
Tervetuloa
Järjestöjen sote- ja 

maakuntapäivä 15.1.2019 



Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt

Ohjelma 15.1.2019 

Klo 8.30-9.00 Aamukahvia tarjolla

Klo 9.00-9.15 Tervetuloa ja orientaatio päivään

Klo 9.15-10.45 Keski-Suomen järjestämissuunnitelma

Keskustelua 

Klo 10.45-11.00 Ohjeistus työpajatyöskentelyyn

Klo 11.00-12.00 Lounas (omakustanteinen)

Klo 12.00-12.15 Siirtyminen työpajoihin

Klo 12.15 – 15.00 Työpajat

Klo 15.00-15.15 Siirtyminen työpajoista Matarasaliin

Klo 15.15 – 16.00 Lopuksi 

Työpajojen koosteet, jatkosta informoiminen ja päivän päätös



Havaintoja 
järjestämis-

suunnitelmasta 

Anne Astikainen

15.1.2019



Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt

Kansalaisjärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö 

• Järjestämissuunnitelmassa (s. 29-30) ehdotuksia järjestöjen toimintaedellytysten 
turvaamiseen, maakunnan järjestörahoitukseen, tiloihin ja eri toimijoiden 
yhteistyökäytäntöihin liittyen, mm:

• Maakunnan ja järjestöjen yhteistyön periaatteita linjaava kumppanuuspöytä

• Järjestöstrategia 

• Maakuntaan yhdyshenkilöt hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöhön, 
järjestöyhteistyöhön ja vapaaehtoistoiminnan koordinointiin.

• Maakunnan asiantuntija-apu ja avustukset yleishyödyllisille (sote-)järjestöille

• Palveluntuottajien velvoite tehdä järjestöjen kanssa yhteistyötä 

• Järjestöjen asiantuntemus hoito- ja palvelukokonaisuuksissa sekä asiakas- ja 
palveluohjauksessa. 

• Maakuntien ja kuntien roolit kansalaisjärjestöjen tukemisessa määritellään 
maakunnan, kuntien ja kansalaisjärjestöjen kanssa laaditussa sopimuksessa

• https://www.yhdistystori.fi/2018/12/05/keski-suomen-jarjestamissuunnitelma-ja-
jarjestojen-kanssa-tehtava-yhteistyo/

https://www.yhdistystori.fi/2018/12/05/keski-suomen-jarjestamissuunnitelma-ja-jarjestojen-kanssa-tehtava-yhteistyo/
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Järjestöt KS järjestämissuunnitelman 
palvelukuvauksissa

• Järjestöjen tarjoamat palvelut sekä kulttuuripalvelut voivat olla määritelty osa hoito- ja 
palveluketjua. 

• Maakunta kannustaa järjestämiensä palveluiden tuottajia panostamaan monipuolisesti 
asiakkaidensa hyvinvointiin. 

• Palveluntuottajien kanssa tehtäviin sopimuksiin sisällytetään myös elementtejä, joissa 
palkitaan asiakkaiden hyvinvointiin tehdyistä panostuksista

• Useita mainintoja yhteistyöstä järjestöjen kanssa, mm: 

• Sote-keskuksista kokonaisvaltaisia kansalaisten palvelukeskuksia 

• mm. järjestöjen hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä palveluja ja toimintoja

• Lasten, nuorten ja perheiden palvelut  

• perhekeskustoimintamallilla yhteistyössä mm. kolmannen sektorin kanssa

• Ikäihmisten palveluissa mainintoja:  

• palvelut yhteistyössä mm. järjestöjen kanssa, järjestötoiminnan ja vertaistuen 
pariin ohjataan

• Mielenterveys- ja päihdepalvelut

• yhteistyö ja kumppanuuksien koordinointi mm. järjestöjen kanssa 

• Välityömarkkinoilla olevien toimijoiden kanssa yhteistyö 
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Ehdotus yleishyödyllisen 
toiminnan määrittelyksi

• Alussa KS sote-järjestöjen kuvaus

• Yleishyödyllinen toiminta

• Tukea elämäntilanteeseen 

• Toimintaa ja tekemistä 

• Tiedotusta ja verkostoja 

• Osallisuutta 

• Taustana käytetty ESKO-koordinaatiohankkeen 
Järjestötoiminnan luokittelu -julkaisua (2013) sekä Varsinais-
Suomessa tehtyä kuvausta järjestöjen hyte-toiminnasta 

• Tarvitaan keskustelua ja valtakunnallisia käsitemäärittelyitä 
sekä sopimuksia siitä, missä keskustelua ja määrittelyä 
jatketaan 



Tiedoksi
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Tuottajien työryhmät ja tapaamiset

• Tuottajatapaamiset: kaikille avoimia kuukausittaisia tilaisuuksia, 
jossa keskustellaan uudistuksen valmisteluun liittyvistä asioista jne. 

• Joka kuukauden viimeinen keskiviikko klo 15-18

• Tuottajien työryhmiä on koottu palveluittain ja asiakasryhmittäin. 

• Palveluiden/asiakasryhmien palveluiden sisältöjen määrittely, 
yhteistyökäytännöt, tuottajien kriteerit, tuottajien korvausten 
määrittely jne.

• Vammaisten palvelut, työikäisten sote-palvelut, ikäihmisten 
palvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut, lasten, nuorten ja 
perheiden palvelut, hyte, koti- ja asumispalvelut, sote-
vastaanottopalvelut 

• Lisätietoja Mikael Palola
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Yleishyödyllisten järjestötoimijoiden 
työryhmät ja tapaamiset 

• Tapaamiset ja työryhmät avoimia

• Ensimmäinen tapaaminen 21.2.19 klo 14.00-16.00 Matara-Sali

• Työryhmät: 
• hoito- ja palveluketjujen arviointi ja sisällön tuottaminen eri 

asiakasryhmien näkökulmasta 
• yleishyödyllisen toiminnan rooli ja sisällön tuottaminen em. ketjuissa.

