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1. VALMISTELUN ALASAJO – Emmi Hyvösen esitys liitteenä  
 
Muutama huomio: 
- palveluiden ulkoistuskeskustelu käy kiivaana, yritykset aktiivisia kuntien suuntaan 
- nuorisovaltuusto on perustettu, jatkaa maakunnallisena (Nuorten Suomi) 
- vanhus- ja vammaisneuvostot jatkavat entisellään (kuntatasolla) 
- uudistuksen johtoryhmän ja valmistelijoiden näkemys järjestökumppanuudesta: 

o kaikissa valmisteluun osallistuneissa organisaatioissa valmius ja halu sitoutua 
kumppanuuteen, erityisesti sote-palveluiden osalta 

o valmistelun aikana syntyneet rakenteet halutaan säilyttää  
 
        Järjestöjen kumppanuuspöytä 

- kiinnittyy tässä vaiheessa Keski-Suomen liittoon 
- tulevan hallituksen linjanvedoista riippuu, miltä pohjalta valmistelua viedään eteenpäin 
- huhtikuussa kuntien kokoontuminen soten osalta; jos lähtee etenemään tältä pohjalta, 

kumppanuuspöytä integroidaan valmisteluun 
 
 

2. RYHMÄTYÖT 
 

Teema 1 
JÄRJESTÖJEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN VAHVISTAJA 

- Tukee kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiin vaikuttamista ja vahvistaa järjestöjen 
tekemää hyvinvointityötä 

- Toimii maakunnan tunnistamana ja tunnustamana järjestöjen ja maakunnan 
kumppanuuspöytänä 

 



Tulokset: 
- Viestinnän lisääminen järjestöjen tekemästä hyvinvointia edistävästä työstä  

o viestintäsuunnitelma 
o kumppanuuspöydän päätökset tiedoksi kuntiin (päättäjät, virkamiehet, 

hyvinvointikoordinaattorit) 
o some-kanavat käyttöön 
o vastuu: kumppanuuspöytä  

- Järjestöavustusten ja tilojen turvaaminen/lisääminen 
o järjestämissuunnitelmasta: kuntien tulisi tarjota tiloja vapaasti kansalaistoiminnan 

käyttöön 
o kuntien säännöt ja käytännöt yhtenäisiksi  
o yhteisen kannanoton laatiminen - edunvalvonnan merkityksestä kertominen, 

resurssointi 
o vastuu: kumppanuuspöytä ja Järjestöareena 

- Järjestöt mukaan palveluiden kehittämiseen, yhdessä ja substanssialoittain 
- Asiakasraatien toimintaa syytä jatkaa  

 
Teema 2 
KUMPPANUUDEN, LUOTTAMUKSEN JA VUOROVAIKUTUKSEN VAHVISTAJA 
- Kokoaa järjestötoimijoita yhteisen pöydän ääreen 
- Viestii avoimesti toiminnastaan 
- Järjestää koulutuksia, seminaareja ja verkostoitumistilaisuuksia 

 
Tulokset 
- Toimialan esittely siltä osin kuin tukee kaikkien järjestöjen yhteistä tekemistä ja kehittämistä, 

esim. 1 esittely/tapaaminen 
- Kumppanuuspöydän sisäisen viestinnän kehittäminen: kevät 2019  
- Vahvistetaan oman toimialan yhteistyöllä ymmärrystä, lisäten tietoisuutta taustavoimien 

tekemisestä ja vaikuttavuutta  
- Kirkkaana ero Järjestöareenan ja kumppanuuspöydän välillä 

o kumppanuuspöytä on maakunnan järjestötoiminnan asiantuntija, ei operatiivinen 
toimija 

o kumppanuuspöytä on yhdyspinta maakunnan liittoon 
- Vastuu ja velvollisuus käsitellä järjestöjä koskevia asioita ja viedä eteenpäin Järjestöareenalle, 

joka vie asioita konkreettisesti eteenpäin 
- Järjestöareena järjestää maakunnallisen järjestöfoorumin, johon kutsutaan eri toimialat; 

mahdollisia erityisteemoja esille jos/kun tarpeen 
 

Teema 3 
JÄRJESTÖJEN ASEMAN VAHVISTAMINEN 
- Tekee yhteistyötä uuden maakunnan kanssa 
- Välittää järjestöjen näkökulmia maakunnan kehittämistyöhön 
- Tekee järjestötoiminnan moninaisuutta ja vaikuttavuutta näkyväksi 

