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Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt

Keski-Suomessa toimivien järjestöjen tarpeet 
ja yhteinen vaikuttamistoiminta maakunta- ja 
sote-uudistuksessa

Klo 12.00-13.45 
Esittäytyminen 
Käydään läpi: 
• Uudistuksen ajankohtainen tilanne valtakunnan ja maakunnan tasolla
• Sote-järjestöjen toimintaan vaikuttavat muutokset
• Tiedossa olevat tilaisuudet sekä vaikuttamisen paikat ja keinot

Keskustellaan: 
• Nostoja, kokemuksia ja terveisiä vaikuttamistyöhön liittyen
• Valtakunnan ja alueellisen tason vaikuttaminen esim. valtakunnallisten 

liittojen tuki alueella oleville toimijoille/ työntekijöille

Klo 14.00 – 15.00  
Kootaan ryhmissä:  

• Missä asioissa, kenen ja kuinka järjestöjen yhteistä vaikuttamista 
tulisi vielä tiivistää

• Jatkosta sopiminen



Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt

1.8.17-31.12.2020
Rahoittaa STEA

Järjestö 2.0 -hankekokonaisuus 
Keski-Suomessa hallinnoija KYT

Tuemme järjestöjä 

• maakunta- ja sote-uudistuksen mukaan tuomassa 

toimintaympäristö muutoksessa sekä 

• järjestöjen tarkoituksenmukaisen roolin syntymistä 

suhteessa uuteen maakuntaan ja kuntiin. 

Vaikuttamisen kohteet

• Luodaan järjestöjen, maakunnan ja kuntien 

yhteistyörakenteet, joilla turvataan järjestöjen ja niitä 

edustavien ihmisten osallisuus 

• Maakunnan ja kuntien kanssa sovitaan järjestöjen 

toimintaedellytysten turvaamisesta

• Järjestöjen asiantuntijuutta hyödynnetään maakunnan 

ja kuntien toimintaa ja palveluita kehitettäessä

• Järjestöjen toiminnalle vapaaehtoistoiminnasta ja 

vertaistuesta järjestölähtöiseen hyte-toimintaan syntyy 

tarkoituksenmukainen rooli maakunnan ja kuntien 

toiminnassa. 

• Järjestöille tietoa toimintaympäristön muutoksesta ja sen 

vaikutuksista omaan toimintaansa 

• Kunta- ja maakuntatoimijoille tietoa järjestöjen 

toiminnasta

Lisätietoja hankkeesta

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/


Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt

Maakunta- ja sote-uudistuksen 
lisävuosi, syksyn tiukka aikataulu

• Maakunnissa valmistelutilanne odottava

• Poliittisesti eniten erimielisyyksiä valinnanvapaudesta – miten 
yksityiset tuottajat pääsevät mukaan julkisella rahalla tuottamaan 
palveluita.

• Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöt (työ jatkuu 6.11.), 
perustuslakivaliokunnan uudelleentarkastelu, äänestykset 
suuressa salissa

• Opposition mielestä aikataulu epärealistinen. 

• Sote-uudistuksen projektijohtaja Päivi Nerg: ”Sote-sisältölait 
tulossa perässä – suuri huoli, miten niiden kanssa ehditään vielä 
tänä syksynä edetä”

https://areena.yle.fi/1-4233618#autoplay=true
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Aikataulu eri vaihtoehdoissa

1. Lait läpi vuoden 2018 loppuun mennessä  

• väliaikaishallinto (virkamiehet) aloittaa 2019 alussa

• maakuntavaalit toukokuussa 2019

• valtuusto aloittaa syksyllä 2019 

• valtuuston nimeämä maakuntahallitus sekä maakuntavaltuusto organisoi ja johtaa valmistelua 

2019 syksy 

• maakunnat aloittavat 2021 

2. Lakien hyväksyminen viivästyy alkuvuoteen 2019

• maakuntavaalit syksyllä 2019

• valtuusto aloittaa vuoden 2020 alussa 

• väliaikaishallinto organisoi ja johtaa valmistelua 2019 syksy – kunnes valtuusto nimeää 

hallituksen vuoden 2020 alussa

• maakunnat aloittavat tässäkin skenaariossa vuonna 2021

3. Koko uudistus siirtyy seuraavalle hallituskaudelle 

• lähdetään kokonaan uudelta pohjalta ja uusien lakien käsittely vie aikaa 

• maakuntapohjalla vai jollain muulla pohjalla?  

