UUTISKIRJE 2/2014
Vuoden toisessa uutiskirjeessä kerromme BoWer-verkoston kuulumiset, tapahtumat ja ajankohtaiset
tiedotettavat asiat. Kevätkaudella on ollut monia mielenkiintoisia tapahtumia. Keskeisimmät tapahtumat
lyhyesti alla.

Tapahtumat ja seminaarit
5.3.2014 pidettiin Vaasan yliopistolla opiskelijoiden kansalaisraati aiheesta ”Lasten, nuorten ja
lapsiperheiden hyvinvointierojen kaventaminen”. Kansalaisraadin tuloksia hyödynnetään mm.
Pohjanmaan hyvinvointistrategian valmistelussa.

7.5.2014 Pidettiin kansankahvila ”Mielettömät vai mielettömän hyvät mielenterveyspalvelut?”
Aiheena oli Vaasan kaupungin mielenterveyspalveluihin ja niiden kehittämiseen vaikuttaminen.
Tilaisuuden järjestivät: Vaasan seudun yhdistykset ry, Vaasan seudun sosiaalipsykiatrinen yhdistys,
Omaiset mielenterveystyön tukena, Suomen mielenterveysseura, Vaasan seudun mielenterveysseura,
Vaasan mielenterveystoiminnan tuki ja Vaasan kaupunki.

Ryhmätyöskentelyä Kansankahvilassa 7.5.2014

23.5.2014 Osallisuusseminaari Vaasassa
Seminaarin pääpuhujana oli Centre for Welfare Reform’in johtaja Simon Duffy Isosta-Britanniasta.
Seminaarissa kuultiin myös Pohjanmaan alueen edustajien näkemyksiä. Lue uutinen seminaarista täältä:
http://www.uva.fi/fi/news/osallisuus_seminaari/
Seminaarin järjestämisestä vastasivat BoWer-verkosto, Vaasan yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos Vaasan yksikkö, Åbo Akademi, Vaasan ammattikorkeakoulu, ammattikorkeakoulu Novia ja Solid
Youth -hanke. Merkittävä rooli seminaarin onnistumisessa ja käytännön järjestelyissä oli BoWerin
hyvinvoinnin ja johtamisen monitieteisellä tutkimusohjelmalla ja sen osallisuutta tutkivalla
teemaryhmällä. Seminaarin taloudellisesta sponsoroinnista vastasivat Vaasan yliopiston sosiaali- ja
terveyshallintotieteen yksikkö, THL Vaasan yksikkö, Vaasan sairaanhoitopiiri, Vaasan seudun
yhdistykset ry, Autismin kirjon pohjalaiset ry sekä BoWer- ja Solid Youth -hanke.

Osallisuusseminaarin pääpuhujana oli Simon Duffy Isosta-Britanniasta.

THL Vaasan tutkijat Anna Forsman ja Johanna Nordmyr osallistuivat 25.–28.5. Göteborgissa
järjestettyyn pohjoismaiseen gerontologian alan seminaariin luento- ja posteriesityksellä. Tutkijoiden
näkökulmana seminaarissa oli ikääntyneiden mielenterveyden edistäminen erityisesti E-interventioiden
kautta. Forsman ja Nordmyr kertoivat alustavia tuloksia @geing Online –projektista, jossa selvitetään
mielenterveyden edistämisen mahdollisuuksia nettipohjaisten ratkaisujen avulla.

Anna Forsman pitämässä luentoa

Johanna Nordmyr posterinäyttelyssä

Tulevia tapahtumia
Seinäjoella järjestetään 4.9.2014 klo 9.30–15.30 Mediwestin auditoriossa (Koskenalantie 16) seminaari
”Sosiaalihuoltolaki – Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen haaste vai mahdollisuus?”. Ohjelma ja
ilmoittautumistiedot tarkemmin osoitteessa: http://www.soste.fi/tapahtumat/koulutus-jatapahtumakalenteri/sosiaalihuoltolaki-sosiaali-ja-terveydenhuollon-yhteinen-haaste-vai-mahdollisuusseinajoki.html

Ensimmäiset Pohjanmaan terveystieteiden päivät järjestetään syyskuussa 18.-19.9.2014. Seminaarin
ohjelma löytyy täältä suomeksi: http://www.uva.fi/fi/sites/bower/ajankohtaista/pttsuomi/ ja ruotsiksi:
http://www.uva.fi/fi/sites/bower/ajankohtaista/pttruotsi/. Ilmoittautuminen on avoinna 15.8.2014 saakka.
Katso lisätietoa seminaarista myös järjestäjien omilta sivuilta:
http://www.vaasa.fi/terveystieteidenpaivat2014

