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1 § Kokouksen avaus 
       Puheenjohtaja Harri Jokiranta avasi kokouksen klo 9.35. 
 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
          Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 
          Käsittely: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi sillä SONet BOTNIAn toivomalla 
          muutoksella, että 7-8 §:t otetaan käsittelyyn jo 5§ kohdalla ja muuten edetään asialistan mukaisessa 
          järjestyksessä.  
          Päätös: Hyväksytään esitetyt muutokset. 
 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
          Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 
          Käsittely: Edellinen pöytäkirja todettiin sähköisesti tarkastetuksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi  
          ehdotettiin ja valittiin Päivi Rinne ja Tuulikki Mäkinen. 
          Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
4§ Pohjoismainen yhteistyö ja opintomatka Ruotsiin 
           Esitys: Marjo Hannu-Jama informoi ohjausryhmää Pohjoismaisesta yhteistyöstä ja osaamiskeskusten helmikuulla 
           toteuttaman Tukholman opintomatkan sisällöistä. 
           Käsittely: Marjo Hannu-Jama esitteli ohjausryhmälle SONet BOTNIAn Pohjoismaista erityistehtävää ja  
           erityisesti opintomatkalla syntyneitä sosiaalityön kehittämisideoita ja visioita (ks. diaesitys). Esityksessä 
           keskityttiin Ruotsissa edenneen näyttöön perustuvan sosiaalityön ideoihin (mm.  asiakkaan oikeudet ja hyvä    
           palvelu, työskentelyn systemaattisuus kootun tiedon ohjaamana, käyttäjäjärjestöjen asema) nostaen pohdintaan 
           sisältöjen toteuttamismahdollisuuksia suomalaisessa sosiaalityössä. Hannu-Jama mainitsi esimerkkinä 
           seuraavan sivuston, joka Ruotsissa on käytössä http://www.kunskapsguiden.se/Sidor/start.aspx . Keskustelussa 
           viitattiin myös Hannu-Jaman raporttiin, jonka linkki sovittiin uudelleen annettavan tiedoksi ohjausryhmälle 
           http://www.sonetbotnia.fi/docs/003-0ZA-HYVINVOINTIALAN_POHJOISMAISET_YHTEISTYOVERKOSTOT.pdf 
           Ohjausryhmä oli kiinnostunut esityksen sisällöistä ja pohti keskustelussaan mm. hyvinvointiallianssien merkitystä, 
           tiedontuotannon- sekä rakenteiden koordinoinnin eroja/sisältöjä eri maissa ja kannatti ehdotusta siitä, että 
           Pohjoismaisen yhteistyön ympärille koottaisiin jatkossa teemoitettua opintopiirityyppistä toimintaa SONet 
           BOTNIAn, Marjo Hannu-Jaman ja pohjoismaisten kontaktien yhteistyönä. 
           Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
5§ Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenteen (verkosto)yhteistyö EP:llä  
           Esitys: SONet BOTNIA ja Aksila ovat 19.5.14 yhteistyöpalaverissaan tarkastelleet organisaatioiden nykyisiä 
           työryhmiä sekä verkostoja ja pohtineet mm. niiden yhdistämistä soveltuvin osin 
           Käsittely: Anne Saarijärvi esitteli laatimaansa koostetta organisaatioiden nykyisistä verkostoista (ks. liitteet 1-2  
           sekä erillinen liitetiedosto) suhteutettuna SONet BOTNIAn tulevan toimikauden painopistealuehahmotelmaan.  
           Tämän pohjalta alueellinen ohjausryhmä tarkasteli verkostonäkökulmasta organisaatioiden toimintaa ja linjasi 
           yhteistyötä todeten seuraavaa: vaikka alkuperäinen tehtäväksianto eli arvioivan keskustelun idea painottuikin 
           nykyisellään säilytettävien/yhdistettävien työryhmien toimintaan, kyse on laajemmasta pohdinnasta integroitumi- 
           sen yhteydessä, eikä nykyisten verkostojen purkaminen ja yhdistäminen nyt kesken prosessin ole mielekästä, 
           vaikka päällekkäisyyksiä ja yhdistämistarpeita varmasti onkin.  
           Ohjausryhmä ehdottikin, että tässä vaiheessa ei toteuteta verkostojen yhdistämis- tms. toimenpiteitä, vaan 
           nykyiset verkostot, joissa useissa on jo ristikkäisiä edustuksia, jatkavat toimintaansa. Uusia verkostoja kuitenkaan 
           ei liene tässä vaiheessa tarpeen muodostaa. Jatkossa myös toimintaperiaatteita/tavoitteita tullaan tarkentamaan 
           ja kirkastamaan toimijoiden roolien/resurssien kautta (vrt. asiantuntijaverkostot, vertaistuki jne.) ja kokonaisuutta 
           tarkastellaan aikanaan ns. puhtaalta pöydältä yhteistyön rakentamiseksi ja tasavertaisten äänien turvaamiseksi 
           tulevissa sote -yhteistyörakenteissa. Ohjausryhmä pohti, olisiko yhteisemmin ajankohtaisteemoihin keskittymi- 
           nen jatkossa hyvä toimintatapa ja pohti myös sitä, ottavatko kunnat vastuun, kun osaamiskeskuksen resurssi ei  
           enää riitä erilaisten kehittäjäryhmien pyörittämiseen. Yhtenä konkreettisena asiana esitettiin, että ikäihmisten 
           palvelujen kehittämisen (ml. verkostomuotoinen toiminta) tulisi tapahtua nykyistä tiiviimmin sosiaali- ja terveyden- 
           denhuollon yhteistyönä.  

