren. 
Päätös: Puheenjohtaja Seppo Mattila avasi kokouksen. Todettiin läsnäolevat ohjausryhmän 
jäsenet ja kutsuttuna asiantuntijana Sirpa Nevasaari Silta yhteisöklubista. 
 

2. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi. 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan toteaminen 

Esitys: Todetaan edellisen kokouksen 21.11.2016 pöytäkirja. 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
 

4. Toimintasuunnitelma vuosille 2017 - 2018   

Ohjausryhmä käsitteli edellisessä kokouksessa 21.11.2016 toimintasuunnitelman 
valmistelua SONet BOTNIAn johtoryhmän linjausten ja tiimin valmistelun pohjalta.  
Johtoryhmän päätöksen mukaan toiminta suunnataan toimintasuunnitelmakaudella 2017-
2018 tukemaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa kussakin 
pohjalaismaakunnassa. Keski-Pohjanmaalla toimintasuunnitelma tulee myös sovittaa 
yhteen Soiten kehittämisyksikön toimintasuunnitelman kanssa, kun sosiaalialan 
osaamiskeskustoiminta on integroitu kehittämisyksikköön.  
LIITE 1: SONet BOTNIAn toimintasuunnitelma vuosille 2017-2018 Keski-Pohjanmaalla 
LIITE 2: Soiten kehittämisyksikön toimintasuunnitelma / BSC  

 
Esitys: Ohjausryhmä hyväksyy toimintasuunnitelman. 
Kokouksessa kehittämissuunnittelija esitteli toimintasuunnitelman ja se käytiin läpi 
kappaleittain.  
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi SONet BOTNIAn Keski-Pohjanmaan alueen 
toimintasuunnitelman toimintakaudelle 2017-2018.  
 
Puheenjohtaja Seppo Mattila poistui kokouksesta tässä vaiheessa. Ohjausryhmä esitti 
Sepolle kiitokset pitkäaikaisesta työstä SONet BOTNIAssa tehdylle sosiaalialan 
kehittämistyölle ja muisti lahjalla, jonka luovuttivat varapuheenjohtaja Tarja Oikarinen-
Nybacka ja kehittämissuunnittelija. 
 

5. Vuoden 2017 kokousaikojen sopiminen  
Puheenjohtajana jatkoi tästä kokouksen loppuun Tarja Oikarinen-Nybacka.  
Esitys: Sovitaan kevätkaudelle 3 kokousta ja syyskaudelle 3 kokousta.  
Asian käsittely kokouksessa: Todettiin, että uudelle toimintakaudelle on tarpeen asettaa 
uusi ohjausryhmä. Ohjausryhmän kokoonpano on tarpeen muuttaa vastaamaan uutta 
tilannetta Soiten käynnistyessä. Ohjausryhmän toimintaa pidetään tarpeellisena suunnata 
aiempaa enemmän sosiaalialan osaamiskeskuksen ja yhteistyökumppaneiden keskinäisen 



3 

tiedotuksen ja yhteistyön foorumiksi. LIITE 3: luettelo organisaatioista, joita pyydetään 
nimeämään jäsen ja varajäsen alueohjausryhmään.  
 
Päätös: Sovittiin seuraavat kokousajat kevätkaudelle:  

22.2. klo 9-11 
26.4. klo 9-11 
8.6. klo 14-16 
 

Uuteen ohjausryhmään pyydetään nimeämiseksi päätettiin pyytää liitteessä mainitut 9 
organisaatiota ehdottamaan yhteensä 12 jäsentä ja varajäsentä ja lisäksi maakunnan 
kunnille tarjotaan mahdollisuus nimetä jäsenen ja varajäsenen alueohjausryhmään. 
  

6. Tiedoksi 

 OTE- kärkihankkeen hakuaikaa on jatkettu 29.12.2016 saakka 

 Toimitilojen muutoksia: 8.12.2016 Soiten kehittämisyksikön työntekijöitä siirtyi 

virastotalolta Kokkolan pääterveysaseman hallinnon siipeen. Nyt on haussa uusi työtila 

töterveyssyistä. 

 Päätös Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometrin asiantuntijatyöstä saadaan 

lähiaikoina. 

