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Toimintavuosi käynnistyy uudessa laitoksessa Nordiskt Välfärd Center’ssä (NVC), johon Nopuksen 
lisäksi yhdistyy kolme muuta pohjoismaista sosiaalialan laitosta.  Vanhat laitokset vievät 
päätökseen aikaisemmat projektit, joten käytännössä uuteen laitokseen siirtyminen ei muuttane 
toimintaa vielä sisällöllisesti kuluvana toimikautena.   
 
Pohjoismaisen ministerineuvoston ajankohtainen kehittämisteema on globalisaatio, jonka merkitys 
sosiaalityöhön ja -palveluihin on lähtökohtana NVC-Malmön toimintasuunnitelmassakin. Tässä 
yhteydessä NVC-Malmö kehittää osaamista, jota sosiaalialan ammattilaiset tarvitsevat 
Pohjoismaissa etnisen ja kulttuurisen moninaisuuden lisääntyessä. Hyvinvoinnin ja mielenterveyden 
edistäminen sekä maahanmuuttajien integraatio ovat myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
Vaasan yksikön keskeisiä kehittämistavoitteita ja toiminnan synergiaedut tässä ovatkin merkittävät. 
 
Suomessa toiminnan tavoitteena on sosiaalialan pohjoismaisten hyvien käytäntöjen tuottaminen ja 
levittäminen sekä tiedonvälitystehtävän nivominen siten, että se hyödyntää ja tukee kansallista ja 
alueellista kehittämistyötä. Tavoitteena on vastavuoroisuuden periaatteella hyödyntää Pohjoismaista 
osaamista ja kehittämistyötä siten, että sen konkreettinen hyöty sosiaalialalla on näkyvää ja 
vaikuttavaa.  
 
Käytännön kehittämistyön suunnitelma 
 
 
    1.  Monikulttuurisen osaamisen kehittäminen  

 
 

- integraationtyön pohjoismaista kehittämistä seurataan erityisesti  
      hyvien käytäntöjen, tutkimusten ja poliittisten avausten näkökulmasta  
- em pohjalta koostetaan kaksi laajempaa pohjoismaista yhteenvetoa levitettäväksi 

kehittämisverkostoihin (1. ilmestyy 6/12.09 ja toinen 12/12.09 
- aiheesta kirjoitetaan 1-2 artikkelia ja tarjotaan julkaistavaksi alan lehdissä 
- järjestetään yhteistyössä kansallisten toimijoiden kanssa integraatioon ja 

monikulttuuriseen osaamiseen liittyvä pohjoismainen seminaari yhteistyössä THL:n 
Vaasan toimiston kanssa 

- tarjotaan pohjoismaista näkökulmaa kehittämisverkostojen yhteisesti järjestämiin 
seminaareihin  

- asiantuntijavaikuttaminen eri verkostoissa 
  

 
2 .   Kansallinen adoptio-osaamisen kehittäminen 

 
- kumppanuus VAHKE-hankkeessa  (Valtakunnallinen adoptio-osaamisen 

kehittämishanke 2007-2009) jatkuu  
- järjestetään maaliskuussa opintomatka Tukholmaan; tutustutaan adoptioneuvonnan 

kehittämiseen ja sen hyviin käytäntöihin,  selvitetään jatkoyhteistyömahdollisuuksia 
- kooste adoptiolainsäädännön muutoksista Pohjoismaissa  

 
 
 



3. Kulttuurisensitiivisen osaamisen kehittäminen saamelaisalueella 
 
-  yhteistyö saamelaisen sosiaali- ja hyvinvointiosaamisen  edistämiseksi jatkuu  
   edelleen  

    - järjestetään yhteistyössä saamelaisen hyvinvointiosaamisen kehittäjäverkoston  
    kanssa pohjoismainen seminaari  FIERBMI- Saamelaisten hyvinvointiverkostot  
   13-14.10.2009 
 - panostetaan kehittäjäverkoston toimintaan tuottamalla pohjoismainen kooste   
     saamelaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisestä  
 
 

4. Järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistoiminnan kehittäminen 
 

- toiminta STKL:n Länsi-Suomen aluetoimiston koordinoimassa asiantuntijaryhmässä,    
>  tavoitteena  järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistoiminnan kehittäminen  

      > oppilaitosyhteistyön käynnistäminen  Sosiaalinen pääoma ja 
      järjestöt – koulutushankekokonaisuus 
 

 
5. Hyvinvointitutkimuksen ja osaamisen kehittäminen BoWer-hankkeessa 

 - kumppanuus hyvinvointitutkimuksen ja -osaamisen keskittymä, BoWer- Bothnia   
Welfare Coalition for Research Knowledge hankeessa, joka kokoaa yhteen suuren 
määrän hyvinvoinnista kiinnostuneita henkilöitä ja tahoja. BoWerin keskeisin 
toimintamalli on yhteistyö.  Keskittymässä on mukana kuusi eri tieteenalaa, alueen eri 
yliopistot, korkeakoulut sekä julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioita. Hanke 
keskittyy kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävään tutkimukseen, koulutukseen, 
arviointiin ja kehittämiseen.   
- aloitusseminaari ”Hyvinvoiva ja Terve Pohjanmaa”  järjestetään yhteistyössä 
hankekumppaneiden kanssa 18.3.2009 
 
 

6. Muu Nopus-toiminta 
 

- Pohjanmaan maakuntaohjelman ja hyvinvointisuunnitelman asiantuntijaryhmässä 
työskentely ja pohjoismaisen näkökulman integroiminen erityisesti 

      maahanmuuttajien integraatioon ja mielenterveyden edistämiseen liittyen 
- asiantuntijavaikuttaminen eri verkostoissa  (SonetBotnian tiimi ja sosiaalialan  
      verkostot , Pohjanmaan ohjausryhmä,  VAHKE-hankeen ohjausryhmä) 
- alustukset pohjoismaisesta näkökulmasta eri tilaisuuksissa 
- Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 16-17.11.2009 >Pohjoismainen näkökulma 

mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseen 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

      
   

 
 

 
 


