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Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke tiivistettynä 1.8.17 – 30.9.19 sekä jatkosuunnitelmat  
 
Tämä raportti on tiivistelmä syksyllä 2019 laatimistamme vastauksista Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustus-
keskus STEAn välikyselyyn. Välikyselyyn vastasivat kaikki Järjestö 2.0 -ohjelmassa mukana olevat maakunnal-
liset hankkeet. Halutessasi voit lukea koko 27-sivuisen raporttimme ja vastauksemme välikyselyyn Yhdistys-
torilta.  

 
Hankkeen päätavoite 
 
Alkuperäinen päätavoite: Keskisuomalaisilla järjestöillä on tunnustettu asema ja tarkoituksenmukainen rooli 
osana sote- ja maakuntauudistusta ja järjestöjen osallisuus maakunnan ja kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämistyössä vahvistuu.  
 
Maakunta- ja sote-uudistuksen kaatumisen jälkeen (maaliskuu 2019) uudelleen muotoiltu päätavoite: Jär-
jestöjen osallisuus maakunta- ja kuntatasolla sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä vahvistuu 
ja keskisuomalaisilla järjestöillä on tunnustettu asema ja tarkoituksenmukainen rooli nykyisissä ja tulevissa 
sote-palvelurakenteissa. 
 
Hankkeen tärkeimpinä vaikuttamisen ja toiminnan kohteina ovat:  
- Järjestöjen eri roolien ja asiantuntijuuden näkyväksi tekeminen maakunnan ja kuntien kumppaneina 
- Maakunnallisten järjestöyhteistyön rakenteiden ja resurssien vahvistuminen  
- Järjestöjen ja kuntien yhteistyörakenteiden ja -resurssien vahvistuminen  
- Järjestöjen valmiuksien lisääminen muuttuvassa toimintaympäristössä 
 

Hankkeen kohderyhmä  
 
Hankkeen kohderyhmänä ovat Keski-Suomessa toimivat, ihmisten 
sosiaalista hyvinvointia edistävät järjestöt.  Alkuperäisenä tavoit-
teena on ollut tavoittaa 500 eri järjestöä. Tämä tavoite on osoit-
tautunut haastavaksi seurata, koska tavoitamme useita järjestö-
toimijoita myös muissa kuin hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa 
sekä useita eri kanavia pitkin.  
 
Erityisenä kohderyhmänä hankkeessa ovat sosiaali- ja terveysjär-
jestöt, joita Keski-Suomessa on yhteensä noin 500. Syyskuun 2019 
loppuun mennessä tavoitimme hankkeen järjestämissä tilaisuuk-
sissa yhteensä 125 eri sote-järjestöä.  
 
Maakunnan potilas-, kansanterveys- ja vammais- sekä mielenter-
veys-, päihde- ja riippuvuustyön järjestöistä on tavoitettu vähin-
tään puolet. Eläkeläisjärjestöistä on tavoitettu neljäsosa, lapsi- ja 
perhetyön sekä työllisyysjärjestöistä alle 10 %.  
 
Kuva: Hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa tavoitetut eri sote-järjestöt, lukumäärä ja jakauma. Luokassa 
Muu on mm. maakunnallisia ja valtakunnallisia yhteistoimintaorganisaatioita sekä SPR:n paikallistoimijoita  

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/
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Eri tilaisuuksissa ja muita kanavia pitkin 
olemme tavoittaneet yhteensä yli 4100 
ihmistä. Useat toimijat välittävät hank-
keen tuottamaa tietoa, tiivistelmiä ja 
koosteita eteenpäin. Välitetyn tiedon 
leviämisen laajuutta emme pysty arvioi-
maan.  
 
Kuva: Eri tilaisuuksien ja kanavien 
kautta kohdatut ja tavoitetut ihmiset.  

