
Keski-Suomen Järjestöareenan lausunto Keski-Suomen järjestämissuunnitelman 1. luonnosversioon 

Keski-Suomen Järjestöareena 

Keski-Suomen Järjestöareena on keskisuomalaisten järjestöjen yhteenliittymä, joka on syntynyt järjestöjen 

omasta tarpeesta tuntea toisensa paremmin, tehdä yhteistyötä tiiviimmin ja parantaa järjestökentän vai-

kuttamismahdollisuuksia. Järjestöareena on toiminut vuodesta 2008 keskisuomalaisten järjestöjen itsenäi-

senä yhteistyöelimenä Keski-Suomen liiton suuntaan välittäen järjestöjen näkökulmia maakunnan kehittä-

mistyöhön. 

Järjestämissuunnitelmaan on nostettu oleellisia asioita järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Keski-

Suomen Järjestöareena haluaa lausunnossaan keskittyä erityisesti neljään teemaan: kansalaisjärjestöjen 

kanssa tehtävä yhteistyö, osallisuus ja järjestöjen asiantuntijuus sekä palveluntuottajien kanssa tehtävä yh-

teistyö ja palveluverkko.   

Kansalaisjärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö, osallisuus ja järjestöjen asiantuntijuus 

Viittaus kohtaan 6.5.1: ”Maakunnan tehtävien ja palveluiden järjestämisessä hyödynnetään monipuolisesti 

järjestöjen tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti kansalaisten osallisuuden tukemisessa ja vahvistamisessa, 

kansalais- ja asiakastiedon tuottamisessa sekä hyvinvoinnin ja terveyden ja alueiden elinvoiman edistämi-

sessä. Maakuntaan perustetaan maakunnan ja järjestöjen yhteistyön periaatteita linjaava neuvottelukunta 

sekä laaditaan erillinen järjestöstrategia. Neuvottelukunnan ja järjestöstrategian tarkoituksena on vahvistaa 

maakunnan ja järjestöjen pitkäjänteisiä kumppanuuksia, keskinäistä luottamusta ja vuorovaikutusta sekä 

edistää järjestöjen toimintaedellytyksiä. Tehtävien ja palveluiden järjestämisessä huomioidaan myös järjes-

töjen rooli toiminnan kehittäjinä sekä palveluiden tuottajina.” 

Keski-Suomessa on noin 5 300 järjestöä (lähde PRH), jotka toimivat eri toimialoilla ja joiden toiminnan re-

surssit vaihtelevat runsaasti. Ihmisten sosiaalista hyvinvointia edistävistä järjestöistä suurin osa on vapaa-

aikaan, kulttuuriin, sosiaali- ja terveysalaan sekä liikuntaan ja urheiluun liittyviä toimijoita. Uudistuksessa on 

ensiarvoisen tärkeää huomioida järjestöjen roolit osallisuuden ja vaikuttamistoiminnan mahdollistajina, hy-

vinvoinnin ja terveyden edistäjinä ja palveluiden tuottajina sekä kehittäjinä. Erityisesti osallisuus sekä hyvin-

voinnin ja terveyden edistäminen ovat koko järjestökentän osaamisaluetta; Pienissä kunnissa perinteisten 

sosiaali- ja terveysjärjestöjen määrä on pieni ja osin jopa täysin olematon, jolloin muiden toiminnallaan laa-

jasti ihmisten hyvinvointia edistävien, ns monialajärjestöjen, rooli korostuu. Tällaisia ovat esimerkiksi maa- 

ja kotitalousnaiset ja maamiesseurat sekä pienviljelijäyhdistykset. Kunnittain eniten yhdistyksiä on Jyväsky-

län seudulla (Jyväskylässä lähes 2200), Jämsässä (468), Keuruulla (270) ja Laukaassa (251).  

 
Maakunnassa on noin 50 sote-palveluja tuottavaa järjestöä. Järjestöillä on vuosikymmenien kokemus erityi-

sesti päivä- ja asumistoiminnan, ensi- ja turvakotipalveluiden sekä päihde-, mielenterveys- ja työllisyyspal-

veluiden saralla. Suurin osa järjestöistä toimii paikallistasolla vapaaehtoisvoimin eikä tuota palveluita.  Mo-

nen järjestön ainutlaatuisuus muodostuu palvelutuotannon, vapaaehtoistoiminnan, vertaisuuden, koke-

musasiantuntijuuden ja järjestölähtöisen auttamistyön yhdistelmästä. 

Järjestön koosta ja toimialasta riippumatta toiminta on merkityksellistä ihmisten hyvinvoinnille. Tutkimus-

ten mukaan järjestöjen toiminta on julkista ja yksityistä täydentävää. Järjestöt kohtaavat ja auttavat usein 

erityisesti ihmisiä, joita muut toimijat eivät tavoita tai pysty auttamaan. Monelle vertaistuki on joko ammat-

tilaisen tuen rinnalla tai ilman sitä ensiarvoisen tärkeää.  



