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Keski-Pohjanmaan ohjausryhmä 

 
Kokous 5 /2018      Muistio    
 
Aika: Keskiviikko 10.10.2018 klo 10:00 -  12.20 
 
Paikka: Kannuksen perhekeskus, Asematie 1, 69100 Kannus  
 
Läsnä: 
Tarja Oikarinen-Nybacka, Soite, puheenjohtaja 
Marja Paananen, Soite     
Niina Rantamäki, KYC  
Minna Kallio-Järvinen, Kosti ry / Silta  
Tuija Tuorila, Ventuskartano ry    
 
Minna Laitila, SONet BOTNIA, kehitysjohtajan sijainen, esittelijä 
Iiris Jurvansuu, SONet BOTNIA ja Soite, esittelijä ja sihteeri 
Anu Pippola, hankejohtaja, KP OTE, Soite 
Marita Toivonen, sosiaalityöntekijä ja perheterapeutti, Kannuksen perhekeskus  
Anne Saarela  
 
Poissa 
Pirjo Forss – Pennanen, Centria amk 
Sanna-Mari Levijoki, Kokkotyö Säätiö s.r.  
Jussi Salminen, Soite 
Anne Sormunen, Keski-Pohjanmaan liitto   
Leena Sundell, KpEdu    
Leena Veiskola, Kokkolan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 
Tanja Witick, Soite    
    
Kokouksen alussa sosiaalityöntekijä Marita Toivonen esitteli Kannuksen perhekeskuksen alueyksikön 
toimintaa. Soiten psykiatrian avohoidon palveluissa on psykiatrian sairaanhoitaja, 50 % psykologi, lääkäri 
konsultoiva psykiatri sekä päihdepalveluista vastaava työntekijä, jolla on molemmissa jokilaaksoissa työalue 
sekä puheterapeutti.  Perheneuvola –yksikössä ovat sosiaalityöntekijä-perheterapeutti ja 
toimintaterapeutti. Perheneuvolatyö entiseen tapaan palvelee lapsia, nuoria ja lapsiperheitä.  
Sosiaalityöntekijä-perheterapeutti työskentelee pääasiallisesti parien kanssa, avioeron uhkan tai eron 
jälkeisissä perhetilanteissa. 
 
1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat. 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.  
 
2 § Esityslistan hyväksyminen  
Esitys: Hyväksytään kokouskutsun esityslista. 
Päätös: Hyväksyttiin esityslista lisäämällä § 7 . 
 
3 § Edellisen pöytäkirjan toteaminen 
Esitys: Todetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. 
Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaan. 



2 

 
4 § KP OTE –hankkeen väliaikaiset tulokset  
 
Hankepäällikkö Anu Pippola esittelee Keski-Pohjanmaan osatyökykyisille tie työelämään – KP OTE –
hankkeen toimintakokonaisuudet ja väliaikaiset tulokset. Hankkeen verkkosivut löytyvät osoitteesta: 
http://www.soite.fi/sivu/kp_ote_hanke  
Intensiivisen työhönvalmennuksen mallin pilotissa on ollut kaksi palveluntuottajaa. Malli on ollut 
tuloksekas. Juurruttaminen toteutuu, v 2019 intensiivimallin käytöstä Kokkotyösäätiön palveluissa on 
laadittu sopimus. Työhönvalmentaja on apuna esim. palkkatuen hakemisessa työnantajalle ja tukee  
työsuhteen alkaessa työnantajaa ja työntekijää. Jos työsuhde päättyy, lähdetään kartoittamaan 
jatkomahdollisuuksia.  
Foreammatti –ohjelma on mainio väline, sekä apuna yhteydenotossa työnantajiin ja asiakkaan toiveet 
huomioon ottaen. 
Muut tulokset: Opiskelijan oma tie työhön 
Ammattiopistossa moniammatillinen hyvinvointitiimi. Kun opiskelija ei omin avuin etene työhön, 
opiskelijan luvalla yhteistyötiimi hoitaa asiaa.  
Palvelukartta – ammattilaisen tueksi 
Otsikot pitkälti Kykyviisarin pohjalta. Laadinta hankittu KiipIt- yritykseltä, joka työllistää osatyökykyisiä. 
Hanketyöntekijät koonneet palveluita; linkkisivuja, joiden sisällöt pääosin päivittävät palveluntuottajat itse.  
TYP – aikuissosiaalityö vastaa jatkossa tämän ylläpidosta ja päivittämisestä.  
Miten esim. mielen hyvinvointiin liittyvät palvelut? Linkki Mielenterveystalo –sivustoon. Hyvis –palveluun? 
Valmisteluvaihe on parhaillaan kommentoitavana. 
Osallisuuden  toimintamalli 
Sisältönä sosiaalinen kuntoutus. Tarkoitus: palvelutarpeen arvioinnin kautta sosiaaliseen kuntoutukseen, 
jossa vaihtoehtoina yksilöllinen, ryhmämuotoinen + kaikki muut olemassaolevat järjestöjen, kaupunkien 
yms. palvelut. Aikuissosiaalityössä otettu käyttöön – aloitettu yhteistyötä mm. vammaispalvelujen kanssa. 
Tarkoitus että täältä edetään työllistymistä edistäviin palveluihin – tai jos asiakkaan tavoite ei enää ole 
työelämä, sosiaalisen kuntoutuksen palveluissa voi olla pidempiaikaisesti. 
Tulosten merkitys ja hyöty: vaikuttavampia palveluita työllistymisen tueksi.  
Työnhakijaksi ohjaaminen mm. erityisammattioppilaitoksista.  
 
