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KosKen arvot 
ja perustehtävä

Perustehtävä

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on 
maakunnallinen, vakiintunut, joustava ja arvostet-
tu sosiaalialan kehittämisyhteisö ammattilaisille ja 
muille toimijoille.

Arvot

Avoimuus
• Toimintamme on kaikille avointa.
• Kokoamamme, tuottamamme ja välittämämme 

tietoa kaikkien saataville.
• Kuuntelemme ja olemme avoimia uusille  

ideoille.

Luotettavuus
• Teemme sen, minkä lupaamme.
• Jakamamme tieto on pätevää ja luotettavaa.

Yhdenvertaisuus
• Rohkaisemme osallistumaan ja tuomaan esiin 

ajatuksia.
• Kohtelemme kaikkia alan toimijoita yhtä  

arvokkaina.
• Toimintamme tähtää eriarvoisuuden vähentä-

miseen ja tasa-arvon edistämiseen.
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strategiset  
painopisteet 2020

Toimintaympäristön keskeiset 
ja uudet asiat

Rinteen-Marinin hallitusohjelma sisälsi ennennäke-
mättömän runsaasti sosiaalihuoltoa ja sosiaalityötä 
koskevia kirjauksia, jotka luovat lupaavan pohjan 
sosiaalihuollon kehittämiselle nykyisen hallituskau-
den aikana. Hallitusohjelmaan on kirjattu mm. so-
siaalihuollon oma kehittämisohjelma, alan TKI-ra-
kenteiden turvaaminen ja sosiaalityön VTR-rahoi-
tuksen käynnistäminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus jatkuu Tu-
levaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmalla. 
Sen tavoitteena on perustaa laaja-alaisia sote-kes-

Kosken toimintapolitiikka

VTR
valtion tutkimusrahoitus
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kuksia, joissa sosiaali- ja terveydenhuolto ovat vah-
voja, tasavertaisia kumppaneita. Tämän vuoksi on 
tärkeä selvittää ja selkeyttää, millaista sosiaalialan 
työ on tulevissa sote-keskuksissa.

Sosiaalihuollossa ollaan siirtymässä monien pal-
velujen osalta kuntapohjasta aluepohjaiseen jär-
jestämiseen, sillä osaamisvaatimukset palveluissa 
kasvavat jatkuvasti. Keski-Suomessa tilannetta on 
selvitetty vuoden 2019 aikana lapsioikeudellisten 
palvelujen, sosiaalipäivystyksen, lastensuojelun ja 
sosiaalisen luototuksen kannalta, mikä luo pohjan 
jatkotyölle. 

Sosiaalihuollon TKKI-toimintaa on mahdollis-
ta viedä eteenpäin esimerkiksi VTR-rahoituksen ja 
OT-keskustyön avulla.

Tulevaisuuden sote-keskus 
-ohjelma

Koske on aktiivisesti mukana toteuttamassa Tule-
vaisuuden sote-keskus -ohjelmaa yhdessä kuntien 
ja järjestöjen kanssa. Strategista työtä on jo tehty 
linjaamalla keskeisiä tavoitteita Keski-Suomen ter-
veydenhuollon järjestämissuunnitelmaan. Tulevai-
suuden sote-keskus -ohjelman tavoitteiden pohjal-
ta on tärkeää pohtia, miten sosiaalihuollon palvelut 
ovat järjestettävissä maakunnassa yhdenvertaisesti, 
ennaltaehkäisevästi, laadukkaasti ja saavutettavas-
ti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kaikkein haa-
voittuvimmassa asemassa oleviin henkilöihin.

Ohjelman mukaista Keski-Suomen hankehakua 
valmistellaan vuoden 2020 alusta lähtien. Onnistu-
neen sote-integraation toteuttamiseksi on tärkeää 
kokeilla erilaisia malleja yhdessä eri puolilla maa-
kuntaa, ja kerätä tietoa kokeilujen vaikutuksista. 
Kokeilujen pohjalta sosiaalialan työn paikka ja roo-
li sote-keskuksissa selkiytyvät niin sosiaali- ja ter-

TKKI-toiminta
tutkimus-, koulutus-,  

kehittämis- ja innovaatio-
toiminta 

OT-keskus
osaamis- ja tukikeskus
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veydenhuollon ammattilaisille kuin 
maakunnan asukkaillekin.

