
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



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
• Järjestöasiain neuvottelukunta  
• 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



MAAKUNTA:

Maakuntastrategia 
Järjestämissuunnitelma   
HyTE- suunnitelma 
Osallisuussuunnitelma

Maakuntavaalit (28.10?) 

TARVITAAN: 
Yhteistyön tavoitteet, rakenteet, 
vastuut, toimenpiteet, resurssit 

JÄRJESTÖT: 
• Järjestöstrategia osana 

maakuntastrategiaa
• Järjestämissuunnitelman 

lausunnot (uusi kierros 4/18)
• Hytekertomus ja suunnitelma
• Osallisuusfoorumi + työryhmä 
• Maakuntavaalivaikuttaminen

Järjestöjen vaikuttaminen/ maakuntataso

Järjestöjen rooli näkyväksi

• Osallisuuden ja vaikuttamistoiminnan 

mahdollistajina

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä 

• Sotepalveluiden tuottajina ja kehittäjinä 



Alueelliset elinvoimapajat kunta-
järjestöyhteistyön vahvistamiseksi! 
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