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Hoito- ja palvelukuvauksiin liittyvä työkokous 

Paikka:  Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matara-Sali 

Aika: 21.2.2019 klo 14.00 – 16.00 

 

1. Anne Astikainen avasi kokouksen.  

 

2. Mikael Palola: Ajankohtainen tilanne maku-sote-uudistuksessa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti. 

 

Tällä hetkellä odotetaan, että perustuslakivaliokunta antaa lausuntonsa lakipaketista. Edelleen on mahdol-

lista, että ainakin osa lakipaketista menee läpi, mutta aikaa on enää vähän. 

 

Maakunnan uudistuksen järjestämisestä vastaava Mikael Palola esitteli uudistuksen skenaarioita:  

1. Toivottavin skenaario on, että Maku I -lakipaketti hyväksyttäisiin ennen hallituskauden päättymistä. 

2. Jos näin ei käy, puolueet voivat sopia valmistelun jatkamisesta myös seuraavalla hallituskaudella. 

3. Eduskunta ei ehdi uudistusta käsittelemään, eikä yhteistä näkemystä uudistuksen jatkumisesta 

synny – uudistus ajetaan alas.  

Entä jos 2. tai 3. vaihtoehto toteutuu? Onko kaikki työ mennyt hukkaan? Se, mitä Keski-Suomessa on val-

misteltu sote-uudistuksen suhteen (kasvupalvelut ja valinnanvapaus vahvasti mukana), ei ole kaikilta osin 

suoraan siirrettävissä kuntayhtymämalliin. Eli kaikkia tehtyä työtä ei voida hyödyntää Keski-Suomessa, suu-

rin osa kylläkin kuten palveluprosessien mietintä.   

Järjestämissuunnitelman lausuntoaikaa on vielä jäljellä. Moni toimija on laatimassa lausuntoa 15.3.2019 

mennessä. Mikael kannustaa edelleen lausuntojen tekemiseen. Lausunnot ovat tärkeitä senkin vuoksi, että 

kaikesta huolimatta tarvitaan tietoa mm. siitä, mikä nykyjärjestelmässä toimii ja mikä ei.  

Mikael toi esille palvelujen järjestämisen ja tuottamisen erillään pitämisen sekä ekosysteemiajattelun. Tu-

leva maakunta huolehtiessaan palvelujen tuottamisesta nojautuu olemassa oleviin toimijoihin. Eri toimijoi-

den asiantuntijuuden hyödyntäminen palvelujen järjestämisessä on tärkeää. Tästä syystä erilaisia työryhmiä 

on paljon, joissa kannustetaan olla mukana. Toisaalta tunnistetaan toimijoiden resurssien vähäisyys osallis-

tua ja sitoutua eri työryhmien työskentelyyn.  

Tällä hetkellä toimivia työryhmiä: 

Palveluntuottajien työryhmätyöskentelyä koordinoi Keski-Suomen Yrittäjät ry ja Keski-Suomen Yhteisöjen 

Tuki ry. Tuottajien työryhmiä on yhteensä 10. Tämän lisäksi tuottajille on avoin tilaisuus kerran kuukau-

dessa Mikael Palolan kutsumana.   

Uudistuksen valmistelu on koonnut Asiakasraatia.  

Lisäksi on Keski-Suomen Järjestöareena ja Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä. Kumppanuuspöy-

dän järjestäytymiskokous oli 11.2.2019. Näiden rinnalla on paljon järjestöjen substanssiverkostoja, jotka 

toimivat omaehtoisesti.  
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Käytiin keskustelua, onko tarpeen muodostaa järjestölähtöiset/yleishyödylliset työryhmät eri teemoille pal-

velutuottajaryhmien rinnalle?  

Monet järjestötoimijat ovat toivoneet järjestölähtöisten toimintojen työryhmien perustamista tuottajien 

työryhmien rinnalle. Todettiin, että työryhmiä on tarkoituksenmukaista perustaa myös tässä epävarmassa 

ajassa; käsiteltävät asiat ja teemat määräytyvät tilanteen mukaan. Mitä enemmän tällaisia työryhmiä on, 

sitä paremmat vaikutusmahdollisuudet järjestöillä on. Mikael toi esille, että maakunnan valmistelusta osoi-

tettaisiin ryhmiin asiantuntijajäseniä mahdollisuuksien mukaan.  

