
                                           
 
Johtoryhmän kokous 2/2019   Muistio 
Ledningsgruppmöte 2/2019     
  
 
Aika: perjantai 29.3.2019 klo 12.15-14.30 
Paikka: Vaasa, Silveria (Vöyri -sali) osoitteessa Ruutikellarintie 4 65100 Vaasa 

 
Osallistujat: 
 
Jäsen:    Varajäsen: 
Erkki Penttinen, Vaasan kaupunki, puheenjohtaja Jukka Kentala, Vaasan kaupunki (poistui klo 14) 
Tiia Krooks, Kaskisten kaupunki (etäyhteys)  Carola Linden, Pietarsaaren kaupunki 
Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto   Riku Niemistö, Vaasan kaupunki 
Jussi Salminen, Soite, vpj. (etäyhteys)  Tanja Witick, Soite  
Tarja Oikarinen-Nybacka, Soite (etäyhteys)  Marja Paananen, Soite 
Aila-Leena Matthies, Klan yliop. Chydenius (etäyht.) Pirjo Forss-Pennanen, Centria 

Ammattikorkeakoulu 
Harri Lintala, Seinäjoen kaupunki   Riitta Suojanen, Seinäjoen kaupunki (etäyhteys) 
Maria-Liisa Nurmi, Kuusiokuntien sosiaali- ja Antti Perkkalainen, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 

terveyskuntayhtymä   
Taina Junttila, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Päivi Rinne, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu 
Anne Saarijärvi, SONet BOTNIA, esittelijä ja sihteeri 
 
Kutsutut asiantuntijat:  
Tuula Jäntti, Vaasan seudun yhdistykset ry 
Sirpa Nevasaari, SILTA yhteisöklubi, Kosti ry 
Matti Rekiaro, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen 
yksikkö Aksila 
Riitta Vatanen, Seinäjoen järjestötalo 
Pia Wik, Vaasan sairaanhoitopiiri, perusterveydenhuollon yksikkö 
sekä 29.3.2019 kokouksessa 
Tuula Mulju, kehittämissuunnittelija 
 
 
Käsiteltävät asiat: 
1§ Kokouksen avaus  
2§ Ajankohtaista SONet BOTNIAn taloustilanteessa 
3§ SONet BOTNIAn ajankohtaisasiat  
4§ SONet BOTNIAn toimintakertomus 2018 (luonnos) 
5§ Tiedotettavat asiat 
6§ Muut asiat 
7§ Kokouksen päättäminen 

  



1§ Kokouksen avaus  
 
Päätösehdotus:  
Todetaan läsnäolijat. 
Todetaan edellisen kokouksen muistio hyväksytyksi ja merkitään se tiedoksi. 
Hyväksytään asialista. 
 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.13 ja kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Todettiin 
läsnäolijat, hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio ja esityslista. 
 
2§ Ajankohtaista SONet BOTNIAn taloustilanteesta 
 
SONet BOTNIAn valtionavustusselvitykseen liitettävä tilinpäätös vuodelta 2018 on valmistunut, samoin 
valtionosuuden alaisen toiminnan toteuma 28.2.2019 ja annetaan johtoryhmälle tiedoksi. 
 
Vuonna 2019 Vaasalle ja Soitelle on päädytty johtoryhmän 13.12.2018 päätöksellä korvaamaan edellisen 
vuoden tapaan myönnettyä valtionavustusta (60 000€/organisaatio) sekä Vaasalle erikseen Pohjoismaisesta 
erityistehtävästä 20 000 €. Vs. kehitysjohtaja on välittänyt ko. tahoille muistutusviestiä summien 
laskuttamisesta entiseen tapaan kolmessa erässä vuoden aikana (huhtikuussa, elokuussa ja marraskuussa 
sekä Pohjoismaisen osalta lokakuussa). 
 