 
 
 
 

Yhteistyökumppanit  
 
- Maakunta- ja sote-uudistuksen vastuuvalmistelijat (maakunta- ja sote-uudistuksen kaatumiseen saakka)  
- Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen kunnat   
- Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, erityisesti perusterveydenhuollon yksikkö  
- Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
- Jyten ja Seututerveyskeskuksen terveysasemien sosiaali- ja palveluohjaajat 
- Yhteistyösopimuskumppanit 
 

 
Hankkeen toiminta 1.8.2017-30.9.2019  
 
Järjestöt mukana maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa  
 
Keski-Suomessa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu keskittyi järjestämistehtävään ja järjestämissuun-
nitelman laatimiseen. Uudistusta valmisteltiin pääasiassa kaikille avoimen osallisuuden kautta, eikä kiinteitä 
työryhmiä juurikaan ollut. Koordinoimme ja edistimme järjestöjen osallisuutta ja asiantuntijuuden hyödyn-
tämistä uudistuksen valmistelussa mm. tiedottamalla järjestöille mahdollisimman aktiivisesti osallistumisen 
ja vaikuttamisen paikoista uudistuksessa sekä järjestämällä Järjestöjen sote- ja maakuntapäiviä.   
 
Järjestöjen muutosagentti tuki ja fasilitoi lukuisten järjestötoimijoiden ja järjestöverkostojen vaikuttamis-
työtä. Verkostotapaamisten teemoina olivat mm. toimintaympäristön muutos maakunta- ja sote-uudistuk-
sen seurauksena, selvityshenkilö Tuija Braxin raportti sekä Keski-Suomen järjestämissuunnitelma ja järjestö-
jen yhteinen vaikuttamistyö. Valmisteltuja, pyydettyjä puheenvuoroja eri tilaisuuksissa pidimme yhteensä 
noin 60.  
 
Järjestöjen sote- ja maakuntapäiviä toteutimme yhteensä viisi kertaa. Päivät suunniteltiin ja toteutettiin yh-
teistyössä maakunta- ja sote-uudistuksen vastuuvalmistelijoiden, muutosagenttien ja järjestöjen kanssa. Tee-
moina olivat toimintaympäristön muutokseen liittyvät ajankohtaiset aiheet: maakunta- ja sote-uudistus val-
takunnallisella ja maakunnallisella tasolla, Keski-Suomen järjestämissuunnitelmaan vaikuttaminen, selvitys-
henkilö Tuija Braxin raportti ja Keski-Suomen järjestökartoitus.  

 

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/jarjestot-maakunta-ja-sote-uudistuksessa/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/hankkeen-verkostoyhteistyo/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/sote-ja-maakuntapaivat/
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Järjestöjen sote- ja 
maakuntapäivien osal-
listujat olivat suurim-
maksi osaksi maakun-
nallisia, paikallisia ja val-
takunnallisia sosiaali- ja 
terveysalan järjestöjä ja 
säätiöitä.  

 Kuva: Järjestöjen sote- 
ja maakuntapäivien 
osallistujat suhteessa 
määrälliseen tavoittee-
seen.   

 
 

 

Järjestöjen vaikuttamistoiminnan ansiosta Keski-Suomen järjestämissuunnitelmaan saatiin mm. järjestöjen 
toimintaedellytysten turvaamiseen, maakunnan järjestörahoitukseen, tiloihin ja eri toimijoiden yhteistyö-
käytäntöihin ja järjestötoiminnan pariin ohjaukseen liittyvät kirjaukset.  

Syksyllä 2019 lähdettiin maakunnan järjestämisestä vastaavan valmistelijan johdolla luomaan maakunnallista 
ekosysteemiä sekä kokoamaan palveluiden tuottajien työryhmiä. Tiedotimme järjestöille tuottajien tapaami-
sista ja työryhmistä. Lisäksi rekrytoimme työryhmien puheenjohtajiksi ja jäseniksi järjestötoimijoita. Tapaa-
miset ja työryhmät päättivät toimintansa keväällä 2019.  
 