http://www.kunskapsguiden.se/Sidor/start.aspx%20.Keskustelussa
http://www.sonetbotnia.fi/docs/003-0ZA-HYVINVOINTIALAN_POHJOISMAISET_YHTEISTYOVERKOSTOT.pdf
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           Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
6§ SONet BOTNIAn tulevan kauden 2015–16 painopisteitä 
           Esitys: Ohjausryhmä keskustelee alustavasti näkemyksistään sisällöiksi, joiden kehittämiseen/kehittämisen 
           tukemiseen (ks. liite 3 sekä liitetiedosto) tullaan SONet BOTNIAssa seuraavalla toimikaudella keskittymään. 
           Käsittely: Anne Saarijärvi esitteli SONet BOTNIAn johtoryhmässä ja tiimissä keskusteltuja alustavia 
           painopistealueita kaudelle 2015–16. Todettiin, että SONet BOTNIAlle on ilmaistu tarpeita myös mm. kohden- 
           dennettujen tiedontuotannon rakenteiden osalta.  
           Kokonaisuutta pidettiin kattavana ja mainittujen painopisteiden mukaisesti voidaan edetä, mutta meneillään 
           olevien muutosten vuoksi (tulevan kehittämisrakenteen muodostuminen) ohjausryhmä kokee kuitenkin vaikeaksi 
           tässä vaiheessa käydä tämän tarkentavampaa keskustelua käytännön toiminnan tarpeista ja tulevista  strategi- 
           sista painopisteistä Etelä- Pohjanmaalla.  
           Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
7§        Sosiaalihuollon tutkimuksen ja kehittämisen rakenteen haaste sote -järjestämisvalmistelussa 
            Esitys: Arto Rautajoki kertoo ajankohtaisnäkymiä. 
            Käsittely: Arto Rautajoki esitteli laatimansa koosteen, jossa esiteltiin laajasti integroituun malliin siirryttäessä 
            ilmeneviä haasteita ja mahdollisuuksia, käytännön rakenteellisen kehittämisen ja toiminnallisen kehittämisen    
            näkökulmista (ks. liitetiedosto ja erityisesti dia 11, jossa on kuvattu sote -alueen koulutus, tutkimus ja kehittämi- 
            nen: tehtävätarkasteluna).  
            Ohjausryhmä totesi, että sosiaalihuollon kokonaisnäkemyksestä huolehtiminen ja alueelliseen aitoon yhteis-       
            kehittämiseen pyrkiminen ovat tärkeitä tavoitteita, mutta todettiin sekin, ettei tutkimus ratkaise kaikkea. Lisäksi 
            osaamiskeskusten merkitys erilaisten selvitysten tekijänä nostettiin esiin myös alueella tehdyn laajan kehittämis- 
            työn näkyväksi tekemisessä (vrt. terveydenhuollon implementaatiotutkimus). 
            Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
8§      Sosiaalialan osaamiskeskusten lausunto HE:stä eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
           Esitys: Arto Rautajoki esittelee ohjausryhmälle osaamiskeskusjohtajien lausunnon. 
           Käsittely: Aikapulan vuoksi lausuntoa ei käsitelty kokouksessa, mutta ohjausryhmä on saanut jo etukäteen 
           lausunnon tiedoksi SONet BOTNIAsta. 
           Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
9§ Ajankohtaista Väli-Suomen Kasteessa ja osaamiskeskuksen kehittämistyössä 
           Esitys: Ohjausryhmälle tiedotetaan EP:llä meneillään olevien hankevalmistelujen tilanteesta 
           Käsittely: Todettiin, että valmistelu etenee edelleen Aksila -vetoisesti myös EP:n osalta. Aksila oli kutsunut SONet 
           BOTNIAn sekä maakunnan sosiaali- ja perusturvajohdon toivomuksesta myös muutamia sosiaalihuollon edustajia 
           6.8.2014 Seinäjoella järjestämäänsä hanketyöpajaan. Ko. tilaisuudessa linjattiin kehittämistyön kohderyhmiksi  
           ikäihmiset sekä päihde-ja mielenterveysongelmaiset. Seuraava linjausten paikka tulee olemaan Väli-Suomen 
           Kasteen alueellisen johtoryhmän kokous Tampereella 15.8.2014 ja hakemus lähtenee 30.9.14 STM- hakuun.  
 
