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Arviointi 
1=ei toteutunut  
2=toteutui huonosti 
3=toteutui kohtalaisesti  
4=toteutunut hyvin  
5=toteutunut erittäin hyvin 
 
Arviointiin vastasi  
8 henkilöä 
alueohjausryhmästä. 

 
STRATEGIASTA JOHDETUT 
KESKEISET 
TOIMINTASUUNNITELMAN 
PAINOPISTEALUEET JA -
SISÄLLÖT 2018-2019 
 
 

 

MITÄ ON TEHTY / MITEN ON TOTEUTUNUT 2018  

Sosiaalialan osaamiskeskus toimii integroituna Keski-Pohjanmaan 

sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten kehittämisyksikköön, 

joka vastaa osaltaan sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon integroitujen palvelujen kehittämisestä 

maakunnassa.   

Alueellisen ohjausryhmän kokouksia 6 kpl (12.2.2018, 19.4.2018, 
11.6.2018, 12.9.2018, 10.10.2018 ja 14.11.2018) 
Resurssi KP:lla 2018: kehittämissuunnittelija 100 %, lisäksi   

- kehitysjohtaja 1/3  
- PRO SOS -hanketyöntekijä 20 % työpanos (Vaasassa) 
- Kansa -koulu 2 - hanketyöntekijä (Seinäjoella, laaja toimialue) 

 
 

 
 
 

Arviointi 
keskiarvot 

 
4,0 

 1.Vahvistaa sosiaalialan 
ammatillista osaamista 
ja identiteettiä 
 

Sosiaalialan käytännönläheinen 
(substanssi)kehittäminen 
ja integroituvat palvelut kunta-
maakunta-yhteistyöalueilla ja 
valinnanvapauden mallissa  
 
Aikuissosiaalityö 

 

PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa -hanke: 

SONet BOTNIAn valmistelema valtakunnallinen, yhteistyössä 
sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa suunniteltu ja niiden alle 
järjestäytynyt STM:n ESR- hanke on jatkunut 2018.  
Päätoteuttajana on SONet BOTNIA ja hallinnoijana SeAMK. 
 

Hankkeen toiminta KP:lla:  

 Palveluohjauksen työpajat 2 kpl, palvelutarpeen arvioinnin 
kehittäminen  

 Sosiaalisen kuntoutuksen työpaja 5/18 ja raportti 6/18 

 Taloussosiaalityön kick off 10/18 ja työpaja 11/18 

 Aikuissosiaalityön palvelumuotoilu ja brändäys aloitettiin 

 Toimintakykymittari Kykyviisarin kokeilu ja arviointikysely, 
raportoidaan 2019  

 Maakunnallistuva aikuissosiaalityö –verkostossa K-P:lta 
 Marja Paananen ja Iiris Jurvansuu 

 Aikuissosiaalityön suunnitteludialogin toteutus 5/18 
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 Lasten, nuorten ja 
lapsiperhepalvelujen 
kehittäminen  
 

 SONet BOTNIAn koordinoima ylimaakunnallinen Lasu-verkosto ei 

kokoontunut 2018 Pohjalaismaakunnissa ko. substanssien 

kehittämisen painottuessa LAPE-hankkeisiin. SONet BOTNIA tiedotti 

ajankohtaisista koulutuksista.  

 Lastensuojelun edunvalvonta -koulutuksen suunnittelu yhteistyössä 

SeAMKin, PolAMKin, SOCOMin ja XAMkin kanssa: vähäisen 

osallistujamäärän vuoksi päädyttiin ohjaamaan muutamat 

Pohjalaismaakuntien alueen koulutettavat XAMKin koulutukseen. 
 

 KP LAPE –hankkeen kehittämistoiminnan tuki, hankkeen 
Itsearvioinnin koordinointi marras-joulukuussa: sähköpostikysely ja 6 
kpl arviointidialogia kuntien LAPE-ryhmissä yhteistyössä LAPE –
muutosagentin kanssa. Raportti Itsearviointi KP LAPE –hankkeessa. 

 Jäsenenä KP LAPE-ohjausryhmässä ja työjaostossa.  
 

  Pohjois-Suomen yhteistoiminta-alueen LAPE-Osaamis- ja 
tukikeskustoiminnan (OT-keskus) valmisteluun osallistuminen, 
tiedon kerääminen K-P:lta ja osallistuminen tutkimuksen ja 
kehittämisen työryhmään. Tiedottamista OT-valmistelusta 
maakunnassa.  

 

 

  Ikäihmisten palvelut  
 

 Asiakasohjaus ikääntyneiden palveluissa -työpaja Kokkolassa 
11.10.2018 yhteistyössä I&O –ja Soiten Hoito ja hoiva / ennakoivat 
avopalvelut 

 

 Kolmen maakunnan yhteinen Vanhuspalvelujen kehittäjäryhmä ei 
järjestänyt toimintaa, kun I & O –muutosagentit ja I &- O 
kärkihanketoiminta oli aktiivista Pohjalaismaakunnissa.   