Tulevaisuuden sote-keskusten 
suunnitteluun ja kehittämiseen tu-
lee ottaa mukaan laajasti eri toi-
mijat. Kosken ja Keski-Suomen  
Yhteisöjen Tuen (KYT) yhdessä 
laatimassa Meijän sote-keskus -jul-
kilausumassa asiakkaat ja järjestöt 
ovat mukana sote-keskusten suun-
nittelussa alusta lähtien. Myös hy-

vinvointia tarkastellaan laaja-alaisesti aidon ihmis-
työn näkökulmasta. 

Tulevaisuuden osaamisen, 
henkilöstön ja yhteistyön 
turvaaminen sosiaalialalla

Keski-Suomessa on mahdollista saada monipuo-
lista sosiaalialan koulutusta kaikilla oppiasteilla. 
Koulutus on vahvaa etenkin toisella asteella ja yli-
opistossa, mutta ammattikorkeakoulutus on vä-
hentynyt huomattavasti viime vuosina. 

Lokakuussa 2019 Kosken järjestämässä strategia-
työpajassa tuotiin esiin, että sosiaalialan osaamisvaa-
timukset ovat jatkuvassa kasvussa. Etenkin kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevat henkilöt tarvitsevat 
monipuolisemmin ja laadukkaammin koulutettuja 
ammattilaisia. Lisäksi henkilöstö voi jäädä usein yk-
sin liian vaativissa asiakastyötehtävissä.

Keski-Suomessa on tällä hetkellä pulaa kaikista so-
siaalialan ammattilaisista. Tilanne ei ole helpottamas-
sa lähivuosina, vaan pikemminkin päinvastoin. Alan 
on tärkeä panostaa sekä veto- että pitovoimaansa.

Kosken strategiatyöpajassa todettiin myös, että 
koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän yhteyksiä 
tulisi vahvistaa niin, että työelämän tarpeet välittyi-

Miltä näyttää Meijän  
sote-keskus?
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sivät sujuvasti koulutukseen, ja uusin tutkimustieto 
saataisiin nopeasti käyttöön työelämän toimijoille.

TKKI-rakenteet

Sosiaalisen näkökulman vahvistaminen Keski-Suo-
men tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaati-
orakenteissa on Kosken pitkäaikainen tavoite, jota 
toteutetaan yhteistyössä muiden maakunnallisten 
toimijoiden, kuten Keski-Suomen hyvinvoinnin 
osaamiskeskittymän (KeHO) kanssa.

Vuonna 2020 TKKI-toiminnan kannalta merkit-
tävää on mahdollinen sosiaalityön VTR-rahoitus. 
Lisäksi Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma mah-
dollistaa esimerkiksi kehittäjäsosiaalityöntekijöiden 
tai -ohjaajien palkkaamisen sote-keskuksiin.

Osaamis- ja tukikeskuksia valmistelevaa työsken-
telyä jatketaan valtakunnallisella ja alueellisella ta-
solla Keski-Suomen tutkimustyöryhmässä sekä Itä- 
ja Keski-Suomen OT-työryhmässä.

Kosken korkeakouluharjoittelijat harjoittelu-
raportteineen ja opinnäytetöineen mahdollistavat 
nopeiden selvitysten ja kokeilujen toteuttamisen 
eri puolilla maakuntaa. Raportit tuottavat arvokas-
ta tietoa sosiaalihuollon palveluista ja nykytilasta 
Keski-Suomessa.

