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STRATEGIASTA JOHDETUT KESKEISET TOIMINTASUUNNITELMAN  
PAINOPISTE-ALUEET JA - SISÄLLÖT 

 
MITÄ ON TEHTY/MITEN ON TOTEUTUNUT 2020 
 

 
HUOMIOITA JATKOON: 

  
1. Sosiaalialan käytännön 

läheinen kehittäminen ja 
integroituvat palvelut  

 
sekä  

 
2. Sosiaalisen vahvistaminen  

 
- Yleinen sosiaalialan 

osaamiskeskustoiminta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sosiaalihuollon kehittämisohjelma osana 

Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskusohjelmaa - suunnitelman 
toteutuksen tukeminen  
 

- Soite 2.0 sote-keskus –hankkeen 
toimeenpanon tuki  
 
 
 
 
 
 
 

Keski-Pohjanmaan alueohjausryhmä piti kuusi  
kokousta vuoden aikana. 
Ohjausryhmän lisäksi resurssina kehittämis-
suunnittelija 1 htv sekä kehitysjohtajan ja 
toimistosihteerin resurssia SeAMK:ssa. 
 
Kehittämissuunnittelija on mukana sosiaalityön 
palvelualuejohtajien ja johtavien 
sosiaalityöntekijöiden kuukausikokouksessa, jonka 
puheenjohtaja on Soiten sosiaalijohtaja. 
Osallistuminen onnistui sovittaa työviikkoon 5 
krt/vuosi.    
 

Soite 2.0 sote-keskus –hankkeen valmistelua ja 
hankkeen toteuttamista koordinoi SONet BOTNIAn 
kehittämissuunnittelija. Hanke sisältää sosiaali- ja 
perusterveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujen 
vastaanottoja yhteensovittavan toimenpide-
kokonaisuuden. Siihen sisältyvät mm. osahankkeet  

- Sosiaalityön kehittäminen ja integraatio 
(Toteutetaan valtakunnallista suunnitelmaa 
Sosiaalihuollon kehittämisohjelma osana 
tulevaisuuden sote-keskus –ohjelmaa)  

- Ikääntyneiden OmaSoite  
- Perhekeskuksen kehittäminen,  

Lisäksi Soite 2.0 sote-keskus hankkeeseen sisältyvät 
osahankkeet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

 
Soiten organisaatio-
muutoksen myötä 
kehittämispalvelujen 
palvelualue muuttuu  
vuoden 2021 alusta 
lähtien Osallisuus ja 
kehittämisen tuki 
vastuualueeksi, 
palvelualueella Johdon 
tuki ja tuotannon 
tukipalvelut.  
Organisaatiomuutokse
sta aiheutuvalla 
toimintaympäristön 
muutoksella tulee 
mahdollisesti  olemaan 
jonkin verran 
vaikutuksia myös 
SONet BOTNIAn 
tehtävien hoitamiseen 
Keski-Pohjanmaalla.    
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- 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  

 
 

 
 

sekä kokemusosaamisen ja järjestöyhteistyön 
edistämisestä maakunnassa. 
 
Makunnallistuva aikuissosiaalityö – verkostossa K-P:n 
edustajina ovat Marja Paananen, Tarja Oikarinen-
Nybacka ja Iiris Jurvansuu. Teemoina käsittelyssä mm. 
sosiaaliala tulevaisuuden sote-keskus-hankkeissa ja 
vastaaminen korona-epidemian aiheuttamiin 
palvelutarpeisiin sosiaalihuollossa. 
 
Suunnitelmassa mainittujen substanssialojen 
teemasarjoja ei järjestetty, mutta digitaalisten 
sosiaalipalvelujen teemasta järjestettiin.   
 
Maakuntien toiminnassa painottui vahvasti 
Tulevaisuuden sote-keskus – ja 
rakenneuudistushankkeiden valmistelu. Niissä 
yhteistyötä tehtiin jonkin verran omilla 
yhteistyöalueilla, Soitessa Pohjois-Suomen maakuntien 
ja sosiaalialan osaamiskeskuksien yhteistyössä. 
 