SONet BOTNIAn kuntarahoituksen osalta Etelä-Pohjanmaa ja Soite ovat kokonaisuudessaan mukana. 
Sopimukset on tehty ja kuntia on laskutettu aikataulun mukaisesti vuoden 2019 osalta helmi-maaliskuun 
aikana. Pohjanmaalta kielteisen päätöksen osallistumisesta kuntarahoitukseen ovat antaneet Maalahti, 
Mustasaari, Kristiinankaupunki, Korsnäs ja Uusikaarlepyy. Näistä ainoastaan Uusikaarlepyy on ilmoittanut, 
että ei osallistu myöskään Kansa-Koulu II-hankkeen toimintaan. Muiden kanssa on laadittu sopimukset 
hankeyhteistyöstä ja kunnilta tullaan laskuttamaan omarahoitusosuudet vuoden lopussa Kansa-Koulu II -
hankkeen päättyessä. 
 
Kuntarahaa on vuodelta 2018 taseeseen siirretyn rahan lisäksi (109 023 €) kerätty vuoden 2019 nyt 
yhteensä 137 389€. Siirretystä kuntarahasta tullaan kattamaan vuoden 2019 aikana mm. PRO SOS -ja 
Kansa-Koulu II -hankkeiden kuntarahoituksen omarahoitusosuuksia ja kustantamaan myös muuta yhdessä 
toteuttamaamme toimintaa mm. erilaiset työpajat ja seminaarit. Lisäksi varaudumme mahdollisten uusien 
hankkeiden suunnitteluun ja niihin osallistumiseen mm. omarahoitusosuuksilla (esimerkiksi 
osaamiskeskusverkoston mahdolliset yhteishankkeet). Varautuminen valtionosuuden leikkauksiin on 
aiheellista myös jatkossa, joskin rahoituspohjan selkiydyttyä kuntarahoituksen tarve ja taso tullaan 
miettimään uudelleen. 
 
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.  
 
Päätös: Merkittiin talouden tilanne tiedoksi. Todettiin, että FSKC:n toiminnan vuoksi SONet BOTNIA 
menettää jonkin verran Pohjanmaan kuntaosuuksia, mutta alueen kunnat osallistuvat halutessaan SONet 
BOTNIAn tilaisuuksiin määriteltyjen maksujen mukaan. 
 
3§ SONet BOTNIAn ajankohtaisasiat 
 

 Toiminta on jatkunut Pohjalaismaakunnissa voimassaolevien toimintasuunnitelmien mukaisesti 
tiimin täydennyttyä helmikuun alusta normaalivahvuuteensa Etelä-Pohjanmaan vs. 
kehittämissuunnittelijan aloitettua työnsä.  Jo kevään aikana tullaan yhteisesti toteuttamaan mm. 
kehittämisen kierrätyspäivä -tilaisuuksia (yleisin tai lapesisällöin) sekä työpajoja mm. sosiaalityön 
vaikuttavuuden teemoista ja gerontologisen sosiaalityön sisällöistä.  Nettisivujen uudistustyö jatkuu 
pienin ulkoasullisin ja sisällöllisin muokkauksin vastaamaan yhä paremmin yhteisiä toiveitamme. 



 

 SONet BOTNIAn kehittämispäivää on valmisteltu 12.4.2019 ajankohtaan edellisen 
johtoryhmäkokouksen päätöksen mukaisesti.  Härmän kylpylässä järjestettävään tilaisuuteen on 
sovittu maakunnittaisia puheenvuoroja ja työskentelytavaksi tulevan toimintamme painopisteitä 
kirkastamaan tiimin toteuttamana Sinisen meren strategia. Kutsut on välitetty maaliskuun 
puolivälissä. Päivän aikana suunnitelman mukaisesti tullaan johtoryhmän, alueellisten 
ohjausryhmien ja tiimin yhteistyönä työskentelemään toimintasuunnitelman sisältöjen 
konkretisoimiseksi. 