Kosken strategiatyöpajassa 
mietittiin tulevaisuuden hen-

kilöstö- ja osaamistarpeita
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Maakunnallistuva sosiaalihuolto

Samaan aikaan, kun valtakunnalliset sosiaalialan 
selvityksen ohjaavat sosiaalityön rakenteita maa-
kunnalliseen suuntaan, järjestetään Keski-Suomes-
sa sosiaalihuolto 17 kunnan tai muun järjestäjän 
toimesta. Tämän vuoksi sosiaalihuollon palvelujen, 
asiakastyön, työntekijöiden ja toimintakulttuurin 
sovittaminen uusiin puitteisiin ei ole yksinkertaista.

Perhekeskusverkostoa 
tulee levittää maakunnas-
sa laajemmalle, ja olemassa 
olevaa toimintaa vahvistaa 
ja tukea. Lasten ja perhei-
den palveluja kehitetään sys-
teemisen työskentelymallin 
mukaan. Lisäksi lastensuo-
jelun tiekartan piirtäminen, 
joka viitoittaa tietä palvelun 
rakentumista maakuntapoh-
jalle, on Keski-Suomessa 
vielä tekemättä.

Maakunnassa on otettu 
askelia sosiaalihuollon tie-
tojen Kanta-siirtoon liit-
tyen ja Keski-Suomesta 
löytyy kirjaamisosaamista. 
Siitä huolimatta Kanta-pal-
veluiden käyttöönoton ja 
määrämuotoisen kirjaami-
sen tueksi vaaditaan lisää 
koulutusta, johon on syytä 
hakea rahoitusta heti mah-
dollisuuden tullen. Myös 
uusi asiakas- ja potilastieto-

järjestelmä aiheuttaa paineita kirjaamisosaamisen 
lisäämiselle ja vahvistamiselle.

Sosiaalihuolto järjestetään 
maakunnassa monen eri 
järjestäjän voimin.
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perustoiminta

valtionavustuksen epävarmuus 
asettaa haasteita

Valtion vuoden 2020 talousarvioesityksessä sosi-
aalialan osaamiskeskuksille ehdotetiin 2 750 000 
euron valtion avustusta, mikä on 200 000 euroa 
vähemmän kuin vuonna 2019. 

Aikaa ja resursseja vievän vaikuttamistyön seu-
rauksena valtionavustusta lisättiin niin, että koko-
naissumma nousi 3 050 000 euroon. Valtionavus-
tuksen epävarmuus aiheuttaa haasteita osaamis-
keskustoiminnan pitkäjänteiselle suunnittelulle.

sosiaalipoliittinen vaikuttamistyö

Kosken keskeinen tehtävä on nostaa esiin sosiaa-
lialan asiantuntemusta sekä ammattilaisten osaamis-
ta ja sen kehittämisen tärkeyttä. Lisäksi edistetään 
sosiaalisen hyvinvoinnin edellytyksiä ja merkitystä.

Työtä tehdään sote-uudistuksen valmistelussa 
ja muussa palvelujen parantamiseen tähtäävässä 
työssä. Sote-integraation toteutuminen on mer-
kittävää palveluissa, joissa se sujuvoittaa ja helpot-
taa etenkin paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden 
palveluprosesseja.

Koske toimii linkkinä sosiaalialan valtakunnallisen 
ja alueellisen kehittämistoiminnan välillä.  Työnteki-
jät osallistuvat erilaisille foorumeille ja ajankohtai-
seen keskusteluun ja vastaavat laustuntopyyntöihin.



10

Työryhmät ja työkokoukset

Laajapohjaiset työryhmät linjaavat oman toimin-
ta-alueensa maakunnallista kehittämistä. Niiden 
tehtävä on tunnistaa ajankohtaisia osaamisvajeita 
ja kehittämistarpeita, sekä innovoida kehittämisen 
toimia.

• Keski-Suomen sosiaalihuollon koulutusyhteis-
työryhmä

• Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmä
• Keski-Suomen lastensuojelutyöryhmä
• Sosiaalihuollon digiryhmä
• Kirjaamisvalmentajien verkostotapaaminen
• Aikuissosiaalityön työryhmä

Työkokoukset toimivat ajankohtaisen tiedon, 
maakunnallisten kuulumisten ja kokemusten vaih-
don, hyvien käytäntöjen  välittymisen ja työnoh-
jauksellisen vertaistuen foorumeina.

