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TOIMINTAKERTOMUS 2011-2012 / KESKI-POHJANMAA  

 

SONet BOTNIAn toiminta Keski-Pohjanmaan maakunnassa on perustunut kaksivuotiskaudelle 2011-2012 
laadittuun alueelliseen toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelman mukaisesti keskeiset painopistealu-
eet vuosina 2011-2012 ovat olleet: 

 Hyvinvoinnin kestävän kehittämisen ja tutkimuksen alueellisen rakenteen vahvistaminen 
 Alueellisen tietotuotannon kehittäminen ja systematisoiminen 
 Käytännön hyvinvointiosaajien verkoston muodostumisen sekä muodostumassa olevien kestävän 

kehittämisrakenteiden integroitumisen edistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon eheäksi kokonai-
suudeksi 

 Sosiaalialan ammatillisen osaamisen ja identiteetin vahvistaminen 
 Keski-Pohjanmaan ihmisten hyvinvoinnin ja sosiaalisten oikeuksien toteutumisen edistäminen.  

 
Toimikauden aikana on SONet Botnia toiminut Keski-Pohjanmaalla tavoitteellisesti em. tavoitteiden edis-
tämiseksi verkostomaisessa yhteistyössä maakunnan muiden sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen 
osallistuvien toimijoiden kanssa.  Tätä työtä on ohjannut SONet BOTNIAn Keski-Pohjanmaan alueellinen 
ohjausryhmä. SONet BOTNIAn Keski-Pohjanmaan vakinainen kehittämissuunnittelija on ollut suurimman 
osan toimikaudesta virkavapaalla ja Kokkolan kaupunki on järjestänyt tehtävän hoidon sisäisin järjestelyin.  

Kestävän kehittämisen rakenteen työstämistä jatkettiin toimikauden aikana Keski-Pohjanmaan maakunnas-
sa yhteistyössä perusterveydenhuollon, kuntien sosiaalihuollon, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja 
peruspalvelukuntayhtymä Kiurun, alueen korkeakoulujen ja SONet BOTNIAn kesken. Alkuvuodesta 2011 
asia eteni SONet BOTNIAn koolle kutsumien tilaisuuksien kautta. Toimikauden edetessä keskustelua jatket-
tiin eri tahoilla ja asiaa on kytketty erityisesti järjestämissuunnitelman laatimisen yhteyteen. Toimintansa 
alkusyksystä 2012 käynnistäneen perusterveydenhuollon yksikön, SONet BOTNIAn sekä alueen korkeakou-
lujen tehtävissä on runsaasti yhteistyön ja substanssikehittämisen mahdollisuuksia.  

Sosiaalialan osaamiskeskukset ja perusterveydenhuollon yksiköt tekevät yhteistyötä keskenään, mutta val-
takunnallisesti tarkasteltuna yhteistyötä tehdään monimuotoisesti. Osassa alueita perusterveydenhuollon 
yksiköt ovat toimineet jo jonkin aikaa, osassa puolestaan niitä on perustettu vasta vuoden 2012 aikana. 
Keski-Pohjanmaan perusterveydenhuollon yksikön toimintaa johtaa perusterveydenhuollon ylilääkäri tuke-
naan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä. Varsinaisesti uutta henkilöstöresurssia ei yk-
sikköön ole rekrytoitu, vaan jo tehtävässään toimivien työntekijöiden työpanoksesta osa on osoitettu pe-
rusterveydenhuollon yksikön toimintaan. Vuoden 2012 aikana SONet BOTNIA ja perusterveydenhuollon 
yksikkö käynnistivät yhteistyötä ja jatkossa on tavoitteena päästä arjen yhteistyöhön.     

