Suunnitelmia vuodelle
2020

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
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 vähentämiseen ja tasa-arvon edistämiseen.

2

Sosiaaliasiamies
Lastensuojelun
moniammatillinen
asiantuntijaryhmä

Lastensuojelun
erityissosiaalityöntekijä

Palvelutoiminta

Konsultoiva
varhaiserityisopettaja

Tulevaisuuden
osaamisen, henkilöstön ja
yhteistyön turvaaminen

Maakunnallistuva
sosiaalihuolto

Uusi
hallitusohjelma

Vaikuttamistyö
Viestintä

Perustoiminta
Työryhmät ja
-kokoukset

Valtionavustuksen
epävarmuus

Tulevaisuuden
sote-keskus

Meijän mieli

TKKI-rakenteet

Hanke- ja
kehittämistoiminta

PAKU
ROMKE

hankevalmistelu
KeHO
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Hallinto

Strategiset
painopisteet

2020

Kosken toimintapolitiikka

Toimintaympäristön keskeiset
ja uudet asiat

VTR
valtion tutkimusrahoitus
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Rinteen-Marinin hallitusohjelma sisälsi ennennäkemättömän runsaasti sosiaalihuoltoa ja sosiaalityötä
koskevia kirjauksia, jotka luovat lupaavan pohjan
sosiaalihuollon kehittämiselle nykyisen hallituskauden aikana. Hallitusohjelmaan on kirjattu mm. sosiaalihuollon oma kehittämisohjelma, alan TKI-rakenteiden turvaaminen ja sosiaalityön VTR-rahoituksen käynnistäminen.
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus jatkuu Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmalla.
Sen tavoitteena on perustaa laaja-alaisia sote-kes-

kuksia, joissa sosiaali- ja terveydenhuolto ovat vahvoja, tasavertaisia kumppaneita. Tämän vuoksi on
tärkeä selvittää ja selkeyttää, millaista sosiaalialan
työ on tulevissa sote-keskuksissa.
Sosiaalihuollossa ollaan siirtymässä monien palvelujen osalta kuntapohjasta aluepohjaiseen järjestämiseen, 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 mahdollista viedä eteenpäin esimerkiksi VTR-rahoituksen ja
OT-keskustyön avulla.

Tulevaisuuden sote-keskus
-ohjelma

TKKI-toiminta
tutkimus-, koulutus-,
kehittämis- ja innovaatio
toiminta
OT-keskus
osaamis- ja tukikeskus

Koske on aktiivisesti mukana toteuttamassa Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa yhdessä kuntien
ja järjestöjen kanssa. Strategista työtä on jo tehty
linjaamalla keskeisiä tavoitteita Keski-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan. Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tavoitteiden pohjalta on tärkeää pohtia, miten sosiaalihuollon palvelut
ovat järjestettävissä maakunnassa yhdenvertaisesti,
ennaltaehkäisevästi, laadukkaasti ja saavutettavasti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin henkilöihin.
Ohjelman mukaista Keski-Suomen hankehakua
valmistellaan vuoden 2020 alusta lähtien. Onnistuneen sote-integraation toteuttamiseksi on tärkeää
kokeilla erilaisia malleja yhdessä eri puolilla maakuntaa, ja kerätä tietoa kokeilujen vaikutuksista.
Kokeilujen pohjalta sosiaalialan työn paikka ja rooli sote-keskuksissa selkiytyvät niin sosiaali- ja ter5

Miltä näyttää Meijän
sote-keskus?

veydenhuollon ammattilaisille kuin
maakunnan asukkaillekin.
Tulevaisuuden
sote-keskusten
suunnitteluun ja kehittämiseen tulee ottaa mukaan laajasti eri toimijat. Kosken ja Keski-Suomen
Yhteisöjen Tuen (KYT) yhdessä
laatimassa Meijän sote-keskus -julkilausumassa asiakkaat ja järjestöt
ovat mukana sote-keskusten suunnittelussa alusta lähtien. Myös hyvinvointia tarkastellaan laaja-alaisesti aidon ihmistyön näkökulmasta.