Alkuvuodesta 2019 lähdettiin hankkeen koordinoimana muodostamaan järjestölähtöisen toiminnan työryh-
miä hyte-näkökulmasta. Lakien viivästymisen ja uudistuksen kaatumisen vuoksi näiden työryhmien työsken-
telyä ei katsottu mielekkääksi jatkaa. Toiminnallinen yhteistyö sekä järjestöjen asiantuntijuuden konkreetti-
nen kiinnittäminen sote-rakenteisiin kuitenkin jatkuu nykyorganisaatioiden kanssa yhteistyössä.  
 
Talvella 2019 sovittiin järjestöille suunnatuista asiakas- ja palveluohjauksen työpajoista aihealueesta vastaa-
van valmistelijan kanssa. Uudistuksen kaatumisen kynnyksellä todettiin, ettei työpajoja ollut järkevää toteut-
taa. Asiakas- ja palveluohjauksessa yhteistyön tarpeita on kuitenkin edelleen runsaasti, ja työtä jatketaan 
nykyorganisaatioiden kanssa.  
 
Maakunta- ja sote-uudistuksen kaaduttua KS2021 -projektin vastuuhenkilöt laativat omilta vastuualueiltaan 
loppuraportit. Järjestöjen muutosagentti ja muutoskoordinaattori tuottivat järjestönäkökulmasta tekstiä kol-
meen loppuraporttiin: järjestöyhteistyö, osallisuus ja viestintä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.  
 
Maakunnalliset järjestö -yhteistyön rakenteet ja resurssit  
 
Keski-Suomen Järjestöareenan toimintaa arvioitiin ja kehitettiin vastaamaan uutta toimintaympäristöä yh-
dessä Järjestöareenan toimijoiden kanssa. Keskusteluiden pohjalta luotiin Järjestöjen ja maakunnan kump-
panuuspöytä. Alkuperäisenä tavoitteena oli kiinnittää se järjestöyhteistyörakenteeksi uuteen maakuntaan.  
Uudistuksen kaatumisen jälkeen kumppanuuspöytä on kiinnittynyt Keski-Suomen liittoon. Järjestöjen muu-
tosagentti toimii kumppanuuspöydän puheenjohtajana 2019-2020. 
 

http://www.ks2021.fi/jarjestaminen/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-suomen-jarjestoareena/jarjestojen-ja-maakunnan-kumppanuuspoyta/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-suomen-jarjestoareena/jarjestojen-ja-maakunnan-kumppanuuspoyta/
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Kumppanuuspöydän tärkeimpiä tehtäviä tässä vaiheessa ovat Keski-Suomen järjestöstrategian laadinta, jär-
jestöjen osallistaminen alueelliseen hyte-ohjelmaan sekä järjestötiedon keruu. Järjestöstrategiasta  käynnis-
tettiin keskustelu vuoden 2018 aikana, sitä tehdään vuosina 2019-2020 ja sen tekemiseen osallistetaan maa-
kunnassa toimivat järjestöt. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun aikana järjestöjä osallistettiin tulevan 
maakunnan hyte-työhön sekä maakunnan hyte-ohjelman tekoon. Uudistuksen kaatumisen jälkeenkin maa-
kunnallinen hyte-työ on jatkunut maakunnallisen hyte-ryhmän voimin. Tavoitteena on saada alueellinen 
hyte-ohjelma maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2020. Maakunnallisen hyte-ryhmän puheenjoh-
tajana toimii järjestöjen muutosagentti.  
 
Osallistuimme maakunnallisen osallisuusfoorumin (MOF) ja osallisuustyöryhmän työskentelyyn sekä kannus-
timme järjestöjä mukaan osallisuustyöhön uudistukseen kaatumiseen saakka. Maakunnan osallisuusohjel-
masta luotiin ensimmäinen versio osallisuusfoorumin ja työryhmän voimin. Tällä hetkellä Jyväskylän kau-
punki ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri koordinoivat maakunnallista osallisuustyötä (maakunnallinen osalli-
suuden jalostamo MOJA). Osallistumme tähän työskentelyyn ja kannustamme järjestöjä osallisuustyöhön 
mukaan. 
 
