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SONet BOTNIAn kehittämispäivän 9.5 satoa / keskustelua koonnut Arto 

Rautajoki 2.6.2014  

Keskeinen teema:  

Miten turvaamme tulevaisuuden sosiaalialan osaamisen, palvelut, ja tieto- ja 

tutkimusperustaisen kehittämistyön integroidun sosiaali- ja terveydenhuollon 

kokonaisuudessa SONet BOTNIAssa? 

Palaute SONet BOTNIAn toiminnasta johtoryhmän ja ohjausryhmän jäsenten 

arvioimana: 

 kuntien sosiaalialan ja eheytyvän sosiaali- ja terveydenhuollon käytäntöjen työn 

tukena toteutuva, ruohonjuuritason paikallisen ja alueellisen kehittämisen 

toiminnasta nouseva kehittämisen tukirakenne 

 edelleen vahva sosiaalinen tilaus eri kunta-, oppilaitos-  ja alueellisten toimijoiden 

yhteistyöhön saattamiselle ja voimavarojen kokoamiselle verkostopohjaisesti 

kehittämis-, tutkimus- ja koulutustoiminnassa 

 vahvistava väylä ja vaikuttamisen ääni kansalaisyhteiskunnan  

vahvistamisessa yhteistyössä järjestöjen kanssa 

 pienillä resursseilla erittäin vaikuttavaa toimintaa, vielä enemmän näkyväksi 

tekemistä 

 hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisevän työn nostamista ja monialaisuuden vahvistamista 

 SONet BOTNIAlla alue sosiaali- ja terveydenhuollon kumppanuudessa, 

painopisteet ajankohtaisia 

 uudistetaan toimintaa kolmessa maakunnassa, saadut hyvät käytännöt => tuottaa 

toimintaa, jota maakunnat haluavat, pitää korkealla maakuntien tavoitetasoja  

 kehittämishankkeiden käynnistyminen alueella pitkälti SONet BOTNIAn ansiota 

sekä alueellisesta että maakunnallisesta näkökulmasta => yksi alue ei jyrää muita, 

parhaimmillaan jämäköittää toimintaa, puolueeton foorumi eri toimijoille 

 SONet BOTNIA luo yhteistä näkemyksellisyyttä ja sitoutumista maakunnallisiin 

strategioihin=> SONet BOTNIAn hyödyntämisen jatkaminen strategiatyössä  

 vahva maakuntien näkökulma hyvinvoinnin kehittämiseen, SONet BOTNIA katsoo 

yhtä ennakkoluulottomasti perusterveydenhuollon kehittämistä ja yhteistyötä kuin 

sosiaalialan kenttää 

 SONet BOTNIA nopea reagoimaan siinä, mitä kannattaisi edessäpäin tehdä => 

kunnissa vahva tilaus   

 SONet BOTNIA ylläpitää substanssiverkostoja, joista ammatilliset työntekijät saavat 

voimavaroja ja pystyvät kehittämään toimintaansa 

 SONet BOTNIA/FSKC ml. Pohjanmaan alueella on vahva kehittämisen tuki 

sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta  => opetus- ja tutkimusklinikoissa  

yhdistyvät eri näkökulmat sosiaalialan kehittämistoiminnassa  
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 hyvinvoinnin edistäminen ja valtakunnallinen vaikuttaminen (kehitysjohtaja 

paljon junassa/verkostoissa ja valtakunnallisilla foorumeilla, 

kehittämissuunnittelijoilla omia valtakunnallisia ja alueellisia verkostoja) 

  Avin tasolla ei samaa tietoa sosiaalihuollon kokonaistilasta ja kehittämisestä  

kuin SONet BOTNIAssa 

 

Vision tarkastelua: 

 

SONet BOTNIAn visio 2015:  Mitä muutetaan? 

 

SONet BOTNIA on Pohjanmaan maakuntien alueen sosiaalisen ja 

hyvinvoinnin kestävän kehittämisen kantava rakenne. 

Sosiaalisella tarkoitetaan arjen sosiaalista toimintaa ja sen areenoita, 

joita ylläpidetään yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan vuorovaikutuksessa. 

 tukee eheän, taloudellisesti kestävän ja vaikuttavan sosiaali- ja 

terveydenhuollon kokonaisuutta 

 tukee ylisektoraalista yhteistyötä 

 tekee sopimusyhteistyötä, integroi Pohjanmaan maakuntien alueen 

yhteisiä ja pysyviä kehittämisrakenteita.  

 

 SONet BOTNIAn VISION 2017 ja strategisten painopisteiden 

uudistamisen aineksia:  

 

 Ketterä moniosaaja ja vaikuttaja: 

o Vaikuttamistyössä ketterä (vaikuttamistehtävää otona), 

vaikuttamistyö hidasta, pitkäjänteisyyttä vaativaa 

o Joustavuus muutoksissa, sopeutumisessa 

 Strategiset painopisteet ja alueet: Ammatillisen työn tukemisessa 

erittäin tärkeä SONet BOTNIA   

 Vahva verkostojen kokoaja ja yhteistyön rakentaja 

 Muodostaa strategisia yhteyksiä ja kumppanuuksia: lihavoitu osuus 

strategisissa painopisteissä vaatii uudelleen muotoilua, monitoimijuus, 

monialaisuus SONet BOTNIAn vahvuus, saada aikaan 

 Annettunako yhteisiä sote-integraation rakenteita, puhutaanko samasta 

tulevaisuudesta?  

 Tukee ylisektoraalista yhteistyötä: tilalle tukee julkisen sektorin ja 

kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä 
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 Toimija-sana: voiko korvata eri hallintokuntien yhteistyön, seutujen 

välisen yhteistyön… 

 Kuntalaisten ja asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen: 

palvelujärjestelmä ja kehittäminen 

 Tukee eri väestöryhmien sosiaalista tasa-arvoisuutta 

 Osana maakunnallista tilannetta pakottaa toimijat katsomaan eri 

alueita (pohjalaismaakunnat/sote-alueet) 

 Sosiaalisen rakenne tavoitteellisesti hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämiseen liittyväksi 

 Kolmen maakunnan malli siinä laajuudessa, mikä SOTE-

uudistuksessa mahdollinen 

 Vahva toivomus pohjalaismaakuntien yhteistyön jatkumisesta 

 SONet BOTNIA on ”elintärkeä resurssi”: edelleen vahva intressi 

kolmen maakunnan yhteistyön jatkumiseen 

 Tutkitun tiedon hyödyntäminen, arviointia ja kovaa dataa esiin 

siitä, kuinka paljon pienillä resursseilla saadaan aikaan, miten 

paljon SONet BOTNIAlla on verkostoja vaikuttamisen näkökulmasta? 

 

 Kehittämisen tarpeet: 

 Tunnettavuus: tuttu niille, jotka tekemisissä SONet BOTNIAn 

kanssa: entä poliitikoille, kuntalaisille? Tiedotus elintärkeää, 

vaikuttamistyö päätöksentekijätahoihin, poliittiset kokoamiset 

 Foorumeita (vaikka nykyisin jo paljon): Sosiaalihuolto joutuu 

perustelemaan olemassaoloaan ja sen tärkeyttä poliittisille päättäjille 

medikalisaation, juridisoitumisen ja ekonomisoitumisen puristuksessa 

 Pohjoismaisen yhteistyön annin hyödyntäminen 

asiakasmaailmaan ja palvelurakenteisiin 

 Kieli: Minkälaisella kielellä viestitään ulospäin=> enemmän 

kansankielellä ammattikielen sijasta  

 


