
KYT on hyväntahtoinen kasvualusta osallisuudelle, 
moniäänisyydelle, ihmislähtöisyydelle ja 

kanssalaisuudelle.

Järjestöjen ja sosiaaliohjaajien 
yhteistyöiltapäivä 26.11.2019 

Järjestöjen muutosagentti  Anne Astikainen
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke



Ohjelma 26.11.2019 klo 13.00-16.00

• Kahvittelua ja tervetuloa

• Esittäytymiset 

• Ajankohtaista/ Anne Astikainen

• Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma/ Anu Pihl 

• Ryhmätyöt 14.15-15.15

• Sote-tie –hanke/ Anu Pelkonen

• Kiitos ja mukavaa joulun odotusta

• Palautekysely tulee 
sähköisenä 

• Ellet halua sinua 
kuvattavan, 
kerrothan siitä



Ajankohtaiskatsaus maakunta- ja kuntatason järjestöyhteistyöhön

Sote-uudistus

• Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelma 

• Meijän sote-keskus

Maakunnallinen sote-
palvelurakennetyö

• Terveydenhuoltolain mukainen 
järjestämissuunnitelma

• Sote-peruspalveluiden 
maakunnallinen kehittäminen

Maakunnallinen hyte-työ 

• Alueellinen hyvinvointiohjelma

Järjestöjen ja kuntien yhteinen 
hyvinvointityö

• Alueelliset elinvoimapajat 

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/elinvoimapajat-2/


Keski-
Suomeen 
Meijän sote-
keskus 
Kansalaiset saavat 
monipuolista apua, tukea 
ja hoitoa myös järjestö- ja 
vapaaehtoistoimijoilta



”Hyvinvointivaltio ei voi onnistua 
inkluusiotehtävässään ilman 
järjestöjä. Tulee olla 
prosessikuvausten oleellinen 
osa, ei pelkkä suosituslause 
yhteistyöstä”. 

” Järjestöjen kanssa tehtävän 
yhteistyön on noustava aivan 
uudelle tasolle. Tälle vaiheelle 
on varattava riittävästi aikaa ja 
voimavaroja”. 

Niemelä & Kivipelto (11/ 2019): 
Asiakaslähtöinen palvelupolkumalli tulevaisuuden sote-keskusten lähtökohdaksi



Ryhmätyöt 14-15-15.15

• 4 ryhmää 

• 25 min/ fläppi. 

• Lopuksi tiivistys kullekin fläpille 5 min



Ryhmätyö 1. Tulevaisuuden sote-keskus –
valtionavustushakemukseen ehdotuksia 

Tavoitteiden saavuttamiseksi hyviä ideoita? 
Mitkä ovat parhaat keinot saada järjestöt mukaan tulevaisuuden sote-keskus –työhön? 
Miten järjestöjen työ tehdään niin näkyväksi, että sosiaaliohjaaja löytää järjestöt? 

Ohjelman  tavoitteet, kaikkien kohtien on täytyttävä: 

1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden 
parantaminen

2. Toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja ennakoivaan työhön

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen

5. Kustannusten nousun hillitseminen



Ryhmätyö 2. Kuinka edistämme yhteistyötä ja järjestöjen 
löydettävyyttä ennen ohjelmien ja hankkeiden käynnistymistä

Miten jatkamme ensimmäisessä tapaamisessa sovittujen ja toivottujen asioiden pohjalta: 

• Tärkeimmät viestintäkanavat ovat sähköisiä

• Toiveena yhteinen suljettu tai salainen fb-ryhmä, jota KYT ylläpitäisi.

• WhatsApp-ryhmää ei todettu kovin toimivaksi. 

• Säännölliset yhteiset tapaamiset, 4krt vuosi Jyväskylässä. KYT koollekutsujana. 

• Sisältöinä mm. tutustuminen paremmin toisiimme ja toimintoihin/palveluihin. 

• Lisäksi tarvetta olisi teemallisille tapaamisille substanssikohtaisesti. 

• Koulutukset (esim. infotilaisuustyyppisesti tiedottaminen omasta toiminnasta).

Seuraavan tapaamisen ideointia   


