Muistio
Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan kokouksesta:
Aika: 4.2 klo 14-15.50, Teams-kokous
Läsnä: Katajala Anna, Hilden Sirkku, Vesa Jarmo, Manninen Marja, Pulli Markku, Karinen Mikko,
Karjalainen Milja, Rosendahl Minna, Lindberg Nina, Carpelan Christa, Löyttyjärvi Sara, Nevasaari
Sirpa, Sivonen Tiina, Ahtiainen Veli-Matti (pj), Pajula Elina (siht)

1. Käytiin esittäytymiskierros ja kuultiin maakuntien ajankohtaiset kuulumiset
2. Järjestöjen sotemuutostuki -kokonaisuus
- Sosten hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström esittäytyi ja kertoi yhteistyökokonaisuuden
käynnistymisestä:
- Sosten osalta kokonaisuudessa ovat hankepäällikön lisäksi viestinnässä Sirkku
Aalto ja tiedon tuotannossa Janne Haikari
- Sotemuutostuki läpäisee Sosten toiminnot, joten alkuvaiheessa aikaa on käytetty
Sosten eri tiimien kanssa
- Ohjausryhmä on nimetty ja kokoontuu ensimmäisen kerran 15.2
- Virtuaalinen toimisto käynnistyy, kun aluetyöntekijät on rekrytoitu
- Kokonaisuudesta viestitään Soste-kirjeessä ja verkkosivuilla sekä Soste-talkissa
13-14.4
- Elina Pajula kertoi alueellisen kokonaisuuden käynnistymisestä:
- Työntekijät Uuttamaata lukuun ottamatta on valittu
- Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys, joka hallinnoi maakuntien yhteistä osiota,
tekee delegointisopimukset kaikkien vastuutahojen kanssa resurssien
kohdentamiseksi alueille.
- Stealta on tiedusteltu vielä epäselvinä olevia asioita
- Alueellisten vastuutahojen kanssa on pidetty yhteistyöpalaveri ja sovittu
yhteistyökäytännöistä.
- Alueelliset vastuutahot kokoavat työntekijöiden tueksi kaikista maakunnista
koostuvan työryhmän.
3.. Neuvottelukunnan valintaprosessin käynnistäminen vuosille 2021-2023
Maakuntien verkostojärjestöjen yhteistyökokous päätti 27.3.2020 perustaa maakuntien
verkostojärjestöjen (sosiaali- ja terveysjärjestöt) neuvottelukunnan.
• Neuvottelukunnan ensimmäisessä kokouksessa 7.5.2020 päätettiin, että neuvottelukunnan
ensimmäisen toimintakauden kesto on yksi vuosi pelisääntöjen ja valitsemismenettelytapojen
vakiinnuttamiseksi.
Kokouksessa hyväksytyn pelisääntöasiakirjan mukaisesti:

•
•

•

•

•

Neuvottelukunnassa olevat verkostojärjestöt edustavat laajasti maakuntien järjestökenttää, ja
neuvottelukunnan ytimessä ovat sosiaali- ja terveysjärjestöt.
Neuvottelukunta on valtakunnallinen toimija, joka edistää maakuntien järjestöjen keskinäistä
yhteistyötä sekä maakuntien ja valtakunnallisen vuoropuhelua. Toiminnan tavoitteena on tukea
maakunnissa toimivien järjestöjen toimintaedellytyksiä sekä vahvistaa niiden äänen kuulumista
valtakunnallisessa vaikuttamistoiminnassa.
Neuvottelukuntaan kuuluvat maakuntien järjestöyhteistyöryhmien valitsemat ja nimeämät
järjestöt, yksi kustakin maakunnasta. Järjestöjä edustaa yksi äänivaltainen järjestöjen
edustaja/neuvottelukunnan kokous.
Puheenjohtajiston ja sihteerin kaudet ovat kaksivuotisia. Puheenjohtajisto ja sihteeri sekä
työvaliokunnan kokoonpano valitaan keväällä pidettävässä kokouksessa. Myös työvaliokunnan
kausi on kaksivuotinen. Työvaliokuntaa voidaan tarvittaessa täydentää.
Neuvottelukunnan kevään kokous pidetään maalis- huhtikuussa

Työvaliokunnan ehdotus:
•
•
•
•
•

•

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta käynnistää maakuntien verkostojärjestöjen
edustajien haun kokouksessaan 4.2.2021
Seuraava kausi on kaksivuotinen.
Neuvottelukuntaan toivotaan nimettävän kustakin maakunnasta yksi edustajataho ja henkilö ja
tälle varahenkilö. (eri taho tai sama taho)
Nimeäminen tulee tehdä 31.3.2021 mennessä. Ehdotukset voi lähettää neuvottelukunnan
työryhmän sihteerille: elina.pajula@pksotu.fi
Neuvottelukuntaan nimettävän edustajan kriteerit ovat seuraavat:
taustataho on maakunnallinen toimija tai verkostojärjestö
tavoittaa monipuolisesti maakunnan sosiaali- ja terveysjärjestöjä
on mukana maakunnan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyössä
on mukana maakuntien välisen yhteistyön rakentamisessa
on valtakunnalliset yhteydet sote-järjestöyhteistyössä
Työvaliokunta esittää, että maakuntakohtaiset nimeämiset tehdään kunkin maakunnan
järjestöyhteistyön toimielimessä (järjestöneuvottelukunta, järjestöfoorumi, kumppanuuspöytä
tai vastaava)