• Varhaiskasvatusjohdon ja -tutkijoiden  
maakunnallinen työkokous

• Koulukuraattorien maakunnallinen työkokous
• Sosiaali- ja terveysjohdon työkokous
• Hyvinvointikoordinaattorien työkokous
• Lastensuojelun johtavien viranhaltijoiden 

työkokous
• Vanhustyön johdon ja esimiesten työkokous

Hallinnollinen työ

Kosken kannatusyhdistyksen hallitus kokoontuu 
vuosittain 6–7 kertaa. Yhdistyksen vuosikokous jär-
jestetään keväällä. Hallituksen ja Kosken henkilös-
tön yhteinen strategiapäivä järjestetään vähintään 
kerran vuodessa.
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viestintä

Viestinnällä varmistetaan avoimuuden, luotetta-
vuuden ja yhdenvertaisuuden toteutuminen Kos-
ken toiminnassa. Ajantasaisella ja monikanavaisel-
la viestinnällä Kosken ja yhteistyöverkostojen toi-
minnasta tehdään sosiaalialaa näkyvämmäksi.

Kosken kotisivut toimivat pääviestintäkanavana, 
jossa julkaistaan uutisia ja kirjoituksia Kosken toi-
minnasta sekä muista ajankohtaisista sosiaalialaa 
koskevista aiheista. Kotisivun tekstit toimivat poh-
jana uutiskirjeelle ja sosiaalisen median sisällölle. 

Vuonna 2020 panostetaan uutiskirjeen laaduk-
kaaseen sisältöön ja säännölliseen lähettämiseen. 
Lisäksi viestinnän suunnitelmallisuuden kehit-
täminen yhteissuunnittelun avulla mahdollistaa 
viestinnän tasaisenlaadun ympäri vuoden ja vies-
tintävastuun jakautumisen.

Kosken arvojen mukaista työskentelykulttuuria 
ylläpidetään esimerkiksi säännöllisten työyhteisö-
palaverien avulla. Yhdessä kahvittelu ja ruokailu 
ovat tärkeitä tekijöitä työyhteisön rakentajina ja 
luovan ideoinnin foorumeina.

Kotisivut
koskeverkko.fi

Facebook
@KOSKESosiaa-

lialanOsaamiskeskus

Twitter
@KeskiSuomenoske

Youtube
Keski-Suomen sosiaalialan 

osaamiskeskus

http://koskeverkko.fi
https://www.facebook.com/KOSKESosiaalialanOsaamiskeskus/
https://www.facebook.com/KOSKESosiaalialanOsaamiskeskus/
https://twitter.com/keskisuomenoske?lang=fi
https://www.youtube.com/channel/UCk0qiNVkh6C1oBa0YXRIt4w
https://www.youtube.com/channel/UCk0qiNVkh6C1oBa0YXRIt4w
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palvelutoiminta

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiestoiminta on puolueetonta, riippu-
matonta asiakaspalvelua ja sosiaalipalvelujen ke-
hittämistyötä rakenteellisen sosiaalityön hengessä. 
Sosiaaliasiamies neuvoo ja tiedottaa palveluista, 
pyrkii vahvistamaan asiakkaiden asemaa ja edistä-
mään asiakkaiden oikeuksien toteutumista.

Koske tuottaa sosiaaliasiamiestoimintaa jokai-
seen Keski-Suomen kuntaan. Sosiaalihuollon pal-
velujen toimivuudesta ja asiakkaan oikeuksien se-
kä aseman kehityksestä laaditaan selvitys kunnille 

Eija Hiekka
sosiaaliasiamies
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vuosittain. Sosiaalialan uudistusten valmisteluun 
osallistumalla pyritään vaikuttamaan siihen, että 
asiakkaat saavat riittävät sekä laadukkaat palvelut 
ja ovat yhdenvertaisessa asemassa koko maakun-
nan alueella. Sosiaaliasiamiestoiminnan viestintää 
kehitetään vuoden aikana.

