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Esityksen sisältö 

• Mitä maakunta- ja soteuudistuksella 
tavoitellaan?

• Miten julkishallinto muuttuu? 

• Mikä muuttuu järjestöjen kannalta?

• Mitkä ovat järjestöjen vaikuttamisen paikat? 

• Miten uudistukseen voi valmistautua?  



Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt
Erilaisille ja eri kokoisille järjestöille 
tunnustettu asema ja tarkoituksenmukainen 
rooli tulevaisuuden kunnassa ja 
maakunnassa

Kohderyhmä
• Keskisuomalaiset hyvinvointia edistävät 

järjestöt, joiden toimintaan uudistus ja uuden 
toimintaympäristön syntyminen erityisesti 
vaikuttaa

Järjestöille 
• Tietoa uudistuksen etenemisestä 
• Valmiuksia vaikuttaa ja toimia 
• Tilaisuuksia, koulutuksia

Perustiedot

• STEA 1.8.2017-31.12.2020

• Hallinnoija Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

• Osa valtakunnallista Järjestö 2.0 -verkostoa



Mitä uudistuksella tavoitellaan?

• Yhdenvertaiset palvelut 

• Hyvinvointi- ja terveyserojen vähentäminen 

• Kustannusten kasvun hillitseminen

• Peruspalvelujen vahvistaminen 

• Digitaalisten palveluiden parempi hyödyntäminen 

• Valtio vastaa ensisijaisesti tulevien maakuntien 
rahoituksesta. 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavainen rahoitus 
yksinkertaistetaan 

• Ihmisten valinnanvapautta palveluissa lisätään.

• Julkisen talouden kestävyysvajetta pienennetään 



Esityksen sisältö 
• Miksi uudistusta tehdään? 

• Järjestöjen roolit ja uusi toimintaympäristö 

• Missä uudistuksen valmistelussa mennään
• Valtakunnallisesti 
• Maakunnallisesti 
• Kuntatasolla

• Järjestöjen vaikuttamisen paikat
• Valtakunnallisesti 
• Maakunnallisesti 
• Kuntatasolla

• Mitä seuraavaksi? 



Mikä muuttuu järjestöjen kannalta? 

• Maakunta- ja sote-uudistuksessa järjestöjen 
kannalta merkittävin muutos on

• sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen 
maakuntien vastuulle 

• hyvinvointia ja terveyttä edistävät tehtävät 
enimmäkseen kuntien vastuulle.



Järjestöt sotessa ja hytessä
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Järjestäjän ja tuottajan roolit ja tehtävät

Järjestäminen

Tuottaminen

• Tarpeiden selvittäminen

• Tavoitteiden asettaminen

• Rahojen kohdentaminen

• Palveluiden, etuisuuksien ja 

viranomaistehtävien määrittely

• Myöntämiskriteereiden määrittely

• Asiakasmaksujen määrittely

• Asiakas- ja palveluohjauksesta sekä 

integroinnista huolehtiminen

• Tuotannon linjauksista päättäminen

• Tuottajien kriteereistä päättäminen 

• Valvontasuunnitelman vahvistaminen

Suoran valinnan palvelut
• Yksityiset tuottajat

• Julkiset tuottajat

Asiakassetelipalvelut
• Yksityiset tuottajat

• Julkiset tuottajat

Ei-valinnan vapauden piirissä olevat 

palvelut
• Julkiset tuottajat

• Yksityiset tuottajat julkisen tuottajan 

alihankkijana

• Tuottaa palveluja järjestäjän 

määrittelemien sisältöjen ja 

laatuvaatimusten mukaisesti 

• Päättää omista toimitiloistaan

• Päättää henkilöstöstään

• Päättää tukipalveluistaan



VALTAKUN

-NAN TASO 

Lakipaketti hyväksytään 6/18? 

Tuija Braxin selvitys järjestöjen roolista uudessa sote- ja 

maakuntamallissa

- Väliraportti 4/ 18

- Selvitys DL 30.6.2018

MAAKUNTA

-TASO 

Maakuntastrategia 

Järjestämisvelvollisuus > Järjestämissuunnitelma   

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma 

Osallisuussuunnitelma

Maakuntavaalit (28.10?) 