Evästyskeskustelun pohjalta kriteereitä täsmennettiin ja päätettiin:
-

maakunnan verkostojärjestöjen neuvottelukunnan jäsen vie asian päätettäväksi
valitsemaansa foorumiin
valitaan ensi sijassa järjestö, joka nimeää edustajan
maakunnissa voi olla erilaisia ratkaisuja
keskeistä on se, että maakunnissa vuoropuhelu on aitoa

4. Neuvottelukunnan ehdotukset Stea-neuvottelukuntaan
Rahapeliyhteisöjen yhdistyessä perustettiin asetuksella avustusasiain neuvottelukunta sekä sille
arviointi- ja avustusjaosto. Näiden ensimmäinen toimikausi tulee tänä keväänä päätökseensä.

Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. antaa ministeriölle lausuntoja avustuksen suuntaamisen
painopisteistä ja avustusstrategiasta. Jaoston tehtävänä on mm. antaa lausunto sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskuksen valmistelemasta avustusehdotuksesta ennen ministeriön
päätöksentekoa. Näiden toimielinten kautta avustuksensaajat siis kykenevät vaikuttamaan
avustuspolitiikkaan.
Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 12 jäsentä ja varajäsentä.
Neuvottelukunnan nimittää valtioneuvosto sosiaali- ja terveysjärjestöjen asettamista ehdokkaista.
Tehdessään ehdotusta neuvottelukuntaan nimettäviksi jäseniksi työryhmä kiinnittää huomiota
mm. seuraaviin seikkoihin, joiden suhteen kokonaisuuden tulee olla tasapainossa: järjestön
toimiala, organisaatiomuoto, kotipaikka, koko ja kieli, minkä lisäksi ehdotuksessa täytyy olla
vähintään 40 % kumpaakin sukupuolta. Työryhmä toivoo, että samaa toimialaa edustavat järjestöt
voisivat tehdä yhteisiä ehdotuksia.
SOSTEn kokoaa esitystä neuvottelukunnan jäseniksi päättää siitä hallituksen kokouksessa 25.3.
Esitystä valmistelee työryhmä, johon kuuluvat Pia Sundell puheenjohtajana, Pekka Räsänen
varapuheenjohtajana, Hanna Markkula-Kivisilta, Hanna Mattila ja Juha Pantzar jäseninä sekä
sihteerinä Vertti Kiukas.
Työryhmä toivoo esityksiä neuvottelukunnan ja jaoston jäseniksi oheisen linkin kautta 26.2.2021
klo 15.00 mennessä.
Työvaliokunta pyytää ehdotuksia Stea-neuvottelukuntaan tehtäväksi maakuntien
verkostojärjestöjen neuvottelukunnan nimissä. Ehdotukset voi laittaa neuvottelukunnan
sihteerille: elina.pajula@pksotu.fi
Neuvottelukunnan kokouksessa tähdennettiin, että ehdotukset voivat olla joko Sosten jäseniä tai
ei-jäseniä. Keskeistä on kuitenkin, että maakuntien ehdotukset menevät neuvottelukunnan kautta.
Ehdotuksia pyydetään 15.2 mennessä, jonka jälkeen äänestetään ehdokkaista työvaliokunnan
ehdottamalla menettelyllä.

5. Muut ajankohtaiset asiat:
- Sihteeri toi tiedoksi, että työryhmän Karjalainen, Pajula, Sivonen laatiman lausunnon
neuvottelukunnalle Järjestöjaoston ehdotuksista valtionavustusjärjestelmän kehittämiseksi oli
oman maakunnan lausuntona hyödyntänyt 9 neuvottelukunnassa mukana olevaa tahoa.
- Milja Karjalainen kertoi käyneensä vuoropuhelua Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus tutkimushankkeen tutkijoiden ja oikeusministeriön kesken yhteisestä webinaarista hankkeen
tulosten esittelyn osalta. Alustavasti on puhuttu 15.3 iltapäivästä, josta tiedotetaan kaikille, kun
ajankohta varmistuu.
- Tiina Sivonen muistutti neuvottelukuntaa olemaan aktiivinen hankkeeseen liittyvistä
suosituksista resurssoida verkostojärjestöjen toimintaa maakuntiin.

- Marja Manninen kertoi, että Ejy järjestää Kohtaamispaikka-päivät verkossa 21-22.4
- Uuden neuvottelukunnan seuraava kokous pidetään 15.4 klo 14-16.00

