
   Liite1. 

 
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan 

 osaamiskeskus 

 

Johtoryhmän kokous 2/2001   Muistio 2/2021  
Ledningsgruppensmöte 2/2021    
 
Aika: perjantai 19.3.2021 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 X   Riku Niemistö, Vaasan ammattikorkeakoulu 
Tarja Oikarinen-Nybacka, Keski-Pohjanmaan    Marja Paananen, Keski-Pohjanmaan  
sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite  sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä X 
  
Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopiston 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (Este)  Pirjo Forss-Pennanen, Centria  
Chydenius    Ammattikorkeakoulu X 
Päivi Saukko, Seinäjoen kaupunki X   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 19.3.2020: kehittämissuunnittelija Iiris jurvansuu, SONet BOTNIA, Soite 
Kutsuttu asiantuntija 19.3.2020: X 

Hankekoordinaattori Silja Sevola, Yhdessä Aikuisuuteen Elämässä Eteenpäin (YEE-hanke) Xja 
hanketyöntekijä Minna Kallinen, Yhdessä Aikuisuuteen Elämässä Eteenpäin (YEE-hanke)   
Pysyvät 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 X 



Riitta Vatanen, Seinäjoen järjestötalo X  
Päivi Berg, Vaasan sairaanhoitopiiri, perusterveydenhuollon yksikkö X    
 
 
 
ASIAT: 
 
1 § Kokouksen avaus: 

 

Päätösesitys (AR): 

Johtoryhmän puheenjohtaja Jussi Salminen avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat.  

Päätös:  

Jussi Salminen avasi kokouksen klo 13.01. 

2§ Esityslistan hyväksyminen (JS) 

Päätösesitys (JS): 

Johtoryhmä hyväksyy esityslistan. 

Päätös: 

Johtoryhmä hyväksyi esityksen. 

3 § Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

 

Päätösesitys (AR): 

 

Johtoryhmä hyväksyy kokouksensa 1/2021 muistion (liite 1).  

 

Päätös: 

Johtoryhmä hyväksyi esityksen.  

 

 4 § Uusien hankkeiden käynnistyminen SONet BOTNIAssa  

 

SONet BOTNIA on yhteistyökumppani Lastensuojelun monialainen kehittämishanke Pohjois-
Suomessa (Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa) -hankkeessa. 
Kehittämissuunnittelija Iiris Jurvansuu Soitesta esittelee hanketta. 

 
Yhdessä aikuisuuteen elämässä eteenpäin – valtakunnallinen THL:n hallinnoima ESR-hanke, SONet 

BOTNIA osatoteuttaja yhdessä Seinäjoen Ammattikorkeakoulun kanssa, mukana 



SONet BOTNIA-yhteistyössä kuntia Etelä-Pohjanmaalta, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveyspalvelukuntayhtymä Soite ja Pohjanmaalta sekä Kanta-Hämeestä Riihimäki ja 
Hausjärvi. Hankekoordinaattori Silva Sevola ja hanketyöntekijä Minna Kallinen 
esittelevät hanketta.  

 
Monitoimijaisen rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyspalveluissa (MORA – sosiaalityön valtion tutkimusrahoitushanke, 
valtakunnallinen hanke, SONet BOTNIA osatoteuttaja, perushenkilöstö tekee 
hanketyön. Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alue ja Keski-Suomi. 
Tapaustutkimuskunnat Jyväskylä, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveyspalvelukuntayhtymä Soite ja Lapua. Kehitysjohtaja Arto Rautajoki esittelee 
hanketta. https://r.jyu.fi/morahanke 

 
Päätösesitys (AR): Johtoryhmä käy lähetekeskustelun käynnistyneistä kehittämis- ja 
tutkimushankkeista ja esittää näkemyksensä jatkokehittämistyöhön SONet BOTNIAn alueen 
näkökulmasta.  Johtoryhmä merkitsee käynnistyneet hankkeet tiedoksi.  

 

Päätös: Johtoryhmä merkitsi hyvin käynnistyneet hankkeet kiitoksella tiedoksi.  

