
 

SONET BOTNIAN KESKI-POHJANMAAN TOIMINNAN ARVIOINTI KAUDELTA 2013 

Toimintasuunnitelman 
keskeiset painopistealueet  

Toimintasuunnitelmassa 
mainitut toimenpiteet 

Toteutunut 2013 Kehitettävää 2014 /  
Huomioitavaa 

Alueellisen sosiaalialan ja 
hyvinvointitietotuotannon 
kehittäminen 

Keski-Pohjanmaan 
hyvinvointitietotuotannon 
kehittämissuunnitelma 

- asiakkaiden 
kokemustieto 

- yhteistyö Posken 
kanssa 

 
 
 
 
 
 
Pohjalaismaakuntien 
hyvinvointibarometrin 
toteuttaminen 
 
 
 
Sosiaalihuollon henkilöstön 
määrä ja kelpoisuudet –
tilanteen päivittäminen 
 
 
 
 
K-P:n hyvinvointistrategia 
 
 

-Kehittämissuunnitelma laadittu 
laajassa yhteistyöverkostossa ja se 
valmistunut kesällä 2013 
-Asiakkaiden kokemustietoa 
kerätty KAMPA-hankkeessa, 
muutoin esillä läpäisyperiaatteella 
-Poske koonnut 
yhteistyöverkostoa, K-P:lla 
suunnittelija koordinoinut K-P 
alueen toimintaa 
- Ylimaakunnallisessa ryhmässä 
mukana 
 
Hyvinvointibarometri julkaistiin 
12/13, työpaja Kokkolassa keväällä 
2013, tulokset esiteltiin 9/13 K-P 
hyvinvointifoorumissa 
 
 
Ei toimepiteitä 
 
 
 
 
 
 
-Maakuntaliiton Hyvinvoiva K-P 
ohjelma- ja toimintasuunnitelma-
työhön osallistuminen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ylimaakunnallinen ryhmä 
kokoontuu 10.3. 14 

 
Barometri tulee SB:n ja 
Maakuntaliittojen sivuille; 
maakunnalliset tulosluvut 
 
 
 

Maakuntaliitossa  tehty 
osaamistarveselvitystä. 
Sosionomien osaamistarve 
ei tule esille, koska 
sosionomeja ei  eläköidy! 
Sote rekry-hanke 
meneillään 

 
Miten jatketaan 
maakunnallista 



 
 
 
 
 
 
 
Hyvinvointijohtaminen ja 
sähköinen 
hyvinvointikertomus 
työkaluksi kaikkiin kuntiin 
 

-Keskipohjalaista hyvinvointia 
yhteistyönä-hankkeeseen 
osallistuminen  
-Hyvinvoinnin pyöreä pöytä –
ryhmään osallistuminen 
 
 
Hanke meneillään kaikissa 
kunnissa, suunnittelija mukana K-
P:n Terps2-hankkeen 
ydinryhmässä 

hyvinvointityötä?  
tavoitteen mukaiset asiat 
eivät edenneet (lasten ja 
nuorten ehkäisevät palvelut)  
Maakunnallinen sote-
rakenne? 
Vähän investoitu 
hyvinvointihankkeisiin 

Sosiaalialan 
substanssialueiden osaamisen 
ja käytäntöjen kehittämisen 
vahvistaminen (Kaste-ohjelma) 

Päihde- ja mielenterveystyö 
- Kimpale 
- Pelipilotti 

 
 
 
 
 
 
Päihde- ja 
mielenterveysstrategiatyö 
 
Lastensuojelu- ja Perhetyö 

- Nuppu2-hanke 
- Pohjois-Suomen 

Lasten Kaste-
hankkeen valmistelu 

 
Aikuissosiaalityön 
kehittäminen 

- Nuppu2-hanke 
- SOSII-hankkeen 

-Kimpale-hanke tuki 
moniammatillisesti toimivan 
Päihdekeskus Portin 
suunnitteluvaihetta 
-THL ostaa Kokkolalta 
ongelmapelaajien palvelujen 
kehittämisen 2013-2015, 
suunnittelija mukana ohryssä 
 
