
 
 

 

 

 

 

Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu  Kokkolan kaupunki  Vaasan ammattikorkeakoulu 

020 124 5141 06 828 9435 06 326 3111 

PL 412 PL 43  Raastuvankatu 29   

60101 SEINÄJOKI  67101KOKKOLA 65100 VAASA 

       
 
SONet BOTNIA Ledningsgruppmöte 4/2017 

Johtoryhmän kokous 4/2017 
 
    Föredragningslista 
    MUISTIO   
    08.12.2017  
 
 
AIKA:   pe 08.12. 2017 klo 13.05 –15.00  
PAIKKA:    Ylihärmä, Härmä Spa, Vaasantie 22, 
 kokoustila 4 
 Ylihärmä, Härmä Spa, Vasavägen 22, 
 mötesrum 4 
  
       
OSALLISTUJAT:                                                           

 

  
Jussi Salminen, Soite, (pj.) + 

 
Tarja Oikarinen-Nybacka, Soite   

Peter Granholm, Pietarsaaren kaupunki + Pia-Maria Sjöström, Pietarsaaren kaupunki  
Aila-Leena Matthies, Klan yliop. Chydenius 
(este) 

Pirjo Forss-Pennanen,  
Centria Ammattikorkeakoulu (este) 

                                                                                                                         
Eija Ala-Toppari-Peltola, Etelä-Pohjanmaan 
SOTE (Kuntayhtymä Kaksineuvoinen)  + 

Maria-Liisa Nurmi, Kuusiokuntien sosiaali- ja 
terveyskuntayhtymä 

Harri Jokiranta, Seinäjoen kaupunki 
(puhelinyhteydellä) + 

Päivi Saukko, Seinäjoen kaupunki 

Jarkko Pirttiperä, Rannikko-Pohjanmaan  Alice Backström, Korsholm kommun  
sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä  
(este) 
Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto +  

 
Riku Niemistö, Vaasan ammattikorkeakoulu 
+ 

    
Jukka Kentala, Vaasan kaupunki, vpj.  Erkki Penttinen, Vaasan kaupunki + 
 
Taina Viiala, 
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu   +                                                              

 
Kaija Loppela,  
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu   

  
Arto Rautajoki, kehitysjohtaja, SONet 
BOTNIA, esittelijä/siht. +    
 
Jenni Kulmala, tutkija, Seinäjoen 
Ammattikorkeakoulu, esittelijä § 4, +   

 
 
 
Tuula Jäntti, Vaasan seudun yhdistykset 
ry, kutsuttu asiantuntija (este) 
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Ilkka Luoma, toimitusjohtaja, 
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja 
peruspalvelukuntayhtymä Soite,  
kutsuttu asiantuntija  
 
Sirpa Nevasaari, SILTA yhteisöklubi,  
Kosti ry, kutsuttu asiantuntija + 
 
Matti Rekiaro, 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, 
Perusterveydenhuollon ja  
terveyden edistämisen yksikkö Aksila,  
kutsuttu asiantuntija (este)  
 
Riitta Vatanen, Seinäjoen järjestötalo, 
kutsuttu asiantuntija 
 
Pia Wik, Vaasan sairaanhoitopiiri,  
perusterveydenhuollon yksikkö,  
kutsuttu asiantuntija.  
 
 

  
ASIAT: 
 
1 §   Kokouksen avaus 
 
Esitys (pj./vpj.): Avataan kokous.  
 
Päätös: Puheenjohtaja Jussi Salminen avasi kokouksen 13.05.  
 
2 §   Järjestäytyminen 
 
Esitys (pj./vpj.): Kehitysjohtaja toimii kokouksen esittelijänä ja sihteerinä, Tutkija Jenni 
Kulmala, Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta toimii 4§:n esittelijänä. 
 
Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen.  
 
3 §   Esityslistan hyväksyminen 
 
Esitys(AR): Johtoryhmä hyväksyy esityslistan. 
 
Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityslistan. 
 
4 §  Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2017 tutkimuksen loppuraportti ja  
       tiivistelmä 
 
Tutkija Jenni Kulmala esittelee pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2017 
tutkimuksen keskeiset tulokset, joiden pohjalta johtoryhmä käy keskustelun 
kokonaisuudesta. Hyvinvointibarometrin tulosten virallinen julkistaminen on 18.12.2017.  
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Esitys (AR): Johtoryhmä merkitsee hyvinvointibarometrin tulokset, loppuraportin ja 
tiivistelmän tiedoksi ja käy lähetekeskustelun hyvinvointibarometrin tulosten 
hyödyntämisestä.   
 