Opetus- ja tutkimusklinikkatoimintaa on Keski-Pohjanmaalla myös hahmoteltu osana maakunnan kestävää 
kehittämisrakennetta. Tätä työstämistä on jatkettu sisällöllisesti Nuppu-hankkeen sisällä. Nuppu-hankkeen 
tavoitteena on keskipohjalaisen perhekeskuksen toimintamallin rakentaminen, mutta hankkeessa on varat-
tu myös pieni resurssi opetus- ja tutkimusklinikkatoiminnan kehittämiseksi. Keski-Pohjanmaan sosiaalialan 
opetus ja tutkimusklinikan tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä niin sosiaalialan koulutuksen, tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan kuin työelämäyhteistyönkin saralla. Sosiaalityön kehittämisen kautta vaikutetaan suo-
raan keskipohjalaisten ihmisten hyvinvointiin. Samalla parannetaan ammatillista osaamista, koulutuksen 
laatua ja alan arvostusta sekä lisätään sosiaalialaa koskevaa tietoisuutta. Maakunnan opetus- ja tutkimus-
klinikan www-sivut laadittiin ja avattiin vuoden 2011 aikana.  Nuppu-hanke on saanut Kaste-ohjelman jat-
korahoituksen ajalle 10/2011 - 10/2013 ja opetus- ja tutkimusklinikkatoiminnan kehittäminen on jatkunut 
ao. hankkeen puitteissa.  
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Yhteistyötä täydennyskoulutuksen toimijoiden kanssa on SONet BOTNIA myös jatkanut toimikauden aikana. 
Täydennyskoulutus liittyy luontevasti lakisääteisen kehittämisrakenteen (sosiaalialan osaamiskeskus/ sai-
raanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö) tehtäviin eli osaamiskeskuksen lakisääteisenä tehtävänä on 
integroida koulutusta, tutkimusta ja kehittämistoimintaa sosiaalialan käytäntöihin kuntien tukena. Korkea-
kouluyhteistyön (niin koulutuksen, tutkimuksen kuin kehittämisenkin) yhteyden rakentaminen kuntiin on 
osa sosiaalialan osaamiskeskuksen lakisääteistä tehtävää. Aiemmin maakunnassa toimi SONet BOTNIAn 
koordinoimana maakunnallinen täydennyskoulutustyöryhmä, mutta rakenteiden muututtua, ryhmän toi-
minta lakkasi. SONet BOTNIA onkin osallistunut maakunnassa käytyyn keskusteluun, siitä mikä olisi sopivin 
tapa täydennyskoulutuskysymysten ratkaisemiseksi.  

Tärkeänä SONet BOTNIAn yhteistyökumppanina hyvinvoinnin kehittämisen kysymyksissä on jatkanut myös 
Keski-Pohjanmaan maakuntaliitto.  SONet BOTNIA on ollut mukana maakuntaliiton erilaisissa työryhmissä 
(mm. Hyvinvoinnin valtatie hankkeen ja Hyvinvoinnin pyöreän pöydän työryhmät) ja tilaisuuksissa (mm. 
Keski-Pohjanmaan hyvinvointifoorumit). Keskeisenä maakunnallisen yhteistyön kohteena on ollut Keski-
Pohjanmaan hyvinvointistrategian 2015 toteuttamisohjelman laatiminen Hyvinvoinnin valtatie-hankkeen 
toiminnan puitteissa.  SONet BOTNIA on osallistunut tähän työhön erittäin aktiivisesti. Se on toteuttanut 
mm. maakuntaliiton kanssa tätä kokonaisuutta käsitteleviä yhteisiä työkokouksia ja muita tilaisuuksia. Toi-
mintakauden aikana SONet BOTNIA allekirjoitti yli 50 muun toimijan kanssa Keski-Pohjanmaan liiton koor-
dinoiman työn tuloksena syntyneen maakunnallisen hyvinvointisopimuksen. Hyvinvointisopimuksessa on 
kyse alueellisen hyvinvoinnin edistämisestä ja yhteistyön vahvistamisesta. Lähtökohtana sopimukselle on 
maakunnan hyvinvointistrategia. Hyvinvoinnin valtatie-hanke päättyi vuoden 2011 lopussa, ja hyvinvointi-
strategian toimeenpano-ohjelman käytäntöön jalkauttamista oli jatkettava maakunnassa muulla tavoin. 
Vuoden 2012 lopulla käynnistyi Centria ammattikorkeakoulun hallinnoima Keskipohjalaista hyvinvointia 
yhteistyönä –hanke. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tukea ja seurata Keski-Pohjanmaan hyvinvointi-
strategian, sen toteuttamisohjelman sekä Keski-Pohjanmaan hyvinvointisopimuksen toteutumista. SONet 
BOTNIAn Keski-Pohjanmaan kehittämissuunnittelija toimii hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. 

