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SONet BOTNIAn Keski-Pohjanmaan alueellinen toimintasuunnitelma 
vuosille 2020 - 2021 

Sosiaalialan osaamiskeskuksien laissa määritellyt tehtävät ovat 
 kehittää ja välittää sosiaalialan osaamista ja asiantuntemusta 

 kehittää peruspalveluja sekä erityisosaamista vaativia erityis- ja asiantuntijapalveluja 

 turvata perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys 

 toteuttaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa 

 ylläpitää yhteistyötä alueellisten erityis- ja asiantuntijapalveluiden tuottamiseksi 
 

Sosiaalialan osaamiskeskukset  

 turvaavat tutkimustietoon, asiantuntijaosaamiseen ja lainsäädäntöön perustuvaa 
sosiaalialan kehittämistä  

 kokoavat alueensa kuntia, tutkimuslaitoksia, koulutusorganisaatiota, järjestöjä ja muita 
tahoja yhteistyöhön alueellaan 

 ovat lakisääteinen valtionavusteinen toimija, jota ministeriöt systemaattisesti käyttävät 
valmistellessaan/jalkauttaessaan koko maan kattavia uudistuksia 

 

SONet BOTNIAn yhteiset painopisteet koko SONet BOTNIAn alueella  

 
SONetBOTNIAn visiona on olla toimialueellaan Pohjanmaan maakunnissa monialainen 
verkostojen kokoaja ja yhteistyön rakentaja, moniosaaja ja vaikuttaja sosiaalisen ja hyvinvoinnin 
tutkimuksessa ja kehittämisessä. Taustalla olevat arvot ovat avoimuus, asiakaslähtöisyys, 
luotettavuus, asiantuntijuus, edistyksellisyys ja tasa-arvoisuus. 
 
SONetBOTNIAn kehittämispäivässä keväällä 2019 työstettiin yhdessä toimintasuunnitelman 
sisällöt, kehittämistarpeet ja lähiajan työskentelyä ohjaavat ajurit huomioitavaksi 2019- 2020 
toiminnassa yhteisenä työnä alueellisten ja osin myös valtakunnallisten toimijoiden kanssa sekä 
strategisesti että toimeenpanossa:  

 sosiaalityön/sosiaalisen merkityksen vahvistaminen nyt ja tulevaisuudessa (ml. sosiaalityön 

integraatio)  

 tietotuotanto & palvelujärjestelmän ajankohtaisiin tietotarpeisiin vastaaminen 

 tutkimuksellisen kehittämistoiminnan ja arvioinnin sisältöjen tukeminen ja vahvistaminen  

 sosiaalihuollon vaikuttavuuden ja mitattavuuden edistäminen, indikaattorityön 

vahvistaminen  

 integraation edistäminen maakunnassa ja organisaatiorakenteissa yli maakuntien 

 vahvan pysyvän ja monialaisen TKKI -rakenteen muodostaminen 

 monialaisuuden varmistaminen eri hallintokuntien, palvelun tuottajien ja alueiden 

yhteistyön edistämisessä  

 julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyön vahvistaminen  

 asiakkaan osallisuuden ja valinnanvapauden edistäminen (ml. järjestöyhteistyö) 

 toimintakulttuurin muutoksen tukeminen  

 lähimaakuntien, yhteistyöalueiden ja valtakunnallisten tarpeiden huomiointi toiminnassa mm. 

sopimusyhteistyöllä 

 pohjoismainen erityistehtävä  
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SONet BOTNIA osallistuu edelleen substanssikehittämisen ohella 2020–2021  

 sote-tutkimuksen ja kehittämisen rakenteiden vahvistamiseen 

 sosiaalihuollon digitaalisten palvelujen edistämiseen 

Toimintamme tukee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä, ja siinä sosiaalialan ja 

sosiaalityön osaamisen kehittämistä verkostotoiminnan ja muiden valittujen toimenpiteiden 

avulla. 

