
 

 
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan3 

 osaamiskeskus 

 

Johtoryhmän kokous 1/2001   MUISTIO  1/2021  
Ledningsgruppensmöte 1/2021   MEMORI 1/2021  
 
Aika: perjantai 19.2.2021 klo 13.00-15.00 

Paikka: Teams (kokous). 

 
Osallistujat: 
Jäsen:    Varajäsen:    
 
Jussi Salminen, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja  Tanja Witick, Keski-Pohjanmaan 
terveyspalvelukuntayhtymä Soite, pj.X   sosiaali- ja 
terveyspalvelukuntayhtymä    Soite   
  
Erkki Penttinen, Vaasan kaupunki,  Jukka Kentala, Vaasa 
vpj.X 
Tiia Krooks, Närpiön kaupunki X   Carola Linden, Pietarsaaren kaupunki 
Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto (este)  Riku Niemistö, Vaasan 

ammattikorkeakoulu 
Tarja Oikarinen-Nybacka, Keski-Pohjanmaan   Marja Paananen, Keski-Pohjanmaan  
sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä  
(Este)    Soite X 
Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopiston 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius(Este)  Pirjo Forss-Pennanen, Centria  
Chydenius    Ammattikorkeakoulu X 
Harri Jokiranta, Seinäjoen kaupunki   Anneli Saarinen, Seinäjoen 
kaupunki  
Tytti Luoto, Seinäjoen kaupunki, TulSote X  Sirpa Tuomela-Jaskari, Järvi-

Pohjanmaan perusturva 
Päivi Rinne , Seinäjoen   Jaakko Hallila, Seinäjoen  
Ammattikorkeakoulu X                      Ammattikorkeakoulu 
    
Arto Rautajoki, SONet BOTNIA, esittelijä/siht. X 
 



Kutsuttu asiantuntija 19.2.2020: 
Kehittäjäsosiaalityöntekijä Siv Kola, Top-hanke, SONet BOTNIA X 
Kutsuttu asiantuntija 19.2.2020: 
Lastensuojelun koordinaattori Auli Romppainen, Monni-hanke, SONet BOTNIA X 
kehittämissuunnittelija Tuula Mulju, SONet BOTNIA, Pohjanmaa X 
   
Pysyvät kutsutut asiantuntijat 
Tuula Jäntti, Vaasan seudun yhdistykset ry  
Sirpa Nevasaari, SILTA yhteisöklubi, Kosti ry X 
Matti Rekiaro, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Perusterveydenhuollon ja 
terveyden edistämisen yksikkö Aksila Este 
Riitta Vatanen, Seinäjoen järjestötalo X 
Päivi Berg, Vaasan sairaanhoitopiiri, perusterveydenhuollon yksikkö Este   
 
 
 
ASIAT: 
 
1 § Kokouksen avaus: 

 

Päätösesitys (AR): 

Johtoryhmän puheenjohtaja Jussi Salminen avaa kokouksen, toteaa läsnäolijat ja 
johtoryhmä hyväksyy kokouksen esityslistan.  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.03. 

Päätös:  

Johtoryhmä hyväksyi esityksen. 

 

2 § Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

 

Päätösesitys (AR): 

 

Johtoryhmä hyväksyy kokouksensa 6/2020 muistion (liite 1).  

 

Päätös: 



Johtoryhmä hyväksyi kokouksen muistion. 

 

 3 § Monialaisen lastensuojelun yhteistyöaluehankkeiden käynnistyminen  

 

SONet BOTNIA on osatoteuttajana Tuki oikeasta paikasta (TOP) Stöd från rätt plats 
Länsi-Suomen lastensuojelun monialainen vahvistaminen 2020-2022 (Varsinais- 
Suomi,Pohjanmaa ja Satakunta) ja MONNI- Lastensuojelun monialainen kehittäminen 
Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022- stm:n 
valtionavustushankkeissa. 
 

TOP-hankkeen Pohjanmaan toimintasuunnitelma on liitteenä (liite 2) ja lisäksi 
systeeminen työ Pohjanmaalla prosessikuvaus (liite 3). Monni-hankkeen Etelä-
Pohjanmaan toimintasuunnitelma on liitteenä (liite 4, toimintasuunnitelma tarkentuu 
vielä).  

