
 
 

SONET BOTNIAN KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015  

Strategian pohjalta osaamiskeskuksen toiminnan painopisteet vuosille 2015-2016 ovat: 
 

1. SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN KEHITTÄMINEN (aikuissosiaalityö, lastensuojelu, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen monialainen 
kehittäminen, vammaispalvelut ja ikäihmisten palvelut) 

2. ALUEELLISEN SOSIAALIALAN JA HYVINVOINTITIEDONTUOTANNON KEHITTÄMINEN (alueellisten ohjausryhmien valitsemilla substanssialueilla)  
3. SOSIAALIALAN JA INTEGROITUVAN SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON MONIALAISEN TIEDOLLAJOHTAMISEN EDISTÄMINEN 
4. YHDENTYVIEN ALUEELLISTEN KEHITTÄMISEN RAKENTEIDEN EDISTÄMINEN (sosiaalialan osaamiskeskukset + perusterveydenhuollon yksiköt 

perustana) 
5. POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ (ml. pohjoismainen tieto ja osaaminen, asiakaslähtöinen tietotuotanto ja tutkimus sekä pohjoismaisten verkostojen 

rakentaminen, sosiaalialan osaaminen moniammatillisissa työkäytännöissä)  
Toiminnassa tavoitteena on painopisteitä läpileikaten pitkäjänteinen kehittämistyö, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittymisen tukeminen, 
sosiaali- ja terveydenhuollon yhteensovittaminen sekä sosiaalihuollon identiteetin vahvistaminen.   

 

Toimintasuunnitelman keskeiset 
painopistealueet  

Toimintasuunnitelma Toteutunut 2015 

 

1. SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN-
LÄHEINEN KEHITTÄMINEN: 
kehittäjäryhmätoiminta, 
hankkeiden valmistelu ja 
kehittämishankkeiden 
toteutukseen osallistuminen  

 
Läpäisyperiaatteella edistetään 
asiakkaita osallistavia kehittämisen ja 
arvioinnin käytäntöjä sekä työyhteisöjen 
ja työntekijöiden ammatillista 
kehittymistä tukevia käytäntöjä ja 
rakenteita.  

KESKI-POHJANMAAN VERKOSTOT  

K-P:n aikuissosiaalityön 
kehittäjäverkosto järjestää 4 työkokousta 
vuosittain.  Tapaamisissa käsitellään 
uuden sosiaalihuoltolain vaikutuksia 
sosiaalityön käytäntöihin.  
 
 
 
 
 
 

3 kokoontumista, teemoina 

 lapsiperheet 

 työllisyysasioiden uudistus ja sosiaalinen 
kuntoutus  

 sosiaalihuollon + perusterveydenhuollon + 
erikoissairaanhoidon integroiminen 

 varhaisen tuen palvelut sosiaalityössä ja 
sosiaaliohjauksessa 

 lausunnon valmistaminen sosiaalihuollon 
palvelutehtäväluokituksesta 
 

osallistujia 15–30 /krt 
 



 
  Sosiaalityö nyt ja tulevaisuudessa – VIII 

Maakunnallisen sosiaalialan seminaarin 17.3. 
valmisteluun ja toteuttamiseen osallistuminen  

 Vammaissosiaalityön K-P:n 
kehittäjäverkosto: 4 kokoontumista / 
vuosi. Teemoina mm. kuljetuspalvelut, 
osallisuuden edistäminen, hyvien 
käytäntöjen ja toimintamallien esittely, 
palveluprosessien kehittäminen, 
tarpeiden tunnistaminen, prosessien 
mallintaminen ja kehittämistoimien 
valmistelu.  
 

3 kokoontumista, teemoina 

 kuljetuspalvelut 

 sosiaalihuoltolain uudistuksen vaikutukset 
vammaispalveluihin 

 perhehoito 

 sosiaali, - terveys- ja erikoissairaanhoidon 
integroiminen vammaispalvelujen 
näkökulmasta 

 lausuntojen valmistaminen 
vammaislainsäädännön lakimuutoksen 
esityksestä ja sosiaalihuollon 
työelämäosallisuuden loppuraportista  

osallistujia 5-10 /krt  
 Päihde- ja mielenterveystyötä kehitetään 

Keski-Pohjanmaalla aktiivisesti. SONet 
BOTNIA osallistuu tähän kehittämiseen. 