Lastensuojelun  
erityissosiaalityöntekijä

Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä tarjoaa 
konsultaatiota, työparityöskentelyä ja koulutusta 
lastensuojelun, lastenhuollon ja tapaamisoikeu-
den piiriin kuuluvissa asioissa.

Vuonna 2019 alkanutta mentorointipalvelua jat-
ketaan. Mentoroinnilla tuetaan esimerkiksi uransa 
alussa olevien työntekijöiden työtä. Lisäksi erityis-
sosiaalityöntekijältä saa työapua sukulaissijaisvan-
hemmuusselvityksiin, lastensuojelutarpeen sel-
vityksiin ja lapsen läheisverkoston kartoituksiin. 
Erityissosiaalityöntekijä voi toimia toisena lasten-
suojeluun perehtyneenä työntekijänä. 

Konsultoiva  
varhais erityisopettaja

Keski-Suomessa yhä useampaan kuntaan on saatu 
oma, toimiva varhaiserityisopetus. Maakunnan reu-
na-alueiden kuntien varhaiskasvatusta tuetaan edel-
leen. Vuonna 2020 ainoa sopijakunta on Hartola.

Konsultoivan varhaiserityisopettajan toiminta-
tapoihin kuuluvat mm. henkilöstön ohjaus ja kon-
sultaatio, työparina toimiminen ja yksilö- ja pien-
ryhmätyöskentely lasten kanssa.

Liisa Grönholm- 
Sihvola

konsultoiva varhais-
erityisopettaja

(Hartola)
Kaarina Parikka

konsultoiva varhais-
erityisopettaja

Matleena Ullner
lastensuojelun erityis-

sosiaalityöntekijä
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Lastensuojelun moniammatillinen 
asiantuntijaryhmä (MASTER)

Lastensuojelun moniammatillinen asiantunti-
jaryhmä kootaan kuntien  pyyntöjen mukaises-
ti. Ryhmä saa tehtäväkseen moniulotteisia asia-
kastilanteita, joissa edellytetään vaativampaa  
erityisasiantuntijuutta. Asiakastilanne määrittää sen, 
keitä asiantuntijoita ryhmään kulloinkin osallistuu. 
Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä toimii ryh-
män koordinaattorina ja sihteerinä.
 Moniammatillinen asiantuntijaryhmä  kokoon-
tuu  tarvittaessa kymmenen kertaa vuonna 2020. 
Vuoden aikana ryhmän toimintaa tarkastellaan 
lähemmin, kun sosiaalityön opiskelija tekee har-
joittelunsa aikana kehittämistyön liittyen mo-
niammatilliseen asiantuntijaryhmän toimintaan ja  
kehittämistarpeisiin.

Matleena Ullner
lastensuojelun erityis-

sosiaalityöntekijä

Koulutus ja konsultointi

Koske suunnittelee ja järjestää maksullisia koulu-
tuksia toiveiden ja kysynnän mukaan sekä toimii 
yhteistyökumppanina koulutusten toteuttamisessa. 
Keväällä pyritään järjestämään esimerkiksi koulutus 
lastensuojelupalvelujen hankinnasta ja valvonnasta.

Lisäksi Koske tarjoaa asiantuntemusta erilaisten 
selvitysten ja raporttien laatimiseen ja myy työpa-
nosta muihin mahdollisiin sosiaalialan asiantuntija-
tehtäviin.
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Kehittämis- ja 
hanKetoiminta

Anne Koivisto
projektikoordinaattori

Palvelupolut kuntoon (Paku)

Hanke kehittää palveluohjausta ja varhaisen tuen so-
siaaliohjausta paljon tukea tarvitsevien työikäisten 
ja heidän läheistensä näkökulmasta. Hanketta hal-
linnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteut-
tajina ovat Koske sekä Gradia. Hanke toteutetaan  
Jyväskylässä, Jämsässä, Laukaassa, Wiitaunionissa ja 
Äänekoskella. Tavoitteena on kehittää Keski-Suo-
meen kokonaisvaltainen palveluohjauksen malli, jos-
sa huomioidaan ohjauksen eri tasot. Palveluohjausta 
kehitetään yhteiskehittämisen menetelmin. 