Järjestöjen osaamisen maksimoiminen maakunnan asukkaiden parhaaksi edellyttää erilaisten järjestöjen 

asiantuntijuuden aidon ja monipuolisen hyödyntämisen. Eri järjestöiltä saadaan hyvinvoinnin, terveyden ja 

alueiden hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää tietoa, joka muuten voi jäädä näkymättömäksi. 

Maakuntalakiesitykseen on kirjattu maakunnalle velvoite yhteistyöstä järjestöjen kanssa. Keski-Suomen Jär-

jestöareena näkee tärkeänä, että maakunta tukee järjestöjen osallistavaa ja monimuotoista toimintaa var-

mistamalla järjestöjen toimintaedellytykset. Maakunnan viestinnässä, tiedon tuottamisessa ja kehittämi-

sessä on hyvä ottaa huomioon ihmisten sekä toimintamuotojen monimuotoisuus, jotta tasavertainen osalli-

suus mahdollistuu. Kansalaisille suunnatussa viestinnässä sekä heidän äänen kuulemisessa järjestöt ovat 

merkittävässä roolissa. Pidämme myös ensiarvoisen tärkeänä, että maakunnan osallisuussuunnitelmassa 

otetaan järjestöt ja järjestöjen osallistava toiminta vahvasti huomioon ja järjestöt otetaan mukaan moni-

muotoisen osallisuuden kehittämiseen. 

Keski-Suomen Järjestöareena pitää tärkeänä, että maakuntaan perustetaan järjestöasioiden neuvottelu-

kunta ja laaditaan järjestöstrategia. Perustettavan järjestöasioiden neuvottelukunnan kokoonpanon tulee 

edustaa laajasti ja monipuolisesti järjestökentän eri toimialoja. Neuvottelukuntaan valittavien järjestöjen 

edustajien tulee toimia järjestöissä, joiden toimintakenttä on koko Keski-Suomi tai muuten laaja alue. Ko-

koonpanossa on lisäksi oltava riittävä ja monipuolinen maakuntahallinnon edustus, jotta vuoropuhelun ta-

voite maakunnan suuntaan täyttyy. 

Järjestöareenan mielestä neuvottelukunnan nimittäminen voisi olla maakuntahallituksen tai -valtuuston 

tehtävä. Ehdotamme kuitenkin, että neuvottelukunnan järjestöjäsenet ehdottaa Keski-Suomen Järjestö-

areena, jonka toiminta jatkuisi edelleen. Järjestöareenan kokoonpanoon kuuluu laaja-alaisesti edustajia tär-

keimmistä järjestöistä, ja näin varmistetaan neuvottelukunnan jäsenistön järjestölähtöisyys ja monipuoli-

suus. Järjestöareenan toiminnan jatkuminen on tärkeää järjestöjen omaehtoisen kumppanuuspöytätoimin-

nan mahdollistamiseksi. 

Järjestöasioiden neuvottelukunnan käsittelemiä asioita ja järjestöstrategian sisältöä on tarpeen täsmentää 

järjestämissuunnitelmassa. Kumppanuuden, luottamuksen ja vuorovaikutuksen vahvistamisen sekä järjes-

töjen toimintaedellytysten edistämisen lisäksi neuvottelukunnan tulisi käsitellä ja jäsentää järjestöjen roolia 

osallisuuden ja vaikuttamistoiminnan mahdollistajina sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä ja sote-pal-

veluiden toteuttajina ja kehittäjinä. 

Maakunnan ja järjestöjen yhteisen järjestöstrategian laatiminen on tärkeää. Jotta järjestöjen asiantuntijuus 

tulisi laajasti näkyväksi ja hyödynnettäväksi, pidämme tärkeänä, että strategia niveltyisi mahdollisimman 

tiiviisti muihin strategisiin asiakirjoihin kuten maakuntasuunnitelmaan, maakuntastrategiaan, osallisuus-

suunnitelmaan ja muihin järjestötoiminnan kannalta merkityksellisiin asiakirjoihin sekä suunnitelmiin. 

Järjestämissuunnitelmaan ehdotamme kirjattavaksi seuraavaa:  

Maakunnan tehtävien ja palveluiden järjestämisessä hyödynnetään monipuolisesti järjestöjen asiantunte-

musta. Järjestöillä on oma roolinsa erityisesti kansalaisten osallisuuden tukemisessa ja vahvistamisessa, 

kansalais- ja asiakastiedon tuottamisessa sekä hyvinvoinnin ja terveyden ja alueiden elinvoiman edistämi-

sessä.  

