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Keskisuomalaisten piiri- ja maakuntatason sote-järjestöjen tapaaminen 30.10.2018 

Tilaisuudessa käytyä keskustelua  

Uudistuksen eteneminen:  

- Uudistuksen eteneminen ja mallit riippuvat siitä, menevätkö lait läpi vuoden 2019 alkuun 

mennessä. Mikäli uudistus siirtyy seuraavalle hallituskaudelle, Keski-Suomessa on olemassa valmius 

laatia esiselvitys kuntavetoisesta uudesta kuntayhtymästä. Kuntayhtymä tuottaisi sote-palvelut, 

mutta ei kasvupalveluita. Samaa keskustelua on käyty myös muissa maakunnissakin.  

Mitä uudistus tarkoittaa järjestöjen kannalta: 

- Hyvin monen järjestön lisäarvo syntyy nimenomaan siitä, että heillä on sekä yleishyödyllistä että 

palvelutoimintaa.  

- Miten järjestöjen portaittainen toiminta, jossa paikallista ja alueellista toiminta, asemoituu 

järjestöjen tulevaisuuden avustamisen kentässä?  

- Kilpailuneutraliteetti on monimutkainen asia, sillä STEAkin katsoo tästä näkökulmasta myös 

järjestöjen hyte-toimintaa. Lisäksi hyteen on syntymässä yksityisten yritysten luomat markkinat. 

Nyt STEAlle riittää, että järjestö eriyttää kirjanpidollisesti palvelutuotannon ja hyte-toiminnan, 

mutta riittääkö se jatkossa?  

- Maakunnittaiset ratkaisut rajapintapalveluiden avustamisesta voivat olla hyvinkin erilaisia, ja voiko 

tämä aiheuttaa ongelmia STEA-rahoitusta haettaessa? Voi olla, että hyte-toimintaakin 

kilpailutetaan tulevaisuudessa. Jos maakunnat ja kunnat alkavat kilpailuttaa kaikkea mahdollista 

hyte-palvelua, olisi tämä katastrofi STEA-rahoituksen saamiselle. Tässä on nyt tärkeä paikka 

vaikuttaa maakunnallisesti.  

- Järjestöjen ryhdyttävä voimakkaampaan yhteistyöhön palvelutuotannon osalta. 

- JAMK hakenut rahoitusta järjestöjen liiketoimintaosaamisen kehittämisen hankkeeseen. Jos 

rahoitus myönnetään, hanke alkaa maaliskuussa 2019.  

- KYT lanseeraamassa Järjestöpositiivinen kunta on hyvinvoinnin voittaja! -tarkastuslistan kunnille. 

Lista löytyy Yhdistystorilta: www.yhdistystori.fi/yhteistyota/kuntayhteistyo/ 

- Maakunnan järjestöille on tulossa tietoa selvityksestä järjestöjen palvelutuotannon 

mahdollisuuksista Keski-Suomessa. Selvityksen tekee Sakari Möttönen ja selvityksen toteuttajana 

toimii KYT ry. Selvityksessä kartoitetaan mm. mitä järjestölähtöisiä palveluja tuotetaan nyt, mitä 

asiakasryhmiä tämä koskee ja miten näiden palveluiden kenties käy tulevassa mallissa.  

Vaikuttamistyö valtakunnan ja alueellisen vuoropuheluna: 

- Invalidiliitto: järjestöasiantuntijat tukevat paikallistoimijoita maakunnallisessa sote-työssä (Tarja 

Honkanen) 

- Kehitysvammaisten tukiliitto: Neljä aluetyöntekijää, jotka kartoittavat millaisia tarpeita 

maakunnissa on. Paikalliset toimijat ovat aktiivisia. Ei huolta yleisesti Keski-

Suomen osalta. Huolena enemmänkin se, miten paikallisesti 

tukipiirit ja yhdistykset tekevät yhteistyötä muiden 

vammaisjärjestöjen kanssa? Uusi vammaispalvelulaki ohjaa 

tähän suuntaan.  
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- Kuurojen liitto: viime vuonna järjestetty alueellinen foorumi (verkostotapaaminen ja -foorumi), 

jossa mukana on muitakin aistivammajärjestöjä. Toivotaan, että keskustelussa huomioidaan kaikki 

aistivammat ja niihin liittyvät asiat. Foorumi järjestetään ensi vuonnakin (Jyväskylän tilaisuus 

5.4.19).  

- Eläkeliitto: kuusi järjestöä muodostavat neuvottelukunnan, joka on lausunut KS 

järjestämissuunnitelman 1. ja 2. versioihin. Valtakunnan tasolta saadaan koulutusta. 

Eläkeläisjärjestöt ovat aktiivisesti mukana valmistelussa.  

- Tiedoksi: Kirsikka Selanderin sosiologian väitöskirja Työhyvinvoinnin paradoksit kolmannen sektorin 

palkkatyössä. Kirsikka tulee Keski-Suomeen kertomaan tuloksista ja keskustelemaan 24.1.19. Tästä 

lisätietoa myöhemmin. 

- Vaikuttamisen paikkana: kunnat kyselevät KYT:stä, mihin ottaa yhteyttä, kun he kartoittavat mitkä 

ovat heidän kuntansa keskeisimmät sote-järjestöt ja niiden tuottama toiminta. Tässä haastaa se, 

että osa toimivat alueellisesti ja osa useammassa kunnassa. Järjestöjen pitää olla itse aktiivisia sen 

suhteen, että tieto niiden toiminnasta on näkyvillä ja helposti löydettävissä.  

- KYT käy kuntien kanssa aktiivisesti keskustelua kuntien kanssa Yhdistystorin hyödyntämisestä 

tiedotettaessa yhdistyksistä kunnan sivuilla.  

 

Ryhmätyöt koottuna liitteessä.   

 

- Muistiin kirjasivat Anu Hätinen ja Katariina Luoto, KYT 
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