Muistio
Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan Teams-kokouksesta
Aika: 11.9.2020 klo 14-16.00
Läsnä: Ahtiainen Veli-Matti (pj), Heikka Juho, Hilden Sirkku, Hovi Henna, Liimatainen Helena, Löyttyjärvi
Sara, Hahl-Weckström Anita, Karjalainen Milja, Lindberg Nina, Manninen Marja, Karinen Mikko, Nevasaari
Sirpa, Pajula Elina (siht), Pitkänen Lotta, Rosendahl Minna, Saarivaara Johanna, Sivonen Tiina, Vesa Jarmo

1. Yhteistyösopimus Sosten ja alueellisten vastuutahojen välillä
- Käsiteltiin ja hyväksyttiin Sosten ehdotus yhteistyösopimukseksi Sosten ja alueellisten
vastuutahojen välillä. Sosten ehdotuksesta kaikki alueelliset vastuutahot ovat sopimusosapuolia.
Koska neuvottelukunta on päättänyt, että rahoitusta haetaan yhden hakijan mallilla sovittiin, että
pyydetään Sostea kiinnittämään huomiota kohdan 4.2 muotoiluun:
Valtionavustuksen hakeminen. Kukin osapuoli hakee STEA:lta valtionavustusta hankkeen kuluihin.
-Hyväksyttiin hankeajaksi 2021-2023, mikä ehdotus oli tullut Stealta Sostelle ja Sostelta
neuvottelukunnan sihteerille.

2. Budjettiehdotus
- Rahoitusta haetaan yhden hakijan mallilla ja resurssin hakee Pohjois-Karjalan
Sosiaaliturvayhdistys, joka delegoi avustuksen eteenpäin alueellisille vastuutahoille Stean ohjeiden
mukaisesti.
- Käsiteltiin alustava budjettiluonnos. Koska Stea ei ole antanut budjettiraamia, budjettiin voi tulla
päätöstilanteessa suuriakin muutoksia. Budjetti on laadittu tasapuolisuuden nimissä
samansuuruisena kaikille alueellisille vastuutahoille (82 000 €) ja hakijalle talouden pyörittämiseen
ja raportoinnin ja arvioinnin kokoamiseen tarvittava resurssi (21 000 €).
- Keskustelussa kiinnitettiin huomiota siihen, että kustannusten rakenne vaihtelee alueittain: esim
pohjoisessa Suomessa matkakuluihin on varattava suurempi resurssi ja etelässä vuokrat voivat
vaatia isomman osuuden. Budjetin sisällä voi liikkua tarpeita vastaavasti. Tarkemmat ohjeet
tarkistetaan vielä Steasta.
3. Alueellinen delegointisopimus
- Käsiteltiin Stean ohjeistuksen pohjalta tehty delegointisopimus, joka tehdään Pohjois-Karjalan
Sosiaaliturvayhdistyksen ja kunkin alueellisen vastuutahon välillä.
- Sihteeri pyysi alueellisia vastuutahoja toimittamaan virallisten nimenkirjoittajien nimet ja
yhteystiedot sihteerille.
4. Hankesuunnitelmaluonnos maakuntien näkökulmasta

- Käsiteltiin ensimmäinen alustava hankesuunnitelma, jota työvaliokunta on työstänyt.
Hankesuunnitelma on yhteinen Sosten kanssa, joten siihen voi tässä vaiheessa tehdä ehdotuksia ja
se muotoutuu yhteisessä käsittelyssä. Hankesuunnitelman osaksi tulee erillinen Uuttamaata
koskeva osio, jota rahoittaja edellyttää.
- Pj toi esille, että Stean neuvottelukunta 11.9 edellytti tavoitteisiin muutoksia. Sosten vastuulla
olevaan kokonaisuuteen toivottiin muutoksia sote-tiekartan valmistelun ja kansallisen tietopohjan
yhdenmukaistamisen osalta, jotka nähtiin liian laajoiksi tavoitteiksi. Alueellisessa osiossa toivottiin,
että sote-järjestöjen osallistumista alueelliseen rakenneuudistuksen ja Tulevaisuuden sotekeskuksen valmisteluun ja toimeenpanoon maakunnissa ei koordinoida vaan tuetaan ja
mahdollistetaan.
-Keskusteltiin hankesuunnitelman sisällöistä ja esitettiin, että alueellisen työntekijän
tehtävänkuvassa oleva yhteistyörakenteiden synnyttäminen niihin maakuntiin, joissa sitä ei ole,
muutetaan synnyttämisen sijaan tukemiseksi.
- Esitettiin toive, että neuvottelukunnan jäsenet saisivat kokouksessa käsiteltävät asiakirjat
tutustuttavaksi aiemmin kuin esim nyt edellisenä päivänä.
-Työvaliokunta jatkaa asioiden työstämistä, valmistelua ja neuvotteluja Sosten kanssa.

5. Seuraavat kokoukset:
- työvaliokunta 17.9 klo 8.00-10.00
- neuvottelukunta 25.9 klo 14.00
Muistion kirjasi Elina Pajula