           Anne Saarijärvi tiedotti, että aikuissosiaalityön SOS II -hanke on kokoamassa parhaillaan kuntakierrosten 
           pohjalta EP:n kehittämissisältöjen tarkennettua etenemissuunnitelmaa ja myös hankkeen asiantuntijaryhmä 
           kokoontuu elokuulla. Hanke tulee toteuttamaan myös rakenteellisen sosiaalityön työpajoja syksystä alkaen.  
           Ikäihmisten palvelujen kehittämiseen (ikälain pilotoinnin jatkohanke  -sisältöinään kotiin annettavien palvelujen- 
           sekä kotihoidon prosesseja tukevien tietoteknisten sovellusten ja uusien toimintatapojen kehittäminen) Seinäjoella 
           ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella keskittynyt tiivis hanke on päättymässä lokakuussa 2014. LasSe -hanke 
           etenee maakunnassa ja tulee järjestämään syksyn aikana esim. työpajatoimintaa lastensuojelukäytänteiden 
           kehittämiseksi. Tarkemmin sisällöistä on jo aiemmin tiedotteiden kautta välitetty ohjausryhmälle. 
            
           SONet BOTNIAn omassa käytännönläheisessä kehittämistyössä ja sen tukemisessa painottuu ylimaakunnallinen 
           lastensuojelun kehittäjäverkostotoiminta sekä EP:llä yhteistyössä LasSe -hankkeen kanssa toteutettava laaja- 
           alainen lapsiperhepalvelujen kehittäjäverkostotoiminta. Lisäksi SONet BOTNIA on halunnut tuoda hyvinvointiba- 
           metritutkimuksen tuottamien asiantuntijanäkemysten rinnalle kokemustiedon ääntä. Tämä on toteutumassa 
           yhteistyössä SeAMKin TKI -toiminnassa opiskelijoiden tuottamana ns. hyvinvointitiedontuotannon case – 
           aineistoina eli opiskelijat haastattevat maakunnan nuorilta, jonka pohjalta osaamiskeskus ja ammattikorkeakoulu 
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           kirjoittavat artikkelin EP:n liiton koostamaan syksyn aikana laadittavaan hyvinvointikatsaukseen (teemana nuoret).  
           Mainittakoon, että yhteistyössä SeAMKin kanssa (myösTKI -toiminnan harjoitustyönä) tullaan loppuvuoden 2014 
           aikana toteuttamaan uusi EP:n kuntien aktivointiresurssikartoitus jatkona SONet BOTNIAn ja SOS I – 
           hankkeen muutaman vuoden takaiselle koonnille. Tällä kertaa kysely suunnataan kuitenkin myös TE -toimistojen 
           henkilökunnalle. Lisäksi syksyn aikana osaamiskeskuksen henkilöstön tehtäviä ja rooleja alueellisen  
           tiedontuotannon kehittämisessä määritellään tarkemmin erityisesti sosiaalihuollon kontekstissa. 
           Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
10§ Muut asiat:  
        -Tulevia tilaisuuksia  

 EP:n lapsiperhepalvelujen monialainen kehittäjäverkosto, Kurikka 22.8.14 

 SOS II – EP:n asiantuntijaryhmä, Seinäjoki 25.8.2014 

 SONet BOTNIAn ylimaakunnallinen lastensuojelun kehittäjäverkosto, Seinäjoki 26.8.2014 