Kolmen pohjalaismaakunnan yhteistyössä painottui 
ESR -hankkeiden ja VTR –tutkimushankkeiden 
valmistelu.  
 
Osallistuttiin Pohjoisen alueen Osaamis- ja 
tukikeskustoiminnan valmisteluun osana Soiten 
Rakenneuudistus –hanketta. Hankkeen päätoteuttaja 
on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Hanke sai 
rahoituksen vuosille 2020-2021. 
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- ENTER – Eteenpäin elämässä! – ESR –

hankkeen toteutuksen tuki  
 

 
 
 

- TASOS – Taloudellinen toimintakyky ja 
osallisuus (ESR, hallinnoi Jyväskylän 
yliopisto/ Kokkolan yliopistokeskus 
Chydenius) –hanketuki ja yhteistyö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ENTER – Elämässä eteenpäin! -hankkeen toiminnan 
tuki pienessä määrin.  Hankkeessa kehitetään matalan 
kynnyksen liikkuvaa toimintamallia päihdetyöhön 
Keski-Pohjanmaalla (ESR, Soite hallinnoi). Hankkeen 
väliarviointiin osallistuminen. 
 
TASOS – Taloudellinen toimintakyky ja osallisuus (ESR, 
Jyväskylän yliopisto/ Kokkolan yliopistokeskus 
Chydenius hallinnoi) –hankkeeseen Soiten alueen 
osahankkeen valmistelun koordinointi. 
Hankeyhteistyössä mukana Keski-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus KOSKE sekä kuntia ja kaupunkeja 
Keski-Suomesta. Hanke sai myönteisen 
rahoituspäätöksen, hankkeen kesto 8/2020 – 2/2023. 
Soiten osahanke sisältää 8,5 kk kehittäjätyöntekijän 
resurssin.  
 
MUKAAN –hanke, (ESR TL 5, hallinnoi Kaustisen 
seutukunta). SONet BOTNIA yhteistyökumppani. 
Hankevalmistelun tukea. Hanke sai myönteisen 
rahoituspäätöksen ja käynnistyi loppuvuonna.  
 
Kehittämissuunnittelija koordinoi Keski-Pohjanmaan 
Työkyky –hankkeen valmistelua ja tuki hankkeen 
käynnistämistä vuoden loppupuolella.   
 

  Lasten, nuorten ja lapsiperhepalvelujen 
kehittäminen, m.l. lastensuojelu ja OT-
kehittäminen 
 
- Monialaisen lastensuojelun 

kehittämishanke –yhteistyöhön 
osallistuminen  

 
Sote –uudistukseen liittyvän Monialainen 
lastensuojelu Pohjois-Suomessa 2020-2022 -
hankkeeseen Keski-Pohjanmaan osahankkeen 
valmisteluun osallistuminen. Hankkeen hallinnoi 
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Poske. 
Hanke sai rahoituspäätöksen vuoden lopussa.  
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Yhteistyö Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn kuntien 
LAPE-yhteistyöryhmän kanssa lasten ja nuorten 
palveluja koskevien hankkeiden valmistelussa. 
 
Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä eteenpäin - YEE –
hankkeen (ESR) valmisteluun osallistuminen Keski-
Pohjanmaan maakunnan kehittämistarpeiden 
välittäminen hankevalmistelun koordinoijalle. SONet 
BOTNIAlla on osahanke tässä THL:n koordinoimassa 
hankkeessa.  
 

 

  Ikäihmisten palvelut / muuta 
 
 
 
 

RoboSote –hanke käynnistyi 3/20, tavoitteena 
hyvinvointialojen teknologiakehityksen verkoston 
luominen ja tarvittava terveysteknologian innovaatio-, 
demonstraatio- ja kehitysympäristö sekä toimintamalli 
yhteistyölle. (EAKR, hallinnoi Centria amk) 
 

Perhe- ja omaishoitokeskuksen osahanke Soite 2.0 
sote-keskus –hankkeessa sisältää vanhusten, 
vammaisten ja lapsiperheiden omais- ja perhehoidon 
kehittämistä. 

