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SONET BOTNIAN KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017  

 

Strategian pohjalta osaamiskeskuksen toiminnan painopisteet vuosille 2017-2018 ovat: 
 

1. SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN LÄHEINEN KEHITTÄMINEN SOTE-INTEGRAATIOSSA (Sosiaalityö, sosiaaliohjaus ja monialaisen asiakasohjauksen 
kehittäminen sote-integraatiossa, aikuissosiaalityö, lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä ikäihmisten palvelut)  

2. ALUEELLINEN SOSIAALIALAN TIEDONTUOTANTO SEKÄ TIEDOLLA JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN ASIAKAS- JA KUNTALAISLÄHTÖISESTI SOTE- JA 
MAAKUNTAUUDISTUKSEN TARPEISIIN SOSIAALITYÖN JA SOSIAALIHUOLLON NÄKÖKULMISTA  

3. YHDENTYVIEN ALUEELLISTEN, SOTE-INTEGRAATIOON PERUSTUVIEN KEHITTÄMISEN, KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN RAKENTEIDEN 
EDISTÄMINEN  

4. POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ (m.l.  pohjoismaisen tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen asiakas- ja kuntalaisosallisuudesta, 
sote-integraatiosta ja valinnanvapauden toteuttamisesta)  
 

SONet BOTNIAn koko toiminta suunnataan suunnitelmakaudella 2017-2018 tukemaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua ja 
toimeenpanoa 

 

Toimintasuunnitelman keskeiset 
painopistealueet  

Toimintasuunnitelma Toteutunut 2017 

 

1. SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN-
LÄHEINEN KEHITTÄMINEN SOTE-
INTEGRAATIOSSA: Sosiaalityö, 
sosiaaliohjaus ja monialaisen 
asiakasohjauksen kehittäminen 
sote-integraatiossa, aikuis-
sosiaalityö, lasten, nuorten ja 
perheiden palvelut sekä ikäihmisten 
palvelut 

PRO SOS –hankkeen 
toteutuksen tukeminen 
 
 
 
 
 
 

PRO SOS -Hankesuunnitelma valmistui ja hanke sai 
rahoituspäätöksen. SONet BOTNIAn toiminnalliset osat 
tarkennettiin ja hankehenkilöstö rekrytoitiin. 
KP LAPE –hanke käynnistyi koko LAPE-ohjelman kattavilla 
teemoilla.  
KP OTE-Keski-Pohjanmaan osatyökykyisille tie työelämään sai 
rahoituksen ja käynnistyi.  
 

Maakunnallisten muutosagenttien kanssa yhteistyö ja 
vanhuspalvelujen kehittäjäryhmän koordinointia.   
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 Paljon palveluita 
tarvitsevat, paljon 
palveluita käyttävät – 
hankkeen 
toteutuksen 
tukeminen 
 
 
 
 
 
 
Perhehoidon 
kehittäminen 

Paljon tukea tarvitsevat – paljon palveluita käyttävät –kehittämishankkeen Keski-
Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuus käynnistyi KP:lla 5/2015 ja päättyi 8/2017. 
Osahankkeiden yhteistyönä muodostettiin hankkeen lopputuotos ”Monialaisen 
yhteistyön ABC – Toimintamalli sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyöhön paljon tukea 
tarvitsevien tai useista palveluita käyttävien asiakkaiden kanssa”. 
 
Hankkeesta pidettiin kaksipäiväinen julkistamistilaisuus 10/2017. Toimintamallin 
jalkauttaminen Keski-Pohjanmaan alueelle alkoi vuoden 2017 aikana.   
 
Kehittämissuunnittelija oli mukana aluekoordinaatioryhmässä ja edisti hankkeen 
toteuttamista yhteistyössä hanketyöntekijöiden ja alueidenvälisen verkoston kanssa.  
 
Perhehoidon yhteiskehittämispäivän 31.10.2017 valmisteluun ja toteutukseen 
osallistuminen. Keskipohjalaisia osallistui tapahtumaan.  

 Hyvinvointipalvelu-
keskus –hankkeen 
(HYPAKE) toteutuksen 
tukeminen 

 
1-5/2017 kehittämissuunnittelija toimi Hypake-työryhmän sihteerinä 
 

 Soiten sosiaalityön ja 
sosiaaliohjauksen 
esittely 
toimialueittain 

siirtyi seuraavalle vuodelle  

 

 

 Soiten järjestämis-
suunnitelman 
valmistelu- ja 
päivittämistyöhön 
osallistuminen 

siirtynyt seuraavalle vuodelle  
 
 

 Asiakas- ja kunta-
laisosallisuuden 
vahvistaminen 
palvelurakenteissa, –

Soiteen perustettiin kevään 2017 aikana kolme asiakasraatia: 
 Lapsi- ja perhepalveluiden asiakasraati 
 Työikäisten asiakasraati 
 Ikääntyvien asiakasraati   
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prosesseissa ja 
työkäytännöissä.  
Soiten asiakasraatien 
käynnistämiseen ja 
koordinointiin 
osallistuminen, 
järjestöyhteistyön 
toimintamallin 
valmisteluun 
osallistuminen 

Asiakasraatien tarkoituksena on kuulla käyttäjän näkemyksiä, kokemuksia ja odotuksia 
Soite-kuntayhtymän palveluista. Raadit koostuvat Soiten toiminta-alueella asuvista, eri-
ikäisistä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevista asukkaista. Asiakasraadit kokoontuvat 
noin kuusi kertaa vuodessa. Asiakasraatityötä koordinoi Soiten kehittämisyksikkö. 
 

