
SONet BOTNIAn toimintasuunnitelman kokonaisuus 2017-2018 

 

1. Lähtökohdat ja toiminnan yhteiset painopisteet 

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn 
vuoden 2017-2018 toimintaa suuntaa edelleen toukokuussa 2014, johtoryhmän 
hyväksymä strategia. Sen keskeisiä linjauksia päivitetään keväällä 2018 ja SONet 
BOTNIAn vuosille 2018-2019 asetettava johtoryhmä hyväksyy uuden strategian. 
SONet BOTNIAn nykyisenä visiona on olla Pohjanmaan maakuntien alueen 
monialainen, ketterä verkostojen kokoaja ja yhteistyön rakentaja, moniosaaja ja 
vaikuttaja sosiaalisen ja hyvinvoinnin tutkimuksessa ja kehittämisessä. Sosiaalisella 
tarkoitetaan arjen sosiaalista toimintaa ja sen areenoita, joita ylläpidetään yksilön, 
yhteisön ja yhteiskunnan vuorovaikutuksessa.  

Väestöpohjaltaan SONet BOTNIAn  kattaa Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja 
Pohjanmaan maakunnat. Maakuntien yhteenlaskettu väestöpohja on noin 442 300 
asukasta. Tämä väestöpohja takaa riittävän vahvan ja kestävän perustan alueellisen 
kehittämisrakenteen toiminnalle ja vahvistaa pohjalaismaakuntien alueen 
keskinäistä yhteistyötä.  

Kaikkien sosiaalialan osaamiskeskusten yhteisenä missiona on vuosina 2018-2020 
varmistaa, edistää ja edelleen kehittää tutkimusperustaista sosiaalialan 
kehittämistä, varmistaa osaamiskeskusten toimintaedellytykset sekä edistää uusia 
kehittämisedellytyksiä, -rakenteita ja –sisältöjä. Sosiaalialan osaamiskeskukset 
turvaavat tutkimustietoon, asiantuntijaosaamiseen ja lainsäädäntöön perustuvaa 
sosiaalialan kehittämistä.  

 

SONet BOTNIA 

• tukee eheän, taloudellisesti kestävän ja vaikuttavan sosiaali- ja 
terveydenhuollon kokonaisuutta 

• tukee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä, ja siinä sosiaalialan 
ja sosiaalityön osaamisen kehittämistä 

• vahvistaa julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä 
• edistää eri hallintokuntien, palvelun tuottajien ja alueiden yhteistyötä 
• tekee sopimusyhteistyötä ja osana maakunnallista tilannetta saa toimijat  

katsomaan lähimaakuntien kanssa eri yhteistyöalueiden ja valtakunnallisia 
tarpeita 



• kehittää ja hyödyntää toiminnassaan sosiaali- ja terveyspalvelujen 
alueellista tiedontuotantoa, tutkimusta ja arviointia 

 

SONet BOTNIAn lähivuosien rakenteellis-toiminnallisena haasteena on: 

• tukea sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua Pohjanmaan, Keski-
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa (substanssialueet + 
rakenteet), ja niiden yhteistyöalueilla sekä valtakunnallisesti 

• luoda maakuntalähtöiset ja yhteistyöaluepohjaiset sote-tutkimuksen ja 
kehittämisen rakenteet (sopimus- ja verkostopohjaiset tai kiinteät rakenteet) 

• integroida sosiaalialan osaamiskeskusten toiminta osaksi järjestämislain 
pohjalta muotoutuvia tutkimuksen ja kehittämisen rakenteita (sopimus- ja 
verkostopohjaisesti tai kiinteänä osana rakennetta) 

• edistää sosiaalihuollon digitaalisten palvelujen sisällöllistä kehitystyötä, 
käyttöönottoa ja asiakaslähtöistä soveltamista sekä niitä ylläpitävien 
rakenteiden muodostumista 

SONet BOTNIAn yhteiset sisällölliset painopisteet toimintasuunnitelmassa vuosille 
2017-2018 ovat: 

1) sosiaalialan käytännön läheinen kehittäminen ja integroituvat palvelut kunta-
maakunta-yhteistyöalueilla ja valinnanvapauden mallissa: 

Painopisteinä olevien substanssialueiden kehittäminen erityisesti 
aikuissosiaalityö, lasten, nuorten ja lapsiperhepalvelujen kehittäminen ml. 
lastensuojelu ja OT-keskuskehittäminen sekä ikäihmisten palvelut. Ikäihmisten 
palveluissa kärkenä on gerontologisen sosiaalityön vahvistaminen. Lisäksi SONet 
BOTNIA osallistuu erityisesti paljon palveluja tarvitsevien ja käyttävien 
asiakkaiden hankkeiden suunnitteluun mm. osallisuus- hyvinvoinnin edistäminen 
ja työllisyys – yhdyspinnat 

 

2) sosiaalialan alueellisen tiedontuotannon: tutkimustietopohjan, sosiaalityön 
sekä muun sosiaalitieteellisen tutkimuksen vahvistaminen sote- ja 
maakuntauudistuksen tukena 

 

3) alueellisten, tutkimuspohjaisten tiedontuotannon rakenteiden ja ketterien, 
dynaamisten tietokäytäntöjen visiointi ja kestävät kehittämisen rakenteet 



4) sosiaalialan ja monialaisen tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen edistäminen 
 

5) pohjoismainen erityistehtävä 
 
- pohjoismainen koottu ja arvioitu tieto valinnanvapauden toteutuksesta 

koko sosiaalialan osaamiskeskusverkoston, sote- ja maakuntauudistuksen 
valtakunnallis-alueellisten yhteistyökumppaneiden käyttöön 

-  
6) osaamiskeskustoiminnan rahoituksen turvaaminen sote- ja 

maakuntauudistuksen tukena lähivuosiksi ja pysyviin rakenteisiin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