SONet BOTNIAn yhteiset sisällölliset painopisteet ja maakuntakohtaiset 

toimenpiteet toimintasuunnitelmassa vuosille 2020-2021 ovat: 

 

1. Sosiaalialan käytännön läheinen kehittäminen ja integroituvat palvelut  

Painopisteinä olevien substanssialueiden kehittäminen sosiaalipalvelujen sisäisen integraation 

parantamisen näkökulmasta.  Palvelualueina aikuissosiaalityö, lasten, nuorten ja 

lapsiperheiden palvelut ml. lastensuojelu, vammaispalvelut sekä ikäihmisten palvelut. Lisäksi 

SONet BOTNIA osallistuu paljon palveluja tarvitsevien ja käyttävien monipalveluasiakkaiden 

palveluketjun kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteutuksen tukemiseen.  

Toimenpiteet ja toteuttaminen Keski-Pohjanmaalla: 

- Sosiaalihuollon kehittämisohjelma osana sote-keskusohjelmaa - suunnitelman 

toteutuksen tukeminen  

- Soite 2.0 sote-keskus –hankkeen toimeenpanon tuki  

- Maakunnallistuva aikuissosiaalityö –verkostoon osallistuminen 

- Järjestetään kolmen maakunnan yhteisiä teemasarjoja esim. 

- Lasten ja perheiden palveluista, vanhustyöstä, vammaispalveluista   

- Yhteisiä SONet BOTNIAn maakunnille ja/tai muille maakunnille sen mukaan, 

minkä alueiden hyviin käytäntöihin halutaan tutustua.  

- OT-keskustoiminnan valmisteluun osallistuminen ja K-P:n alueen näkökulmien vieminen 

siihen  

- ENTER – Eteenpäin elämässä! – ESR –hankkeen toteutuksen tuki  

- TASOS – Taloudellinen toimintakyky ja osallisuus (ESR, hallinnoi KYC) –hanketuki ja 

yhteistyö 

- Monialaisen lastensuojelun kehittämishanke –yhteistyöhön osallistuminen  

 

2. Sosiaalihuollon alueellisen tiedontuotannon ja tiedonhallinnan kehittäminen 

- Sote- TKIO – suunnitelman valmistelu edellisen maku-sote- TKIO –alkukartoituksen 

pohjalta; mahdollisesti osana Soite 2.0 Rakenneuudistus -hanketta 

 

3. TKIO- Sosiaalityön ja sote-integroidun tutkimuksen ja kehittämisen rakenteiden 

vahvistaminen  

- Keski-Pohjanmaan sote-kehittämisen TKIO –rakenteen ja toiminnan valmisteluun 

osallistuminen; mahdollisesti osana Soite 2.0 Rakenneuudistus –hanketta  
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4. Sosiaalialan ja monialaisen tiedonhallinnan ja tietojohtamisen edistäminen –sekä 

digitaalisuuden hyödyntäminen sosiaalipalvelujen kehittämisessä – alueellisen tiedon 

tuottajana ja analysoijana, tutkimustiedon viemistä käytäntöön ja käytännöstä nousevien 

tutkimus-/kehittämisideoiden välittämistä tutkijoille, tutkitun tiedon välittämistä 

koulutuksen ja käytännön vuoropuheluun, sosiaalihuollon/sosiaalialan tiedontuojan rooli 

keskusteluihin 

- Kansa koulu III -hankkeen toteutuksen tuki 

- Maakunnan kirjaamisvalmentajien verkostotapaamisten järjestäminen vähintään 2 x v 

- Kanta-liittymisen valmistelusta tiedonvälitystä ja kehittämisen tukea 

- Digitalisaatio ja tiedonhallinta sosiaalihuollossa –teeman tiedonvälitystä   
 

5. Pohjoismainen erityistehtävä 

- Valtakunnallisen toimintasuunnitelman toimenpiteiden tiedottaminen Keski-

Pohjanmaalla. Uusien kehittämisideoiden benchmarking kehittämisideoista TKI-

rakenteeseen ja sisältöihin.  

- Pienet pohjalaiset päihdepäivät marraskuussa 2020 Kokkolassa – tapahtuman 

valmisteluun osallistuminen ja tanskalaisen asiantuntijan vierailun järjestäminen  

 

6. Osaamiskeskustoiminnan rahoituksen turvaaminen lähivuosiksi ja pysyviin rakenteisiin  

 Osaamiskeskusjohtajan tehtäväaluetta.  


