
 

MUISTIO 

Maakuntien verkostojärjestöjen kokouksesta 

Aika: torstaina 7.5.2020 klo 9-12.00 

Paikka: Teams-kokous 

 

Läsnä:  

pj Sirkku Hilden,  Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry 

tj Milja Karjalainen , Satakunnan yhteisökeskus 

hankekoordinaattori Lotta Pitkänen, Pohjanmaan Yhdistykset ry -Österbottens Föreningar rf. 

tj Elina Pajula , Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry 

tj Sirpa Nevasaari , Kosti ry (Keski-Pohjanmaa) 

järjestöagentti Helena Liimatainen , Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 

järjestöpäällikkö Jarmo Vesa , Yhteisöjen Yhdistys ry/Järjestötalo (Etelä-Pohjanmaa) 

tj, Nina Lindberg, Artteli-kumppanuusyhdistys ry (Pirkanmaa) 
järjestöpäällikkö Sara Löyttyjärvi , Hämeen Setlementti ry (Kanta-Häme) 
järjestöagentti Henna Hovi, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry  
tj, Juho Heikka Etelä-Karjalan mielenterveys ry 

aluejohtaja Minna Rosendahl, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys 

pj Johanna Saarivaara, Kainuun Sosiaaliturvayhdistys 

järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 

vpj Mikko Karinen, Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry 

pj Veli-Matti Ahtiainen, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 

tj Marja Manninen, Ejy ry (Uusimaa) 

hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström, Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry 
 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Veli-Matti Ahtiainen ja sihteerinä Elina Pajula 

 

1. Sotunetin sihteeri Elina Pajula avasi kokouksen ja läsnäolijat esittäytyivät 

 
2. Neuvottelukunnan järjestäytyminen: 

Neuvottelukunnan pelisääntöasiakirjaa valmistelleen työryhmän esityksen mukaisesti: 
- päätettiin, että neuvottelukunnan ensimmäisen toimintakauden kesto on yksi vuosi 

pelisääntöjen ja valitsemismenettelytapojen vakiinnuttamiseksi 

- puheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Ahtiainen, varapuheenjohtajaksi Marja Manninen 

ja sihteeriksi Elina Pajula 

Kokous valitsi edellisten lisäksi neuvottelukunnan työvaliokuntaan Milja Karjalaisen ja Anne 

Astikaisen. 

 

 



3. Pelisääntöasiakirja (liite) 

• Käsiteltiin ja hyväksyttiin liitteen mukainen pelisääntöasiakirja 

• Päätettiin, että varahenkilöt edustajille valitaan ensimmäisen vuoden jälkeen, kun 

valintaprosessille on enemmän aikaa ja maakunnat voivat valmistella ehdotuksensa sekä 

varsinaisesta että varahenkilöstä. 

• Neuvottelukunnalta toivottiin aktiivista viestintää ja mm Facebook-ryhmän perustamista. 

Neuvottelukunnan piakkoin valmistuville nettisivuille tulee tunnukset kaikille jäsenille. 

 
4. Ajankohtainen vaikuttamistoiminta 

a) Soste-yhteistyö: yhteistyökokous 29.4.2020 

Sosten hallituksen vpj:n Sari Aalto-Matturin koolle kutsumana, jossa oli mukana Sosten 

hallituksen jäseniä ja joitakin muita valtakunnallisia toimijoita. Työkokouksen tavoitteena 

oli etsiä maakuntien ja valtakunnallisten järjestöjen yhteistyön paikkoja suhteessa 

soteuudistukseen ja purkaa mahdollisia jännitteitä. 

Perustamiskokouksessa valittu maakuntien työryhmä (Astikainen, Karjalainen, Manninen, 

Nevasaari, Pajula) osallistui työkokoukseen ja esitteli verkostojärjestöille tehdyn kyselyn 

(2019), maakunnille tehdyn kyselyn (maaliskuu 2020) sekä maakuntien järjestöjen 

tavoitteet sotekeskusohjemaan. 

Työkokouksessa Soste (Knaapi, Kiukas) totesi, että tehdyn laajan aluekierroksen (Soste-

Stea -kierros maakunnissa syksyllä 2019, alueelliset verkostokokoukset huhtikuu 2020) 

sekä Sosten jäsenilleen tekemän kyselyn (maaliskuu 2020) perusteella maakuntien 

järjestöväki ja Sosten jäsenet kannattavat Sosten esittämää suuraluemallia, ns 5 + 1 mallia 

Koska toimintaympäristö on rajusti muuttunut koronaepidemian takia ja Stean kevään 

hakua ei ole, mahdollista on kuitenkin, että Soste hakee ns järjestörakennetta syyskuun 

haussa esim 2.0-koordinaatiohankkeen jatkohakemuksena.   

Knaapi esitteli Sosten järjestörakennemallia, jossa  

1. suuralueilla toimii 5 työparia, jotka ovat alueellaan virallistettuja 

järjestöneuvottelijoita, jotka käyvät tarvittavaa neuvonpitoa ja rakentavat yhteisiä 

foorumeita tällaiselle neuvonpidolle.  

2. keskustelukumppaneina ovat ensisijassa maakuntien tämänkertainen muutosjohto. 

3. lisäksi vuorovaikutteinen yhteydenpito kansalliselle tasolle 

4. järjestöjen perustoiminta tai sen kehittäminen sekä muu järjestöjen välinen 

yhteistyö säilyvät edelleen maakunnan järjestöillä itsellään  

Soste totesi maakuntien aiemmin esittämän maakuntaperusteisen vaikuttamismallin 

resurssisyistä mahdottomaksi ja maakuntia kehotettiin hakemaan toimintaresurssia 

itselleen maakunnista. 

Esillä oli myös hybridimalli, jossa 

5 työntekijää olisi Sosten palkkalistoilla ja 5 maakuntien verkostojärjestöihin 

kiinnittyneenä ja nämä toimisivat työpareina. 

Soste käsittelee mahdollisuutta osallistua hybridimallin rakentamiseen kokouksessaan 15.5 

Maakuntia edustanut työryhmä ilmaisi saamillaan valtuuksilla myönteisen kannan 

hybridimallin työstämiseen, jos asia menee eteenpäin.  



 

• neuvottelukunnan kanta asiaan liittyen: 

- päätettiin odottaa Sosten hallituksen päätös yhteisestä hankevalmistelusta 

- neuvottelukunta suhtautuu myönteisesti hybridimallin valmisteluun yhteistyössä 

Sosten kanssa, koska maakuntiin suoraan tulevaa resurssia ei Stean osalta ole 

odotettavissa 

- työvaliokunta valmistelee vaikuttamistoimia maakunnallisen järjestöyhteistyön 

resurssoimiseksi. Vaikuttamistyötä suunnataan sekä ministeriöön (Stm) että 

maakuntavalmisteluun 

- neuvottelukunta kokoontuu kesäkuussa linjaamaan tulevia vaikuttamistoimia 

 
b) Muu vaikuttamistyö 

• käytiin lyhyesti läpi kooste Stea-päätösten vaikutuksista maakuntien tilanteeseen. 
Työvaliokunta pohtii tiedon hyödyntämistä yhteisessä vaikuttamistoiminnassa.  

• työvaliokunta tekee esityksen muista vaikuttamistoimista neuvottelukunnan kesäkuun 

kokoukseen. 

 
5. Muut asiat 

- Seuraava neuvottelukunnan kokous pidetään 9.6.2020 klo 13-15.00 Teams-kokouksena 

 

6. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00 

 
 

 


