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SONet BOTNIAn toiminnan arviointi vuodelta 2018 
Keski-Pohjanmaalla   
 
 
Vastaajien kokonaismäärä: 8 
 
1. Vahvistaa sosiaalialan ammatillista osaamista ja identiteettiä 
Vastaajien määrä: 8 

 
 

 n Prosentti 

1 = ei toteutunut 0 0% 

2 = toteutui huonosti 0 0% 

3 = toteutui kohtalaisesti 3 37,5% 

4 = toteutui hyvin 2 25% 

5 = toteutui erittäin hyvin 3 37,5% 

 
2. Avoin arviointini teeman toteutumisesta 
Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

SonetBotnian resurssit ovat alueella kapeat joten toiminnan vaikuttavuutta on arvioitava 
realistisesti suhteessa käytettäviin resursseihin. 

SONet BOTNIA:n valmistelema aikuissosiaalityön kehittämishanke ProSos on tukenut 
aikuissosiaalityön kehittämistä Keski-Pohjanmaalla. Hankkeen aikana on vahvistettu 
yliopistoyhteistyötä, mallinnettu aikuissosiaalityön palveluita, kehitetty sosiaalista kuntoutusta ja 
taloussosiaalityötä. Järjestänyt erilaisia koulutuksia. Ollut kehittämisen tukena eri hankkeissa 
Lape, ProSos ja Ios. Koordinoi sisäisiä kehittämishankkeita. 

Tähän osaa vastata paremmin koulutussektori ja alalla työskentelevät. Ehkä jäänyt 
soteuudistuksessa hieman jalkoihin, vaikka toimia toteutettukin. 

SONet BOTNIAn toiminnassa pidetään aktiivisesti yllä sosiaalialan ammatillista osaamista ja 
identiteettiä. SB on aktiivisesti ollut järjestämässä koulutuksia yms. tilaisuuksia, jotka osaltaan 
tukevat sosiaalialan ammatillisen osaamisen kehittymistä. SB toteuttaa hankkeita (esim. nyt 
PROSOS), joissa sosiaalialan ammatillista osaamista ja sitä myötä identiteettiä vahvistetaan. 
Mielestäni tämä on yksi niitä SONet BOTNIAn toiminnan osa-alueita, joka toteutuu vahvimmin. 
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3. Muodostaa strategisia yhteyksiä ja kumppanuuksia 
Vastaajien määrä: 8 

 
 

 n Prosentti 

1 = ei toteutunut 0 0% 

2 = toteutui huonosti 0 0% 

3 = toteutui 
kohtalaisesti 

3 37,5% 

4 = toteutunut hyvin 4 50% 

5 = toteutunut 
erittäin hyvin 

1 12,5% 

 
4. Avoin arviointini teeman toteutumisesta 
 
Vastaajien määrä: 3 

Vastaukset 

Aktiivinen asiakasraatien kehittäjä ja koordinoija. Järjesti aikuissosiaalityön tiloissa yhden 
työikäisten asiakasraadin, jossa esiteltiin aikuissosiaalityötä ja palveluohjauskeskustoimintaa. 

Ohjausryhmä on kattava ja monipuolinen edustuksellisuudeltaan. 

SONet BOTNIA on hyvin verkostoitunut toiminta-alueellaan ja myös sen yli. Esimerkiksi 
hankkeissa on kumppanuuksia ja normaalitoiminnassa laaja-alaisia verkostoja. Olisiko POSKEn 
suuntaan mahdollista kehittää lisää yhteistyötä? 

 
5. Edistää käytännön hyvinvointiosaajien, tutkimus- , koulutus- ja kehittämistoimijoiden verkoston 
muodostumista 
Vastaajien määrä: 7 
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 n Prosentti 

1 = ei toteutunut 0 0% 

2 = toteutui huonosti 0 0% 

3 = toteutui 
kohtalaisesti 

1 14,28% 

4 = toteutunut hyvin 5 71,43% 

5 = toteutunut erittäin 
hyvin 

1 14,29% 

 
6. Avoin arviointini teeman toteutumisesta 
Vastaajien määrä: 3 
 

Vastaukset 

SONetBOTNIA on nostanut esille sosiaalialan kehittämisen merkitystä eri yhteyksissä 

Ohjausryhmä on kattava ja monipuolinen edustuksellisuudeltaan. 

SONet BOTNIA koordinoi useita eri verkostoja ja/tai toiminnallaan tukee niiden toimintaa. SONet 
BOTNIA on myös itse aktiivinen osallistuja monissa verkostoissa ja tuo niihin oman 
asiantuntemuksensa. 
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7. Kestävien kehittämisrakenteiden integroituminen sosiaali- ja terveydenhuollon eheäksi 
kokonaisuudeksi 
Vastaajien määrä: 8 

 
 

 n Prosentti 

1 = ei toteutunut 0 0% 

2 = toteutui huonosti 0 0% 

3 = toteutui kohtalaisesti 4 50% 

4 = toteutunut hyvin 3 37,5% 

5 = toteutunut erittäin hyvin 1 12,5% 

 
8. Avoin arviointini teeman toteutumisesta 
Vastaajien määrä: 4 
 

Vastaukset 

Elettiin muutoksen (maakunta ja sote) valmistelun aikaa. 

Pitänyt esillä TKI rakenteen merkitystä ja järjestänyt suunnitteludialogin asian tiimoilta. 

Soteuudistus Keski-Pohjanmaalla nosti sosiaalin esiin, vaikkakin se tuntuu edelleen jäävän 
terveyden- ja erityissairaanhoidon jalkoihin. SONet BOTNIAn K-P:n alueen työntekijäpanos, 
keskeinen rooli ja ohjausryhmätyöskentely monialaisesti vaikutti kuitenkin mielestäni tässä 
merkittävästi. 

