
 
 
POHJOIMAINEN KEHITTÄMISTOIMINTA VAASASSA  
 
TOIMINTAKERTOMUS 2010 
 
 
1. NVC-toiminta  Suomessa (Vaasa) - toiminnan tavoitteet ja toimintaympäristön 

muutokset 2010 
 

Pohjoismainen toiminta perustuu Vaasan kaupungin ja Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) väliseen pohjoismaista yhteistoimintaa koskevaan sopimukseen. Tätä sopimusta tukee 
vuoteen 2017 ulottuva THL:n Vaasan toimipaikan puitesopimus pohjoismaista tehtävää 
koskevine sitoumuksineen. Myös SONetBOTNIAn pohjoismaista erityistehtävää 
(Valtioneuvoston asetus osaamiskeskustoiminnasta, 4§; Sosiaalialan osaamiskeskuslaki 2 §, 2 
mom.) toteutetaan NVC:n toiminnan kautta. Tämä järjestely palvelee kaikkia maamme 
sosiaalialan osaamiskeskuksia verkostoineen.  
 
Tulevien vuosien kestävää kehittämisen rakennetta ajatellen pohjoismaisen toiminnan (NVC) 
pysyvyyden turvaamiseksi Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos (THL) on Vaasan kaupungin 
kanssa solmimallaan yhteistyölupauksella (12/2010) sitoutunut toiminnan vakinaistamiseen.  
Tämä tukee pohjoismaisen toiminnan integroimista pysyvään alueelliseen ja kansalliseen 
sosiaalialan ja sosiaali- sekä hyvinvointipalvelujen kehittämisrakenteeseen.  
 
Pohjoismaisen toiminnan rahoitus vuodelle 2010 koostui SONetBOTNIAn erityistehtävään 
varatusta, STM:n kautta ohjautuvasta kansallisesta rahoituksesta, joka oli yhteensä 26 000e. 
Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) rahoitti vuonna 2010 toimintaa yhteensä 5000e 
suuruisella rahoitusosuudella. Myös Pohjanmaan liitto rahoitti pohjoismaista toimintaa viime 
vuonna 7000 eurolla. Vaasan kaupungin osuus puolestaan kattoi vuoden todellisten 
toimintakustannusten ja saatujen rahoitusosuuksien erotuksen. Toiminnan kokonaiskustannukset 
vuonna 2010 olivat yhteensä 64 000 euroa.  
 
 
2.  Pohjoismainen toiminta sosiaalialan paikallisen, alueellisen ja kansallisen 
kehittämistyön tukena 

 
Pohjoismainen NVC-toiminta alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti verkottuneena sekä 
sosiaalialan osaamiskeskus SoNetBotnian kansallisen erityistehtävän toteuttajana on osa 
alueellisen ja valtakunnallisen sosiaali- ja hyvinvointialan osaamisen ja kehittämisen 
tukirakennetta.  Pohjoismainen toiminta on myös mukana Pohjanmaan hyvinvointitutkimus- ja 
osaamiskeskittymä BoWer’in-verkostossa. Synergiaedut THL:n Vaasan toimipaikan 
kansallisten tehtävien toteuttamisessa ovat monin tavoin yhteneväiset pohjoismaisen toiminnan 
tavoitteiden kanssa. 
 
 Toiminnan fokuksessa on sosiaalinen ja sen hyvinvointiyhteydet ja siihen liittyvän 
pohjoismaisen vertailutiedon tuottaminen kehittämisverkostoille. Vertailutiedon avulla saadaan 
omaan kehittämistoimintaan etäisyyttä ja vaihtoehtoisia perspektiivejä sekä konkreettisia 
hyötyjä hyvien käytäntöjen, tutkimuksen ja poliittisten avauksien kautta. Vuoden 2010 aikana 
SoNETBotnian strategiatyössä pohjoismaista erityistehtävää tarkennettiin osana organisaation 



perustehtävää.  Jatkossa pohjoismaisen kehittämistoiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen 
panostetaan alueellisen ja sitä kansallisesti täydentävän tukiryhmän keinoin. 
 
Pohjoismainen toiminta sosiaali- ja hyvinvointialan kehittämiskokonaisuudessa tukee 
paikallista, alueellista ja kansallista sosiaalialan osaamisen kehittämistä että tiedontuotantoa 
tavalla, jota on havainnollistettu alla olevassa kuviossa.  

 
 

Kuvio 1. Pohjoismainen erityistehtävä osana SonNETBotnian toimintakokonaisuutta 
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Vuoden 2010 aikana keskeiseksi tavoitteeksi on tullut pohjoismaisen kehittämistoiminnan 
nivominen osaksi sosiaali- ja terveysalan palvelurakenneuudistusta ja kestävien alueellisten 
kehittämirakenteiden luomista.   
 
 
 
2. Pohjoismainen kehittämistoiminta sosiaali- ja hyvinvointialan kehittämishankkeissa 

ja - verkostoissa 
 

Toiminnan kehittämiskärki vuonna 2010 perustui toimintaa rahoittavien tahojen kanssa 
käytyihin neuvotteluihin (2/2010), joiden pohjalta määriteltiin toiminnan kehittämiskärjet.  
Vuoden 2010 kehittämistoiminta on kuvattu koottuna seuraavassa taulukossa: 
 
 
 
 
 
 



Kuvio 2. Pohjoismaisen kehittämistoiminnan tuotokset v.2010 
 

 
 
KEHITTÄMIS- 
TOIMINTO 

 
 
TAVOITE 

 
 