Visio 2020: Työhön motivoituneet osatyökykyiset asiakkaat saavat tarvitsemansa tuen työllistymiseen.  
Arviointia: Hankkeessa paljon tavoitteita ja lyhyt aika. Paljon saatu tuloksia aikaan. Useita kehitteillä olevia 
toimintamalleja on otettu jo käyttöön vakituiseen toimintaan.  
 
Esitys: Ohjausryhmä käy esittelyn pohjalta keskustelun KP OTE -hankkeesta. Merkitään tiedoksi 
ohjausryhmälle. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
  

http://www.soite.fi/sivu/kp_ote_hanke
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5 § Keski-Pohjanmaa Lapsi- ja perhepalvelumaakunnaksi - KP LAPE –hankkeen tulosten esittely 
 
LAPE –muutosagentti Anne Saarela esittelee KP LAPE –hankkeen tulokset ja ajankohtaiskatsauksen.  
Hankkeen verkkosivut löytyvät osoitteesta: http://www.soite.fi/sivu/lape. 
Anne Saarela esitteli KP LAPE- hankkeen kaikki neljä kehittämiskokonaisuutta ja niissä toteutetut useat 
kehittämistoimet.  

a. Toimintakulttuurin muutos: lapsi- ja nuorisoystävällisyys – lapsiystävällinen kunta –mallia 
kehitetty, Lapsiystävällinen maakunta –pilotissa mukana 

b. Perhekeskus –toimintamallin kehittäminen 
c. Varhaiskasvatus, koulu- ja oppilashuolto: monitoimijaista työskentelyä mallinnettu ja 

pilotoitu nuorten psyykkisen tuen pilotti -- nepsy –tiimi, lasten psykiatria, koulu, 
perhetyöntekijöitä  
Tulossa: 4 toimintamallia valtakunnalliseen koosteeseen  

d. Erityis- ja vaativan tason palvelut; lasten ja nuorten yhteispäivystys/ systeeminen 
tiimityöskentely –koulutus kaikille lastensuojelun tiimeille. Uusi hankehakemus valmisteilla, 
jolla rahoitettaisiin toinen kouluttajapari. Perheiden palveluiden toimialueella tavoite on 
kouluttaa myös muita kuin vain lastensuojelussa. 

 
Esitys: Ohjausryhmä käy esityksen pohjalta keskustelun KP LAPE –hankkeesta. Merkitään tiedoksi 

ohjausryhmälle.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
 
6 §  Opintomatka Uumajaan ja työpaja 1.11.2018  
 
Johtoryhmän pyynnöstä järjestettävä opintomatka Uumajaan toteutuu 1.11.2018. Kehittämissuunnittelija 
Tuula Mulju on selvittänyt, että Västerbottenin aluehallinnon hyvinvointiala ottaa vierailumme vastaan.  
Johtaja / tutkimusjohtaja Annika Nordström järjestää toivomamme ohjelman klo 13.30-16.00 Uumajassa. 
Menomatkan aikana laivalla järjestetään työpaja, jossa on tarkoitus kohdentaa SONet BOTNIAn 
toimintasuunnitelmaa niin, että resurssit tulevat käytetyksi yhdessä määritettäville painopistealueille.  
Kehitysjohtaja Minna Laitila esittelee suunnitelmaa työpajan sisällöstä. 
Västerbottenin läänin sosiaali- ja terveysalan keskukseen – sinne tulee Tutkimus, kehittäminen, yliopiston 
kehittämisen asiantuntija esittelemään pyydettyjä teemoja. 
23.30 Vaasassa  
 
Esitys: Ohjausryhmä keskustelee työpajan sisällöstä ja evästää SONet BOTNIAn tiimiä työpajan sisällön 

valmistelussa.   
Päätös: Keski-Pohjanmaalta lähtevät Tarja Oikarinen-Nybacka, Anu-Riina Svenlin, Katri Viitasaari ja Iiris 

Jurvansuu. Iiris varmistaa vielä, lähteekö Pirjo Forss-Pennanen mukaan. 
 
 
7 § Ajankohtaiskatsaus SONet BOTNIAn ja osaamiskeskusten asioihin 
 
Kehitysjohtaja Minna Laitila esittelee osaamiskeskuksen ajankohtaiset asiat.  
Budjettiesitys vuodelle 2019 osaamiskeskuksille 2,95 MEur. Osaamiskeskusjohtajien kokouksessa 2.10. on 
tehty päätös, että  haetaan ns. joululahjarahoja 1,25 M€ur  
Kuntarahaosuudet : Soiten kautta Keski-Pohjanmaan kunnat ja Kruunupyy mukana. Pohjanmaan kunnista 
vain 50 %. 
 
