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Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan 

 osaamiskeskus 

 

Johtoryhmän kokous 2/2022  MUISTIO 2/2022  
  
 
Aika: perjantai 06.05.2022 klo 13.00-15.00 
 
Paikka: Teamskokous 
 
Osallistujat: 
Jäsen:    Varajäsen:    
 
Jussi Salminen Soite, pj.   Tanja Witick, Soite 
Erkki Penttinen, Pohjanmaan hyky, vpj.   Jukka Kentala, Vaasa(?) 
Tiia Krooks, Pohjanmaan hyky  Carola Linden, Pietarsaaren kuntayhtymä 
Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopiston 
Kokkolan yliopistokeskus       Pirjo Forss-Pennanen, Centria  
Chydenius    Ammattikorkeakoulu 
Tarja Oikarinen-Nybacka, Soite  Marja Paananen, Soite   
Päivi Saukko, Seinäjoen kaupunki   Anneli Saarinen, Seinäjoen kaupunki, TulSote 
Tytti Luoto, Seinäjoen kaupunki, TulSote     Sirpa Tuomela-Jaskari, Järvi-Pohjanmaan 

perusturva 
Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto  Riku Niemistö, Vaasan ammattikorkeakoulu 
Päivi Rinne, Seinäjoen   Jaakko Hallila, Seinäjoen  
Ammattikorkeakoulu                        Ammattikorkeakoulu 
    
Arto Rautajoki, SONet BOTNIA, esittelijä/siht.   
 
§ 4. Kutsuttu asiantuntija aluekoordinaattori Päivi Niiranen, SONet BOTNIA 
 
Pysyvät kutsutut asiantuntijat 
Tuula Jäntti, Vaasan seudun yhdistykset ry X 
Sirpa Nevasaari, SILTA yhteisöklubi, Kosti ry (este) 
Liisa Länsipuro, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Perusterveydenhuollon ja terveyden 
edistämisen yksikkö Aksila X 
Riitta Vatanen, Seinäjoen järjestötalo  
Päivi Berg, Vaasan sairaanhoitopiiri, perusterveydenhuollon yksikkö     
 
ASIAT: 
 
1 § Kokouksen avaus: ja läsnäolijoiden toteaminen 

 
Päätösesitys (AR): 



 

y 

Johtoryhmän puheenjohtaja Jussi Salminen avaa kokouksen, toteaa läsnäolijat ja kokouksen 
päätösvaltaisuuden.  

Päätös:  

Johtoryhmän puheenjohtaja Jussi Salminen avasi kokouksen, läsnäolijat todettiin teamsista ja 
kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

2§ Esityslistan hyväksyminen: 

 

Päätösesitys (AR): 

Johtoryhmä hyväksyy esityslistan. 

Päätös: 

Johtoryhmä hyväksyi esityksen. 

 

3 § Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Päätösesitys (AR): 

Johtoryhmä hyväksyy kokouksensa 2/2022 muistion (liite 1) . 
 

Päätös: 

Johtoryhmä hyväksyi esityksen. 

4 § Sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja kirjaamisosaamisen kehittäminen  

Aluekoordinaattori Päivi Niiranen esittelee Kansa-koulu 4.0 hankehakemusta. RRF-
rahoituspäätöstä odotetaan toukokuussa.   

Päätösesitys (AR): 

Johtoryhmä merkitsee aluekoordinaattorin hanke-esittelyn tiedoksi.    

Päätös:  

Johtoryhmä hyväksyi esityksen. Hanke otetaan kiitoksin vastaan.  

 

 
5 § SONet BOTNIAn toimintakertomus 2021 
 
Kehitysjohtaja kertoi teknisistä vaikeuksista sivunumerojen päivityksessä, minkä vuoksi 
toimintakertomuksen käsittely siirrettiin johtoryhmän seuraavaan kokoukseen.  

 
Esitys (AR): Tilinpäätös ja valtionavustusselvitys hyväksyttiin. Toimintakertomuksen käsittely 
siirretään johtoryhmän seuraavaan kokoukseen.  
 



 

y 

Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen.  
 
