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Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt
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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/
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Maakunta- ja sote-uudistuksen 
tilanne, syksy 2018

• Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöt 7.11.18 

• Maakunnille velvoite tukea sote-järjestöjä 

• Erityisesti muutosvaiheessa huolehdittava ettei avustuksiin synny 
katkoksia.

• Sosiaalisen kuntoutuksen kuulumisen asiakassetelin piiriin on katsottu 
vaarantavan järjestöjen mahdollisuuden tarjota jatkossa matalan 
kynnyksen palveluja ja varhaista tukea ja saada niihin 
veikkausvoittovaroja 

• Maakunnan on tarkoituksenmukaista kartoittaa alueellaan olevaa 
järjestötoimintaa ennen kuin se tekee päätöksen valinnanvapauslain 24 
§:n mukaisesti palvelujen tarkemmasta sisällöstä

• Järjestöjen yleishyödyllinen toiminta ja vertaistuki maakunnan 
lakisääteisiin strategioihin ja julkiseen palvelulupaukseen

• Sote-valiokunnasta perustuslakivaliokuntaan ja takaisin sote-valiokuntaan

• Sen jälkeen äänestys (2019 alussa)

https://www.yhdistystori.fi/2018/11/09/sosiaali-ja-terveysvaliokunnan-mietinnot-jarjestojen-kannalta/


Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt

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

• Järjestöjen sote- ja maakuntapäivä 15.1.19 (työpajoja)

• Järjestöjen yleishyödyllinen toiminta ja vertaistuki maakunnan lakisääteisiin 
strategioihin ja julkiseen palvelulupaukseen!

• Laaditaan ns. järjestölähtöisten hyte-toimintojen kooste, pitäen sisällään järjestöjen
yleishyödyllisen toiminnan sekä järjestölähtöisen palvelutoiminnan

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

• Tekeillä 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/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/sote-ja-maakuntapaivat/15-1-2019/
https://www.yhdistystori.fi/2018/10/22/jasenehdokkaiden-haku-keski-suomen-jarjestojen-ja-maakunnan-kumppanuuspoytaan-kaudelle-2019-2020/
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Maakunnan koordinoimat 
tuottajien tapaamiset ja työryhmät

Järjestötyöryhmät: Hoito- ja palveluketjut 
eri asiakasryhmien näkökulmasta &  
yleishyödyllinen toiminta em. ketjuissa.

Järjestöt joilla palveluita ja 
yleishyödyllistä toimintaa 
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Verkostojen ja työryhmien suhde toisiinsa 
vaikuttamistyössä ja asialistalla olevien 
asioiden valmistelussa? 
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Järjestö-kunta –yhteistyö 

• Järjestöpositiivinen kunta on hyvinvoinnin 
voittaja!  - tarkistuslista otettu muutamissa 
kunnissa jo käyttöön (levittämistyö vielä 
kesken)

• Alueelliset elinvoimapajat 2018-2020
oHerättäneet kuntia kokoamaan järjestöjä 

yhteistyön kehittämisen ja hyvinvointikertomustyön
äärelle

oMallinnus tulossa Innokylään

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/elinvoimapajat-2/


Seuraa 
valmistelua

ks2021.fi 

facebook.com/ks2021
.fi/  

@keskisuomi2021 

#ks2021