 Sosiaalihuoltolaki -tilaisuus 4.9.2014 (SONet BOTNIA, SOSTE sekä EP:n sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry) 

 SOS II-hanke: rakenteellisen sosiaalityön koulutuskokonaisuuden aloitusseminaari, 15.9.14 Tampere http://www.sos-

hanke.fi/rakenteellinensosiaalityo 
 Pohjalaismaakuntien sosiaalityön opetus- ja tutkimusklinikkatapaaminen, Seinäjoki 16.9.2014 

 Hyvinvointitietotuotannon ylimaakunnallinen kehittäjäryhmä 22.9.2014, Vaasa  

 Kuntien lastensuojelun ja terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden yhteinen työkokous 25.9.14, Seinäjoki 
 
 

 11§ Seuraava kokous pidetään 10.10.14 (varapäivä 24.10.14) ja vuoden viimeinen kokous on 21.11.2014  
 12§ Kokouksen päättäminen.  
        Klo 11 alkaen Harri Jokirannan poistuttua puheenjohtajana tällä kokouskerralla toiminut Teemu Puolijoki päätti 
        kokouksen klo 12.00 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 1. 

                                                    
TAUSTAA SONET BOTNIAN VERKOSTOTOIMINNASTA 22.5.2014 (Anne Saarijärvi): 
 
SONet BOTNIAn toimintaa ja toiminnan ankkureita Etelä-Pohjanmaalla 
 
SONet BOTNIA organisoi yhteistyötä, jossa se kehittämisprosessien, verkostojen ja hankkeiden avulla yhdessä 
kumppaneidensa kanssa: 

 rohkaisee sosiaalialan työntekijöitä toimimaan sosiaalisen asiantuntijoina ja asiantuntija- ja 
asiakasrajapintatiedon esiintuojina omissa työyhteisöissään ja alueellisissa rakenteissa 

 vahvistaa sosiaalialan ammatillista osaamista ja identiteettiä sekä tietopohjaista kehittämistä 

 integroi tutkimusta, koulutusta ja kehittämistä arkikäytäntöjen uudistumisen tueksi 

 kehittää sosiaalialan palvelujärjestelmää ja osaamista 

 kehittää ja systematisoi alueellista hyvinvoinnin ja sosiaalialan tietotuotantoa 

 hyödyntää pohjoismaista yhteistyötä omassa toiminnassaan sekä osaamiskeskusverkostossa  

 tukee ja antaa asiantuntija-apua kehittämisprosesseille ja hankkeille (mm. arvioinnit, 
työprosessimallinnukset) 

 edistää alueellaan kestävän kehittämisen rakenteen muodostamista sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhteistyössä  

 tarjoaa keskustelufoorumeita toimijoiden yhteistyön ja alueellisen sosiaalipolitiikan edistämiseksi 
 

http://www.sos-hanke.fi/rakenteellinensosiaalityo
http://www.sos-hanke.fi/rakenteellinensosiaalityo
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Yhteistyökumppaneita ovat mm. kunnat ja kuntayhtymät, järjestöt, korkeakoulut ja koulutusorganisaatiot, 
aluehallintovirasto ja maakuntaliitot, sosiaalialan osaamiskeskusverkosto, perusterveydenhuollon yksiköt,  
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto. 
 
Verkostot, yhteistyö ja kehittäjäryhmät - säännöllisesti toimivia alueellisen yhteistyön foorumeja Etelä-
Pohjanmaalla 
Etelä-Pohjanmaan maakunnassa SONet BOTNIAn jatkaa omalta osaltaan seuraavien säännöllisten verkostojen 
yhteistyön koordinointia: 

• SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan alueellinen ohjausryhmä (2-vuotiskausittain vaihtuva) 
• Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja perusturvajohdon työkokoukset (3- 4X/vuosi) vuodesta 2003}                                                                                                
• EP:n sosiaalityön lähijohdon verkosto} vuodesta 2014 
• EP:n monialainen lapsiperhepalvelujen kehittäjäverkosto (on varhaiskasvatuksen ylimaakunnallisen 

kehittäjäryhmätoiminnan tilalla muodostettu maakunnallinen ja yhteistyönä Kaste -hankkeen kanssa 
koordinoitu työryhmä vuodesta 2012) 

