
MUISTIO 
 
Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan kokous   
Teams-kokouksena 
  
Aika: 20.1.2022 klo 8.30–10.00 
 
Läsnä:  
Anna Katajala, Pohjois-Pohjanmaa 
Arja Kumpu, Kymenlaakso 
Elina Pajula, Pohjois-Karjala 
Heli Laurikainen, Kanta-Häme 
Marja Manninen, Uusimaa 
Mikko Karinen, Mika Saastamoinen, Pohjois-Savo 
Milja Karjalainen, Satakunta 
Minna Tuomenharju, Kainuu 
Nina Lindberg, Pirkanmaa  
Sirke Salmela, Varsinais-Suomi 
Sirkku Hilden Päijät-Häme 
Tiina Sivonen, Keski-Suomi 
Veli-Matti Ahtiainen, Lappi 
 
Kokouksen alussa mukana oli Anita Hahl-Weckström Sostesta 
 
Puheenjohtajana toimi Veli-Matti Ahtiainen ja sihteerinä Elina Pajula 
 

1. Kokouksen avaus 
-  pj Veli-Matti Ahtiainen avasi kokouksen  
 

2. Järjestöjen sotemuutostuki 
-  hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström kertoi ajankohtaisina asioina: 

• Muutostuen tilannekuvaselvitys joulukuussa 2021:  
• kerättiin asiantuntija-arvioita järjestöyhteistyön asiantuntijoilta 
• kolme aikaulottuvuutta samoilla teemoilla – sanallisesti  
• painopisteenä hyvinvointialueiden valmistelu kuten hallinnon ja toiminnan 

rakenteet, yhdyspinnat 
• Vate-työskentely (mm. hallintosäännöt, sopimuksellisuus) 
• Aluevaalit, aluevaalipaneelit 
• Aluevaltuutettujen perehdytys järjestötyöhön Sostessa suunnittelussa 
• Strategiset kirjaukset: tulossa verkkoaivoriihi 
• Toimintaedellytykset kuten kunta- ja hva-avustukset, tilat 
• Muutostuen ulkoisen arvioinnin käynnistyminen nykytilan kartoituksella, arvioinnin 

toteutus FCG:ltä  
 



3. Yhteistä vaikuttamista 2022 
 
Neuvottelukunnan kautta edustukset seuraavissa työryhmissä: 
Stea-neuvottelukunta 
 

• V-M Ahtiainen (varahenkilöt Milja Karjalainen ja Tiina Sivonen) 
• Kokous 9.12.2021: 

• Rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoitusmalli  
• Avustusopas ja kevään haku  
• STEAn ajankohtaiset  

• Avustusopas: 
• Sisältöön ei merkittäviä muutoksia/lisäyksiä 
• Ohjeita täsmennetään viime vuonna saatujen palautteiden perusteella, esim: 

• ESR-omarahoitusosuuden hakemuksissa ei omarahoitusosuutta eritellä tarkemmin 
vaan summa tulee ilmoittaa kokonaisuudessaan rivillä ’muut kulut’. 

• tuloksellisuusraportin ja investointiavustusten loppuselvityksen raportointiohjeita 
tarkennetaan vastaamaan vuoden 2023 lomakkeita 

• Suunnitteilla myös, että oppaaseen lisätään liitteenä ns. avustustoiminnan sanasto 
• pohjana VA-hankkeen uusi sanasto, jota täydennetty STEAssa käytössä olevilla termeillä 
• Stea mukana maakuntien neuvottelukunnan kokouksessa 15.2 klo 9-11! 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon 
sidosryhmäverkosto: 
 

• Arja Kumpu, varaedustaja Marja Manninen 
• Kokoontui 17.12.2021 
• kokouksessa sovittiin, että kokouksiin päätetään teemat ja 23.3. pyydetään 

aluevaltuustojen roolista puheenvuoroa (tuolloin maakuntavaalit pidetty) 
• valmistelun aikataulu ja hv-alueiden valmistelun erilainen eteneminen puhutti 
• eri toimijoiden edunvalvonnasta ja mahdollisuudesta vaikuttaa valmisteluun keskusteltiin. 
• Verkoston pj. Kari Hakari, STM, osastopäällikkö, mukana SM, TEM, Hali ry, Lääketeollisuus 

ry, Suomen nuorisovaltuustojenliitto ry, Svenska Finlands Folkting, Lääkäripalveluyritykset 
ry, THL, Valvira, Kynnys ry, Sosiaalialan osaamiskeskukset, Kuntaliitto, AVI, Arene ry, 
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto ry, Suomen Yrittäjät ry, Kirkkohallitus, Folkhälsan, 
Kela, Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta 

