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1§ Kokouksen avaus  
 
Päätösehdotus:  
Todetaan läsnäolijat. 
Todetaan edellisen kokouksen muistio hyväksytyksi ja merkitään se tiedoksi. 
Hyväksytään esityslista. 
 
Päätös: 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.15 ja totesi sen päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat sekä 
hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio ja esityslista.  
 

2§ SONet BOTNIAn taloustilanne 12/2018 ja talousarvio vuodelle 2019 
 
Vs. kehitysjohtaja esittelee talouden toteuman ja kuntarahoituksen tilanteen. Valtion budjettiesityksessä 
sosiaalialan osaamiskeskusten valtionavustus vuodelle 2019 on tällä hetkellä 2,95 miljoona euroa. 
Osaamiskeskusjohtajat ovat vedonneet, että ns. joululahjarahoista vuoden 2019 valtionavustusta 
nostettaisiin siten, että kokonaisavustus sosiaalialan osaamiskeskuksille olisi 4 miljoonaa euroa. 
 
SONet BOTNIAn budjetti on laadittu osaksi SeAMKin TKI-budjettia. Kokonaisuuden tasolla liikevoitto 
(tappio) on 0 euroa. Kunnat ovat lähteneet kiitettävästi mukaan SONet BOTNIAn kuntarahoitukseen vuonna 
2018. Tavoitteesta (130 000€) jäi toteutumatta vain noin 7 000€. Osa alueen kunnista on tehnyt päätöksen 
kuntarahoitukseen osallistumisesta jo vuotta 2019 koskienkin.  
 
Koska sosiaalialan osaamiskeskusten rahoitus jatkuu epävarmana, on tarpeen varautua talouden 
tasapainottamiseen kuntarahoituksella myös vuodelle 2019. Johtoryhmän kokouksessa 2.5.2018 oli 
arvioitu, että kuntarahoituksen lisätarve vuodelle 2019 olisi noin 30 000 € verrattuna kuluvaan vuoteen. 
Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että kuntarahaa on mahdollista siirtää ennakkotulona vuodelle 2019 ja näin 
ollen ei tarvetta kuntarahoituksen lisäämiseen näyttäisi olevan.  
 
Vs. kehitysjohtaja esittää, että vuoden 2019 kuntarahoitusosuudet olisivat samat kuin vuonna 2018. SONet 
BOTNIAn perussopimuksen osapuolien osuus olisi edelleen painotettu eli yhteensä 80 000€. Muilta Etelä-
Pohjanmaan ja Pohjanmaan kunnilta olisi edelleen tavoitteena kerätä kuntarahoitusta 130 000€. Niiden 
kuntien osalta, jotka eivät ole jo päätöstä vuodelle 2019 tehneet, voidaan ottaa huomioon väkiluvun 
muutos, mikäli johtoryhmä näin päättää. Kuntakirjeet lähetetään heti johtoryhmän kokouksen jälkeen ja 
kuntaraha pyritään laskuttamaan helmikuun 2019 loppuun mennessä.  
 
Päätösehdotus: 
Merkitään tiedoksi talouden toteumatiedot. Hyväksytään talousarvio ja kuntarahoitus vuodelle 2019.  
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi talouden toteumatiedot (liite 1 ja 2).  
 
Todettiin, että mm. matka- ja majoituskustannuksissa sekä koulutuskustannuksissa tullut säästöä. Tällä 
hetkellä näyttää, että toteuman ylijäämä on noin 146 000€. Tästä tulee vähentää arviolta 40 000€ 
lomapalkkajaksotusta, noin 20 000€ Kansakoulu2-hankkeen omarahoitusta sekä noin 10 000€ SOS-
hankkeeseen (vuosilta 2014-2015) liittyvää THL:n takaisinperintää. SONet BOTNIA on SOS-hankkeen aikana 
laskuttanut valtionosuuteen oikeuttavat kulut THL:ltä arvonlisäverollisena, kun ne olisi pitänyt laskuttaa 
ilman ALV:a. Tämä liikaa maksettu osuus perätään nyt takaisin, takaisinperintä voi siirtyä ensi vuoden 
puolelle. Joka tapauksessa taloussihteerin arvion mukaan voidaan vuodelle 2019 siirtää 
kuntarahaennakkona noin 75-80 000€.  



