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Keski-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen alueverkosto KOLMIKKO  

14.11.2018 klo 9-12 

Kansalaistoiminnankeskus Matara, Talvikki  

 

1. Esittäytymiset ja esille nousevat aiheet yhteiselle keskustelulle 

KOLMIKKO kokoaa alueen sote-järjestöjen työntekijöitä verkostoitumaan ja käsittelemään ajankohtaisia 

asioita. Verkostoon on ilmoittautunut 38 eri tahoa. Verkostoa koordinoi aiemmin SOSTE, mutta sen alue-

työn päättymisen myötä verkoston koordinaatio siirtyi KYT ry:lle. Verkoston sisältöinä mm. ajankohtaiset 

asiat, tiedon jakaminen, vertaistuki ja yhteinen vaikuttaminen. Tapaamisia 2-4 kertaa vuodessa. Diat muis-

tion liitteenä.  

Paikalla: Tiina Sivonen / KYT ry, Anne Astikainen / KYT ry, Anu Hätinen / KYT ry, Harri Jukkala / Ehyt ry, Annika Tyynys-

niemi / Näkövammaisten keskusliitto ry, Margit Hassinen / Kuuloliitto ry, Annukka Hiekkala / Kuurojen liitto ry, Antti 

Rajala / Vapari, JKL kaupunki, Sami Mustonen / Punainen Risti Länsi-Suomen piiri ry, Annemari Sinikorpi / MLL Järvi-

Suomen piiri ry, Markku Hartikainen / KS Meniere-yhdistys ry, Sirpa Pitkänen / Eläkeliiton KS piiri ry, Laura Rautiainen / 

Vanhustyön keskusliitto 

Yhteiseen keskusteluun nousi aiheeksi järjestöjen välinen yhteistyö. Järjestöjen välistä yhteistyötä on hyvä 

edelleen tiivistää. Käytännössä yhteistyön puuttuminen saattaa näkyä samansisältöisten tilaisuuksien jär-

jestämisenä samoihin aikoihin, jonka vuoksi molemmissa tilaisuuksissa on vähän osallistujia. Keskusteltiin 

siitä, että taistelevatko järjestöt palvelunsaajista ja vapaaehtoisista.  

STEAn avustuksiin liittyvät linjaukset ovat osaltaan vähentäneet järjestöjen yhteistyön tekemistä. Järjestö-

jen velvollisuus seurata toimintaansa määrällisesti ja laadullisesti sekä osoittaa toimintansa vaikuttavuus 

rahoittajalle ohjaa toimintaa tiettyyn suuntaan. On huomattavissa, että RAYn muuttuminen STEAksi on ki-

ristänyt tuen saamisen ehtoja, jotka vaikuttavat siihen, että yhteistyötä on vaikea rakentaa muiden järjestö-

jen kanssa. Järjestöjen välinen yhteistyö on elintärkeää tämänhetkisten muutosten keskellä ns. järjestötoi-

minnan pinnalla pitämisen kannalta. Huoli kansalaisjärjestöjen toiminnan tulevaisuudesta on suuri.  

Kuntien väliset erot järjestöjen toiminnan kannalta ovat suuria, pienemmillä paikkakunnilla on helpompi 

kulkea ns. vapaaehtoistoiminnasta toiseen. Merkittävä kysymys vapaaehtoistoiminnan osalta on se, miten 

työntekijätasolla pystytään tukemaan paremmin vapaaehtoistoimintaa? Vapari osaa Jyväskylän osalta oh-

jata ihmisiä organisoituneen vapaaehtoistoiminnan pariin. 

Positiivisia muutoksia yhteistyön tekemisessä on kuitenkin nähtävissä. Ehyt ry:n Harri nosti esille esimer-

kiksi tämän vuoden Asunnottomien yön -tapahtuman Jyväskylässä. Muutos näkyy siinä, että aikaisemmin 

jokainen järjestäjä halusi ulkoisessa viestinnässä, että oma järjestö saa näkyvyyttä ja nyt on nähtävissä se, 

että mennään tapahtuman sisältö edellä.  
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Annika Näkövammaisten keskusliitosta kertoi, että aistivammajärjestöillä yhteistyö perustuu toisiaan täy-

dentäviin toimintoihin. Uutena yhteistyön muotona Näkövammaisten liiton ja Keski-Suomen Näkövammais-

ten kesken on jalkautua yhdessä kuntiin. 