Alueellisen tietotuotannon kehittämisellä tarkoitetaan kokonaiskuvan luomista alueen väestön hyvinvoin-
nista ja palveluista, erilaisten tapojen ja eri toimijoiden hyvinvointitietotuotannon hyödyntämistä ja yh-
teensovittamista sekä hyvinvointitiedon kokonaisvaltaisen arviointimallin kehittämistä.  Yhteistyö kunnalli-
seen sosiaali- ja perusterveydenhuoltoon liittyvien kehittämisorganisaatioiden (osaamiskeskus, peruster-
veydenhuollon yksikkö ja maakuntaliitto) kesken on myös hyvinvointitiedon tuotannon kehittämisen ydin, 
johon integroidaan korkeakoulujen, järjestöjen ym. tietotuotantoa ja tutkimusta. 

 Keski-Pohjanmaalla alueellisella hyvinvointitietotuotannolla on ollut kiinteä yhteys hyvinvointistrategian ja 
sen toteuttamisohjelman laadintaan. Tässä yhteydessä on nostettu esiin tietotuotanto ja hyvinvointi-
indikaattoreja, joiden avulla hyvinvointia voidaan mitata, seurata ja kehittää. Yhteistyön avulla on hahmo-
teltu hyvinvointitiedon mallia, joka kuvaisi riittävän kattavasti maakunnan väestön hyvinvoinnin ja tervey-
den tilaa ja jonka systemaattinen toteuttaminen olisi mahdollista. Keväällä 2011 SONet BOTNIA järjesti 
yhteistyössä Hyvinvoinnin valtatie – hankkeen kanssa tilaisuuden, jossa esiteltiin Terveempi Pohjois-Suomi -
hankkeen ja THL:n yhteistyönä kehittämä sähköinen hyvinvointikertomus. Maakunnan kunnat kiinnostuivat 
sähköisen hyvinvointikertomuksen tarjoamasta hyvinvointitiedon keräämisen mallista ja valmistelivat yh-
teisen Hyvinvoinnin edistämisen johtamisen ja seuranta Keski-Pohjanmaalla ja Kruunupyyn kunnassa 
(TerPS2)- hankehakemuksen Kaste-hakuun. Hanke sai rahoituksen ja sen toiminta käynnistyi keväällä 2012. 
SONet BOTNIAn Keski-Pohjanmaan kehittämissuunnittelija osallistui aktiivisesti hankkeen käynnistämiseen 
jaon hankkeen ohjausryhmän jäsen.   

Alueellisen tietotuotannon kehittämiseksi ja systematisoimiseksi SONet BOTNIA:ssa muodostettiin vuoden 
2011 aikana ylimaakunnallinen tietotuotannon kehittäjäryhmä, ja vuoden 2012 alussa muodostettiin Keski-
Pohjanmaan alueellinen ryhmä. SONet BOTNIA on organisoinut ylimaakunnallisia yhteistyökokouksia ja 
ollut tukemassa maakunnallista kehittämistyötä mm. hyvinvointitietotuotannon tilan ja kehitystarpeiden 
kartoittamiseksi. Keväällä 2012 Keski-Pohjanmaalla SONet BOTNIA kartoitti hyvinvointitietotuotannon tilaa 
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ja kehitystarpeita maakunnan keskeisille sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille osoitetun kyselyn avulla 
yhteistyössä Keski-Pohjanmaan liiton kanssa. Kyselyn tulosten pohjalta Keski-Pohjanmaan alueellinen ryh-
mä käynnisti maakunnan alueellisen hyvinvointitietotuotannon kehittämissuunnitelman laatimisen. 

