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SONET BOTNIAN KESKI-POHJANMAAN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa valmistellaan mittavaa uudistusta vuoden 2019 alusta alkaen. Laki-
esityksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 
18:lle itsehallintoalueelle, jotka muodostetaan maakuntajaon pohjalta. Keski-Pohjanmaan kunnat 
ja sairaanhoitopiiri ovat ennakoineet tätä ja valmistelleet maakunnallisen Keski-Pohjanmaan sosi-
aali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten käynnistämään palvelutuotantonsa jo 1.1.2017 alkaen. 
Soite tullaan liittämään vuoden 2019 alussa osaksi Keski-Pohjanmaan maakuntaa.  

Sosiaali- ja terveyspalveluja tullaan lakiesityksen mukaan määrätyiltä osin sovittamaan yhteen vii-
dellä yhteistoiminta-alueella, joista Keski-Pohjanmaa kuuluu Oulun yliopistosairaalan yhteistoimin-
ta-alueeseen.  Sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaa suunnitellaan osittain järjestymään yhteis-
toiminta-alueiden yhteyteen, mutta myös maakuntiin. Sosiaalialan osaamiskeskusten säilymisestä 
erillisenä organisaationaan ei ole vielä ratkaisua.  

Toimintakaudella 2017-2018  sosiaalialan osaamiskeskustoiminta Keski-Pohjanmaalla toteute-
taan  integroituna Soiten kehittämisyksikköön. Kehittämisyksikköön on integroitu sote-alan 
osaamisen kehittäminen, sosiaalialan osaamiskeskuksen ja sairaanhoitopiirin perusterveydenhuol-
lon kehittämisyksikön tehtävät, sote-tiedonhallinnan, palvelujen laadun ja prosessien kehittämi-
nen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointi sekä osallisuuden edistäminen. Keski-
Pohjanmaan osaamiskeskustoiminta jatkuu osana SONetBOTNIAn verkosto-organisaatiota, osaa-
miskeskuksien toimintaa säätävän lainsäädännön mukaisesti.  Maakunnassa pidetään tärkeänä, 
että voimavarat kehittämistoimintaan ovat omalla alueella. 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten toiminta käynnistyy vuoden 2017 
alussa. Kuntayhtymän toiminta-alue kattaa seuraavat 10 kuntaa: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kok-
kola, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli, Kruunupyy ja Reisjärvi. Näiden yhteenlaskettu asukas-
määrä on noin 78000.  Kuntayhtymä on kaksikielinen, palvelut järjestetään suomen- ja ruotsinkie-
lisinä.  Alueen väestöstä noin 15 % on ruotsinkielisiä.  

 
1- SONet BOTNIAn koko toiminta suunnataan suunnitelmakaudella 2017-2018 tukemaan 

sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua  ja toimeenpanoa  

SONet BOTNIA tarpeen mukaan osallistuu ja tukee meneillään olevia sote-valmisteluja ja kehittä-

mistyötä ml. kutakin maakuntaa palvelevien SONet BOTNIAn profiilin mukaisten hankkeiden val-

mistelun tuki sekä valmisteluun, toimeenpanoon ja arviointiin osallistuminen. 

Ylimaakunnallisen sosiaalialan osaamiskeskuksen yhteisenä toimintana tuetaan maakunnallista 

kehittämistyötä siltä osin kuin voimme yhteisenä ylimaakunnallisena toimintana edistää sote-

integraatiota sekä kansallista sosiaalialan ja sote-lainsäädännön toimeenpanoa yhteisenä vuoro-

puheluna ja työstämisenä alueellisesti esim. sosiaalihuoltolain toimeenpanon tukemisen työpajat.  
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Valtakunnallisen tason toimintaan SONet BOTNIA osallistuu sosiaali- ja terveysministeriön työva-

liokunta-, neuvottelukunta- ym. työn kautta sekä yhteistyössä THL:n asiantuntijaryhmissä vuoro-

vaikutuksessa valtakunnallisen ja alueellisen toiminnan välillä. Osallistumista ko. asiantuntijaver-

kostoihin painotetaan niin, että sen tavoitteena on saada konkreettista hyötyä ja uusia kehittämi-

sen avauksia pohjalaismaakuntien alueelle sosiaalialan ja sote-integraatiota vahvistavaan alueelli-

seen tiedontuotantoon ja -hallintaan, todennettuun tietoon perustuvaan kehittämiseen sekä yh-

teistyöhön yliopisto- ja ammattikorkeakouluverkoston, järjestöjen ja muiden yhteistyökumppa-

neiden kanssa.  

2. Käytännönläheinen kehittäminen 

2.1.  sosiaalityön (ml. aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus monialaisessa toimintaympäristössä) ke-

hittäminen maakunnallisiin ja valtakunnallisiin sote-rakenteisiin. SONet BOTNIA johtaa ja koor-

dinoi valtakunnallista sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa ESR –hanketta PRO SOS – uuden-

laista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa. Hanke kytketään sote-uudistuksen valtakunnalliseen 

kehittämiseen sosiaali- ja terveysministeriön asettaman valtakunnan tason sosiaalityön asiantunti-

joista koostuvan sparrausryhmän avulla.  

2.2.  lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä lastensuojelu: Kolmen pohjalaismaakunnan yh-

teisen Lasu –verkoston kokoontumiset 3-4 krt/ v, vastuuhenkilöt Anne Saarijärvi ja Tuula Mulju. 

Mikäli LAPE –hankkeet saavat rahoituksen, nämä toteutetaan LAPE-oppimisverkostoina yhteis-

työssä THL:n kanssa.  