Maakuntaan perustetaan maakunnan ja järjestöjen yhteistyön periaatteita linjaava neuvottelukunta Keski-

Suomen Järjestöareenan asiantuntemusta hyödyntäen. Neuvottelukunta muodostetaan eri toimialojen jär-

jestöistä siten, että se on sisällöltään mahdollisimman monialainen ja kattava. Mukana olevien järjestöjen 



toimialueena tulee pääsääntöisesti olla koko Keski-Suomi tai muutoin laaja alue.  Järjestötoimijoiden ja 

maakunnan yhteisenä prosessina laaditaan järjestöstrategia osana muita strategisia asiakirjoja. Neuvottelu-

kunnan ja järjestöstrategian tarkoituksena on vahvistaa maakunnan ja järjestöjen pitkäjänteisiä kumppa-

nuuksia, keskinäistä luottamusta ja vuorovaikutusta sekä edistää järjestöjen toimintaedellytyksiä. Lisäksi 

neuvottelukunta ja strategia käsittelevät maakunnan ja järjestöjen kannalta olennaisia järjestöjen osalli-

suutta ja vaikuttamistoimintaa mahdollistavia toimintaa ja rakenteita, järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä 

edistävää toimintaa sekä järjestöjen asemaa sote-palveluiden toteuttajina ja kehittäjinä.” 

Palveluverkko ja palveluntuottajien kanssa tehtävä yhteistyö  

Viittaus kohtaan 5: ”Maakunnan järjestämien palvelujen lisäksi sote-keskuksiin pyritään kokoamaan kun-

tien, järjestöjen ja muiden toimijoiden tarjoamia kansalaisten hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä palveluja 

ja toimintoja.” 

Viittaus kohtaan 3: ”Maakunnan järjestämät ei-valinnanvapauden piirissä olevat palvelut tuotetaan maa-

kunnan omien tuotanto-organisaatioiden tai niiden kilpailuttamien alihankkijoiden toimesta. Mikäli maa-

kunnan oma tuotanto-organisaatio ei kykene tuottamaan järjestäjän asettamissa määräajoissa sellaisia ei-

valinnanvapauden piirissä olevia palveluja, joihin ei sisälly julkisen vallan käyttöä, palvelut tuotetaan asia-

kasseteleillä. Järjestäjällä on mahdollisuus myös tarvittaessa kilpailuttaa ei-valinnanvapauden piirissä ole-

vien palveluiden tuotantoa.” 

Järjestöissä on vuosien ja vuosikymmenien aikana kertynyttä osaamista ja asiantuntijuutta etenkin monista 

erityisryhmistä ja heikoimmassa asemassa olevista palvelunkäyttäjistä. Jotta tätä asiantuntemusta ei mene-

tettäisi, pidämme tärkeänä, että kriteeristö ja sääntökirja mahdollistavat myös järjestöjen toimimisen pal-

veluntuottajana. Järjestöt ovat sote-kentän vanhimpia toimijoita ja niissä tehdään työtä sekä paikallisesti 

että valtakunnallisesti kuntien kumppanina. Järjestöt ovat pitkäjänteisiä kotimaisia toimijoita, joilla on pal-

jon erityisasiantuntemusta kansalaisten tarpeista.  

 

Monien palveluntuottajajärjestöjenkin erityisyys ja ainutlaatuisuus syntyy palveluiden, vertaisuuden, osalli-

suuden, kokemusasiantuntijuuden ja vapaaehtoisten yhdistelmästä. Usein asiakas liikkuu toiminnoissa eri-

tyistason palveluista matalan kynnyksen palveluihin tai ostopalveluista järjestölähtöiseen tukeen. Parhaim-

millaan ne tukevat asiakkaan kuntoutumista juuri hänelle oikealla intensiteetillä. Nämä toiminnot tarvitse-

vat toinen toisiaan. Mikäli palveluntuottajajärjestöjen toimintaedellytyksiä ei uudistuksessa varmisteta, 

myös näiden toimijoiden muu toiminta on vaarassa surkastua ja loppua. Tämän vuoksi ehdotamme palve-

luntuottajien kanssa tehtäviin sopimuksiin kirjattavaksi, että niillä on velvoite tehdä yhteistyötä järjestöjen 

kanssa. Tälle yhteistyölle tulee myöhemmässä vaiheessa laatia yhteiset pelisäännöt ja rakenteet.  