3 

 
Johtoryhmä hyväksyi vuoden 2019 talousarvion (liite 3) ja kuntarahoituksen ensi vuodelle. Kuntien 
rahoitusosuuksien pohjana käytetään väkilukutilastoa 31.12.2017 eli haettavat rahoitusosuudet ovat saman 
suuruisia kuin kuluvana vuonna. Vaasalle ja Soitelle korvataan valtionosuudesta sama summa 
(60 000€/organisaatio) kuin tänä vuonna. Lisäksi Vaasalle korvataan 20 000€ pohjoismaisesta 
erityistehtävästä.  
 
Johtoryhmä esitti tyytyväisyytensä siitä, että vuodelle 2019 on mahdollista siirtää kuntarahaennakkoa. Se 
antaa pelivaraa mm. yllättäviin kuluihin, mahdollisten tulevien hankkeiden omarahoitukseen sekä 
mahdollisiin valtionavustusten leikkauksiin sekä mahdollisesti vuoden aikana tuleviin maakunta ja sote-
uudistusvalmisteluun kolme maakunnan alueella.  
 

3§ Kehitysjohtaja Arto Rautajoen palkaton työloma toisen viran hoitoa varten ja 
sijaisuusjärjestely 
 
SONet BOTNIAn kehitysjohtaja Arto Rautajoki on anonut palkatonta työlomaa ajalle 1.1.-30.6.2019 toisen 
tehtävän hoitoa varten ja se on hänelle myönnetty.  
 
Päätösehdotus:  
Johtoryhmä merkitsee tiedoksi kehitysjohtaja Arto Rautajoen palkattoman työloman ajalle 1.1.–30.6.2019. 
SONet BOTNIAn johtoryhmä käy keskustelun kehitysjohtajan sijaisuuden hoitamisesta.   
 
Päätös: 
Vs. kehitysjohtaja Minna Laitila ei enää ole saanut virkavapaata omasta työstään. Taina Junttila kertoi, että 
Arto Rautajoelle on myönnetty palkaton työloma ajalle 1.1.-30.6.2019. SONet BOTNIAn kehitysjohtajan 
sijaisuus on 13.12.2019 tullut sisäiseen hakuun, jossa hakukelpoisia ovat SeAMKin ja SONet BOTNIAn 
henkilöstö. Mikäli sisäisellä haulla ei löydy sijaista, laitetaan sijaisuus julkiseen hakuun.  
 

4§ SONet BOTNIAn toiminnan painopistealueet vuonna 2019 
 
Johtoryhmän kokouksessa 15.6.2018 hyväksyttiin SONet BOTNIAn toimintasuunnitelman vuosiksi 2018–
2019. Samalla kuitenkin linjattiin, että suunnitelman painopistealueita tulee priorisoida, kunhan sosiaalialan 
osaamiskeskusten ja sote- ja maakuntauudistuksen tulevaisuuteen liittyvät reunaehdot ovat selvillä.  
 
Johtoryhmä päätti myös, ettei erillistä SONet BOTNIAn strategiapäivää järjestetä tänä vuonna. Sen sijaan 
käydään yhteistä keskustelua toimintasuunnitelman painopistealueiden priorisoinnista.  
Epävarmuus sote- ja maakuntauudistuksen osalta jatkuu. Uudistuksen aikataulu on siirtynyt vuodella 
eteenpäin eli monialaisten maakuntien tulisi aloittaa toimintansa vuoden 2021 alusta. Maakunnat ovat 
erilaisessa vaiheessa omissa valmisteluissaan. Hallituksen budjettiesityksessä esitetään maakunta- ja sote-
uudistuksen valmisteluun 213 miljoonan euron määrärahaa vuodelle 2019. Eduskunta päättää valmistelun 
ensi vuoden rahoituksesta joulukuun puolivälin jälkeen. Määräraha on mahdollisesti tulossa, vaikka 
uudistus nykymuodossaan ei toteutuisikaan. Tavoitteena ilmeisesti on, että uudistus tavalla tai toisella 
jatkuisi.  
 
