
 

 

Sote-uudistuksesta valtakunnan ja maakunnan tasolla sekä Keski-Suomen järjestö-
jen ja Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen näkökulmasta.  

 

Valtakunnan taso: sote-uudistus ja tulevaisuuden sote-keskusohjelma 

Hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun. STM on asettanut sote-uudistuksen johtoryhmän ja seu-
rantaryhmän sekä neljä jaostoa. Näiden toimikausi on 27.8.19-31.5.2023. Järjestöjen edustajia on sote-uu-
distuksen seurantaryhmässä. Johtoryhmän, seurantaryhmän ja jaostojen kokoonpano. Johtoryhmä toimii 
myös hallitusohjelmassa mainitun Tulevaisuuden sote-keskusohjelman ohjausryhmänä.  

Uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon painopistettä siirretään perustason palveluihin ja ennaltaehkäi-
sevään toimintaan. Järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä vahvistetaan, ja järjestöjen 
mahdollisuus tuottaa palveluita turvataan.  

Uudistus rakennetaan 18 maakunnan ja viiden yhteistoiminta-alueen pohjalle. Yhteistoiminta-alueet pohjau-
tuvat nykyisiin erityisvastuualueisiin (erva-alueet). Maakuntien vastuulle tulevat tässä vaiheessa sote-palve-
lut sekä pelastustoimi. Siitä, tuleeko maakunnista monialaisia eli tuleeko niiden vastuulle muitakin palveluita, 
käynnistetään parlamentaarinen valmistelu, ja selvitystyön tulos tulee vuoden 2020 loppuun mennessä.  
 
Tulevaisuuden sote-keskukset ovat moniammatillisia palvelukeskuksia. Tavoitteena on mm. peruspalvelu-
jen parempi saatavuus ja palveluiden yhteen sovittaminen sekä ehkäisevän ja ennakoivan työn painotus.  
 
Keski-Suomessa on jo otettu askelia kohti tulevaisuuden sote-keskusta järjestöjen ja terveysasemille toimi-
vien palvelu- ja sosiaaliohjaajien yhteistyöllä. Tämä työ jatkuu, lue lisää Yhdistystorilta ja laita kalenteriisi 
seuraava tilaisuus 26.11.2019 klo 13-16!  
 

Maakunnan taso: Sote-palveluiden uudistaminen ja sote-uudistukseen varautuminen Keski-Suo-
messa  
 

Sote-uudistuksen tavoitteet eivät ole kadonneet mihinkään, ja Keski-Suomessa on paljon valmiuksia edetä 
edellisellä hallituskaudella tehdyn työn pohjalta. Valtakunnallisen tason etenemistä seurataan. Ainakaan 
tässä vaiheessa Keski-Suomessa ei siis lähdetä rakentamaan uutta, yhteistä kuntayhtymää. Jos järjestämis-
vastuullinen maakunta syntyy, sen mukaisesti edetään.  
 
Nyt maakunnan sote-palveluita uudistetaan ja kehitetään toiminnallisen yhteistyön kautta. Sote-uudistuk-
sen maakunnallisen työryhmän valmistelijana on Anu Pihl. Maakunnallisessa yhteistyössä keskitytään nyt 
kehittämistä vaativiin peruspalveluihin. Näitä ovat mm. perheoikeudelliset palvelut ja sosiaalipäivystys,  
vaativan lastensuojelutyön yhteistyö sekä asiakas- ja palveluohjaus sairaala Novassa.  
 
Keski-Suomessa selvitetään myös, missä määrin vammaispalveluita olisi mahdollista järjestää maakunnalli-
sesti. Tämä työ pohjautuu mm. keväällä 2019 julkaistuun maakunnalliseen vammaispalveluselvitykseen, 
jota esiteltiin myös järjestöille.  Vammaisjärjestöt ovatkin aktivoineet verkostojaan ja vievät asiantuntemus-
taan mm. Kosken koordinoimaan vammaispalvelutyöryhmään. Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmä on 
avoin, ja jakelulistalle pääsee ilmoittautumalla sivi.talvensola@koske.fi.  
 

Mitä tämä kaikki tarkoittaa keskisuomalaisten järjestöjen ja Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hank-
keen kannalta syksyllä 2019 ja vuonna 2020?  
 

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM052%3A00%2F2019&fbclid=IwAR24qciOz0OWYaZkpMOAW-8DF8d9mSqCm36O744xXFBl918eD2Igwx_ysu0
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/79cc0ca8-2379-41c4-be8f-fc1e8679889e/e9cee5ce-f7d1-47f0-b4db-689faf470934/ASETTAMISPAATOS_20190829073739.pdf
https://www.yhdistystori.fi/2019/08/23/netti-tuo-jarjestot-sosiaaliohjaajan-ulottuville/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/muut-tilaisuudet/ks-vammaispalveluiden-selvitys-tilaisuus/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/yhteistyota-maakunnassa/keski-suomen-sosiaali-ja-terveysjarjestojen-verkostot/ks-vammaisjarjestot/
http://koskeverkko.fi/tapahtuma/keski-suomen-vammaispalvelutyoryhma-20/
mailto:sivi.talvensola@koske.fi


 

 

Hankkeen tärkeimpänä tehtävänä on edelleen varmistaa järjestöille tunnustettu asema ja tarkoituksenmu-
kainen rooli nyt ja tulevaisuudessa. Konkreettisesti tämä tarkoittaa mm. eri toimijoiden yhteistyön koordi-
nointia ja aktiivista viestintää, järjestötoiminnan tiedon keruuta ja näkyväksi tekemistä sekä järjestöjen tu-
kea ja kiinnittämistä tulossa oleviin uudistuksen rakenteisiin.    
 
Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen tulevasta toiminnasta keskustellaan syksyn aikana lukuisissa 
verkostotapaamisissa. Keskusteluiden tuloksia hyödynnetään vuoden 2020 jatkohakemusta kirjoitettaessa. 
Kkevään 2020 STEA-hakuun valmistellaan hakemus vuodesta 2021 alkaen. Tällä varmistetaan se, ettei 
Keski-Suomessakaan jäädä tyhjän päälle kun sote-uudistus toden teolla nytkähtää eteenpäin!  
 
Kerromme suunnitelmistamme ja varsinkin hankkeen toiminnasta mahdollisimman aktiivisesti– seuraa siis 
hankkeemme eri kanavia ja pysy ajan tasalla!  

• Facebook 
• Twitter   
• KS2021 
• Innokylä 
• Kuntakirjeet 
• Sähköposti (jakelulistalle pääsee ilmoittautumalla os anne.astikainen@kyt.fi) 

 

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/
https://www.facebook.com/vaikuttavatjarjestot/?ref=bookmarks
https://twitter.com/ksvaikuttavat
http://www.ks2021.fi/
https://www.innokyla.fi/web/tyotila5607938/materiaalit
http://www.ks2020.fi/uudistuksen-karkihankkeet/vaikuttavat-jarjestot/kuntakirjeet/

