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Kolmikolle KS maakunta- ja soteuudistuksesta ja KS vaikuttavat järjestöt -
hankkeesta  

 

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke 

- Tuemme erilaisten ja eri kokoisten järjestöjen luontevan aseman ja tarkoituksenmukaisen roolin 
löytymistä uudessa maakunnassa ja kunnissa 

- Vaikutamme uudistukseen valmisteluun (vastuuvalmistelijat, kärkihankkeet, kuntapäättäjät ja 
viranhaltijat) 

- Järjestämme tilaisuuksia ja koulutuksia  
- Tiedotamme uudistuksen etenemisestä sekä järjestöille ajankohtaisista asioista, tilaisuuksista, 

tapahtumista yms. 

 

Viestintäkanavia 

- Hankkeen uutiskirjeet ja uutiskirjeen tilaus: https://www.yhdistystori.fi/uutiskirjeet 
- Hankkeen fB-sivu: https://www.facebook.com/vaikuttavatjarjestot/ 
- KS2020: http://www.ks2020.fi/ 
- Hanke KS2020 -sivulla: http://www.ks2020.fi/uudistuksen-karkihankkeet/vaikuttavat-jarjestot/ 
- Järjestö 2.0 -kokonaisuus Sosten sivuilla: https://www.soste.fi/elinvoimaiset-jarjestot/jarjesto-2.0-

mukana-muutoksessa.html  
- Innokylä: https://www.innokyla.fi/web/tyotila5607938 
- Elinvoimapajat: https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/elinvoimapajat/ 
- Maakuntavaalit: https://www.yhdistystori.fi/maakuntavaalit-2018/ 

 

Maakunta- ja sote-uudistuksessa järjestöjen kannalta merkittävin muutos on  
• sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen maakuntien vastuulle  
• hyvinvointia ja terveyttä edistävät tehtävät enimmäkseen kuntien vastuulle. 

 

Valtakunnan tasolla oleellista mm:  
- Lakipaketti (mm. maakuntalaki, järjestämislaki, valinnanvapauslaki) hyväksytään kesäkuussa? 

Järjestöt ovat tehneet lausuntoja mm. valinnanvapauslakiluonnokseen ja 
järjestämislakiluonnokseen. KYT:n lausunto valinnanvapauslakiin.  

- Tuija Braxin selvitys järjestöistä uudessa sote- ja maakuntamallissa  
 

Keski-Suomessa ajankohtaista:  
 
Maakunnan tasolla  

- Tarvitaan järjestöyhteistyön tavoitteet, rakenteet, vastuut, toimenpiteet, resurssit. Näitä asioita 
viedään eteenpäin mm. Järjestöareenan voimin.   
 

Maakuntalain mukaan maakunnalla on oltava maakuntastrategia.  
- Maakuntastrategian ohella on tavoitteena synnyttää 

maakunnallinen järjestöstrategia. Tästä vastuun kantaa 
erityisesti KS Järjestöareena yhdessä KS vaikuttavat järjestöt -
hankkeen kanssa.  
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Keski-Suomen maakunnan järjestämissuunnitelman 2. versio kommentoitavana 15.5. saakka  

• Kaikki materiaali järjestämissuunnitelmaan liittyen verkossa 
• Lausunnoissa kannattaa huomioida, että järjestämissuunnitelma ei ota kantaa 

palveluntuottamiseen, palveluorganisaatioon tai palveluverkkoon. Tavoitteena palveluiden 
järjestämisessä mm. asiakaslähtöisyys.   

• 1. versioon lausuntoja tullut mm. 14 järjestöltä, järjestöverkostolta, kokemusasiantuntijoilta. 
• Järjestämissuunnitelman valmisteluvastuut on jaettu johtoryhmän jäsenille. Jäsenet ovat 

voineet päättää, millaisen asiantuntijatyöryhmän he kokoavat tekemään valmistelua kanssaan. 
Selvittelen mahdollisuuksien mukaan asiantuntijaryhmien kokoonpanoa.  