- Pelipilotti –hanke 
 

THL ostaa Kokkolalta ongelmapelaajien palvelujen 
kehittämisen 2013–2015, suunnittelija mukana ohry: 
ssä 
 

 SONet BOTNIA osaltaan edistää Keski-
Pohjanmaan maakunnan ja Kruunupyyn 
kunnan päihde- ja mielenterveys-
strategian 2012 – 2016 ja sen 
toimenpidesuunnitelman toteutumista, 
käytäntöön jalkauttamista ja seurantaa. 
 
Päihdekeskus Portin toiminnassa jatkuu 
kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon, 
sairaanhoitopiirin ja kolmannen sektorin 
toimijoiden kehittämisyhteistyö. 

Koordinaattorina teemassa toimii Kokkolan 
kaupungin sote:n kehittämissuunnittelija Saara Lång. 
Kehittämissuunnittelija IJ osallistui vain vähän 
työryhmän toimintaan.  
Tehtävänjako on ollut toimiva myös Päihdekeskus 
Portin kehittämisen kanssa, josta on vastannut 
toiminnanjohtajana Tuija Tuorila. 
 



 
Kehittämissuunnittelija osallistuu 
Päihdekeskus Portissa ja kiinteästi sen 
kanssa työskentelevän sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilöstön 
valmentamisen ja osaamisen 
kehittämisen suunnitteluun.  
Kehittämissuunnittelija osallistuu 
Pelipilotti-hankkeen 
ohjausryhmätyöskentelyyn.  

 Lastensuojelu- ja perhetyössä selvitetään 
maakunnan tarve ja halukkuus 
lapsiperheiden palvelujen monialaisen 
toimijaverkoston muodostamiseen mm. 
Nuppu -hankkeessa kehitetyn 
monialaisen työn tukemiseksi.   
 

Maakunnan lastensuojelun ja perhetyön kehittämistä 
on valmisteltu KP SOTE-  ja Hyvinvointipalvelukeskus 
–hankkeissa. 
 

Sosiaalihuoltolaki uudistuu- miten arviointi muuttuu? 
Tarkastelussa lastensuojelu ja lapsiperhetyö –
koulutuksen järjestäminen 24.4. yhteistyössä 
Kokkolan kaupungin kanssa 

 Vanhustyön kehittäjäverkosto 
SenioriKASTE –hanke toimii 1.3.2014-
31.10.2016 ja vastaa vanhustyön 
kehittämisestä ja verkostojen toiminnasta 
hankkeen aikana. Hanketta hallinnoi 
Kokkolan kaupunki.   

SenioriKASTE –hankkeen toteutus eteni 
hankesuunnitelman mukaisesti. Hanke aktivoi 
runsaasti senioriväestöä ja ammattihenkilöitä alan 
monipuoliseen kehittämiseen.   
Kehittämissuunnittelija on puheenjohtaja hankkeen 
aluekoordinaatioryhmässä. 
 

 SONetBOTNIA:n KOLMEN MAAKUNNAN 
YHTEISET  
Vanhustyön tutkimus- ja 
kehittämistyöryhmä on toiminut SONet 
BOTNia:n alueella vuodesta 2007 alkaen. 
Toimintaan ovat osallistuneet SONet 
BOTNIAn lisäksi Keski-Pohjanmaan, 
Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut 

2 kokoontumista; Kokkolassa ja Kauhavalla. 
teemat: 

 kehittämishaasteiden kartoitus, toiminnan 
suunnittelu 

 kuntoutus iäkkään toimijuutta vahvistamassa 

 ikäihmisten kotihoidon, kuntoutuksen ja 
asiakasohjauksen kehittäminen alueella 

Osallistujia 15–30/kerta. 



 
sekä Kokkolan yliopistokeskus 
Chydeniuksen ja Vaasan yliopiston 
edustajat. Toimintakaudella 2015–2016 
selvitetään tarpeita ryhmän toiminnan 
jatkamiselle. Tavoitteena on järjestää 
kaksi teemakokousta vanhustyön alalta 
kolmen maakunnan yhteisenä toimintana.  
Vastuuhenkilö Iiris Jurvansuu. 
 

