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Keski-Pohjanmaan ohjausryhmä 

 

Kokous 3/2018      Muistio   
 
Aika: Maanantai 11.6.2018 klo 14.00-16.20  
 
Paikka: Yritystalo Evald, kokoustila Aava, Ristirannankatu 1, Kokkola 
 
Läsnä: 
Tarja Oikarinen-Nybacka, Soite, puheenjohtaja § 6 – 11    
Tanja Witick, Soite    
Pirjo Forss – Pennanen, Centria amk, puheenjohtaja  § 1-5   
Niina Rantamäki (KYC)    
Anne Sormunen, Keski-Pohjanmaan liitto     
Ronnie Djupsund, Kokkotyö Säätiö s.r.  
Sirpa Nevasaari, Kosti ry / Yhteisöklubi Silta  
Tuija Tuorila, Ventuskartano ry    
Marjut Levoska, KPSPY ry   
 
Minna Laitila, SONet BOTNIA, kehitysjohtajan sijainen, esittelijä 
Iiris Jurvansuu, SONet BOTNIA ja Soite, esittelijä ja sihteeri 
Heli Huhta, PRO SOS  
Henri Nevalainen, hyvinvointikoordinaattori   
 
Poissa 
Jussi Salminen, Soite   
Marja Paananen, Soite 
Leena Sundell, KP edu   
 
 
1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat. 
Kokouksen kulku: Tarja Oikarinen-Nybacka oli estynyt tulemasta kokouksen alkuun. 
Varapuheenjohtajan toimi Pirjo Forss-Pennanen. 
Päätös: Pirjo Forss-Pennanen avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.  
 
2 § Esityslistan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään esityslista.  
Päätös: Hyväksyttiin esityslista. Asioiden järjestys muutettiin niin, että PRO SOS –hankkeen esittely 
otetaan kehitysjohtajan ajankohtaiskatsauksen jälkeen.  
 
3 § Edellisen pöytäkirjan tarkistaminen 
Esitys: Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. 
Päätös: Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.  
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4 § Ajankohtaiskatsaus SONet BOTNIAn ja osaamiskeskusten asioihin  
Kehitysjohtajan sijaisena 15.5.2018 aloittanut Minna Laitila esittäytyy ja esittelee 
osaamiskeskuksen ajankohtaiset asiat.  
Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 
Käsittely kokouksessa: Kehitysjohtajan sijaiseksi on valittu TtT, YTM Minna Laitila. Viimeksi hän on 
toiminut Etelä-Pohjanmaan SOTEMAKU-uudistuksessa vastuuvalmistelijana. Työuransa on vahvasti 
ollut mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa. Pohjanmaa –hankkeessa hän on työskennellyt 
10 v. Vakinainen virka on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian alueella, mistä on 
virkavapaalla.  
Ajankohtaisasioissa mm. sosiaalialan osaamiskeskuksien taloustilanne, joka on kuluvalta vuodelta 
0,75 Milj. Eur vajaa viime vuosien 3,0 Milj. Eurosta. Tämä heijastuu myös SONet BOTNIAn 
taloustilanteeseen.  
SOTE –järjestämislain yhteistyöalueiden (YTA) rakenteeseen ja rooliin osaamiskeskusjohtajat ovat 
lausunnossaan esittäneet olevan jämäköittämisen tarvetta sekä kehittämisen organisoinnin 
selkeästi järjestämislakiin.  
Rahoituksessa vuoden 2017 tilanne on se, että Etelä-Pohjanmaan kaikki kunnat ovat päättäneet 
rahoittaa SONet BOTNIAn toimintaa v. 2016, mutta vuoden 2017 ei ole päätöstä tehty. Myöskään 
Pohjanmaan kunnat eivät ole rahoituksessa mukana vielä vuoden 2018 osalta. Vs. kehitysjohtaja 
tulee lähettämään kuntiin kirjeet SONet BOTNIAn kuntarahoitusosuuksista.  
SONet BOTNIAn uusi johtoryhmä on nimetty. SONet BOTNIAn perussopimusosapuolten 
laajentaminen keskuskaupunkien ulkopuolelle ei ole nykyisessä sotemaku-uudistyksen tilanteessa. 
otollinen SONet BOTNIAn kannalta.  
Vs. kehitysjohtaja pitää SONet BOTNIAn roolia tärkeänä uusissa maakunta- ja yhteistoiminta-
aluerakenteissa. Maakunnat suuntautuvat eri erva-alueille ja yhteistyöalueille.  
Kokkolassa sote-YTA-rakenteen valmistelussa tullaan olemaan mukana Pohjois-Pohjanmaan 
johtamassa yhteistyövalmistelussa. Tästä valmistelusta ei ole tähän mennessä saatu tietoa niin, 
että siihen olisi voitu osallistua. Centrian lisäksi myös Soiten, SONet BOTNIAn ja Kokkolan 
yliopistokeskus Chydeniuksen olisi tärkeä osallistua YTA-alueen yhteistyövalmisteluun.  
Soiten kehittämisyksikössä on kommentoitu Soiten kehittämisyksikön sote-kehittämisen 
yhteistyön painottuvan yhteen suuntaan, jos se on maku-lain mukaan Pohjois-Suomi, muiden 
alueiden kanssa tehdään vapaamuotoista verkostoyhteistyötä.  
Päätös: Merkittiin esittely tiedoksi ohjausryhmälle.  
 