 

5 § SONet BOTNIAn johtoryhmän täydentäminen  

Seinäjoen kaupungin johtoryhmä on nimennyt kokouksessaan 3.3 §28 Etelä-Pohjanmaan jäseniksi 
SONet BOTNIAn johtoryhmään ajalle 1.3.2021-31.7.2022: 

Sosiaalityön tulosaluejohtaja Päivi Saukko (varsinainen jäsen, Seinäjoen kaupunki), sosiaalihuolto ja 
sosiaalityö 

Ikäihmisten palvelujen tulosaluejohtaja Anneli Saarinen (varajäsen, Seinäjoen kaupunki) ikäihmisten 
palvelut ja gerontologinen sosiaalityö 

Sosiaalijohtaja Tytti Luoto (varsinainen jäsen, Ilmajoen kunta) aikuissosiaalityö ja työllisyys 

Sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari (varajäsen, Järvi-Pohjanmaan perusturva) 
lastensuojelu ja lapsiperheiden palvelut.  

 

Päätösesitys (AR): Johtoryhmä merkitsee Seinäjoen kaupungin päätöksen Etelä-Pohjanmaan 
jäsenistä SONet BOTNIAn johtoryhmään tiedoksi.   

 

Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen.  

 
6 § SONet BOTNIAn edustajan nimeäminen varsinaiseksi jäseneksi sosiaalialan 
osaamiskeskusneuvottelukuntaan  

 

https://r.jyu.fi/morahanke


Harri Jokiranta siirtyy sosiaali- ja terveysministeriöön 1.4.2021 alkaen. Harri on ollut pitkään 
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn alueen edustaja sosiaalialan 
osaamiskeskusneuvottelukunnassa varsinaisena jäsenenä. SONet BOTNIAn johtoryhmä käy 
lähetekeskustelun ja nimeää uuden edustajan varsínaiseksi jäseneksi 1.4.2021 alkaen.  

 

Päätösesitys (AR): Johtoryhmä nimeää Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskuksen 
edustajan sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalialan osaamiskeskusneuvottelukuntaan 1.4.2021 
alkaen.  

Päätös: Johtoryhmä nimesi Päivi Saukon Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskuksen 
edustajaksi sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalialan osaamiskeskusneuvottelukuntaan 
toimikauden loppuun 31.12.2021 asti.  

 

7 § SONet BOTNIAn toimintakertomuksen 2020 ja valtionavustusselvityksen hyväksyminen   

 
SONet BOTNIAn toimintakertomus vuodelta 2020 on laadittu, samoin valtionavustuksen käytön 
selvitys vuodelta 2020. Aikaa toimintakertomuksen jättämiseen sosiaali- ja terveysministeriölle on 
30.6.2021 asti.   
 
Kehitysjohtaja esittelee pääpiirteittäin toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja valtionavustuksen 
käytön selvityksen.  
 
Päätösesitys (AR): Johtoryhmä käy lähetekeskustelun toimintakertomuksesta vuodelta 2020 ja 
esittää mahdolliset täydennys- tai korjauspyyntöesityksensä. Johtoryhmä hyväksyy SONet BOTNIAn 
vuoden 2020 toimintakertomuksen ja valtionavustuksen käytön selvityksen vuodelta 2020.  
  
Päätös: Johtoryhmä hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja valtionavustuksen käytön 
selvityksen vuodelta 2020. Toimintakertomusta täydennetään vielä johtoryhmän jäsenten 
luettelolla ja Pohjanmaan ohjausryhmän arvioinneilla.    
 
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. Tilannetta on nyt päivitetty (Liite X TKI & O HE 241/2020, Lakimies Suvi Velic, 
STM, ohjausosasto) 
 

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 tulisi 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 §). (Liite 4.) 

 
Sosiaalialan osaamiskeskukset ehdottavat lausunnossaan muutosta kohtaan osaamiskeskuslain 1 
§:n muuttamisesta. Koska sosiaalialan osaamiskeskukset toimivat monen kunnan, kuntayhtymän, 
maakunnan ja tulevan hyvinvointialueen kanssa yhteistyössä, sosiaalialan 
osaamiskeskusjohtajat ehdottavat lausunnossaan (lausunto HESOTE100), että hyvinvointialue 
olisi monikossa: ”hyvinvointialueet”. Myös Lahden kaupunki toteaa lausunnossaan, että on 
tärkeää, että osaamiskeskukset voivat jatkossakin toimia useammalla hyvinvointialueella, kuten 
tähän asti esimerkiksi Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa toimiva yhteinen sosiaalialan 
osaamiskeskus Socom. 
Hyvinvointialueiden rahoitus -kehittämistyön rahoitus? 
 
