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Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt

Asialista
• Tervetuloa ja esittäytymiset 

• Millä kokoonpanolla nyt olemme täällä?  

• 30.10.18 tapaamisessa sovitut ja sen jälkeen edenneet asiat 

• Maakunnan ja järjestöjen kumppanuuspöydän ensimmäisen 
tapaamisen (11.2.) kuulumiset. 

• Tarvittavat jatkotoimenpiteet sekä evästykset

• Järjestöjen yhteiseen vaikuttamistyöhön – kaikesta 
huolimatta

• 21.2. klo 14.00-16.00 hoito- ja palvelukuvauksiin liittyvä 

työkokoukseen 
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30.10.18 tilaisuuden kertaus
• Keskusteltiin  Keski-Suomessa toimivien järjestöjen tarpeista ja 

yhteisestä vaikuttamistoiminnasta ja sen tiivistämisen tarpeista 
maakunta- ja sote-uudistuksessa.

• Käytiin läpi uudistuksen ajankohtainen tilanne sekä tiedossa olevat 
vaikuttamisen paikat ja keinot.

• Tilaisuudessa oli paikalla 24 maakunnan tai valtakunnan tasolla toimivaa 
sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajaa. 

• Järjestöjen yhteinen vaikuttaminen nähtiin hyvin tärkeäksi, ja sen vuoksi 
toivottiin tapaamisia myös jatkossa. 

• 1-2 kertaa vuodessa
• Yleisiä sekä toimialakohtaisia/ substanssiperusteisia tapaamisia

• Seuraava tapaaminen sovittiin pidettäväksi 21.2.2019 klo 12.00-16.00.

• Koollekutsujana toimii KS vaikuttavat järjestöt -hanke
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Edellisen tapaamisen ryhmätyöt 
ja edenneet asiat 

Missä kaikissa asioissa, kenen ja kuinka järjestöjen yhteistä vaikuttamistyötä tulisi tiivistää? 

- Tilaisuuksia ja paikkoja on, niihin kannattaa mennä mukaan ja kertoa aktiivisesti omasta toiminnasta. 

- Kaikissa järjestöissä ei resursseja sekä järjestö- että substanssinäkökulman eteenpäin viemiseen. 

Seuraavaksi olisi tarpeen huolehtia: 

- Yhdistysten tietojen ja toiminnan tulee löytyä helposti esim. Yhdistystorilta.

- Tarvitaan jatkuvaa keskustelua esim. palveluiden järjestämisestä (maakunnan vastuulla) sekä 
yhdyspinnoista ja hytestä (kuntien ja maakunnan yhteinen rooli)  

- Vaikuttaminen yrittäjiin päin 

Järjestöjen yhteistyön tiivistäminen

- Tarvitaan yhteinen tahtotila ja maakuntaan vaikuttamista

- Järjestötyön merkityksen näkyväksi tekeminen, palvelutuotannon ja hyten yhdistelmän merkityksen esille 
tuominen 

- Mukaan hoito- ja palveluketjutyöryhmiin; miten järjestöjen toiminta näkyy tiettyjen asiakas- / 
sairausryhmien palveluketjuissa 

- Katvealueiden tunnistaminen, järjestöillä tietoa asiakkaan arjesta 

- Tietoisuus toinen toistemme toiminnasta, harmaisiin” massoihin (eli suureen yleisöön vaikuttaminen) 

Koulutus- ym. vastaavia toiveita: 

• Työpaja: onko kaupallisuus uhka vai mahdollisuus järjestöille? 

• KYT:lle toive vaikuttamiskoulutuksesta 

• Tilaajan hankintaosaaminen kasvattaminen mm. asiakkaiden tarpeet huomioivaksi 
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Maakunnan ja järjestöjen kumppanuuspöytä
2019 - 2020 
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Maakunnan ja järjestöjen 
kumppanuuspöytä

Toimii KS Järjestöareenan tavoitteiden mukaisesti:

1. Vahvistaa järjestöjen asemaa Keski-Suomessa

2. Toimii järjestöjen yhteisten asioiden äänenä

3. Vahvistaa kumppanuutta, luottamusta ja vuorovaikutustajärjestöjenvälillä

4. Vaikuttaa järjestöjen toimintaedellytyksiin Keski-Suomessa mm. vahvistamalla 
kumppanuutta, luottamusta ja vuorovaikutusta järjestöjen ja maakunnan välillä.

Järjestöareenalle tehdään tulevien vuosien toimintaa linjaava strategia

Kumppanuuspöytä linjaa toimintaansa seuraavassa tapaamisessaan. 

Entäpä jos sote kaatuu? 

” kumppanuuspöytä jatkaa toimintaansa lainsäädännön valmistelusta riippumatta joko 
maakunnan tai sen valmisteluun osallistuvien nykyorganisaatioiden keskustelukumppanina sekä 
sparraamalla tulevaisuuden palvelurakenteiden uudistustyötä Keski-Suomessa”.

https://www.yhdistystori.fi/2019/02/12/keski-suomen-jarjestojen-ja-maakunnan-yhteinen-kumppanuuspoyta-
kaynnistyi/

https://www.yhdistystori.fi/2019/02/12/keski-suomen-jarjestojen-ja-maakunnan-yhteinen-kumppanuuspoyta-kaynnistyi/
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Toimintaympäristön muutosten 
vuoksi vaikutamme ja teemme: 

• Maakuntaan 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



Seuraa 
valmistelua

ks2021.fi 

facebook.com/ks2021
.fi/  

@keskisuomi2021 

#ks2021


