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KS maakunta- ja soteuudistus & KS vaikuttavat järjestöt -hanke (23.5.18 aa).  

 

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 on mm:  

- Lakipaketti (mm. maakuntalaki, järjestämislaki, valinnanvapauslaki) on eduskunnan käsittelyssä. La-
kien hyväksymistä odotetaan kesän kuluessa, ja siitä riippuu myös alla olevien asioiden etenemi-
nen.  
 

- Järjestöt ovat tehneet lausuntoja mm. valinnanvapauslakiluonnokseen ja järjestämislakiluonnok-
seen. KYT:n lausunto valinnanvapauslakiin.  

 
- Tuija Braxin selvitys järjestöistä uudessa sote- ja maakuntamallissa ja väliraportti. Braxin välirapor-

tista tekemäni lyhyt kooste Yhdistystorilla.  
 

 
Keski-Suomessa ajankohtaista ja KS vaikuttavat järjestöt -hankkeen agendalla:  
 

Maakunnan tasolla yhteistyössä asioita eteenpäin 

- Keski-Suomen Järjestöareena ja Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke on käynyt keskustelua 
maakunta- ja soteuudistuksen vastuuvalmistelijoiden kanssa. Olemme yhdessä todenneet, että 
tarvitaan järjestöjen ja maakunnan yhteistyön kehittämiseksi tarvitaan tavoitteet, rakenteet, 
vastuut, toimenpiteet, resurssit sekä järjestöyhdyshenkilö. Näitä asioita viedään seuraavien vuosien 
aikana eteenpäin yhdessä maakunnan, Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen ja Keski-
Suomen Järjestöareenan yhteistyöllä.  
 

Maakuntastrategia- ja maakunnallinen järjestöstrategiatyö käynnistyvät syksyn 20187 aikana 
- Maakuntalain mukaan maakunnalla on oltava maakuntastrategia. Maakuntastrategian ohella on 

tavoitteena synnyttää maakunnallinen järjestöstrategia (tai järjestöohjelma). Tästä kantaa vastuun 
erityisesti KS Järjestöareena yhdessä KS vaikuttavat järjestöt -hankkeen kanssa. Maakuntastrategia 
ja järjestöstrategia/-ohjelma lähtevät liikkeelle konkreettisesti syksyn 2018 aikana.  

 
Järjestöt ovat kommentoineet aktiivisesti maakunnan järjestämissuunnitelmaa 

- Keski-Suomen maakunnan järjestämissuunnitelman 2. versio oli kommentoitavana 15.5. saakka  
- Kaikki materiaali järjestämissuunnitelmaan liittyen on verkossa. Järjestämissuunnitelman 2. 

versiosta on keskusteltu huhti- ja toukokuun aikana lukuisissa järjestöverkostoissa ja tapaamisissa. 
Järjestöjen ja järjestöverkostojen tekemistä lausunnoista on uutinen Yhdistystorilla.  

- Järjestämissuunnitelman valmisteluvastuut on jaettu johtoryhmän jäsenille. Jäsenet ovat voineet 
päättää, millaisen asiantuntijatyöryhmän he kokoavat tekemään valmistelua. Suunnitelmassa on 
useassa kohdassa mainittu järjestöt ja vapaaehtoiset yhteistyökumppaneina. Tässä vaiheessa ei vielä 
ole mietitty, mitä kaikkea tämä konkreettisesti tarkoittaa. Asia liittyy pitkälti myös asiakas- ja 
potilasohjaukseen. KS Vaikuttavat järjestöt -hanke on mukana maakunnan asiakasohjauksen 
työryhmässä, joka käynnistelee toimintaansa.  

 
 
 

http://www.kyt.fi/
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveySummary.aspx?SDID=Fin1396455&RID=00000000-0000-0000-0000-000000000000&ResponseID=9aff6090-bd54-4b99-bed2-9f7bd831561e&IsBasic=True&FWE=True
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tuija-brax-selvittamaan-jarjestojen-roolia-uudessa-sote-ja-maakuntamallissa
http://sydan.mynewsdesk.com/documents/jaerjestoejen-sote-selvitystyoen-vaeliraportti-78258
https://www.yhdistystori.fi/2018/05/08/sote-jarjestot-uudessa-sote-jarjestelmassa/
http://www.ks2020.fi/jarjestaminen/
https://www.yhdistystori.fi/2018/05/15/maakunnan-jarjestot-ovat-vaikuttaneet-aktiivisesti-jarjestamissuunnitelmaan/
http://www.ks2020.fi/jarjestaminen/
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Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö 
 

- Keski-Suomen maakunnallinen hyvinvointiryhmä käynnisti toimintansa huhtikuun alussa (2018). 
Työryhmän päätehtävänä on alueellisen hyvinvointityön ohjaaminen ja koordinointi sekä 
hyvinvointikertomustyön johtaminen. Pääteemoja maakunnan hyvinvointityössä tulevat olemaan 
mm. osallisuus, yksinäisyys, syrjäytymisen ehkäisy, ennaltaehkäisevän työn lisääminen ja 
turvallisuus. KYT:stä mukana maakunnallisessa hyvinvointiryhmässä ovat toiminnanjohtaja Raili 
Haaki ja työryhmän puheenjohtajana järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen. 

