
 

 

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen uutiskirje lokakuu 2019  

 

Hankkeemme väliraportti sekä jatkohakemus vuodelle 2020 on lähetetty STEAlle  
 
Hankkeemme tärkeimpänä tehtävänä on kiinnittää järjestöt nykyisiin ja tuleviin sote-palvelurakenteisin sekä 
maakunta- ja kuntatason hyte-työhön. Koordinoimme eri toimijoiden yhteistyötä, kerromme missä järjestö-
jen kannattaa olla mukana, kokoamme tietoa järjestöjen toiminnasta ja teemme sitä näkyväksi.  
 
Kevään 2020 STEA-hakuun valmistellaan hakemus vuodesta 2021 alkaen. Tällä varmistetaan se, ettei Keski-
Suomessakaan jäädä tyhjän päälle, kun sote-uudistus toden teolla nytkähtää eteenpäin.  
 
Tarkempaa tietoa kuluvan syksyn ja ensi vuoden suunnitelmistamme voit lukea Yhdistystorilta. 
 

Hallitusohjelman mukainen Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma käynnistyy  
 
Tulevaisuuden sote-keskukset ovat moniammatillisia palvelukeskuksia. Tavoitteena on mm. peruspalvelujen 
parempi saatavuus ja palveluiden yhteen sovittaminen sekä ehkäisevän ja ennakoivan työn painotus. Lisätie-
toja mm. STM:n 15.10.19 olleessa verkkolähetyksessä. Lähetys on seurattavissa vielä jonkin aikaa.   
 
Tulevaisuuden sote-keskusohjelman asetusluonnosta voi kommentoida 5.11.19 saakka.  Järjestöjen kan-
nalta tärkeää on, että valtionavustushakemuksessa tulee olla mm. suunnitelma asukkaiden, asiakkaiden ja 
järjestöjen osallistumisesta hankkeeseen. Järjestöjen vertaistuki ym. toiminta kiinnitetään alueelliseen Tule-
vaisuuden sote-keskuskehittämistyöhön. KYT laatii oman lausuntonsa asetusluonnoksesta. Jos haluatte 
omia terveisiänne samaan lausuntoon, toimitattehan tekstiä mahdollisimman pian, kuitenkin 31.10.19 
mennessä os anne.astikainen@kyt.fi.  

 
Keski-Suomessa tavoitteena Meijän sote-keskus!  

 
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry ja Keski-Suomen so-
siaalialan osaamiskeskus ovat yhdessä visioineet Mei-
jän sote-keskusta, jossa korostetaan aidon ihmistyön 
näkökulmaa, ja jonka toiminnan suunnittelussa ja to-
teutuksessa kansalaiset ovat mukana.  
 
Keski-Suomessa kuljetaan kohti tulevaisuuden sote-
keskusta järjestöjen ja terveysasemille toimivien pal-
velu- ja sosiaaliohjaajien yhteistyöllä. Seuraava yhteis-
työtilaisuus on 26.11.2019, lue lisää Yhdistystorilta ja 
ilmoittaudu mukaan!   

 
 

Muita ajankohtaisia tilaisuuksia syksyllä 2019 
 
1. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö kutsuu nyt ensimmäistä kertaa sote-jär-

jestöjä mukaan terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman päivittämiseen. Kyseessä on 

lakisääteinen järjestämissuunnitelma ja tavoitteena on, että suunnitelma palvelee seuraavaa sote-uu 
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distuskautta. Järjestöjen näkemyksiä järjestämissuunnitelmaan kootaan 28.10.19 klo 16.00-17.30 kes-
kustelutilaisuudessa. Ellet pääse keskustelutilaisuuteen paikalle, voit jättää kommenttisi linkin kautta 
löytyvään kyselyyn. Olethan vastauksissasi konkreettinen ja selkeä, jotta näkemyksesi on helpompi huo-
mioida koosteessa.   
 

 
2. Järjestöt ja yhdistykset mukaan maakunnalliseen päihde- ja mielenterveyspalveluiden malliin! Päihde- 

ja mielenterveyspalveluissa palvelutarpeet ovat moninaisia. Erilaisten järjestöjen ja yhdistysten tarjoa-
masta avusta ja tuesta halutaan nykyistä paremmin tietoa sekä päihde- ja mielenterveysasiakkaille että 
ammattilaisille. Lisätietoja työpajassa 30.10.2019 klo 16.00-18.00 
 

3. Keski-Suomessa on julkaistu 14 palveluntuottajajärjestön yhteistyössä tilaama selvitys Järjestö-
jen palvelut sosiaalisen hyvinvoinnin tuottamisessa – Selvitys palvelujärjestöjen asemasta, tule-
vaisuudesta ja kuntien kanssa tehtävästä hankintayhteistyöstä (Sakari Möttönen 2019). Selvitys, 
julkistamistilaisuudesta tehty uutinen sekä Sakari Möttösen ja Jorma Niemelän puheenvuorojen 
tallenteet ovat KYTin verkkosivuilla.  

 

Muuta ajankohtaista  
 

1. Keski-Suomen kuntien ja järjestöjen yhteistyötä seurataan vuosittain mm. Järjestöpositiivisuuden 
kuntatutkan avulla. Maakunnassa menee järjestöyhteistyön näkökulmasta hyvin, kannattaa lukea li-
sää Yhdistystorilta!  
 

2. Maakunnassa toimivista järjestöistä kerätään toimialakohtaista perustietoa. Tavoitteena on kirkas-
taa ja selkiyttää maakunnan järjestökenttää. Samalla saadaan monin paikoin hyödynnettävää järjes-
tötietoa. Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke tuottaa sosiaali- ja terveysjärjestöistä in-
fograafeja syksyn ja ensi vuoden aikana. Ensimmäisenä ehtivät keskisuomalaiset eläkeläisjärjestöt, 
joiden infograafi oli esillä mm. Vanhusten viikolla lokakuun alussa.  

 

3. SOSTE on julkaissut rahapelipoliittisen ohjelmansa. Ohjelman pääpaino on pelihaittojen ehkäisyssä 
ja ongelmapelaamisen vähentämisessä. Keskisuomalaiset järjestötoimijat keskustelivat samasta 
teemasta elokuussa 2019. Yhteinen viestimme on, että ei hinnalla millä hyvänsä, vaan vastuullisuus 
edellä.  

 
Kerromme suunnitelmistamme ja varsinkin hankkeen toiminnasta mahdollisimman aktiivisesti– seuraa siis 
hankkeemme eri kanavia ja pysy ajan tasalla!  

• Facebook 
• Twitter 
• KS2021 
• Innokylä 
• Kuntakirjeet 
• Sähköposti (jakelulistalle > ilmoita yhteystietosi os. anne.astikainen@kyt.fi) 
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