Miten Keski-Suomessa näkyy järjestöjen välinen yhteistyö verrattuna muihin maakuntiin? Maakunnallisia 

eroja on havaittavissa. Keski-Suomessa on erilaisia foorumeita, joissa voi keskustella asioista ja tahtotilaa 

yhteistyölle tuntuu olevan. Markku Meniere-yhdistyksestä kertoi kokemuksesta, jossa useamman eri järjes-

tön tiiviimmän yhteistyön synnyttäminen ei Keski-Suomessa onnistunut. Syynä saattoi olla, että loppujen 

lopuksi ei yhteistä näkemystä syntynytkään.  

Millä keinoin Kolmikko voi tukea järjestöjen välistä yhteistyötä? Olisiko yhteistyön tekeminen helpompaa, 

jos lähdettäisiin siltä pohjalta, minkä takia järjestöt ylipäätään toimivat? Hyvinvoinnin ja terveyden edistä-

misessä tarvitaan erityisesti toimivia yhteisöjä. Voivatko järjestöt tukea yhteiskunnan ja yksilöiden välillä 

toimivia yhteisöjä? Tämä edellyttää nimenomaan järjestöjen välistä yhteistyötä. Yhteistyötä auttaisi se, että 

raivaa kalenteriinsa tilaa yhteiselle keskustelulle ja rohkeasti lähtee kokeilemaan jotain pientä yhteistyötä. 

Töitä on vain niin paljon, ettei yhteistyölle jää riittävästi aikaa eikä ole helppoa lähteä itsenäisesti tekemään 

yhteistyön aloitteita.  

Järjestöjen tulee olla hereillä erilaisista ilmiöistä ja lakimuutoksista, myös EU-tasolla, jotka saattavat vaikut-

taa järjestöjen toimintaan ja toimintaedellytyksiin. Niiltä osin kuin näihin pystyy vaikuttamaan, on tärkeä 

lausua kantansa.  

2. Ajankohtaista maakunta- ja sote-uudistuksesta ja järjestön osallisuus  

Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:stä kertoi uudistuksen etene-

misestä ja järjestöjen osallisuudesta uudistuksessa. Diat muistion liitteenä. Käytiin lyhyesti läpi myös hank-

keen viestintäkanavat: sähköposti listalle ilmoittautuneille, uutiskirje tilanneille, facebook, twitter, ks2021 

ja Yhdistystori.  

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöt tulivat julki 7.11. Mietinnöissä otettu hyvin huomioon järjestöjen 

kommentit ja Braxin raportin suositukset/ehdotukset. Mietinnöissä mm.  

• Maakunnille velvoite tukea sote-järjestöjä  

• Erityisesti muutosvaiheessa huolehdittava, ettei avustuksiin synny katkoksia. 

• Sosiaalisen kuntoutuksen kuulumisen asiakassetelin piiriin on katsottu vaarantavan järjestöjen 

mahdollisuuden tarjota jatkossa matalan kynnyksen palveluja ja varhaista tukea ja saada niihin 

veikkausvoittovaroja  

• Maakunnan on tarkoituksenmukaista kartoittaa alueellaan olevaa järjestötoimintaa ennen kuin se 

tekee päätöksen valinnanvapauslain 24 §:n mukaisesti palvelujen tarkemmasta sisällöstä 

• Järjestöjen yleishyödyllinen toiminta ja vertaistuki tärkeää saada maakunnan lakisääteisiin strategi-

oihin ja julkiseen palvelulupaukseen. Keski-Suomen järjestämissuunnitelma tulee muodostamaan 

mm. sote-palvelustrategian ja palvelulupauksen, minkä takia järjestämissuunnitelman kommen-

toiminen ja sen työstämiseen osallistuminen on tärkeää.  
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Mietinnöt käsitellään seuraavaksi perustuslakivaliokunnassa ja sieltä ne siirtyvät vielä takaisin sote-valio-

kuntaan. Tämän käsittelyn jälkeen lakipaketit käsitellään ja äänestetään eduskunnassa vuoden 2019 alku-

puolella. Maakuntavaalit siirtynevät syksylle 2019 ja valtuusto aloittaa toimintansa vuoden 2020 alussa. 

Maakunnat aloittavat tässä skenaariossa toimintansa 1.1.2021.  

Konkreettisia vaikuttamisen mahdollisuuksia syksyllä 2018 ja vuodelle 2019.  