Tulevaisuuden osaamisen,
henkilöstön ja yhteistyön
turvaaminen sosiaalialalla
Keski-Suomessa on mahdollista saada monipuolista sosiaalialan koulutusta kaikilla oppiasteilla.
Koulutus on vahvaa etenkin toisella asteella ja yliopistossa, mutta ammattikorkeakoulutus on vähentynyt huomattavasti viime vuosina.
Lokakuussa 2019 Kosken järjestämässä strategiatyöpajassa tuotiin esiin, että sosiaalialan osaamisvaatimukset ovat jatkuvassa kasvussa. Etenkin kaikkein
heikoimmassa asemassa olevat henkilöt tarvitsevat
monipuolisemmin ja laadukkaammin koulutettuja
ammattilaisia. Lisäksi henkilöstö voi jäädä usein yksin liian vaativissa asiakastyötehtävissä.
Keski-Suomessa on tällä hetkellä pulaa kaikista sosiaalialan ammattilaisista. Tilanne ei ole helpottamassa 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 välittyi6

sivät sujuvasti koulutukseen, ja uusin tutkimustieto
saataisiin nopeasti käyttöön työelämän toimijoille.

TKKI-rakenteet
Sosiaalisen näkökulman vahvistaminen Keski-Suomen tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiorakenteissa on Kosken pitkäaikainen tavoite, jota
toteutetaan yhteistyössä muiden maakunnallisten
toimijoiden, kuten Keski-Suomen hyvinvoinnin
osaamiskeskittymän (KeHO) kanssa.
Vuonna 2020 TKKI-toiminnan kannalta merkittävää on mahdollinen sosiaalityön VTR-rahoitus.
Lisäksi Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma mahdollistaa esimerkiksi kehittäjäsosiaalityöntekijöiden
tai -ohjaajien palkkaamisen sote-keskuksiin.
Osaamis- ja tukikeskuksia valmistelevaa työskentelyä jatketaan valtakunnallisella ja alueellisella tasolla Keski-Suomen tutkimustyöryhmässä sekä Itäja Keski-Suomen OT-työryhmässä.
Kosken korkeakouluharjoittelijat harjoittelu
raportteineen ja opinnäytetöineen mahdollistavat
nopeiden selvitysten ja kokeilujen toteuttamisen
eri puolilla maakuntaa. Raportit tuottavat arvokasta tietoa sosiaalihuollon palveluista ja nykytilasta
Keski-Suomessa.

Kosken strategiatyöpajassa
mietittiin tulevaisuuden henkilöstö- ja osaamistarpeita
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Maakunnallistuva sosiaalihuolto

Sosiaalihuolto järjestetään
maakunnassa monen eri
järjestäjän voimin.
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Samaan aikaan, kun valtakunnalliset sosiaalialan
selvityksen ohjaavat sosiaalityön rakenteita maakunnalliseen suuntaan, järjestetään Keski-Suomessa sosiaalihuolto 17 kunnan tai muun järjestäjän
toimesta. Tämän vuoksi sosiaalihuollon palvelujen,
asiakastyön, työntekijöiden ja toimintakulttuurin
sovittaminen uusiin puitteisiin ei ole yksinkertaista.
Perhekeskusverkostoa
tulee levittää maakunnassa laajemmalle, ja olemassa
olevaa toimintaa vahvistaa
ja tukea. Lasten ja perheiden palveluja kehitetään systeemisen työskentelymallin
mukaan. Lisäksi lastensuojelun tiekartan piirtäminen,
joka viitoittaa tietä palvelun
rakentumista maakuntapohjalle, on Keski-Suomessa
vielä tekemättä.
Maakunnassa on otettu
askelia sosiaalihuollon tietojen Kanta-siirtoon liittyen ja Keski-Suomesta
löytyy kirjaamisosaamista.
Siitä huolimatta Kanta-palveluiden käyttöönoton ja
määrämuotoisen kirjaamisen tueksi vaaditaan lisää
koulutusta, johon on syytä
hakea rahoitusta heti mahdollisuuden tullen. Myös
uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä aiheuttaa paineita kirjaamisosaamisen
lisäämiselle ja vahvistamiselle.