Hoitotieteiden tutkimusseura ja sen Vaasan aluetoimikunta järjestää 8.10.2014 Vaasassa
ajankohtaisseminaarin ”Sähköinen hoitotyön kirjaaminen – olemmeko valmiita”. Paikkana on Åbo
Akademi, Akademisalen (Rantakatu 2). Teemapäivä järjestetään yhteistyössä Åbo Akademin hoitotieteen
laitoksen ja Vaasan keskussairaalan kanssa. Ei osallistumismaksua – kahvi ja lounas ovat
omakustanteisia. Ohjelma ja lisätietoja:
http://www.uva.fi/fi/sites/bower/ajankohtaista/sahkoinen_hoitotyon_kirjaus/

Hallinnon tutkimuksen päivät järjestetään Vaasassa 26.–28.11.2014. Teemana on tänä vuonna
”Hallinto, yhteiskunta ja kompleksisuus – Vuoropuhelua kaaoksen äärellä”. Ohjelma ja tarkemmat
ilmoittautumistiedot löytyvät osoitteessa: http://hallinnontutkimus.fi/htpaivat/
Vaasan seudun yhdistykset (VSY) järjestää jäsenyhdistyksiensä sekä Vaasan kaupungin ja Mustasaaren
kunnan kanssa 3.12 Klo 10-15 Botnia hallissa Kaikki on mahdollista – Allt är möjligt
tapahtumapäivän. Päivä sisältää luentoja, järjestö- ja tuote-esittelyjä sekä ”elämysradan/kokeiluradan
vammaisuuteen”. Kaksikielinen tapahtumapäivä järjestetään kansanvälisenä vammaistenpäivänä.
Tilaisuus on esteetön, maksuton ja avoin kaikille. Tarkempi aikataulu ja ohjelma syksyllä.

Aktiivista kehittämistoimintaa
Kuluneella kevätkaudella on verkostossamme tuettu lukuisia kehittämishankkeita, joista seuraavaksi
esitellään muutamien keskeisten hankkeiden ajankohtaiskuulumisia ja tuloksia.

HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMISEN KUNTATUKI
Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän (K5) alue (teksti ja kuvio:
Heli Hätönen, THL)
Hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisen kuntatuki toiminnan päätavoitteena on ollut
tukea kuntia hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisen suunnittelussa, toteuttamisessa ja
arvioinnissa sekä vahvistaa tietopohjaa kunnissa toteutettavan toiminnan menetelmistä ja käytännöistä.
Toimintaan sitoutuneet kunnat ja toimijat ovat saaneet tukea kunnassa toteutettavaan
hyvinvointikertomusprosessiin sisältäen hyvinvointikertomustyöskentelyn sekä valittujen toimenpiteiden
toimeenpanon ja seurannan vaiheet.
Kuntatukihanke on toteutettu K5-alueella 5/2013 – 5/2014 välillä. Kyseisellä ajanjaksolla toteutettiin 5
työpajaa, johon kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämien toimijat osallistuivat. Työskentely
työpajojen aikana liitettiin osaksi kuntien lakisääteistä hyvinvointikertomusprosessia. Työskentelyn
aikana perehdyttiin K5 kuntien valmisteella oleviin hyvinvointikertomuksiin ja niihin koottuun
hyvinvointitietoon. Jokaisessa työpajassa oli myös teemaa käsittelevä alustus. Työpajojen teemat olivat
seuraavat: 1) Monialainen tiedolla johtaminen, tietotolähteet ja niiden käyttö – tieto
hyvinvointikertomustyöskentelyssä ja kuntien monialaisen johtamisen työkaluna, 2) Hyvinvointikertomus
osana kuntien strategista johtamista – monialainen näkökulma hyvinvoinnin, terveyden ja
mielenterveyden edistämiseen, 3) Hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistäminen – keinoja
toimeenpanon tueksi, 4) Hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisen johtaminen – arviointi
ja 5) Vuosittainen seuranta ja työskentelyn yhteenveto.