SONet BOTNIA on toteuttanut aiemmin, jo vuonna 2009, kolmen pohjalaismaakunnan hyvinvointibaromet-
rin ja vuoden 2012 aikana sovittiin sen kehittämisestä ja uudelleen toteuttamisesta alueen maakuntaliitto-
jen kanssa. Varsinainen barometrikysely toteutettiin loppuvuodesta 2012 ja tulokset saadaan sekä julkais-
taan vuoden 2013 aikana. Vuoden 2012 aikana SONet BOTNIA laati myös selvityksen toiminta-alueensa 
sosiaalihuollon henkilöstön määrästä ja kelpoisuudesta. Selvitys osoitti, että Keski-Pohjanmaalla on pohja-
laismaakunnista suurin pätevien, virassa toimivien sosiaalityöntekijöiden osuus, mutta vähiten sosiaalityön-
tekijän virkoja 10 000 asukasta kohden. Selvitys on tutustuttavissa www-osoitteessa: 
http://www.sonetbotnia.fi/docs/005-9cZ-Raportti_sosiaalihuollon_henkilostosta..pdf 

Järjestöyhteistyötä Keski-Pohjanmaalla on tehty eri yhteyksissä, mm. SONet BOTNIAn ohjausryhmässä, 
Hyvinvoinnin valtatie-hankkeessa, Kimpale-, Nuppu- ja KAMPA -hankkeissa. Järjestöillä on myös edustus 
SONet BOTNIAn alueellista tietotuotantoa kehittävissä elimissä. Aiempi järjestöjen Kanto-hanke on jatkanut 
toimintaansa Yhteisöklubi Siltana saatuaan pysyväisluontoisen tuen toiminnalleen Raha-
automaattiyhdistykseltä (RAY). Se on tarjonnut keväästä 2011 alkaen uusissa toimitiloissaan järjestöille 
uudenlaisia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseksi.  Myös yhteistyötä Sosiaali- ja terveysturvan keskus-
liiton (STKL) kanssa on jatkettu mm. monitoimijaisessa aluetyöryhmässä sekä Kaste- hankkeiden erilaisissa 
valmistelu- ja toimeenpanovaiheissa.  
 
Järjestöyhteistyön myötä kansalaisnäkökulma on vahvistunut sosiaalialan toimijakentässä ja Kimpale-, 
KAMPA- ja Tervein Mielin – hankkeissa on tehty yhteistyötä kokemustutkijoiden kanssa. Lisäksi SONet 
BOTNIA laati yhteistyössä Kokkolan ja Kruunupyyn alueen vanhustenkotiyhdistysten ja Centria ammattikor-
keakoulun kanssa Yhdessä vireästi! –hankehakemuksen Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) hankehakuun. 
Hankkeen tavoitteena oli ikääntyvien innostaminen ja tukeminen huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan, 
suunnittelemaan ja toteuttamaan heidän arkeaan rikastuttavaa mielekästä vapaa-ajan toimintaa sekä toi-
mimaan aktiivisina kuntalaisina, palvelujen käyttäjinä ja vaikuttajina. 
 