Perustoiminta
valtionavustuksen epävarmuus
asettaa haasteita
Valtion vuoden 2020 talousarvioesityksessä sosiaalialan osaamiskeskuksille ehdotetiin 2 750 000
euron valtion avustusta, mikä on 200 000 euroa
vähemmän kuin vuonna 2019.
Aikaa ja resursseja vievän vaikuttamistyön seurauksena valtionavustusta lisättiin niin, että kokonaissumma nousi 3 050 000 euroon. Valtionavustuksen epävarmuus aiheuttaa haasteita osaamiskeskustoiminnan pitkäjänteiselle suunnittelulle.

sosiaalipoliittinen vaikuttamistyö
Kosken keskeinen tehtävä on nostaa esiin sosiaalialan asiantuntemusta sekä ammattilaisten osaamista 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 merkittävää palveluissa, joissa se sujuvoittaa ja helpottaa etenkin paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden
palveluprosesseja.
Koske toimii linkkinä sosiaalialan valtakunnallisen
ja alueellisen kehittämistoiminnan välillä. Työntekijät osallistuvat erilaisille foorumeille ja ajankohtaiseen keskusteluun ja vastaavat laustuntopyyntöihin.
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Työryhmät ja työkokoukset
Laajapohjaiset työryhmät linjaavat oman toiminta-alueensa maakunnallista kehittämistä. Niiden
tehtävä on tunnistaa ajankohtaisia osaamisvajeita
ja kehittämistarpeita, sekä innovoida kehittämisen
toimia.
•
•
•
•
•
•

Keski-Suomen sosiaalihuollon koulutusyhteistyöryhmä
Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmä
Keski-Suomen lastensuojelutyöryhmä
Sosiaalihuollon digiryhmä
Kirjaamisvalmentajien verkostotapaaminen
Aikuissosiaalityön työryhmä

Työkokoukset toimivat ajankohtaisen tiedon,
maakunnallisten kuulumisten ja kokemusten vaihdon, hyvien käytäntöjen välittymisen ja työnohjauksellisen 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 järjestetään keväällä. Hallituksen ja Kosken henkilöstön yhteinen strategiapäivä järjestetään vähintään
kerran vuodessa.
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viestintä
Viestinnällä varmistetaan avoimuuden, luotettavuuden ja yhdenvertaisuuden toteutuminen Kosken toiminnassa. Ajantasaisella ja monikanavaisella viestinnällä Kosken ja yhteistyöverkostojen toiminnasta tehdään sosiaalialaa näkyvämmäksi.
Kosken kotisivut toimivat pääviestintäkanavana,
jossa julkaistaan uutisia ja kirjoituksia Kosken toiminnasta sekä muista ajankohtaisista sosiaalialaa
koskevista aiheista. Kotisivun tekstit toimivat pohjana uutiskirjeelle ja sosiaalisen median sisällölle.
Vuonna 2020 panostetaan uutiskirjeen laadukkaaseen sisältöön ja säännölliseen lähettämiseen.
Lisäksi viestinnän suunnitelmallisuuden kehittäminen yhteissuunnittelun avulla mahdollistaa
viestinnän tasaisenlaadun ympäri vuoden ja viestintävastuun jakautumisen.
Kosken arvojen mukaista työskentelykulttuuria
ylläpidetään esimerkiksi säännöllisten työyhteisöpalaverien avulla. Yhdessä kahvittelu ja ruokailu
ovat tärkeitä tekijöitä työyhteisön rakentajina ja
luovan ideoinnin foorumeina.

Kotisivut
koskeverkko.fi
Facebook
@KOSKESosiaalialanOsaamiskeskus
Twitter
@KeskiSuomenoske
Youtube
Keski-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskus
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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.
Koske tuottaa sosiaaliasiamiestoimintaa jokaiseen Keski-Suomen kuntaan. Sosiaalihuollon palvelujen toimivuudesta ja asiakkaan oikeuksien sekä aseman kehityksestä laaditaan selvitys kunnille

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

Lastensuojelun
erityissosiaalityöntekijä
Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä tarjoaa
konsultaatiota, työparityöskentelyä ja koulutusta
lastensuojelun, lastenhuollon ja tapaamisoikeuden piiriin kuuluvissa asioissa.
Vuonna 2019 alkanutta mentorointipalvelua jatketaan. Mentoroinnilla tuetaan esimerkiksi uransa
alussa olevien työntekijöiden työtä. Lisäksi erityissosiaalityöntekijältä saa työapua sukulaissijaisvanhemmuusselvityksiin, lastensuojelutarpeen selvityksiin ja lapsen läheisverkoston kartoituksiin.
Erityissosiaalityöntekijä voi toimia toisena lastensuojeluun perehtyneenä työntekijänä.