• Järjestämissuunnitelman 2. versiosta keskustellaan ainakin seuraavissa järjestöverkostoissa/ 
tapaamisissa: JKL seudun Valikko 18.4; Jyväskylän vammaisneuvosto 14.5; JKL vanhusneuvosto 
16.5; KS Lape -aamukahvit 17.4; Kehitysvammaisten tukipiiri 21.4; päihde- ja mielenterveys- 
sekä vammaisjärjestöjen ja omaisten kommentoinnista palaveri 4.5.  
 

Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma 
• Keski-Suomen maakunnallinen hyvinvointiryhmä käynnisti toimintansa 4.4.18. Työryhmän 

päätehtävänä on alueellisen hyvinvointityön ohjaaminen ja koordinointi sekä 
hyvinvointikertomustyön johtaminen. Teemoja mm. osallisuus, yksinäisyys, syrjäytymisen ehkäisy, 
ennaltaehkäisevän työn lisääminen, turvallisuus 

• Työ etenee konkreettisesti siten, että maakunnan hyvinvointikoordinaattori Nina Peränen jalkautuu 
eri verkostoihin kartoittamaan maakunnan väestön tilaa ja tarpeita.  

• Maakunnallinen suunnitelma tehdään kuntien hyvinvointikertomusten pohjalta tiiviissä 
yhteistyössä.    

• KYT:stä mukana Raili Haaki ja työryhmän puheenjohtajana Anne Astikainen. 

 
Maakunnan osallisuussuunnitelma 

- Tässä vaiheessa määritellään osallisuutta järjestämissuunnitelmaan. Osallisuussuunnitelma 
konkretisoi järjestämissuunnitelman osallisuustekstiä.   

- Osallisuutta viedään eteenpäin kolmella rintamalla: 1) Maakunnalliset avoimet osallisuusareenat, 
käytännössä eri tilaisuuksiin jalkautuen 2) Maakunnallinen osallisuusfoorumi joka on avoin. 
Kutsujana KS shp Susanna Mutanen, jolta voi kysyä lisätietoja susanna.mutanen@ksshp.fi. 3) 
Osallisuusnyrkki, joka vie eteenpäin osallisuutta maakunnan kokonaissuunnittelussa. Tässä mukana 
KYT:stä Anne Astikainen ja Anu Hätinen.  
 

 
Maakuntavaalit (28.10?) 

• Vaalit järjestetään, mikäli eduskunnan käsittelyssä oleva lakipaketti menee läpi.  
• Maakuntavaaleissa valitaan maakuntavaltuustot, jotka käyttävät ylintä päätösvaltaa uusissa 

maakunnissa.  
• KYT:n teesit maakuntavaaleihin. teesejä saa vapaasti käyttää joko sellaisenaan tai osana omaa 

vaikuttamistoimintaa.   
 
Maakunnallinen valinnanvapauspilotti 

- Tätä ei käyty Kolmikon tapaamisessa läpi. Tiedotan lisää, jos pilotti 
käynnistyy. Asia riippuu lakipaketin läpimenosta.  
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Kuntatasolla  

- Kunnan roolina on jatkossa elinkeino, työllisyys, hyvinvointi, sivistys, osallisuus, yhteisöllisyys, 
elinympäristö, kehittäjä ja kumppani (sotepalveluiden järjestämisvastuu jää maakunnalle) 

- Oleellista on vaikuttaa:  
• Kuntastrategioihin: Järjestöavustukset, tilat, ohjaus järjestöjen toiminnan pariin 
• Hyvinvointikertomuksiin järjestöjen asiantuntijuus  
• Kunta- järjestöyhteistyötä vahvistetaan mm. alueellisissa elinvoimapajoissa, joita on kevään 

aikana seitsemällä alueella.  
  

Luettavaa mm:  

• Järjestöavustusten kohdentuminen julkisen sektorin rajapintaan.  

• Tiivistys selvityksestä 

• Kansalaisyhteiskunta jälkiteollisessa artistiyhteiskunnassa  

• Blogi, jossa asioita jäsennetty valtakunnan, maakunnan ja kuntien tasolla näitä samoja asioita 

 

Yhteystiedot:  

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 
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