Kehittäminen substanssialueilla on painottunut vuotoimintakaudella 2011 - 2012 Keski-Pohjanmaalla erityi-
sesti hankekehittämiseen, mutta myös kehittäjäryhmätoimintaan. Tämä on tarkoittanut ensisijaisesti han-
kesuunnitelmien koordinointia ja laatimista, hankkeiden käynnistymisen ja juurruttamisen sekä arvioinnin 
tukemista. Loppuvuodesta 2011 SONet BOTNIAn johtoryhmä päätti, että hankkeita keskitetään jatkossa 
strategisesti tärkeillä painopistealueilla SONet BOTNIAan, millä vahvistetaan osaamiskeskuksen asiantunti-
jayhteisöä ja toimintaa kuntien tukena. Hankeyhteistyön merkeissä SONet BOTNIA on verkostoitunut laa-
jasti erilaisten hankkeiden kanssa. Hankeyhteistyötä on tehty maantieteellisesti katsottuna useisiin eri 
suuntiin. Keski-Pohjanmaa kuuluu Pohjois-Suomen Kaste-alueeseen, joten Kaste-hankkeiden valmistelun 
osalta on yhteistyö suuntautunut erityisesti Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun suuntaan.  SONet BOT-
NIAn maakunnista Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa kuuluvat Väli-Suomen Kastealueeseen.  Toisaalta on 
erityisesti SONet BOTNIAn kautta tehty laajasti yhteistyötä myös Väli-Suomen alueen ja sen Kastehankkei-
den suuntaan.   Keski-Pohjanmaalla kehittämisyhteistyötä on tehty erityisesti seuraavien hankkeiden kans-
sa: Nuppu, KAMPA, Kimpale, Voimaa Vanhuuteen, IkäKaste, Hyvinvoinnin edistämisen johtamisen ja seu-
ranta Keski-Pohjanmaalla ja Kruunupyyn kunnassa (TerPS2), Keskipohjalaista hyvinvointia yhteistyönä. 

Päihde- ja mielenterveystyössä SONet BOTNIA on koordinoinut Alkon lahjoituksen käyttöä ylimaakunnalli-
sen kehittäjäryhmän avulla. Rahoitusta on hyödynnetty Pohjalaismaakuntien alueen neljän ammattikorkea-
koulun nuorten päihdetyön opetuksen ja ehkäisevän päihdetyöhön kehittämiseksi.   Yhteistyötä on Keski-
Pohjanmaalla tehty aktiivisesti mm. Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 
Kiurun ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kanssa nuorten päihdeopetuksen ja ehkäisevän päihde-
työn kehittämiseksi. 

http://www.sonetbotnia.fi/docs/005-9cZ-Raportti_sosiaalihuollon_henkilostosta..pdf
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Vuoden 2011 aikana Keski-Pohjanmaalla laajennettiin päihdestrategia Terve kotikunta – turvallinen maa-
kunta 2007 - 2011 Keski-Pohjanmaan maakunnan ja Kruunupyyn kunnan päihde- ja mielenterveysstrategi-
aksi 2012 - 2016. Strategian laatimiseen osallistuivat Kokkolan turvallisuus, päihde- ja mielenterveystyön 
neuvottelukunta, Lesti- ja Perhojokilaaksojen mielenterveys- ja päihdetoimikunnat. SONet BOTNIA osallistui 
em. työskentelyyn strategiaa valmistelevan työryhmän jäsenenä sekä Kokkolan kaupungin turvallisuus, 
päihde- ja mielenterveystyön neuvottelukunnan asiantuntijajäsenenä. Myös Tervein mielin Pohjois-
Suomessa – hanke, joka on yksi Pohjois-Suomen Kastehankkeista, oli aktiivisesti mukana strategiatyösken-
telyssä tuoden siihen erityisesti mielenterveystyön näkökulmaa. Tämä hanke päättyi lokakuussa 2011. Vuo-
den 2012 aikana on päihde- ja mielenterveysstrategiatyössä painottunut strategian toimenpidesuunnitel-
man toteutumisen edistäminen ja jalkauttaminen käytäntöön.  
 