Hankkeen tuotokset ovat seuraavat:
Kaikissa viidessä hankkeeseen osallistuneessa kunnassa on valmistunut hyvinvointikertomus.
Hankkeen aikana on luotu käytännön ”malli” hyvinvointikertomuksesta kuntien käyttöön myös
jatkossa.
Kunnat saavat käyttöönsä ”Opas - Hyvinvointikertomustyö pienessä kunnassa”.
Kuntien hyvinvointijohtaminen osana kunnan johtamista ja toimintaa on vahvistunut ja tullut
näkyvämmäksi.
Hankkeen loppukokous oli 19.5.2014. Tuolloin sovittiin seuraavaa:
Oppaan sisältö käsittelee teemoja, jotka on kuvattu kuviossa 1. Sisällöt tuotetaan siten, että ne
vastaavat K5 alueen kuntien hyvinvointikertomustyöhön liittyviin kysymyksiin ja tuen tarpeisiin.
Jatkossa opaan sisältöä muokataan siten, että se on käytettävissä myös laajemmin pienissä ja
keskisuurissa kunnissa.
Hankkeesta tehdään lyhyt K5-alueen oma raportti, joka sisältää myös arviointi osuuden.
Selvitellään mahdollisuutta jatkoyhteistyöhön mm. tutkmusyhteistyön osalta.

Kuvio 1. K5–alueen kuntien tunnistamat hyvinvointikertomustyön ja hyvinvoinnin johtamisen keskeiset osaalueet

Aiesopimus maahanmuuttajien työllisyyden parantamiseksi
Jo päättyneen Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi - hankkeen (ESR 2012–2013) tuella allekirjoitettiin
Pohjanmaan liitossa 2.6. aiesopimus maahanmuuttajien työllisyyden parantamiseksi. Aiesopimuksen
allekirjoittavat Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan kauppakamari, Vaasan kaupunki, Vaasan kaupungin
yhdistykset ry, Vaasan yrittäjät ry, Pietarsaaren seudun yhteistoiminta-alue, Mustasaaren ja Vöyrin
yhteistoiminta-alue (K2) sekä Rannikko–Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä
(K5). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä BoWer-verkoston toimijat ovat olleet tukemassa
aiesopimuksen laatimisprosessia.
Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi –hankkeesta löydät runsaasti lisätietoja nettisivuilta:
http://www.welcomeoffice.fi/sivut/maahanmuuttajasta-kuntalaiseksi.php

Kuvia aiesopimuksen allekirjoitustilaisuudesta (kuvat: Ritva Mertaniemi)

SOLID Youth - maahanmuuttajanuorten syrjäytymistä ehkäisevän palvelukokonaisuuden
rakentaminen osallistavien menetelmien keinoin
Euroopan pakolaisrahaston tuella toteutettu, THL Vaasan koordinoima SOLID Youth –hanke päättyy
kesäkuussa 2014. Tässä maahanmuuttajanuorten syrjäytymistä ehkäisevässä sekä osallisuutta lisäävässä
hankkeessa on kevään 2014 aikana järjestetty lukuisia työpajoja, koulutuksia ja seminaareja
konkreettisten työkalujen tarjoamiseksi maahanmuuttajanuorille, heidän vanhemmilleen sekä
maahanmuuttajakysymysten parissa työskenteleville ammattilaisille. Tiivistä yhteistyötä on tehty THL:n,
Vaasan kaupungin ulkomaalaistoimiston sekä BoWer-verkoston kanssa. Alla on kuvattu muutamia näistä
toiminnoista (kuvat: Nina Stubb).
Vanhempaintukitoimintaa Vöyrinkaupungin koululla

Löydä oma tarinasi – työpajat ja ryhmän kevätretki:

Suitcase stories – menetelmäkoulutus:

Julkaisut
BoWer-verkoston tutkijat ovat ahkeroineet julkaisujen parissa kevään aikana seuraavasti:
Tammi, T., Raisio, H. & Ollila, S. (2014). Oppilaitokset ja deliberatiivisen demokratian reunaehdot:
Opiskelijoiden kokemuksia kolmesta kansalaisraadista. Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja
3/2014.
Anna K. Forsman, Daniel B. J. Ventus, Christina M. van der Feltz-Cornelis and Kristian Wahlbeck
(2014). Public mental health research in Europe: a systematic mapping for the ROAMER project. Eur