• sotea viedään eteenpäin, muiden palveluiden osuus kysymysmerkki. 

• Valmius tehdä mahdollinen vapaaehtoinen sote-kuntayhtymän esiselvitys (kuntien käsissä). 



Keski-Suomen valmistelu syksyllä 2018

• Työpöydällä:
– Palveluiden järjestämissuunnitelma

– Tietojohtaminen – yhteinen tietopohja tarvitaan 
rakenteista riippumatta

– Asiakas- ja palveluohjaus

– Tuotannon ohjaus – mitä palveluita, palveluketjuja ja 
myöntämiskriteereitä voidaan yhdenmukaistaa 
vuosina 2019 ja 2020

– Konsernirakenteiden sekä kannusteiden ja 
sanktioiden suunnittelu

– ICT-toimintaympäristön perusteet

– Koetalousarvio
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Maakuntamme 
järjestöt 
kartalla

Rekisteröityneet järjestöt 
Keski-Suomessa (02/2018)

Yhteensä 5300

Politiikka 800

Ammatti ja elinkeino 1200

Vapaa-aika 850

Kulttuuri 870

Sosiaali- ja terveysala 540 

Liikunta ja urheilu 470

Maanpuolustus ja kv suhteet 200

Uskonto ja maailmankatsomus 80

Toimiala muut 300

Vapaaehtoisia ~ 100 000
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Keski-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöt (n. noin 600)
Sosten jäsenten paikallisyhdistykset noin 540 + muut + työllisyyden 
edistäminen (30.10.2018 aa) 

24

17

16

14

11

6

5

1,5

1,5 1

Ikääntyneiden parissa toimivat järjestöt 145

Monialajärjestöt 102 (maa- ja kotitalous, SPR)

Potilas- ja vammaisjärjestöt  94

Lapsi- ja perhetyön järjestöt 86(eniten MLL ja
vanhempaintoimijat)

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt 63
(eniten Marttaliiton jäseniä)

Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön
järjestöt 34

Työllisyyden edistämisen ja työttömien
järjestöt 30

Nuorisoalan järjestöt 9

Pelastusalan vapaaehtoisjärjestöt 9

Omaisjärjestöt 6
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Järjestöjen tuottama lisäarvo
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Kunnat, maakunnat, järjestöt –
mikä muuttuu? 

• Tuija Braxin raportin pohjalta nostoja

• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvupalveluiden 
järjestämisvastuu siirtyy maakunnille.

• Palveluiden järjestäminen maakunnan vastuulla

• Tuottajia voivat olla yksityiset, kolmannen sektorin 
toimijat, maakunnan yhtiöt tai liikelaitokset

• Osa nyt järjestöjen tuottamista palveluista siirtyy 
markkinoilla(esim. asiakassetelillä)  tuotettaviksi.

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuu kunnilla, 
yhteistyössä maakuntien ja kuntayhtymien kanssa. 

https://stm.fi/documents/1271139/6184550/Raportti_Jarjestojen_rooli_maakuntajasoteuudistuksessa.pdf/acf121aa-4008-4244-b453-d9c636e96ea1/Raportti_Jarjestojen_rooli_maakuntajasoteuudistuksessa.pdf.pdf


Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt

Yleishyödylliset yhteisöt hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäjinä 

Kunnat

• Paikallistason järjestöjen tärkeimpiä kumppaneita ja rahoittajia ovat kunnat 
ja/tai kuntayhtymät sekä sairaanhoitopiirit

• Hyte-työ laskee sote-palveluiden tarvetta

• Suorat hyödyt tästä koituvat maakunnille 

• Mitkä siis ovat kuntien intressit ja mahdollisuudet tukea

• hyte-työtä?  