Hallituksen esityksen mukaan hyvinvointialue voi 1.1.2023 yhdessä yliopistojen, 
ammattikorkeakoulujen, järjestöjen, aluehallintovirastojen, maakuntaliittojen jne. kanssa 
muodostaa sosiaalialan osaamiskeskusta, joten osaamiskeskukset eivät jäisi hyvinvointialueiden 
ulkopuolelle. Ne eivät kuitenkaan siirtymävaiheessa vielä tulisi suoraan hyvinvointialueiden johdon 
alle, vaan yhteys hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden toimintaa rakentuisi esim. sopimuksellisesti.  
 
Toistaiseksi puuttuvat kansalliset linjaukset hyvinvointialueiden ja yhteistyöalueiden TKI & O-
rakenteista.  On viisautta edetä askelittain sote-yhteiseen palvelujärjestelmään ja TKI & O-
rakenteeseen, jotta ei menetetä sitä sosiaalialan laaja-alaista osaamista ja (tutkimuspohjaista) 
kehittämisosaamista, mikä maassa on viimeisen 20 vuoden aikana valjastettu sosiaalialan 
osaamiskeskuksiin onnistuneina rekrytointeina ja mikä on kerryttänyt osaamispääomaa 
paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.    
 
Sosiaalialan osaamiskeskukset mahdollistavat toimivan perustan, jonka pohjalle uudelleen 
muotoilemalla voidaan hyvinvointi- ja yhteistyöalueille luoda tutkimustietoa tuottava, palvelujen 
kehittämistä tukeva, koulutuksellista osaamista vahvistava ja palveluinnovaatioita yhdistävä 
yliopistopohjaisen sosiaalityön TKKI-kokonaisrakenne, joka toimii tiiviissä yhteistyössä 
hyvinvointialueiden ja niiden kuntien, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten, järjestöjen, 
aluehallintovirastojen ja maakuntien liittojen kanssa. Usean maakunnan yhteisistä 
kehittämisrakenteista on jo toimivia esimerkkejä, sillä monet sosiaalialan osaamiskeskukset 
toimivat jo useamman maakunnan alueella. Jatkossa kehittämisrakenteet tarvitsevat vahvan 
yliopistollisen sosiaalityön ja monitieteisen tutkimusperustaisen ja koulutuksellisen tuen, jota 



ammattikorkeakoulut mm. aluekehitystehtävänsä, soveltavan tutkimuksensa ja opetuksensa 
mukaisesti TKIO-toiminnassa täydentävät.  
 
Yhteistyöalueiden kehittämisrakenteiden on myös sosiaalihuollossa tärkeä kiinnittyä erikseen 
nimettäviin palveluyksiköihin esimerkiksi sote-keskuksiin, joille annetaan palvelutoiminnassa 
pysyväksi tehtäväksi uusien käytäntöjen tutkimukseen perustuva kokeilu, testaaminen, 
vaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen. Tämä liittyisi luontevasti sosiaalialan 
osaamiskeskustehtäviin hyvinvointialue-, yliopisto- ja ammattikorkeakouluyhteistyössä. 
Lainsäädäntöön tulisikin saada selkeä tutkimus- ja kehittämisvelvoite hyvinvointialueille ja niiden 
muodostamille yhteistyöalueille.  Jatkossa myös tiedontuottaminen ja tutkimustoiminta tulisi lisätä 
asianmukaisen valmistelun jälkeen sote-järjestämislakiin.  
 
SOTE-uudistuksen voimaantulopäivä on lähitulevaisuudessa. TKI & O-asioiden valmisteluun jää 
jonkin verran aikaa, mutta kehittämisrakenteiden turvaaminen valtakunnallisesti yhteneväisiksi ja 
etenkin sosiaalihuollon näkökulmasta on kysymysmerkki. Oletus on, että 01.01.2023 sosiaalihuollon 
kehittämisrakenteiden ja -tehtävän osalta ei ehditä valmistelemaan tyydyttävää valtakunnallista 
ja/tai alueellista mallia.  
 
