Katsaus vuoteen 2019

Koske
Keski-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskus

Kosken arvot
ja perustehtävä
Perustehtävä
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on maakunnallinen, vakiintunut, joustava ja arvostettu sosiaalialan
kehittämisyhteisö ammattilaisille ja muille toimijoille.

Arvot
Avoimuus
• Toimintamme on kaikille avointa.
• Kokoamamme, tuottamamme ja välittämämme tieto
on kaikkien saatavilla.
• 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 vähentämiseen
ja tasa-arvon edistämiseen.
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Hallinto ja
henkilöstö
Kannatusyhdistys
Koskea hallinnoi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry, jolla on 47 jäsentä. Jyväskylän Romaninuoret ry liittyi kannatusyhdistyksen
jäseneksi maaliskuussa. Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa.
Yhdistyksen vuosikokouksessa 25.3.2019 valittiin
yhdistyksen hallitus. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin palvelujohtaja Päivi Kalilainen Jyväskylän kaupungilta ja varapuheenjohtajaksi professori Kati Närhi
Jyväskylän yliopistolta.

Henkilöstö
Kosken kehittäjäyhteisö muodostui Kosken palkkaamista työntekijöistä, Kaakkois-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskus Socomin työntekijästä sekä Kosken
kanssa samoissa tiloissa työskentelevistä järjestötoimijoista. Henkilöstömuutoksia tapahtui kahden alkaneen
hankkeen myötä, joihin palkattiin uusia työntekijöitä.
Koske oli myös hyvin suosittu harjoittelupaikka eri
alan opiskelijoille.
Työyhteisöpalavereita järjestettiin lähes kuukausittain ja työhyvinvointia tuettiin työyhteisön yhteisillä
tilaisuuksilla. Henkilöstön koulutukseen panostettiin
tukemalla työntekijöiden henkilökohtaista kouluttautumista ja osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin.

Marja Heikkilä
johtaja
Sivi Talvensola
erikoissuunnittelija
Eija Hiekka
sosiaaliasiamies
Matleena Ullner
lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä
Marianne Kuorelahti
hankekoordinaattori/
projektikehittäjä
Anne Koivisto
projektikoordinaattori
Sirpa Pekkarinen
projektipäällikkö
Anja Saksola
projektikehittäjä
Jussi Haatainen
projektisuunnittelija
Taru Paavolainen
viestintä- ja toimisto
assistentti
Päivi Kivelä
suunnittelija
Liisa GrönholmSihvola
varhaiserityisopettaja
Kaarina Parikka
varhaiserityisopettaja
Riikka Rantanen
aluekoordinaattori
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Toiminnan
painopisteet 2019

uusi hallitusohjelma ja soteuudistuksen uudelleenkäynnistys

Vuosi 2019 käynnityi sosiaalihuollon kehittämisen kannalta vaihtelevissa olosuhteissa Sipilän hallituksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kaatuessa maaliskuussa. Vaalien jälkeisen uuden hallituksen hallitusohjelma oli kuitenkin sosiaalihuollon ja sen asiakkaiden
kannalta lupaava: ohjelmaan kuului sosiaalihuollon kehittämisohjelma, sosiaalialan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rakenteiden synnyttäminen ja sosiaalityön
valtion tutkimusrahoitus. Sote-uudistusta jatkettiin Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alla.
Koskessa panostettiin uusien kehityskulkujen myötä
tiedon keruuseen, selvityksiin ja suunnitteluun. Työryhmissä jatkettiin työskentelyä maakunnan sosiaalihuollon
ammattilaisten esiin nostamien kysymysten parissa.
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tutkimus, koulutus ja
kehittäminen