 

 

 Vammaispalvelut 
 

 Koulutus itsemääräämisoikeudesta – fasilitointi 

 Kehitysvammaisten osallisuuden kehittäminen Green Care –
palveluissa –hankkeen (ESR) toteutuksen tuki Soiten 
osatoteutuksessa. Centria amk hallinnoi hankkeen. 
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 Osallisuus  Asiakasraatitoiminnan kehittäminen; asiantuntijatyöryhmässä ja 
työikäisten asiakasraadin toisena vetäjänä 

 Soite ja järjestöt –tapahtuman 12.12.2018 valmistelu ja fasilitointi 
 

 AKE –hankkeen (asukkaat maakunta- ja soteuudistuksen keskiöön) 
koulutusten järjestämisyhteistyössä mukana 

 

 

  Paljon palveluita käyttävät ja 
tarvitsevat 
 

 KP OTE-hankkeessa hanketuki ja yhteistyökumppani maakunnallisten 
toimintamallien valmisteluun Opinnoista töihin / Työtoiminnasta 
töihin / Sosiaalinen osallisuus / KP OTE –foorumi yritysyhteistyö 
osatyökykyisten työllisyyden edistämisessä 

 KP OTE –hankkeen itsearvioinnin koordinointi ja raportti 12/18 
 

 

Arviointi 
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2. Muodostaa 
strategisia yhteyksiä ja 
kumppanuuksia   
 
 

Sosiaalisen esillä pitäminen 
maakunta- ja soteuudistuksessa 
sekä kehitettäessä uusia 
integroituvia palveluja kunta-
maakunta- yhteistyöalueilla (ja 
valinnanvapauden mallissa)  
 

1. Oske-perustoimintana: 
2. sosiaalisen/sosiaalityön 

näkökulman vahvistamisena 
maakunnallisessa 
monialaisessa ja 
monitoimijaisessa yhteistyössä 
ja integraatiossa 

3. sosiaalisen kehittämisen 

asiantuntijuuden 

esiintuomisessa 

4. vaikuttamisena uudistuvaan 

lainsäädäntöön 

 Kehittämissuunnittelija oli jäsenenä K-P:n maku-valmistelun sote-
järjestämisen asiantuntijatyöryhmässä sosiaalihuollon yhtenä 
edustajana sekä kasvupalvelujen valmisteluun liittyvässä, monialaista 
palvelua tarvitsevien työnhakijoiden palveluita valmistelevassa 
työryhmässä 

 Sosiaalialan osaamiskeskuksen roolin hiomista integroidussa SOTE-
kehittämisyksikössä  

 

 Sosiaalihuollon palveluiden ja kehittämisen näkökulman esiin 
tuomista sote-maku-uudistusta koskevien kyselyiden ja arviointien 
vastauksissa 

 

 Maakunnallistuva aikuissosiaalityö –valtakunnallisessa 
verkostotoiminnassa mukana 

 

 

Arviointi 
 

4,0 

3. Edistää käytännön 
hyvinvointiosaajien, 
tutkimus-, koulutus- ja 

Sosiaali- ja hyvinvointialan 
käytäntötoimijoiden, opetuksen 

 SONet BOTNIAn alueellisen ohjausryhmän toiminnan koordinointi. 
Mukana sote-alan opetuksen, tutkimuksen, Soiten sekä yhdistyksien 
edustajia. 
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kehittämistoimijoiden 
verkoston 
muodostumista 
 
 

ja tutkimuksen verkostoitumisen 
edistäminen/ 
Integroituvat palvelut  
kunta-maakunta-
yhteistyöalueilla ja 
valinnanvapauden mallissa  
 

 

 Soiten osaamisen kehittämisen työryhmässä jäsenenä 
 

 Mukana erilaisissa hankevalmisteluissa, mm. ESR 5 –toimintalinjan 
 

 Mukana hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvissä 
kehittämistoimien valmisteluissa yhteistyössä  KYC:n ja Centria:n 
kanssa   

 

 Mukana sosiaalialan maakuntaseminaarin valmistelussa ja 
toteuttamisessa yhteistyökumppaneiden kanssa 21.3. 