Koska sosiaalialan osaamiskeskuslainsäädäntöä ei olla hallituksen esityksessä kumoamassa, 
osaamiskeskusjohtajat esittävät, että valtion rahoitus varmistetaan ja turvataan sosiaalialan 
osaamiskeskustehtävän jatkuvuus sosiaalihuollon tutkimuspohjaisessa kehittämisessä ainakin 
siihen asti, kunnes uudet, sote-kehittämisrakenteet on saatu toimintaan. Rahoitustaso on ollut 
pitkään samalla tasolla ja tämä on edelleen käytännön ongelma sosiaalialan osaamiskeskusten 
perustoiminnassa. Toiminnan alussa 20 vuotta sitten rahoitustaso oli 3,5M€ ja nyt 3 M€ 
valtakunnallisesti. Kustannusten kasvun ja toiminnan laajentumisen vuoksi rahoitustasoon tarvitaan 
selkeä korjaus esim. 5M€ vuosi.  
 
Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta 2001/1230 ja asetus 1411/2001 ovat toistaiseksi 
voimassa. Niissä Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskuksen toimialue käsittää Etelä-
Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueen.  SONet BOTNIAn alueella 
esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoimassa sote-rakenneuudistushankkeessa 
yhtenä tavoitteena on valmistella esitys maakunnallisesti integroidusta TKIO-yksiköstä, maakunnan 
yhteistyötahojen ja muiden maakuntien TKIO-toimijoiden kanssa kansallisesti määriteltävien 
linjausten mukaisesti. Kehittämistoimijoiden yhteistyön vahvistamista pidetään alueella tärkeänä.  
 
Näkökulmia SONet BOTNIAn integroitumiseen maakunnallinen SOTE-TKIO-yksikköön esim.: 
 
-sisällöllinen ja toiminnallinen integraatio? 
- tilojen integraatio? Maakunnallisten Tulevaisuuden sote-keskus- ja rakenneuudistushankkeiden 
kanssa myös kehittämisorganisaatiot samoissa tiloissa? (Palvelujärjestelmän sisältä tulevan 
kehittämisen tarpeiden näkökulma edellä?) vai tilojen integraatio niin, että on 
kehittämisrakenteesta on tiivis yhteys opetukseen ja tutkimukseen?  
-hallinnollinen integraatio: a) suoraan hyvinvointialueen johdon alle? (tarkoittaa nykyisenkaltaisen 
sosiaalialan osaamiskeskuksen purkamista) b) sopimuksellinen yhteistyö SONet BOTNIAn kanssa 
siihen asti, kunnes SOTE-TKI & O-rakenteet on saatu muodostettua ja toimintaan? c) tulevista 
hyvinvointialueista / hyvinvointikuntayhtymistä SONet BOTNIAn perussopimuksen osapuolia? 



SONet BOTNIAn perussopimuksen uudistaminen jo vuodelle 2022: Pohjanmaan HYKY heti alusta 
lähtien kokonaisuutena mukaan Soiten tapaan? 
- rakenteellinen integraatio: sosiaalialan tutkimuspohjainen kehittämisrakenne liitetään 
erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kehittämisrakenteisiin erikseen kullekin 
hyvinvointialueelle/yhteistyöalueelle? Nykyisen kaltainen SONet BOTNIA puretaan osiin ja kolmen 
maakunnan asiantuntijaosaamisen yhdistämisestä ja verkostoista syntyvä vahva kokonaisuus 
purkautuu ja menettää voimansa? Nykyisen kaltainen valtakunnallinen, alueellisten sosiaalialan 
osaamiskeskusten muodostama verkosto puretaan, eikä sen ketterä ja valtakunnallisesti vaikuttava 
yhteistyörakenne siirry uusiin rakenteisiin? Sosiaaliala menettää keskeisen valtakunnallisen, 
alueellisen ja paikallisen vuoropuhelussa toimivan vaikuttajaorganisaationsa vai muodostetaanko 
tasavertainen uusi integroitu rakenne, jossa osaamiskeskustoiminta on aluksi sopimuspohjaisesti 
mukana, kunnes uudet rakenteet on saatu toimimaan? 
   
Päätösesitys (AR): Johtoryhmä a) käy lähetekeskustelun sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan 
tilanteesta HESOTE100 esityksen luoman tilannekuvan valossa ja b) siitä, miten pitkälle 
nykytilanteessa SONet BOTNIAn integroitumisessa maakunnallisiin, tuleviin SOTE-TKIO-
yksikkörakenteisiin on mahdollista edetä (esim. ajankohtaisesti Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen 
integroitu TKI & O-yksikkö)? sekä c) esittää näkemyksensä SONet BOTNIAn ja sen alueen 
vaikuttamistoimenpiteiksi SONet BOTNIAn integroitumiseen tuleviin hyvinvointi- ja/tai 
yhteistyöalueiden TKIO-rakenteisin sekä valmistumassa olevaan lainsäädäntöön.   
 