 

 Vs. kehitysjohtaja on välittänyt THL:n selvityshenkilö VTT Anu Muurille yhdessä johtoryhmän, tiimin 
ja joidenkin sidosryhmien edustajien kanssa keskusteluista laatimansa SONet BOTNIAn TKI-
kyselyvastauksen (ks. liitetiedosto). Anu Muuri on käynyt tapaamassa kyselyn tiimoilta 
osaamiskeskusten henkilöstöä ja jalkautunut myös SONet BOTNIAn tiimin vieraaksi Seinäjoelle 
11.3.2019 keskustelemaan kanssamme alueella meneillään olevasta kehittämistoiminnasta ja myös 
yleisellä tasolla kansallisista jatkosuunnitelmista.  Sekä kyselyssä, että tapaamisessa käsiteltiin 
seuraavia aiheita: osaamiskeskuksen nykyisiä henkilöstöresursseja, toiminnan visiointia ja roolia 
osana mahdollista tulevaisuuden sotea, tutkimuksen ja kehittämisen organisoitumista uudistuvassa 
sote-rakenteessa, henkilöresurssien jakautumisen arviointia (tutkimukseen ja kehittämiseen), 
pohjoismaisen erityistehtävän resursoinnin riittävyyttä sekä osaamiskeskusten toimintaa 
tilanteessa, jos soteuudistus edelleen siirtyisi. Keskustelu koettiin hyödyllisenä ja näkökulmia 
yhteisesti avaavana, vaikka sotemaku -valmistelun jatkaminen lopetettiinkin.   

 

 Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien kokouksessa 27.3.2019 käsitellään ja linjataan 
kehittämissuunnittelija Marjo Hannu-Jaman ja vs. kehitysjohtajan ehdotuksen Pohjoismaisen 
erityistehtävän sisällöistä vuodelle 2019 ja tuodaan tiedoksi johtoryhmän kokoukseen. 

 

 PRO SOS -hankkeen järjestelyt hankejohtaja Jutta Paavolan 4-6 viikon työvapaan aikana 9.4.2019. 
 
Päätös:  
SONet BOTNIAn kehittämispäivään on ilmoittautunut riittävästi osallistujia kaikista Pohjalaismaakunnista, 
joten tilaisuus saadaan toteutettua.  
 
Vs. kehitysjohtaja toi osaamiskeskusjohdon 27.3.2019 kokouksesta Anu Muurin alustavina terveisinä 
tiedoksi, että osaamiskeskusten rahoitukseen tullaan esittämään stabiilimpaa tilannetta ja myös 
sosiaalityön tutkimukseen tullaan ehdottamaan uutta VTR- tyyppistä rahoitusmekanismia. 
Johtoryhmä keskusteli soten kariutumisen aiheuttamasta vaiheesta, jossa monien muidenkin valmistelujen 
tilanne on keskeneräinen (mm. Palveluintegraation muutosohjelma sekä Siltaus -toimet). Jukka Kentala 
kertoi sotemuutosjohtajien kokouksen terveisinä, että vanhan valmistelun jatkaminen em. sisällöissä ei 
sellaisenaan liene todennäköistä.  Vasta uuden hallituksen muodostamisen jälkeen asioihin hoitaminen 
jatkuu, joten uuden hallituksen evästys, johon myös osaamiskeskukset ovat osallistuneet, on tärkeää. 
Johtoryhmä esitti huolensa mm. Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisen tulevaisuudesta Kansa-Koulu 
-hankkeiden päättyessä. Vaikka valtakunnan tasolla ollaan tästäkin tekemässä osaamiskeskusten ja THL:n 
yhteistyönä kannanottopaperia, on rahoitus aina haaste ja kunnat joutuvat pohtimaan alueillaan ratkaisuja. 
Johtoryhmä pitää tärkeänä, että tulevien selvitysten toimenpiteet tulevat valvotusti toteutettua 
sosiaalityön arjessa.  Sisältöjen etenemisen turvaamiseksi keskustelussa nousi esiin tarve esimerkiksi myös 
Sosiaalityön alueellisille tai ylimaakunnallisille vertaistapaamisille sekä sosiaalityön tutkimuksen ja 
opetuksen alueryhmille.   
 