Liite 1: SONet BOTNIAn ajankohtaiskatsaus, Minna Laitila  
----------------------- 
Puheenjohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka saapui kokoukseen ja jatkoi puheenjohtajana § 5:sta.  
 
5 § PRO SOS –hankkeen toiminta Keski-Pohjanmaalla  
Hanketyöntekijä Heli Huhta esittelee PRO SOS –hankkeessa Keski-Pohjanmaalla toteutetun 
toiminnan ja jatkosuunnitelmat.  
Esitys: Ohjausryhmä käy esityksen pohjalta keskustelun hankkeen toiminnasta.  Merkitään 
tiedoksi. 
Käsittely kokouksessa: 
Hanketyöntekijä Heli Huhta esitteli PRO SOS –hankkeen toteutuksen Keski-Pohjanmaalla. Diaesitys 
liitteenä.  
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Hankkeelle on haettu jatkoaikaa 31.7.2019 saakka. Perusteluna on hankkeen käynnistymisen 
viivästyminen. Jatko voitaisiin toteuttaa hankkeelle jo myönnettyjen määrärahojen ja 
omarahoitusosuuden turvin.  
Heli Huhta on valmistanut lähtötilanneraportin sosiaalisesta kuntoutuksesta Soitessa. Raportti on 
viimeistelyvaiheessa ja se tulee hyväksynnän jälkeen hankkeen verkkosivuille. Sosiaalisen 
kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen jatkuu hankkeessa. Tanja Witick kertoi, että sosiaalisen 
kuntoutuksen kehittäminen on aloitettu työpajatyöskentelynä.   
Yliopistokeskuksen osio Soiten, Vaasan ja Pietarsaaren alueella jatkuu yhdessä tämän Heli Huhdan 
vetämän PRO SOS –kehittämistoiminnan kanssa. KYC tuo erityisesti taloussosiaalityön osaamista 
aikuissosiaalityön kehittämiseen.  
Päätös: Merkitään PRO SOS –hankkeen tilannekatsaus tiedoksi ohjausryhmälle. 
 
Liite 2: PRO SOS –hankkeen ajankohtaiskatsaus, Heli Huhta 
-------------------- 
Anne Sormunen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. 
 
6 § Syyskauden kokousaikojen sopiminen   
Sovitaan neljä kokousaikaa ja –paikkaa syyskaudelle 2018. Kokouksissa mm. seurataan ja 
kommentoidaan sote-alan kehittämistoiminnan rakenteen ja TKI-suunnitelman valmistelua 
maakunnassa ja yhteistyöalueella.   
Esitys: Syyskaudella järjestetään neljä kokousta eri puolilla maakuntaa sosiaalihuollon 

toimipaikoissa, yksi kokous kuukaudessa.  
Päätös: Päätettiin pitää kokoukset  

12.9. klo 9 -11 
10.10. klo 10-12 
14.11. klo 10-12 
14.12. klo 10-12  

 
7 § SONet BOTNIAn Keski-Pohjanmaan toimintasuunnitelma 2018-2019 
Iiris Jurvansuu esittelee tarkennuksen SONet BOTNIAn Keski-Pohjanmaan toimintasuunnitelmaksi. 
Pohjana tälle on käytetty mm. Arto Rautajoen kokoamaa yhteistä toimintasuunnitelmapohjaa ja 
SONet BOTNIAn 19.1.2018 strategiapäivän, tiimin kehittämispäivän ja työkokouksen materiaaleja 
sekä keskusteluja Soiten sosiaalijohtajan ja I & O –muutosagentin kanssa.  
Esitys: Ohjausryhmä hyväksyy toimintasuunnitelman.  
Asian käsittely: Minna Laitila totesi, että Soiten kohdalla SONet BOTNIAn toiminta ottaa huomioon 
maakunnan erilaisen tilanteen; maakunnallisessa sote-organisation integroidussa 
kehittämisyksikössä SONet BOTNIAn kehittämissuunnittelijan tehtävät voivat olla osittain erilaisia 
kuin muissa pohjalaismaakunnissa.  Iiris kertoi, että gerontologisen sosiaalityön työpaja on tulossa 
syksyllä. I&O –muutosagentti Liisa Ahonen on selvittänyt asiaa hoidon ja hoivan toimialueen 
johtoryhmältä.  
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi liitteenä olevan toimintasuunnitelman vuosille 2018-2019. 
 
