
 

SONET BOTNIAN KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2013 – 2014   (TT,  LA ja IJu) 

Toimintasuunnitelman 
keskeiset painopistealueet  

Toimintasuunnitelmassa 
mainitut toimenpiteet 

Toteutunut  2013 – 2014  

Alueellisen sosiaalialan ja 
hyvinvointitietotuotannon 
kehittäminen 

Keski-Pohjanmaan 
hyvinvointitietotuotannon 
kehittämissuunnitelma 

- asiakkaiden 
kokemustieto 

- yhteistyö Posken 
kanssa 

 
 
 
 
 

- TIPS –hanke  
 
 
 
 
 
 
 
Pohjalaismaakuntien 
hyvinvointibarometrin 
toteuttaminen 
 
 
Sosiaalihuollon henkilöstön 
määrä ja kelpoisuudet –
tilanteen päivittäminen 

Kehittämissuunnitelma laadittu laajassa yhteistyöverkostossa ja 
se valmistunut kesällä 2013 / Tuija Tuorila 
K-P:lla suunnittelija koordinoinut K-P alueen toimintaa 
 
SONetBOTNIA:n ylimaakunnallisessa ryhmässä mukana KP:n 
edustajat. Maakunnallisten työsuunnitelmien yhteenveto 
prioriteeteista 2014. 
 
Poske:n kokoama Pohjois-Suomen hyvinvointia koskevan 
tiedontuotannon yhteistyöverkosto kokoontunut neljä kertaa, 
suunnittelija sekä alueen muita toimijoita osallistuivat.Valmistelu 
keskeytettiin SOTE –järjestämislain siirtymisen johdosta. 
  
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Tietoon perustuva 
sosiaalityö –esiselvityshankkeen ohryyn (5/2014-5/2015 )ja ESR 
–hankevalmisteluun osallistuminen  
 
Asiakkaiden kokemustietoa kerätty KAMPA-hankkeessa, muutoin 
esillä läpäisyperiaatteella 
 
Hyvinvointibarometri julkaistiin 12/13, työpaja Kokkolassa 
keväällä 2013, tulokset esiteltiin 9/13 K-P hyvinvointifoorumissa.  
Barometrin linkki julkaistu SONetBOTNIA:n verkkosivulla. 
 
Kolmen maakunnan yhteinen selvitys on tehty viimeksi vuonna? 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
K-P:n hyvinvointistrategia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyvinvointijohtaminen ja 
sähköinen 
hyvinvointikertomus 
työkaluksi kaikkiin kuntiin 
 
 
Sosiaalialan tiedonhallinnan 
kehittäminen yhteistyössä 
osket, THL:n OPER –
yksikkö, kaupunki ja Jyta 
 

 
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan osaamistarveselvitys 
päivitetään kahden vuoden välein, päivitys 2013 ja seuraava 
2015, koordinointivuorossa Centria ammattikorkeakoulu. 
Suunnittelija osallistuu päivityksen tekoon erityisesti 
sosiaalihuollon henkilöstön osalta.  
 
Maakuntaliiton Hyvinvoiva K-P ohjelma- ja toimintasuunnitelma-
työhön osallistuminen 
Keskipohjalaista hyvinvointia yhteistyönä -hankkeeseen 
osallistuminen. Hanke päättyi 2014 ja siinä tuotettiin julkaisu 
Ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä Keski-Pohjanmaalla. Hyviä 
käytäntöjä ja muita poimintoja (Kristiina Niemi)  
 
Hyvinvoinnin pyöreä pöytä –ryhmään osallistuminen 
Järjestötapaamiseen osallistuminen 
 
TerPS2 –hanke päättyi 10/2014. Hanke kattoi KP:n kaikki kunnat. 
Suunnittelija osallistui hankkeen ydinryhmään. 
 
 
 

 
Sosiaalialan osaamiskeskukset käynnistivät STAKE- sosiaalialan 
tietohallinnan valtakunnallisen verkoston, joka toimii yhteistyössä 
mm. kuntaliiton ja THL:n OPER -yksikön kanssa. Yhteistyötä 
Kokkolan kaupungin ja Jyta:n sosiaalialan tietohallinnan 
vastaavien kanssa. 
 
