
Muistio 

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan kokouksesta 

Aika: 16.6.2020 klo 13.00-15.00 

Teams-kokous 

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

1. Ajankohtaista: 
Stea: 

- Marja Manninen kertoi johtaja Kristiina Hannulan esityksestä 10.6.2020 
toiminnanjohtajaverkostossa 
- esitys avustusten hakemisesta : https://youtu.be/41ViaOlkrNo 
 
- Hannula puhui mm Stm-organisaatiomuutoksesta, Stean toimintatapamuutoksesta, muistutti 
päivitetystä avustusoppaasta ja uusista hakulomakkeista, jotka tulevat ilman pohjatietoja 
- lomakkeiston käyttöön tulossa täyttöohjevideo, hakuaika 10.8-30.9.  
- Avustussumma 310 milj, mahdollisesti lisähaku 2020 lopussa tai ensi vuoden alussa 

- Stean ilmoitus jatkoavustusten hausta ilmestyi kokouksen jälkeen: https://www.stea.fi/-/stea-

avustukset-2021#4cc01fea 

2.0- verkoston kokous: 
- Anne Astikainen kertoi 2.0-verkoston kokouksesta 10.6.2020 
- esitys muistion liitteenä 
 

2. Vaikuttamistekoja maakunnissa: 

- Kymenlaakso (Henna Hovi): kansanedustajatapaaminen, järjestöedustajia mukana sote, liikunta, 
kulttuuri, lapsiperhe: huolenaiheita järjestötoiminnan tulevaisuudesta 
- Pohjois-Pohjanmaa (Helena Liimatainen): mielipidekirjoitus Kalevassa järjestöyhteistyön 
resurssista  
- Pirkanmaa (Nina Lindberg): lausunto sotepalveluiden järjestämissuunnitelmaan, tavattu 
sotemuutosjohtaja, kampanja kuntavaalien osalta aloitettu 
- Varsinais-Suomi (Minna Rosendahl): yhteys sotepalveluiden järjestämissuunnitelmaan, tiedon 
keruu lausuntotyön pohjaksi 
- Etelä-Savo (Anita Hahl-Weckström): maakunnan tilanne haasteellinen ja keskeneräinen 
suhteessa soteuudistukseen, tässä tehty vaikuttamistyötä järjestönäkökulmasta 
- Keski-Pohjanmaa (Sirpa Nevasaari): tilannetta käyty läpi järjestöyhteistyöryhmässä ja vaikutettu 
sotekeskusohjelmaan, ajankohtaista eri rahoitusmuotojen yhteen sovittaminen 
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- Pohjois-Karjala (Elina Pajula) blogikirjoitus Sostessa yhteistyössä kansanedustaja Merja Mäkisalo-
Ropposen kanssa, joka tehnyt maakuntien järjestötyön resurssoinnista myös kirjallisen 
kysymyksen yhdessä kansanedustaja Paula Wellingin kanssa 
- Kainuu (Johanna Saarivaara): vaikuttamistyötä tehty Kainuun liiton kautta 
- Kanta-Häme (Sara Löyttyjärvi): pidetty alueen kansanedustajat kartalla, tarve hyödyntää 
maakunnilta koottua tausta-aineistoa 
- Satakunta (Milja Karjalainen): kansanedustajien pitäminen ajan tasalla 
- Keski-Suomi (Anne Astikainen) tekstiä tuotettu hakemuksiin,  

Neuvottelukunnalle kommentointipyyntö: Ratkaisuehdotukset kansalaisyhteiskunnan 

autonomian vahvistamiseksi. 

Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus -tutkimushanke on laatinut kahdeksan ehdotusta siitä, 

miten kansalaisyhteiskunnan autonomiaa, yhdenvertaisuutta, elinvoimaa ja kestävyyttä voitaisiin 

parantaa. Tulokset luovutetaan valtioneuvoston kanslialle syksyllä. Sitä ennen toivomme 

kansalaistoimijoiden omia kommentteja ja keskustelua ehdotuksiin. Keskusteluun ovat 

tervetulleita mukaan kaikki kansalaistoimijat ja kansalaisyhteiskunnan tulevaisuudesta 

kiinnostuneet ihmiset. 
Keskusteluun täältä: https://kansalaisyhteiskunnan-tila-ja-tulevaisuus.in.howspace.com/.  
Keskustelu on auki 14.8. saakka. 

TÄRKEÄ VAIKUTTAMISEN PAIKKA! 
 
- Lappi (V-M Ahtiainen):kansanedustajatapaaminen ennen koronaa, aktiivisesti osallistuttu 
hanketyöhön, aktiivinen osallistuminen turvallisuussuunnitelmatyöhön, jossa järjestöillä on iso 
rooli 
- Päijät-Häme (Sirkku Hilden): sotekeskus- ja rakennehakemuksiin saatiin aluksi hyvät kirjaukset, 
vaikka järjestöjen rooli jäikin pieneksi, järjestöjen neuvottelukunta on edelleen hakemuksessa, 
hyvä yhteys kansanedustajiin  
- Etelä-Pohjanmaa (Jarmo Vesa): vaikuttamistyötä tehty alkuvuonna suhteessa Steaan, tilaisuuksia 
peruttu Koronan takia 
- Pohjanmaa (Lotta Pitkänen) järjestöneuvottelukunnan työ vahvaa ja vaikuttamistyö menee 
vauhdilla eteenpäin, yhteys sotevalmistelijoihin, Ilkka-Pohjalaisessa mielipidekirjoitus, 
webinaareja 
- Pohjois-Savo (Mikko Karinen) yhteistyö maakuntaliiton kanssa toimii hyvin, järjestöneuvoston 
resurssointi haaste 

