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K-P SONet BOTNIA Arviointi 2020 
 
Vastaajien kokonaismäärä: 13 
 
1. Sosiaalialan käytännön läheinen kehittäminen ja integroituvat palvelut 
Vastaajien määrä: 13 

 
 

 n Prosentti 

1 = ei toteutunut 0 0% 

2 = toteutui huonosti 0 0% 

3 = toteutui kohtalaisesti 1 7,69% 

4 = toteutui hyvin 9 69,23% 

5 = toteutui erittäin hyvin 3 23,08% 

 
2. Avoin arviointini teeman toteutumisesta 
Vastaajien määrä: 5 

Vastaukset 

Innovatiivinen hanketyöskentely tukee erinomaisesti tavoitteen saavuttamista. 

kehittäminen on käytännönläheistä 

SONet BOTNIA on ollut keskeisessä roolissa lukuisten sosiaalialan käytäntöjä kehittävien 
kehittämishankkeiden valmistelussa. Ilman SONet BOTNIAn merkittävää roolia ja panostusta ei 
olisi saatu yhtä hyvätasoisia hankehakemuksia ja hankerahoitusta. Tämä panostus tuottaa 
vaikuttavaa tulosta pitkällä aikavälillä, koska niin monia kehittämishankkeita oli valmisteltavana ja 
nyt käynnissä. Euromääräinen avustustulos on loistava maakunnalle ja SONet BOTNIAlle 

Kehittämisen tuki oli hyvin käytännönläheistä ja integroitu erittäin hyvin palveluihin. 
SONetBOTNIA:n toimiminen osana Soiten kehittämisyksikön palvelua palvelee erittäin hyvin 
käytäntölähtöisyyden toteutumista. Sote uudistuksen valmistelun tuki oli ja on merkittävää. 
SONeBOTnian edustaja oli myös mukana valtakunnallisessa aikuissosiaalityön 
kehittämisverkostossa. 
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Toiminnassa näkyy vahvana yhteistyö Soiten ja SB:n kehittämistyössä, mikä edesauttaa tätä. 
Lisäksi laaja edustus ohjausryhmässä tuo tietoon ajankohtaiset, käytännön työhön liittyvät 
kehittämistarpeet. 

 
3. Vahvistaa sosiaalialan ammatillista osamista ja identiteettiä 
Vastaajien määrä: 13 

 
 

 n Prosentti 

1 = ei toteutunut 0 0% 

2 = toteutui huonosti 0 0% 

3 = toteutui kohtalaisesti 1 7,69% 

4 = toteutunut hyvin 8 61,54% 

5 = toteutunut erittäin hyvin 4 30,77% 

 
4. Avoin arviointini teeman toteutumisesta 
Vastaajien määrä: 5 

Vastaukset 

Kehittämistoiminta luo työntekijöille mahdollisuuksia kehittää omaa ammatillista osaamista sekä 
yleisemmin tuoda esiin sosiaalialaa ja täten vahvistaa sekä omaa ammatti-identiteettiä että 
laajemmin sosiaalialan profiilia. 

tuo yhteen alueen osaamista ja näkökulmia 

Järjestöedustajana en ole osallistunut aikuissosiaalityön verkoston, Soiten digityöryhmän ja 
osaamisen kehittämisen työryhmiin. Alueohjausryhmässä sosiaalialan ammatillinen osaaminen ja 
identiteetti ovat olleet hyvin esillä. 

Alueohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja kokoukset ovat olleet informatiivisia ja 
vahvistaneet alueen toimijoiden yhteistyötä. 

Edellinen vastaus viittaa myös tähän, keskeistä myös yhteistyö koulutusorganisaatioiden kanssa. 

 
5. Sosiaalialan alueellisen ja tutkimuspohjaisen tietotuotannon tukeminen 
Vastaajien määrä: 13 
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 n Prosentti 

1 = ei toteutunut 0 0% 

2 = toteutui huonosti 0 0% 

3 = toteutui kohtalaisesti 7 53,84% 

4 = toteutunut hyvin 3 23,08% 

5 = toteutunut erittäin hyvin 3 23,08% 

 
6. Avoin arviointini teeman toteutumisesta 
Vastaajien määrä: 6 

Vastaukset 

Tätä on tehty lähinnä erilaisten hankkeiden puitteissa eri toimijoiden toimesta. Näen kutienkin 
myös tarvetta kehittää paikallista tutkimuspohjaista tiedontuotantoa siten, että siinä laaja-alaisesti 
yhdistyvät eri sosiaalialan toimijat ja heidän intressinsä. 

panos alueen tietotuotantoon positiivinen 

Päästiin alkuun sosiaalihuollon valtion tutkimusrahoituksen kanssa. Asiaa ajettu eteenpäin 
aktiivisesti. 