Järjestöjen ja kuntien yhteistyörakenteiden ja -resurssien vahvistuminen  
 
Järjestimme alueelliset elinvoimapajat suunnitelmien mukaan vuosien 2018 ja 2019 keväällä seitsemällä 
Keski-Suomen alueella yhdessä KYT-järjestöpalveluiden kanssa. Elinvoimapajat ovat toimintamalli, jolla kehi-
tetään järjestöjen ja kuntien yhteistyötä paikallisesti sekä alueellisesti. Pajat ovat koonneet järjestöjä ja yh-
distyksiä sekä kunnan viranhaltijoita ja päättäjiä kaikista Keski-Suomen kunnista. Elinvoimapajojen päätös-
kiertue järjestetään keväällä 2020.  
 

 
 
Kuva: Alueellisten elinvoimapajojen osallistujat vuosina 2018 ja 2019. Yhteensä kaikkiaan 389 osallistujaa.  
 
Muutoskoordinaattori edisti järjestöjen osallisuutta kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä, 
erityisesti hyvinvointikertomusprosessissa ja kokemustiedon keräämisessä. Hän teki ensimmäisen vuoden 
aikana yhdessä KYT-järjestöpalveluiden kanssa kuntakäyntejä, joissa kartoitettiin kuntien järjestöyhteistyötä, 
innostettiin yhteistyön kehittämiseen sekä suunniteltiin elinvoimapajoja. 
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https://www.yhdistystori.fi/2019/09/15/nyt-on-keski-suomen-jarjestostrategian-aika/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/elinvoimapajat-2/
https://www.innokyla.fi/web/tyotila5607938/kokemustiedon-keraaminen-hyvinvointikertomukseen
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Muutoskoordinaattori ja KYT-järjestöpalveluiden erityisasiantuntija kutsuivat Keski-Suomen kuntien viran-
haltijat, jotka tekevät yhteistyötä yhdistysten kanssa, järjestöyhdyshenkilöiden ensimmäiseen verkostota-
paamiseen alkusyksystä 2019. Verkosto jatkaa tapaamisiaan kaksi kertaa vuodessa.  
 
Järjestöjen valmiuksien lisääminen muuttuvassa toimintaympäristössä 
 
Edellä kuvattujen tilaisuuksien ja verkostoyhteistyön sekä viestinnän lisäksi vahvistimme järjestöjen valmiuk-
sia toimia ja vaikuttaa uudessa kunta- ja maakuntarakenteessa mm. seuraavissa tilaisuuksissa:  
- Järjestöt sote-keskusten hyvinvointitorilla? -tilaisuus 24.10.2017.   
- Muutosten ennakoinnin keinot sote-järjestöissä -tilaisuus 6.11.2018.  
- Keski-Suomen vammaispalveluiden tilanteesta tehdyn kartoituksen esittely järjestöille 16.4.2019.  
- Järjestöjen ja Jyten sekä seututk:n sosiaaliohjaajien yhteistyötilaisuus 21.8.2019.  
 
Viestintä ja hankkeessa tuotetut vaikuttamismateriaalit  
 
Järjestöille suunnatun viestinnän kärkenä on koko hankkeen ajan ollut järjestötoimijoita koskeva tieto toi-
mintaympäristön muutoksesta erityisesti maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen. Sähköisten uutiskirjeiden 
ja sähköpostien lisäksi hyödynsimme viestinnässä myös muita sähköisiä kanavia: KYTin verkkosivut, Yhdistys-
tori, Facebook, Twitter, KS2021 -sivusto ja Innokylä. Lisäksi olimme mukana maakuntauudistuksen viestintä-
ryhmässä ja viestintätiimeissä.  
 
Laadimme kuntien johtajille, kunnan hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajille, maakuntavaltuustolle, hal-
litukselle ja varajäsenille sekä maakuntauudistuksen johtoryhmälle järjestöjen hyvinvointityön merkitystä 
avaavia kuntakirjeitä.  
 