Matleena Ullner
lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä

Konsultoiva
varhaiserityisopettaja
Keski-Suomessa yhä useampaan kuntaan on saatu
oma, toimiva varhaiserityisopetus. Maakunnan reuna-alueiden kuntien varhaiskasvatusta tuetaan edelleen. Vuonna 2020 ainoa sopijakunta on Hartola.
Konsultoivan varhaiserityisopettajan toimintatapoihin kuuluvat mm. henkilöstön ohjaus ja konsultaatio, työparina toimiminen ja yksilö- ja pienryhmätyöskentely lasten kanssa.

Liisa Grönholm-
Sihvola
konsultoiva varhais
erityisopettaja
(Hartola)
Kaarina Parikka
konsultoiva varhais
erityisopettaja
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Lastensuojelun moniammatillinen
asiantuntijaryhmä (MASTER)
Matleena Ullner
lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä

Lastensuojelun
moniammatillinen
asiantuntijaryhmä kootaan kuntien pyyntöjen mukaisesti. Ryhmä saa tehtäväkseen moniulotteisia asiakastilanteita, joissa edellytetään vaativampaa
erityisasiantuntijuutta. Asiakastilanne määrittää sen,
keitä asiantuntijoita ryhmään kulloinkin osallistuu.
Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä toimii ryhmän koordinaattorina ja sihteerinä.
Moniammatillinen asiantuntijaryhmä kokoontuu tarvittaessa kymmenen kertaa vuonna 2020.
Vuoden aikana ryhmän toimintaa tarkastellaan
lähemmin, kun sosiaalityön opiskelija tekee harjoittelunsa aikana kehittämistyön liittyen moniammatilliseen asiantuntijaryhmän toimintaan ja
kehittämistarpeisiin.

Koulutus ja konsultointi
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Koske suunnittelee ja järjestää maksullisia koulutuksia 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 työpanosta muihin mahdollisiin sosiaalialan asiantuntijatehtäviin.

Kehittämis- ja
hanketoiminta
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. Hanke toteutetaan
Jyväskylässä, Jämsässä, Laukaassa, Wiitaunionissa ja
Äänekoskella. Tavoitteena on kehittää Keski-Suomeen kokonaisvaltainen palveluohjauksen malli, jossa huomioidaan ohjauksen eri tasot. Palveluohjausta
kehitetään yhteiskehittämisen menetelmin.
Kosken koordinointivastuuna on yleisten asiakaslähtöisten palveluohjauksen laatukriteerien
laatiminen ja varhaisen tuen sosiaaliohjauksen kehittäminen. Laatukriteerien avulla halutaan varmistaa yhdenvertaisuuden toteutuminen paljon
tukea tarvitsevien työikäisten palveluohjauksessa
maakunnallisesti.
Vuoden 2020 aikana teemakohtaiset palveluohjauksen mallit on muotoiltu ja niistä on muodostunut kokonaisvaltainen palveluohjauksen malli
paljon tukea tarvitsevien työikäisten palveluihin.
Lisäksi asiakaslähtöiset palveluohjauksen laatukriteerit ovat rakentuneet ja tuotokselle on haettu
Selkokeskuksen selkotunnus.

Anne Koivisto
projektikoordinaattori
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Meijän mieli
Hankekoordinaattori ja
hanketyöntekijä rekrytoidaan keväällä 2020.
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Meijän Mieli -hankeessa tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien arjen ja osallisuuden edistäminen. Hanke pohjautuu toipumisorientaatioon,
jossa mielenterveystoipujien arkea parannetaan
etsimällä ja kehittämällä jokaiselle toipujalle hänen elämäntilanteeseensa sopiva tuen muoto. Lisäksi hankkeessa etsitään uudenlaisia vapaaehtoistyön mahdollisuuksia, kehitetään kansalais- ja järjestötoimintaan uusia muotoja mielenterveyskuntoutujien tueksi ja kirkastetaan mielenterveyden
merkitystä osana keskisuomalaisten hyvinvointia.
Hanke sai STEA:n avustusehdotuksen vuosille
2020–2022. Avustusta ehdotettiin kahdelle henkilötyövuodelle haetun kolmen sijaan, minkä vuoksi
hankkeen toteutusta, osatavoitteita ja kohderyhmiä
on suhteutettava käytettävissä olevaan resurssiin.
Koske vastaa laaja-alaisen verkostohankkeen toteuttamisesta ja hallinnoimisesta, mutta hankkeella
on lukuisia yhteistyökumppaneita.