Sosiaalisen näkökulman vahvistaminen nykyisissä ja
uusissa TKI-rakenteissa on ollut yksi Kosken pitkäaikaisista tavoitteista. Merkittävä askel sen edistämiseksi oli alkuvuodesta valmistunut Anu Muurin raportti ja sen suositukset, joissa esitettiin mm. sosiaalityön
VTR-rahoitusta ja työelämäprofessuurin perustamista
sosiaalityöhön. Jälkimmäistä varten Koskessa tehtiin
pohjatyötä pitkin vuotta, ja sosiaalityön VTR-rahoitukseen Kosken hallitus antoi pyydetyn lausunnon.
Koske on ollut mukana Keski-Suomen hyvinvoinnin
osaamiskeskittymä KeHO:n toiminnassa, jonka kautta
on löydetty uusia kumppaneita ja työskentelytapoja sekä
saatu tukea tutkimus- ja hankeideoille. Erityisen vahvasti
Koske on ollut mukana Lapset, nuoret ja perheet -teemaryhmän toiminnassa.
Osaamis- ja tukikeskustyöskentely eteni Keski-Suomessa, jonne perustettiin oma OT-työryhmä. Sen tarkoituksena on tutkia monialaisesti kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien keskisuomalaisten lasten palvelu- ja hoitopolkuja. Valtakunnalliselle OT-ryhmälle
myönnettiin jatkoaikaa toukokuuhun 2020 saakka.

Muuri, Anu:
Sosiaalihuollon tutkimuksen ja kehittämisen
rakenteet uudistuvassa
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä

Maakunnallistuva sosiaalihuolto
Vaikka sosiaalihuolto järjestetään edelleen Keski-Suomessa 17 eri kunnan tai järjestäjän toimesta, saatiin
edistettyä myös maakunnan yhteisiä asioita. Esimerkiksi Markku Niemelän ja Sirpa Granön laaja vammaispalveluselvitys antoi runsaasti ideoita ja pohjatietoa vammaispalvelujen uudelleenorganisoimiseksi.
Vuosi 2019 oli Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman viimeinen toimintavuosi. Koske oli mukana koordinoimassa lastensuojelun systeemisen työskentelymallin koulutuksesta ja juurrutuksesta vastannutta SyTy! -hankketta. Lisäksi työryhmissä pohdittiin
maakunnallistuvan lastensuojelun ja maakunnallisen

Niemelä, Markku &
Granö, Sirpa:
Keski-Suomen vammaispalvelujen tilasta ja tarpeista uudistusten kynnyksellä
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perhekeskus-koordinaation tarpeita.
Sosiaalihuollon tiedonhallinta ja tietojohtaminen ottivat askelia eteenpäin Kansa-koulu II -hankkeessa tehdyn kirjaamisvalmennustyön myötä, ja maakunnan ensimmäiset kunnat lähtivät mukaan sosiaalihuollon tiedon Kanta-siirtoon. Sosiaalihuollon digiasioita käsittelemistä varten perustettiin Koskeen oma työryhmänsä.

sosiaalinen hyvinvointi
Sosiaalisen hyvinvoinnin teemaa on pidetty esillä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, kuten KeHO:n hyvinvointiyhteistyöverkostoissa ja maakunnan hyvinvointityöryhmissä. Kosken tuoma näkökulma hyvinvointiin on ollut
tärkeä, sillä usein aihe supistuu terveyden edistämiseksi.
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen kanssa Koske julkaisi kannanoton Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman suunnitteluun liittyen. Kannanotolla pyrittiin
edistämään Meijän sote-keskusta, jota toteuttamassa
ovat kansalaisten lisäksi sote-alan ammattilaiset sekä
järjestö- ja vapaaehtoistoimijat.
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Talous ja
perustoiminta
Talous
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselle kertyi
tilikaudella 2019 toimintatuottoja yhteensä 506 205
euroa. Varsinaisten toimintatuottojen lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriön perusrahoitusta tuloutettiin
142 221 euroa.
Henkilöstömenot muodostivat 77% kokonaismenosta. Kokonaismenoja kertyi yhteensä 646 194 euroa.
Kokonaistulos verojaksotuksen jälkeen oli 2 240,02
euroa.
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Perustoiminta

Tot 2019

Palvelutoiminta, Projektitoiminta
koulutus ja
konsultointi

Tot 2018

Tot 2017
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Perustoiminta
Kosken perustoimintaan kuuluu sosiaalihuollon asiantuntemuksen turvaaminen ja maakunnan ammattilaisille sekä muille kiinnostuneille avoimien foorumien
koordinointi. Lisäksi Koske toimii linkkinä sosiaalialan valtakunnallisen ja alueellisen kehittämistoiminnan välillä ja kutsuu alueellisia verkostoja tarpeen mukaan koolle.