 

Sääntökirjassa voisi olla myös kohtia, joissa positiivinen diskriminaatio on sallittua, esimerkkinä vaikeasti 

työllistyvät ja heille tarjottavat kolmannen sektorin palvelut. Kasvupalvelut tulee tuottaa niin, että asiakas 

on keskiössä ja ohjautuu kasvupalveluiden kautta itselleen sopivaan paikaan ja palveluun, rajapinnat jouhe-

vasti ylittäen.  Järjestämissuunnitelmassa tulisi nykyistä selkeämmin mahdollistaa työttömien nuorten ja 

aikuisten selkeiden palvelupolkujen rakentaminen. Kukin asiakas tarvitsee yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen 

arvion palvelutarpeestaan, jossa työllistymiseen tähtäävien palveluiden lisäksi huomioitaisiin myös muiden 

sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeet. Työttömyys ei useinkaan, etenkään pitkittyessään, ole osattomuutta 

vain työelämästä, vaan siihen liittyy hyvin usein myös muita sosiaalisia tai terveydellisiä ongelmia.  

 



Järjestöjen toiminnasta ja palveluista olisi hyvä muodostaa yhtenäinen ”tarjotin”/kokonaisuus, joka on 

mahdollista hallita palveluohjauksessa omana erillisenä kokonaisuutena. Järjestöjen vertais- ja vapaaehtois-

toiminta liitetään osaksi tätä tarjotinta. Järjestöt toimivat eri palvelumuotojen yhdyspinnoilla. Kokoamalla 

järjestöjen toiminta ja palvelut kokonaisuudeksi mahdollistetaan palveluiden integroiminen yhdyspintojen 

yli. Sitä kautta saadaan asukkaille monipuolisempia, kokonaisvaltaisempia ja oikea-aikaisia palvelukokonai-

suuksia.   

Järjestöareena pitää hyvänä, että palveluntuottajasopimukset ovat pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa 

olevia, eivätkä määräaikaisia. Palveluita käyttävien asiakkaiden kannalta pidämme oleellisen tärkeänä, että 

ei-suoranvalinnan palveluiden -kilpailutusvälit ovat riittävän pitkiä (esim. vähintään 5 vuotta), etteivät 

hoito- ja palvelusuhteet katkea turhan usein.  

Kaikkien palveluntuottajien tasapuolisen kohtelun ja toimintaedellytysten varmistamiseksi pidämme tär-

keänä, että laadunseuranta- ja raportointijärjestelmät ovat helppokäyttöisiä ja riittävän kattavia. Myöskin 

lisenssien hinnoittelussa tulee huomioida erilaiset ja erilaisin resurssein toimivat palveluntuottajat, jotta 

esim. hinnoittelu ei ajaisi kolmatta sektoria ulos kilpailutuksista. Mielestämme valvontavastuu sekä yhtei-

sen seuranta- ja raportointijärjestelmän tarjoaminen olisi järjestäjän tehtävä, jolloin palveluntuottajien koh-

telu olisi yhdenvertaista. 

Järjestöareena esittää, että järjestäjä määrittää sellaiset kriteerit järjestöjen ja etenkin sote-keskusten väli-

seen yhteistyöhön, että järjestöt pystyvät toimimaan riippumattomina asiantuntijoina ja palveluntuottajina 

ja niiden asema toiminnallisten mahdollisuuksien ja osallisuuden osalta vahvistuu. Tärkeää on myös, että 

järjestöjen asiantuntemus otetaan mukaan yhteistyöhön liittyvien kriteerien määrittelyyn. 

 

Keski-Suomen Järjestöareenan puolesta 

Humanistinen Ammattikorkeakoulu (Humak), lehtori Pekka Kaunismaa 

Jyvässeudun Työllistämisyhdistys JST ry, toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa 

Jämsän Voimavara ry, puheenjohtaja Arja Paakkanen 

Keski-Suomen Kylät ry, kyläasiamies Reena Laukkanen-Abbey 

Keski-Suomen Liikunta ry, aluejohtaja Petri Lehtoranta 

Keski-Suomen Työpajayhdistys ry, puheenjohtaja Susanna Uusitalo 

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, kehittämispäällikkö Tiina Sivonen, erityisasiantuntija Matti Tervaniemi, 

johtaja Raili Haaki, muutoskoordinaattori Anu Hätinen, järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri, kehittämispäällikkö Isa Niukkala 

Monikulttuurikeskus Gloria ry, vapaaehtoistoiminnan vastaava Anu Juurakko 

Mosaiikki ry, projektikoordinaattori Tatjana Doultseva, Irma Alekseeva 

Nuorten Keski-Suomi ry, toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Tilkanen 



Paremmin Yhdessä ry, toimistosihteeri Annika Miettinen  

Sovatek-säätiö, kansalaistoiminnan johtaja Eero Pirttijärvi 

Suomen Nuorisoseurat ry - Keski-Suomen aluetoimisto, toiminnanjohtaja Jarmo Tupasela 

 

 

 
 