Hankkeessa tuotetut merkittävimmät vaikuttamismateriaalit on koottu Yhdistystorille. Kannanottoja ja lau-
suntoja on tehty mm. Keski-Suomen järjestämissuunnitelmaan ja lakiluonnoksiin, maakunta- ja sote-uudis-
tuksen loppuraportteihin sekä järjestö-kuntayhteistyön kehittämiseen liittyen. Selvityksiin ja tiivistelmiin on 
koottu mm. kuvaa keskisuomalaisista sote-järjestöistä, Keski-Suomen järjestökartoitus 2018, Keski-Suomen 
järjestöpositiivisuuden kuntatutka sekä selvityshenkilö Tuija Braxin selvitys 2018 ja siitä tehtyjä tiivistelmiä.  
Yhteistyössä muiden Järjestö 2.0 -hankkeiden kanssa olemme tuottaneet viisi teesiä elinvoimaisen järjestö-
toiminnan edistämiseksi.  
 

Kohderyhmän antama palaute 
 
Olemme arvioineet hankkeen toimintaa toiminnan alussa laaditun arviointisuunnitelman avulla. Pääsään-
töisesti jokaisesta tilaisuudesta on kerätty erillinen palaute kunkin tilaisuuden jälkeen. Alla on kuvattu jär-
jestöjen sote- ja maakuntapäivien sekä alueellisten elinvoimapajojen palautteita.  
 
Järjestöjen sote- ja maakuntapäivät ovat palautteiden mukaan vastanneet niille asetettuihin laadullisiin ta-
voitteisiin. Ne ovat lisänneet järjestöjen kiinnostusta ja kykyä toimintaympäristön seuraamiseen sekä tuke-
neet järjestöjen vaikuttamistoimintaa. Valtakunnallisten liittojen työntekijöille päivät ovat tarjonneet ajan-
kohtaiskatsauksen maakunnallisesta suunnittelusta, välineitä omien paikallistoimijoiden tukemiseen sekä 
paikkoja maakuntatason vaikuttamiseen.   

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/muut-tilaisuudet/jarjestot-hyvinvointitorilla-24-10-2017/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/muutosvalmiustilaisuudet/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/muut-tilaisuudet/ks-vammaispalveluiden-selvitys/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/tulevaisuuden-sote-keskus/jarjestot-ja-terveysasemien-sosiaali-palveluohjaajat-yhteistyossa/jarjestojen-ja-sosiaaliohjaajien-yhteistyoiltapaiva-21-8-2019/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/uutiskirjeet/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/uutiskirjeet/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/vaikuttamismateriaalit
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/vaikuttamismateriaalit/kannanotot-lausunnot/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/vaikuttamismateriaalit/kannanotot-lausunnot/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/vaikuttamismateriaalit/tiivistelmat/
https://www.yhdistystori.fi/assets/files/sites/4/2019/11/KS-vaikuttavat-tavoitteet-toiminta-arviointi-tulos-12.10.18-FINAL.pdf
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Alueelliset elinvoimapajat on palautteiden 
mukaan koettu ”innostavaksi tavaksi koordi-
noida kunta-järjestöyhteistyötä”. Kiitosta sai-
vat erityisesti pajojen sisältö, etenkin työpajat 
ja iltojen organisointi. Tilaisuuksien hyödylli-
syydestä kertoo se, että niitä toivotaan lisää.  
 
Erillisten palautekyselyiden lisäksi teimme 
sähköisen googlekyselyn vuoden 2019 alussa. 
Kysely lähetettiin alueellisiin elinvoimapajoi-
hin ja järjestöjen sote- ja maakuntapäiviin 
osallistuneille sekä hankkeen viestinnän jake-
lulistoilla oleville, yhteensä 639 hengelle. Ky-
selyyn saatiin 81 vastausta.  

Tilaisuudet ja viestintä ovat tarjonneet ajan-
kohtaista tietoa sekä tukeneet verkostoitu-
mista. Viestintä on helpottanut ajan tasalla 
pysymistä, oman toiminnan suuntaamista ja 
jäsenistön ajan tasalla pitämistä.  

