Muistio
Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta
Aika: 21.8.2020 klo 14.14-15.30
Teams-kokous
Läsnä: Ahtiainen Veli-Matti (pj), Heikka Juha, Hovi Henna, Kuusinen-James Kirsi, 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

Järjestöjen SOTE-muutostuki hankekokonaisuus
- Käytiin läpi Sosten hallituksen päätöksen (19.8.2020), Sosten johdon ja neuvottelukunnan
työvaliokunnan jatkoneuvottelun (19.8.2020) ja Sosten, Stean ja neuvottelukunnan
työvaliokunnan kokouksen (20.8.2020) pohjalta laadittu esitys Stealle järjestöjen sote-muutostuen
hankekokonaisuudesta.
- Käytiin läpi Stea-neuvottelussa (20.8) kuultu palaute sekä Steasta tulleet vastaukset kysymyksiin.
Keskustelussa:
- pettymystä herätti Stean viesti, että 2.0-hankkeille ei ole odotettavissa jatkoa.
- pettymystä herätti myös se, että ehdotetussa maakuntakokonaisuudessa ei ole
maakuntien koordinointiosiota.
- kysymyksiä herätti, mitä ovat oikeat käytettävät termit.
- kysymyksiä herätti se, mitä alueelliselta vastuutaholta odotetaan.
- toivottiin, että ilman maakunnallista resurssia jääviä voitaisiin erityisesti tukea
- ehdotettiin, että jos työntekijäresurssi tulee maakuntatoimijalle, jolla ei muuta henkilöstöä,
tähän rakennettaisiin erityinen tuki
Neuvottelukunta päätti hyväksyä neuvottelutuloksen ja lähteä valmistelemaan maakuntien osiota
seuraavan aluejaon pohjalta.
Aluejako 4 + 12 kokonaisuuden pohjalta:
Uusimaa: 2 htv
- hallinnoija EJY
Pohjoinen: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, 1 htv
- hakijoiksi ilmoittautuneet Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa
Pohjanmaan maakunnat (Etelä, Keski-, Pohjanmaa)
- keskinäisellä sopimuksella hakija Pohjanmaa
- myös ruotsinkielisyys huomioitu
Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Keski-Suomi
- hakijoiksi ilmoittautuneet Keski-Suomi ja Pohjois-Savo
- Pohjois-Karjala harkitsee
Varsinais-Suomi ja Satakunta
- hakijoiksi ilmoittautuneet Varsinais-Suomi ja Satakunta, sopivat keskenään kumpi
Pirkanmaa ja Kanta-Häme

- hakijaksi ilmoittautuneet Pirkanmaa ja Kanta-Häme
Etelä-Karjala, Kymen-Karjala ja Päijät-Häme
- hakijaksi ilmoittautunut Kymen-Karjala

-

Koko kokonaisuuden hakijaksi ja hallinnoijaksi ilmoittautui Pohjois-Karjala (ei hallituksen
päätöstä), mikäli tähän saadaan hallinnointikulu.

-

Sovittiin, että maakunnat sopivat keskenään mikä maakunta toimii alueellisena
vastuutahona, jolle toimintaresurssi delegoidaan. Tämä ilmoitetaan sihteerille perjantaihin
28.8 klo 16.00 mennessä.

-

Työvaliokunta kokoontuu ma 31.8 ja ratkaisee tilanteet, joissa maakunnat eivät ole saaneet
sovittua keskenään alueellisesta vastuutahosta. Tässä hyödynnetään seuraavia kriteereitä:
o Kullakin työntekijällä on vastuullaan useampi maakunta
o Työntekijän taustaorganisaatioksi toivotaan verkostojärjestöä, jolla on tarjota
työntekijälle riittävä tuki ja toimintavalmiudet, riittävä mandaatti järjestöjen
keskuudessa ja olemassa olevat verkostot.
o Tuleville työntekijöille luodaan yhteiset hakukriteerit ja rekrytointeihin kiinnitetään
erityistä huomiota. Työntekijöillä on riittävä osaaminen järjestötoiminnan, sotealan
ja sote-uudistuksen sekä julkisen sektorin toimintojen osalta.

-

Neuvottelukunta kokoontuu tiistaina 1.9.2020 klo 12.00-14.00

Muistion kirjasi Elina Pajula