• Aikuissosiaalityön asiantuntijaryhmä vuodesta 2007 2X/vuosi(yhteistyössä SOS -hanke) sekä 
tutkimukselliset teemailtapäivät (2 X/vuosi) 

• Kuntien- ja terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden työkokoukset vuodesta 2005 (yhteistyössä 
EPSHP:n sosiaalitoimen yksikkö 2X/vuosi) 

• Etelä-Pohjanmaan hyvinvointijohtamisen - ja sähköistä hyvinvointikertomustyöskentelyä tukeva 
maakunnallinen verkosto vuodesta 2011 lähtien (yhteistyössä EP:n liitto 2X/vuosi)}  

• KeTySeSoAk+SOSTE  -verkosto (osaamiskeskuksen koordinoima Etelä-Pohjanmaan 
täydennyskoulutustahojen, SOSTE ry:n, Aksilan sekä SONet BOTNIAn muodostama yhteistyöverkosto 
vuodesta 2005, jonka toiminta perustuu eri tahojen yhteiseen suunnitelmaan) (2-3X/vuosi)  

• Etelä-Pohjanmaalla toimii säännöllisesti kokoontuva maakunnallinen kuntavetoinen vanhustyön 
päälliköiden (+ SB + SeAMK) kehittäjäverkosto vuodesta 2013, mutta vanhustyön tutkimuksen, 
opetuksen ja kehittämisen ylimaakunnallinen kehittäjäryhmä ei ole kokoontunut viime aikoina 
säännöllisesti (pohdinnassa: uudella kombinaatiolla maakunnallisesti uutta potkua vai toiminnan 
lopettaminen? ) 

• SONet BOTNIAn koordinoima ylimaakunnallinen ja säännöllisesti kokoontuva lastensuojelun 
kehittäjäryhmä on käynnistänyt toimintansa 3/2014 - toimintasuunnitelma valmisteilla v. 2014–16 

• Etelä-Pohjanmaan hyvinvointitietotuotannon kehittäjätyöryhmä => 

 Perustetaanko tilalle yhteinen SONet BOTNIAn, AKSILAn ja SeAMKin  sote-alan yhdessä koordinoima 
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointitietotuotannon ja tutkimuksen kehittäjäverkosto (vrt. Pohjanmaalla 
BoWer), johon kutsutaan mukaan muita yhteistyötahoja mm. Etelä-Pohjanmaan liitto, Tay, Seinäjoen 
yliopistokeskus, kunnat, esh?  

• SONet BOTNIA perustaa sosiaalialan ja sosiaalityön tiedontuotannon kehittäjäryhmän Etelä-
Pohjanmaalle syksyllä 2014, koska sosiaalialan ja sosiaalityön tietotuotanto ja tutkimus tarvitsevat 
erityistä panostusta    
 

• Lisäksi EP:llä SB:n aikanaan kokoamia, nyttemmin itseohjautuvia ammattiryhmittäin kokoontuvia 
vertaistuellisia verkostoja mm. perhetyössä ja lastensuojelussa. Verkostot eivät ole aina ns. päättäviä 
tahoja vaan toimivat isolta osalta myös toiminnan peilauspintoina; tarve verkostojen muodostamiselle 
on noussut usein käytännön työntekijöiltä tai esimiehiltä. Verkostoissa tärkeänä ulottuvuutena on 
uuden tiedon tuominen toisten käyttöön ja toisilta oppiminen. Jotkut verkostoista ovat muuttuneet 
myös itseohjautuviksi, mutta joskus tarvitaan neutraalia koollekutsujaa. 
 
 