Vastaajista 80 % koki, että tilaisuuksista ja 
viestinnästä oli hyötyä. Kokonaisarvosana 
hankkeelle oli 4/5.  

Palautekyselyssä saimme muutamia keske-
nään erilaisia kehittämisideoita ja -toi-
veita. Niiden pohjalta pyrimme jatkossa hank-
keen tulosten näkyvämmäksi tekemiseen ja 
selkeän, ruohonjuuritason viestinnän lisäämi-
seen.  

Kuva: Vuoden 2019 alussa tehdyn kokoavan googlekyselyn tulokset.   

Yhteistyökumppaneiden antama palaute    
 
Teimme maakunta- ja sote-uudistuksen vastuuvalmistelijoille huhti-toukokuussa 2019 palautekyselyn hank-
keen toiminnasta. Kysely lähetettiin kymmenelle (10) vastuuvalmistelijalle, ja palaute saatiin yhdeksältä val-
mistelijalta. Vastuuvalmistelijoiden mukaan hanke on mm. mahdollistanut luontevan vuoropuhelun järjestö-
jen ja valmistelijoiden välillä.  
 
Maakuntaliitto on ollut hankkeen yhteistyökumppani alusta alkaen, ja yhteistyön sitoumus on tehty vuosille 
2017-2020. Keski-Suomen liitossa pidetään oleellisen tärkeänä hankkeen jatkumista.  
 
Hanketyöntekijät osallistuivat Jyväskylän valinnanvapauskokeilun järjestöyhteistyöryhmän tapaamisiin. Ko-
keilun vetäjien mukaan yhteistyö oli sujuvaa ja auttoi hahmottamaan mm. terveys- ja sote-keskuksiin sijoit-
tuvan järjestöyhteistyön mahdollisuuksia ja varsinkin kehittämisen kohteita.  
 
Kuntakäynneistä kerättiin palautetta alkuvuodesta 2019 puhelinhaastatteluin yhteensä 10 kunnan viranhal-
tijalta. Vastausten perusteella kunnissa on tunnistettu järjestöjen ja yhteistyön tekemisen merkitys. Käynti 
oli herätellyt uusia ideoita ja kehittämisajatuksia järjestöyhteistyöhön. Elinvoimapajojen nähtiin toimivan yh-
teistyön edistämisen pönkittäjänä. KYTin rooli nähtiin tärkeänä fasilitaattorina ja osallisuuden lisääjänä.  

https://www.yhdistystori.fi/2019/05/13/jarjestot-maakunta-ja-sote-uudistuksen-valmisteluvaiheessa-hyvin-mukana/
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KYT ry:n hallitus sekä hankkeen asiantuntijaryhmä ovat todenneet, että hankkeen toimintaympäristö on 
haastava, ja siitä huolimatta hankkeessa on edetty tavoitteiden mukaisesti.  

 
Hankkeen tulokset 1.8.2017-30.9.2019 tiivistetysti   
 
Järjestöt olivat aktiivisesti mukana uudistuksen valmistelussa. Hankkeella on ollut oleellinen rooli järjestöjen 
kiinnittämisessä uudistustyöhön jäsentämällä järjestöjen erilaisia rooleja suhteessa maakuntaan sekä teke-
mällä järjestöissä oleva asiantuntemus ja palveluiden käyttäjien näkökulma näkyväksi.  
 

”Hanke on tehnyt hyvää työtä eri foorumeilla maakunnassa, luonut järjestöille tilaisuuksia vaikut-
taa ja saada äänensä kuuluviin sekä rohkeasti hakenut ja luonut vaikuttamisen paikkoja”. 

 KS2021 vastuuvalmistelijat 
 
Sote-järjestöjen kyky ja kiinnostus seurata toimintaympäristön muutoksia lisääntyi. Järjestöjen valmius ase-
moida toimintaansa suhteessa uudistukseen kehittyi verkostoitumisen, tilaisuuksien ja viestinnän myötä.  
 