2.3  ikäihmisten palvelujen kehittäminen. Kolmen pohjalaismaakunnan yhteinen vanhustyön ke-

hittäjäryhmä järjestää kaksi kokoontumista per vuosi Ikäihmisten kärkihankkeiden teemoista. Vas-

tuuhenkilöt Iiris Jurvansuu ja Arto Rautajoki. Yhteistyötä tehdään ikäihmisten maakunnallisten 

muutosagenttien kanssa.  

2.4. vammais- ja kehitysvammatyö ei ole suunnitelmakaudella SONet BOTNIAn varsinainen pai-

nopiste, mutta osaamiskeskus osallistuu uudistuvan lainsäädännön ennakointiin, valmistautumi-

seen alueella sekä toimeenpanon tukeen järjestämällä verkostoyhteistyönä esimerkiksi alueen 

kuntien ja kuntayhtymien, maakuntien, järjestöjen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa 

koulutuksellisen työpajan 1-2 kertaa toimintasuunnitelmakaudella. Vastuuhenkilöt Tuula Mulju ja 

Iiris Jurvansuu. 
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Sisällöllisiä ja toiminnallisia painotuksia edellä mainituilla substanssialueilla toimintasuunni-

telmakaudelle 2017-2018  

1) Sosiaalialan käytännön läheinen kehittäminen sote-integraatiossa: 

Sosiaalityö, sosiaaliohjaus ja monialaisen asiakasohjauksen kehittäminen sote-

integraatiossa, aikuissosiaalityö, lasten, nuorten ja perheiden palvelut ja ikäihmisten 

palvelut  

- PRO SOS –hankkeen toteutuksen tukeminen 

- Paljon palveluita tarvitsevat, paljon palveluita käyttävät – hankkeen toteu-

tuksen tukeminen  

- Hyvinvointipalvelukeskus –hankkeen (HYPAKE) toteutuksen tukeminen 

- Soiten sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen esittely toimialueittain  

- Soiten järjestämissuunnitelman valmistelu- ja päivittämistyöhön osallistuminen 

- asiakas- ja kuntalaisosallisuuden vahvistaminen palvelurakenteissa,  –prosesseissa ja 

työkäytännöissä. Soiten asiakasraatien käynnistämiseen ja koordinointiin osallistumi-

nen, järjestöyhteistyön toimintamallin valmisteluun osallistuminen 

- hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön osallistuminen: maakuntien, kuntien ja 

yhteistyöalueiden toiminnallisen kokonaisuuden rakentuminen, ja sen kehittämis-

työssä sosiaalialan osaamisen vahvistaminen ja rakenteellisen sosiaalityön hyödyn-

täminen  

 

2) Alueellinen sosiaalialan tiedontuotanto sekä tiedolla johtamisen kehittäminen asia-

kas- ja kuntalaislähtöisesti sote- ja maakuntauudistuksen tarpeisiin sosiaalityön ja 

sosiaalihuollon näkökulmista 

- konkreettinen, alueellinen tiedontuotanto sote- ja maakuntauudistuksen tarpeisiin 

yhteistyössä (projektiohjeistuksen ja hankeluettelon laadinta ja ylläpito)  

- osallistuminen Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometrin 2017 toteuttamiseen yh-

teistyössä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa 

- osallistuminen sosiaalialan tiedonhallinnan valtakunnalliseen kehittämiseen ja sen 

jalkauttamiseen pohjalaismaakuntien alueella: Kansa-koulu-hankkeen kirjaamisval-

mennusten järjestämisen ja muun toimeenpanon tuki (määrämuotoisen kirjaamisen 

kehittäminen sosiaalihuollossa, Kanta-yhteensopivuus) pohjalaismaakuntien alueella, 

sosiaalialan tiedonhallinnan rakentuminen osaksi maakunnallisia ja yhteistyöalueiden 

kehittämisen rakenteita 

- sosiaalialan ja hyvinvointitiedolla johtamisen kehittäminen (SosiaaliEffican käyttöön-

oton valmisteluun osallistuminen) 

- yliopisto- ja ammattikorkeakouluyhteistyön ja THL ym. tutkimusorganisaatio-

yhteistyön vahvistaminen sote-ja maakuntauudistuksessa integroituvan palvelutoi-
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minnan tueksi => uudenlaista tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnan jatkumoa: 

opetus- ja tutkimusklinikkatoiminnan tukeminen ja koordinointiin osallistuminen, 

muu systemaattinen alueellinen tiedontuotanto ja tutkimus  

- hyvinvointitiedon hyödyntäminen: 21.3.2016: kansainvälinen sosiaalityön päivä, 

opinnäytetöiden esittelyä  

3) Yhdentyvien alueellisten, sote-integraatioon perustuvien kehittämisen, koulutuksen 
ja tutkimuksen rakenteiden edistäminen  

- sote-integroituvien kehittämisrakenteiden valmistelu ja mallintaminen yhteistyössä 
maakunnallisesti ja yhteistyöalueilla: 

- pohjalaismaakuntien lähialueen yhteistyörakenne verkostopohjaisesti ja sote-
integroidusti  
 

4)  Pohjoismainen yhteistyö 
- pohjoismaisen tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen asiakas- ja kuntalais-

osallisuudesta, sote-integraatiosta ja valinnanvapauden toteuttamisesta; 
- SONet BOTNIAn pohjoismaisen erityistehtävän tuottaman tiedon hyödyntäminen val-

takunnallisesti ja pohjalaismaakuntien alueella. 

 

(Liite: ohjausryhmän kokoonpano, valmistuu 1-2/2017)  