J Public Health. Published online May 14, 2014.
http://eurpub.oxfordjournals.org/content/early/2014/05/14/eurpub.cku055.abstract
Eleni Koutsogeorgou, Fredrica Nyqvist, Mikael Nygård, Milda Cerniauskaite,Rui Quintas, Alberto
Raggi, Matilde Leonardi (2014). Social capital and self-rated health among older adults: a comparative
analysis of Finland, Poland and Spain. Ageing and Society 01/2014:1-15.
Uljens, M. & Rajakaltio, H. (2014). Curriculum development as discursive educational leadership
practice. Scandinavian Journal for Educational Research (in press)
Haro, J.M., Ayuso-Mateos, J.L., Bitter, I., Demotes-Mainard, J., Leboyer, M., Lewis, S.W., et al.
(2014). ROAMER: Roadmap for mental health research in Europe. International Journal of Methods
in Psychiatric Research 23:1-14. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mpr.1406/abstract
Raisio, Harri, Vartiainen, Pirkko, Setälä, Maija & Ollila, Seija (2014). Eutanasiaan liittyvä
päätöksenteko edellyttää harkittua ja punnittua yhteiskunnallista keskustelua. Sosiaalilääketieteellinen
aikakauslehti 1/2014: 51, 59–62.
Uljens, M., Sundqvist, R. & Vesterback, D. (2014). School development in Finland - Trust and
recognition as successful elements in distributed leadership for capacity building. Abstract for paper
submitted to be presented at ECER, 2-5.9.2014, Porto, Portugal.
Uljens, M. & Ylimaki, R. (2014). Laying the Groundwork for a Comparative, International Dialogue
on Curriculum Theories and Leadership Research. Proposal for symposium on ECER 2014, 25.9.2014, Porto, Educational Leadership Network.
Sundqvist, R., Vesterback, D. & Uljens, M. (2014). Dialogical evaluation, collaborative coherence
making, capacity building and trust as elements in systemic and sustainable educational leadership for
school improvement - the case of Åland Islands, Finland. Paper presented at NERA, Lillehammer,
March, 5-8, 2014.
Nämä ja aikaisemmat löytyvät BoWer-verkoston nettisivuilta:
http://www.uva.fi/fi/sites/bower/bower_toiminta/julkaisut/
Nettisivuille on myös koottu BoWer-verkoston mediaseuranta:
http://www.uva.fi/fi/sites/bower/bower_toiminta/mediaseuranta/

Rahoituspäätöksiä
Laura Pulkki-Råback on saanut Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin 3-vuotisen rahoituksen
tutkimukseen 1.9.2014 alkaen.
Kaarina Reini on saanut mielenterveyden edistämisen taloudellisten vaikutusten arviointiin
tutkimusapurahan Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahastolta.
Michael Uljens (Åbo Akademi) on saanut tutkimusrahoitusta (från Högskolestiftelsen i Österbotten)
hankkeeseen Educational Leadership and Sustainable Development (ELLA).
Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin haetaan BoWer-verkostossa jatkuvasti rahoitusta. Tällä hetkellä
haussa tai valmistelussa on yhteensä 28 hanketta.
Esimerkkeinä parhaillaan haettavasta rahoituksesta:
Vaasan seudun Mielenterveysseura ry – Vasanejdens förening för mental hälsa rf onkin päättänyt hakea
nyt RAY:ltä vuosille 2015—2018 hankerahoitusta kaksikieliselle Pohjanmaan kriisikeskukselle.

Valmistelussa sidosryhminä ovat olleet esim. alan järjestöt ja VSY, alueen kunnat, Pohjanmaan liitto,
Vaasan sairaanhoitopiiri, seurakunnat, yrittäjät, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sen Vaasan
toimipaikka, VY, ÅA ja muut alueen tutkimus- ja koulutusorganisaatiot Pohjanmaan
hyvinvointipalvelujen tutkimus- ja innovaatioverkoston BoWerin kautta.
Vaasan seudun yhdistykset jätti toukokuussa RAY:lle hankehakemuksen Kokemusasiantuntijuuden
juurruttamis- ja kehittämishanke Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla v.
2015-2017. Hankkeen tarkoituksena on mm. kartoittaa alueiden eri kokemusalkuiset koulutukset sekä
palkkioperusteet, luoda niistä tietopankki, luoda kokemusosaamistoiminnalle alueellinen
koordinointitapa, tukea kokemusosaajien ja heidän asiantuntemuksensa käyttöä, kehittää järjestöjen ja
julkisen sektorin yhteistyön avulla kokemusosaamisen käyttöä ja löytää uusia yhteistyön tapoja
toimintaprosessien ja palveluiden kehittämiseen. Hankkeen valmisteluun ovat osallistuneet
järjestökeskukset Vaasan seudun yhdistykset ry/ Vasanejdens föreningar rf/VSY, Seinäjoen järjestötalo,
Yhteisöklubi Silta/Kokkola, Vaasan seudun kokemusasiantuntijoita, SOS II – aikuissosiaalityön
kehittämishanke/Kaste, Vaasan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö, Pohjanmaan
maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, Kuntoutussäätiö sekä Vaasan kaupungin
sosiaalitoimi.