 

 Vammaispalvelujen ylimaakunnallinen 
yhteistyö: 2 teemakokoontumista. 
Aluehallintovirasto ja SONet BOTNIA 
yhteistyössä valtakunnallisen 
vammaispalvelujen oske -verkoston 
kanssa. Lainsäädännön uudistamiseen 
liittyvät kysymykset. Vastuuhenkilöt 
kehittämissuunnittelijat Tuula Mulju ja 
Iiris Jurvansuu. 

Vammaispalvelujen ylimaakunnallisella verkostolla ei 
kokoontumisia. Kehittämissuunnittelijat välittivät 
alaan liittyvää tiedotusta alueverkostojen ja 
yhteyshenkilöiden kautta. 
 

 Lastensuojelun kolmen maakunnan 
verkosto (2014–2016) kokoontuu 3-4 
krt/vuosi. Vastuuhenkilöt Anne Saarijärvi 
ja Tuula Mulju.  
 

Yksi kokoontuminen 
Lastensuojelun alueelliseen verkostoon osallistui 
ammattihenkilöitä jokaisesta SONet BOTNIAn 
maakunnasta. 
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella Lasse – 
hankkeen (2013–2015) yhteistyötä. 

 Osaamisen kehittäminen Sosiaalihuoltolaki uudistaa palveluja ja käytäntöjä – 
ajankohtaispäivän järjestäminen 4.6. Seinäjoella 

2. ALUEELLISEN SOSIAALIALAN JA 
HYVINVOINTITIETOTUOTANNON 
KEHITTÄMINEN  

Tavoitteena kehittää hyvinvoinnin ja 
sosiaalialan tietotuotantoa, 
tiedonhallintaa ja tiedon hyödyntämistä 

 
 
 
Pohjalaismaakuntien ylimaakunnallisen 
kehittäjäryhmän työkokouksien 
järjestäminen (SONetBOTNIAn alue) 

 
 
 
Työkokouksia järjestettiin kaksi ja niihin osallistui 
joka maakunnasta muutama henkilö.  
 



 
alueella.  
 

 

SONet BOTNIA on koordinoinut 
hyvinvoinnin ja sosiaalialan 
tietotuotannon maakunnallisten 
työsuunnitelmien tekoa (2013–2015)  
 

Alueellisen hyvinvointia koskevan 
tiedontuotannon kehittämissuunnitelman 
laatimiseen osallistuminen Keski-
Pohjanmaalla 
 

Keski-Pohjanmaalla käytiin neuvotteluja 
työsuunnitelman päivittämiseksi. 
 

KP:n hyvinvointistrategiassa painotetaan 
yhteisöllisyyden ja osallisuuden 
edistämistä, ja hyvinvointi ymmärretään 
laaja-alaisena käsitteenä, jossa myös 
liikunnan, kulttuurin ja järjestöjen 
toimijoilla on merkittävä osuus.   Tämän 
vuoksi hyvinvointitietotuotannossa ja 
palvelujen kehittämisessä halutaan 
nostaa esiin ja tehdä näkyväksi myös 
asiakkaiden, kuntalaisten ja järjestöjen 
osallisuutta.  
 

Pohjois-Suomen hyvinvointia koskevan 
tiedontuotannon työryhmään ja siellä 
laadittavan tutkimus- ja kehittämis-
suunnitelman valmisteluun 
osallistuminen sekä Keski-Pohjanmaan 
suunnitelman yhteensovittaminen siihen 
 

3 kokoontumista  
Keski-Pohjanmaa hyvinvointitietotuotannon raportti 
ja kehittämismalli välitettiin Pohjois-Suomen 
hyvinvointia koskevan tiedontuotannon työryhmälle. 
Työryhmä lopetti toiminnan sote-järjestämislain 
rauettua.  
 

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 
tekee kansainvälisestikin korkeatasoista 
tutkimusta kuntalaisosallisuudesta ja 
yhteisöllisyydestä.  
 

SONetBOTNIA osallistuu 
yliopistokeskuksen TIPS – hankkeen 
(Tietoon perustuva sosiaalityö) ja 
jatkohankkeen toteuttamiseen, mikäli se 
saa rahoituksen.  