Kimpale - keskitetyt ja innovatiiviset päihde- ja niihin liittyvät mielenterveyspalvelut ehjässä palvelukoko-
naisuudessa – hankkeen toiminnan puitteissa on työstetty tulevaa Päihdekeskus Porttia. Se tulee toimi-
maan moniammatillisena selviämis-, vieroitus-, avo- ja laitoskuntoutusyksikkönä, jonka palvelut ovat käy-
tettävissä yli maakunnan rajojen. Päihdekeskus Portin rakentaminen käynnistyi vuoden 2012 syksyllä ja 
toiminta käynnistyy syksyllä 2013.  Uuden yksikön toiminnassa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon, sai-
raanhoitopiirin ja kolmannen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä kehitetään innovatiivisesti uudelle 
tasolle. Toimikauden aikana on keskitytty päihdekeskukselle rakennettavien tilojen suunnitteluun sekä  
yhteistyörakenteiden ja asiakasprosessien kehittämiseen. SONet BOTNIAn kehittämissuunnittelija on osal-
listunut tulevassa päihdekeskuksessa ja kiinteästi sen kanssa työskentelevän sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilöstön valmentamisen ja osaamisen kehittämisen suunnitteluun.  Kimpale hanke päättyi vuoden 2012 
lopussa.  
 
Vuoden 2012 aikana SONet BOTNIA valmisteli yhteistyössä Kokkolan kaupungin kanssa tarjouksen Pelipilo-
tista Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) avoimeen tarjouspyyntöön.  THL haki tarjouskilpailun kautta 
kahta aluepilottia Suomesta ongelmapelaajien ja heidän läheistensä tuki- ja hoitopalvelujen järjestämiseksi 
ja kehittämiseksi. Pilotin toteuttamiseen osallistuvat Keski-Pohjanmaan kuntien lisäksi myös Vaasan kau-
punki, Ventuskartano ry ja muita kumppaneita ovat alueen sosiaali- ja terveydenhuollon opetusta järjestä-
vät oppilaitokset, Keski-Pohjanmaan liitto, THL:n Vaasan yksikkö, SONet BOTNIA ja Keski-Pohjanmaan ko-
kemustutkijat ry. Loppuvuodesta 2012 THL ilmoitti hyväksyneensä Kokkolan kaupungin tarjouksen ja tämän 
myötä Keski-Pohjanmaalla ja Vaasassa käynnistyy vuoden 2013 alusta ongelmapelaajien ja heidän läheis-
tensä tarvitsemien palvelujen kehittäminen. 
 
Lastensuojelu- ja perhetyötä on Keski-Pohjanmaalla kehitetty Nuppu- hankkeen avulla. Nuppu-hanke on 
osa laajaa Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja rakenne – kehittämishan-
ketta (PaKaste). Toimikauden aikana Nuppu-hankkeessa on kehitetty varhaisen puuttumisen menetelmiä ja 
jalkautettu niitä käytäntöön. Kehittämisen kohteena ovat erityisesti ennaltaehkäisevä työ ja moniammatil-
linen toiminta. Hankkeen työn tuloksena Kokkolassa avattiin kevään 2011 aikana perhekeskus samoissa 
tiloissa Yhteisöklubi Sillan kanssa.  Yhteisöklubi Silta toimii järjestöjen matalan kynnyksen kohtaamispaikka-
na ja se on jo osoittautunut erittäin hyväksi lastensuojelu- ja perhetyön kumppaniksi. SONet BOTNIAn ke-
hittämissuunnittelija on toiminut Nuppu-hankkeen ohjausryhmässä sekä eri työryhmien jäsenenä.   

