
                                                                        

SONet BOTNIA / Toimintakertomus 2018  Keski-Pohjanmaa  
 

Vuosi 2018 oli toinen vuosi Keski-Pohjanmaan maakunnallisen sosiaali- ja 
terveyspalvelukuntayhtymä Soiten toiminnassa ja samalla SONet BOTNIAlla toinen vuosi 
integroituneena Soiten kehittämisyksikköön. Osa Soiten kehittämisyksikön henkilöstöstä siirtyi 
vuoden alussa maakuntavalmistelun projektitoimiston kanssa samoihin tiloihin Yritystalo 
Evaldiin Kokkolassa.  SONet BOTNIAn kehittämissuunnittelija – samoin kuin SONet BOTNIAn 
johtoryhmän keskipohjalaiset edustajat osallistuivat monin tavoin vuoden aikana sote- ja 
maakuntauudistuksen valmisteluun. Yhteinen toimisto on mahdollistanut tiiviin yhteistyön ja 
sosiaalialan esillä ja mukana pitämistä varsinkin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, 
osallisuuden, TKIO –toiminnan sekä maakuntastrategian valmistelun teemoissa.   

Alueohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Kokouksissa jäsenten esittämät 

tilannekatsaukset edustamiensa organisaatioiden ajankohtaisista asioista ovat edistäneet 

tiedonvälitystä, toimijoiden verkottumista sekä laajentaneet tilannekuvaa sosiaalialan muutoksista 

maakunnassa. SONet BOTNIA osallistui Kansainvälinen sosiaalityön päivän maakuntaseminaarin 

järjestämiseen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa 21.3.2018. TERVE – SOS –messuille 

järjestettiin yhteisosasto muiden sosiaalialan osaamiskeskuksien kanssa 8.-9.5.2018 

Hämeenlinnassa.  

Vuoden aikana oli tavoitteena tukea sosiaalialan käytännönläheistä kehittämistä sote-
integraatiossa sekä tukea alueellista sosiaali- ja tiedontuotantoa ja tiedolla johtamista sote- ja 
maakuntauudistuksen tarpeisiin. Kehittäminen toteutui vahvasti hankkeiden kautta ja 
osallistumalla sote-maku –uudistuksen valmisteluun.  

1. Sosiaalialan käytännönläheinen kehittäminen  

Aikuissosiaalityön käytäntöjä kehitettiin erityisesti PRO SOS –hankkeessa ja KP OTE –
kärkihankkeessa, joiden toteutuksen tukemiseen SONet BOTNIA osallistui aktiivisesti. PRO SOS-
hankkeen painopisteinä olivat Soitessa palveluohjauksen ja aikuissosiaalityön prosessien 
määrittely. Yhteiskehittäminen oli teemana Kokkolan Yliopistokeskus Chydeniuksen (KYC) 
vetämässä osiossa.  Valtakunnalliseen Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -verkostoon 
osallistuttiin aktiivisesti. Soiten aikuissosiaalityössä toteutettiin palvelujen kehittämisen 
suunnitteludialogi, jossa kehittämissuunnittelija toimi toisena vetäjänä. 

Kärkihankkeessa Keski-Pohjanmaan osatyökykyisille tie työelämään (KP OTE) valmistui 
maakunnan OTE-malli, joka kokoaa yhteen maakunnalliset yhteistointaverkostot 
osatyökykyisten tukemiseksi Opinnoista työelämään, Työtoiminnasta töihin sekä Sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseksi. SONet BOTNIAn kehittämissuunnittelija koordinoi ja raportoi 
hankkeen itsearviointikyselyn.   

Vanhuspalvelujen kehittämisen koordinoinnista vastasi I & O -kärkihankkeen muutosagentti. 
Yhteistyössä järjestettiin työpaja Asiakasohjaus ikääntyneiden palveluissa.  Lapsi- ja 
perhepalvelujen kärkihankkeen LAPE –muutosagentti toimi maakunnan Lape- 
kehittämistoimien koordinoijana. Keski-Pohjanmaa LAPE –maakunnaksi –hanke (KP LAPE) jatkui 
koko Lape -ohjelman kattavilla teemoilla vuoden loppuun saakka. LAPE:n Osaamis- ja tukikeskus 



                                                                        

–toiminnan valmistelu käynnistyi Pohjois-Suomen alueella vasta vuoden loppupuolella. SONet 
BOTNIA kokosi yhteistyössä Jyväskylän yliopiston KYC:n sosiaalityön professorin kanssa 
koosteen Keski-Pohjanmaan alueen resursseista ja odotuksista  OT-keskustoiminnan alaan 
liittyvästä tutkimuksesta ja kehittämisestä.  SONet BOTNIA järjesti ja raportoi KP LAPE-
hankkeen ohjausryhmän ja teemaryhmien itsearvioinnit hankkeen päättyessä. 

