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Pohjanmaa 

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNAN   PÖYTÄKIRJA 
ELINIKÄISEN OHJAUKSEN  
KOORDINAATIORYHMÄN KOKOUS                                       6.9.2018        
   

 
Aika torstaina 6.9.2018 kello 10.10 - 
 
Paikka Yritystalo Evaldissa, kokoushuone Reimarissa alakerrassa, 

Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola 
 
Läsnä:  Elina Pihlaja, Outi Korkiakoski, Sanna Anttonen, Nina Wikström, Juuso Kautiai-

nen, Terhi Petäjä, Sirkku Purontaus, Sirpa Nevasaari, Ann-Helen Nysand, Anita 
Salmela, Anu Haapasalo 

 
1 § Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja Outi Korkiakoski avasi kokouksen. 
 
2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta  
 Puheenjohtajaksi valittiin Outi Korkiakoski ja sihteeriksi Ann-Helen Nysand. 
   
3 § Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin se. 
 
4 § Soiten palvelumalli, Nina Wikström 

 Nina kertoi sosiaalipalveluohjaustoiminnasta. Jokaiselle osastolle on nimitetty 
oma sosiaaliohjaaja. Palveluohjauspisteessä on noin 400 asiakasta kuukau-
dessa. Jos asiakas tarvitsee paljon palveluita elämänhallinnan tukemiseen, kut-
sutaan koolle kaikki tahot saman pöydän ääreen. Sähköinen asiointipalvelu on 
tulossa. Päivittäin tehdään moniammatillisia kotikäyntejä. 

 Sosiaalipäivystysyksikkö toimii 24/7, yöt varallaolona. Yhteydenotot suoraan nu-
meroon tai yleiseen hätänumeroon. Esim. perheväkivalta, lastensuojeluilmoituk-
set, kuolema, huoli omaisesta/läheisestä, rajaton käyttäytyminen.  

 Monia nuoria asiakkaita, kaikenikäisiä, suurin osa on kuitenkin keski-ikäisiä. 

 Koordinaattorikeskus on tulossa, tarkoitettu perheille.  

Huumeongelma-verkosto on olemassa, chat-palvelu tulossa. Ankkuritoiminta, 
esim. poliisien kanssa.  

 Liitteenä 1 Ninan esitys. 

  

5 § Ohjaamon ajankohtaista, Juuso Kautiainen 
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 Ohjaamo voi jatkossa ohjata asiakkaita Soiten palveluun. Ohjaamoon on haettu 
valtakunnallisesta psykososiaalisten palvelujen resurssista ohjaajaa myös Keski-
Pohjanmaalle.   

Kannuksessa uusi Ohjaamo-palvelupiste, päivystys on torstaisin klo 13 – 15. Tar-
vittaessa Juuso on paikalla, muuten etsivän nuorisotyön työntekijät paikalla. Kau-
pungin tiloissa. Helppo tulla, rento paikka. Nuorisotyöpaja on tulossa samaan ra-
kennukseen. Ohjaamo ei maksa tiloista.  

Ohjaamolla on sivupiste Kaustisilla, ei ole varsinainen palvelupiste, koska se ei 
täytä vähimmäisvaatimuksia. Auki maanantai-iltapäivisin samassa tilassa kuin 
TE-toimisto.  

Kokkolan Ohjaamo toimii nuorisokeskus Vingen tiloissa. Etsivä nuorisotyö on 
myös samoissa tiloissa. Hienot tilat nuorisotalossa, mutta Ohjaamon kohderyhmä 
ei käy siellä. Olisi parempi, jos tilat olisivat keskustassa.  

Maakunnalliseen ohjausryhmään on kutsuttu edustajia kaikista kunnista. Koulu-
tusyhtymästä voi myös tulla edustaja sekä yrittäjäorganisaatiosta ja muutamista 
yrityksistä. Kun esitykset tulevat, ryhmä käynnistetään.  

 

6 § Maakuntareformi, Elina Pihlaja 

 Aikataulumuutos vaikuttaa työhön. Odotetaan maakuntalakia, kasvupalveluiden 
ja sen liitännäislakien käsittelyä eduskunnassa.  Toivottavasti kuullaan enemmän 
marraskuussa. Valmistelua ja työryhmiä jatketaan.  

Kasvupalvelu-pilotit voidaan käynnistää vasta, kun lait on hyväksytty. Keski-Poh-
janmaan pilotissa kokeillaan mm. valinnanvapautta.  

Valtakunnallisia hankkeita, joissa on uudet nuorten palvelut: Nuoret kohti työtä ja 
Nuoret työhön, on käynnistetty. 

7 § Aluetilasto, Outi Korkiakoski 

 Outi esitti tilastoja: Pohjanmaan ELY-keskus julkaisee alueen työllisyyskatsauk-
sen kuukausittain 

Työvoimapulaa on mm. hitsaajista, hotelli- ja ravitsemustyöntekijöistä ja siivoo-
jista. Myös yrityksien henkilökuntaa pitää kouluttaa. Ilta- ja monimuoto-opiskelu 
on mahdollista.  

 Keskustelu: 

Sirkku: Kpedu on saanut lisätalousarviossa lisää työvoimakoulutuspaikkoja.   

 Juuso: nuorten työttömyysaste on paljon korkeampi Keski-Pohjanmaalla kuin 
Pohjanmaalla.   

  

8 § ELO-raportti vuodelta 2017, Outi Korkiakoski 

 Outi esitti ELO-raportin, liitteenä. 

 Keskustelu:  
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Sanna: Jyväskylän yliopistossa on 2 v ohjausalan maisteriohjelma, vaaditaan, 
että hakijalla on korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto. 

Tulevaisuusohjausta tarvitaan, Turun yliopistossa tehdään tutkimus. Verkkosivusto: 
www.tulevaisuusohjaus.fi kokoaa yhteen tulevaisuusohjauksen materiaalin.  

Terhi: Kpedu:ssa suunnitellaan, että Kipinä-uraohjauskoulutusta ostetaan opoille ja 
rehtoreille. Outi ehdotti, että voitaisiin kysyä AVI:lta, mikäli he voivat järjestää koulu-
tuksen. Koulutus sopisi myös TE-toimiston psykologeille ja muulle henkilökunnalle.  

9 § Seuraava kokous on 17.1.2019, klo. 10:00, Yliopistokeskus Chydeniuksen ti-
loissa, kalenterikutsu tulee myöhemmin. 

10 §  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 11:57 

 

LIITTEET: 
Liite 1: Ninan esitys: Palveluohjaus 
Liite 2: Outin esitys Elo-raportointi 

 

 
 
 
 
 