Osaamiskeskuksen resursseille on enemmän kysyntää kuin on tarjota. Sote-valmistelun työryhmissä 
osaamiskeskuksen työntekijä saattaa olla ainoa sosiaalialan työntekijä. Erilaisia aloitteita ja täkyjä tulee 
paljon, rajaamista tarvitaan. Maakuntavalmistelu, YTA- OT-valmistelut vaativat oman työpanoksensa.  

http://www.soite.fi/sivu/lape
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Pirkanmaalla OT-TKI – asioissa  perustamissuunnitelma on pitkällä  viimeistelyvaiheessa. 
Pikassos on tehnyt aloitteen koordinoidakseen YTA –alueen TKI –esiselvitystä, johon SB on kutsuttu 
mukaan.  SOTE –alalla on mittavia muutoksia, joihin osaamiskeskuksien odotetaan osallistuvan. mm. 
yhteiskehittämöt.  
Paljon on myös pohdintaa siitä, mihin osket sijoittuvat uusissa maakunnallisissa TKI –rakenteissa.  Mikä on 
valtakunnallinen linjaus? Rahoituksen pitkäjänteisyys? Profiloituminen? Mikä kaikki kuuluu oskelle? 
Tuotteistamisesta on keskusteltu, mitä SONet BOTNIA esim. tuo rakenteisiin; käytäntötutkimusta, 
välittäjäroolia tms? Liitteessä on myös dioja osaamiskeskusjohtajien kokouksessa esitellystä 
palveluintegraation muutosohjelmasta.  
 
Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
Liite: Ajankohtasta SB KP  
 
8 § 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. 
 
Ventuskartano: Ventuskartano ry ja Esperi Care oy ovat sopineet palveluliiketoiminnan kaupasta, joka tulee 
voimaan jos tietyt asiat täyttyvät.  Yhdistyksen toiminta-ajatus muuttuu ja säännöt muutetaan apurahoja ja 
stipendejä jakavaksi yhdistykseksi.  Esperi Care jatkaa palvelutuotantoa. Muutoksista hintapolitiikkaan ei 
ole tietoa. Tilakysymykset ovat olleet keskeinen syy myymiselle.  
 
Kosti ry / Verna ja Järjestö 2.0 – Kokkolan terveyskeskuksessa on ollut järjestöjen ja potilasyhdistyksien 
tiedotuspiste. Nyt uusi MY- siipi on valmistunut ja siellä on tila tiedotuspisteelle. Tarve ja tavoite on 
selvittää mahdollisuudet laajempaan yhteistyöhön myös OLKA – pisteen toiminnan käynnistämiseksi 
keskussairaalassa. Tähän liittyen otettu yhteyttä Soiten kehittämisyksikköön mahdollisuuksien 
selvittämiseksi ja yhteisten suuntaviivojen luomiseksi ja– myös rahoittajan suuntaan olisi hyvä voida saada 
yhdistyksien toiminta tällä tavalla näkyväksi.  
 
KYC: Material Week: loka-marraskuu ; sosiaalityö framilla, ohjelmassa kaivostoiminnan taloudelliset ja 
sosiaaliset merkitykset 30.10. Satu Ranta-Tyrkkö  klo 13  
 
Aikuiussosiaalityö: PRO SOS jatkuu. 
 
Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
  
9 § Tiedoksi 

 Maakunnallinen hanke ENTER – Eteenpäin elämässä, ESR TL 5 hanke on jätetty 3.10.2018 
päättyneeseen hakuun. 

 Alueohjausryhmän kokoukset on päätetty pitää syyskaudella: 
- 14.11. klo 10-12 Tästä klo 10-11 on yhteinen Soiten kirjaamisvalmentajien työryhmän kanssa, 

kuulemme hanketyöntekijä Päivi Niirasen ajankohtaiskatsauksen sosiaalihuollon 
tietohallinnasta ja  Kanta –valmistautumisesta  iPark kh KOIVU 10-12  

- 14.12. klo 10-12  
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 PRO SOS –hankkeessa Heli Huhdan laatima raportti: Sosiaalinen kuntoutus Keski-Pohjanmaan 
sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa http://www.prosos.fi/wp-
content/uploads/2018/07/Sosiaalinen-kuntoutus-Soitessa.pdf 

 7.11.2018 Osaajat töihin – apu työvoimapulaan! KP OTE -Hankkeen loppuseminaari. Järjestelyistä 
vastaa Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry yhteistyössä Soiten ja SONet BOTNIAn kanssa.  

 9.11.2018 KP LAPEn  Maakunnallinen yhteiskehittämispiävä – klo 9-15 Kokkola-Sali  

 26. – 27. 11.  valtakunnallinen LAPE –konferenssi  

 27.11. valtakunnallinen  OTE –päätösseminaari  

 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
 
10 § Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.20 ja kiitti osallistujia ja esittelijöitä. 

http://www.prosos.fi/wp-content/uploads/2018/07/Sosiaalinen-kuntoutus-Soitessa.pdf
http://www.prosos.fi/wp-content/uploads/2018/07/Sosiaalinen-kuntoutus-Soitessa.pdf