 Sosiaalihuoltolain mukaisen monialaisen yhteistyön ja sosiaalisen kuntoutuksen 

koulutuksellinen työpaja järjestettiin Seinäjoella 25.11.2016. Päivään osallistui noin 45 

henkilöä. 

 LaSu –verkostolle järjestetty lastensuojelun edunvalvonnan koulutus oli 8.12.2016 

Seinäjoella. 

 Eduskunta palautti sosiaalialan osaamiskeskusten rahoitukseen miljoona euroa, eli 

valtakunnallinen budjetti on 3,0 € , mikä oli aikaisemmin vakiintunut budjettitaso.  

 

Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.  
 

7. Muut asiat: ajankohtaiskierros  

 Sirpa Nevasaari kertoi, että Kosti ry on saanut tiedon RAY:n rahoituksesta Kestävä Verna 

–hankkeelle.  Kolmevuotisessa hankkeessa tullaan kehittämään vertaistuen 

toimintamalli Keski-Pohjanmaalle. Budjetti sisältää 1,5 htv henkilöstön ja muut 

toimintakulut. Avita kaveria –hankkeessa on aikaisemmin koulutettu noin 10 

vertaisohjaaja –kouluttajaa.  

 Marjut Levoska kertoi, että KPSPY ry saa lisää kohdeavustusta RAY:ltä. Se kohdistetaan 

Kulmakartanoon nuorille matalan kynnyksen toimintaan, K 30 iltojen järjestämiseen.  

 Ulla Aspvik kertoi, että 1.12.2016 alkaa ASPA –selvitys Kokkolan ja Kruunupyyn 

mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista. Selvitysellä on sama tekijä kuin Jyta –

alueella aiemmin.  

 Ulla Aspvik kertoi myös, että päihdepalvelujen integraatio –kehittämisprosessi on 

käynnistynyt Soiten ja Ventuskartanon kesken. Tähän liittyy suunnittelupäivät 12.1. ja 
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19.1. Tavoitteena on yhteinen ideointi päihdepalvelujen kehittämisestä. Asiaan liittyvä 

muistio on tämän kokousmuistion liitteenä LIITE 5.  

 Pirjo Forss-Pennanen kertoi, että Centriassa Kokkolassa toimiva sosiaalialan henkilöstö 

pienenee kahteen, mikä on seurausta opiskelijoiden sisäänoton vähenemisestä. 

Ylivieskassa on kuusi henkilöä, joista kolme osa-aikaeläkkeellä. Kokkolan alueen 

työntekijöiden on mietittävä tarkaan, missä ovat mukana. Pirjo Forss-Pennasen 

työnkuvaan kuuluvat mm. valtakunnalliset ja maakunnalliset verkostot.  

 Centriasta valmistuu vuositasolla 78-88 sosionomia. Jouluna 2016 valmistuu Kokkolassa 

12 ja Ylivieskassa 15 sosionomia.  

 Pirjo kertoi myös ammattikorkeakoulujen järjestämästä eritkoistumiskoulutuksista. 

Centria on hakenut mukaan lastensuojelun (aikaisintaan 2018), lasten osallisuuden 

tukeminen ja vahvistaminen ja mielenterveys- ja päihdetyön (2019)  

erikoistumiskoulutuksien toteuttajaverkostoihin. 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.  

 

8.  Kokouksen päättäminen 

Varapuheenjohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka päätti kokouksen klo 10.30. 
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SONet BOTNIAn KESKI-POHJANMAAN OHJAUSRYHMÄ toimikaudella 2017-2018  

 

Seuraavia organisaatioita pyydetään nimeämään ohjausryhmään jäsen ja varajäsen 

31.1.2017 mennessä: 

 

 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä  

sosiaalialan profession edustaja 

kehittämisyksikkö 

aikuissosiaalityön palvelualue (varahenkilö lastensuojelun palvelualueelta) 

erityishuoltopiiri  

 

Muut kunnat ja kuntayhtymät  

Keski-Pohjanmaan liitto 

maakunnan kunnille tarjotaan mahdollisuus esittää ohjausryhmään jäsen ja varajäsen  

 

Koulutus, tutkimus ja kehittäminen  

Centria ammattikorkeakoulu  

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä / Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 

 

Yhdistykset ja säätiöt  
Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys 
Ventuskartano ry 
Silta yhteisöklubi / Kosti ry 
Kokkotyösäätiö 

 