Valinnanvapauspilotti? 

KUNTA-

TASO

Kuntastrategiat 

Hyvinvoinnin, terveyden ja elinvoiman edistäminen

Hyvinvointikertomukset 

Valinnanvapauskokeilu

Elinkeino, työllisyys, hyvinvointi, sivistys, osallisuus, 

yhteisöllisyys, elinympäristö, kehittäjä ja kumppani 

• Maakuntalaki > maakunnalla on oltava maakuntastrategia, jossa 

otettava huomioon mm asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

• Järjestämis- ja valinnanvapauslakiin yhteistyö järjestöjen kanssa! 

Yhteistyön tavoitteet, rakenteet, vastuut, toimenpiteet, resurssit 

• Järjestöstrategia osana maakuntastrategiaa

• Järjestöareena kumppanuusfoorumina 

• Järjestämissuunnitelman lausunnot

• Maakuntavaalivaikuttaminen + maakuntavaltuustovaikuttaminen 

• Maakunnallinen valinnanvapauspilotti  –järjestöyhteistyö 

Maakunta- ja soteuudistus; järjestöjen vaikuttamisen paikat 
2018 

Järjestöjen rooli näkyväksi

• Osallisuuden ja vaikuttamistoiminnan 

mahdollistajina

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä 

• Sotepalveluiden tuottajina ja kehittäjinä 

• Kuntastrategiat

• Avustukset, tilat, ohjaus järjestöjen toiminnan pariin

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen  

• Hyvinvointikertomuksiin järjestöjen asiantuntijuus 

• Valinnanvapauskokeilun järjestöyhteistyö  

KS vaikuttavat järjestöt –hanke 

- Valtakunnallinen, maakunnallinen ja alueellinen vaikuttaminen 

- Ajankohtainen tieto järjestöille ja päättäjille sekä vastuuvalmistelijoille

- Tilaisuudet ja koulutukset maakunnallisella ja alueellisella tasolla 

Mitä tarvitaan? 

- Koko järjestökentän yhdessä vaikuttamista 

- Tavoitteista, rakenteista, vastuista ja resursseista keskustelua



Maakuntalaki
• Maakunnalla on oltava maakuntastrategia, jossa 

asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

• Järjestämis- ja valinnanvapauslaki
• Järjestöjen lausunnot, mm. yhteistyö järjestöjen kanssa

• Braxin selvitys 
• Järjestöjen sote- ja maakuntapäivässä 3.5. 

• Yleishyödylliset toimijat ja hyte

• Hyten ja palvelutuotannon rajapinnat

• Yleishyödyllisten toimijoiden kumppanuudet 

Järjestöjen vaikuttaminen/ Valtakunnan taso 



Tarvitaan

• Järjestöyhteistyön tavoitteet, rakenteet, vastuut, toimenpiteet, resurssit 

Konsernirakenne, palvelutuotanto, tukipalvelut valmistelua 

Maakuntastrategia 

• Maakunnallinen järjestöstrategia

Keski-Suomen maakunnan järjestämissuunnitelma 

• Lausunnot: Asiakaslähtöisyys. Kumppanuuksien koordinointi 

• 1. versioon lausuntoja 14 järjestöltä, järjestöverkostolta, kokemusasiantunt.

Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma

• Työryhmä aloittanut työnsä, Nina Peränen jalkautuu

• Osallisuus, yksinäisyys, syrjäytymisen ehkäisy, ennaltaehkäisevän työn 

lisääminen, turvallisuus

Maakunnan osallisuussuunnitelma

Maakuntavaalit (28.10?)

Maakunnallinen valinnanvapauspilotti? 