Järjestämissuunnitelman 3.versio julkaistaan joulukuun alussa yleiseen kommentointiin ks2021-verkkosi-

vulle. Tähän liittyen hanke järjestää vastuuvalmistelijoiden kanssa yhteistyössä Järjestöjen sote- ja maa-

kuntapäivän 15.1.19, jossa ainakin seuraavat työpajat: kasvupalvelut, vammaispalvelut, lasten ja perheiden 

palvelut, ikäihmisten palvelut. Järjestämissuunnitelmaan toivotaan järjestöiltä kommentteja sekä niiden 

edustamien ihmisten/asiakasryhmien näkökulmasta että järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan näkökul-

mista.  

Järjestämissuunnitelman osaksi laaditaan ns. järjestölähtöisten hyte-toimintojen lista (tarkoittaa sekä  

yleishyödyllistä toimintaa että järjestölähtöistä yleishyödyllistä palvelutoimintaa) nopealla aikataululla. 

Anne ehdottaa, että luodaan yleisluontoinen kuvaus tästä listasta sisältäen muutamia esimerkkejä sekä ku-

vataan rakenteita. Työssä hyödynnetään Esko-hankkeen ja Varsinais-Suomen sote-järjestölistausta. Kolmi-

kolla mahdollisuus kommentoida lista-luonnosta pikaisella aikataululla. (Tiedoksi kokouksen ulkopuolella: 

koonnin DL on 28.11, joten Anne pyrkii saamaan listan mm. Kolmikon kommenteille 19.11. alkavan viikon 

alussa/aa)  

Asiakas- ja potilasohjauksen työpajat tulossa 4.3; 5.3. ja 6.3.19, kaikkien kellonaika klo 12-16 yhteistyössä 

vastuuvalmistelija Anu Philin kanssa. Sisällöt ja kohderyhmät kunkin työpajan osalta täsmentyvät myöhem-

min.  

Maakunnan palveluiden sekä palvelu- ja hoitoketjujen konkretisoituessa tiedetään, mistä pitää sopia järjes-

töjen, tuottajien ja kuntien kanssa. Tähän liittyen laaditaan maakunnan, kuntien ja järjestöjen sopimus 

(avustukset, tilat yms). Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä ottanee tämän työstämisestä vastuun.  

Tällä hetkellä on tekeillä maakuntastrategiaa toimeenpanevat ohjelmat:  

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma (sisältää jalkautumista, tulossa työpajoja 
järjestöille)  

• Osallisuusohjelma (avoin foorumi, seuraava kokoontuminen 11.2.19 klo 9-12) ja siihen liit-
tyvä osallisuuskysely (vuoden 2019 alussa) 

 

Järjestämisen vastuuvalmistelija Mikael Palola kutsuu koolle palveluiden tuottajien tapaamisia ja työryh-

miä:  

- palveluittain: koti- ja asumispalvelut, sote-vastaanottopalvelut ja kuntoutus-/ toimintakykypalvelut  

- asiakasryhmittäin: lapset, nuoret ja perheet; ikäihmiset; vammaiset; mielenterveys ja päihde; työ-

ikäiset 
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- lisäksi yrittäjien toiveesta hyte-työryhmä, johon liittyen Anne on ollut yhteydessä Mikaeliin ja toi-

vonut, että ennen työryhmän käynnistymistä muodostetaan yhteistä näkemystä siitä, mitä hytellä 

tarkoitetaan ja mikä siinä toiminnassa olisi järkevää pitää edelleen yleishyödyllisenä.  

 

KYT on saanut toimeksiannon ehdottaa puheenjohtajia työryhmiin. Kolmikon jäsenet voivat tehdä ehdotuk-

sia puheenjohtajista. Puheenjohtajan tulee ymmärtää hyvin kyseisen palvelutuotannon ja pystyä vaikutta-

maan maakunnan linjauksiin mm. siitä, mitkä palvelut menevät asiakassetelituotantoon ja mitkä kaikki olisi 

hyvä säilyttää yleishyödyllisinä. Tuottajien tapaamiset ovat avoimia ja seuraava tuottajatapaaminen on 

28.11. klo 15-18 Priimuksessa. Lisätietoa näistä tapaamisista mikael.palola@keskisuomi.fi.  

Nyt ollaan perustamassa myös yleishyödyllisten järjestöjen työryhmät: hoito- ja palveluketjut eri asiakas-

ryhmien näkökulmasta ja yleishyödyllinen toiminta em. ketjuissa. Näissä keskusteluissa on erittäin tärkeää 

olla mukana.  

