
Kumppanuuspöytä 17.4.2019 

Paikalla 

Tarja Honkanen, Markku Hassinen, Kristiina Pigg, Raisa Ojaluoto, Kaisu Kumpulainen, Tiina Sivonen, Emmi 

Hyvönen, Anne Astikainen (pj), Raija Partanen (muistio)  

Emmin esitys loppuraportista 

- parikymmentä erilaista raporttia tulossa – laaditaan maakuntavalmistelun näkökulmasta  

- valmistelussa järjestöjä koskevat opit: 

o 1) järjestötyö hoito- ja palveluketjuissa varmistaa ehjät hoitoketjut; tätä tulisi hyödyntää 

myös jatkossa kuntien ja sairaanhoitopiirin toimissa; järjestöjen syytä olla edelleenkin 

aktiivisia, mutta myös organisaatioiden muistettava järjestöjen rooli 

o 2) järjestöjen kautta tuli eniten palautetta ja tietoa asiakasnäkökulmasta  -> tätä 

yhteistyötä tulee jatkaa 

o 3) järjestöillä oli yhteen liimaava rooli valmistelussa esillä olleissa rakenteissa (yhteiset 

kohtaamiset ja alustat); järjestöjen rooli ei ollut vain suunnittelua vaan konkreettista 

toimintaa 

o 4) kaikki valmistelijat sitoutuneita yhteistyöhön kumppanuuspöydän kanssa jatkossakin; 

jatkovalmistelua kuntien kanssa (tuleva yhteistyömuoto vielä avoin, tässä vaiheessa 

Jyväskylän kaupunki koollekutsujana); jatkovalmistelu kunnissa jatkunee 

perusturvajohtajien johdolla, keskittyy soteen 

- rapotti ei ota kantaa kuntia koskeviin asioihin (esim. rahoitus) 

- raportin oltava valmis huhtikuun loppuun mennessä (26.4.); valmistelun loppuseminaari toukokuun 

lopussa 

Keskustelua 

- jatkotyöskentely kiinnostaa järjestöjä, ovat valmiita yhteistyöhön 

- järjestöjen rooli näkyväksi 

o jo nykyisen lainsäädännön perusteella tulee laatia sairaanhoitopiirin ja kuntien  

järjestämissuunnitelma; tätä kautta juurrutetaan myös järjestöt mukaan; tehdään 

perusturvajohtajien johdolla 

o alueellinen hyvinvointisuunnitelma; laaditaan tukemaan kuntien hv-suunnittelua; myös 

tässä järjestöjen työ näkyväksi (maakunnallinen hyvinvointiryhmä – mihin kiinnittyy 

jatkossa?) 

- kokemusasiantuntijuus; asiakkaan äänen kuuluminen – miten/millä rakenteella mukaan? 

- järjestöjen rooli on vahvistunut valmistelun aikana; Jyväskylän kaupunki kutsunee ensimmäiseen 

palaveriin järjestöjen/kumppanuuspöydän edustajan (Kati Kallimo näyttää vihreää valoa 

- jos/kun valmistelu syvenee substanssi/toimialakohtaiseksi, nykyiset substanssiverkostot mukaan 

heti kun aika on 

- järjestöt itse nostaneet profiiliaan ja aktiivisuuttaan 

- järjestöjen oma näkökulma: järjestöt ovat hyvin päässeet mukaan valmisteluun! 

- luonnos raportista Annelle (Astikainen) pääsiäisen jälkeen ja kumppanuuspöydän jäsenille pian sen 

jälkeen -> uudistuksen johtoryhmään-> lopullinen versio esitellään loppuseminaarissa 29.5. klo 9-

14, paikkana Paviljonki 

 

 

 

 



Käytiin keskustelua Annen lähettämän 22.3. jäsennyksen pohjalta 

Jäsennyksessä olleen vaikuttavuus – kohdan osalta todettiin, että yksittäisillä järjestöillä on työkaluja 

oman työnsä vaikuttavuuden osoittamiseen, mutta kumppanuuspöydällä ja järjestöareenalla ei ole yleiseen 

vaikuttavuuteen liittyviä työkaluja.  