Suunnittelija mukana 
ydintyöryhmässä 
 
-Nuppu2 hanke kehitti perheiden 
moniammatillisia varhaisen tuen 
palveluja, päättyen 10/13 
-Mukana hankkeen valmistelussa, 
josta kaupunki luopui   
 
-Nuppu2 kehitti aikuissosiaalityön 
palveluprosesseja ja lisäsi 
näkyvyyttä, päättyen 10/13 
- Mukana Väli-Suomen SOSII-

 



jatkovalmistelu 
 
 
Vanhustyön kehittäminen 

- ylimaakunnallinen 
kehittäjäryhmä 

- maakunnallinen 
esimiesten verkosto 

- Seniori-Kaste –
hankehakemus 

- Voimaa vanhuuteen 
hanke 

 
 
Vammaispalvelujen 
kehittäminen 
 
Kansalaisosallistumisen ja 
yhteisöllisyyden kehittäminen 

- Kampa-hanke 
 
 

hankkeen valmistelussa, josta 
kaupunki luopui 
 
-Suunnittelija mukana 
ylimaakunallisessa verkostossa ja 
maakunallisessa esimiesten 
verkostossa 
-Päävastuu Seniori-
hankevalmistelusta yhdessä 
Kainuun kanssa 
-Mukana Voimaa vanhuuteen-
hankkeessa 
 
 

Ei toimenpiteitä 
 
 
Tiiviisti mukana Kampa-
hankkeessa ad 7/13  

Kestävän kehittämisen 
rakenteiden muodostaminen 

Maakunnallisen sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
kehittämisrakenteen 
työstäminen 
 
Terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelmatyö 
 
Kaupungin 
poikkitoiminnallinen 
kehittäjäryhmä 
 

-Suunnittelija koordinoinut  ja 
työstänyt esitystä K-P sote:n 
kehittämisrakenteeksi 
-Yhteistyötä rakennettu 
terveydenhuollon suuntaan 
 
 
Suunnittelija ei mukana 
työryhmässä 
 
Mukana työryhmän jäsenenä ja 
sihteerinä 

 



 
 
Opetus- ja 
tutkimusklinikkatoiminta 
 
 
Täydennyskoulutusyhteistyö 
 
 

 
 
Mukana klinikan ydinryhmässä, 
päävastuu ad 10/13 Nuppu2-
hankkeella 
 
Suunnittelija mukana työryhmässä, 
joka suunnitellut ja organisoinut K-
P:n päihde ja mt-työn kehittämistä 

Järjestöyhteistyön 
kehittäminen 

Yhteistyö 
- Ventuskartano ry 
- K-P 

sosiaalipsykiatrinen 
yhdistys 

- Kosti ry/Yhteisöklubi 
Silta 

- SOSTE ry 
- Hankeyhteistyö, 

mm.Kampa, K-P:n 
vanhustenkotiyhdistyk
set 
 

Järjestöjä mukana mm. ohjaus- ja 
työryhmissä. 
 
Maakuntaliitossa järjestöasiain 
pyöreä pöytä 
 
 

 

Pohjoismaisen yhteistyön 
kehittäminen 

SONetBOTNIAn 
erityistehtävä 
osaamiskeskusverkostossa 

Vaasan kaupungin kanssa 
hoidetaan (Hannu-Jama) 
Selvitysta pohjoismaisista 
käytännöistä tehty STM 

 

Muuta Tiedottaminen ja 
vaikuttaminen 

Suunnittelija informoinut mm 
ajankohtaisista lakiuudistuksista ja 
koonnut yhteistyössä K-P:n 
toimijoiden kanssa lausuntoja 
 
Viestintää ajankohtaisista 
sosiaalialan asioista 
 

 



 
 


