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Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:
1. Osallisuus

• ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen eri tasoille

• osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen

2. Järjestöt

• toimintaedellytysten ja järjestöjen kansalaistoiminnan edistäminen

• työllistämisen, viestinnän, monikulttuurisuuden tukeminen

• järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön edistäminen

3. Yhteiskuntapolitiikka

• alueelliseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan vaikuttaminen

• muihin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin vaikuttaminen

• alueellisen ja valtakunnallisen vuoropuhelu
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Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta
edistää maakuntien äänen kuulumista

perustettu 7.5.2020
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Mikä neuvottelukunta?

➢ ensimmäinen kaikki maakunnat kattava sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen yhteistyörakenne.

➢edistää maakuntien järjestöjen keskinäistä yhteistyötä 
sekä maakuntien ja valtakunnallisen vuoropuhelua.

➢tavoitteena on tukea maakunnissa toimivien järjestöjen 
toimintaedellytyksiä sekä vahvistaa niiden äänen 
kuulumista valtakunnallisessa vaikuttamistoiminnassa. 

➢käy aktiivista vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa ja 
pyrkii tuottamaan sellaista tietoa, joka vastaa 
sidosryhmien tiedontarpeeseen.

➢https://www.sosiaaliturvayhdistykset.fi/yhteystiedot/ 
Uudet nettisivut valmisteilla!

https://www.sosiaaliturvayhdistykset.fi/yhteystiedot/
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 

sotemuutostuki 2021-2023

➢Yhteistyössä Soste ja maakuntien verkostojärjestöt 
(maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta) 10 htv: 
josta Soste 3 htv ja maakuntiin 7 htv

➢Sostella kokonaisuuden johtaminen ja erityisosaaminen 
lainsäädäntöön, vaikuttamistoimintaan ja tiedontuotantoon 
liittyen

➢Maakuntien yhteinen kokonaisuus, jossa kuusi alueellista 
vastuutahoa:
➢Ejy ry (2 htv), Artteli Kumppanuusyhdistys ry, Satakunnan yhteisökeskus 

ry, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, Kymen-Karjalan sosiaali- ja 
ter veys ry, Pohjois-Savon sosiaaliturvayhdistys ry

➢hakee ja hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, joka delegoi 
resurssit 6 alueelliselle vastuutaholle.

➢Ohjausryhmässä maakuntien ja Sosten sekä rahoittajan edustus
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Tulokset

➢ Kaikissa maakunnissa on toimiva järjestöjen yhteistyörakenne, joka kokoaa sosiaali- ja

terveysjärjestöjen sekä laajemmin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvää

tietoa ja vaikuttaa tämän tiedon pohjalta.

➢ Tulevissa sotekeskuksissa järjestöillä on vakiintunut asema ja järjestöjen toiminta ja

palvelut ovat osa palveluketjuja.

➢ Maakuntien sähköisissä alustoissa hyvinvointilähetteitä ym kehitettäessä on rakennettu

avoimet rajapinnat Toimeksi.fi kokonaisuuksiin ja niissä maakunnissa, joissa tätä ei vielä

ole, on löydetty tähän toimintaresurssi.

➢ On luotu yhteinen malli päivittyvälle tilannekuvalle, johon kerätään tietoa sekä

maakunnista että suuremmilta alueilta sekä valtakunnallisesti järjestöjen, järjestöjen

jäsenistön ja kohderyhmien tilanteesta.

➢ Järjestöjen rooli ja toimintaedellytykset on vahvistettu yhdessä laadittujen

suunnitelmien tai sopimusten pohjalta.
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