Kehittäjäsosiaalityöntekijä, TOP-hanke, SONet BOTNIA Siv Kola (50 %) ja 
lastensuojelun koordinaattori (50%) Auli Romppainen, Monni-hanke, SONet BOTNIA 
esittelevät valtionavustushankkeita SONet BOTNIAn maakunnallisten osatoteutusten 
näkökulmasta. Lastensuojelun monialainen kehittäminen 2020-2022 Pohjois-
Suomessa (Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa) -hankkeessa SONet 
BOTNIA on yhteistyökumppani. Kehittämissuunnittelija Iiris Jurvansuu SONet 
BOTNIA, Soitesta kertoo kehittämishankkeesta seuraavassa johtoryhmän 
kokouksessa.  

Päätösesitys (AR): Johtoryhmä käy lähetekeskustelun käynnistyneistä monialaisen 
lastensuojelun valtionavustushankkeista ja esittää näkemyksensä 
valtionavustushankkeiden jatkotyöhön. Johtoryhmä merkitsee käynnistyneet 
valtionavustushankkeet tiedoksi.  

 

Päätös: Johtoryhmä merkitsi käynnistyneet monialaisen lastensuojelun 
valtionavustushankkeet kiitoksella tiedoksi. Hankkeiden todettiin olevan oikeassa 
suunnassa ja toivottiin jatkavan samaan malliin.  

 

4 § SONet BOTNIA/SeAMK-sopimus vuodelle 2021 

  



Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA on 
hallinnollisesti organisoitunut Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhteyteen. 
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on 25.11.2014 (§ 103) hyväksynyt SONet 
BOTNIAn toimintasäännön, jossa määritellään mm. kehitysjohtajan valtuudet ja 
tehtävät.  

Talous-, henkilöstö- ja hallintopalvelut SONet BOTNIA ostaa pääosin Seinäjoen 
ammattikorkeakoululta. Tehtävistä vastaavasta Seinäjoen ammattikorkeakoulun   
talous- ja henkilöstöpalvelujen tiimit sovitun työnjaon mukaisesti. Osa palvelusta 
toteutuu myös SeAMK Sosiaali- ja terveysalan yksikön johtajan esimiestyön kautta.  

Lisäksi SONet BOTNIAlla on käytettävissä SeAMKin it-tuki ja se voi käyttää SeAMKin 
kopiointi- ja tulostustarvikkeita sekä muita toimistotarvikkeita ja postipalvelua siihen 
liittyvine tarvikkeineen sekä erikseen sovitun mukaisesti SeAMKin it-ohjelmistoja ja -
lisenssejä.  

SONet BOTNIA on maksanut vuonna 2020 edellä todetuista vuosikorvauksena 
SeAMKille 10 000 euroa. Tämän lisäksi SONet BOTNIAn toimintaan suunnataan 
tarpeen mukaan asiantuntijapalvelukuluja tuntikirjanpidon perusteella. SONet 
BOTNIAn henkilöstön puhelukustannukset kirjataan aiempien vuosien tapaan 
suoraan SONet BOTNIAn kustannuspaikalle. Puhelinlaitteista ei veloiteta erikseen.  

Koska SONet BOTNIAn henkilöstö SeAMKin yhteydessä on kasvanut hanketoiminnan 
vahvistumisen seurauksena yhdeksään työntekijään (keväällä tulee vielä yksi lisää, 
kaikkiaan SONet BOTNIAssa on 15 työntekijää), SONet BOTNIA maksaa SeAMKille it-
kustannuksista vuonna 2021 yhteensä 4000 euroa. Maksu on korvausta SONet 
BOTNIAn yhdeksän työntekijän tietokonelaitteiden, perussovellusten, tulostuksen ja 
tietoliikenteen kustannuksista. 

Vaikka SONet BOTNIAn maksut kasvavat ennakoimattomat 4000 € hankkeiden 
henkilöstömäärän vahvistumisen vuoksi, SeAMK on tullut selvästi vastaan 
taloushallinnon määrittelemistä kustannuksista 767€/henkilö/vuosi. 