 
3. Hankeyhteistyö Sosten kanssa 
- Elina Pajula esitteli puhelinkeskustelussa Anne Knaapin kanssa 12.6 saamansa viestin 
neuvottelukunnalle 
- Sosten hallitus on päättänyt kokouksessaan 11.6.2020, että esillä ollutta Stealta haettavaa 
sotekeskusohjelmaa tukevaa kehittämishanketta on haettava yhteistyössä maakuntien kanssa.  
- Kokouksen jälkeen Sostesta tuli muotoilu Knaapilta: 

Tarkistamaton päätösmuotoilu on tässä: 

Päätettiin jatkaa järjestöjen SOTE-muutostuen valmistelua ns. rinnakkaismallin pohjalta. Hallitus arvio 

keskustelussaan, että rinnakkaismallissa SOSTEn osuus on noin 6-7 henkilötyövuotta. Hallitus evästi 
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tekemään valmistelua yhdessä muiden sidosryhmien/SOTUNET:n kanssa. Tavoitteena on löytää 

yhteinen strategia, jossa on yhteiset valtakunnalliset tavoitteet ja työnjako järjestöjen SOTE-tuen 

organisoimiseksi koko maassa. Hallitus esittää SOSTEn kevätvaltuustolle 2020 mallin linjauksia 

perusteluineen ja toteuttamistapoineen. Lisäksi esitetään ne vaihtoehdot, jotka on suljettu pois. 

 

- Sosten hallitus ei ole kokonaisuudessaan perillä uudesta maakuntien verkostojärjestöjen 
neuvottelukunnasta ja siksi puhutaan Sotunetistä, joka oli alun perin aloitteellinen tämä asian 
kanssa. 

- Soste kutsui ensimmäiseen palaveriin perjantaina 26.6 klo 13.30 neuvottelukunnan edustajat 
neuvottelemaan mahdollisesta yhteishankkeesta. 

- Neuvottelukunnan puolelta tähän osallistuu työvaliokunta. 
- Käytiin evästyskeskustelua: 

* toivottiin, että jos jotkut maakunnat saavat 2.0-hankeelle jatkoa, tässä tehdään yhteistyötä  
* saatava rakenne, joka palvelee kaikkia maakuntia ja toimijat pääsevät osallisiksi yhteiseen 
suunnitteluun ja kehittämiseen 
* haastava kokonaisuus. Jos esim Sosten työntekijät alueilla tekevät yhteistyötä julkisen kanssa 
työnjako on täysin keinotekoinen: jos toinen tekee julkista ja toinen järjestörajapintaa.  
Voisiko jakaa maakunnittain. Maakunnissa tunnetaan ihmiset ja toimijat, voiko Sosten rooli 
olla suhteessa valtakunnallisiin järjestöihin 
* htv on sidoksissa lisätalousarvioon 
* keskeistä on, että tehdään yhdessä 
* miten toimitaan, jos Sosten kanssa ei päästä yhteisymmärrykseen? 
 

- Perjantaina 26.6 neuvotteluun toivotaan lisäevästystä, ajatuksia ja ideoita lähetettäväksi 
sihteerille: elina.pajula@pksotu.fi  

- Työvaliokunta käsittelee tulleet ehdotukset kokouksessaan 25.6 klo 9.00 eli siihen mennessä 
 

4. STM -yhteistyö 
-  Sihteeri (EP) on ollut yhteydessä STM:ään ja pyytänyt Teams-palaveria neuvottelukunnan  
työvaliokunnalle meekuntien näkemysten esille tuomiseksi. 
-  Yhteyshenkilö Stm:ssä on ollut Kirsi Paasovaara, joka käytyjen keskustelujen pohjalta ilmoitti 
Stm:n päätyneen elokuussa pidettävään yhteistilaisuuteen Stm-THL-Stea, johon kutsutaan laajasti 
järjestöjä.  
- Työvaliokunta pyysi maakunnista STM-vaikuttamistoiminnan pohjaksi aineistoa siitä, miten 
sotekeskus- ja rakennerahahakemuksissa on huomioitu järjestöt ja miten valmistelijat näkevät 
sen, jos maakunnallista järjestövastinrahaa ei ole olemassa. Vastauksia tuli 12, mutta kokonaisuus 
on niin heterogeeninen, ettei siitä voinut tehdä yhteenvetoa. Päätösten tultua ja lomien jälkeen 
kokonaisuutta tarkennetaan kaikkien käyttöön. 
 
5. Neuvottelukunnan nettisivut 
- Neuvottelukunnalle rakennetaan nettisivut, johon kootaan mm. maakuntien järjestörakenteet, 
muistiot ja kokouskutsut sekä ajankohtaiset asiat 
- Luonnos tulee kesän jälkeen kommenteille 
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6. Neuvottelukunnan seuraava kokous 
- tiistaina 11.8.2020 klo 13-15.00 

 

 