Aikuissosiaalityön kehittäminen on toimikaudella toteutunut Nuppu 2-hankkeen kautta. SONet BOTNIAn 
käynnistämässä avoimessa aikuissosiaalityön kehittämisverkostossa laaditulle Nuppu – hankkeen jatkohan-
kesuunnitelmalle Nuppu 2, myönnettiin vuoden 2011 aikana Kastehankerahoitus.  Hanke käynnistyi loka-
kuussa 2011 ja sen avulla kehitetään lastensuojelu- ja perhetyön tavoitteiden lisäksi myös Keski-
Pohjanmaan aikuissosiaalityötä. Hankkeen aikana on kirkastettu aikuissosiaalityön profiilia, selkiytetty yh-
teisen toiminnan rajapintoja sekä työstetty ja mallinnettu aikuissosiaalityön palveluprosesseja. SONet BOT-
NIAn kehittämissuunnittelija on toimintakauden aikana osallistunut aktiivisesti Rovaniemellä talvella 2012 
järjestettävän Aikuissosiaalityön II -seminaarin suunnitteluun ja järjestelyihin.  Keski-Pohjanmaan aikuis-
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sosiaalityön jatkokehittämisen turvaamiseksi laadittiin vuoden 2012 loppuun mennessä osahankehakemus 
Väli-Suomen Kaste-alueen Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä –hankehakemukseen yhteistyössä Keski-
Pohjanmaan ja Pohjanmaan toimijoiden kanssa.  

Ikäihmisten palvelujen kehittämiseksi on maakunnassa jatkanut Keski-Pohjanmaan vanhustyön esimiesten 
verkosto. Se on kokoontunut aktiivisesti ja SONet BOTNIAn kehittämissuunnittelija on osallistunut ryhmän 
toimintaan. Ryhmässä on käsitelty ajankohtaisia ja keskeisiä vanhustyön asioita sekä hyviä käytäntöjä. Ver-
kosto työsti omaishoivan tukemista kehittävää hankesuunnitelmaa. Hankevalmistelu herätti vuoden 2012 
aikana laajaa kiinnostusta Pohjois-Suomen Kaste-alueella ja valmistelu laajeni kattamaan suurimman osan 
em. aluetta. Em. SenioriKaste –hankkeelle haettiin vuoden 2012 loppuun mennessä rahoitusta uudesta 
Kaste 2-ohjelmasta.  

Kokkolan kaupunki on vuodesta 2010 alkaen ollut mukana Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen – hankkeessa. 
Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on ikäihmisten toimintakyvyn edistäminen.  SONet BOTNIAn kehittä-
missuunnittelija on Kokkolan kaupungin osahankkeen työryhmän jäsen. Kaupunki sai vuoden 2011 aikana 
erityismaininnan hankkeen aktiivisen työn tuloksista. Myös KAMPA-hankkeen (Hyvinvointipalvelujen kehit-
täminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla) tavoitteet sisältävät vanhustyön 
palvelujen kehittämistä, erityisesti haja-asutusalueella. Hanke sai vuoden 2011 aikana rahoituksen Kaste-
ohjelmasta ja hankkeen toiminta käynnistyi lokakuussa 2011. SONet BOTNIAn kehittämissuunnittelija osal-
listui aktiivisesti hankkeen käynnistämiseen liittyviin toimenpiteisiin sekä hankkeen avajaisseminaarin 
suunnitteluun ja järjestelyihin. Hankkeessa ovat mukana kaikki Keski-Pohjanmaan kunnat ja Kruunupyyn 
kunta.  

Vanhustyö on Keski-Pohjanmaan kehittämissuunnittelijan painopistealuetta, joten hän on koordinoinut ko. 
substanssin kehittämistä SONet BOTNIAn alueella.  Vanhustyön ylimaakunnallinen tutkimus- ja kehittämis-
työryhmä on toiminut vuodesta 2007 alkaen ja se on perustettu yhteistyössä vanhustyön kehittämisyksik-
köhankkeen kanssa. Keski-Pohjanmaan kehittämissuunnittelija on toiminut em. työryhmän jäsenenä. Ryh-
mässä on selvitetty mahdollisuuksia hankkeistaa yhteisiä kehittämistavoitteita. Etelä-Pohjanmaan kehittä-
missuunnittelijan painopistealuetta on varhaiskasvatus ja Pohjanmaan suunnittelijan vammaistyö. Myös 
näiden substanssien osalta on Keski-Pohjanmaalla tiedotettu kehittämistyön etenemisestä erilaisilla fooru-
meilla ja verkostoitu toimijoita SONet BOTNIAn alueen tilaisuuksiin.  

 

 