Päätös: Johtoryhmä merkitsi hyvinvointibarometrin tulokset ja loppuraportin tiivistelmän 
tiedoksi. Tuloksia hyödynnetään sekä maakunnallisesti strategia- ja ohjelmatyössä että 
hyvinvointikertomustyön tukena.  
 
5 §  SONet BOTNIAn talouden toteutumavertailu (arvio 30.11.2017) ja ennuste 
 
Kehitysjohtaja esittelee talouden toteutumavertailun 30.11.2017 kokouksessa. SONet 
BOTNIAn taloustilanne on kehittynyt vuoden 2017 aikana myönteisesti ja on 30.11. 
alustavan arvion mukaan + 26 581 € , mikä mahdollistaa esimerkiksi Kansa-koulu-
hankkeen osalta jatkohankkeen omarahoitusosuuksiin varautumiseen niiden 
kuntien/kuntayhtymien osalta, jotka osallistuvat SONet BOTNIAn kuntarahoitukseen. 
Lisäksi SONet BOTNIAlla on myös meneillään olevien hankkeiden omarahoitusvastuita, 
joiden hoitamiseen on varauduttava.  
 
Positiivisin kehitys on tapahtunut kuntarahoituksen vahvistumisessa ja jakautumisessa 
aiempaa tasaisemmin pohjalaismaakuntien kuntien kesken sekä maksullisen 
palvelutoiminnan kehityksessä. Tilanne SONet BOTNIAn rahoituksen osalta on vielä 
jossain määrin ongelmallinen Pohjanmaalla, jossa osa kunnista/kuntayhtymistä ei ole 
tehnyt päätöstä kuntarahaan osallistumisesta. Tästä seuraa se, että hankkeiden 
omarahoitusosuudet mm. Kansa-koulu-hankkeeseen, joudutaan näiltä kunnilta hoitamaan 
erillislaskutuksena, samoin SONet BOTNIAn toimintamuotoihin osallistumiseen tulee näille 
kunnille ja kuntayhtymille erillisiä maksuja. SONet BOTNIAlla ei ole tämänhetkisen arvion 
mukaan tarvetta kasvattaa kuntarahaosuuksia vuonna 2018, vaan ennakkoon arvioitujen 
kuntarahaosuuksien voidaan arvioida riittävän perustoiminnan toteuttamiseen.  
 
Lomapalkkajaksotuksia ei ole vielä talouden toteutumavertailussa voitu ottaa huomioon 
lainkaan. Marraskuun kirjanpito varmistuu 15.12. jälkeen. Kansa-koulu- hankkeen 
(Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon tuki-hanke, sosiaalialan 
tiedonhallinnan ja SOTE-yhteisiin Kanta-palveluihin valmistautuminen) hankkeen 
omarahoitusosuuksien osalta tilanteessa on vielä epävarmuuksia ja joudumme 
odottamaan päätöksiä 31.3.2017 jälkeisten ylitysten osalta (ajalta, johon hankkeen kolmen 
maakunnan väestöpohjan mukainen rahoitus ei riitä) ja hankkeen sisäisistä kustannusten 
kompensoinneista eri osatoteuttajien kesken. Jäävätkö kesän ajan maksatuksessa olleet 
henkilöstökulut SONet BOTNIAn kustannettaviksi vai löytyykö siihen rahaa yhteisestä 
kokonaisuudesta, vaikuttaa omarahoituksen määrään. 
 
SONet BOTNIA on hoitanut hankkeen aluekoordinaattorin palkkakuluja 
pohjalaismaakuntien alueen kuntien puolesta noin 30 000 €:lla hankkeen 
omarahoitusosuuksien hankkeen aikana 32 624 € maksamisen lisäksi. Koska Kansa-
koulu-hankkeen omarahoitusosuuksista ei ole vielä lopullisia tietoja, siirtyy niiden laskutus 
sellaisten Pohjanmaan kuntien osalta, jotka eivät osallistu SONet BOTNIAn 
kuntarahoitukseen, vuoden 2018 ensimmäiselle neljännekselle. SONet BOTNIAn 
kuntarahaan osallistuvien kuntien puolesta SONet BOTNIA maksaa hankkeen 
omarahoituksen. Vuonna 2018 käynnistyvän Kansa-koulu-hankkeen jatkohankkeen 
omarahoitusosuus on  nykyistä (10 % kustannuksista) selvästi suurempi (25%). Tämän 
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hankkeen omarahoitusosuuksiin osallistumisesta tehdään erilliset kuntarahasopimukset 
niiden kuntien osalta, jotka eivät osallistu SONet BOTNIAn kuntarahoitukseen.  
    