 

Sosiaalialan 
substanssialueiden osaamisen 
ja käytäntöjen kehittymisen 
vahvistaminen (Kaste-ohjelma) 

Päihde- ja mielenterveystyö 
- Kimpale 
- Pelipilotti 

 

Kimpale-hanke tuki moniammatillisesti toimivan Päihdekeskus 
Portin suunnitteluvaihetta 
-THL ostaa Kokkolalta ongelmapelaajien palvelujen kehittämisen 
2013-2015, suunnittelija mukana ohry: ssä 



Päihde- ja 
mielenterveysstrategiatyö 
 
Lastensuojelu- ja Perhetyö 

- Nuppu2-hanke 
- Pohjois-Suomen 

Lasten Kaste-
hankkeen valmistelu 

 
 
Aikuissosiaalityön 
kehittäminen 

- Nuppu2-hanke 
- SOSII-hankkeen 

jatkovalmistelu 
 
 
 
 

- PTT –
kehittämishankkeen 
valmistelu 

 
 
Vanhustyön kehittäminen 

- ylimaakunnallinen 
kehittäjäryhmä 

- maakunnallinen 
esimiesten verkosto 

- Seniori-Kaste –
hankehakemus 

- Voimaa vanhuuteen 
hanke 

 

 
Suunnittelija mukana ydintyöryhmässä 
 
Nuppu2 hanke kehitti perheiden moniammatillisia varhaisen tuen 
palveluja, päättyen 10/13 
Mukana hankkeen valmistelussa, josta kaupunki luopui.   
 
Lastensuojelun kehittäjäverkosto käynnistyi keväällä 2014 ja 
toimii SONetBOTNIAn kolmen maakunnan alueen yhteisenä.  
 
Nuppu2 kehitti aikuissosiaalityön palveluprosesseja ja lisäsi 
näkyvyyttä, päättyen 10/13 
Mukana Väli-Suomen SOSII-hankkeen valmistelussa, josta 
kaupunki luopui. 
 
Aikuissosiaalityön maakunnallinen kehittäjäverkosto käynnistyi 
2013 ja jatkoi toimintaansa Nuppu2-hankkeen jälkeen syksyllä 
2014. 
 
Paljon tukea tarvitsevat – paljon palveluita käyttävät –
kehittämishankkeen Keski-Pohjanmaan toiminnallisen 
osakokonaisuuden valmistelu 2014. Hanketta hallinnoi Poske. 
Rahoituspäätös 170.933 e (KP) ajalle 3/2015-10/2017. 
 
Suunnittelija mukana ylimaakunnallisessa vanhustyön 
kehittäjäverkostossa ja maakunnallisessa esimiesten 
verkostossa. 
Päävastuu Seniori-hankevalmistelusta yhdessä Kainuun kanssa.  
 
Mukana Voimaa vanhuuteen -hankkeessa 
 

SenioriKaste –hanke käynnistyi 1.5.2014 ja jatkuu 10/2016.Hanke 
hoitaa maakunnallisen esimiesten verkoston tehtäviä. 
 



 
Vammaispalvelujen 
kehittäminen 
 
Kansalaisosallistumisen ja 
yhteisöllisyyden kehittäminen 

- Kampa-hanke 
 

 
KP:n vammaissosiaalityön kehittäjäverkosto käynnistyi 2014 ja 
laati suunnitelman toiminnalleen. 
 
Tiiviisti mukana Kampa-hankkeessa, joka päättyi 7/13  

Kestävän kehittämisen 
rakenteiden muodostaminen 

Maakunnallisen sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
kehittämisrakenteen 
työstäminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelmatyö 
 
 
 
Kaupungin 
poikkitoiminnallinen 
kehittäjäryhmä 

Suunnittelija on koordinoinut ja työstänyt esitystä K-P sote:n 
kehittämisrakenteeksi 
Käyty yhteistyöneuvottelut sosiaalialan koulutuksen ja 
tutkimuksen keskeisten keittäjätahojen edustajien kesken; KYC, 
Keski-Pohjanmaan liitto, KP:n perusterveydenhuollon yksikkö ja 
SONetBOTNIA. Tämä tehtiin tilannekartoituksena myöhemmin 
käynnistyvää kehittämisrakenteen työstämistä varten. 
 
Yhteistyötä on rakennettu terveydenhuollon suuntaan 2013- 
Suunnittelija tuli asiantuntijajäseneksi Keski-Pohjanmaan 
perusterveydenhuollon yksikköön 2014 ja pth -yksikön edustus on 
osaamiskeskuksen alueohjausryhmässä. 
Yhteistyö on tiivistynyt ja vakiintunut vuonna 2014. 
Johtoryhmän työskentelyssä on käsitelty ja linjattu yhteistyötä 
sosiaalialan osaamiskeskusten ja perusterveydenhuollon sekä 
muiden kehittämistahojen kesken ja tämä työ jatkuu vuonna 
2015. 
 
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivittämisen sijasta 
maakunnassa käynnistyi valmistelu sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelman laatimiseksi. Suunnittelija osallistuu.  
 