  

Tilojen käyttö 

 

SONet BOTNIAn henkilöstön työhuoneista SeAMK perii vuokraa, joka määräytyy 
Kampustalon neliöhinnan mukaan. SONet BOTNIA voi veloituksetta käyttää myös 
SeAMKin neuvotteluhuoneita sisäisten ja  

yhteistyökumppaneiden kanssa pidettävien tapaamisten ja neuvottelujen 
järjestämiseen.  



SONet BOTNIAn järjestämissä tilaisuuksissa käytettävien tilojen vuokra peritään 
SeAMKin tilavuokrahinnaston mukaisesti.  

Seinäjoen Ammattikorkeakoulun hallintojohtaja Johanna Säilä-jokinen ja SONet 
BOTNIAn kehitysjohtaja Arto Rautajoki ovat allekirjoittaneet sopimuksen 4.2. 

 

Päätösesitys (AR): Johtoryhmä merkitsee SONet BOTNIAn ja SeAMKin vuotuisen 
sopimuksen ja sen kustannukset 14 000 € tiedoksi.   

 

Päätös: Johtoryhmä merkitsi SONet BOTNIAn ja SeAMKin vuotuisen sopimuksen ja 
kustannukset tiedoksi. 

 
5 § SONet BOTNIAn talous 2021 ja sen vahvistaminen 

SONet BOTNIAn talousarviota on käsitelty johtoryhmän kokouksessa 11.12.2020. 
SONet BOTNIAn talous on herkkä heilahteluille monista eri rahoituskanavista 
kertyvän rahan ja talousarvion tiukkuuden vuoksi. Menokohdat on tarkasti perattu.  
Talousarviota syksyllä 2020 vuodelle 2021 laadittaessa arvioitiin, että tuloja vuodelle 
2021 saataisiin kuntarahoituksen tuella noin 345 000 €. Tulokertymä vuodelle 2021 
on kuitenkin arvioitua pienempi 336 227€. Talousarvioon vuodelle 2020 oli sovittu 
budjettia laadittaessa niin, että perussopimusosapuolten lisäksi kuntarahaa kerätään 
muilta alueen kunnilta tarvittaessa. Vuodelle 2020 arvioitu kuntarahoitus kuitenkin 
riitti toiminnan ylläpitämiseen SONet BOTNIAn perusrahoituksella. 

Johtoryhmän joulukuussa 2019 tekemän päätöksen mukaisesti kuntarahakertymää 
purettiin vuonna 2020 tulevaisuuden sote-keskus- ja sote-
rakenneuudistushankkeiden ja erityisteemojen esim. taloussosiaalityön kehittämisen 
työpajojen valmisteluun kolmessa maakunnassa. Kuntarahoitusta purettiin 
johtoryhmän päätöksen perusteella yht. 30 311 euroa. SONet BOTNIAa kannustettiin 
kuntarahoituksen kertymän purkuun ja rahoituksen tehokkaaseen käyttöön edelleen 
keväällä 2020 vakinaisen kehitysjohtajan aloitettua tehtävissään tammikuun 2020 
alusta. SONet BOTNIAn johto ei lähtenyt mukaan tilapäisen asiantuntijan 
palkkaukseen kuntarahakertymällä vaan priorisoi kuntarahoituksen kertymän SONet 
BOTNIAn perustoiminnan kustannusten kattamiseen loppuvuonna 2020.     

Johtoryhmän joulukuussa 2019 tekemän päätöksen perusteella tehty 
kuntarahoituksen kertymän purku oli toimenpiteenä vaikuttava ja stimuloi uuden 
maakunnallisen (etenkin tulevaisuuden sote-keskus-, mutta myös sote- 
rakenneuudistus-hankkeiden) hanketoiminnan valmistelua. Se ei näy SONet BOTNIAn 
budjetissa ja jätti huomioimatta sen, että sosiaalialan osaamiskeskuksen 



perustoiminnan ylläpitämisen näkökulmasta valtionavustuksen nykyinen taso ei ole 
riittävä ja kuntarahoitusta tarvitaan paikkaamaan nimenomaan valtionavustuksen 
riittämättömyyttä SONet BOTNIAn kokonaisuudesta.  

