
Muistio 

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan kokouksesta 

Aika: 11.8.2020 klo 13.00-15.00 

Teams-kokous 

Läsnä: Ahtiainen Veli-Matti (pj), Hahl-Weckström Anita, Hilden Sirkku, Heikka Juha, Hovi Henna, 
Karinen Mikko, Liimatainen Helena, Karjalainen Milja, Lindberg Nina, Manninen Marja, Nevasaari 
Sirpa, Pajula Elina (siht), Pitkänen Lotta, Rosendahl Minna, Saarivaara Johanna, Sivonen Tiina, Vesa 
Jarmo  

1. Keski-Suomen edustaja Anne Astikainen on vaihtanut työtehtäviä ja eroaa 
neuvottelukunnan jäsenyydestä. Keski-Suomen edustajan nimeäminen: 
- nimettiin KYT:n toiminnanjohtaja Tiina Sivonen 
 

2. Neuvottelukunnan varahenkilöiden nimeäminen ja tähän liittyvät pelisäännöt. 
Neuvottelukunnan 7.5.2020 hyväksymässä pelisääntöasiakirjassa todetaan: 

- neuvottelukuntaan kuuluvat maakuntien järjestöyhteistyöryhmien valitsemat ja nimeämät 

järjestöt, yksi kustakin maakunnasta. Järjestöjä edustaa yksi äänivaltainen järjestöjen 

edustaja/neuvottelukunnan kokous.  

- Varahenkilöiden valitsemisesta päätetään neuvottelukunnan ensimmäisen vuoden 

kokemusten perusteella. 

Koska varahenkilöjärjestelmälle on kuitenkin tullut perusteita jo ennen ensimmäisen vuoden 

päättymistä päätettiin, että: 

- Neuvottelukunnan jäsen, ollessaan estynyt osallistumaan kokoukseen, voi hankkia itselleen 

varaedustajan joko omasta organisaatiostaan tai muusta maakunnan organisaatiosta 

maakunnassa sovitulla tavalla. 

- Varaedustaja toimii ensi sijassa viestin viejänä varsinaisen edustajan ja neuvottelukunnan 

välillä. 

- Varaedustajan osallistumisesta kokoukseen ilmoitetaan sihteerille ajoissa kutsun ja 

asiakirjojen lähettämistä varten. 

 
3. Etelä-Savon ehdotuksen käsittely. 

 -  Etelä-Savon Esteryn toiminnanjohtaja Satu Taavitsainen on toivonut, että maakuntien 

verkostojärjestöjen neuvottelukunta voisi yhteisesti lähestyä STEAa ehdotuksella, että STEAn 

Ak-avustuksiin olisi mahdollista esittää ja saada sellaisia yksilöityjä korvamerkittyjä korotuksia, 

jolla voitaisiin kattaa EU-hankerahalla toteuttavien sosiaali- ja terveysalalle kohdistuvien 

hankkeiden omarahoitusosuuksia. Tämä siksi, että kuntien talousahdingon vuoksi hankkeiden 

omarahoitusosuuksiin ei ole kunnissa talousarviovaroja ja näin ollen hyviä hankeaihioita jää 

maakunnissa toteutumatta.  



- Päätettiin, että tämä ehdotus lähetään STEAlle neuvottelukunnan nimissä 

 
4. Ehdotus maakuntien ja Sosten rinnakkaismalliksi sotekeskusohjelmaan 

 
- Käytiin läpi Sosten kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta työvaliokunnan ehdotus 

Järjestöjen sotetuen rinnakkaismallista. 
 
Keskustelussa kommentoitiin seuraavia asioita: 
- Kaikkinensa oltiin tyytyväisiä siihen, että yhteinen neuvotteluprosessi on johtanut 

yhteiseen ehdotukseen ja että maakunnat on nyt huomioitu tässä kokonaisuudessa. 
- Pettymystä herätti se, että henkilötyövuosia on niin vähän, jolloin työntekijöiden työalueet 

tulevat suuriksi. 
- Ehdotuksena olleet aluejaot herättivät keskustelua: 

o Erva-aluepohjainen jako sai kannatusta 
o Toivottiin, että Pohjanmaat olisivat samassa kokonaisuudessa 
o Ruotsikielinen väestö pitää huomioida aluejaoissa 

- Ehdotuksen sotejärjestöpainotuksesta huolimatta toivottiin koko järjestökentän laajaa 
mukanaoloa hyte-yhteistyön kautta.  

- Pohdittiin sitä, onko mahdollinen 2.0-jatkohakemus este tässä kokonaisuudessa mukana 
olemiselle, esim hallinnoijana. 

- Esitettiin toive, että ne alueet, joilla ei vielä ole toimivia järjestöyhteistyörakenteita, 
hakisivat niille jatkorahoitusta. 

- Toivottiin, että kokonaiskoordinaatiota hakisi taho, jolla on yleisavustus. 
 

- Päätettiin yksimielisesti esittää Stealle, että maakuntien kokonaisuutta haetaan yhden 
hallinnoijan mallilla, joka saa oikeuden delegoida avustukset maakuntien vastuutahoille. 

 

- Aluejakoa tarkennetaan Stea-evästyksen jälkeen 
 

- Stea-Soste kokouksessa 20.8 työvaliokunta:  
o esittää yhden hallinnoijan mallia maakuntaosioon 
o esittää toiveen, että henkilötyövuosia voisi vielä korottaa kahdeksasta ylöspäin 

siten, että maakuntien yhteistoiminta-alueet olisivat luontevampia toiminta-alueita 
järjestöjen kannalta. 

o esittää kysymyksen siitä voiko sama toimija hakea sekä jatkoa 2.0-hankkeelle että 
toimia taustatahona maakuntaosiossa. 

o tarkistaa minkä tyyppisiä sopimuksia Stea edellyttää tehtäväksi kokonaisuuden 
hoitamiseksi. 
 

- Neuvottelukunta kokoontuu Teams-kokouksena perjantaina 21.8 klo 14.15-16.00 
o kuulemaan Stean ohjeistuksen 
o päättämään aluejaosta ja prosessin etenemisestä 

 
- Neuvottelukunnan sihteerille lähetetään 19.8 mennessä vastaus kysymykseen: 



1. Onko edustamanne organisaatio halukas toimimaan oman maakuntaosion (2-5 

maakuntaa) vastuutahona ja rekrytoimaan siihen työhön työntekijän ja huolehtimaan 

työnantajavelvoitteista ja työntekijälle tarjottavasta tuesta em. kriteerit huomioiden.  

2. Onko edustamanne organisaatio halukas toimimaan koko maakuntaosion hallinnoijana 

ja koordinaattorin työnantajana. 

 

Muistion kirjasi Elina Pajula 