TIPS – esiselvityshanke (5/2014-5/2015) toteutui ja 
päättyi toukokuussa. Kehittämissuunnittelija 
osallistui ohjausryhmään puheenjohtajana. 
Jatkohankkeen suunnittelu eteni osaksi SONet 
BOTNIAn valtakunnallista PRO SOS -ESR-hanketta.  

 Sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilöstön osaamistarpeen 
kartoituksen päivitykseen osallistuminen 
Keski-Pohjanmaalla 

Osaamistarvekartoitus päivitettiin. 
Kehittämissuunnittelija välitti siihen Kokkolan 
kaupungin sosiaali- ja vammaispalvelujen henkilöstön 
vakansseja ja koulutuspohjaa koskevia tilastotietoja.  
 

3. SOSIAALIALAN JA INTEGROITUVAN 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
MONIALAISEN 

SONetBOTNIA on valmistellut Keski-
Pohjanmaan toiminnallisen 
osakokonaisuuden hankkeeseen Paljon 

Paljon tukea tarvitsevat – paljon palveluita 
käyttävät –kehittämishankkeen Keski-Pohjanmaan 
toiminnallisen osakokonaisuus (2015-2017).  



 
TIEDOLLAJOHTAMISEN 
EDISTÄMINEN  

 

tukea tarvitsevat – Paljon palveluita 
käyttävät –hankkeeseen (PTT) Pohjois-
Suomen Kaste-alueella Kainuun, Keski-
Pohjanmaan, Lapin ja Länsi-Pohjan 
alueilla. Sen yhtenä osatavoitteena on 
integroituvan sosiaali- ja 
terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
palvelujen yhteensovittaminen ja 
vaikuttavien toimintamallien 
kehittäminen useita ja paljon palveluita 
käyttäville asiakkaille. Hankkeelle haettiin 
rahoitusta Kaste-ohjelmasta.  SONet 
BOTNIA osallistuu hankkeen edistämiseen 
Keski-Pohjanmaalla. 
 

Hanke käynnistyi KP:lla 1.5. ja siihen palkattiin kaksi 
osa-aikaista hanketyöntekijää.  
Painopisteenä KP:lla on kohderyhmän asiakkaiden 
monipalvelusuunnitelman pilotointi ja toimintamallin 
luominen paljon ja useita sote-palveluita käyttäville 
asiakkaille. 
 
Kehittämissuunnittelija on mukana 
aluekoordinaatioryhmässä ja edistää hankkeen 
toteuttamista yhteistyössä hanketyöntekijöiden ja 
alueidenvälisen verkoston kanssa.  
 

 Sosiaalialan alueellisen tiedonhallinnan 
valtakunnalliseen verkostoon (Stake-
verkosto) osallistuminen, sosiaalialan 
tiedonhallintaa koskevan 
kehittämistyöhön ja kehittämistoimia 
koskevan tiedon jalkauttamiseen 
osallistuminen. SONetBOTNIa:n 
yhteyshenkilöt Iiris Jurvansuu ja Arto 
Rautajoki. 
 

3 kokoontumista 
Keittämissuunnittelija toimi SONet BOTNIAn 
vastuuhenkilönä tietohallinnan hankkeisiin ja on 
osallistunut valtakunnallisen hankevalmisteluun.  
 
Verkosto ja soske-tahot valmistivat STM:lle 
valtakunnallisen hankkeen Kansa –koulu 
Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain 
toimeenpanohanke (1.8.2015-30.6.2018) 
 

 SONet BOTNIA tukee kuntia 
hyvinvointitiedon käsittelyn ja tulkinnan 
prosessissa. Seurataan sähköisen 
hyvinvointikertomuksen 
jatkokehittämistä ja tarvittaessa 
SONetBOTNIA koordinoi kuntien 
yhteyshenkilöiden verkostoyhteistyötä.  

Asiaa on seurattu. 



 
 

 

4. YHDENTYVIEN ALUEELLISTEN 
KEHITTÄMISEN RAKENTEIDEN 
EDISTÄMINEN  

(sosiaalialan osaamiskeskukset ja 
perusterveyden-huollon yksiköt 
perustana) 

 

SONet BOTNIA toimii kaudella 2015–2016 
aktiivisesti maakunnan sosiaali- ja 
terveydenhuollon kehittämisrakenteen 
edistämiseksi. Lähtökohtana Keski-
Pohjanmaalla on tuotantoalueen 
yhteydessä toimiva kehittämisrakenne, 
jonka perustan muodostavat sosiaalialan 
osaamiskeskus ja sairaanhoitopiirin 
perusterveydenhuollon kehittämisyksikkö, 
läheisessä yhteistyössä Kokkolan 
yliopistokeskus Chydeniuksen ja Centria 
AMK:n kanssa ja verkostoituen myös 
muiden alan kehittämistahojen kanssa 
maakunnassa.  