 

 

  Vammaispalvelut / muuta 
 

 

Kehitysvammaiset osallisina Green Care –palveluiden 
kehittämisessä osaksi työ- ja päivätoimintaa -
hankkeen toteutuksen tukemista toimijaryhmässä ja 
ohjausryhmässä (ESR, hallinnoi Centria amk) 
 
Osallistuttiin Soiten hakemusvalmisteluun 
Henkilökohtaisen budjetoinnin pilottihankkeesta. 
Hanke sai kielteisen rahoituspäätöksen.  

 

Hankkeelle 
myönnettiin jatkoaika 
8/21 loppuun saakka, 
mm. koronasta 
johtuvia hidasteista 
hankkeen 
toteutuksessa 
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3. Sosiaalialan alueellisen ja 
tutkimuspohjaisen 
tietotuotannon tukeminen 

 
- Sote- TKIO – suunnitelman valmistelu 
edellisen maku-sote- TKIO –alkukartoituksen 
pohjalta; mahdollisesti osana Soite 2.0 
Rakenneuudistus -hanketta 

 

 
TKIO –suunnitelmaan liittyvää haastatteluaineiston 
käsittely hyvinvointikoordinaattori Tuija Tuorilan 
kanssa eteni alkuvuodesta ja keskeytyi keväällä. 
Rakenneuudistus –hankkeeseen valmisteltiin TKI-
suunnitelman osahanke, jonka toteuttaminen ei 
käynnistynyt 2020 Soiten johdon linjauksesta.  
 
SONet BOTNIAn kehittämissuunnittelija on mukana 
Soiten Digityöryhmässä ja Tiedon johtamisen 
työryhmässä, joissa koordinoidaan digitaalisten 
palveluiden kehittämistä ja tiedon johtamisasioita.  
 
Osallistuttiin historian ensimmäiseen sosiaalialaa 
koskevaan valtion tutkimusrahoituksen haun 
valmisteluun.  SONet BOTNIA oli mukana neljässä 
tutkimushankkeessa, joista kolme sai joulukuussa 
myönteisen rahoituspäätöksen. 
Kehittämissuunnittelija osallistui valmisteluun 
välittäen ja keräten tarvittavia tietoja Keski-
Pohjanmaalta ja Soitesta, SONet BOTNIAssa 
valmisteluista vastasi kehitysjohtaja Arto Rautajoki.   
 

 

  
4. 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  

 

 
Valmistelu ei edennyt, asian merkittävyydestä ei ole 
riittävää yhteisymmärrystä.  
 
Kehittämissuunnittelija on SONet BOTNIAn edustajana 
mukana Soiten osaamisen kehittämisen työryhmässä.  
 

TKIO-yhteistyön 
valmistelun toivotaan 
jatkuvan ja selkiytyvän 
SONetBOTNIAn, Soite 
2.0 Rakenneuudistus –
hankkeen ja koulutus-
organisaatioiden 
yhteistyössä.  
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5. Sosiaalialan ja 
monialaisen tiedonhallinnan 
ja tietojohtamisen 
edistäminen –sekä 
digitaalisuuden 
hyödyntäminen 
sosiaalipalvelujen 
kehittämisessä 
 

 
- 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   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dialogisten menetelmien käytön 
edistäminen ja verkostokoordinaattori-
toiminta 

 

 
Maakunnallisen kirjaamisvalmentajien verkoston 
koordinointi jatkui pienimuotoisena (2/vuosi).  Kansa-
koulu III-hankkeen toteutukseen osallistuminen. 
Toteutettiin hankkeelle kirjaamisasiantuntijoiden 
koulutustarvekartoitus ja rekrytoitiin osallistujat 
kirjaamisasiantuntijan peruskurssin ja kertauskurssin 
verkkokurssien pilotointiin. 
Kanta-liittymisen valmisteluun Soitessa nimettiin 
työryhmä ja hankkeelle rekrytoitiin työntekijät, myös 
Soite 2.0 –Rakenneuudistus –hankkeeseen.  
SosDigi –teemailtapäivän järjestäminen 4.3. Mm. 
AVAIN –mittarin, Omaolon ja Suomi.fi –palvelun 
esittelyä. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan SosDigi –
teemailtapäivien tiedotusta ja ”kisakatsomon” 
järjestäminen K-P:lla  
 
PTT-prosessin (Paljon tukea tarvitsevat), 
monipalveluasiakkaiden prosessin päivittäminen ja 
käyttöönotto on sisällytetty Soite 2.0 sote-keskus –
hankkeeseen ja kehittämissuunnittelija toimii projektin 
koordinoijana. 
 