Liite 3: SONet BOTNIAn Keski-Pohjanmaan toimintasuunnitelma 2018-2019. 
 
8 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen indikaattorien kommentoiminen  
Soiten hyvinvointikoordinaattori Henri Nevalainen esittelee Hyte –indikaattorit, joista on pyydetty 
antamaan lausunnot kesäkuussa.   
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Esitys: Ohjausryhmä käy keskustelun ehdotetuista indikaattoreista ja määrittelee keskeiset 
kommentit lausuntoa varten.  
Asian käsittely kokouksessa: 
Hyvinvointikoordinaattori Henri Nevalainen esitteli indikaattoreita. Lausunto on pyydetty 
antamaan juhannukseen mennessä. Ohjausryhmä päätti, että jäsenet voivat vielä perehtyä 
tarkemmin indikaattorilistaan ja lähettää sähköpostissa kommentteja Iirikselle, joka välittää 
ohjausryhmän kommentit kootusti Henrille.  
Valtakunnalliset indikaattorit tulevat olemaan joka maakunnalle yhteisiä. Yhteisten minimi-
indikaattorien lisäksi maakuntien on mahdollista määritellä myös omia indikaattoreita. Eri 
mittareilla seurattavat asiat tulevat kootuksi yhteen palvelupaketeiksi. Tavoite on, että 
mittaritietoja olisi enintään 100 kpl. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on pääsääntöisesti 
muuta kuin sote-palveluja, esim. palveluiden pääsyyn liittyvää. Kouluikäisten osalta keskeinen 
tiedonlähde on kouluterveyskysely. Työikäisen väestön osalta tietoa tuottaa mm. Finsote-
tutkimus.  
Niina Rintamäki ehdotti, että aluetyyppiluokitukset tulisi ottaa mukaan indikaattoreihin: SYKE –
luokitukset. Tämän avulla voi tuoda esiin eri indikaattoreissa paikkasijainnin mukaan vaihtelua; 
esim. kuinka moni koululainen kulkee jalkaisin kouluun – toimii indikaattorina eri tavoin 
kaupungeissa ja harvaan asutulla maaseudulla.  
 
Päätös: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. Ohjausryhmän jäsenet voivat lähettää juhannukseen 
mennessä sähköpostissa kommentteja Iirikselle, joka kokoaa kommentit 
hyvinvointikoordinaattorille lähetettäväksi THL:een.  
 
Liite 4: Minimitietosisältö kunnan hyvinvointikertomukseen  
Liite 5: Minimitietosisältö maakunnan hyvinvointikertomukseen, Henri Nevalainen  
Liite 6: Minimitietosisältö Alueellinen hyvinvointikertomus LUONNOS 2018_04_09 
Liite 7: Minimitietosisällön määrittely kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuksiin THL 
 
9 § 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. 
Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 
 
KPSPY ry  
Yhdistys tuottaa Soitelle mielenterveyskuntoutujien työnohjausprojektin KP OTE –kärkihankkeelle. 
10/2018 on esitettävä tulokset hankkeesta. Projektiin on palkattu yksi projektityöntekijä.  
Yhdistys on kirjautunut Soiten palveluseterlirekisteriin. 
Kannuksessa Keltasurkun asumisyksikkö muuttaa Kitintaloon, missä sillä on 9 yksiötä. 
STEA-rahoitteinen hanke aktivoi mielenterveyskuntoutujia liikkumaan (kävelytesti). 
 
Kosti ry / Yhteisöklubi Silta  
Sillan 4 kesätyöntekijää ovat toteuttaneet Senior Surf –toiminaa ja vieneet sen myös Kokkolan 
iltatorille yhdistyksien päivänä.  
Verna –hanke etenee. Verna sisältää vertaistoiminnan kehittämistä koko maakunnan alueella.  
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KYC  
Yliopistokeskuksella on meneillään maisteriopiskelijoiden valinnat sosiaalityön koulutukseen. Yli 
100 hakijaa on ollut.  
Kehitysvammaisia koskeva Green Care –hanke on käynnistynyt. Siina Centria ja Soite 
yhteistyökumppaneina. Hankkeessa kehitetään vaihtoehtoisia toimintamenetelmiä 
päivätoiminnalle.  
Valtakunnallisesti on hankekehittämistä yhteiskehittäjyydestä aikuissosiaalityössä.  
Sosiaalityöntekijöiden seura toimii aktiivisesti, mm. lobbaa aikuissosiaalityötä ministeriöön. 
Hackneyn mallin pohjalta tavoitellaan nykyistä jykevämpää toimintamallia aikuissosiaalityölle.  
 