STM ja THL tekevät yhdessä 31.3.2019 mennessä selvityksen sosiaalihuollon kehittämistoiminnan 
organisoitumisesta, kehittämistoiminnan organisoitumisesta. Selvityksessä ”tulee huomioida nykyisten 
sosiaalialan osaamiskeskuksilla olevien erityistehtävien sekä myös mahdollisten uusien erityistehtävien 
toteuttamistavat. Selvityksessä tulee esittää suositukset siitä, millä keinoilla sosiaalihuollon tutkimus ja 
kehittäminen turvataan integroituvassa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenteessa.” 
Selvityshenkilöitä ei ole vielä julkaistu. Tämän lisäksi STM tekee omana työnään selvityksen 
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osaamiskeskusten erilaisten organisoitumistapojen vaikutuksesta siirryttäessä maakunnalliseen sote-
kokonaisuuteen. 
 
Huolimatta mm. edellä mainituista epävarmuustekijöistä on tarpeen käydä keskustelua ja linjata SONet 
BOTNIAn toiminnan painopistealueita tulevalle vuodelle.  
 
Päätösehdotus: 
Käydään keskustelu johtoryhmän näkemyksistä siitä, minkä tulisi olla SONet BOTNIAn toiminnan 
painopistealueet tulevana vuonna.  
 
Päätös: 
Johtoryhmä kävi alustavan keskustelun toimintasuunnitelman yhteisen osion (liite 4) kuudesta 
ensimmäisestä kohdasta.  

1) Sosiaalialan käytännönläheinen kehittäminen ja integroituvat palvelut kunta-maakunta-
yhteistyöalueilla ja valinnanvapauden mallissa 

- Johtoryhmä totesi, että ko. kohtaa on tärkeää tarkentaa, kunhan valtakunnallinen tilanne sote- ja 
maakuntauudistuksen osalta selviää. Lisäksi tulee ottaa huomioon muu kehittämistyö mm. 
huippuyksiköiden, OT-keskusten suunnittelu, palveluintegraation muutosohjelma jne.  
 
2) Sosiaalialan alueellisen tiedontuotannon vahvistaminen: tutkimustietopohjan, sosiaalityön sekä 

muun sosiaalitieteellisen tutkimuksen vahvistaminen sote- ja maakuntauudistuksen tukena 
3) Alueellisten, tutkimuspohjaisten tiedontuotannon rakenteiden ja ketterien, dynaamisten 

tietokäytäntöjen visiointi ja kestävät kehittämisen rakenteet 
4) Sosiaalialan ja monialaisen tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen edistäminen 

 
- Edellisten kohtien osalta johtoryhmä totesi, että osaamiskeskuksella on tärkeä rooli sekä 

tutkimustiedon viemisessä käytäntöön että käytännöstä nousevien tutkimus/kehittämisideoiden 
saattamisessa tutkimuksen tekijöiden tietoon. Lisäksi koulutuksen ja käytännön vuoropuheluun 
tarvitaan tutkittua tietoa.  

- SONet BOTNIAn rooli on olla myös sosiaalihuollon, sosiaalialan tiedon tuojana erilaisiin keskusteluihin. 
Keskusteltiin siitä, miten kertoa sosiaalihuollon tiedosta ja mittareista sekä vaikuttavuuden arvioinnin 
tärkeydestä. Esille nousi myös kokemustiedon merkitys. 

- SONet BOTNIA voi käytännössä edistää tietopohjaista toimintaa ja tiedolla johtamista mm. 
järjestämällä maakuntien verkostoille yhteisiä keskustelutilaisuuksia (”aamu/iltapäiväkahvit”). 
Ensimmäiseksi aiheeksi esitettiin LAPE-hankkeen tuloksien ja jatkon esittelyä.  

 
5) Pohjoismainen erityistehtävä 

- Todettiin, että liian vähäisessä määrin on hyödynnetty kehittämissuunnittelijan osaamista ja 
pohjoismaisia kokemuksia. Jatkossa pohdittavaksi, voisiko kehittämissuunnittelijalle tehdä ”tilauksia” 
joidenkin teemojen selvittämisestä. Keskusteltiin myös blogin kirjoittamisesta. 
 