Kehitysjohtaja esittelee talousarvion toteutuman 30.11.2017 tilannearvion mukaisesti.  
  
Esitys (AR): Johtoryhmä merkitsee talouden toteutumavertailun 30.11.2017 tiedoksi. 
Vuoden 2018 lopullinen talousarvio tuodaan johtoryhmän hyväksyttäväksi kevään 2018 
ensimmäiseen kokoukseen, kun talousarvioluvut ovat kokonaisuutena selvinneet.  
.  
Päätös: Johtoryhmä merkitsi talouden toteutumavertailun tiedoksi.  
 
 
6 § Toiminnan maksut 
 
SONet BOTNIAn tavoitteena on yhdenvertainen, väkilukupohjainen kuntarahaperusta 
Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Niiden kuntien osalta, jotka 
eivät osallistu SONet BOTNIAn kuntarahaan, käyttöön on otettu maksuja.  
 
Kuntarahoituksesta pois jääville kunnille tai kuntayhtymille esitetään SONet BOTNIAn 
toimintaan vuoden 2018 alusta lähtien maksuja seuraavasti:  
 

- Koulutukselliset ½ -1 pv työseminaarit 100-250 €/osallistuja 
- Kehittäjäryhmätoiminta 80 € - 150 €/kerta/osallistuja 
- Hankevalmistelu (kustannukset määritellään kunta- ja hankekohtaisesti) 
- Arvioinnit ( kustannukset määritellään arviointikohtaisesti: lähtökohta 400 €/päivä) 
- Prosessimallinnukset (määritellään tehtävän mukaan: lähtökohta 400 €/päivä) 
- SONet BOTNIAn kuntarahoituksella maksetusta ruotsinkielisestä materiaalista  

erillismaksu materiaalikohtaisesti 
 

- SONet BOTNIA tekee erilliset hankesopimukset omarahoituksesta niiden 
kuntien/kuntayhtymien osalta KANSA-koulu II-hankkeeseen (25 %:n 
omarahoitusosuus), jotka eivät osallistu SONet BOTNIAn perustoiminnan 
kuntarahaan.   

 
- SONet BOTNIAn ohjausryhmien toiminta lakisääteisten perustehtävien 

toteuttamiseksi ja tiedottaminen ovat kaikille kunnille maksuttomia.  
 

Esitys (AR): Johtoryhmä päättää vahvistaa toiminnan maksut vuoden 2018 alusta niille 
kunnille/kuntayhtymille, jotka eivät osallistu SONet BOTNIAn perustoiminnan kuntarahaan.  
 
Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen.  
 
7  § SONet BOTNIAn toimintasuunnitelman 2018 yhteisen osion   
       hyväksyminen 
 
Kehitysjohtaja esittelee kokouksessa toimintasuunnitelman 2018 yhteiseen osioon SONet 
BOTNIAn johtoryhmäkokouksen 13.10 ja sosiaalialan osaamiskeskusjohdon 
strategiapäivän 24.10 jälkeen tehdyt tarkennukset.  
 
Esitys (AR): Johtoryhmä hyväksyy vuoden 2018 toimintasuunnitelman yhteisen osion.  
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Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen.  
 
8  §   Kansa-koulu-hankkeen toteutuman arviointi ja jatkohankesuunnitelma  
 
Kokousasialistan liitteenä on kooste Kansa-koulu-hankkeen tuloksista ja SONet BOTNIAn 
aluekoordinaattorin Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella 
tekemästä työstä. Lisäksi liitteenä on tiivistelmä Kansa-koulu-hankkeen (Sosiaalihuollon 
asiakasasiakirjalain toimeenpanon tukihanke ja SOTE-yhteisiin Kanta-palveluihin 
valmistautuminen) jatkohankkeesta: Kansa-koulu-hanke II. Hankkeelle on haettu 
rahoitusta vuosille 2018-2019. THL tekee jatkorahoitusta koskevat päätökset joulukuussa.  
 
Kehitysjohtaja esittelee Kansa-koulu-hankkeen toteutumaa ja jatkohankesuunnitelmaa 
johtoryhmän kokouksessa.  
 
Esitys (AR): Johtoryhmä merkitsee Kansa-koulu-hankkeen toteutuman tiedoksi ja linjaa 
jatkohankkeen yhteistyötä kuntien ja maakuntien kanssa omarahoitusosuuden 
varmistamiseksi SONet BOTNIAn alueella.     
 
