MUISTIO
Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan kokouksesta
Teams-kokouksena
Aika: 6.6.2022
Läsnä:
Anna Katajala, Pohjois-Pohjanmaa
Arja Kumpu, Kymenlaakso
Elina Pajula, Pohjois-Karjala
Jarmo Vesa, Etelä-Pohjanmaa
Juho Heikka, Etelä-Karjala
Kati Liikonen, Kanta-Häme
Markku Pulli, Pohjanmaa
Marja Manninen, Uusimaa
Mikko Karinen, Pohjois-Savo
Milja Karjalainen, Satakunta
Minna Tuomenharju, Kainuu
Nina Lindberg, Pirkanmaa
Sirke Salmela, Varsinais-Suomi
Sirpa Nevasaari, Keski-Pohjanmaa
Jukka Ihalainen, Päijät-Häme
Tiina Sivonen, Keski-Suomi
Veli-Matti Ahtiainen, Lappi

Puheenjohtajana toimi Veli-Matti Ahtiainen ja sihteerinä Elina Pajula

1. Kokouksen avaus
- pj Veli-Matti Ahtiainen avasi kokouksen
2. Kokouksen osallistujat esittäytyivät
3. Sosten edustajat Ari Inkinen ja Panu Laturi esittelivät järjestöjen yhteistyötä mahdollistavia
rakenteita. Tavoitteena on vastata vähenevän avustusrahoituksen ja toimintaympäristön
muutoksen tuomiin haasteisiin, jotta vähemmällä hallinnolla voitaisiin tehdä enemmän sisältöjä.
Käytiin keskustelu yhteistyön tarpeista, haasteista ja muodoista. Kaiken kaikkiaan yhteisten
tukitoimintojen rakentaminen nähtiin tärkeäksi ja kannatettavaksi ja tässä alueellisen ja
valtakunnallisen vuoropuhelu tärkeäksi.

4. Anita Hahl-Weckstöm kertoi ajankohtaiset kuulumiset Järjestöjen sote-muutostuesta.

-

Kaikilla alueilla on taas järjestöasiantuntijat, joiden yhteystiedot löytyvät:
https://www.verkostojarjestot.fi/sote-muutostuki/
Ajankohtaista:
• Hallintosääntöpäivitykset ja strategiatyön eteneminen – muutostuella järjestöjen
näkökulmasta ajantasaiset koosteet
• Valmistelussa järjestöavustusmallit (eurot talousarvioihin)
• Aluepäättäjien perehtyminen järjestöihin
• Tulossa ajankohtaiseksi hyte-rakenteet (vuosittaiset neuvottelut), osallisuus
• Muutostuella tilannekuvaselvitys parhaillaan tekeillä (teemana palvelujen sisältöjen
kehittäminen)
• Webinaareja, tilaisuuksien järjestelyjä paljon: suunnittelussa yhteinen aluekierros
loppuvuoteen
• Yhteistyötä STEA:n kanssa: Tampere ja Turku
• Yhteistyötä THL:n kanssa: Kestävän kasvun ohjelman (RRP) hanketuki aloittanut, aluetyön
yhteinen dialogisuussparraus käynnistyi ja sotessa erityisryhmien esillä pitämisessä tulossa
yhteinen teemakeskustelusarja 5.10., 19.10. ja 2.11. klo 14-15.30
• Vaikuttamistyöstä webinaari tulossa 23.8. klo 9.30-11 ja materiaaleja kuten time liner
• Muutostuen ulkoinen arviointi: väliraportti valmistui toukokuussa > hyödyntäminen
toiminnan suunnittelussa syksylle 2022 ja vuodelle 2023, johtopäätökset -dia

•
•
•
•
•
•
•

Keskeiset johtopäätökset: hyviä tuloksia
Kaikille kohderyhmille tuotettu merkityksellistä tietoa
Julkisten vastaajien mielestä järjestöjen merkitys on selkeytynyt
Julkisista vastaajista suurempi osa kuin järjestövastaajista koki saaneensa tukea
yhteistyösuhteiden rakentamiseen
Järjestöasiantuntijoiden ja julkisen välinen yhteistyö toiminut
Järjestöjen välisten yhteistyörakenteiden kehittämiseen ja vahvistamiseen oli alueellisesti
suuria eroja
Järjestöjen ja julkisten vastaajien vaikea erottaa, mikä muutostuen ja mikä SOSTEn työtä
(kansallisesti SOSTEn kanssa)
Palvelupolkutyö vasta alkamassa, digitaaliset alustat tulossa

5. Janne Karjalainen esitteli Lähellä.fi-kokonaisuuden seuraavat askeleet
Käytiin keskustelua palvelutietovarannon roolista ja siitä, miten järjestöjen tiedot sinne kiinnittyvät
jatkossa. Tämä on iso ja kehittyvä kokonaisuus, johon liittyen kehittämistä ja yhteistä
vuoropuhelua on syytä jatkaa.
6. Hyväksyttiin neuvottelukunnan lausunto laiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjä koskevasta
lainsäädännöstä
Lausunto on vapaasti hyödynnettävissä ja löytyy neuvottelukunnan nettisivuilta.
7. Tiedoksi:
- Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle
laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta on aikataulusyistä mennyt eteenpäin
työvaliokunnan kautta.
- Lausunto löytyy neuvottelukunnan nettisivuilta.

- Sotunet on hakenut Stealta (hakija ja hallinnoija Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys) hanketta
vapaaehtoisvoimin toimivien sosiaali- ja terveysturvayhdistysten ja Sotunetin tueksi. Hankkeen
kolmantena tavoitteena on edistää maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan ja
Sotunetin työnjakoa ja vuoropuhelua sekä tarjota hankkeen yhteistyökoordinaattorin työpanos
myös neuvottelukunnan tueksi siten, että ohjaus tähän työhön tulee työvaliokunnalta.
Aikataulusyistä hanke on mennyt eteenpäin työvaliokunnan hyväksynnällä.

8. Seuraava kokous: 18.8 klo 13-15.00
9. Puheenjohtaja päätti kokouksen

Muistion kirjasi: Elina Pajula