Työryhmät
Laajapohjaiset työryhmät linjaavat oman toiminta-alueensa maakunnallista kehittämistä. Niiden tehtävä on
tunnistaa ajankohtaisia osaamisvajeita ja kehittämistarpeita, sekä innovoida kehittämisen toimia.
• Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmä
• Keski-Suomen lastensuojelutyöryhmä
• Aikuissosiaalityön työryhmä
• KeHO Lapset, nuoret ja perheet -teemaryhmä
(uusi)
• Sosiaalihuollon digiryhmä (uusi)
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Työkokoukset
Työkokoukset toimivat ajankohtaisen tiedon, maakunnallisten kuulumisten ja kokemusten vaihdon, hyvien
käytäntöjen välittymisen ja työnohjauksellisen vertaistuen foorumeina.
• Kuraattorien työkokous
• Sosiaali- ja terveysjohdon työkokous
• Hyvinvointikoordinaattorien työkokous
• Lastensuojelun johtavien viranhaltijoiden työkokous
(uusi)
Verkostotyö
Kosken työntekijät osallistuivat vuoden 2019 aikana
lukuisiin
• valtakunnallisiin verkostoihin, neuvottelu- ja lautakuntiin sekä työryhmiin,
• maakunnallisiin verkostoihin,
• ohjaus- ja kehittämisryhmiin,
• hallitustyöskentelyyn,
• sekä antoivat lausuntoja, käyttivät puheenvuoroja ja
pitivät luentoja oppilaitoksissa
Viestintä
Kosken viestinnän tavoitteena oli ajantasaisuus, selkeys
ja tehokkuus sekä työyhteisön sujuva tiedonkulku ja hyvän hengen ylläpito. Myös sähköisten viestintäkanavien
ja teknologian hyödyntämistä jokapäiväisessä toiminnassa vahvistettiin. Viestinnästä vastasi pääsääntöisesti
huhtikuusta lähtien Paikka Auki II -rahoituksella palkattu viestintä- ja toimistoassistentti.
Kosken viestintää tarkasteltiin eri kohderyhmille
suunnatuilla kyselyillä, joiden pohjalta panostettiin kuukausittaiseen uutiskirjeeseen. Lisäksi vuoden aikana uudistettiin ja suunniteltiin uudenlaisia painotuotteita sekä
hyödynnettiin viestinnässä visuaalisia elementtejä, kuten infograafeja.
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Palvelutoiminta
sosiaaliasiamies
Eija Hiekka
sosiaaliasiamies
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Sosiaaliasiamiestoiminta on puolueetonta, riippumatonta asiakaspalvelua ja sosiaalipalvelujen kehittämistyötä rakenteellisen sosiaalityön hengessä. Sosiaaliasiamies
neuvoo ja tiedottaa palveluista, pyrkii vahvistamaan asiakkaiden asemaa ja edistämään asiakkaiden oikeuksien
toteutumista. Asiakkaat pyytävät sosiaaliasiamiestä usein
tueksi viranomaistapaamisiin ja asiakassuunnitelmatilanteisiin. Sosiaaliasiamies tekee yhteistyötä eri viranomaisten, palveluntuottajien ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi kunnilta kerättiin palautetta sosiaalihuollon palvelujen toimivuudesta, asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä seurattiin ja näiden pohjalta laadittiin lakisääteinen
vuosiselvitys.
Vuonna 2019 Kosken sosiaaliasiamiestoiminnassa kehitettiin ja otettiin käyttöön uusi yhteydenottojen tilastointitapa, joka mukailee THL:n sosiaalihuollon palvelutehtävien ja sosiaalipalvelujen luokitusta.

lastensuojelun
erityissosiaalityöntekijä
Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän palveluna tarjottiin konsultaatiota, työparityöskentelyä sekä koulutusta lastensuojelun, lasten huollon ja tapaamisoikeuden piiriin kuuluvissa asioissa. Työapua tarvittiin esimerkiksi lastensuojelutarpeen selvityksiin ja työpariksi
lastensuojelun asiakastyöhön.
Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän työpanoksesta
puolet osoitettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla SyTy! -hankkeen maakunnallisen koordinaattorin työhön.
Lisäksi lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä toimi VOIKUKKIA-vertaisryhmätoiminnan aluekoordinaattorina
Keski-Suomessa.