Keski-Pohjanmaalla toimii Soite-kuntayhtymä, johon on integroitu sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut Soiten toimialueella kokonaisuudeksi. SONet BOTNIA pyrkii Soitessa edistämään 
toiminnallaan integroitumista ja pitää aktiivisesti yllä integraation kehittämistä. Käytännön tasolla 
aidossa integraatiossa on vielä paljon tehtävää. Kyse on myös organisaatiokulttuurien 
muutoksesta ja se vie aikaa vuosia. 
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9. Kehittää ja systematisoi aluellista tietotuotantoa 
Vastaajien määrä: 8 

 
 

 n Prosentti 

1 = ei toteutunut 0 0% 

2 = toteutui huonosti 1 12,5% 

3 = toteutui kohtalaisesti 3 37,5% 

4 = toteutunut hyvin 4 50% 

5 = toteutunut erittäin hyvin 0 0% 

 
10. Avoin arviointini teeman toteutumisesta 
Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Maakuntauudistuksen suunnittelu vei aikaa toiminnalta. 

Tehnyt mm. Kansa koulu hankkeeseen liittyvää tiedotusta. Kouluttanut kirjaamisvalmentajia. 

Toteutui paremmin, kun tähän oli oma työryhmänsä. 

SONet BOTNIA on ollut aktiivisesti edistämässä Keski-Pohjanmaalla Kansakoulu-hankkeen 
toimintaa. Tietotuotantoon tarvitaan suunnitelmallisuutta ja vahvaa yhteistyötä. Tarvitaan tietysti 
myös valtakunnantason tietoa sote-palvelujen tulevasta organisoitumisesta. Tässä on vielä paljon 
tehtävää. 
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11. Hyödyntää omassa toiminnassaan sekä osaamiskeskusverkostossa pohjoismaisen 
yhteistyön erityisasiantuntijuutta 
Vastaajien määrä: 8 
 

 
 

 n Prosentti 

1 = ei toteutunut 0 0% 

2 = toteutui huonosti 2 25% 

3 = toteutui kohtalaisesti 5 62,5% 

4 = toteutunut hyvin 1 12,5% 

5 = toteutunut erittäin hyvin 0 0% 

 
12. Avoin arviointini teeman toteutumisesta 
Vastaajien määrä: 4 
 

Vastaukset 

Hyödyntämisestä puhuttiin, mutta ei edennyt aikapulan takia. 

Tiedottanut aiheeseen liittyvistä julkaisuista ja 

Ei tietoa muusta kuin Ruotsiin suunnatun tutustumismatkan peruuntumisesta. 

Tämä SONet BOTNIAn toiminnan osa-alue ei ole näkynyt kovinkaan vahvasti. Oikeastaan en 
tiedä kovin hyvin, mitä tapahtumia tällä saralla on viime aikoina ollut, vaikka olen Keski-
Pohjanmaan alueellisen ohjausryhmän jäsen. 
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13. Edistää toiminta-alueensa ihmisten hyvinvointia ja sosiaalisten oikeuksien toteutumista 
Vastaajien määrä: 8 

 
 

 n Prosentti 

1 = ei toteutunut 0 0% 

2 = toteutui huonosti 0 0% 

3 = toteutui kohtalaisesti 2 25% 

4 = toteutunut hyvin 5 62,5% 

5 = toteutunut erittäin hyvin 1 12,5% 

 
14. Avoin arviointini teeman toteutumisesta 
Vastaajien määrä: 3 
 

Vastaukset 

SONEtBOTNIA on tehnyt yhteistyötä maakunnan järjestöjen kanssa. Oli mukana 
suunnittelemassa ja toteuttamassa Soite ja järjestöt tapahtumaa. 

Näkyvyys tässä julkisesti heikko, työntekijäresurssin kautta varmasti työtä tehdään. 

SONet BOTNIAN toiminnan lähes kaikki teemat liittyvät ihmisten hyvinvoinnin ja sosiaalisten 
oikeuksien toteutumiseen joko suoraan tai välillisesti. Ehkä ulospäin voisi näistä asioista tuoda 
enemmän tietoa ja/tai kannanottoja. 

 
15. Mitä muuta haluan todeta SONet BOTNIAN vuoden 2018 toiminnasta 
Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Toiminnassa näkyi maakunta- ja soteuudistuksen tulon odotus. Se vaikutti jonkin verran 
sisältöihin. 

SONetBOTNIAN kehittämissuunnitelmia on osallistunut aktiivisesti aikuissosiaalityön 
kehittämiseen Maakunnassa ja valtakunnallisessa verkostossa. Kehittämissuunnitelija veti 
verkostodialogin aikuissosiaalityön kehittämispäivässä. 

Haasteellinen vuosi rahoituksen turvaamisen ja soteuudistuksen aiheuttaessa epävarmuutta. 
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Keski-Pohjanmaan kehittämissuunnittelija Iiris Jurvansuu hoitaa tehtäväänsä vahvalla 
asiantuntemuksella ja innostuksella. Kiitokset Iirikselle! Koko SONet BOTNIAn tiimi ansaitsee isot 
kiitokset! Pienellä porukalla saatte paljon aikaiseksi.  
Ehkä esim. Soitessa likikään kaikki työntekijät eivät vielä tiedä, mikä SONet BOTNIA on ja mitä se 
tekee. Iiris Jurvansuun useimmat Soitessa työskentelevät sen sijaan tuntevat vähintäänkin nimen 
perusteella. 

 
 