• sote-järjestöjen hyte-työtä? 

• sote-palveluiden rajapinnassa olevia sote-järjestöjä? 

Maakunta: 

• ei suoraa toimivaltaa puuttua kuntien mahdolliseen hyte-työn 
heikkenemiseen tai puutteisiin 

• hyte-työssä yhteistyövelvoite yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa

• rooli järjestöjen paikallisen toiminnan rahallisessa tukemisessa?  
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Sote-järjestöt joilla rajapintoja hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämiseen ja 
palvelutuotantoon 

• Varsinaisten sote-palveluiden raja- tai yhteistyöpinnassa 

• Olematta kuitenkaan selkeästi markkinoilla tuotettavaa tai 
yksiselitteisesti julkisen vallan järjestämisvastuulla olevaa sote-palvelua

• Mukana usein myös julkista avustusta ja toimintoja kehittävää 
palkkatyötä

• Näiden osalta toimintaympäristöä muuttavat (eri tavoin eri maakunnissa)
• valinnanvapauden myötä kasvavat palvelumarkkinat, asiakassetelituotanto

• palvelutuottajien keskinäinen kilpailuneutraliteettivaatimus 

• Stean tapa tulkita vähäistä suuremman kilpailuhaitan vaadetta

• Järjestön kysyttävä itseltään muuttaako uudistus toimintamme luonteen 
toiminnasta palveluksi? 

• Jatkossa vakuutettava, ettei järjestö tuota yksityisten yritysten kanssa 
kilpailevaa toimintaa – kilpailuneutraliteetti!
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Järjestöomisteinen/ -taustainen 
palvelutuotanto 

• Suomessa noin 1000 järjestöä, jotka tuottavat sosiaali- ja 
terveyspalveluita

• Pienten ja keskisuurten sote-yritysten menestys on pitkälti tulevien 
maakuntien käsissä. 

• Maakunta voi tekemillään päätöksillä pitkälti vahvistaa tai 
heikentää PK-yritysten toimintaedellytyksiä tulevassa 
toimintaympäristössä

• Skaalaedun hakeminen ja hakeutuminen maakunnallisiin 
vuorovaikutusprosesseihin tärkeää

• Liiketoimintaosaamisen haasteet korostuvat syntyvien uusien 
markkinoiden myötä, kun toimintalogiikka on osattava muuttaa sote-
keskusten, henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelin vaatimuksiin 
taipuvaksi

• Tähän asti vastassa kaksi seinää: Yritystukia myöntävät tahot 
eivät aina miellä järjestöomisteisia palvelutuottajia 
yritystukikelpoisiksi ja toisaalta Stea on lähtenyt siitä, ettei sen 
tuella saa kehittää liiketoimintaa
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Toimenpide-esityksiä ja tarkistuslista maakunnille, 
kunnille ja järjestöille

Järjestöjen, kuntien ja maakunnan yhteistyörakenteet hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisessä

• Yhdyshenkilöt hyte- ja järjestöyhteistyöhön 

• Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä 

• Kuntien hyte-kannustimen indikaattoreihin sote-järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö

• Järjestöt mukaan hyvinvointikertomustyöhön

Järjestölähtöinen hyte-toiminta ja rajapinnat

• Jokaisen tulee tunnistaa rajapinta ja sen merkitys omalle toiminnalle 

• Maakuntaan lista järjestölähtöisistä hyte-toiminnoista tiedolla johtamisen sekä asiakas- ja 

palveluohjauksen tarpeisiin

• ESKO-hankkeen pohja ja Varsinais-Suomen malli 

Avustukset ja tilat yleishyödyllisen toiminnan mahdollistajina

• Linjaus ja vastuunjako kuntien ja maakuntien järjestöavustuksista sekä tilojen käytöstä 