6) Osaamiskeskustoiminnan rahoituksen turvaaminen sote- ja maakuntauudistuksen tukena 

lähivuosiksi ja pysyviin rakenteisiin 
 
Yhteenvetona johtoryhmä totesi, että vaikeaa olisi jättää mitään painopistealuetta tässä vaiheessa pois. 
Johtoryhmä jatkaa keskustelua toimintasuunnitelmasta maaliskuussa, jolloin valtakunnalliset linjaukset 
ovat selvillä.  Yhtenäisten linjauksien perusteella kehittämissuunnittelijat voivat laatia konkreettiset 
maakunnalliset toimintasuunnitelmat.  
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5§ SONet BOTNIAn nettisivujen päivittäminen 
 
Johtoryhmä totesi kokouksessaan 7.9.2018, että tiedotuksessa tulisi panostaa nettisivuihin. Tuolloin 
päätettiin, että nettisivujen uudistamisesta tehdään päätös vuoden vaihteessa, kun tiedetään SONet 
BOTNIAn toteutunut taloustilanne.  
  
SONet BOTNIAn kuluvan vuoden talousarviossa on varattuna rahaa ATK-palveluiden ostoon. Tästä 
menokohdasta on käyttämättä noin 7 000€, koska esim. maksullisia lisenssejä/ohjelmia on vähemmän 
käytössä. Verkkosivujen tämänhetkiseltä ylläpitäjältä Semio Oy:ltä on pyydetty tarjous nettisivujen 
päivittämisestä. Kun palveluntarjoajana nykyinen tuottaja, ei tarvita kilpailutusta ja laskutus saadaan vielä 
vuodelle 2018. Semio Oy on käynnistänyt päivityksen.   
 
Päätösehdotus: 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi. Johtoryhmä esittää, että SONet BOTNIAn nettisivuille perustettaisiin blogi, jonka 
kirjoitusvastuu jakautuisi vuoroperiaatteella kehitysjohtajalle, kehittämissuunnittelijoille, johtoryhmän 
jäsenille sekä alueellisten ohjausryhmien jäsenille.  
 

6§ Tiedotettavat asiat  
 
SONet BOTNIAn edustajina Erkki Penttinen, Jussi Salminen, Harri Lintala sekä Minna Laitila ovat 18.10.2018 
tavanneet SeAMKin rehtori Tapio Varmolan. Tapaamisessa käytiin keskustelua SeAMKin osallistumisesta 
Tampere 3 (Tampere 5) -selvitykseen sekä SONet BOTNIAn tilanteesta, mikäli yhteistyö etenee.  
 
Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajien kokous pidettiin 12.12.2018. Siellä aiheena oli mm. OT-
keskustyöryhmän jatko. STM tulee kutsumaan ryhmän kokoon, osaamiskeskusten edustajana Marjo 
Heikkilä Keski-Suomen osaamiskeskuksesta. STM on tilannut selvityksen koskien ”Sosiaalihuollon 
kehittämisen rakenteet uudistuvassa Sotessa”. Selvityshenkilöksi on valittu Anu Muuri. Selvityksessä tulee 
esittää suositukset siitä, millä keinoilla sosiaalihuollon tutkimus ja kehittäminen parhaiten turvataan 
integroituvassa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenteessa. Selvitys toteutetaan noin kahden 
kuukauden työaikana aikavälillä 11/2018 – 3/2019 siten, että työ on valmiina 31.3.2019 (liite 5). Anu Muuri 
kuulee osaamiskeskusjohtajia heidän kokouksessaan 29.1.2019.  
 
Päätösehdotus: 
Tehdään kokouksessa  
 
Päätös: 
Merkitään tiedoksi. Johtoryhmä toivoo, että SeAMK Oy tiedottaa SONet BOTNIAn johtoryhmää Tampere 3-
selvitystyön etenemisestä.  

 
7§ Muut asiat 
 
Etelä-Pohjanmaan ajankohtaiskatsaus. Kehittämissuunnittelija Anne Saarijärvi esittelee (liite 6). 
 
Päätösehdotus: 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi.  
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8§ Kokouksen päättäminen 
 
Johtoryhmän kevätkauden kokousajat ovat: 
Pe 25.1. klo 13-15.30 Härmässä  
To 7.3. klo 13-15.30 Vaasassa 
Pe 14.6. klo 13-15.30 Kokkolassa 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25. 