Kehittämissuunnittelija oli käynnistämässä asiakasraateja ja suunnittelemassa 
asiakasraatien toimintamallia.   
 

 Hyvinvoinnin ja 
terveyden 
edistämistyöhön 
osallistuminen: 
maakuntien, kuntien 
ja 
yhteistyöalueiden 
toiminnallisen 
kokonaisuuden 
rakentuminen, ja sen 
kehittämistyössä 
sosiaalialan osaamisen 
vahvistaminen ja 
rakenteellisen 
sosiaalityön 
hyödyntäminen 
 

Soiten kehittämisyksikkö rakentaa maakunnallista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
rakennetta yhdessä kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kehittämistyössä 
hyödynnetään hyviä valtakunnallisia (hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiekartta ja 
järjestämisen käsikirja) ja paikallisia käytäntöjä.  
 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutumista osana sote- ja maakuntauudistusta 
valmisteltiin 5.10.  järjestetyllä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierroksella 
Villa Elbassa. Tilaisuus keräsi alueen toimijoita yhteen ja tuki kuntien ja maakunnan 
monialaista valmistelutyötä sekä yhteisen tahtotilan muodostumista. 
 

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa ohjataan painottamaan kuntien 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuuta. Suositeltavaa on, että kunnalla on oma 
vastuuhenkilö asian eteenpäin viemiseksi. Keski-Pohjanmaan kunnat ovat valmistelleet 
muutosta ja nimenneet oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
yhteyshenkilön/hyvinvointikoordinaattorin.  
 

Kehittämissuunnittelija oli vuonna 2017 kehittämässä Keski-Pohjanmaalle 
maakunnallista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakennetta.  
 

2. ALUEELLISEN 
SOSIAALIALAN 
TIEDONTUOTANNON 
SEKÄ TIEDOLLA 

Konkreettinen, 
alueellinen 
tiedontuotanto sote- 
ja 

 
Soitelle on laadittu Projektien- ja hankkeiden suunnittelu- ja hallinto-ohjeet ja 
hankeluettelo, jonka päivitys jäi puutteelliseksi kehittämissuunnittelijan pitkän vapaan 
takia. 
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JOHTAMISEN 
KEHITTÄMINEN 
ASIAKAS- JA 
KUNTALÄHTÖISESTI 
SOTE- JA 
MAAKUNTAUUDISTUK
SEN TARPEISIIN 
SOSIAALITYÖN JA 
SOSIAALIHUOLLON 
NÄKÖKULMISTA  

 

maakuntauudistuksen 
tarpeisiin 
yhteistyössä 
(projektiohjeistuksen 
ja hankeluettelon 
laadinta ja ylläpito) 

 
 

Osallistuminen 
Pohjalaismaakuntien 
hyvinvointibarometri
n 2017 
toteuttamiseen 
yhteistyössä 
Seinäjoen 
Ammattikorkeakoulu
n kanssa 

Maalis-huhtikuussa 2017 Keski-Pohjanmaan asukkaiden hyvinvointia selvitettiin laajalla 

Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2017-tutkimuksella. Tutkimuksen 

toteutuksesta vastasivat Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy sekä SONet BOTNIA 

yhteistyössä Keski-Pohjanmaan maakuntaliiton kanssa. 
 

Keski-Pohjanmaalla hyvinvointibarometrin tuloksia jalkautettiin maakunnallisessa 

työpajassa 26.9.2017 Kannuksessa. Hyvinvointibarometrin tulosten virallinen 

julkistaminen pidettiin 18.12.2017. 

Kehittämissuunnittelija oli järjestämässä Kannuksen työpajaa yhdessä 

aluekoordinaattorin, Keski-Pohjanmaan liiton ja SeAMK:n kanssa.      

 Osallistuminen 
sosiaalialan 
tiedonhallinnan 
valtakunnalliseen 
kehittämiseen ja sen 
jalkauttamiseen 
pohjalaismaakuntien 
alueella Kansa-koulu-
hankkeen 
kirjaamisvalmennuste
n järjestämisen ja 

 
Soiten kirjaamisvalmentajien valmennus toteutettiin aikataulusyistä Vaasan ryhmän 
kanssa yhdessä.  Alueen kirjaamisvalmentajien verkosto käynnistyi.  
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muun toimeenpanon 
tuki 
 

 Sosiaalialan ja 
hyvinvointitiedolla 
johtamisen 
kehittäminen 
SosiaaliEffican 
käyttöönoton 
valmisteluun 
osallistuminen 

 
Toteutui Soiten, ei SONet BOTNIAn toimintana. 
 