Kosken koordinointivastuuna on yleisten asia-
kaslähtöisten palveluohjauksen laatukriteerien 
laatiminen ja varhaisen tuen sosiaaliohjauksen ke-
hittäminen. Laatukriteerien avulla halutaan var-
mistaa yhdenvertaisuuden toteutuminen paljon 
tukea tarvitsevien työikäisten palveluohjauksessa 
maakunnallisesti.

Vuoden 2020 aikana teemakohtaiset palveluoh-
jauksen mallit on muotoiltu ja niistä on muodos-
tunut kokonaisvaltainen palveluohjauksen malli 
paljon tukea tarvitsevien työikäisten palveluihin. 
Lisäksi asiakaslähtöiset palveluohjauksen laatuk-
riteerit ovat rakentuneet ja tuotokselle on haettu 
Selkokeskuksen selkotunnus.
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Meijän mieli

Meijän Mieli -hankeessa tavoitteena on mielen-
terveyskuntoutujien arjen ja osallisuuden edistä-
minen. Hanke pohjautuu toipumisorientaatioon, 
jossa mielenterveystoipujien arkea parannetaan 
etsimällä ja kehittämällä jokaiselle toipujalle hä-
nen elämäntilanteeseensa sopiva tuen muoto. Li-
säksi hankkeessa etsitään uudenlaisia vapaaehtois-
työn mahdollisuuksia,  kehitetään kansalais- ja jär-
jestötoimintaan uusia muotoja mielenterveyskun-
toutujien tueksi ja kirkastetaan mielenterveyden 
merkitystä osana keskisuomalaisten hyvinvointia.

Hanke sai STEA:n avustusehdotuksen vuosille 
2020–2022. Avustusta ehdotettiin kahdelle henki-
lötyövuodelle haetun kolmen sijaan, minkä vuoksi 
hankkeen toteutusta, osatavoitteita ja kohderyhmiä 
on suhteutettava käytettävissä olevaan resurssiin. 
Koske vastaa laaja-alaisen verkostohankkeen to-
teuttamisesta ja hallinnoimisesta, mutta hankkeella 
on lukuisia yhteistyökumppaneita.

Hankekoordinaattori ja 
hanketyöntekijä rekry-
toidaan keväällä 2020.
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yhdessä ei olla yksin –  
keski-Suomen hyvinvointi-
yhteistyöhanke

Yksinäisyyden vähentämiseen ja osallisuuden es-
teiden selvittämiseen tähdänneen hankkeen varsi-
nainen toiminta-aika oli 2017–2019. Hankkeelle ei 
myönnetty jatkoaikaa ja rahoitusta vuodelle 2020. 

Hankkeen tuloksista raportoidaan aktiivisesti 
ja maaliskuussa järjestetään miniseminaari Sanoja  
yksinäisyydestä ja kohtaamisesta. Alkuvuodesta jul-
kaistiin myös raportti Yksinäisyyden monet ulottuvuu-
det. Kosken viestintäkanavien lisäksi hankkeen tu-
lokset ovat nähtävillä Innokylässä.

Romaniasioiden sosiaali- ja 
terveydenhuollon osaamis-
keskus ROMKE
Vaikuttamistyötä ROMKE-toiminnan aloittamisek-
si jatketaan toteuttamalla vierailu sosiaali- ja terveys-
ministeriöön alkuvuodesta. Vierailu toteutetaan yh-
teistyössä Jyväskylän kaupungin romanityöryhmän 
ja Keski-Suomen romaniyhdistysten kanssa.