Järjestöjen vaikuttaminen/ maakuntataso



Lausunnot järjestämissuunnitelman 1. 
versioon

• Lapsia, nuoria ja perheitä edustavat Keski-Suomessa toimivat järjestöt 

• Keski-Suomen ensi- ja turvakot

• KYT

• Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta

• Koske

• Monikulttuuristen järjestöjen ja kotoutumistyön verkosto

• Nuorten Keski-Suomi 

• KS shp kokemusasiantuntijat

• Keski-Suomen Järjestöareena 

• KeskiSuomen näkövammaiset ry

• Suvimäen KlubitaloKeski-Suomen työpajayhdistys ry

• Keski-Suomen liikunta

• Keski-Suomen Kylät ry

• Suomen monikkoperheet 

• Jyväskylän seudun Valikko 



Järjestämissuunnitelma + 
tehtävä- ja palvelukuvaukset 
• Miten maakunnan järjestämisvastuulla olevat tehtävät ja palvelut 

järjestetään ja toimeenpannaan. 

• Kuinka paljon maakunnan valtiolta saamista rahoista 
kohdennetaan millekin tehtävällä ja palvelulle. 

• Maakunnan järjestämisvastuulla olevien tehtävien ja palveluiden 
tuottamistavat 

• Palveluntuottajien hyväksymiskriteerit 

• Tuottajille maksettavat korvaukset. 

• Järjestämissuunnitelma ja sen liitteenä olevat sosiaali- ja 
terveyspalveluiden palvelumäärittelyt muodostavat sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämislaissa tarkoitetun sosiaali- ja 
terveyspalveluiden palvelustrategian ja -palvelulupauksen. 

• Keski-Suomessa on päätetty varmistaa, että maakunta toimii 
asiakaslähtöisesti asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Siksi 
palveluiden järjestäminen ja tuottaminen erotetaan uuden 
maakuntalain mukaisesti selkeästi toisistaan erillisiksi itsenäisiksi 
toiminnoiksi. 



Elinkeino, työllisyys, hyvinvointi, sivistys, osallisuus, yhteisöllisyys, 

elinympäristö, kehittäjä ja kumppani 

Kuntastrategiat 

• Avustukset, tilat, ohjaus järjestöjen toiminnan pariin

Hyvinvointikertomukset

• Hyvinvointikertomuksiin järjestöjen asiantuntijuus 

Valinnanvapauskokeilu

• Valinnanvapauskokeilun järjestöyhteistyö  

Elinvoimapajat

Järjestöjen vaikuttaminen/ kuntataso 



Yhdistykset kunnittain Keski-Suomessa, Yhdistysrekisteri 
2/2018 (n. 5300) ja käsiteanalyysi KS järjestökyselystä 



Järjestöyhdyshenkilöt 
kunnissa

Onko kunnassa erikseen 
nimetty 
järjestöyhdyshenkilö? 

N %

Kyllä 7 35%

Ei 15 65%

Vastuualueet / yksiköt

• Vapaa-aika, ml. kulttuuri ja 
liikunta

• Sivistystoimi, ml. kirjasto ja 
kansalaisopisto 

• Hyvinvointi ja osallisuus

• Elinvoima ja työllisyys 

• Muut: tekninen toimi, 
kaavoitus ja 
kaupunkirakennepalvelut



Järjestöyhteistyön 
rakenteita kunnissa: 
avustukset ja tilat

• 100 % vastanneista kunnista myöntää 
järjestöavustuksia

• 77 % on kirjallinen, hakijoiden käytettävissä 
oleva ohjeistus avustuksista

• 95 % myöntää tiloja järjestöjen käyttöön 
maksutta, 59 % maksua vastaan

• 86 % tarjoaa muita tukipalveluja 



Miten uudistukseen voi 
valmistautua? 
• Tunne toimintaympäristösi, asemoi oma toimintasi siihen

• Lisää vaikuttamisosaamista

• Hyödynnä mahdollisia uusia vaikuttamiskanavia 

• Ole mukana verkostoissa, tee yhteistä vaikuttamista

• Vahvista perustoimintaa; miksi olemme olemassa

• Ota jäsenistö ja vastuuhenkilöt aktiivisesti mukaan 

Yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaedellytykset sote- ja maakuntauudistuksessa (linkki)