 
Mukana työryhmän jäsenenä ja sihteerinä 2013 
 
 



 
Opetus- ja 
tutkimusklinikkatoiminta 
 
 
 
 
Täydennyskoulutusyhteistyö 
 
 

 
Mukana klinikan ydinryhmässä, päävastuu ad 10/13 Nuppu2-
hankkeella 
Opetus- ja tutkimusklinikoiden yhteistapaaminen 2014, jossa 
sovittiin jatkosta vuosittaisen  tapaamisen merkeissä. 
 
 
Suunnittelija mukana työryhmässä, joka suunnitellut ja 
organisoinut K-P:n päihde ja mt-työn kehittämistä. Päihdekeskus 
Portti nimettiin alan täydennyskoulutusyhteistyön koordinoijaksi v 
2014. 
 

Järjestöyhteistyön 
kehittäminen 

Yhteistyö 
- Ventuskartano ry 
- K-P sosiaali-

psykiatrinen yhdistys 
- Kosti ry/Yhteisöklubi 

Silta 
- SOSTE ry 
- Hankeyhteistyö, 

mm.Kampa, K-P:n 
vanhustenkotiyhdistyk
set 
 

Järjestöjä mukana mm. ohjaus- ja työryhmissä. 
 
Maakuntaliitossa järjestöasiain pyöreä pöytä. 
 
 

Pohjoismaisen yhteistyön 
kehittäminen   

- raportti sama kuin 
Pohjanmaan alueen 
toimintakertomuksessa 

SONetBOTNIAn erityistehtävä 
osaamiskeskusverkostossa 

 Kyselytutkimus 
hyvinvointialan 
pohjoismaisista 
yhteistyötyöverkostoista 

 Monitoimijaisen ja 
asiakaslähtöisten 
pohjoismaisten 
kätäntöjen 
kartoittaminen 

Toteutuneet ostopalveluna – opintomatka Tukholmaan 

helmikuussa 2014 ja matkaraportti Sosiaalityön visioista 2020 

esitelty Eduskunnan pikkuparlamentissa. 

Raportit laadittu em. aiheista ja tiedotettu oske-verkostossa. 

Aikuissosiaalityön päivillä 2014 Norjan edustajan esitys NAV-

reformista ja ruotsalaiset asiantuntijapuheenvuorot 

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi –seminaarissa. 



 Pohjoismaisen 
opintomatkan 
suunnittelu ja 
toteuttaminen 
sosiaalialan 
osaamiskeskuksille ja 
oske-neuvottelukunnalle 

 Pohjoismainen 
asiantuntemus mukaan 
valtakunnallisille 
aikuissosiaalityön 
päiville Jyväskylässä 

 Pohjoismainen 
asiantuntemus mukaan 
maahanmuuttajien 
osallisuutta 
käsittelevään 
maahanmuuttajasta 
kuntalaiseksi – 
hankkeen 
loppuseminaariin 

 ruotsalainen 
yhteistyösopimusmalli 
julkisen ja järjestöjen 
yhteistyöhön 

Ruotsalainen yhteistyösopimusmalli julkisen ja järjestöjen 
yhteistyöhön laadittu vahvistamista varten. 
 

Muuta Tiedottaminen ja 
vaikuttaminen  
 
 
 
SOTE –
palvelurakenneuudistuksen 
valmistelu ja seuraaminen  
 
 
 

Suunnittelija informoinut mm ajankohtaisista lakiuudistuksista ja 
koonnut yhteistyössä K-P:n toimijoiden kanssa lausuntoja 
 
Viestintää ajankohtaisista sosiaalialan asioista 
 
Valmistelun etenemisen seuranta, tiedottaminen ja lausuntojen 
valmistelu ohjausryhmän, sosiaali- ja terveysjohdon ja 
osaamiskeskusverkoston kanssa.  
Sosiaalihuoltolain –uudistus –tilaisuus PowerParkissa syyskuussa 
2014.  
 



Osaamiskeskustoiminta  Toteutunut koko toimintakauden ajan ohjausryhmätyössä sekä 
osallistumisena mm. Pohjois-Suomen kehittäjätapaamisen 
valmisteluun. 
 
Vaikuttaminen sosiaalialan osaamiskeskusten rahoitukseen.  
Kehitysjohtaja on osallistunut osaamiskeskusten rahoituksen 
valmisteluun ja osaamiskeskusten rahoituksen ja lakisääteisen 
tehtävän huomioon ottamiseksi sote-rakenteen uudistamisen eri 
vaiheissa.  
 
Keski-Pohjanmaan ohjausryhmä kokoontui toimintakauden 
aikana 9 kertaa toimintaa ohjaten. SONetBOTNIA:n kehittämisen 
toimintojen priorisointia; verkostot, hankkeistaminen, 
tuotteistaminen ja rahoitus sekä strategian päivittäminen.  

 