Sosiaalialan osaamiskeskusjohdon verkoston linjaamat Pohjoismaisen yhteistyön sisällöt 2019 vuodelle 
koetaan tärkeiksi myös johtoryhmän mielestä. Erityisesti nyt laajan PRO SOS -hankkeen päättyessä ja 
kansallisten tulevien selvitysten myötä sisällöillä arvellaan olevan merkitystä sosiaalityön uudelle vahvalle 
tulemiselle ja myös pohjoismaiset katsaukset koetaan tässä tervetulleiksi. Mainittiin myös Ruotsin 



Uumajassa järjestettävät sosiaalityön päivät 25.-27.9. 2019. Keskusteltiin myös siitä, että SONet BOTNIAn 
Pohjoismaiseen erityistehtävään saattaa tulla sisällöllisiä toiveita vielä myös STM:n suunnasta. (ks.diat) 
 
Tiedotettiin, että PRO SOS -hankkeen muutoshakemusvaiheen jälkeen on ilmennyt haasteita laajan 
hankkeen päättämisen suhteen 31.7.2019 mennessä. Vaikka kehittämistyön sisällölliset tuotokset ovat 
valmistumassa suunnitelmien mukaisesti, hankejohtaja Jutta Paavolan n. 1kk:n työvapaa huhtikuulle sekä 
maksatus- ja muut hankkeen päätösvaiheen toimet lomakauden jälkeen vaatinevat ennakoimatonta 
lisätyötä. Tämän vuoksi hankkeessa on valmisteltu lähinnä hankesihteerin ja hankejohtajan työpanosten 
osittaista jatkamista koskeva muutoshakemus 30.9.2019 saakka em. tehtävien hoitamisen turvaamiseksi. 
Muutoshakemus on toimitettu SeAMK OY:n vararahtori Elina Varamäen toimesta STM:lle ja vastausta 
odotellaan. 
 
 
4§  SONet BOTNIAn toimintakertomus 2018 (luonnos) 
  
SONet BOTNIAn alueellisissa ohjausryhmissä hyväksytyt maakunnalliset toimintakertomukset 2018 
toiminnasta (ml. PRO SOS-hanke, Kansa-Koulu II -hanke sekä Pohjoismainen erityistehtävä) ovat 
valmistuneet helmi-maaliskuun aikana samoin kuin vs. kehitysjohtajan laatima toimintakertomuksen 
yhteinen osio ja esitellään johtoryhmälle. (Oli toimitettu johtoryhmän jäsenille etukäteen ennen kokousta 
tutustuttavaksi). 
 
Päätösehdotus:  
Vs. kehitysjohtaja esittelee SONet BOTNIAn toimintakertomuksen 2018 yhteisen kokonaisuuden, käydään 
tarvittavaa keskustelua mahdollisten täydennysten osalta ja hyväksytään 2018 toimintakertomus. 
 
Päätös: Läpikäytiin yleisellä tasolla toimintakertomuksen kokonaisuutta sekä maakuntien alueellisista 
ohjausryhmistä saatuja arviointeja. Todettiin, että SONet BOTNIAn toiminta on ollut varsin aktiivista, niin 
vaikuttamistoimien kuin alueellisenkin kehittämisen ja kehittämisen tukemisen osalta, joskin sotemurros 
vaikutti toimintaan 2018 aikana sen ylimaakunnallisuutta vähentäen. Johtoryhmällä ei ollut 
huomautettavaa tai täydennettävää, joten toimintakertomus 2018 hyväksyttiin ja toimitetaan 
valtionavustusselvityksen mukana STM:lle. 
 