 

 SONet BOTNIA TERVE – SOS –messuosastolla 8.-9.5. Hämeenlinnassa 
osaamiskeskuksien yhteisellä osastolla sekä Soiten yhteisellä 
osastolla 

Arviointi 
 

3,6 

4. Kestävien 
kehittämisrakenteiden 
integroituminen 
sosiaali- ja terveyden-
huollon eheäksi 
kokonaisuudeksi 
 
 

Alueellisten tutkimuspohjaisten 
tiedontuotannon ja kestävän 
kehittämisen rakenteiden 
tukeminen 

 Soiten kehittämisyksikön toiminnan kehittäminen kahden vuoden 
kokemuksen pohjalta saatujen kokemusten myötä  

 

 5/2018 Maakunnan monialaisen TKI:n suunnitteludialogin 
järjestäminen 

 

 6/2018 alkoi Keski-Pohjanmaan monialaisen kehittämisen rakenteen 
ja toimintamallin alkukartoitus, joka kattaa kaikki maku-lakiesityksen 
mukaiset maakuntakonserniin tulevat organisaatiot ja niiden TKIO –
asioiden lähtötilanteen ja kehittämistarpeet. Kehittämissuunnittelija 
koordinoi alkukartoituksen laadintaa, työparina 
hyvinvointikoordinaattori Tuija Tuorila. 

 
 
  
 
 
 
 

Arviointi 
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5. Kehittää ja 
systematisoi alueellista 
tietotuotantoa 
 
Vahvistaa hyvinvoinnin 
kestävän kehittämisen ja 
tutkimuksen alueellista 
rakennetta 

Sosiaalialan alueellisen 
tiedontuotannon 
vahvistaminen:  
 
tutkimustietopohjan, 
sosiaalityön sekä muun 
sosiaalitieteellisen tutkimuksen 
vahvistaminen sote- ja 
maakuntauudistuksen tukena 
 

 

 Sosiaalialan tietotuotanto kuuluu osaksi maakunnan TKIO  -
valmistelua  

 

 Kehittämissuunnittelija esitellyt Soiten kehittämistoimintaa m.l. 
SONet BOTNIA- Soiten esimiesfoorumissa sekä johtamisen 
erikoisammattitutkinnon koulutusryhmälle 

 

 Kansa-koulu 2 –hankkeen toiminnan tiedonvälitys Keski-
Pohjanmaalla 
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Sosiaalialan ja monialaisen 
tiedonhallinnan ja tiedolla 
johtamisen edistäminen 
 

 Kirjaamisvalmentajia koulutettu 35 henkilöä, organisaatioiden 
valmennuksia 19 tilaisuutta ja kirjaamisvalmennuksen saanut 
kaikkiaan 324 henkilöä. KYC osallistujaksi Kansa-Koulu 2-
hankkeeseen. 

 Kanta –palveluihin liittymisen valmistelusta tiedonvälitystä, Vaasan 
kaupungin, SONet BOTNIAn ja THL:n  järjestämänä 
verkkokoulutukseen osallistuminen K-P:lta  

 

Arviointi 
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6. Hyödyntää omassa 
toiminnassaan sekä 
osaamiskeskusverkosto
ssa pohjoismaisen 
yhteistyön 
erityisasiantuntijuutta 
 

Pohjoismainen erityistehtävä  Sosiaalialan osaamiskeskusjohto määrittelee Pohjoismaisen 

erityistehtävän sisällön vuosittain. Vuoden 2018 tehtäväksi 

määriteltiin valinnanvapauskäytännön toteuttaminen 

Pohjoismaissa. Tehtävä on toteutunut mm. julkaisuista 

tiedottamisen kautta. Selvitysraporttia pohjoismaisista 

valinnanvapauden malleista ikäihmisten palveluissa on levitetty 

tiedoksi verkostoissa K-P:lla.  
 

 Palvelujen valinnanvapaus Tanskassa -  esimerkkinä kotipalvelujen 
järjestäminen ja sen vaikutukset  - työpaperi, jota on levitetty 
osaamiskeskusverkostojen kotisivuilla sekä muissa kehittämis- ja 
yhteistyöverkostoissa.  

 

 Marjo Hannu-Jama teeman vastuuhenkilö Vaasassa.  
 

 

Arviointi 
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7. Edistää toiminta-
alueensa ihmisten 
hyvinvointia ja 
sosiaalisten oikeuksien 
toteutumista 

Sosiaalisen esiin nostaminen ja 
vaikuttaminen sote-murroksessa  
 
Järjestöjen ja julkisen sektorin 
kumppanuus 

 Järjestö 2.0 –hankkeen ja VERNA – vertaistoiminnan kehittämisen 
hankkeissa yhteistyötä maakunnan järjestöjen kanssa.  
 

 SONet BOTNIA mukana Soite ja järjestöt –tapahtuman  12.12.2018 
valmisteluissa ja toteutuksessa. 

  

 Muuta    Kehittämissuunnittelija suoritti verkostokonsultti -koulutuksen 
valmiiksi ja on toiminut verkostodialogien vetäjänä sosiaalihuollon 
palvelualueilla ja hankkeissa. 

 

 