 
• Maakunnallinen hyvinvointisuunnitelma konkretisoi maakuntastrategian sekä järjestämissuunnitel-

man hyvinvointiosuutta ja se tehdään kuntien hyvinvointikertomusten pohjalta yhteistyössä kuntien 
kanssa.  
 

• Keski-Suomen tulevan maakunnan valmistelua koordinoiva johtoryhmä on linjannut, että 

hyvinvointityö läpi leikkaa kaikki tulevan maakunnan palvelut. Päävastuu hyvinvoinnin 

edistämisestä on jatkossakin kunnilla, mutta maakunta tukee kuntien työtä sekä esim. tietojen 

keräämistä maakunnan alueella. Keski-Suomeen haetaan sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n 

terveyden edistämisen määrärahaa maakuntien ja kuntien yhteistyön kehittämiseen.  Rahoituksen 

turvin halutaan kehittää kuntien ja tulevien maakuntien hyvinvointijohtamista sekä löytää tavat 

levittää hyviä käytäntöjä kunnilta toisille. Keskeistä on tunnistaa eri palveluiden yhdyspinnat sekä 

laatia mallit hyvinvointityön johtamistyöhön. Asiaa lähestytään mm. käymällä läpi konkreettisia 

toimintamalleja esimerkiksi lasten ja nuorten ylipainon vähentämiseksi. Samalla kiinnitetään 

huomiota mielenterveys- ja päihdeongelmien ennalta ehkäisyyn sekä yksinäisyyden poistamiseen. 

Edellä mainitut teemat on valittu rahoitushakua varten Keski-Suomen kuntien nykyisistä 

hyvinvointikertomuksissa. Lähes kaikissa kunnissa huolenaiheena on ihmisten yksinäisyys ja sen 

aiheuttamat päihde- ja mielenterveysongelmat.  

• Maakunnat ja kunnat saavat jatkossa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhönsä 

valtionosuuden lisäosaa (ns. hyte-kannustimia). Kuntien lisäosaan vaikuttaa mm se, ovatko ne 

nimenneet hyte-vastuuhenkilön ja miten laajasti ne ovat ottaneet eri toimijoita mukaan kunnan 

hyvinvointityöhön, mukaan lukien hyvinvointikertomustyö.  

Maakunnan osallisuussuunnitelma 
 

- Osallisuussuunnitelma konkretisoi maakuntastrategian ja järjestämissuunnitelman osallisuustekstiä. 
- Osallisuutta viedään eteenpäin kolmessa ryhmässä:  

1) Maakunnalliset avoimet osallisuusareenat, käytännössä eri tilaisuuksiin jalkautuen. Näistä vas-
taavat pääasiassa KS2020-valmistelijat.  
2) Maakunnallinen osallisuusfoorumi, joka on avoin. Kutsujana toimi KS sairaanhoitopiiristä Susanna 
Mutanen, jolta voi kysyä lisätietoja foorumista ja seuraavista kokoontumisista: susanna.muta-
nen@ksshp.fi.  
3) Osallisuusnyrkki, joka vie eteenpäin osallisuutta maakunnan kokonaissuunnittelussa.  
KYTstä Anne Astikainen ja Anu Hätinen osallistuvat sekä osallisuusfoorumin että osallisuusnyrkin 
työskentelyyn.  
 

Maakuntavaalit (28.10?) 
• Vaalit järjestetään, mikäli eduskunnan käsittelyssä oleva lakipaketti 

menee läpi.  
• Maakuntavaaleissa valitaan maakuntavaltuustot, jotka käyttä-

vät ylintä päätösvaltaa uusissa maakunnissa.  

http://www.kyt.fi/
http://alueuudistus.fi/hyte/kannusteet
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• KYT on laatinut teesit maakuntavaaleihin. Teesejä saa vapaasti käyttää joko sellaisenaan tai osana 
omaa vaikuttamistoimintaa.   

• KYT on järjestämässä maakuntavaaliehdokkaille vaalitilaisuuden Tourujoen Yön yhteyteen (29.9.18). 
Tämä varmistuu vaalien varmistumisen yhteydessä.  

 

Kuntatasolla  

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

- Kunnissa arvostetaan ja tunnistetaan järjestöjen merkitys. Kehittämistä kaipaavat yhteistyön  
suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys.  

- Kuntatasolla on tärkeää sopia järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteet, rakenteet, vastuut, 
toimenpiteet ja resurssit sekä nimetä kuntiin hyvinvointikoordinaattori ja järjestökoordinaattori.  

- Kunnat saavat jatkossa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhönsä valtionosuuden lisäosaa (ns. 

hyte-kannustimia). Kuntien lisäosaan vaikuttaa mm se, ovatko ne nimenneet hyte-vastuuhenkilön ja 

miten laajasti ne ovat ottaneet eri toimijoita mukaan kunnan hyvinvointityöhön, mukaan lukien 

hyvinvointikertomustyö.  