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4784663/Yleishyödyllisten+yhteisöjen+toimintaedellytykset+sote-+ja+maakuntauudistuksessa+22.5.2017.pdf/56a27c39-39fd-4d9f-97f0-596f9d870ddf


Mitä seuraavaksi? 
• Järjestämissuunnitelman kommentointi

• Maakuntastrategia + järjestöstrategian laadinta 

• Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden 
suunnitelma

• Maakunnallinen osallisuussuunnitelma

• Maakuntavaalit ja niihin vaikuttaminen

• Järjestöjen sote- ja maakuntapäivä 3.5.18

• Alueelliset elinvoimapajat 

• Syksyllä muutosvalmiustilaisuudet



Maakuntavaalit 28.10?  
• Vaalit järjestetään, mikäli eduskunnan käsittelyssä oleva lakipaketti menee läpi. 

• Maakuntavaaleissa valitaan maakuntavaltuustot, jotka käyttävät ylintä päätösvaltaa 
uusissa maakunnissa. 

• Päättävät maakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. 

• Useimmat puolueet etsivät nyt ehdokkaita. Maakuntavaaliohjelmia ei juurikaan ole 
julkaistu vielä. 

KYT:n teesit

• Aktiivinen kansalaisjärjestötoiminta on maakunnan sydän

• Tukemalla osallisuutta pidetään kaikki mukana 

• Hyvinvointi on maakuntien, kuntien ja järjestöjen yhteinen tehtävä

• Monipuoliset, toimivat palvelut takaavat ihmisten hyvinvoinnin

Teesien luomisessa on käytetty useita lähteitä, mm: Juho Saaren kirjoitukset, Juho 
Saaren eriarvoisuustyöryhmän raportti, THL:n tuore asiantuntija-arvio sote-palveluista 
Keski-Suomessa, Niina Junttilan (TY) yksinäisyystutkimuksen alustus, Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen mallit ja aineistot, esim. alueuudistuksen sivuilla, Keski-Suomen 
järjestämissuunnitelman tekstit ja lausunnot, SOSTE:n ja Pohjois-Pohjanmaan järjestöjen 
maakuntavaaliteesit, omat muistiinpanot vuosilta 2000-2018 (aa)

http://valtioneuvosto.fi/documents/10616/334456/eriarvoraportti-21032018/fd6f37c6-04d9-44db-99bb-53d54ef1ad1f/eriarvoraportti-21032018.pdf
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136034/URN_ISBN_978-952-343-053-2.pdf?sequence=1
http://alueuudistus.fi/soteuudistus/hyvinvoinnin-edistaminen
http://www.ks2020.fi/jarjestaminen/
https://www.soste.fi/ajankohtaista/maakuntavaalit.html


Yhteystiedot ja linkkejä

Anne Astikainen

Järjestöjen muutosagentti

Puh. 050 344 0429

Anu Hätinen

Muutoskoordinaattori

Puh. 050 599 6293

Etunimi.sukunimi@kyt.fi

Matara 6, 2 kerros, B-
käytävä

• http://www.kyt.fi/keski-
suomen-vaikuttavat-jarjestot

• https://www.facebook.com/vaik
uttavatjarjestot/

• http://www.ks2020.fi/uudistuks
en-karkihankkeet/vaikuttavat-
jarjestot/

• http://alueuudistus.fi/etusivu

• http://alueuudistus.fi/jarjestot

• https://www.innokyla.fi/web/tyo
tila5607938



Lukemista

KS järjestämissuunnitelma

Järjestöavustusten kohdentuminen julkisen 
sektorin rajapintaan. 

Kansalaisyhteiskunta jälkiteollisessa 
artistiyhteiskunnassa 

http://www.ks2020.fi/jarjestaminen/
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160722/09_18_Jarjestoavustusten kohdentuminen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://issuu.com/steajulkaisut/docs/jarjestotoiminnan_tulevaisuus