Matleena Ullner
lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä

lastensuojelun moniammatillinen
asiantuntijaryhmä
Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä
kokoontui vuoden 2019 aikana seitsemän kertaa. Konsultaation tilaajina oli viisi eri kuntaa Keski-Suomesta.
Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä toimi ryhmän
koollekutsujana ja sihteerinä. Turvapostin käyttö toi asiantuntijaryhmän tiedonkulkuun joustavuutta ja tehokkuutta.

Matleena Ullner
lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä

Konsultoiva varhaiserityisopettaja
Konsultoivan varhaiserityisopettajan tehtävään kuului
mm. henkilöstön ohjaus ja konsultaatio sekä yksilö- ja
pienryhmätyöskentely lasten ja terapeuttien kanssa.
Palvelun määrä on vähentynyt viiden vuoden aikana kuntien ottaessa tehtävän osaksi omaa toimintaansa.
Vuonna 2019 palvelutoimintaa jatkettiin Hartolan kanssa, ja yksi keskisuomalainen kunta osti palvelua määräaikaisesti.

Liisa GrönholmSihvola
konsultoiva varhais
erityisopettaja
Kaarina Parikka
konsultoiva varhais
erityisopettaja
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Kehittämis- ja
hanketoiminta
kansa-koulu ii - Määrämuotoisen
kirjaamisen tuki sosiaalialalla
Riikka Rantanen
aluekoordinaattori,
Socom
Sivi Talvensola
aluekoordinaattori
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Valtakunnallinen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Socom) hallinnoima hanke tuki määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa ja asiakasasiakirjalain toimeenpanoa sote-organisaatioissa. Se oli jatkoa 2015–2017 toimineelle Kansa-koulu-hankkeelle.
Kosken aluekoordinaattoreiden päävastuualueina oli
yksityisten palveluntuottajien kirjaamisvalmennusten sekä syventävän kirjaamisvalmennuksen pilotin suunnittelu
ja toteutus. Lisäksi alueen kirjaamisvalmentajia ja kuntia
tuettiin hankkeen tavoitteiden mukaisessa kehitystyössä.
Aluekoordinaattorit vastasivat myös valmentajaverkoston koordinoinnista ja tapaamisten sisällöistä yhteistyössä Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa.
Keski-Suomen valmentajaverkostoon kuului vuoden
2019 lopussa 121 kirjaamisvalmentajaa. Kirjaamisvalmennuksiin oli osallistunut maakunnan alueella yhteensä 2 587 henkilöä. Valtakunnallisesti sosiaalihuollon organisaatioiden valmennuksiin osallistui 25 prosenttia
sosiaalipalvelujen henkilöstöstä. Kuntien sosiaalihuollon tiedon Kanta-siirron valmistelussa kirjaamisvalmennuksilla on olennainen rooli ja valmennuksia tarvitaan hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Palvelupolut kuntoon (Paku)
Hanke kehittää palveluohjausta ja varhaisen tuen sosiaaliohjausta paljon tukea tarvitsevien työikäisten ja
heidän läheistensä näkökulmasta. Hanketta hallinnoi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat
Koske sekä Gradia. Se toteutetaan Jyväskylässä, Jämsässä, Laukaassa, Wiitaunionissa ja Äänekoskella.
Tavoitteena on kehittää Keski-Suomeen kokonaisvaltainen palveluohjauksen malli, jossa huomioidaan ohjauksen eri tasot. Kosken koordinointivastuulla ovat
yleisten asiakaslähtöisten palveluohjauksen laatukriteerien laatiminen ja varhaisen tuen sosiaaliohjauksen kehittäminen. PAKU-hanke linkittyy vahvasti maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kehittämistyöhön ja hankkeessa tehdään aktiivisesti verkostotyötä erilaisten valtakunnallisten ja maakunnallisten toimijoiden kanssa.
Vuonna 2019 monialaiset kehittäjäryhmät tuottivat
paljon tukea tarvitsevien työikäisten palvelupolkukuvauksia ja eri kehittämisteemojen mukaisia palveluohjauksen mallin hahmotelmia. Syksyllä järjestettyjen
haastattelujen ja työpajojen pohjalta jäsenneltiin myös
palveluohjauksen arvot. Hankkeen toimintaaikana järjestetään kolme koulutuksellista työpajaa, joista kaksi pidettiin vuonna 2019. Palveluohjausta käsittelevän
puheohjelman lisäksi ne tarjosivat kehittäjäryhmien
jäsenille mahdollisuuden tavata ja vaihtaa ajatuksia
kehittämisteemoista.
Palveluohjauksen asiakaslähtöiset laatukriteerit ovat
rakentuneet koko hankkeen ajan kehittäjäryhmien
työskentelyn perusteella. Ensimmäinen versio laatu
kriteereistä valmistui loppuvuodesta 2019.