Alueemme kehittämissuunnittelija on pitänyt oman toimintansa kautta aktiivisesti esillä 
sosiaalialan tietotuotannon merkitystä ja edistänyt sitä aktiivisesti. Sosiaalialan 
valtiontutkimusrahoitushauissa hieno tulos! 

Alueelle saatu hyvin hankerahoitusta teemaan liittyen. 

Viitaten TKIO-suunnitelman toteuttamisen haasteisiin. 

 
7. TKIO - Sosiaalityön ja sote-integroidun tutkimuksen ja kehittämisen 
rakenteiden vahvistaminen 
Vastaajien määrä: 13 
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 n Prosentti 

1 = ei toteutunut 0 0% 

2 = toteutui huonosti 1 7,69% 

3 = toteutui kohtalaisesti 6 46,16% 

4 = toteutunut hyvin 6 46,15% 

5 = toteutunut erittäin hyvin 0 0% 

 
8. Avoin arviointini teeman toteutumisesta 
Vastaajien määrä: 6 

Vastaukset 

Sosiaalialan (tai sote-alan?) TKIO-rakenteen luominen KP:n alueella olisi ensiarvoisen tärkeää, 
on valitettavaa, että asia etenee näin hitaasti. TKIO-rakenne tarjoaisi puitteet, joissa voitaisiin 
systemaattisesti pohtia tieteellisen tiedon yhä laajempaa hyödyntämistä osana käytännön työtä ja 
sen kehittämistä sekä vastaavasti tutkimuksellisen tiedontuotannon yhdistämistä osaksi alueella 
tehtävää kehittämistyötä. Tätä tehdään paljon jo epävirallisesti, mutta virallisen muodon saaminen 
antaisi toiminnalle vahvemman legitimiteetin. 

kehittämisrakenteet vakiintuneet 

Rakenteiden vahvistaminen tärkeä tavoite tulevalle vuodelle. 

Kehittämissuunnittelija on tehnyt sinnikkäästi työtä asian edistämiseksi, mutta Soite -organisaatio, 
johon SONet BOTNIA on Keski-Pohjanmaalla integroitunut, ei ole ymmärtänyt TKIn merkitystä, 
eikä ole mahdollistanut kehittämissuunnittelijalle toimintaa tämän asian kehittämiseksi. Tämä on 
yksi Keski-Pohjanmaan, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja Soiten elinvoimaisuuden, 
palvelujen vaikuttavuuden ja vetovoimaisuuden avaintekijä. Toivottavasti vuoden 2021 aikana 
päästään eteenpäin ja työstämään tätä asiaa vahvemmin myös Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveyspalvelukuntayhtymässä. 

Asiaa on pyritty aktiivisesti pitämään esillä. Vielä tähän ei ole saatu selkeyttä. SONetBOTNIAn 
edustaja on mukana useassa kehittämiseen liittyvässä työryhmässä. 

Viitaten edelliseen vastaukseen. 

 
9. Sosiaalialan ja monialaisen tiedonhallinnan ja tietojohtamisen edistäminen - 
sekä digitaalisuuden hyödyntäminen sosiaalipalvelujen kehittämisessä. 
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Vastaajien määrä: 13 

 
 

 n Prosentti 

1 = ei toteutunut 0 0% 

2 = toteutui huonosti 0 0% 

3 = toteutui kohtalaisesti 1 7,69% 

4 = toteutunut hyvin 8 61,54% 

5 = toteutunut erittäin hyvin 4 30,77% 

 
10. Avoin arviointini teeman toteutumisesta 
Vastaajien määrä: 6 

Vastaukset 

Erityisesti digitaalisuuden hyödyntämisen osalta SB on tehnyt alueella erittäin hyvää ja ansiokasta 
työtä. 

etäkokoukset ja webropol kyselypohjat yms tiedonvaihtovälineet hyvin mukana yhteistyössä 

Digitaalisuuden hyödyntämistä toivon jatkossa vielä enemmän, sosiaalihuolto jää 
terveydenhuollon jalkoihin helposti (tässkin). 

Läpäisyperiaatteella mukana kaikessa SONet BOTNIAn toiminnassa Keski-Pohjanmaalla. Mutta, 
tulokset ja vaikuttavuus eivät näy lyhyellä aikavälillä. Pyrkimys ja suunta on hyvä! 

Aikuissosiaalityössä SONetBOTNIA:n työntekijä ollut aktiivisesti mukana selvittämässä AVAIN 
mittarin käyttöönottoa ja osallistunut sen käyttöönoton suunnitteluun ja hankinnan valmisteluun. 
SONetBOTNIAn työntekijä hoitaa  verkostokoordinaattorin tehtäviä ja edistää ja koordinoi 
verkostokonsulttien työtä. 

Monessa ollaan mukana ja asiat etenevät. 