 
Tulokset 
- Järjestöjen moninaisuuden ja kokemusäänen/asiantuntijuuden näkyväksi tekeminen; asiakas ei 

saa unohtua! 
o kumppanuuspöytä toimii asiantuntijalausuntojen antajana esim. maakuntavaltuustolle  

▪ lausunnot valmistellaan kumppanuuspöydässä ennen maakuntavaltuuston 
kokouksia; mv:n aikataulut tiedoksi kumppanuuspöydälle 

o järjestöjen asiantuntijuus esille myös sairaanhoitopiirin valtuustolle 
o selvitellään mahdollisuutta päästä mukaan maakunnan yhteistyöryhmään (MYR) 



▪ Emmi vie valmistelijoiden keskusteluun 
 

Teema 4 
YHTEISTEN ASIOIDEN ÄÄNI 
- Kuulee järjestöjen esille ottamia asioita 
- Kokoaa tietoa järjestöjen toiminnasta, toimintaedellytyksistä ja kehitystarpeista ja 

arvioimalla niiden tilaa 
- Tekee vaikuttamistyötä 
- Toimii järjestötoiminnan asiantuntijana 

 
Tulokset 
- Kumppanuuspöydän edustajat kokoavat Järjestöareenan tapaamisiin keskustelun pohjaksi 

järjestökentän toiminnan  edellytyksiä, kehitystarpeita yms 
- Kumppanuuspöydän edustajat kutsuvat kunnanjohtajia ja kansanedustajia tapaamisiinsa tai 

menevät itse mukaan ao. tapaamisiin 
- Kumppanuuspöydän tapaamiseen vierailijaksi KSML toimittaja (tai Inkeri Pasanen) 
- Ainakin sote-järjestöjen edustajat kutsuvat koolle oman toimialansa järjestöjä 

o järjestöjen kutsulle yhteinen pohja/malli – Anne, Tiina 
o hoito- ja palveluketjut; keskustelua pidettävä yllä, potilasjärjestöt näkyviin ja esille - > 

palvelujen kehittämistä! 
 

3. YLEISTÄ KESKUSTELUA 
- Kumppanuuspöydän asiat ja muistiot ovat kaikille avoimia, julkaistaan Yhdistystorilla 
- Kumppanuuspöydän jäsenillä oikeus (ja velvollisuus) viestiä kaikista käsitellyistä asioista omiin 

substanssiryhmiinsä ja näin osallistaa omia jäseniä 
- Substanssijärjestöjen kokoontumisia voi kukin järjestää niin usein kuin tarpeen 
- Kumppanuuspöydän tapaamiset kalenteroitu koko vuodelle, sen pohjalta kukin voi alustavasti 

aikatauluttaa omia palavereitaan 
- Kumppanuuspöydän asialistat julki n. viikkoa ennen kokousta 

 
4. SEURAAVAKSI 

Anne ja Tiina työstävät fläppien sisältöä eteenpäin, sen jälkeen kommenteille 
 
 
Kumppanuuspöydän tapaamiset 2019  

• 17.4 klo 13.00-15.30 

• 15.5. klo 13.00-15.30 

• 10.6. klo 13.00-15.30 

• 13.8. klo 13.00-15.30 

• 11.9. klo 13.00-15.30 

• 21.10. klo 13.00-15.30 

• 20.11. klo 13.00-15.30 

• 11.12. klo 13.00-15.30 
 