Osallisuuden teemassa jatkui Soiteen vuonna 2017 perustettujen Lapsi- ja perhepalveluiden, 
Työikäisten ja Ikääntyneiden asiakasraatitoiminta. Asiakasraatien toimintaa koordinoi ja 
kehittää raatien vetäjistä ja kehittämisyksikön jäsenistä koostuva työryhmä, jonka 
puheenjohtajana on SONet BOTNIAn kehittämissuunnittelija. Asiakasraatien toiminnasta 
valmistettiin vuosiraportti, jonka laati kehittämisyksikön kehittämissuunnittelija Saara Lång.  

Osallisuuden edistämiseen liittyy Centria amk:n hallinnoima ESR-hanke Kehitysvammaiset 
osallisina Green Care palveluiden kehittämisessä työ- ja päivätoiminnassa, missä Soite on 
osatoteuttajana. Kehittämisyksikkö valmisteli vuoden aikana ENTER! – Eteenpäin työelämässä -
hankkeen riippuvuuksista kärsivien toimintakyvyn parantamiseksi. SONet BOTNIA on tukenut 
näiden hankkeiden toteutusta ja valmistelua.  

 

2. Kestävien kehittämisrakenteiden tukeminen ja alueellisen tietotuotannon 
kehittäminen ja systematisoiminen 

SONet BOTNIA toteutti yhdessä Keski-Pohjanmaan maku-valmistelijoidn kanssa toukokuussa 
Maakunnan monialaisen TKI –suunnitteludialogin. Sen pohjalta käynnistettiin maakunnan 
monialainen TKIO-alkukartoitus, jonka kehittämissuunnittelija koordinoi yhdessä Soiten 
hyvinvointikoordinaattori Tuija Tuorilan kanssa. TKIO –alkukartoitus jatkuu vuoden 2019 
puolelle.  

TKI-rakenteita ja toimintamalleja on maakunnassa kehitetty myös Centria 
Ammattikorkeakoulun ja KYC:n yhteistyö- ja pilottihankkeiden valmistelutyössä. Maakunnan TKI 
on vahvistunut ja vahvistumassa, kun teemaverkostojen toimintaa kehitetään 
innovaatioekosysteemien suuntaan. Soiten kehittämisyksikkö ja SONet BOTNIA ovat mukana 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvässä kehittämisyhteistyössä.  

Osaamiskeskuksien yhteisen sosiaalialan tiedonhallinnan valtakunnallisen Kansa –koulu –
hankkeen järjestämän kirjaamisvalmentajan valmennuksen on Keski-Pohjanmaalta käynyt 35 
henkilöä, jotka ovat järjestäneet kirjaamisvalmennuksia 19:ssä organisaatiossa ja koulutettuna 
on kaikkiaan 324 henkilöä.  Kirjaamisvalmentajien verkoston toiminnan jatkon valmistelu on 
kesken. Kansa –koulu 2 –jatkohankkeeseen osallistuu Jyväskylän yliopiston Kokkolan 
yliopistokeskus Chydenius Keski-Pohjanmaalta.  

Osaamiskeskus on edistänyt julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyötä tukemalla maakunnan 
Järjestö 2.0 –hankkeen ja VERNA – vertaistoiminnan kehittämisen hankkeen toteutusta. Soiten 
kehittämisyksikkö valmisteli ja käynnisti järjestöneuvottelukunnan toiminnan vuonna 2018 Keski-
Pohjanmaalla.  SONet BOTNIA osallistui Soite ja järjestöt –tapahtuman valmisteluun ja 
toteuttamiseen 12.12.2018.  
 
 

15.3.2019 Iiris Jurvansuu  



                                                                        

 

 

Keski-Pohjanmaan alueohjausryhmä 2017 – 2019  

  

Soite varahenkilö 

Tarja Oikarinen-Nybacka, sosiaalijohtaja  

Jussi Salminen, kehittämisjohtaja   

Marja Paananen, palvelualuejohtaja    Johanna Alatalo, johtava sosiaalityöntekijä 

Tanja Witick, toimialuejohtaja, 
erityishuoltopiiri 

Miia Luokkanen, vs. palvelualuejohtaja  

Keski-Pohjanmaan liitto  

Anne Sormunen, yhteyspäällikkö Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula  

  
Centria ammattikorkeakoulu   
Pirjo Forss-Pennanen, yliopettaja Anne Jaakonaho, lehtori 
  
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  
Jaana Sinko, koulutuspäällikkö  
  
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius  
Niina Rantamäki, yliopistonlehtori Anu-Riina Svenlin, sosiaalityön yliopisto-

opettaja 
  
Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen 
yhdistys 

 

Leena Veiskola, toiminnanjohtaja Heikki Aspfors, asumispalvelujohtaja 
  
Ventuskartano ry  
Tuija Tuorila  Markku Kallinen, hallituksen puheenjohtaja 
  
Kosti ry   
Sirpa Nevasaari, toiminnanjohtaja  Minna Kallio-Järvinen, hanketyöntekijä 
  
Kokkotyösäätiö s.r.   
Sanna-Mari Levijoki, toimitusjohtaja   
  
SONet BOTNIA   
Arto Rautajoki, kehityspäällikkö, esittelijä sij. Minna Laitila 1.6.-31.12.2018 

sij. Anne Saarijärvi 1.1.-30.6.2019  
Iiris Jurvansuu, esittelijä   
  