Muussa tapauksessa pitäisi leikata SONet BOTNIAn perushenkilöstöstä, mikä 
heikentäisi maakuntien välistä tasapainoa SONet BOTNIAN perushenkilöstön 
kokonaisuudessa.    

Valtionavustuksen taso on polkenut paikallaan kohta 20 vuotta, eikä 
vaikuttamistoiminta sosiaalialan osaamiskeskusten perustoiminnan 
valtionavustusrahoituksen korjaamisen puolesta ole tuottanut kuin lyhytaikaisia 
torjuntavoittoja leikkauksille eduskunnan ”joulupukkirahoilla”. Vuodelle 2021 näitä 
rahoja ei ole eduskunnasta haettu, koska osaamiskeskusjohtajat ovat arvioineet 
aikaisempien kokemusten perusteella, että joka vuosi ei kannata olla ko. rahoitusta 
hakemassa. Vuodelle 2021 valtionavustusta tulee SONet BOTNIAlle 243 982 €, josta 
22500 € (liite 6) on tarkoitettu käytettäväksi erityisenä valtionavustuksena 
pohjoismaisten yhteistyöverkostojen luomiseksi kaikkien sosiaalialan 
osaamiskeskusten käyttöön.  Talousarvion suurimmat menoerät ovat palkat 169 900 
€ ja 140 000 € ostopalvelut (Vaasa ja Soite).  

Kun hanketoiminta vahvistuu, aiheutuu siitä paineita SONet BOTNIAn maksujen 
kasvuun henkilöstömäärän mukaisesti SONet BOTNIAn ja SeAMKin vuotuisessa 
sopimuksessa. Maksujen korotuspaine oli SeAMKin taloushallinnon laskelmien 
mukaan vuodelle 2021 yht. 6903 €, josta SeAMK Oy tuli vastaan kustannuksissa 
kehitysjohtajan pyynnöstä. Hallintojohtaja Johanna Säilä-Jokisen linjaamana maksut 
vuodelle 2021 kasvavat 4000 €. Ratkaisu oli kertaluontoinen, eikä todennäköisesti ole 
enää toistettavissa vuonna 2022. Hankkeiden lomapalkkajaksotukset puolestaan 
kulkevat SONet BOTNIAn valtionavustuksen yhteydessä, jolloin hankemäärän kasvu 
tullee kasvattamaan selvästi näitä menoja aiemmin ennakoidusta vuonna 2021.   

SONet BOTNIA sai vuoden 2020 tarkalla taloudenpidolla siirtymään 
kuntarahaennakkoa vuodelle 2021 vielä n. 32 240€. Vuodelle 2022 tätä rahaa ei enää 
jää käytettäväksi. Kun muiden kuntien kuin SONet BOTNIAn perussopimusosapuolten 
kuntarahoitus on ollut väliaikaisesti katkolla, osin myös tämän ratkaisun seurauksena 
tällä hetkellä on jo nähtävissä se, että SONet BOTNIAn rahoitus vuonna 2021 ei tule 
riittämään. Tässä tilanteessa tarvitaan johtoryhmältä ennakoivasti taloudellisen 
perustan korjaamiseen tähtääviä ja taloutta vakauttavia toimia.    

Talousarviossa esitettyjä lukuja päivittämällä voi tammikuun lopun tilanteen 
perusteella ennakoida talousarvion kuntarahoituksen kuukausivajeen kerryttävän 
vuositasolla alijäämäisen tilanteen yht. noin 40 000 €. SONet BOTNIAn henkilöstö 
kasvattaa tulokertymää toimintavuoden aikana arvio 6500 € toteuttamalla MoRa-
hankkeen työtä perushenkilöstönsä työpanoksella. Vastaavassa työtilanteessa olisi 



perusteltua palkata lisää vakinaista tai määräaikaista henkilöstöä sosiaalialan 
osaamiskeskukseen, mutta osaamiskeskuksen rahoitus ei sitä mahdollista.  