Edellä kuvattujen säännöllisesti kokoontuvien verkostojen ja foorumeiden lisäksi perinteinen kehittäjäryhmätoiminta 
on SONet BOTNIAssa pysyvä rakenne, vaikka substanssialueet ja teemat toimikausittain saattavat vaihdella 
painopisteiden mukaan. Etelä-Pohjanmaan alueella säännöllisiä SONet BOTNIAn (yksin tai yhteisenä työnä muiden 
toimijoiden kanssa koordinoimia) toimivia varsinaisia kehittäjäverkostoja ja -ryhmiä ovat tällä hetkellä: alueellisen 
hyvinvointitietotuotannon työryhmä (toiminnan jatko parhaillaan pohdinnassa), lastensuojelun kehittäjäryhmä sekä 
monialainen lapsiperhepalvelujen kehittäjäverkosto.  Osa verkostoista toimii ennalta laaditun toimintasuunnitelman 
mukaisesti, osa väljemmin yhteisin tavoitteen asetteluin.  
Lisäksi osaamiskeskus tukee edelleen maakunnassa toimivien ammattiryhmittäin muodostettujen ja/tai 
moniammatillisten vertaisverkostojen toimintaa (mm. perhetyö, lastensuojelu) kehittämisen ajankohtaisissa 
valtakunnallisissa substanssikysymyksissä. SONet BOTNIAlta toivotaan Etelä-Pohjanmaalla tähänastisen yhteistyön ja 
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verkosto-osallisuuden vaalimista, mutta esiin nousee tarpeita myös uudella tavalla koottujen keskustelufoorumien 
perustamiselle. Tarve myös mm. mallintajien ja Kuvastin -osaajien kokoamiseksi on noussut keskusteluissa esiin ja 
osaamiskeskuksessa on keskusteltu myös ko. osaajien vertaisverkostoimisen tuesta maakunnallisesti tai 
ylimaakunnallisesti. 

 

Alueellinen yhteistyö ja vaikuttaminen  

Etelä-Pohjanmaan alueellisen ohjausryhmän kokoonpanossa on huomioitu keskeisten alueellisten toimijoiden ja 
substanssiosaajien edustus. Lisäksi osaamiskeskus on mukana lukuisissa muiden toimijoiden luotsaamissa työ- ja 
ohjausryhmissä: mm. Kaste -hankkeiden ohjausryhmät, Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö 
Aksilan ohjausryhmä, Seinäjoen sosiaalityön opetus- ja tutkimuskeskuksen työryhmä sekä valtakunnallisissa 
sosiaalialan osaamiskeskusten substanssiverkostoissa (lastensuojelu-, varhaiskasvatus/ lapsiperhepalvelut-, 
vammaistyö-, vanhustyö -). Etelä-Pohjanmaan suunnittelija on jälkimmäisistä mukana SONet BOTNIAn pitkään 
toimineen painopistejaon mukaisesti erityisesti lapsiperhepalvelujen verkostossa, mutta tarvittaessa myös muissa. 
Vaikka osaamiskeskusverkostot toimivat valtakunnallisesti, ne lisäävät parhaimmillaan alueellista, mutta myös 
ylimaakunnallista ja/tai yli osaamiskeskusalueita ylittävää kehittämisyhteistyötä. 
Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa SONet BOTNIA on mukana rakentamassa yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan 
maakuntastrategian 2014–2017  ja maakuntaohjelman 2011–2014 toteuttamissuunnitelman hyvinvointiosiota. SONet 
BOTNIA toimii lisäksi asiantuntijajäsenenä seuraavissa EP:n liiton koordinoimissa maakunnallisissa työryhmissä ja 
verkostoissa: EP:n peruspalveluohjelman seurantaryhmä sekä EP:n ennakointityöryhmä. Lisäksi osaamiskeskus tuo 
sosiaalihuollon näkemystä seuraaviin erikoissairaanhoidon alueella toimiviin verkostoihin: EPSHP:n koordinoima 
terveyden edistämisen neuvottelukunta sekä pikkulapsipsykiatriaa koordinoiva työryhmä. 
Järjestöyhteistyö SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n kanssa jatkuu ja yhteistyön muotoina ovat mm. 
asiantuntijatiedon vaihto ja erilaisten tilaisuuksien järjestäminen. Lisäksi osaamiskeskuksesta tuetaan Etelä-
Pohjanmaan järjestöstrategian edistämistä (käynnistäjänä EPAT -verkosto). Hankevalmistelutyössä hyödynnetään 
järjestöjen ammatillista ja kokemuksellista asiantuntijuutta.   
 

 
 
 
 
 
Liite 2.  
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Liite 3.  SONet BOTNIAn strategia 2015 (ks. strategialinkit nettisivuillemme)  
http://www.sonetbotnia.fi/docs/112-Qre-SB_strategia_2015_keke.pdf 
http://www.sonetbotnia.fi/112.html 
   

SONet BOTNIAn kehittämispäivän 9.5.2014 satoa (Arto Rautajoen kooste) 

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  

http://www.sonetbotnia.fi/docs/112-Qre-SB_strategia_2015_keke.pdf
http://www.sonetbotnia.fi/112.html
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 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  

 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 

 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 