Perusterveydenhuollon yksikön ja sosiaalialan 
osaamiskeskuksen yhteistyö on tiivistynyt ja 
vakiintunut vuoden aikana Keski-Pohjanmaalla. 
Yhteistyö toimii, mutta työskentely on vielä kahdessa 
eri organisaatiossa. 
 
Sote-palvelujen järjestämisen rakenteita koskevat 
valtakunnalliset suunnitelmat muuttuivat vuoden 
aikana. Keski-Pohjanmaan kehittämisyksikön 
valmistelussa tehtiin vastaavia muutoksia.  
 

Uutta suuntaa pohjoisen kehittäjäyhteisölle  21.5.  
valmisteluun osallistuminen  
 

Uuden maakunnallisen KP SOTE –kuntayhtymän 
perustamispäätös vaikutti taustalla myös 
kehittämistoiminnan rakenteen valmisteluun.  
 

 Kehittämisyksikkö tekee yhteistyötä 
Pohjoisen Sote-alueen 
kehittämisrakenteen sekä SONetBOTNIAn 
alueen osaamiskeskus-yhteistyön kanssa 
sen mukaan kuin on 
tarkoituksenmukaista. 
 

Kehittämistä koskeva työryhmätyö jatkuu vuonna 
2016 Soite – kuntayhtymän toiminnan valmistelussa 
 

Kohti uutta alueellista sote-kehittämisrakennetta – 
työpajaan osallistuminen 18.12. Oulussa, yhdessä 
johtoryhmän varapuheenjohtaja Salmisen kanssa. 
 

Valtakunnallisesti sosiaalialan osaamiskeskusten 
roolin määrittely jatkuu vuonna 2016. 

 Opetus- ja tutkimusklinikkatoimintaa 
(Sosklinikka) on Keski-Pohjanmaalla myös 
hahmoteltu osana maakunnan kestävää 
kehittämisrakennetta.  SONet BOTNIA 

 



 
kutsuu alueensa sosiaalialan opetus- ja 
tutkimusklinikkatoimijoita yhteisiin 
työkokouksiin kokemusten ja hyvien 
käytäntöjen jakamiseksi ja tämä yhteistyö 
tulee jatkumaan vuosittaisen vertais-
verkoston tapaamisen muodossa 
toimintakaudella 2015–2016. 

  Johtoryhmän työskentelyssä on käsitelty ja linjattu 
yhteistyötä sosiaalialan osaamiskeskusten ja 
perusterveydenhuollon sekä muiden 
kehittämistahojen kesken ja tämä työ jatkuu. 
 

5. POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN 
KEHITTÄMINEN  

Sosiaali- ja terveysministeriön 
Pohjoismaiseen erityistehtävään osoitettu 
rahoitus vuoden 2015 osalta vastasi 
käytännössä noin kolmen kuukauden 
työpanosta.  Tämän työpanoksen sisältö on 
edelleen sosiaalialan osaamiskeskusjohdon 
toimesta rajattu koskemaan kulloinkin 
ajankohtaisia sosiaalialan 
kehittämiskokonaisuuksia. Vuoden 2015 
pohjoismainen toiminta määriteltiin 
jakautuvan kuntien osallisuuspolitiikan ja 
pohjoismaisen näkökulmaan 
aikuissosiaalityön päivillä.   

 

 
SONet BOTNIAn koko alueen kattavan 
suunnitelman toteuttamiseen 
osallistuminen soveltuvin osin. 
 

Artikkeli: 
Mielenterveys- ja päihdeohjelma 2009 - 2015,   Miten 
tästä eteenpäin? Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL)  työpaperi 2015.  Artikkeli:  Vertaileva 
pohjoismainen näkökulma edistävään ja ehkäisevään 
työhön ja sen rakenteisiin.  Vuorenmaa, M & Hannu-
Jama, M.  