Järjestöjen asiantuntijuuden hyödyntäminen palveluissa sekä hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisessä 

• Erityisryhmien palveluiden suunnittelu, kehittäminen ja järjestäminen

• Maakunnan ja palveluntuottajien sopimuksiin yhteistyö järjestöjen kanssa

Järjestöjen liiketoimintaosaamisen kehittäminen

https://www.yhdistystori.fi/assets/files/sites/4/2018/10/KS-j%C3%A4rjest%C3%B6jen-tarkistuslista-maakunta-ja-sote-uudistuksessa-19.10.2018-aa.pdf
https://blogi.thl.fi/hyvinvointikertomus-on-johtamisen-tyokalu-mutta-tehdaanko-tietoon-perustuvia-johtopaatoksia/?fbclid=IwAR2gcqhpVWEyFEhpXYeU9k8ZIekCvuY06h2KJBC8-0TilhcTlD_4uj5Y6NA
https://www.innokyla.fi/documents/194730/61470cd2-af55-4a39-b99e-b984d685c249
https://vslj.fi/wp-content/uploads/2018/10/HYTE-toiminnat-sote-j%C3%A4rjest%C3%B6t-luonnos-15.10.2018.pdf
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Aikatauluja ja tehtävää 

• KS järjestämissuunnitelman 3. versio kommenteille 11-12/ 2018

• Järjestöjen sote- ja maakuntapäivä 15.1.19 (työpajoja)

• Asiakas- ja potilasohjauksen työpajat 4.3; 5.3. ja 6.3.19 

• Maakunnan palveluiden sekä palvelu- ja hoitoketjujen konkretisoituessa 
tiedetään, mistä pitää sopia järjestöjen, tuottajien ja kuntien kanssa 

• Laaditaan ns. järjestölähtöisten hyte-toimintojen lista 

• Laaditaan maakunnan, kuntien ja järjestöjen sopimus (avustukset, tilat 
yms)

• Maakuntastrategiaa toimeenpanevat ohjelmat 
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma (jalkautumista) 

• Osallisuusohjelma (avoin foorumi)

• Tulossa selvityksiä järjestöjen palvelutuotannon mahdollisuuksista 

• Perusteilla järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä 

http://www.ks2021.fi/jarjestaminen/
https://www.yhdistystori.fi/2018/10/22/jasenehdokkaiden-haku-keski-suomen-jarjestojen-ja-maakunnan-kumppanuuspoytaan-kaudelle-2019-2020/
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Verkostoja ja aikatauluja
• Maakunnan koollekutsumat palveluntuottajatapaamiset 

• Tavoitteena muodostaa maakunnallinen palvelutuotannon  ekosysteemi

• 31.10 & 28.11.2018 klo 15.00-18.00 

• Lisätietoja mikael.palola@keskisuomi.fi 

• Kasvupalveluiden työryhmät

• KYT:n koordinoimat

• Kolmikko; valtakunnallisten sote-järjestöjen aluetyöntekijät

• TYPO-ryhmä; työllisyyspalveluita tuottavat järjestöt
• Palveluntuottajajärjestöjen tapaamiset 

• MOVE-verkosto; maahanmuuttajatyötä tekevät 

• Valikko; vapaaehtoistoimintaa kehittävät ja koordinoivat 

• Lisätietoja verkostoista 

• Muutosten ennakoinnin keinot sote-järjestöissä 6.11.2018 klo 12.00-16.00

• Alueelliset elinvoimapajat keväällä 2019 

• Tutustu: Järjestöt maakunnan kumppanina –opas 

• Järjestömyönteisen kunnan tarkistuslista 

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/yhteistyota-maakunnassa/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/muutosvalmiustilaisuudet/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/elinvoimapajat-2/
file:///C:/Users/anne.astikainen/Downloads/jarjestotmaakunnankumppanina_ebook (1).pdf


Seuraa 
valmistelua

ks2021.fi 

facebook.com/ks2021
.fi/  

@keskisuomi2021 

#ks2021