Soite 2.0 sote-keskus –hankkeessa digitaalisten 
palvelujen kehittäminen läpäisyperiaatteena kaikissa 
osahankkeissa.  
 
Dialogisiin menetelmiin liittyvä alueellisen 
verkostokoordinaattorin tehtävä siirtyi vuonna 2019 
SONet BOTNIAn kehittämissuunnittelijalle. Soiten 
johtoryhmä hyväksyi vuoden 2020 alussa dialogisten 
menetelmien toimintamallin Soitelle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dialogisten 
menetelmien käyttö ja 
kysyntä lisääntyivät 
merkittävästi vuoden 
loppua kohden, sekä 
alueellisina ja 
hankkeisiin liittyvien 
ennakointidialogien  
että asiakastyössä 
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Vuoden aikana järjestettiin 8 kpl verkostodialogeja. 
Veko- ja Läheisneuvonpidon koollekutsujien yhteinen 
verkostotapaaminen järjestettiin 8 krt. Uusia 
verkostokonsulttikoulutuksen osallistujia ilmoittautui 6 
henkilöä 2021-2022 THL:n järjestämään 
monimuotokoulutukseen. 
 
Kansainvälisen sosiaalityön päivän merkeissä 
valmisteltiin Sosiaalityön ajankohtaispäivä 
maaliskuulle yhteistyönä Centria amk:n, Jyväskylän 
yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, 
Soiten ja  SONet BOTNIAn kanssa. Tapahtuma 
kuitenkin peruttiin koroan vuoksi.  
 
Mukana Soiten sosiaalityön satoseminaarissa 26.11. 

käytettävien dialogien 
muodossa.  
 

 

  
6. Pohjoismainen 
erityistehtävä - hyödyntää 
omassa toiminnassaan sekä 
osaamiskeskus -verkostossa 
pohjoismaisen yhteistyön 
erityisasiantuntijuutta 
 

 
- 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  

 
SONet BOTNIAn raportti opintomatkasta (12/2019) 
Tanskaan; Tanskan TKI-rakenteisiin pureutuvan 
opintomatkan tuloksia hyödynnettiin mm. kutsumalla 
Tanskasta asiantuntijapuheenvuoro Marc 
Johanssonilta Kokkolassa järjestettäville Pienille 
pohjalaisille mielenterveys- ja päihdepäiville. Koronan 
takia PPP-päivät toteutettiin verkkotapahtumana 
videoitujen esitysten avulla, mihin myös Johanssonin 
esitys videoitiin. 

 

  
7. Järjestöjen ja julkisen 
kumppanuuden 
vahvistaminen 

 
- Järjestöyhteistyö  
 
 
 

 
Järjestöyhteistyö on kanavoitunut erityisesti 
hankeyhteistyössä ja uusien hankkeiden valmistelussa. 
Vuonna 2020 jatkuvat mm. Kosti ry:n hallinnoimat 
Verna, OLKA ja Järjestö 2.0 –hankkeet. 
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- Osallisuus  

 
Soite 2.0  sote-keskus- ja Rakenneuudistus hankkeisiin 
tuli osahankkeita, joihin järjestöjä osallistuu, kuten 
Kokemusosaamisen monipuolinen hyödyntäminen.  
 
Eri yhdistyksien kanssa on valmisteltu ja tuettu muiden 
STEA-rahoitteisten hankkeiden valmistelua 
maakuntaan; 6 hanketta meneillään yhteistyössä 
Soiten eri toimi- ja palvelualueiden ja järjestöjen 
yhteistyönä.  
 
Soiten asiakasraatien toiminnassa täyttyi 4 vuoden 
toiminta-aika ensimmäisen kauden raatilaisilla. 
Kehittämissuunnittelija on ollut mukana 
asiakasraatien kehittämisryhmässä kauden loppuun 
saakka.  

 