 Alustukset: 

 Pohjois-Suomen Kaste – seminaari 22.09.2015, Oulu:  
Asiakasosallisuus – kumppanuutta, välineitä ja 
rakenteita, Pohjoismainen näkökulma   
https://www.youtube.com/watch?v=a7xdWnR1H9k 

 Kansallinen etnisten suhteiden foorumi 2015,  
26.05.2015: Pohjoismaisia malleja osallisuudesta 

 VIII Maakunnallinen sosiaalialan seminaari,   Chydenius 
Instituutti,  Kokkola 17.3.201: Kokemuksia sosiaalialan 
kehittämisestä Ruotsissa 

 Julkinen -  järjestö sopimuksen allekirjoitus tilaisuus:  
Pohjoismaisia kokemuksia  järjestöjen 
kuntayhteistyöstä 3/2015 

Selvitykset: 
OSALLISUUS OSAKSI HALLINTOA JA TOIMINTAA uuden 

https://www.youtube.com/watch?v=a7xdWnR1H9k


 
kuntalain ja soteuudistuksen toimeenpanossa, 11/2015 

 

 

JÄRJESTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN  
Kansalaisnäkökulma tulee vahvistumaan 
myös toimintakaudella 2015–2016 
sosiaalialan toimijakentässä. 

 

Järjestöyhteistyötä Keski-Pohjanmaalla 
mm. SONet BOTNIAn ohjausryhmä, 
Keskipohjalaisten järjestöjen Yhteisöklubi 
Silta, Keski-Pohjanmaan liiton 
Hyvinvoinnin pyöreä pöytä – ryhmä ja 
Järjestötapaaminen, SOSTE ry 
 

 

Järjestöyhteistyötä tapaamisten ja hankevalmistelun 
tuen merkeissä. 
 

Osallisuus- seminaarin ja Kaste – ohjelmakauden 
päätösseminaari Oulussa 22.9. valmisteluun ja 
toteuttamiseen osallistuminen. 

MUUTA TOIMINTAA v 2015 Kehittämissuunnittelijaan liittyen 
 

 Kehittämissuunnittelijan Innotutor – koulutus 
(Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto) jatkunut 
monimuotokoulutuksena. Projektitehtävänä 
esteettömien kuljetuspalvelujen toimintamallin 
selvitys, valmistuu 2016. 

 

 Mukana Kokkolan kaupunkisuunnittelun 
hallinnoiman Kokkolan uudet 
joukkoliikennemuodot monialaisessa 
hanketyöryhmässä. Sen kautta on voinut edistää 
esteettömän julkisen joukkoliikenteen kehittämistä, 
tavoitteena kuntalaisten ja erityisryhmien 
osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. 

 

 Hyvinvointipalvelukeskus – hankkeen 
projektipäällikkönä (1.8.2015 -30.6.2016) 30 % 
työajalla. Integroitujen sote-palvelujen 
toiminnallisen mallin luominen maakuntaan ja 
tilatarpeiden valmistelu.  

 



 
 Väli-Suomen KASTE – alueen SOS II – hankkeen 

arviointiakvaarioiden  toteuttaminen ja raportointi 
SONet BOTNIAn palvelumyyntinä. Tehtävään liittyi 6 
arviointiakvaarion vetäminen eri maakunnissa sekä 
arviointiraportin kirjoittaminen. 

 

 Tiedottaminen ja vaikuttaminen  
 

 Tiedotusta verkostoille esim. lakiuudistuksista. 
Lausuntojen työstämistä yhteistyössä K-P:n 
toimijoiden kanssa. 

 

 Viestintää ajankohtaisista sosiaalialan asioista 
 

 SOTE – palvelurakenneuudistuksen 
valmistelu ja seuraaminen  
 

 Valmistelun etenemisen seuranta, tiedottaminen ja 
lausuntojen valmistelu ohjausryhmän, sosiaali- ja 
terveysjohdon ja osaamiskeskusverkoston kanssa. 

 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. 

 Sosiaalialan osaamiskeskuspäivät 26.-27.8. 
Tampereella, kehittämissuunnittelija osallistui 

 Keski-Pohjanmaan ohjausryhmä kokoontui vuoden 
aikana 6 kertaa. 

 