5§ Tiedotettavat asiat  
 
Sosiaalialan osaamiskeskusjohdon ja SOSNet -verkoston yhteinen kannanotto: 
Sosiaalityön yliopistokoulutuksen yhteistyöverkosto SOSNetin johtoryhmä ja sosiaalialan osaamiskeskusten 
johtajat ovat valmistelleet kannanoton ”Sosiaalihuollon osaamisen varmistaminen: Sosiaalityön 
yliopistollisen koulutuksen, tutkimuksellisen kehittämistoiminnan ja osaamiskeskittymien turvaaminen” 
käyttöön, tiedoksi ja alueilla jaettavaksi (ks. liite) 
 
Osaamiskeskusjohdon verkostossa on parhaillaan valmisteilla lisäksi yhteisiä hallitusohjelmakannanottoja  
mm. sosiaalihuollon digitalisaation kehittämiseen sekä OT (osaamis-ja tukikeskus) -toimintaan. Näistä 
tiedotetaan tarkemmin niiden ilmestyttyä. 
 

Sosiaalialan kehittämisen tulevaisuutta suuntaavat keväällä valmistuvat mietinnöt ja selvitykset: 
 Anneli Pohjola: Sosiaalihuollon ammattihenkilölain muutostarpeet 

 Anna Metteri, Pekka Karjalainen & Minna Strömberg-Jakka: Sosiaalityön paikka muuttuvassa 
toimintaympäristössä 

 Anu Muuri: Sosiaalihuollon tutkimuksen ja kehittämisen rakenteet uudistuvassa sotessa  

 Aulikki Kananoja: Lastensuojelun kehittämisen suunta ja suositukset tulevat toimimaan jatkossa tärkeinä 
viitoittajina (ilmestynyt) 



http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161379/Selvityshenkilon_edellytykset_lastensuoje
lun.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

 Liukko Eeva, Nykänen Eeva ja Muuri Anu: Julkisen vallan käyttö  

 
 
Tulevia tilaisuuksia: 

 PRO SOS -hankkeen seminaari ja päätöstilaisuus - Näkökulmia aikuissosiaalityön kehittämiseen 
9.5.2019, Härmä 

 Kansa-koulu II -hankkeen tilaisuus Kantaan siirtymisen tukemisesta (ml. kartoitustyökalun esittely) 
Seinäjoki 14.5.2019 (toteutetaan Pohjalaismaakuntiin webinaarina) 

 Sosiaalijohdon seminaari 17.5.2019, Seinäjoki 

 Gerontologisen sosiaalityön työpaja Vaasa 28.5.2019 

 Vaikuttavuus ja monialainen yhteistyö -työpaja 4.6.2019, Kokkola (osana kolmen teemallisen 
työpajan kokonaisuutta) 

 
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
Päätös: 
Kehittämisen tulevaisuutta virittävät selvitykset keskusteluttivat johtoryhmää myös SONet BOTNIAn 
lähiaikojen toiminnan linjauksista. Johtoryhmä totesikin, että 12.4. järjestettävässä kehittämispäivässä on 
hyvä käydä linjaavaa keskustelua siitä, mihin SONet BOTNIAssa yhteisesti sitoudutaan ja mikä SONet 
BOTNIAn sisältö ja perustoiminnan ajatus uudessa viitekehyksessä on. 
Muun muassa LAPEn toimeenanon osalle ollaan kaavailemassa myös YTA -alueilla toteutettavia tilaisuuksia 
ja olisikin tärkeää keskustella, mikä SONet BOTNIAn yhteinen orientaatio ja miten maakuntien kokoiset 
alueet ovat mukana. Erva -alueet painottuvat enemmän terveydenhuoltoon, joten SONet BOTNIAn 
merkitystä sosiaalialan koostajana/kokoajana pidetään tärkeänä ja toiminnan dokumentointia 
toimintakertomuksiin ja muihin yhteyksiin hyvinä ajankohtaistiivistelminä.  Johtoryhmä toivookin, että nyt 
sotevalmisteluihin panostamisen jälkeen SONet BOTNIAssa olisi aikaa pohtia vielä syvällisemmin tulevaa ja 
tehdä hyvin analysoituja skenaarioita/vaihtoehtoisia näkemyksiä sosiaalialan kehittämisestä jatkossa 
olivatpa yhteistyön suunnat mitkä tahansa. Tulevan kehittämispäivän työskentelyn kautta sisältöjä tähän 
tullaankin yhdessä hakemaan. 
 