Anne Koivisto
projektikoordinaattori

13

Yhdessä ei olla yksin
– Keski-Suomen kuntien ja
järjestöjen hyvinvointiyhteistyö
Sirpa Pekkarinen
projektipäällikkö
Anja Saksola
projektikehittäjä
Marianne Kuorelahti
projektikehittäjä
Jussi Haatainen
projektisuunnittelija
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Hankkeen tavoitteena oli vähentää yksinäisyyttä ja
selvittää osallisuuden esteitä keskisuomalaisten asukkaiden keskuudessa. Toiminnan painopiste keskittyi
vuonna 2019 paikallisten kohtaamispaikkojen, vertaistuen ja pienryhmien kehittämiseen, verkkoalustaperustaisten kokeilujen juurruttamiseen sekä yhteisöllisen sosiaalityön tarpeiden ja ratkaisujen tutkimiseen.
Hankkeelle haettiin vuoden lisäavustusta STEA:lta,
mutta avustusta ei puollettu.
Hanke teki yhteistyötä lukuisten keskisuomalaisten
hyvinvointihankkeiden, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa, jonka tuloksena syntyi runsaasti toimintaa ja tilaisuuksia eri kohderyhmille, kuten koko vuorokauden kestänyt Asunnottomien Yö, JämsäLOVE
ja Yksinäisyydestä yhteiseksi. Eri kohtaamispaikkatoimijoiden kanssa vahvistettiin yhteistyötä ja työstettiin kehittämistarpeita Keski-Suomen kohtaamispaikat -verkoston tapaamisissa. Syksyllä kokeiltiin myös
yhteisösosiaalityön yhdistämistä kohtaamispaikkatoimintaan. Verkossa tapahtuvien kohtaamisten kokeiluja
jatkettiin Discord-alustan avulla. Verkkoryhmiä perustettiin omaishoitajille ja nuorille yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa.

Pro sos – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa
Aikuissosiaalityön kehittämishanke toteutettiin yhteistyössä seitsemän sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa. Hanke sai jatkoaikaa heinäkuun loppuun asti, jonka
aikana keskityttiin aikuissosiaalityöhön maakunnallistuvassa palvelujärjestelmässä, Kela-kunta-yhteistyöhön, uudenlaisiin työmenetelmiin ja asiakkaiden osallisuutta vahvistavaan työotteeseen.
Keski-Suomen maakunnallinen aikuissosiaalityön
työryhmä jatkoi toimintaansa ja sille suunniteltiin pysyvää kokoontumisrakennetta hankkeen jälkeen. Kelan ja kunnan välistä yhteistyötä rakennettiin yhteisen
työpajan avulla ja maakuntaan perustettiin työrukkanen, joka seuraa yhteistyön kehitystä. Hankkeessa
haluttiin nostaa esiin myös maakunnasta löytyviä hyviä kokemuksia ja osaamista asiakkaiden osallisuuden
edistämisestä ja yhteiskehittämisestä. Näitä kuvattiin
asiakkaiden ja työntekijöiden yhdessä käsikirjoittamissa videoissa.
Sosiaalihuollon ajankohtaisia aiheita käsitteleviä Café
Social -tilaisuuksia järjestettiin keväällä neljä. Hankkeen
päätösseminaarissa 26.3. käytiin läpi hankkeen tuloksia ja
aikuisten parissa tehtävän sosiaalityö kehittämistarpeita.

