
 

 

 

Järjestöjen ja Jyten sekä seututerveyskeskuksen sosiaaliohjaajien yhteistyöilta-

päivä 

Tiistai 26.11.2019 klo 13.00 -16.00, Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matara-Sali  

 

Tervetuloa ja esittäytymiset  

Anne Astikainen toivotti osallistujat tervetulleeksi yhteistyöiltapäivään, joka on sarjassaan toinen. Ensim-

mäinen tilaisuus oli elokuussa 2019. Silloin osallistujat toivoivat, että tapaamisia järjestetään 2-4 krt /vuo-

dessa.  Käytiin lyhyt esittäytymiskierros.  

 

Ajankohtaiskatsaus maakunta- ja kuntatason järjestöyhteistyöhön, Anne Astikainen  

 

Anne esitteli diasarjassaan, missä kaikissa kehittämistoimissa järjestöt ovat mukana, ja missä kaikessa jär-

jestöjen ääni kuuluu. Järjestöt ovat olleet mm. tuottamassa sisältöä terveydenhuoltolain mukaiseen järjes-

tämissuunnitelmaan. Samaa sisältöä hyödynnetään tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman valtionavustus-

haussa. Järjestöjä osallistetaan myös mm. alueellisen hyvinvointiohjelman tekoon.  

 

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma, Anu Pihl 

 

Anu Pihl toimii Keski-Suomen SOTE-koordinaattorina vuoden 2019 loppuun saakka. Hänet on nimetty sote-

johtajien tapaamisten sihteeriksi ja asioiden esittelijäksi. Hänelle on laadittu selvitystehtävät. Selvitysten 

tuloksia nivotaan Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan ja siihen liittyvään valtionavustushakuun. Anu ker-

toi avustushausta ja sen kriteereistä. Hankkeessa ei tarvitse kehittää uutta, vaan jalkauttaa hyviä malleja ja 

käytäntöjä tai kehittää olemassa olevia toimintamalleja. Hankkeen hakijana on Jyväskylän kaupunki. Hanke-

hakemuksen kirjoittajana tulee olemaan myös muita kuntia. Anun esitys on muistiinpanojen liitteenä. (Anu 

kehotti suhtautumaan esitykseen varauksella, sillä koko totuus ei ole tiivistettynä siihen.)  

 

Koontia ryhmätöistä 

Ryhmätyö 1. Tulevaisuuden sote-keskus –valtionavustushakemus 

• Ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi hyviä ideoita? Tavoitteet ovat:  
o Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen 
o Toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 
o Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 
o Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen 
o Kustannusten nousun hillitseminen 

• Mitkä ovat parhaat keinot saada järjestöt mukaan tulevaisuuden sote-keskus –työhön?  

• Miten järjestöjen työ tehdään niin näkyväksi, että sosiaaliohjaaja löytää järjestöt?  
 

• Ryhmätöiden koosteita:  
o Varhaisen vaikuttavuuden tutkiminen, tutkittu tieto 



 

 

o Kuinka saadaan järjestöistä selkeät palvelukuvaukset, oleel-
lisessa roolissa hakusanat! Voisiko Yhdistystori toimia alustana?  

o Järjestöjen oikeuksien valvonta osaksi julkista järjestelmää; toiveena rakentava yhteiskehit-
täminen ja asiakkaiden äänen kuuleminen 

o Asiakkaat itse kehittämässä 
o Sähköiset omaterveyspalvelut, segmentointi ja sen mukaan palveluissa ohjaaminen 
o Kopinottajat sote-keskuksissa, sopiminen kuka koordinoi asiakkaan palvelua 
o Järjestötoiminta mukaan valmiisiin toimiviin käytäntöihin ja hoito- ja palveluketjuihin; ei riitä, 

että todetaan tehtävän yhteistyötä vaan järjestöt tulee kirjata prosessien eri kohtiin 
o Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen, mutta miten heidät tavoitetaan? Keskustelussa 

tuli esiin, että Pohjois-Karjalassa kokemusasiantuntijat ovat olleet helposti löydettävissä. 
Anne lupasi tiedustella asiaa sieltä.  

 

Ryhmätyö 2. Miten jatkamme ensimmäisessä tapaamisessa sovittujen ja toivottujen asioiden pohjalta:  

• Tärkeimmät viestintäkanavat ovat sähköisiä (paikallisia erojakin on) 
o Toiveena ollut yhteinen suljettu tai salainen fb-ryhmä, jota KYT ylläpitäisi. 
o WhatsApp-ryhmää ei todettu kovin toimivaksi.  

• Säännölliset yhteiset tapaamiset, 4krt vuosi Jyväskylässä. KYT koollekutsujana.  
o Sisältöinä mm. tutustuminen paremmin toisiimme ja toimintoihin/palveluihin.  
o Lisäksi tarvetta olisi teemallisille tapaamisille substanssikohtaisesti.  
o Koulutukset (esim. infotilaisuustyyppisesti tiedottaminen omasta toiminnasta). 

• Seuraavan tapaamisen ideointia    
 

• Ryhmätöiden koosteita:  
o Mikä on riittävää tietoa järjestöistä ja hankkeista? Kysymystä ei voi ratkaista. Mutta netin 

luova käyttö voisi olla parhain ratkaisu. Kärkenä se, miten asiakas löytää tiedon järjestöistä.  
o Yhteinen alusta, jossa toimitaan. Mutta onko tällaista?  
o Hissipuhe 
o Ajankohtaiset-osio 
o Mitä koulutuksia verkostoon voisi tarjota 
o Yhdistystorin kirkastaminen ja hyödyntäminen > Yhdistystorin käytön opastusta yhdelle ta-

paamiskerralle  
 

Jatkosta sopiminen 

Verkosto pidetään jatkossakin avoimena. Järjestöille ja sosiaaliohjaajille järjestetään omat Yhdistystorikou-

lutukset alkuvuodesta. Anne laittaa ajankohtakyselyn Doodlella.  

 

Sotetie -hanke, Anu Pelkonen (JAMK) 

Anu Pelkonen kertoi Sote-tie eli Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta -hankkeesta. Toteut-

tajat ovat Hamk, Savonia, UEF ja JAMK. JAMK:lla kaksi työpakettia hankkeen sisällä. Pilotit ovat tässä vai-

heessa avoinna vain julkisen sektorin työntekijöille, mutta koulutuskokonaisuus avataan myöhemmin myös 

järjestöille. Anun diat muistiinpanojen liitteenä, ja lisätietoja anu.pelkonen@jamk.fi.  

 

Muistiinpanot teki Anu Hätinen, Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt  

mailto:anu.pelkonen@jamk.fi