6§ Muut asiat 
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
Pohjanmaan ajankohtaiskatsaus. Kehittämissuunnittelija Tuula Mulju esitteli toteutunutta ja kevään aikana 
tulevaa SONet BOTNIAn toimintaa Pohjanmaalla. (ks. liitediat) 
 
Tiesa -hankevalmistelu: vs. kehitysjohtaja tiedotti osaamiskeskusverkostossa nopealla aikataululla 
29.3.2019 mennessä valmistellusta STM:n ESR- hankehausta (Työhyvinvointi), johon osa 
osaamiskeskuksista päätyi jättämään hakemuksen mm. tietojohtamisen ja mentoroinnin sisällöistä tiedossa 
olevista kilpailevista hakemuksista huolimatta. Asiaa on käsitelty SONet BOTNIAn Keski-Pohjanmaan 
(15.3.2019) ja Etelä-Pohjanmaan (22.3.2019) alueellisissa ohjausryhmissä, eikä sisältöjen tärkeydestä 
huolimatta edellytyksiä näin nopeaan hankevalmisteluun osallistumiseksi katsottu olevan 
osaamiskeskuksessa ja maakunnissakaan. Pohjanmaa linjasi samalla tavoin. On todennäköistä, että 
tietoperustaisen sosiaalityön kehittämiseen osallistumiseksi tulee jatkossa muitakin mahdollisuuksia. Myös 
johtoryhmä on sitä mieltä, että hankevalmisteluja on hyvä harkita ja linjata huolella. 
 
Keskustelussa tuotiin esiin, että mm. aikuissosiaalityön tilasta (Kela -siirron vaikutukset sosiaalityöhön- 
etuuskäsittelyn ja sosiaalityön menetetty yhteys) ja päättyneiden Kärki -hankkeiden juurrutuksesta 
(erityisesti ikääntyneet heikoimmassa asemassa olevien asiakkaat) tulee jatkaa keskusteluja laadukkaan 
sosiaalityön turvaamiseksi avuntarpeessa oleville. Hanketulosten ja -raporttien todettiin löytyvän kootusti 
STM:n sivuilta (LAPE maakunnallisten hankkeiden tulokset  sekä https://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161379/Selvityshenkilon_edellytykset_lastensuojelun.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161379/Selvityshenkilon_edellytykset_lastensuojelun.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut/maakuntahankkeet1


perhepalvelut/maakuntahankkeet1 I&O (Koti -ja omaishoidon uudistuksen alueelliset tulokset 
https://stm.fi/koti-ja-omaishoito/rahoitettavat-hankkeet) Myös SONet BOTNIAn uusille nettisivuille tullaan 
lisäämään ajankohtaistietoja ja linkkejä kehittämistyön koosteista. Jatkossa uudistettavat Innokylän sivut 
tulevat myös kokoamaan laajasti materiaaleja.  
 
Pohjanmaalla järjestetään 24.4.2019 Osallisuus -areena 
https://www.dittosterbotten.fi/assets/11/Osallisuusareena/20190424-Osallisuusareenan-esite-ja-
ohjelma.pdf 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
7§ Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.  
Seuraava kokous pidetään Kokkolassa 14.6.2019 klo 13.00-15.30. 
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