Kokkotyösäätiö s.r  
STEA –rahoitteinen PROOMU –hanke, INTEGRA ym. : maahanmuuttajien osaamisen 
kohdentaminen työmarkkinoille. Tekemisen kautta saavutettu osaaminen. 
Erityisammattioppilaitos LUOVI: apuohjaajia työajoille.  
TL 5 – yhteishanke:   VALO – osatutkintojen suorittaminen; kehitetään keinoja, miten 
työmarkkinatuella voi suorittaa osatutkintoja. 
Kaustisella Wanha Markku muuttaa kesällä Kaustisen osuusmeijerille.  
 
Ventuskartano ry 
Yhdistys käynnistä syyskuussa uuden toimintayksikön Isojärven entisen huoltokodin kiinteistöön, 6 
tukipalveluasuntoa päihdekuntoutujille.  
Yhdistykselle on uusittu verkkosivut ja uusi ulkoinen ilme viestintään. 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä. Asumispalvelujen maksusitoumuksen sopimusaika on 
päättymässä 6/2018. Tuija Tuorilan työajan myymisestä Soitelta Ventuskartanon 
toiminnanjohtajan työhön on tehty uusi sopimus, jonka mukaan kesäkuusta elokuuhun 2018 Tuija 
tekee 60 % Soitelle ja 40 % Ventuskartanolle.  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

  
10 § Tiedoksi 

 Keski-Pohjanmaan maakuntakonsernin monialaisen kehittämistoiminnan 
suunnitteludialogi järjestettiin 31.5.2018 Kokkolassa. Vetäjänä toimi 
verkostodialogikouluttaja Jukka Pyhäjoki.  
 

 Soiten kehittämisyksikkö Jussi Salmisen johdolla vastaa maakuntakonsernin monialaisen 
TKI-toiminnan rakenteen ja toimintasuunnitelman valmistelusta. Iiris Jurvansuu toimii 
valmistelun koordinaattorina. 
 

 Maakuntaan valmistui 8 uutta verkostokonsulttia 31.5.2018. Verkostodialogisten  
menetelmien käyttöön asiakastyössä, työyhteisöjen ja kehittämistoiminnassa on entistä 
paremmat mahdollisuudet. Verkostokoordinaattorina toimii muutosagentti Anne Saarela.   

 

 SONet BOTNIAn johtoryhmä on vahvistanut SONet BOTNIAn kuntarahaosuudeksi 80.000 € 
vuodelle 2018. Tämä jakautuu maakuntien väkiluvun mukaan  

Seinäjoki 25 219 € (31,52 %)  
Vaasa 27 110 € (33,89 % ) 
Soite 27 671 € (34,59 %) 
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 12.6. Osaamis-ja tukikeskustoiminnan OT-keskus verkosto verkkoseminaarina  

 12.6. Maakunnallistuvan aikuissosiaalityön verkoston kokous Helsingissä  

 Valvira järjesti sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanosta kaksi samansisältöistä 
tilaisuutta, 20.5. Helsingissä ja 22.5 Oulussa, esitykset: http://www.valvira.fi/-
/sosiaalihuollon-ammattihenkiloiden-valvonta-koulutus-oulussa-22-5-2018  

 Kansa Koulu 2 –jatkohanke on käynnistynyt. Sosiaalihuollon kirjaamisvalmennus 
laajennetaan hankkeessa oppilaitoksiin ja yrityksiin. KYC osallistuu Keski-Pohjanmaalta.  

 KP LAPE: Lisätietoja: http://www.soite.fi/sivu/lape.  

 KP OTE: http://www.soite.fi/sivu/kp_ote_hanke  

 Valmistelussa maakunnallinen hanke Myötätuulta työelämään, ESR TL 5 hanke lokakuussa 
päättyvään hakuun. 

 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
 
 
11 § Kokouksen päättäminen  
Pj päätti kokouksen klo 16.20.  

 

http://www.valvira.fi/-/sosiaalihuollon-ammattihenkiloiden-valvonta-koulutus-oulussa-22-5-2018
http://www.valvira.fi/-/sosiaalihuollon-ammattihenkiloiden-valvonta-koulutus-oulussa-22-5-2018
http://www.soite.fi/sivu/lape
http://www.soite.fi/sivu/kp_ote_hanke