Käytiin keskustelua ryhmissä seuraavista aiheista:  

• Mihin kokonaisuuksiin työryhmiä?  

• Substansseittain?  

• Järjestöjen toimintaedellytyksiin liittyen?  

• Vetäjä? 

• Vai jatketaanko (toistaiseksi?) avoimilla tapaamisilla? 

Koontia työryhmien ajatuksista: 

- Todettiin aluksi, ettei tehtävä ollut helppo; pitäisikö olla ilmiöpohjaisia vai substanssipohjaisia? Kes-

kustelussa nousi vahvasti esille myös se, ettei haluta työryhmiä työryhmien vuoksi; jottei hyvä tar-

koitus katoaisi 

- Kaikilla järjestöillä ei myöskään ole vielä substanssipohjaisia verkostoja: tutustumisen tarvetta toi-

mijoiden kesken olisi yhteisen vaikuttamisen lisäksi  

- Työryhmissä nousi esiin vahvasti se ajatus, että järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä pohtisi 

ja linjaisi asiaa. Voisiko Kumppanuuspöydän kokoonpanon pohjalta luoda työryhmiä tai verkostoja? 

Kumppanuuspöydän edustajat olisivat puheenjohtajia ja työryhmät/ verkostot muodostettaisiin tai 

verkostoja laajennettaisiin näiden perusteella; esim. potilas, vammais, mielenterveys, päihde tee-

mat yhteen ryhmään 

- Kumppanuuspöydän tehtävä on substanssien lisäksi huolehtia myös järjestöjen toimintaedellytyk-

siin vaikuttamisesta.  

- Käsiteltäviä teemoja voitaisiin tuoda esille järjestettävässä Järjestöfoorumissa esim. Keski-Suomen 

Järjestöareenan järjestämänä. Toivottiin eri verkostojen yhteisiä tapaamisia  

- Keskustelussa korostettiin sitä, että asiakasnäkökulma tulee ottaa työryhmiin/ verkostoihin vah-

vasti mukaan: kokemusasiantuntijoita mukaan. 

- Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä ohjaa ja koordinoi maakunnallista 

hyte-työtä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelman laadintaa. Tällä työllä on kytkök-

sensä myös näihin työryhmiin. 

- Keskustelussa tuli esille kysymys, pitäisikö vapaaehtoistoiminnalle olla oma työryhmä? Todettiin, 

että Keski-Suomessa toimii vapaaehtoistoimintaan liittyvä Valikko-verkosto, lisätietoja Vaparista 

Antti Rajalalta.  

- Maahanmuuttajien kumppanuuspöydän tapaaminen on tulossa, ja maahanmuuttajajärjestöjen ver-

kostoja pohditaan siellä.   
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Anne kokosi työryhmien keskustelua 

- Järjestöjen ja eri organisaatioiden yhteistyötä jatketaan ja tiivistetään myös olemassa olevien orga-

nisaatioiden kanssa, ja tätä työtä suunnataan sen mukaan mikä ratkaisu sotessa syntyy.  

- Työryhmien ja/ tai verkostojen koontia mietitään Kumppanuuspöydän pohjalle. Järjestöjen ja mui-

den toimijoiden välistä yhteistyötä tiivistetään järjestöjen ja maakunnan Kumppanuuspöydän 

pohjalta perustettavien tai tarpeen mukaan laajennettavien verkostojen pohjalta. Anne Astikai-

nen vie seuraavaan Kumppanuuspöydän tapaamiseen asiat pohdittavaksi.  

- Eri verkostot kokoontuisivat noin kolme kertaa vuodessa yhteiseen tapaamiseen 

- Asiasta tiedotetaan toimijoita, kun asia etenee. 

- Mikäli järjestöt haluavat olla vaikuttamassa palvelutuotantoon liittyviin kysymyksiin, kannattaa 

mennä mukaan tuottajien työryhmiin, joita on tällä hetkellä kymmenen. Niistä saa lisätietoa mi-

kael.palola@keskisuomi.fi tai veli.puttonen@yrittajat.fi  

Tuoretta tietoa Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmän kokouksesta on KS2021 -sivus-

tolla.  

Muistio on myös Yhdistystorilla.  

 

Muistion kirjasi Tiina Sivonen 
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