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SONet BOTNIAn Keski-Pohjanmaan alueellinen toimintasuunnitelma 
vuosille 2018-2019 

 
Lähtökohdat ja toiminnan yhteiset painopisteet koko SONet BOTNIAn alueella  
 

Kaikkien sosiaalialan osaamiskeskusten yhteisenä missiona on vuosina 2018-2020 varmistaa, 
edistää ja edelleen kehittää tutkimusperustaista sosiaalialan kehittämistä, varmistaa osaamis-
keskusten toimintaedellytykset sekä edistää uusia kehittämisedellytyksiä, -rakenteita ja –sisältöjä. 
Sosiaalialan osaamiskeskukset turvaavat tutkimustietoon, asiantuntijaosaamiseen ja 
lainsäädäntöön perustuvaa sosiaalialan kehittämistä.  
 
SONet BOTNIAn alkuvuoden 2018 strategiapäivässä pohdittiin osaamiskeskustoiminnan 
ajankohtaisia kehittämistyötä ja sen lähiajan toteutusta ohjaavia draivereita. Keskusteluista oli 
poimittavissa mm. seuraavia sisältöjä, jotka yhteisenä työnä alueellisten ja osin myös 
valtakunnallisten toimijoiden kanssa nyt lähivuosina sote- ja maakuntauudistuksen 
murrosvaiheessa on tärkeä ottaa huomioon strategisesti ja toimeenpanossa:  

 sosiaalityön/sosiaalisen merkityksen vahvistaminen nyt ja tulevaisuudessa 

 tietotuotanto & palvelujärjestelmän ajankohtaisiin tietotarpeisiin vastaaminen 

 vaikuttavuuden ja mitattavuuden edistäminen sekä indikaattorityö 

 integraation edistäminen maakunnassa ja organisaatiorakenteissa yli maakuntien 

 vahvan pysyvän ja monialaisen TKKI -rakenteen muodostaminen 

 monialaisuuden varmistaminen 

 asiakkaan osallisuuden ja valinnanvapauden edistäminen (ml. järjestöyhteistyö) 

SONet BOTNIA osallistuu edelleen substanssikehittämisen ohella 2018–2019 sote -ja 

maakuntauudistuksen toimeenpanon valmisteluun ja tukemiseen erityisesti 

 tukien sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-

Pohjanmaan maakunnissa (substanssialueet + rakenteet), ja niiden yhteistyöalueilla sekä 

valtakunnallisesti 

 maakuntalähtöisten ja yhteistyöaluepohjaisten sote-tutkimuksen ja kehittämisen 

rakenteiden (sopimus- ja verkostopohjaiset tai kiinteät rakenteet) valmistelu 

 sosiaalialan osaamiskeskusten toiminnan integroiminen osaksi järjestämislain pohjalta 

muotoutuvia tutkimuksen ja kehittämisen rakenteita (sopimus- ja verkostopohjaisesti tai 

kiinteänä osana rakennetta) 

 sosiaalihuollon digitaalisten palvelujen edistäminen, sisällöllinen kehitystyö, käyttöönotto 

ja asiakaslähtöinen soveltaminen 

Toimintamme tukee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä, ja siinä sosiaalialan ja 

sosiaalityön osaamisen kehittämistä verkostotoiminnan ja muiden valittujen toimenpiteiden avulla. 
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SONet BOTNIAn yhteiset sisällölliset painopisteet toimintasuunnitelmassa vuosille 2018-2019  

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. 

Toimenpiteet ja toteuttaminen Keski-Pohjanmaalla: 

- PRO SOS –hankkeen toteutus  + Maakunnallistuva aikuissosiaalityö –verkosto 

- Kolmen maakunnan yhteisen Lasu -verkoston toimintaan osallistuminen 

- Vammaispalvelujen lainsäädännön ajankohtaispäivä  

- KP-LAPE –kärkihankkeen toteutuksen tuki ja OT-keskustoiminnan valmisteluun 

osallistuminen  

- Gerontologisen sosiaalityön seminaari. Muu vanhustyön kehittäjäverkosto.  

- KP-OTE –kärkihankkeen toteutuksen tuki  

- Maakuntavalmistelun tuki / Monialaista palvelua tarvitsevat työnhakijat –työryhmä 

- Hankevalmistelu ESR Toimintalinja 5  

- valtakunnallisen / yhteistyöalueittain toteutettavan yhteiskehittämötoiminnan 

(mukana THL, STM ja sosiaalialan osaamiskeskusverkosto) kehittäminen, suunnittelu- ja 

koordinointi maakunnissa yhteistyössä lape- verkoston avaintoimijoiden kanssa  

- osallistuminen Osaamis-ja tukikeskuskehittämisen (OT) rakentamiseen ja tukemiseen 

Väli-Suomen yhteistoiminta-alueella maakunnalliset- ja osaamiskeskusalueittaiset 

näkökulmat huomioiden 

- gerontologisen sosiaalityön vahvistaminen asiakasohjauksessa ja palvelurakennetta 

suunniteltaessa -työmuotona mm. gerontologisen sosiaalityön työpajat 

Pohjalaismaakuntien ikäihmisten palvelujen ylimaakunnallisen 

kehittäjäverkostotoiminnan koordinointi (vastuuhenkilöinä Iiris Jurvansuu) 
 

2. Sosiaalialan alueellinen tiedontuotanto: 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 
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2-4: Toimenpiteet Keski-Pohjanmaalla: 

- Keski-Pohjanmaan monialaisen kehittämisen TKI –rakenteen ja toiminnan valmisteluun 

osallistuminen  

- Sote-järjestämisen valmistelun tuki asiantuntijatyöryhmässä 

- Keski-Pohjanmaan hyvinvointitietotuotannon suunnitelman päivittäminen vastaamaan 

maakuntasote-uudistuksen tiedontuotantotarpeita toteutetaan osana maakunnallisen 

TKI –suunnitelman valmistelua 

- Kansa koulu 2-hankkeen toteutuksen tuki ja kirjaamisvalmentajien 

verkostotapaamisten järjestäminen 2 /v 

- Digitalisaatio ja tiedonhallinta sosiaalihuollossa –teeman tiedonvälitystä   
 

5. Pohjoismainen erityistehtävä 

Jatkuu valinnanvapauden teemaan liittyvä selvitystyö ja tulosten jalkauttaminen.  

 

6. Osaamiskeskustoiminnan rahoituksen turvaaminen sote- ja maakuntauudistuksen tukena 

lähivuosiksi ja pysyviin rakenteisiin  

 Osaamiskeskusjohtajan toimenkuvaa 