yhdessä ei olla yksin –
keski-Suomen hyvinvointi
yhteistyöhanke
Yksinäisyyden vähentämiseen ja osallisuuden esteiden selvittämiseen tähdänneen hankkeen varsinainen 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 julkaistiin myös raportti Yksinäisyyden monet ulottuvuudet. Kosken viestintäkanavien lisäksi hankkeen tulokset ovat nähtävillä Innokylässä.

Sirpa Pekkarinen
projektipäällikkö

Romaniasioiden sosiaali- ja
terveydenhuollon osaamiskeskus ROMKE
Vaikuttamistyötä ROMKE-toiminnan aloittamiseksi jatketaan toteuttamalla vierailu sosiaali- ja terveysministeriöön alkuvuodesta. Vierailu toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin romanityöryhmän
ja Keski-Suomen romaniyhdistysten kanssa.
ROMKE-toimintaa on mahdollista aloittaa pienillä osakokeiluilla, jollainen oli syksyllä 2019 toteutettu Yhdessä liikkeellä -selvitys- ja yhteistyöhanke. Hankkeessa selvitettiin Keski-Suomen romaniväestön hyvinvoinnin voimavaroja ja esteitä,
sekä laajennettiin verkostosuhteita maakunnassa.
Selvityksen tuloksia tullaan hyödyntämään ESRrahoitushaussa vuoden 2020 alussa.

Marja Heikkilä
johtaja
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keski-Suomen hyvinvoinnin
osaamiskeskittymä KeHO
Marja Heikkilä
johtaja
Sivi Talvensola
erikoissuunnittelija

Likes
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

KeHO on keskisuomalaisten sosiaali-, terveys-, liikunta- ja urheilualan toimijoiden ja hyvinvoinnin
osaajien ekosysteemi. Se toimii maakunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, sosiaalisen hyvinvoinnin, liikunnan, urheilun ja kuntoutuksen osaamis- ja yrityskeskittymänä. Koske on mukana tuomassa 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

SONetBOTNIA
Pohjanmaan maakuntien
sosiaalialan osaamiskeskus
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Tulevaisuuden sote-keskus -valtionavustushakuun
valmistaudutaan yhdessä perusterveydenhuollon
yksikön, kuntien ja järjestöjen kanssa. Taustatyötä on tehty terveydenhuollon järjestämissuunnitelmavalmistelun sekä Kosken ja KYT:n Meijän
sote-keskus -julkilausuman myötä. Lisäksi valtionvarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön
rakennerahoitushaussa sekä sosiaali- ja terveysministeriön erillisrahoitushauissa Koske on mukana
aktiivisena kumppanina.
Kokkolan
yliopistokeskus
Chydeniuksen,
Jyväskylän yliopiston, SONetBOTNIAn ja kuntien 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 -hankkeen (työnimi) hakemuksen laatimisessa ESR-hakuun yhdessä Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän
ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen tehtävänä on parantaa pääväestön, romanien ja maahanmuuttajien integraatiota.

Talous
Budjetti vuodelle 2020
Vuodelle 2020 arvioidaan varsinaisen toiminnan
tuottoja kertyvän 466 211 euroa. Lisäksi sosiaalija terveysministeriöltä saadaan 142 200 euroa valtionavustusta 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 esimerkiksi Tulevaisuuden sote-keskusrahoitus, sosiaalija terveysministeriön lastensuojelun kehittämisrahoitus ja ESR-rahoitukset. Näitä varten Koskessa
on tehty useita selvityksiä vuonna 2019, joita voidaan hyödyntää rahoitushauissa.
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