Kuntarahoituksen yhteenlaskettu tarve budjetin vahvistamiseksi on noin 40 000 €, 
jonka kehitysjohtaja esittää jaettavaksi niiden Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan 
kuntien kesken, jotka eivät ole vuodelle 2021 kuntarahoitukseen vielä osallistuneet 
(liite7). Kuntarahoituksen kertymä on pienentynyt, koska muiden kuin SONet 
BOTNIAn perussopimusosapuolten kuntarahoitus on ollut johtoryhmän vuodelle 
2020 hyväksymän talousarvion perusteella tauolla.  

Sosiaaliasiamiestoiminnan budjetti on 118 000 € ja sitä seurataan erillisenä SONet 
BOTNIAn vuotuisesta budjetista. Toiminta palvelee nimenomaan tähän tehtävään 
tarkoitettuna Etelä-Pohjanmaan aluetta ja Etelä-Pohjanmaan kunnat maksavat 
sosiaaliasiamiestoiminnan kustannukset.  SONet BOTNIA tuottaa perushenkilöstönsä 
työpanoksella noin nelinkertaisen Pohjanmaan maakuntien aluetta palvelevan 
hanketoiminnan, mutta se ei perustoiminnan rahoitusta auta.  

Päätösesitys (AR): Johtoryhmä a) merkitsee tiedoksi SONet BOTNIAn 
valtionavustuspäätöksen ja talousarvion vuodelle 2021 sekä b) esittää SONet 
BOTNIAn taloudellisen perustan korjaamiseksi perussopimusosapuolten (Seinäjoki, 
Vaasa, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite) vuodelle 
2021 maksaman kuntarahan yht. 80 000 € lisäksi muille Etelä-Pohjanmaan ja 
Pohjanmaan kunnille kuntarahan maksamista SONet BOTNIAlle vuodelle 2021, joka 
on yhteensä 50 % perussopimusosapuolten maksaman kuntarahan määrästä, yht. 
40 000 €.   

 

Päätös: Johtoryhmä merkitsi tiedoksi SONet BOTNIAn valtionavustuspäätöksen ja 

hyväksyi talousarvion vuodelle 2021. SONet BOTNIAn kuntarahoituksen osalta 

selvitetään SeAMKin taloushallinnon kanssa hankkeiden lomapalkkavarausten tilanne 

niin, että kustannuksia ei hanketoiminnasta jää SONet BOTNIAlle. Täydentävän 

kuntarahoituksen osalta selvitetään kokonaisuuden jakautuminen kahteen erään.  

  

7 § SONet BOTNIAn toimintakertomus 2020  

 
SONet BOTNIAn toimintakertomus vuodelta 2020 ei ole vielä kokonaan ehtinyt 
valmistua kiireisen työkevään johdosta. Aikaa toimintakertomuksen jättämiseen 
sosiaali- ja terveysministeriölle on 30.6.2021 asti.   
 
 



Päätösesitys (AR): 
  
Toimintakertomus 2020 toimitetaan johtoryhmälle tutustuttavaksi heti, kun se on 
valmistunut. Siirretään seuraavaan kokoukseen. SONet BOTNIAn johtoryhmä 
hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2020  kokouksessaan 19.3. 
 
Päätös:   
 
Johtoryhmä hyväksyi esityksen.  
 
8 § SOTE-TKIO-rakenneuudistuksen tilanne, osaamiskeskusjohtajien kannanottoon 
perustuva visio ja toimenpiteet SONet BOTNIAn alueella  
 
Sosiaali- ja terveysministeriössä SOTE-TKIO-rakenteen valmistelu on ollut 
pysähdyksissä kriisinhallinnan vuoksi.  
 
Sote-uudistus sosiaalihuollon näkökulmasta: 
 

1) Sote-uudistuksen toteuttamisen edistyminen (=hallinnollinen ja toiminnallinen 
uudistus) tulee viemään aikaa useita vuosia senkin jälkeen, kun sitä määrittävä 
normisto, järjestämislaki mukaan lukien, on saatu voimaan.  

2) Sosiaaliala ja sosiaalihuollon osaaminen on tällä hetkellä, ja myös edellä 
kuvatussa todellisuudessa, järjestämislain tultua voimaan, erityisen 
kehittämisen tarpeessa. 