Muut tiedotettavat asiat
BoWer-verkoston tuoreet dosentit Harri Raisio ja Fredrica Nyqvist
Harri Raisiolle on myönnetty sosiaalihallintotieteen dosentuuri Itä-Suomen yliopistosta. Harri Raisio
työskentelee Sosiaali- ja terveyshallintotieteen yksikössä tutkijatohtorina ja hankejohtajana.
http://www.uva.fi/fi/news/raisio_dosentuuri/
Fredrica Nyqvistille on myönnetty sosiaalipolitiikan dosentuuri Helsingin yliopistosta.

BoWer-blogin uudet kirjoitukset löytyvät täältä: http://www.uva.fi/fi/blogs/project/bower/ Blogi on
Bowerille tiedon arkipäiväistämisen kanava. Kerromme sen kautta mm. mielenkiintoisista
tutkimustuloksista ja hankkeissa kertyneistä kokemuksista ja tuloksista. Kevään aikana on julkaistu mm.
nämä kirjoitukset blogissamme:

BoWer-hankkeen uusi ohjausryhmä aloitti toimintansa vuoden 2014 alusta.

Ohjausryhmä koostuu
asiantuntijajäsenistä.

kaudella

1.1.-31.8.2014

sekä

vakinaisista

jäsenistä

että

vaihtuvista

Vakinaiset jäsenet:
Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto
Pia Wik, Vaasan sairaanhoitopiiri
Tuula Jäntti, Vaasan Seudun Yhdistykset ry.
Seija Ollila, Vaasan yliopisto
Michael Uljens, Åbo Akademi
Maritta Vuorenmaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Vaasan yksikkö
Vakinaiset asiantuntijajäsenet:
Pirkko Vartiainen (pj), Vaasan yliopisto
Tiia Ahonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Vaasan yksikkö
Kaarina Reini (siht.), Vaasan yliopisto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Vaasan yksikkö
Vaihtuvat asiantuntijajäsenet:
Kutsumenettely kokousten asialistojen mukaan
Ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 3.2.2014 Vaasan yliopistolla. Kokouksessa käsiteltiin
uusimman BoWer-hankkeen tavoitteet, eteneminen ja saavutetut tulokset. Kokouksessa esiteltiin miten

BoWer-verkosto jatkaa toimintaa tästä eteenpäin. Erityisesti toiminta jatkuu tuoreen hyvinvoinnin ja
johtamisen monitieteisen tutkimusohjelman kautta, mutta myös muiden käynnissä olevien hankkeiden
kautta. Uusien hankerahoitusten hakeminen jatkuu perinteiseen tapaan.
Vuonna 2008 alkanut BoWer-projekti (Vaasan yliopiston hallinnoima) ja vuonna 2010 alkanut BoWerin
liitännäisprojekti (Vaasan kaupungin hallinnoima) päättyivät 31.12.2013. Nykyisellä BoWer-hankkeella
on rahoitus 31.8.2014 saakka.
Muissa ohjausryhmän kokouksissa (2.4, 7.5. ja 16.6) on keskusteltu erityisesti BoWerin toiminnan
vakinaistamisesta verkostokumppanuussopimuksen avulla.

WHO:n mielenterveysalan yhteistyökeskuksen verkostolehti 1/14 on ilmestynyt:
http://www.uva.fi/fi/sites/bower/ajankohtaista/whon_mielenterveysalan_yhteistyokeskuksen_verkostolehti_1-14/

THL:n Vaasan toimisto on muuttanut. Uudet tilat sijaitsevat Vaasan keskussairaalan Hietalahden
kampuksella, osoite on Hietalahdenkatu 2-4, Vaasa. Huomaa, että käyntiosoite on kuitenkin
Hietalahdenkatu 1.

Lisätietoja
Professori Pirkko Vartiainen, pirkko.vartiainen@uva.fi, puh. 029 449 8349
Kehittämispäällikkö Maritta Vuorenmaa, maritta.vuorenmaa@thl.fi, puh. 044 060 2660
Projektipäällikkö Kaarina Reini, kaarina.reini@uva.fi, kaarina.reini@thl.fi, puh. 029 449 8601
Tutkija Tiia Ahonen, tiia.ahonen@thl.fi

HYVÄÄ KESÄÄ!

