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Keskeiset tavoitteet ja visio

Päätavoite: Tukea pohjalaisten hyvinvointia tutkimuksen, kehittämisen,
koulutuksen ja arvioinnin keinoin.

Visio: BoWer on tunnustettu ja luotettava hyvinvointipalvelujen moniosaaja.
BoWer tunnetaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
arvostettuna hyvinvointipalveluiden ja niiden innovaatioiden tutkimus-,
kehittämis- ja koulutusympäristönä. BoWerilla on kattava ja
hyvinvointipalvelujen toimintaympäristö. BoWer on profiloitunut
kansallisesti arvostettu esimerkki alueellisesti kestävistä
hyvinvointipalvelujen kehittämisen rakenteista.





Avoimen BoWer-verkoston toimijoita tänään:

Alueelliset hyvinvoinnin osaajat, hyvinvointipalveluiden tuottajat ja toimijat
- Pohjanmaan liitto, alueen kunnat ja seutukunnat, Vaasan kaupunki, Vaasan sairaanhoitopiiri,
Vasek, yksityiset toimijat ja yhä enenevässä määrin sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja STKL,
SONet BOTNIA, FSKC sekä NVC

Alueen korkeakoulut ja erityisesti korkeakoulujen hyvinvointikoulutuksen ja -tutkimuksen
kenttä
- VY, ÅA, VAMK, Novia, Muova, Medibothnia, JY, HY

Erittäin tiivis ja hyvä yhteistyö Medibothnian – alan korkea-asteen koulutusta ja siihen liittyvää
tutkimusta ja kehittämistä innovoivan hankkeen kanssa. BoWerin rakenteen kautta
Medibothnian toimintojen tukeminen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sen Vaasan toimipaikka toimijoineen
- yhteydet WHO Mielenterveysalan yhteistyökeskukseen sekä Vaasan Mielenterveysalan
osaamiskeskukseen kansallisine ja kansainvälisine tutkimus- ja kehittämisprojekteineen

Lokakuusta 2010 lähtien tiivis yhteistyö kansallisen Innokylä –hankkeen kanssa
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Koulutuksen kärkiteema
BoWer tukee alueella alan koulutuksen kehittämistä
Yhteistyö Medibothnian kanssa keskeistä

Esimerkkejä aikaisemmasta koulutusyhteistyöstä:
Mielenterveyden edistämisen monialainen maisterikoulutus (ÅA)
Uusi uljas terveydenhuolto (VY, sote-hallintotiede)
Hyvinvoiva ja terve Pohjanmaa -seminaari (Pohjanmaan liiton seminaari, jolla on vakiintunut paikkansa

toukokuun ensimmäinen perjantai, tulossa taas 6.5.2011)
Monia muita seminaareja (esim. Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät – vuosittainen mielenterveys- ja päihdetyön

seminaari Pohjanmaalla, Tavoitteena Osallisuus – pohjoismainen maahanmuuttajakysymyksiä koskeva
pohjoismainen seminaari, Kuntalaisen ääni kuuluvaksi mielenterveys- ja päihdepalveluissa – osallisuutta
korostava seminaari)

Ajankohtaista koulutusyhteistyössä:
Medibothnian ja BoWerin tiivis yhteistyö
Medibothniassa moniammatillinen näkökulma sosiaali- ja terveydenhuollon peruskoulutukseen, teemoina

esim. monikulttuurisuus, ikääntyvät, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä lapset, nuoret ja perheet
Vaikuttavat ja näyttöön perustuvat toimintatavat, myös Medibothniassa
BoWerin toimijat Medibothnian tukena hyvinvointiklinikan suunnittelussa
Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen laitoksen koordinoima kansalaisraatikokeilu
Mahdollisesti Kaste-yhteistyön kautta syventäviä seminaareja em. aihepiireihin
Kansallisten ja pohjoismaisten seminaarien järjestämiseen osallistuminen alueella (esim. kansallinen

mielenterveys- ja päihdetyön seminaari, Mieli 2011 on Vaasassa 3.-4.2.2011)



Arvioinnin kärkiteema

Arvioinnin painopisteinä ovat hyvinvointia ja terveyttä koskevan tiedon tuottaminen, näyttöön
perustuva arviointi ja sen osaaminen, hyvien käytäntöjen arviointi ja vaikuttavuusarviointi.
Monilta osin tiivis yhteistyö sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa

BoWer-osaamiskeskittymä on ollut mukana mm. vuonna 2009 julkaistun hyvinvointibarometrin
toteuttamisessa (SONet BOTNIA:n koordinoimana)

alueen arviointiosaajien verkottaminen

Ajankohtaista arviointiyhteistyössä:
Kaste-hankkeiden tuki, Mieli2009 –suunnitelman toimeenpano (koordinointivastuussa THL)
Indikaattoriyhteistyö, alueellinen tiedontuotanto (koordinointivastuussa SONet BOTNIA)
Näyttöön perustuvuus
Hyvinvointipalvelujen vaikuttavuustutkimuksen vahvistaminen
Hyvinvointia ja terveyttä ja koskevan tiedon tuottaminen, kokoaminen, levittäminen ja käyttö niin,

että se vastaa Pohjanmaan alueen tarpeita ja hyödyntää mahdollisimman hyvin kansallisia
tietovarantoja.



Tutkimuksen kärkiteema
BoWer-osaamiskeskittymän yksi keskeistä painopistealueista on hyvinvoinnin ja

hyvinvointipalvelujen monitieteinen ja -alainen tutkimus
Maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan elämän eri osa-

alueilla (VN sektoritutkimuslaitokselle)
Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointi (STM:lle yhteistyössä THL:n kanssa,

BoWerissa koordinointivastuu THL:n toimijoilla)

Ajankohtaista tutkimusyhteistyössä (näissä koordinointivastuussa VY,
yhteistyössä ÅA, HY):

Toimitettu artikkeliteos Pohjanmaan hyvinvoinnista
Nuorten osallisuus kansalaisraatikokeilun kautta – pilotointi ja kehittäminen sosiaali- ja

terveyspalvelujen tarpeisiin
Tutkimus deliberatiivisesta demokratiasta suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen luotsaamana Suomen Akatemian rahoitus laajalle

Ihmisen ääni -hankkeelle
Tutkimushankehakuja käynnissä: ”E-Mental Health” sekä yhteispohjoismainen hanke

deliberatiivisen demokratian hyödyntämisessä



Kehittämisen kärkiteema
Painopisteenä on sektorirajat ylittävä yhteistyö alueen muiden hyvinvointikentän toimijoiden kanssa.

Kansallisten linjausten (esim. STM:n strategia ja KASTE-ohjelma) mukaisesti pyrkimyksenä on alueellisen
yhteistyön ja verkottumisen vahvistaminen

Alueellisen profiilin vahvistaminen

Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toimeenpanon tuki esim. osallisuutta edistävien hankkein ja
projektein

Ajankohtaista kehittämistyössä:
Kestävät, alueelliset sosiaali- ja terveysalan kehittämisen rakenteet Kaste-hankkeiden tavoitteiden mukaisesti

(VSHP hakijana ja Vaasan kaupunki kumppanina, lisäksi tiivis ja jatkuva yhteistyö BoWerin ja Medibothnian
kesken)

Pohjoismaisen osaamisen tuki kestäville sosiaali- ja terveysalan kehittämisen rakenteille
SONet BOTNIA:n pohjoismaisen erityistehtävän ja NVC;n kautta

Uutena avauksena mahdollinen yhteistyö palvelujen muotoilussa Aalto-yliopiston ja Muovan kanssa
Tiivistyvä yhteistyö Innokylän toimintojen kanssa

Kansainvälisen ja pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen:
Maahanmuuttajatyön hyvät käytännöt sosiaali- ja terveyspalveluissa, maahanmuuttajien työllistymisen tukena
Sähköiset nuorten psykososiaaliset palvelut
Ikääntyvät ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn mahdollisuudet sosiaalityössä



www.welfarebower.fi
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Professori Pirkko Vartiainen
puh. 06-324 8411, sähköposti: pirkko.vartiainen@uwasa.fi

Kehittämispäällikkö Maritta Vuorenmaa
puh. 040-513 3024, sähköposti: maritta.vuorenmaa@thl.fi

Tutkija Harri Raisio
puh. 06-324 8412, sähköposti: harri.raisio@uwasa.fi

Rakenne- ja verkostosuunnittelija Tiia Järvinen
puh. 044-323 1739, sähköposti: tiia.jarvinen@thl.fi
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Kiitos jo tähänastisesta hyvästä
yhteistyöstä!