3) Sosiaalialan osaamiskeskusten toiminta vahvistaa sosiaalialaa ja sosiaalihuollon 
osaamista. 

Kaikkiin mainittuihin kohtiin voi vastata: Kyllä. 
 
Sote-uudistus normiuudistuksena: 

1) Järjestämislaissa ei oteta kantaa mahdolliseen laajaan tulevaisuuden sosiaali- 
ja terveydenhuollon yhteiseen TKIO-rakenteeseen, koska pyritään 
varmistamaan lain voimaantulo. 

 
2) Lainsäädännöllä tulisi varmistaa – myös käytännön toiminnan logiikka 

sosiaalialalla ennakoituna – sosiaalialan / sosiaalihuollon osaamisen 
vahvistamisen ja tutkimuksellisesti tuetun kehittämisen systemaattinen 
jatkuvuus sote-uudistuksen edetessä. => Järjestämislaissa ja sen perusteluissa 
voitaisiin mainita sosiaalialan osaamiskeskustoiminta, mikä turvaisi 
sosiaalihuollon kehittämistä siihen saakka, kunnes tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteinen TKIO-rakenne voidaan säätää.  



 

Osaamiskeskusten vision sanotusta lakipykäviittauksin: 

• Sosiaalialan osaamiskeskukset vastaavat alan kehittämistä ja niiden toimialueet 
kattavat nyt kaikki kunnat – jatkossa kaikki hyvinvointialueet (vrt. Laki 
sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta, 1 § 1230713.12.2001). 

• Lainsäädännöllä tulisi varmistaa sosiaalihuollon osaamisen vahvistaminen ja 
tutkimuksellinen kehittäminen nyt, sote-uudistukseen valmistauduttaessa, ja 
myös jatkossa, sote-uudistuksen edetessä 

• Hyvinvointialue osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen toimien 
yhteistyössä kuntien, sosiaalialan osaamiskeskusten (lisäys) sekä muiden 
koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa harjoittavien organisaatioiden 
kanssa (vrt. Lakiesitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, 32 §). 

 
Hyvinvointialueiden keskinäinen yhteistyö 
 

• Hyvinvointialueiden keskinäinen yhteistyö perustuu yhteistyösopimukseen, 
jossa tulee sopia mm. koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan 
toteuttamista sekä yliopistollista sairaalaa ylläpitävän hyvinvointialueen 
koordinaatio-, ohjaus- ja neuvontehtävistä näissä toiminnoissa (vrt. Lakiesitys 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 36 §). Yhteistyösopimuksessa 
tulee siis käytännössä sopia muun muassa siitä, mitkä sosiaalialan 
osaamiskeskukset toimivat kyseisellä yhteistyöalueella. Samoin tulee sopia 
siitä, mikä osaamiskeskus tarvittaessa koordinoi mitäkin sosiaalialan 
kehittämistoimintaa yhteistyöalueella. Nämä kirjaukset olisi hyvä lisätä 
järjestämislain 36 §:n perusteluteksteihin. 

 
Hyvinvointialueiden rahoitus -kehittämistyön rahoitus? 
 

• Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan perustoiminnan valtionavustus 
varmistaa toiminnan siihen saakka, että esimerkiksi… 
 

• hyvinvointialueet ovat päässeet jo käytännössä sujuvaan toimintaan ja niiden 
rahoitus on järjestetty, ja sen jälkeen on voitu linjata osaamiskeskusten tuleva 
rahoitusmalli, esimerkiksi prosenttiosuutena hyvinvointialueiden toiminnan 
rahoituksesta 

• yhteistyöalueet ovat päässeet jo käytännössä sujuvaan toimintaan ja niiden 
rahoitus on järjestetty, ja sen jälkeen on voitu linjata osaamiskeskusten tuleva 
rahoitusmalli, esimerkiksi prosenttiosuutena YTA-rahoituksesta 

• jokin muu yhdessä sovittu vaihtoehto esim. sosiaalihuollon korvamerkityn 
kehittämisrakenteen toiminnan rahoituksen jatkaminen (3 miljoonaa € 



valtakunnallisesti tai rahoituksen pitkäaikaista jälkeen jääneisyyttä korjaten 
esim. 5 miljoonaa €)    