Ne järjestöt, joilla on sekä palvelutuotantoa että yleishyödyllistä toimintaa, voivat ilman muuta osallistua 

molempien em. työryhmien toimintaan kun selkiyttävät itse, kummasta näkökulmasta ovat mukana.  

Yhdistystori.fi -portaalia suunnitellaan osaksi maakunnan asiakas- ja palveluohjauksessa käytettävää por-

taalia. KYT kannustaa järjestöjä kirjautumaan portaaliin ja ilmoittamaan järjestöjen tiedot. Ilmaisessa palve-

lussa on mahdollista mm. ilmoittaa järjestön tapahtumia ja julkaista uutisia.  

Mikä on verkostojen ja työryhmien suhde toisiinsa vaikuttamistyössä ja asialistalla olevien asioiden valmis-

telussa? Katso Annen hahmottama kuva muistion liitteenä olevasta diasarjasta.  

Kartoitettiin olemassa olevia substanssiverkostoja mm.:  

• vammaisten kanssa toimivat järjestöt, seurakunta ja ksshp > aistivammaisten näkökulmasta 

• omaishoitajien verkostossa järjestöt, Jyväskylän kaupunki ja seurakunta 

• meteliverkosto (mielenterveys- ja päihde toimijat)  

• Lape-verkostot  

 

3. Keski-Suomen Järjestöareenan uudelleen organisoituminen sekä järjestöjen ja maakunnan kumppa-

nuuspöydän perustaminen 

Kehittämispäällikkö Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:stä kertoi Keski-Suomen Järjestöareenan 

organisoituvan uudelleen ensi vuonna. Muutoksen aikaisempaan on se, että kaksivuotiskausin toiminut työ-

ryhmä jää pois ja sen tilalle tulee järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä. Järjestöareenan tapaamisia 

järjestetään edelleen kaksi kertaa vuodessa. Areenan tapaaminen valitsee kumppanuuspöydän jäsenet. Jär-

jestöareena ei ole avoin verkosto, vaan siihen haetaan jäseneksi ottamalla yhteyttä areenan puheenjohta-

jaan.  

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä aloittaa toimintansa 2019. Se toimii kumppanuuspöytänä suh-

teessa maakuntaa Järjestöareenan tehtävien mukaisesti, valmistelee näkökulmastaan maakunnan poliitti-

seen päätöksentekoon asioita, valmistelee Järjestöareenan tapaamiset ja kumppanuuspöydän seuraavan 
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kauden jäsenten valinnan. Kumppanuuspöytä sijoittuu uuden maakunnan rakenteisiin mm. visuaalisesti ja 

hallintosäännössä. Jäsenten lukumäärä on 10-12 ja maakunnan nimetyt edustajat (1-2). Toimikausi on kaksi 

vuotta ja siinä on laaja-alainen pohja. Jäsenillä ei ole poliittisia mandaatteja. Kokoontumisia on 6-12/vuosi. 

Jäsenyys edellyttää sitoutumista, laajaa asiantuntijuutta ja osaamista, aikaa ja mahdollisuutta koota omia 

verkostoja kumppanuuspöydän kokoontumisten ulkopuolella.  

Jäsenten haku päättyy 16.11. Yhdistystorilla osiossa Yhteistyötä/Järjestöareena. Sosiaali- ja terveysjärjestö-

jen toivotaan ehdottavan omilta toimialoiltaan yhteisiä ehdokkaita.  

Diat muistion liitteenä.  

 

3. Keskustelua Kolmikon vuoden 2019 tapaamisista ja ajankohtien sopiminen 

Keski-Suomen maakunnalliset ja piirijärjestöjen seuraava tapaaminen 21.2. klo 12-16 on avoin KOLMIKON 

jäsenille. Korvataan tällä toinen kevään tapaamisajoista.  

Sovittiin KOLMIKON omaksi tapaamisajaksi ke 10.4. klo 12-15 (tilana Talvikki Kansalaistoiminnankeskus 

Matarassa) ja sovitaan tuolloin syksyn tapaamisen ajankohta.  

Tiedoksi myös:  

• 7.11. KATO NYT! -päivän teemana: Pitäisikö olla huolissaan kansalaisjärjestötoiminnasta?   

• Laki matkapalveluyhdistelmistä  

• Kokoontumislain muutokseen vai lausua 15.11. mennessä.  

 

 

 

Muistion kirjasi Anu Hätinen, KYT ry  
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