
 
 

SONet BOTNIA PÄHKINÄNKUORESSA: 

 Visio 2015: Pohjanmaan maakuntien alueen sosiaalisen ja hyvinvoinnin kestävän 
kehittämisen kantava rakenne: 

 toimimme osana valtakunnallisesti kattavaa, alueellisesti organisoitunutta sosiaalialan 
osaamiskeskusten verkostoa: 9 lakisääteistä osaamiskeskusta ( kaikkiaan 11) 

 toimintamme pohjautuu sosiaalialan osaamiskeskuksia koskevaan lakiin ja asetukseen 
sekä SONet BOTNIAn johtoryhmän hyväksymään strategiaan ja toimintasuunnitelmaan  

 olemme sopimus- ja verkosto-organisaatio, jonka ylläpitäjiä ovat Vaasan ja  Seinäjoen 
kaupungit sekä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite sekä 
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy: (hallinnollisia sopimuksia tulossa huomattavasti lisää 
vuonna 2018)  

 hallinnollisesti sopimuksesta organisoitunut Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhteyteen, 
mikä toimii SONet BOTNIAn juridisena henkilönä 

 toimintamme on kunta- ja maankuntalähtöistä: kattaa Etelä-Pohjanmaan, Keski-
Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueen 

 valtakunnallisella tasolla ja yhteistyöalueyhteistyössä toimiminen lisääntynyt toiminnassa, 
linkittävä organisaatio valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen välisessä vuoropuhelussa  

 ketterä moniosaaja eheän, kustannusvaikuttavan ja tehokkaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
kokonaisuuden rakentamisessa 

 toimintaa ohjaavat ja ruohonjuuritason aloitteita toimintaan innovoivat Etelä-Pohjanmaan, 
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnalliset ohjausryhmät 

 keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat mm. kunnat, maakuntaliitot, sairaanhoitopiirien 
perusterveydenhuollon yksiköt, yliopistot, ammattikorkeakoulut, järjestöt, Kuntaliitto, 
Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö 
sekä valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusten verkosto 

 tuemme sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä ja osaamisen kehittämistä: 
maakunnalliset/ylimaakunnalliset kehittäjäryhmät ja –verkostot ( mm. lastensuojelu, 
ikäihmisten palvelut, aikuissosiaalityö) 

 kehitämme uusia työkäytäntöjä ja –menetelmiä, tuemme ja annamme asiantuntija-apua 
kehittämisprosesseille ja hankkeille   

 tuotamme, kehitämme ja välitämme alueelle uutta, hyvinvoinnin ja sosiaalialan 
tietotuotantoa 

 tuemme sosiaalityön / sosiaalialan käytäntölähtöistä kehittämistä, rakenteet + toiminta  
 osallistumme sosiaalialan tiedonhallinnan valtakunnalliseen kehittämiseen ja tuemme 

maakunnallista ja  yhteistyöalueen kehittämistä tiedonhallinnassa  
 edistämme sosiaalihuollon digitaalisten palvelujen sisällöllistä kehitystyötä 
 vaikutamme vuorovaikutteisesti kansallisesti ja alueellisesti sosiaali- ja terveydenhuollon 

lainsäädännön, sote- ja maku-uudistuksen sekä sote-palvelujen integraation kehittämiseksi  
 hyödynnämme pohjoismaista yhteistyötä toiminnassamme ja rakennamme pohjoismaisia 

verkostoja sekä tuomme pohjoismaista tietoa, osaamista ja verkostoja koko sosiaalialan 
osaamiskeskusverkoston, sosiaali-ja terveysministeriön ja maakuntien käyttöön  

 tarjoamme keskustelufoorumeita toimijoiden yhteistyön ja alueellisen sosiaalipolitiikan 
kehittämiseksi 