 
Päätösesitys (AR): Johtoryhmä a) käy lähetekeskustelun sosiaalialan 
osaamiskeskusten visiosta tulevaisuuden TKIO-rakenteeseen ja b) linjaa SONet 
BOTNIAn toimintaa ja lähiajan toimenpiteitä Pohjanmaan maakuntien alueella  
 
Päätös: 
Johtoryhmä piti tärkeänä, että sosiaalihuollon tutkimuspohjaisen 
kehittämistoiminnan ja sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan rahoitus varmistetaan 
sote-uudistuksessa. Johtoryhmä piti hyvänä sosiaalialan osaamiskeskusten visiota, 
jossa osaamiskeskustoiminta kattaisi jatkossa kaikki hyvinvointialueet. SONet 
BOTNIAn johtoryhmä piti erittäin tärkeänä SONet BOTNIAn kolmen maakunnan 
kehittämisrakenteen jatkumista uusissa sote-rakenteissa. Seinäjoen 
Ammattikorkeakoulu toivoi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan jatkuvan ja 
vahvistuvan pohjalaismaakuntien alueella yhteydessään.   
 
9 § Sosiaalityön valtion tutkimusrahoitushankkeet 
 
Liitteenä kooste sosiaalityön valtion tutkimusrahoitusta saaneista hankkeista 
(hakemuksia 25/10 milj €, rahoitusta 9 hankkeelle/4milj€). 
 
SONet BOTNIA on mukana kolmessa sosiaalityön VTR-rahoitusta saaneessa   
tutkimushankkeessa: 
 

• Monitoimijaisen rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyspalveluissa, Jyu hallinnoijana, SONet BOTNIA osatoteuttaja 
(MoRa-hanke) 

• Aikuissosiaalityön menetelmien vaikuttavuus (Aikumetod-hanke), Jyu Kokkolan 
yliopistokeskus hallinnoijana, SONet BOTNIA yhteistyökumppanina (tulosten 
levittäminen ja juurruttaminen) 

• Lastensuojelu lapsen etuna? Lapsen  
     hyvinvoinnin arviointi lastensuojelussa ja sen  
     rajapinnoilla, hallinnoija Socca ja Tayn  
     konsortio, sosiaalialan osaamiskeskusten  
     verkoston yhteinen tutkimushanke 
 
(liite 9, Sosiaalityön VTR-hankkeet)  
  
Seuraava sosiaalityön valtion tutkimusrahoitushaku tulossa 1.3.2021-30.4.2021.  



Painopistealueet ovat samat kuin ensimmäisessä haussa. Sosiaalityön VTR-
rahoituksen tutkimusohjelmatyön alajaos on käynnistänyt työnsä. Arto Rautajoki 
kertoo lyhyen katsauksen sosiaalityön VTR-hankkeiden tilanteesta kokouksessa.   
 
Päätösesitys (AR): Johtoryhmä merkitsee sosiaalityön VTR -hankkeiden tilanteen ja 
uuden rahoitushaun tilanteen tiedoksi.  
 
Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen ja merkitsi sosiaalityön VTR-hankkeet 
kiitoksella tiedoksi. 
 
10 § Tiedotettavat asiat 

 
- johtoryhmän jäsenten tiedotettavat asiat 

 
SONet BOTNIAn johtoryhmän jäsen, Etelä-Pohjanmaan alueellisen ohjausryhmän pj. 
Harri Jokiranta kertoi johtoryhmälle siirtyvänsä sosiaali- ja terveysministeriön 
sosiaalihuollon kehittämisohjelman ohjelmapäälliköksi 1.4.2021 alkaen. Johtoryhmä 
onnitteli Harria nimityksestä ja kiitti Harri Jokirantaa pitkäaikaisesta työstä ja 
yhteistyöstä SONet BOTNIAn ja sen alueen hyväksi.  
 
SONet BOTNIAn tiedotettavat asiat: 

- sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien lausunto sijaishuoltouudistuksesta 
(liite 10.) 

 
Päätösesitys (AR): Johtoryhmä merkitsee tiedotettavat asiat tiedoksi.  
 
 
Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen. 
 
 
11 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.13.  