Marianne Kuorelahti
hankekoordinaattori

PRO SOS - yhteis
kehittäminen ja
osallisuus -videot:
Yhteiskehittäminen sosiaalityössä tuo asiakkaiden asiantuntemuksen käyttöön
ja
Yhteiskehittämällä parempia sosiaalipalveluja

Paikka Auki II
Hankkeessa mahdollistetaan osatyökykyisen tai työelämän ulkopuolella olevan alle 30-vuotiaan nuoren palkkaaminen vuodeksi sosiaali- ja terveysalan järjestöihin ja
tuetaan vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä ja
työelämävalmiuksia. Rahoituksen avulla Koskeen palkattiin viestintä- ja toimistoassistentti.
Viestintään keskittyvä työntekijä mahdollisti Kosken
viestinnän määrällisen ja laadullisen kehittämisen sekä
helpotti muiden työntekijöiden työmäärää.

Taru Paavolainen
viestintä- ja toimisto
assistentti
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Yhdessä liikkeellä
Päivi Kivelä
suunnittelija

Kivelä, Päivi &
Koivuniemi, Kaisa:
Yhdessä liikkeellä. Liikunta ikkunana romaniväestön hyvinvointiin
Keski-Suomessa
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Selvitys- ja yhteistyöhanke tähtäsi Keski-Suomen romaniväestön hyvinvoinnin ja omaehtoisen liikkumisen
edistämiseen. Tavoitteena oli nostaa esiin romaniväestön hyvinvointiin vaikuttavia esteitä ja voimavaroja sekä
tehdä näkyväksi arjen pieniä tekoja ja valintoja hyvän
elämän kulmakivinä. Hanke toteutettiin yhteistyössä Likesin, paikallisten romanijärjestöjen ja Jyväskylän sekä
Äänekosken kaupunkien kanssa. Hankerahoitus saatiin
Keski-Suomen liitolta.
Romaniväestö osallistui hankkeen suunnitteluun,
viestintään ja toteutukseen. Selvitystä varten toteutetulla hyvinvointikyselyllä tavoitettiin noin viidesosa maakunnan romaneista. Kyselyn tulokset kertoivat tiedon ja
osaamisen puutteen sekä vähävaraisuuden olevan omaehtoisen liikkumisen edistämisen tiellä, minkä lisäksi
tueksi kaivattiin usein tsempparia. Keski-Suomen romaniväestöstä löytyy todella paljon osaamista, kiinnostusta
ja halua tehdä hyvää toisen eteen, mikä pitäisi tunnistaa
ja tunnustaa voimavaraksi hyvinvoinnin edistämiseen.

Romaniasiain sosiaali- ja
terveydenhuollon osaamiskeskus
Romke
Vaikuttamistyö romaniasioiden sosiaali- ja terveydenhuollon osaamiskeskus ROMKE:n toiminnan aloittamiseksi jatkui eri rahoitusmahdollisuuksia kartoittamalla.
Romaniväestön hyvinvoinnin vahvistamisen merkitystä
pidettiin esillä Yhdessä liikkeellä! -hankken myötä ja valmistelemalla hankkeen selvityksen pohjalta jatkoa.

Marja Heikkilä
johtaja

Keski-Suomen hyvinvoinnin
osaamiskeskittymä KeHO
KeHO-toiminnan tavoitteena on muodostaa Keski-Suomeen kansainvälisesti kilpailukykinen terveyden
edistämisen, sosiaalisen hyvinvoinnin, liikunnan, urheilun ja kuntoutuksen osaamis- ja yrityskeskittymä. Koske
on yksi verkostoon sitoutuneista organisaatioista.
Vuoden 2019 alussa KeHO:n verkosto organisoitui teemaryhmiksi. Koske koordinoi yhdessä Likesin ja
Jyväskylän yliopiston kanssa Lapset, nuoret ja perheet
-teemaryhmää. Ryhmä otti vastaan Sitran 100 päivän
hyvinvointihaasteen nuorten mielenterveyden ja elämänhallinnan edistämiseksi, joka huipentui hackathontapahtumaan alkuvuonna 2020.
Koske osallistui myös muiden teemaryhmien toimintaan ja KeHO:n verkostopäiviin. Uudet yhteistyömahdollisuudet konkretisoituivat Yhdessä liikkeellä
-hankkeessa, jossa voimat yhdistetiin Likesin kanssa,
ja Meijän Mieli -hankkeen suunnittelussa.

