
MUISTIO 

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan Teams-kokouksesta: 

17.8.2021 klo 14-16.00  

Läsnä:  

Anna Katajala, Pohjois-Pohjanmaa 

Elina Pajula, Pohjois-Karjala 

Heli Laurikainen, Kanta-Häme 

Janina Andersson, Varsinais-Suomi 

Jarmo Vesa, Etelä-Pohjanmaa 

Arja Kumpu, Kymenlaakso 

Marja Manninen, Uusimaa 

Mikko Karinen, Pohjois-Savo 

Milja Karjalainen, Satakunta 

Minna Tuomenharju, Kainuu 

Niina Turunen, Etelä-Savo 

Nina Lindberg, Pirkanmaa 

Saku Piispanen (esittelykierroksen ajan), Sirpa Nevasaari Keski-Pohjanmaa 

Tiina Sivonen, Keski-Suomi 

Tuula Jäntti, Pohjanmaa 

Veli-Matti Ahtiainen, Lappi 

 

Puheenjohtajana toimi Veli-Matti Ahtiainen ja sihteerinä Elina Pajula 

1. Kokouksen avaus 

- Neuvottelukunnan puheenjohtaja Veli-Matti Ahtiainen avasi kokouksen ja toivoi, että 

verkostojärjestöjen kautta maakuntien järjestöväen osallisuus yhteiseen kehittämiseen ja 

vaikuttamiseen laajenisi myös pienten toimijoiden osalta. 

  

2. Osallistujien ajankohtaiset kuulumiset  

- Käytiin läpi maakuntien kuulumiset 

 

3. Kuulumisia Järjestöjen sotemuutostuen etenemisestä  

-     Hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström, SOSTE kertoi ajankohtaiset asiat hankkeen 

etenemisestä: 

 

-     Hyvinvointialueiden toimintaympäristön kartoitus ja tilannekuvat: kysely: tiedon kokoaminen   

ja ymmärryksen lisääminen 

-     Viestintäympäristön kartoittaminen ja viestintäsuunnitelma, verkkosivut, blogit, uutiset, 

mielipidekirjoitukset 

-     Tutkimuksen hyödyntäminen, mm maakunnista tietopaketti järjestöjen lukumääristä 

- Seurannan ja raportoinnin edistäminen yhteistyössä 



- Järjestöjen yhteistyön tiekartta toimeenpanon tueksi: 

o Vaikuttamisen rakenteet ja paikat 

o Järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen siltä osin kuin se liittyy kuntiin ja 

hyvinvointialueisiin 

▪ selvitys, kysely nykymallista 

o Hyvinvointialueilla käytäville neuvotteluille rakenteet olemassa 

 

- Verkostoituminen ja näkyvyys alueellisesti ja kansallisesti 

o Alueilla THL, verkostojärjestöt, yhteistyörakenteet ja sote-valmistelijat 

o Kansallisesti sote-valmistelun keskeiset viranomaistahot ja järjestötoimijat (STM 

alueellinen valmistelu ja yhdyspintatyöskentely), THL, Stea) 

- Sote-valmistelun rakenteissa järjestöedustus mukana (vaihdellen alueittain ohjausryhmät ja 

työryhmät) 

- Järjestöjen tunnistaminen hyte-yhdyspinnalla myös hyvinvointialueilla 

- Järjestöjen mukana olo sote-palveluiden sisältötyössä (pisimmällä perhekeskustyössä ja 

työkyky-kokonaisuuksissa, alueilla erilaisia pilotteja ja kokeiluja kuten henkilökohtainen 

budjetointi, etävastaanotot) 

- Erityisryhmät huomioiduksi THL:n aloitteesta, järjestöjen rooli 

- Muutostuen webinaari 25.8 klo 13-15.00 

 

- Todettiin, että neuvottelukunnan on hyödyllistä kuulla säännöllisesti Sote muutostuki-

kokonaisuuden etenemisestä 

 

4. Neuvottelukunnan vaikuttamistoiminta: 

- Lausunnot: 

- Lausuttu järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämisestä ja 

yhdenmukaistamisesta (lausuntopalvelu.fi.) Lausunnon antajia 69, joista 8 

verkostojärjestöjen neuvottelukunnan edustajia 

- Palaverit Vm kanssa kesäkuu/elokuu, työvaliokunta 

- Lausuttu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisarkkitehtuurista (Ota 

kantaa.fi)  

- Video järjestötoiminnasta 

- Vaikutettu maakuntien kuntavaaliehdokkaille tehdyn videokampanjan pohjalta 

- Kuntavaaliehdokkaille tehdyistä videoista on kaikille maakunnille tehty versiot, 

joissa on sama aineisto, mutta ilman kuntavaalipuhetta. Videoita voi hyödyntää 

vapaasti vaikuttamistoiminnassa. www.verkostojarjestot.fi 

- Suunnitteilla videoaineistosta uusi kooste aluevaaleja varten.  

- Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 

- Oikeusministeriön VapaaFri- hanke kehittää vapaaehtoistoimintaa. Hankkeessa on 

tehty laajasti sidosryhmähaastatteluja, joiden yhteenveto löytyy: 
(https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM011:00/2021  

Hankkeessa on vapaamuotoinen yhteistyöryhmä, jossa neuvottelukunnan edustajana 

on toiminut  Veli-Matti Ahtiainen.  

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM011:00/2021


Hankepäällikkö Sini Lahdenperä on pyytänyt neuvottelukunnan työvaliokuntaa 
mukaan suunnittelemaan klinikkatoimintaa, jonka yhteydessä selvitetään myös 
verkostojärjestöjen roolia yhdistysten ja kuntalaisten omaehtoisen 
vapaaehtoistoiminnan tukemisessa sekä mm. kunta-kansalaisyhteiskuntatyön 
rakenteisen kehittämisessä 

- Terveiset Stea neuvottelukunnasta (Ahtiainen, Karjalainen, Sivonen): 
o Stea-neuvottelukunta on järjestäytynyt ja perehdyttänyt neuvottelukunnan työhön 

varsinaisia ja varajäseniä 
o Käsittelyssä on ollut sisältöasioina mm Stea-raportoinnin liittyminen digitaliseen Aurora 

Al-ohjelmaan ja tuloksellisuuden arviointi 
 

- Vaikuttamistoimet järjestöjen rahoitukseen liittyen. Yhteinen keskustelu aiheesta. 
o Todettiin, että Veikkauksen monopolia on syytä puolustaa (pelihaittojen torjunta), 

mutta maakuntien osalta keskeinen vaikuttamisen kohta on turvata erilaisin toimin 
maakuntien järjestöjen resurssit tulevissa rahoituksissa. 

o Työvaliokunta pohtii vaikuttamistoimia ja tuo esityksen seuraavaan neuvottelukunnan 
kokoukseen. 

 
5. Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE  
Oikeusministeriön haku kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEen 

kansalaisyhteiskuntaa ja sen tutkimusta edustaville toimijoille on avoinna. Haku 1.6.–20.8.2021. 

Neuvottelukunta asetetaan nyt neljättä kertaa nelivuotiseksi toimikaudeksi vuosille 2021–2025. 

Jäsenyyttä voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset KANEn asetuksessa mainituilta sektoreilta. Lisäksi 

neuvottelukuntaan voivat hakea vapaata kansalaistoimintaa ja kansalaisyhteiskunnan tutkimusta 

edustavat tahot.  

Esitys: Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta  ja Keski-Suomen yhteisöjen tuki esittävät 

edustajaksi Keski-Suomen Yhteisöjen tukea ja sieltä toiminnanjohtaja Tiina Sivosta. 

Päätös: Esityksen mukainen 

6. Muut asiat: 
- Milja Karjalainen toi tiedoksi: 
Helsingin yliopistossa on syksyllä käynnistymässä tutkimushankkeessa aineistonkeräys matalan 

kynnyksen kohtaamispaikkojen kävijöille. Tutkimus käsittelee korona-ajan vaikutuksia jo 

entuudestaan heikommassa asemassa olevien henkilöiden selviytymiseen, sekä epävirallisen 

palveluiden ja avun merkityksestä korona-ajan arjessa. 

Löytyisikö neuvottelukunnan kautta maakunnista tutkimukseen soveltuvia paikkoja tiedossa 

aineiston keruuta varten? Tällä hetkellä paikkoja on mukana Helsingissä, Tampereella, Turussa ja 

Porissa, mutta olisi hyvä, jos tietoja voitaisiin kerätä muualtakin Suomesta. 

Yhteyshenkilö hankkeessa on tutkija Joni Hokkanen Joni.Hokkanen@student.lut.fi  

Tutkimushankkeessa mukana ovat Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, sekä Diakonia-amk. 

 

mailto:Joni.Hokkanen@student.lut.fi


 
 
7. Seuraava kokous: 
- 5.10 klo 12-13.45 Teams-kokouksena 
 
8. Puheenjohtaja päätti kokouksen 
 

 

 

 

 


