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Keski-Pohjanmaan alueellinen toimintasuunnitelma 
vuosille 2021 – 2022 

 
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, koulutusorganisaatioita, järjestöjä ja muita 
tahoja yhteistyöhön alueellaan 

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

SONet BOTNIAn 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. 
 
 

SONet BOTNIAn yhteiset sisällölliset painopisteet ja maakuntakohtaiset  
toimenpiteet toimintasuunnitelmassa vuosille 2020-2021 

 

Läpäisevä periaate on sosiaalisen vahvistaminen ja vaikuttaminen kaikilla painopistealueilla. 

 

1. Sosiaalihuollon käytännönläheinen kehittäminen Keski-Pohjanmaalla 

Palvelualueina työikäisten palvelut/aikuissosiaalityö, lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut ml. 

lastensuojelu, vammaispalvelut sekä ikääntyneiden palvelut. Lisäksi SONet BOTNIA osallistuu paljon 

tukea tarvitsevien PTT -monipalveluasiakkaiden palveluprosessin päivittämiseen ja käyttöönoton 

tukemiseen.  

1.1. Soite 2.0 sote-keskus –hankkeen toimeenpanon tuki osana hankekoordinaatiota  
 

- Sosiaalihuollon kehittämisohjelma osana sote-keskusohjelmaa –erityisesti rakenteellinen 
sosiaalityö 

- Työikäisten sosiaalipalvelujen, ikääntyneiden palvelujen, perhekeskuspalvelujen ja 
kuntoutuksen palvelujen yhteensovittaminen osaksi sote-vastaanottopalveluja  

- PTT –prosessin päivittämisen ja käyttöönoton tuki 

- Digitaalisten palvelujen kehittäminen sekä kokemusosaamisen hyödyntämisen 
monipuolistaminen läpäisyperiaatteina kaikkien yllä mainittujen teemojen kehittämisessä  
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1.2. Sote-uudistukseen liittyvien erillisrahoituksen hankkeiden toteutuksen tuki – 
yhteensovittaen Soite 2.0 sote-keskus- ja Rakenneuudistus –hankkeiden kanssa 
 

- Monialaisen lastensuojelun kehittäminen 2021-2022 Pohjois-Suomessa 

- Keski-Pohjanmaan Työkykyhanke 

 

1.3. Muu substanssialojen hanketoiminnan tuki 
 

- Yhdessä aikuisuuteen – elämässä eteenpäin (YEE) – ESR –toimintalinjan 5 osahankkeen tuki 

- TASOS – Taloudellinen toimintakyky ja osallisuus – ESR –toimintalinjan 5 osahankkeen tuki 

- MUKAAN – Mukana muutoksessa – ESR –toimintalinjan 5 hanke (Kaustisen seutukunta)   

- OLKA –hanke ja järjestöyhteistyön kehittäminen (Kosti ry)  

- ENTER – Eteenpäin elämässä! – ESR –toimintalinjan 5 hanke (Soite)   

 

2. Sosiaalihuollon tiedontuotannon ja tiedonhallinnan kehittämisen tukeminen  
 
SONet BOTNIA vahvistaa sosiaalihuollon tietopohjaa ja vaikuttavuutta kehittämällä alueellista 
tiedontuotantoa ja tiedonhallintaa. Osaamiskeskuksen roolina on toimia alueellisen tiedon 
tuottajana ja analysoijana, välittää tutkimustietoa käytännön toimijoille ja käytännöstä 
nousevia tutkimus-/kehittämisideoita tutkijoille, välittää tutkittua tietoa koulutuksen ja 
käytännön vuoropuheluun, sosiaalihuollon/sosiaalialan tiedontuottajan rooli keskusteluihin. 

   

- Sosiaalihuollon VTR-tutkimuksien toteutuksen tuki tutkimushankkeissa, joissa SONet 
BOTNIA on yhteistyökumppanina tai joita toteutetaan Soiten alueella 

- Sosiaalialan digitaalisten ajankohtaiskatsauksien järjestäminen  

- Maakunnallistuva aikuissosiaalityö –verkostoon osallistuminen  

- Sote-alan monialaiseen yhteistyöhön liittyvän tiedontuotannon kehittämiseen 
osallistuminen Soiten tiedon johtamisen työryhmässä ja PTT-hankkeen toteutuksessa  

- Kansa - Koulu III -hankkeen toteutuksen tuki- kirjaamisasiantuntija –valmennuksien 
motivointi ja viestintä 

 

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

vahvistaminen 
 

3.1.  Kehittämisen rakenteiden vahvistaminen  

- Keski-Pohjanmaan sote-kehittämisen TKI –rakenteen ja strategian valmisteluun 
osallistuminen, osana Soite 2.0 Rakenneuudistus –hanketta  

- OT-keskustoiminnan valmisteluun osallistuminen Pohjois-Suomen yhteistyöalueella – 
osana Soite 2.0 Rakenneuudistus –hanketta, jonka aluekoordinaattorin tehtävään 
kehittämissuunnittelijan työpanosta kiinnitetty 50 % vuonna 2021   
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3.2. Kehittämisen menetelmien vahvistaminen 

- Dialogisten menetelmien käytön vahvistaminen: Keski-Pohjanmaan verkostokonsulttien ja 
läheisneuvonpidon koollekutsujien verkoston (VEKO-LNP-verkosto) koordinointitiimissä 
kehittämissuunnittelija verkostokoordinaattorina. Verkostokonsulttien koulutuksen tuki. 

- Kuusi henkilöä osallistuu verkostokonsulttikoulutukseen vuosina 2021-2022. 

Alueellisia koulutuksia 4 pv, dialogien harjoittelun ja reflektoinnin tilaisuuksien 

järjestäminen opiskelijoille. 

- Dialogisten menetelmien käytön tuki mm. kehittämishankkeissa ja hankkeiden 

itsearvioinneissa 

- Huolen puheeksiottaminen (HUPU) – menetelmän koulutuksien toteuttaminen 

- Ennakkovaikutusten arviointiin (EVA) perehtyminen ja menetelmän käyttöön osallistuminen 

- Rakenteellisen sosiaalityön / Sosiaalisen raportoinnin mallin kehittäminen yhteistyössä 
alueen kuntien kanssa, mahdollisesti toteutettavaksi osana sähköistä 
hyvinvointikertomusta (HVK).    

  

4. Pohjoismainen erityistehtävä  
 

- Valtakunnallisen toimintasuunnitelman toimenpiteiden tiedottaminen Keski-Pohjanmaalla. 

- Pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen sosiaalisessa raportoinnissa ja sosiaalialan 

digitaalisten ajankohtaiskatsauksien toteuttamisessa.   

- Interreg Aurora –ohjelman ja mahdollisesti hankkeen valmisteluun osallistuminen  