  
  
6§ Sosiaalialan osaamiskeskusselvitys   
 
  
Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sosiaalialan osaamiskeskusselvityksen maalis-huhtikuussa 

2022. Selvitys koskee sosiaalialan osaamiskeskusten asemaa tulevissa sosiaali- ja terveydenhuollon 

kehittämisrakenteissa. Selvityksen tehtävänä on lyhyellä aikavälillä selvittää, miten parhaiten 

turvataan ”sosiaalialan  osaamiskeskusten muodostaman sosiaalihuollon keskeisen 

kehittämisrakenteen ja sosiaalihuollon arvokkaan kehittämisosaamisen siirtymä tulevan 

hyvinvointialueiden aloittamisvaiheen yli sekä pidemmällä aikavälillä hakea näkemyksiä sille, 

miten sosiaalialan osaamiskeskukset myöhemmässä vaiheessa muodostuvat osaksi 

hyvinvointialueilla ja yta-alueilla muodostuvia integroituneita kehittämisrakenteita. Selvitystyö 

tehdään osana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun tukea.  

 

Selvityksessä tarkastellaan mm. seuraavia teemoja: osaamiskeskuksen nykyinen tilanne, 

hallintomuoto ja päätehtävät, osaamiskeskusten siirtymä hyvinvointialueille, valmistelussa 

mukana olo ja vaikuttaminen, huomioon otettavat asiat, laissa asetettujen tehtävien näkökulma, 

verkostojen rooli muutoksessa, riskit, uhat ja mahdollisuudet siirtymässä, mahdollisesti tuleva 

integroituminen hyvinvointi- ja yta-alueille, säilytettävät rakenteet ja muut huomioon otettavat 

asiat, riskit, uhat ja mahdollisuudet integraatiossa sekä verkostot ja alueellinen yhteistyö. 

Selvityksen tuloksia odotetaan jo huhtikuun lopussa.  

SONet BOTNIAn alueelta haastatellaan osaamiskeskusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja ja joku 
aluevaltuutettu tai aluehallituksen jäsen tai johtava viranhaltija otannan perusteella.   
 
Päätösesitys (AR) Johtoryhmä merkitsee SONet BOTNIAn osallistumisen sosiaalialan 
osaamiskeskusselvitykseen tiedoksi.  
 
Päätös:  
   
Johtoryhmä hyväksyi esityksen.  

 

8§. Sosiaalityön VTR-haku keväällä 2022 ja SONet BOTNIA 

 

Kehitysjohtaja kertoo pääpiirteet kevään 2022 sosiaalityön yliopistotasoisen valtion 
käytäntötutkimuksen hankerahoitushausta ja SONet BOTNIAn hankevalmistelusta kokouksessa.  

Päätösesitys (AR): Johtoryhmä merkitsee kehitysjohtajan tilannekatsauksen kevään 2022 
sosiaalityön VTR-hausta tiedoksi ja käy lähetekeskustelun SONet BOTNIAn alueella valmistelussa 
olevista sosiaalityön VTR-hankkeista kevään 2022 hakuun.  

Päätös: 



 

y 

Johtoryhmä hyväksyi esityksen. Aikuissosiaalityön polkuja ja aikuissosiaalityön saavutettava 
sosiaalityön VTR-hanke kevään hakuun merkittiin tiedoksi.  

 

9 § Sosiaalialan osaamiskeskusjohdon verkoston lausunto: VN/2037/2021 Hallituksen esitys 
eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi   

Kehitysjohtaja kertoo lausunnosta kokouksessa.  

Päätösesitys (AR): Johtoryhmä merkitsi lausunnon tiedoksi.     

Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen. 

10 § Johtoryhmän seuraavat kokousajankohdat  

Päätösesitys (AR): Johtoryhmä hyväksyy seuraavat kokousajankohdat.  
6.5 klo 13-15 
3.6. klo 13-15 
26.8 klo 14.00-16.00 
 
Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen yksimielisesti.  
 
§11 Kokouksen päättäminen  
 
 

Päätös (pj): Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.59.  

 