Sivi Talvensola
erikoissuunnittelija
Marja Heikkilä
johtaja
Taru Paavolainen
viestintä- ja toimisto
assistentti
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Hankeyhteistyö
Koske toimi yhteistyökumppanina seuraavissa hankkeissa:
• Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen PROMEQ (2016–2019)
• Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt (2017–2020)
• Järjestöjen palvelutuotannon selvitys (2018–2019)

VAlmistelussa olleet hankkeet
•

•

•

•
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Meijän mieli. Mielenterveystoipujien arjen ja
toimintakyvyn parantaminen monipuolisen tukitoiminnan avulla -hankkeeseen haettiin uudelleen
STEA-rahoitusta toukokuussa 2019. Hanke sai
myönteisen rahoituspäätöksen ja aloittaa toimintansa loppukesästä 2020.
Paikka Auki II. Osatyökykyisen tai alle 30-vuotiaan työelämävalmiuksien vahvistamiseen tähtäävälle STEA-rahoitteiselle hankkeelle haettiin jatkoa,
mutta rahoitusta ei myönnetty.
TASOS – Taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus. ESR-rahoitteisen hankkeen
tavoitteena on luoda uutta toimintaa talous- ja yhteisösosiaalityöhön yhteiskehittämisen menetelmin.
Hakijana ja hallinnoijana on Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Mukana on Keski-Pohjanmaan sekä
Keski-Suomen kuntia ja kuntayhtymiä, Pohjanmaan
maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SoNET
Botnia ja Koske.
MaRO – Kaksisuuntaisen integraation edistäminen. ESR-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on
tukea pitkäaikaistyöttömien pääväestön edustajien,
romanien ja maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan asuinalueiden yhteisöllisyyttä tukemalla. Hakijana ja hallinnoijana on Jyväskylän kaupunki. Hankkeessa mukana on oppilaitoksia, maakunnan romani- ja maahanmuuttajajärjestöjä ja Koske.

Julkaisutoiminta
Vuoden alussa perustettiin Harjoitteluraporttejasarja Koskessa harjoittelunsa suorittaneiden opiskelijoiden harjoitteluraportteja varten.
Kosken raportteja -sarja:
• Kivelä, Päivi & Koivuniemi, Kaisa: Yhdessä liikkeellä – Liikunta ikkunana romaniväestön hyvinvointiin Keski-Suomessa.
• Saksola, Anja: Yksinäisyyden monet ulottuvuudet. Yhdessä ei olla yksin (2017–2019) havaintoja
yksinäisyyden syistä ja ratkaisuja osallisuuden esteiden purkamiseksi.
• Hiekka, Eija & Talvensola, Sivi: Keski-Suomen
sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen
selvitys vuodelta 2018.
Harjoitteluraportteja -sarja:
• Aliranta-Kask, Kirsi: Hyvinvointihyöty varhaisen
tuen sosiaaliohjauksessa. Kirjallisuuskatsaus.
• Hirvonen, Minni: Katsaus lasten, nuorten ja perheiden palve-lujen myöntämiskriteereihin. Sosiaalityö maakunnassa -selvitystyö.
• Kuntsi, Maarit & Paavolainen, Taru: Sosiaalisen
raportoinnin menetelmiä, malleja ja apuvälineitä.
• Niskanen, Olli-Pekka: Keskisuomalaisten kuntien näkemyksiä sosiaalisen luototuksen mahdollisesta käyttöönotosta. Katsaus sosiaalisen luototuksen nykytilaan ja tulevaisuuteen.
• Huuskonen, Pauliina: Kohtaamispaikkojen mahdollisuudet yhteisölliselle sosiaalityölle. Kohtaamisia ja keskusteluja Huhtasuolla osallistuvan havainnoinnin menetelmin.
Kosken toimintakertomuksen vuodelta 2019 pääset
lukemaan kokonaisuudessaan täältä.
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