TULOKSET 

LAAJEMPI 
KEHITTÄMIS- 
KONTEKSTI 

 
Ajankohta 

 
Örebro preventio - 
ohjelma: 
koulutuksen järjestä-
minen 
ja  
menetelmän 
käyttöönottamisen 
tukeminen 
yhdessä Välittäjä-
hankeen kanssa 

 
Näyttöönperustuvan 
pohjoismaisen 
päihdepreventio- 
ohjelman pilotointi  
Pohjanmaalla  

 
-osallistujat 30 hlöä 
-uutisointi mediassa 
(4kpl) 
-alue: Pohjanmaa ja  
Naantali 
 
Pilotit käynnistyivät 
 kouluissa (13 kpl) 
 

 
Yhteys Välittäjä-
hankkeen 
tavoitteisiin 
 
Yhteys Mieli-
suunnitelman ja 
Kaste-hankkeen 
tavoitteisiin 
 
Paikalliset ja 
alueelliset 
päihdestrategiat 
 

 
 
 
 
5-12/2010 

ProGeroSos-
hanke: 
 
Vaasan kaupungin 
oman 
kehittämishankeen 
suunnittelu, 
käynnistäminen 
ja toteutus 
yhteistyössä  
Bower-hankkeen ja 
paikallisten 
toimijoiden kanssa 
 

Ikääntyneiden 
osallisuuden sekä  
toimintakyvyn 
edistäminen 
ehkäisevän 
gerontogisen 
sosiaalityön keinoin 
 
Sosiaalisen 
toiminnan 
vahvistaminen  
ikääntyneiden 
palveluissa 

Selvitys: 
Gerontologisen 
sosiaalityön 
haasteet 
pohjoismaisessa 
kontekstissa 
ja 
levittäminen 
kehittämis- 
verkostoissa ja  
SB:n kotisivuilla 
 
 
Mallinnus: 
Gerontogisen 
ehkäisevän 
sosiaalityön 
pohjalainen malli 
(valmistuu 5/2011) 
 
 
 

Ikä-Kaste-
tavoitteiden 
tukeminen 
 
Ikääntyneiden 
terveyden ja 
hyvinvoinnin 
vahvistaminen  
 
Yhteistyö Bower-
hankkeeseen ja 
Innokylään 
 
Pohjanmaa 
maakunta 
suunitelman 
tavoitteiden 
tukeminen 
 
SonetBotnian 
erityistehtävän 
toteuttaminen  
 
 

2/2010- 
 
 
 
 
jatkuu 
5/2011 

Artikkeli: 
Maahanmuuttaja 
hyvinvoivana 
pohjalaisena 
 
Vaasan Yliopiston 

Pohjoismaisen 
tiedon välittäminen 
maahanmuuttajien 
työllistymisen 
edistämiseksi 
alueellisessa 

Maahanmuuttajien 
integraation 
edistäminen  
kestävän alueellisen 
hyvinvointi- 
rakenteen tuella 

SoNETBotnian  
erityistehtävän, 
Pohjanmaan 
Liiton, 
THL:nVaasan 
yksikön kansal-

 
 
 
12/10 



julkaisu > BoWer-
verkoston toiminto 

kontekstissa   
- julkaisu kevät-11 

lisen tehtävän ja 
Bower-verkoston 
sekä Osallisena 
Suomessa- 
hankkeen  
tavoitteiden 
tukeminen  
 

Selvitys: 
Sosiaali- ja hyvin-
vointialan 
kehittämisrakentet   
Ruotsissa, Norjassa 
ja Tanskassa 
 
 

 
Sosiaalialan 
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Vertailutiedolla  
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hyvinvointialan 
palvelu-  
ja 
rakennemuutoksiin 
 
Selvitys julkaistaan 
2/11 ja levitetään 
eri verkostoihin 

 
Sotelaluekokeilu 
ja 
Paras-hankeen 
tavoitteiden 
tukeminen 
 
Oskejen 
kehittämisraken- 
ne ja tiedontuo-
tanto tehtävien 
tukeminen 

 
11/2010 – 
 
 
 
 
1/2011 

Muu asiantuntija- 
vaikuttaminen: 
 
Köyhyyden 
teemavuoden 
seminaarit:  
1) Kuka kuulee 
köyhää maahan- 
muuttajaa 
(kansallinen- 
yhteistyössä THL:n 
kanssa) 
2) Lapsiperhe köy-
hyyttä Pohjanmaalla 
(alueellinen- STKL) 
 
 
 
Alustus 
seminaarissa:  
Pienet Pohjalaiset 
Päihdepäivät 
11/2010 
 
 
 
 
 
Osallistuminen 
erilaisiin työ- ja 

 
 
 
 
 
Köyhyyden 
ajankohtaisten 
pohjoismaisten 
kysymyksenasettelu
jen näkökulma 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruotsin 
päihdepalvelujen 
kehittämistyön ja 
lainsäädäntö-
muutoksen 
valmisteluprosessin 
kuvaaminen 
 
 
 
 
Pohjoismaisen 

 
 
 
 
 
Köyhyyden 
ajankohtainen 
pohjoismainen 
näkökulma  
osallistujat n.100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
osallistujat n. 120 
 
esitelmä SB:n koti- 
sivuilla ja Välittäjä- 
hankkeen 
kotisivuilla 

 
 
 
 
 
 
EU:n köyhyyden 
teemavuosi 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiedontuotta-
minen kehittämis-
verkostoille 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4/2010 
 
 
 
 
8/2010 
 
 
 
11/2010 



kehittäjäverkostojen 
toimintoihin  
 
 
 
 
Osallistuminen 
hankesuunnitteluun  

tiedon tuottaminen 
ja integroiminen 
kehittämis- 
toimintaan 
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