- Kuntien roolista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä etenkin sote-järjestöjen 
toimintaedellytysten tukemisessa on pohdintaa täällä. 

- Kuntatasolla järjestöjen kannalta tärkeitä vaikuttamisen kohtia ovat mm.   
• Kuntastrategiat: Järjestöavustukset, tilat, ohjaus järjestöjen toiminnan pariin 
• Hyvinvointikertomukset > 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  
• Tuija Braxin selvitys järjestöistä uudessa sote- ja maakuntamallissa ja väliraportti 
• Blogi, jossa asioita on järjestöjen näkökulmasta jäsennetty valtakunnan, maakunnan ja kuntien 

tasolla. 
 

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke 

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

- Vaikutamme uudistukseen valmisteluun (vastuuvalmistelijat, kärkihankkeet, kuntapäättäjät ja viran-
haltijat) 

- Järjestämme tilaisuuksia ja koulutuksia erityisesti järjestöille  
- Tiedotamme uudistuksen etenemisestä sekä muista ajankohtaisista asioista 

Hankkeen viestintäkanavia 

- Kysely hankkeen viestinnän kehittämiseksi, auki 25.5. saakka 
https://goo.gl/forms/oMyHjDnP2CM9z2dl1 
 

- Hankkeen uutiskirjeet ja uutiskirjeen tilaus: https://www.yhdis-
tystori.fi/uutiskirjeet 

http://www.kyt.fi/
https://www.yhdistystori.fi/maakuntavaalit-2018/
http://alueuudistus.fi/hyte/kannusteet
http://alueuudistus.fi/hyte/kannusteet
https://www.yhdistystori.fi/2018/05/08/sote-jarjestot-uudessa-sote-jarjestelmassa/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/elinvoimapajat/
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160722/09_18_Jarjestoavustusten%20kohdentuminen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160722/09_18_Jarjestoavustusten%20kohdentuminen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.yhdistystori.fi/2018/04/12/stmn-selvitys-jarjestoavustusten-kohdentuminen-julkisen-sektorin-rajapintaan/
https://issuu.com/steajulkaisut/docs/jarjestotoiminnan_tulevaisuus
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveySummary.aspx?SDID=Fin1396455&RID=00000000-0000-0000-0000-000000000000&ResponseID=9aff6090-bd54-4b99-bed2-9f7bd831561e&IsBasic=True&FWE=True
http://sydan.mynewsdesk.com/documents/jaerjestoejen-sote-selvitystyoen-vaeliraportti-78258
https://www.yhdistystori.fi/2018/03/08/jarjestojen-tarkeaa-tunnistaa-oma-paikkansa-ja-tehda-toimintaa-nakyvaksi/
https://goo.gl/forms/oMyHjDnP2CM9z2dl1
https://www.yhdistystori.fi/uutiskirjeet
https://www.yhdistystori.fi/uutiskirjeet
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- 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/ 

Hankkeen tilaisuudet  

• Järjestöjen sote- ja maakuntapäivät: Ohjelmat ja materiaalit KS2020 -sivulla 

• Alueelliset elinvoimapajat Yhdistystorilla   

• Järjestöjen muutosvalmiustilaisuudet käynnistyvät syksyllä 2018. Näistä tiedotetaan erikseen.  

 

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 

 

 

Yllä olevat sisällöt erittäin lyhyesti:  

- Valtakunnan tasolla: lakien sisältö järjestöjen näkökulmasta.  

- Maakuntatasolla: järjestöjen eri roolit tunnistetaan ja tunnustetaan maakunnassa, järjestöjen toi-

mintaedellytykset säilyvät.  

- Kuntatasolla: kuntien ja järjestöjen yhteistyö sekä järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen.   

- Maakunnalliset työryhmät ja yhteistyö mm. järjestöjen, verkostojen, kärkihankkeiden, kuntatoimi-

joiden ja maakunnan vastuuvalmistelijoiden kanssa.  

 

Maakunta Maakunnassa ja kunnissa  
Tarvitaan järjestöjen kanssa 
tehtävän yhteistyön tavoitteet, 
rakenteet, vastuut, toimenpi-
teet ja resurssit.  
Nimetään vastuutahot hyvin-
voinnin ja terveyden edistämi-
seen sekä järjestöyhteistyö-
hön.  
 

Kunnat/ alueellinen taso  

 
Maakuntastrategia 
Järjestöstrategia 
Järjestämissuunnitelma 
Osallisuussuunnitelma ja -ryhmät 
Asiakas- ja potilasohjaus 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
missuunnitelma ja -työryhmä 

 
Järjestöavustukset, tilat, ohjaus 
järjestöjen toiminnan pariin  
Hyvinvointikertomuksiin järjestö-
jen asiantuntijuus  
Alueelliset elinvoimapajat 
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https://www.yhdistystori.fi/maakuntavaalit-2018/
http://www.ks2020.fi/uudistuksen-karkihankkeet/vaikuttavat-jarjestot/tapahtumat-ja-tilaisuudet/
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