Pohdittiin, tehdäänkö yhteinen maakunnallinen järjestöohjelma/ strategia/ tahtotila.  

 

Tausta-ajatuksena on se, että järjestötoiminnan näkyvyyden lisäämiseksi ja vaikuttavuuden osoittamiseksi 

olisi hyvä olla yhdessä koottu julkilausuma/ tahtotila/ ohjelma, jonka kautta maakunnassa toimivien 

järjestöjen toimintaedellytyksiä voidaan edistää.   

Ensin mietittiin, että on kirkastettava tarve – miksi? miten yhteinen tahtotila siirtyy toiminnaksi? 

- järjestötoiminnan näkyvyys, ja keskinäinen yhteistyö ainakin nousevat esille 

- kunnissa järjestöt toistensa kilpailijoita mm. rahoituksessa 

- sisältö tärkeä, tekee järjestötoiminnan merkityksen näkyväksi ja perustelee järjestötoimintaa; hyvä 

työkalu vaikuttamiseen 

- huomio: järjestöt voisivat olla enemmän rinta rottingilla, omaehtoinen toiminta, 

kansalaistoiminnan/yhteiskunnan merkitys – ei pelkästään anota hyväksyntää julkiselta sektorilta 

Pohdimme ohjelmaan tarvittavia resursseja ym. reunaehtoja 

- maakunnallinen järjestöstrategia? vai tiekartta? vertaistietoa muista maakunnista? 
- minkä verran itse kukin voi käyttää koontiin aikaa? 
- tiedonkeruulle ei ole erillistä budjettia, vaan koostuu kunkin järjestön omista budjeteista  

- ulkopuolista tekijäresurssia ei ole 
 

Pohdittiin myös kumppanuuspöydän ja järjestöareenan työnjakoa. Nämä tulisi kirkastaa.  

- Anne totesi, että nykyrakenteessa ei ole enää järjestöareenan työryhmää, eli ainakin osin 

kumppanuuspöytä korvaa sen.  

- kumppanuuspöydältä toivotaan aktiivisuutta -> tartuttava toimeen pikimmiten 

- Järjestöareenan tapaamiset eivät myöskään toimi operatiivisena tahona 

- kumppanuuspöytä laatii asialistat areenan tapaamisiin 

Järjestöohjelman laatimiseksi tarvitsisimme nykyistä parempaa ja tarkempaa/ konkreettisempaa tietoa 

järjestöistä 

- tietojen kokoaminen ensimmäinen tehtävä, jos laaditaan ohjelmaa; tarvitaan toimialakohtaista 

tietoa (ei välttämättä yksittäisistä järjestöistä) 

- konkreettinen esitys (esim. potilasjärjestöt yms. ryhmät: miten toimivat, mitä tekevät, paljonko 

niitä on, mistä ne löytyvät): pohjaksi tiedolla johtamiselle 

- tiedot kootaan Yhdistystori.fi -sivustolle  

Summa summarum: 

- itse kukin kumppanuuspöydän jäsenistä koostaa oman substanssialan järjestöistä tietoa, noin A4:n 

verran (kysymykset mietittävä tarkkaan etukäteen) 

➔ järjestökooste 

➔ yhteinen tahto 

 - kumppanuuspöytä vie asioita eteenpäin 



- Annen/Kristiinan kuva liitteeksi 

Seuraava tapaaminen:  

- Anne ja Tiina laativat luonnoksen kyselypohjasta joka käydään läpi kussakin verkostossa, 

viimeistellään yhdessä; aikataulutus kyselylle laaditaan yhdessä 

- aloitetaan eri toimialoihin tutustuminen: lapsi- ja perhetyö/Raisa Ojaluoto kertoo 

- Anne tiedusteli vielä kumppanuuspöydän jäseniltä toiveita työskentelystä jatkossa, vapaasti 

keskustellen vai tiukasti valmisteltujen suunnitelmien pohjalta. Toiveena oli näiden välimuoto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/AVIin tullut nuorisoasioita koordnivoima henkilö – vrt sivistys/kulttuuri) 