Päätös: 
 
SONet BOTNIAn todettiin näyttäytyvän kokoaan suurempana, lisäksi kasvanut hanketoiminta ja 
palvelutoiminta on ollut Pohjanmaan maakuntien näkökulmasta tärkeä. SONet BOTNIA on ollut 
myös strateginen kumppani hankkeissa ja osa keskeistä verkostoa. Kaikissa sosiaalihuollon 
keskeisissä maakunnallisissa kehittämisprosesseissa mukana olo ja myös erityispalvelujen alueella 
mm. OT-keskusvalmistelussa kannustaen ja voimavaroja kooten. SONet BOTNIA sai kiitosta myös 
koronavuonna vahvistuneesta toiminnastaan mm. kasvaneesta hankemäärästä sekä kehittämis- ja 
tutkimushankeresursseista että hajanaisen verkon kutojana ja hankkeiden paketoijana. SONet 
BOTNIA sai kiitosta myös ketteryydestä, ala- ja aluenäkökulman esillä pitämisestä, sosiaalialalle 
tarkoitetun alakohtaisen tarkastelun jäsentymisestä ja erva-alueella sosiaalialan toimivamman 
kunta- ja kuntayhtymäyhteyden kiinnittämisestä. Integraatiota toivotaan edistettävän 
sopimuksellisesti.  
 
SONet BOTNIAn johtoryhmä päätti pitää kiinni nykyisestä SONet BOTNIAn kolmen maakunnan yhteisestä 

sosiaalialan osaamiskeskuksen rakenteesta, kunnes uudet rakenteet on saatu toimimaan ja Seinäjoen 

Ammattikorkeakoulu toimii mielellään SONet BOTNIAn taustaorganisaationa. SeAMK on tehnyt tilojen 

suhteen satsauksia ja tältä osin on edellytyksiä jatkaa ja tukea SONet BOTNIAn kasvua ja kehitystä.  Nykyisin 

Pohjanmaalla voidaan jo aiemmin selvittää tilannetta niin, että Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymä tulisi 

SONet BOTNIAn perussopimukseen Vaasan tilalle. Miten TKIO tulee rakentumaan maakunnalliseen 

kuntayhtymään, ei rakenteita ole olemassa. Sovitaan palaveri sosiaali- ja terveydenhuollon TKIO:sta ja 

sosiaalihuollon kehittämisestä strategiajohtajan kanssa. Jatkossa otetaan sosiaalityön VTR-

rahoitushakemuksissa huomioon myös tulevien hyvinvointialueiden tutkimus- ja innovaatiotarpeita.  

 



Sosiaalihuollon kehittämistä pitää resursoida hyvinvointialueilla, eikä SONet BOTNIAn pidä joutua 
todistamaan jatkuvasti erinomaisuuttaan sosiaalisen asiantuntijana. Rahoituksen varmistaminen 
siirtymäaikana uusiin TKIO-rakenteisiin halutaan turvata.  

 
9 § Tiedotettavat asiat: 

- SONet BOTNIAn tiedotettavat asiat 
- Sosiaalialan osaamiskeskukset valtiosihteeri Eila Mäkipään tapaamisessa 10.3 (liite 5.), 

ministeri Krista Kiurun tapaamista pohjustava keskustelu 
-  
- Johtoryhmän jäsenten tiedotettavat asiat: 
- Riitta Vatanen tiedotti Pohjalaismaakuntien järjestötahojen saamasta merkittävästä STEAn 

hankerahoituksesta. 
- Varpu Rajaniemi tiedotti FSG Oy:n toteuttamasta Pohjanmaan maakuntien 

hyvinvointibarometrista 2021.   

 
Päätösesitys (AR): Johtoryhmä merkitsee tiedotettavat asiat tiedoksi.  

 
 
Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen. 
 
 
10 § Kokouksen päättäminen 

 

Johtoryhmän puheenjohtaja Jussi Salminen päätti kokouksen klo 15.20. 