• Toimii verkostoissa, läsnäolokokouksena (koronarajoitukset huomioiden) ja 
teemakohtaiset kokoukset 

• Toimeenpano on alueiden vastuulla, alueiden valmistelun tueksi perustetaan/ on 
perustettu tukiryhmiä (esim. vaikuttavuus, osallisuus ja demokratia, oppilashuolto, 
elintapa/ hyvinvointiin liittyvä valmistelu) 

• Sidosryhmäverkoston kokouksille asetetaan teemat (mitä halutaan nostaa keskusteluun?)  
• Hyvinvointialueen valmistelussa todennettava lain tavoitteita (palvelustrategia, -

rakenteet), silti hv-alueet itsenäisiä toimijoita ja vastaavat valmistelustaan itse 
Tilannekuvan yhteenveto 11/2021: 

• valmistelu edennyt hyvin alueilla, alueittaiset erot suuria, mutta erot tasoittuneet 
• ICT merkittävä riski valmistelussa (raha, toimittajat, hlöstön rekrytointi) 



• organisaatiota ja johtamisrakenteita valmistellaan parhaillaan, hallintosääntövalmistelu 
käynnistynyt 

• yhteistyö kuntien kanssa/ tilat haasteena, omaisuuden myynti  
• henkilöstön saatavuus (toimeenpano myös) 
• seuraava kokous 23.3.2022 
• järjestönäkökulma kokoaminen tärkeää 

 
Valtionavustusten kehittämishankkeen laajennettu järjestöryhmä: 
 

• Toimikausi/aikataulu 1.10.2021 – 31.10.2023, maakuntien edustaja Elina Pajula, varalla 
Marja Manninen 

• Valtionavustustoiminnan uusi toimintamalli tarkoittaa vaiheittain etenevää ja digitalisoitua 
valtionavustusprosessia ilmiöpohjaisesta työskentelystä vaikutusten arviointiin. 

• Järjestötyöryhmä (ministeriöiden edustajat) määrittelee tarkoituksenmukaiset tavat 
yhdenmukaistaa järjestöjä koskevia valtionavustuskäytäntöjä ja perustelee, mitkä 
valtionavustuskäytännöt voivat jatkossakin poiketa toisistaan.  

• Laajennettu järjestöryhmä (mukana järjestöedustajat) tuo työskentelyyn järjestöjen 
näkökulman 

• Järjestötyöryhmä tekee valtionapuviranomaisille aloitteita ja esityksiä sekä seuraa, miten 
suunniteltuja uudistuksia toteutetaan hallinnonaloilla. Järjestötyöryhmä koordinoi 
ministeriöiden, niiden alaisten virastojen ja laitosten sekä järjestöjen välistä yhteistyötä. 

• Kokoontunut kolme kertaa. Arviointikriteerien yhtenäistämistä ja varallisuusarviointia 
käsittelevä pienryhmä kokoontunut 4 kertaa 

• Maakuntien näkökulmasta keskeistä pitää yllä pienten ja alueellisten toimijoiden tarpeita 
 
Vaikuttamistoiminnan periaatteista 
 

• Pelisäännöissä, vahvistettu 15.4.2021: 
• Työvaliokunta toimii neuvottelukunnan kokousten asiavalmistelijana sekä toimii 

itsenäisesti nopeaa reagointia vaativissa asioissa.  
• Työvaliokunta hakee neuvottelukunnalta hyväksynnän laajaa näkemystä 

edellyttävistä asioista. 
• Työvaliokunnan käsittelemistä asioista tiedotetaan neuvottelukunnan kokouksissa 

ja kiireellisistä asioista erikseen kokousten välillä. 
 

• Esille on nostettu kysymys: voidaanko neuvottelukunnalle tulleisiin nimeämispyyntöihin 
valita neuvottelukunnan ulkopuolisia henkilöitä? 
 

• Päätettiin, että: 
• Ensisijaisesti valitaan neuvottelukunnan jäsen (tai varajäsen) 
• Toissijaisesti neuvottelukunnassa mukana olevan verkostojärjestön muu edustaja 

(työntekijä, luottamushenkilö) 
• Jos edellisistä ei tule ehdotusta, voidaan valita neuvottelukunnan ulkopuolinen 

henkilö. 
• Tämä vahvistetaan neuvottelukunnan kokouksessa  
• Keskistä on varmistaa, että tieto neuvottelukunnan ja edustajan välillä toimii 

kaksisuuntaisesti 



4.   Neuvottelukunnan seuraava kokous pidetään 15.2.2022 klo 9–11.   
 
Mukana Steasta ovat Hanna Heinonen ja Niina Pajari. 
Kysymyksiä pyydetään lähetettäväksi etukäteen sihteerille. 
 
Muistion kirjasi: Elina Pajula 