 
11. Pohjoismainen erityistehtävä - hyödyntää pohjoismaisen yhteistyön 
erityisasiantuntijutta omassa toiminnassa sekä osaamiskeskusverkostossa. 
Vastaajien määrä: 13 
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 n Prosentti 

1 = ei toteutunut 0 0% 

2 = toteutui huonosti 0 0% 

3 = toteutui kohtalaisesti 6 46,15% 

4 = toteutunut hyvin 5 38,46% 

5 = toteutunut erittäin hyvin 2 15,39% 

 
12. Avoin arviointini teeman toteutumisesta 
Vastaajien määrä: 6 

Vastaukset 

On hienoa, että pohjoismainen ulottuvuus on elävä osa SB:n toimintaa tuottaen alueelle selkeän 
lisäarvon. 

Interreg Auroran sosiaalisen Euroopan tavoitteiden arvioinnista selvitys oli hyödyllinen 
pohjoismaiselle yhteistyölle 

Tuli aikaisempaa paremmin esille. Voisi vielä vahvistaa. 

Tanskan opintomatka on ollut tärkeä siihen osallistuville. Johanssonin puheenvuoro oli 
mielenkiintoinen. Mutta, muilta osin pohjoismainen erityistehtävä ei ole minulle näyttäytynyt. 

Tuoneet pohjoismaista asiantuntemusta mm. Mielenterveys ja päihdepäiville. 

Vielä kehitettävää. 

 
13. Järjestöjen ja julkisen kumppanuuden edistäminen 
Vastaajien määrä: 12 
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 n Prosentti 

1 = ei toteutunut 0 0% 

2 = toteutui huonosti 0 0% 

3 = toteutui kohtalaisesti 2 16,67% 

4 = toteutunut hyvin 6 50% 

5 = toteutunut erittäin hyvin 4 33,33% 

 
14. Avoin arviointini teeman toteutumisesta 
Vastaajien määrä: 6 

Vastaukset 

Tässä näen yhteistyön Silta-yhteisöklubin kanssa ensiarvoisen tärkeänä. On hienoa, että SB:n 
alueohjausryhmä tarjoaa myös foorumin kehittää yhteistyötä julkisen sekä palveluja tuottavien 
kolmannen sektorin organisaatioiden välillä. 

hyvä suoritus korona-ajassa 

Hyvä, että Sonet on avain myös järjestötoimijoiden suuntaan. 

Sotealan järjestöt, julkinen maakunnallinen toimija ja oppilaitokset ovat edustettuna 
alueohjausryhmässä ja  mukana yhteistyössä useissa kehittämishankkeissa 

SONetBOTNIA:n työntekijä on tukenut yhdistyksiä mm. hankehakuihin liittyen ja yhdistysten 
edustaja on alueohjausryhmässä. 

Järjestöjen ja julkisen kumppanuuden edistämisessä ollaan edistytty. Edelleen järjestöt toivovat 
kumppanuuden käsittävän yhteistyön toteutumista alkusuunnittelusta käytännön toimintaan. 
Lisäksi olisi hyvä järjestää yhteiskehittämisfoorumeita, työpajoja, joissa kartoitettaisiin yhteisiä 
kehittämistarpeita sekä etsittäisiin niihin yhdessä ratkaisuja. Järjestöjen kuuleminen ei riitä 
osallistamaan tai yhteistyöhön; on huomioitava myös järjestöjen oma toiminnantarkoitus sekä 
vuosisyklit ja toimintasuunnitelmat, joiden pohjalta järjestöjen resurssit myös yhteistyölle 
määritellään. SONet BOTNIAn ohjausryhmässä järjestöedustus on erinomaisesti huomioitu, 
lisäpisteen voisi antaa siitä. 

 
15. Mitä muuta haluan todeta SONet BOTNIAN vuoden 2020 toiminnasta 
Vastaajien määrä: 7 

Vastaukset 
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Kiitos siitä, että toiminta on pysynyt elävänä ja monipuolisena korona-tilanteen aiheuttamista 
haasteista huolimatta. 

Hyvää toimintaa. Jatkakaa samaan malliin.  
SB: rooli ollut tosi vahva Keski-Pohjanmaalla. Hyvä Iiris! 

Aktiivinen toimija alueella, hyvin verkostoitunut. 

Toiminta on ollut linjakasta. Pitää porukoita sopivasti ajan tasalla ja hermolla, mihin suuntaan 
valtakunnassa ollaan menossa. 

Iiris toimii ansiokkaasti ja puhuu joka käänteessä sosiaalisen puolesta. Hänen sitkeytensä ja 
innostavuutensa on ihailtavaa. Kiitos Iiris! Hienoa oli myös saada Arto takaisin SONet BOTNIAn 
toimintaan! 

Suuri kiitos SONetBOTNIalle sosiaalialan käytännön yhteistyön ja verkostojen ylläpitämisestä ja 
kehittämisestä. Aktiivisesta ja todella osaavasta hankevalmistelusta! 

Kaikkiin toimintoihin korona-pandemia toi haasteensa. SB onnistui omassa tehtävässään näihin 
haasteisiin nähden hyvin. 

 
 