ROMKE-toimintaa on mahdollista aloittaa pie-
nillä osakokeiluilla, jollainen oli syksyllä 2019 to-
teutettu Yhdessä liikkeellä -selvitys- ja yhteistyö-
hanke. Hankkeessa selvitettiin Keski-Suomen ro-
maniväestön hyvinvoinnin voimavaroja ja esteitä, 
sekä laajennettiin verkostosuhteita maakunnassa. 
Selvityksen tuloksia tullaan hyödyntämään ESR- 
rahoitushaussa vuoden 2020 alussa.

Sirpa Pekkarinen
projektipäällikkö

Marja Heikkilä
johtaja
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keski-Suomen hyvinvoinnin 
osaamiskeskittymä KeHO
KeHO on keskisuomalaisten sosiaali-, terveys-, lii-
kunta- ja urheilualan toimijoiden ja hyvinvoinnin 
osaajien ekosysteemi. Se toimii maakunnan tervey-
den ja hyvinvoinnin edistämisen, sosiaalisen hyvin-
voinnin, liikunnan, urheilun ja kuntoutuksen osaa-
mis- ja yrityskeskittymänä. Koske on mukana tuo-
massa esiin sosiaalisen hyvinvoinnin teemaa.

Koske koordinoi Jyväskylän yliopiston ja Likesin 
kanssa lasten, nuorten ja perheiden teemaryhmää. 
Ryhmä toteuttaa helmikuussa hackathon-prosessin, 
jossa etsitään keinoja nuorten mielenterveyden ja 
elämänhallinnan tukemiseksi.

hankevalmistelu

Tulevaisuuden sote-keskus -valtionavustushakuun 
valmistaudutaan yhdessä perusterveydenhuollon 
yksikön, kuntien ja järjestöjen kanssa. Taustatyö-
tä on tehty terveydenhuollon järjestämissuunni-
telmavalmistelun sekä Kosken ja KYT:n Meijän  
sote-keskus -julkilausuman myötä. Lisäksi valtion-
varainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön 
rakennerahoitushaussa sekä sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön erillisrahoitushauissa Koske on mukana 
aktiivisena kumppanina.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen,  
Jyväskylän yliopiston, SONetBOTNIAn ja kun-
tien kanssa suunnitellaan Vaikuttava aikuis-
sosiaalityö -hanketta (työnimi) maaliskuun 
ESR-hakuun, joka toteutetaan Keski-Suomen ja 
Pohjanmaan alueella. Lisäksi Koske on mukana 
Avaimet osaamiseen ja osallisuuteen -hank-
keen (työnimi) hakemuksen laatimisessa ESR-ha-
kuun yhdessä Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen tehtävä-
nä on parantaa pääväestön, romanien ja maahan-
muuttajien integraatiota.

Marja Heikkilä
johtaja

Sivi Talvensola
erikoissuunnittelija

SONetBOTNIA
Pohjanmaan maakuntien 

sosiaalialan osaamiskeskus

Likes
Liikunnan ja kansan-
terveyden edistämis-

säätiö
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talous

Budjetti vuodelle 2020

Vuodelle 2020 arvioidaan varsinaisen toiminnan 
tuottoja kertyvän 466 211 euroa. Lisäksi sosiaali- 
ja terveysministeriöltä saadaan 142 200 euroa val-
tionavustusta perustoimintaa varten. Varsinaisen 
toiminnan kuluja kertyy yhteensä 608 411 euroa, 
joista henkilöstömenoja on 441 361 euroa.

Tulojen hankintaan on vuonna 2020 paljon 
mahdollisuuksia, kun haettavaksi tulevat esimer-
kiksi Tulevaisuuden sote-keskusrahoitus, sosiaali- 
ja terveysministeriön lastensuojelun kehittämisra-
hoitus ja ESR-rahoitukset. Näitä varten Koskessa 
on tehty useita selvityksiä vuonna 2019, joita voi-
daan hyödyntää rahoitushauissa.
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