 
 

 Yliopisto- ja 
ammattikorkea-
kouluyhteistyön ja 
THL ym. tutkimus-
organisaatioyhteis-
työn vahvistaminen 
sote-ja maakunta-
uudistuksessa  
integroituvan 
palvelutoiminnan 
tueksi 

Yhteistyötä tehtiin LAPE-hankkeen osaamis- ja tukikeskustoiminnan käynnistämisen 
valmisteluun liittyen Pohjois-Suomen yhteistyöalueella. 
 
PRO SOS –hankkeessa yhteistyö Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa.  
 
Yhteiskehittämö –rakenteen valmistelu yhteistyössä THL:n kanssa.  
 
 
 

 Hyvinvointitiedon 
hyödyntäminen 

ks. hyvinvointibarometri    

 Aikuisten parissa 
tehtävän sosiaalityön 
osaamistarpeiden 
valtakunnallinen 
ennakointityöryhmä  

Kehittämissuunnittelija sekä alueohjausryhmän jäsen Pirjo Forss-Pennanen osallistuivat 
opetushallituksen tilaamaan työryhmätyöhön, joka tuotti ennakointiraportin KPMG:n 
johdolla, Vose-menetelmää käyttäen. Raportti: 
http://www.oph.fi/download/186322_Aikuisten_parissa_tehtavan_sosiaalialan_tyon_os
aamistarpeet.pdf 

3.YHDENTYVIEN 
ALUEELLISTEN, SOTE-
INTEGRAATIOON 

Sote-integroituvien 
kehittämisrakenteide
n valmistelu ja 

K-P:n Sote- ja maku-uudistuksen valmistelusta saatiin esittelyt ohjausryhmälle. Sote- 
kehittämisen paikkaa K-P:n monialaisessa kehittämisyksikössä tai muualla sote-maku-
rakenteessa ei ole määritetty.   
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PERUSTUVIEN 
KEHITTÄMISEN, 
KOULUTUKSEN JA 
TUTKIMUKSEN 
RAKENTEIDEN 
EDISTÄMINEN 

mallintaminen 
yhteistyössä 
maakunnallisesti ja 
yhteistyöalueilla 

 
IX Maakunnallisen sosiaalialan seminaarin järjestämiseen osallistuminen yhteistyössä 
mm. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Centria ammattikorkeakoulun ja Talentian 
kanssa. Teemana oli Sosiaalisen näköalat Sote:ssa. 

 Pohjalaismaakuntien 
lähialueen 
yhteistyörakenne 
verkostopohjaisesti ja 
sote integroidusti 
 

Soite aloitti ensimmäisenä pohjalaismaakunnista sote-integroidun palvelutuotannon, 
jossa SONet BOTNIAn osaamiskeskustoiminta on integroitu Soiten kehittämisyksikköön, 
jossa SONet BOTNIAn kehittämissuunnittelija toimii kehittämispäällikkönä. 

3. POHJOISMAINEN 
YHTEISTYÖ 

Pohjoismaisen tiedon 
tuottaminen ja 
hyödyntäminen 
asiakas- ja kuntalais-
osallisuudesta, sote-
integraatiosta ja 
valinnanvapauden 
toteuttamisesta 

 
Tiedon tuottamista valinnanvapauden pohjoismaisista malleista.  
 
Marjo Hannu-Jama: Palvelujen valinnanvapaus Tanskassa – esimerkkinä kotipalvelujen 
järjestäminen ja sen vaikutukset (2003-2017).   
 

 SONet BOTNIAn 
pohjoismaisen 
erityistehtävän 
tuottaman tiedon 
hyödyntäminen 
valtakunnallisesti 
ja pohjalais-
maakuntien alueella 

jatkuu 2018  

MUUTA TOIMINTAA 
2017 

  

 Osaamiskeskuspäivät 
Seinäjoella  

Teemana Sote-Suomi – Kunnat, maakunnat ja alueista riippumaton tulevaisuus  
Ohjausryhmän jäseniä osallistuivat tapahtumaan mm. työpajan alustajana.  
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23.-24. 8.2017  
 

Vakinainen kehittämissuunnittelija Iiris Jurvansuu oli työvapaalla 5.5.-3.12.2017. Sijaisena toimi hyvinvointikoordinaattori Henri Nevalainen 
osa-aikaisesti ja SONet BOTNIAn eri tehtäviä hoitivat myös kehittämisjohtaja Jussi Salminen, sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka ja 
kehittämissuunnittelija Saara Lång.  

 
 

 