Päätös: Johtoryhmä merkitsi Kansa-Koulu-hankkeen toteutuman tiedoksi. SONet 
BOTNIAn alueella valmistui vuoden 2017 aikana yhteensä 133 kirjaamisvalmentajaa. 
Kirjaamisvalmentajien pitämiä kirjaamisvalmennuksia oli pidetty 31.12.2017 mennessä 
kaikkiaan 68 ryhmälle. Pohjalaismaakuntien sosiaalitoimen organisaatioissa oli vuoden 
2017 loppuun mennessä koulutettu/valmennettu kirjaamisvalmentajien työnä 1568 
työntekijää. Tämä on 16 % kaikista Suomen ryhmistä.  
 
Jatkohankkeen osalta tehdään erilliset kuntasopimukset omarahoituksineen niiden kuntien 
osalta, jotka eivät osallistu SONet BOTNIAn kuntarahaan. SONet BOTNIAn kuntarahassa 
mukana olevien kuntien osalta sosiaalialan osaamiskeskus maksaa Kansa-koulu II-
hankkeen omarahoitusosuuden.  
 
9  §   Valinnanvapauden selvitys- ja lausuntoasiat: johtoryhmän  
         näkemykset  
 
Sosiaalialan osaamiskeskukset valmistelevat yhteisen lausunnon 15.12.2017 mennessä. 
Arto Rautajoki osaamiskeskusjohdon koordinaattorina osallistuu lausunnon valmisteluun.  
Johtoryhmä käy kokouksessa lähetekeskustelun siitä, tekeekö SONet BOTNIA oman 
lausunnon osaamiskeskusten yhteisen lausunnon lisäksi: onko SONet BOTNIAn 
maakuntien: Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa näkökulmasta sellaisia 
asioita, joita SONet BOTNIAn omassa lausunnossa halutaan nostaa esiin tai painottaa.  
 
Esitys (AR): SONet BOTNIA osallistuu sosiaalialan osaamiskeskusten yhteiseen 
lausuntoon.   
 
Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen.   
 
10   §   SONet BOTNIAn strategiapäivän ohjelma 
 
SONet BOTNIAn strategiapäivä pidetään 19.1 klo 09.00-15.00 Härmän kuntokeskuksessa 
(Vaasantie 22, Ylihärmä), kokoustila 21. Strategiapäivän ohjelma on liitteenä.  
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Strategiapäivän tavoitteena ovat: 

 yhteisen ymmärryksen rakentaminen SONet BOTNIAn tavoitteesta ja suunnasta 
Sote- ja maakuntauudistuksessa 

 SONet BOTNIAn päivitetyn vision hahmottaminen ja jäsentäminen yhdessä 

 strategiaan sitoutuminen ja yhteisen strategiatarinan käynnistäminen 
 
Tilaisuuteen on kutsuttu maakuntajohtajat, maakuntien sote-vastuuvalmistelijat, 
maakunnalliset muutosagentit ja järjestöagentit Pohjanmaalta, Keski-Pohjanmaalta ja 
Etelä-Pohjanmaalta, SONet BOTNIAn johtoryhmän jäsenet ja varajäsenet sekä kutsutut 
asiantuntijat, maakunnalliset ohjausryhmät ja SONet BOTNIAn työntekijät. Tilaisuuteen 
voidaan ottaa mukaan 50 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.  
 
Esitys (AR): Johtoryhmä käy lähetekeskustelun SONet BOTNIAn strategiapäivän 
tavoitteista ja merkitsee strategiapäivän järjestelyt tiedoksi.  
 
Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen.  
  
11  §  Tiedotettavat asiat: 

- kuntarahasopimusten tilanne (kehitysjohtaja esittelee kokouksessa) 
- hankeasiat: PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa 

hankkeen tilannekatsaus 8.12.2017 
- muut asiat: Kehitysjohtajan vuosiloma 22.12-3.1, saldovapaa 4-5.1. 

 
Esitys (AR): Johtoryhmä merkitsee tiedotettavat asiat tiedoksi.  
 
Päätös: Johtoryhmä merkitsi tiedotettavat asiat tiedoksi.  
 
12 §  Kevään kokousajankohdista sopiminen: 
 
Alustavat esitykset:  
 
16.02.2017 klo  13.00-15.30 (Seinäjoki) 
 
27.04.2017  klo  13.00-15.30 (Vaasa) 
 
25.05.2017  klo  13.00-15.00  (Kokkola) 
 
15.06.2017  klo  13.00-15.00  (Kauhava) 
 
Esitys (AR): Johtoryhmä päätti kevään 2018 kokousajankohdista.  
 
Johtoryhmä hyväksyi esityksen.  
 
13 §  Kokouksen päättäminen  
 
Johtoryhmän puheenjohtaja  päätti kokouksen 15.00.  