• ikäihmisten palvelut
• potilas- ja vammaisjärjestöt 
• lapsi- ja perhetyön järjestöt 
• mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön järjestöt 
• työllisyyden edistämisen parissa toimivat järjestöt 
• tarpeen vaatiessa muodostetaan muitakin työryhmiä

• > vastuunkantajia kumppanuuspöydän edustajista? 
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Järjestöjen ja maakunnan 
kumppanuuspöytä 2019-2020

• Liikunta: Petri Lehtoranta, Keski-Suomen Liikunta

• Eläkeläisjärjestöt: Maija Piitulainen, Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta

• Potilasjärjestöt: Kristiina Pigg, Keski-Suomen Sydänpiiri

• Vammaisjärjestöt: Tarja Honkanen, Invalidiliitto ry

• Nuorisojärjestöt: Sirkka Suomäki, Suomen 4H/Keski-Suomi

• Lapset ja perheet: Annemari Sinikorpi, MLL:n Järvi-Suomen piiri

• Omaistoiminta/mielenterveys: Vaula Ollonen, FinFami – Mielenterveysomaisten 
keskusliitto

• Päihdetyö/työllisyydenhoito: Markku Hassinen, Sovatek

• Kylä- ja asukastoiminta: Kaisu Kumpulainen, Keski-Suomen Kylät

• Yhteistoimintajärjestöt: Anne Astikainen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

• Monikulttuurisuus: Emmanuel Sibomana, Paremmin Yhdessä ry

• Kulttuuri: Riina Kylmälahti, Suomen Nuorisoseurat/Keski-Suomi
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Tulossa

• Asiakas- ja palveluohjauksen työpajat 
4.3; 5.3; 6.3. klo 12.00-16.00



Työpajat 
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Työpajojen kysymykset

Kansalaisjärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö

• Haluatteko jollain lailla kommentoida tai konkretisoida tätä osiota?

Järjestöyhteistyö hoito- ja palvelukuvauksissa.

• Järjestämissuunnitelmassa on monen palvelun kohdalla mainittu yhteistyö 
järjestöjen kanssa. Mitä tämän yhteistyön tulisi olla konkreettisesti? Mitä 
palveluntuottajilta tulisi edellyttää, jotta yhteistyö toimii?

Palveluiden käyttäjien näkökulma

• Mille suunnitelma mielestänne vaikuttaa palveluiden käyttäjien näkökulmasta? Miten 
palveluissa parhaiten edistetään ihmisten hyvinvointia ja terveyttä? 

Järjestölähtöisen toiminnan määrittely (joa aikaa on).

• Järjestämissuunnitelmassa (s. 164-167) on ensimmäinen luonnos järjestölähtöisen, 
yleishyödyllisen toiminnan määrittelyksi. Tavoitteena on auttaa hahmottamaan sitä, 
minkätyyppiset toiminnot jatkossakin olisi syytä säilyttää yleishyödyllisinä 
markkinoilla tuotettavien palveluiden rinnalla. 
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Työpajojen vetäjät, kirjurit ja paikat

Kasvupalvelut. Matara-salin A-puoli 

• Kehittämispäällikkö Pirjo Raittila-Parkkinen ja palveluesimies 
Sirpa Lehto,  Keski-Suomen TE-toimisto

• Kirjuri Tiina Sivonen

Vammaisten palvelut. Matara-salin B-puoli

• Vammaispalvelupäällikkö Armi Lehtinen, Jämsä sekä sosiaali-
ja terveyspoliittinen neuvonantaja Markku Niemelä (emeritus).

• Kirjuri Sirpa Grano

Lasten ja perheiden palvelut. Ratamo & Kanerva Matara 4, 3 
kerros

• Perusturvan toimialajohtaja Marja Laurila , Viitasaari ja 
kehittämispäällikkö Annemari Sinikorpi MLL.

• Kirjuri Emilia Riikonen
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Työpajojen vetäjät, kirjurit ja paikat

Ikäihmisten palvelut. Talvikki, Matara 6, 2 kerros

• Perusturvajohtaja Saara Kuusela, arjen tuen palveluiden 
palvelujohtaja Saara Paananen, ympärivuorokautisen hoidon 
palveluvastaava Anne Harjula, kotihoidon palveluvastaava Satu 
Rantanen sekä kuntoutusyksikön vastaava ohjaaja/ esimies Anne 
Puukilainen, Äänekoski

• Kirjuri Katariina Luoto

Päihde- ja mielenterveyspalvelut. Hilla, Matara 6, 1. kerros

• Mielenterveyspalveluiden muutosagentti Leena-Kaisa Härkönen, 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.

• Kirjuri Anu Hätinen

Potilasjärjestöt. Saunio, Matara 6, 1. kerros

• Johtajaylilääkäri Vesa Kataja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri sekä 
toiminnanjohtaja Kristiina Pigg, Keski-Suomen Sydänpiiri.

• Kirjuri Kristiina Pigg
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Työpajojen osallistujille

• Käydään läpi järjestämissuunnitelma 
tarkemmin ko. substanssin/ teeman osalta. 

• Osallistujat tuottavat konkreettista sisältöä ja 
ehdotuksia järjestämissuunnitelman 
jatkojalostamiseksi. 

• Vaikka asiat jäisivät kesken, se ei haittaa.

• Tarvittaessa sopikaa yhteystietojenne 
jakamisesta ja työn jatkamisesta yhdessä