Keski-Suomeen syntyi järjestöjen keskinäistä, järjestöjen ja maakunnan sekä järjestöjen ja kuntien välistä 
kumppanuutta ja verkostoja. Useat järjestötoimijat verkostoituivat myös vastuuvalmistelijoiden sekä yksi-
tyisten toimijoiden kanssa. Lisäksi kuntien ja järjestöjen sekä maakunnan ja järjestöjen hyvinvointiyhteistyön 
edistämiseen syntyi myös sote-riippumattomia rakenteita. Järjestöjen hyte-toimintaa koskevan tiedon tarve 
tunnistettiin ja järjestöjen toiminnan pariin ohjaamiseen syntyi yhteinen tahtotila.  
 
Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä on kiinnittynyt toistaiseksi Keski-Suomen liittoon. Kumppanuus-
pöydässä olevat edustajat ovat tiivistäneet oman toimialansa järjestöverkostoja sekä koonneet järjestötietoa 
toimialoittain. Useat sote-järjestöt ovat käynnistäneet uusiakin verkostoja. Verkostojen avulla järjestöjen asi-
antuntijuuden kiinnittäminen uudistuksen tuleviin askeliin on aiempaa helpompaa.  
 
Osassa Keski-Suomen kuntia ryhdyttiin kehittämään järjestöyhteistyön rakenteita sekä osallistettiin järjestöjä 
mukaan hyvinvointikertomustyöhön. Järjestöjen toiminta sekä sen laajuus ja moninaisuus tunnistettiin aiem-
paa paremmin. Keski-Suomen järjestökartoituksella (2018) saatiin tietoa erityisesti järjestö-kuntayhteis-
työstä.  Keski-Suomen järjestöpositiivisuuden kuntatutkan mukaan järjestöjen ja kuntien yhteistyössä on 
edistytty vuodesta 2017.  
 
Maakunta- ja sote-uudistuksen kaatumisen jälkeen hankkeen toiminnan tärkeys ja merkitys on tullut entis-
täkin näkyvämmäksi. Kohderyhmältä ja yhteistyökumppaneilta saadut palautteet kertovat siitä, että hank-
keen koordinoivalle, tietoa kokoavalle ja eri toimijoiden yhteistyötä tiivistävälle toiminnalle on tarvetta. Pa-
lautteita on hyödynnetty erityisesti syksyn 2019 ja vuoden 2020 toiminnan suunnittelussa.  
 

Oivalluksemme matkan varrelta  
 

• Meidät on yllättänyt: Miten iso merkitys kohderyhmälle on ollut erilaisilla tiivistelmillä, koosteilla ja vi-
sualisoinneilla (esimerkkinä Keski-Suomen järjestöpositiivisuuden kuntatutka ja järjestöjen muutosagen-
tin laatimat koosteet).   

• Moka, josta olemme oppineet eniten: Toimintaympäristön jatkuvassa muutoksessa toiminta olisi vii-
sasta kiinnittää mahdollisimman paljon olemassa olevaan, kuitenkin tuleva huomioiden. Osa tilaisuuk-
sista on tullut rakennettua liian ylätasolle. Jatkossa pyrimme rakentamaan jokaisen tilaisuuden sisällön 
mahdollisimman lähelle osallistujien arkityön tasoa.  

• Timanttisin havaintomme: Mitä epäselvempi ja mitä enemmän toimintaympäristö on muutoksessa, sitä 
enemmän tarvitaan riittävästi resursseja järjestökenttää kokoavaan ja tukevaan, maakuntatasolla tehtä-
vään työhön sekä työn kiinnittämiseen nykyisen ja tulevan välille.  

https://www.yhdistystori.fi/2019/05/20/keski-suomen-vaikuttavat-jarjestot-hankkeen-jatko-rakennetaan-tehdyn-tyon-ja-tulevaisuuden-tarpeiden-pohjalle/
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Hankkeen jatkosuunnitelmat 

 
Maakunta- ja sote-uudistuksen kariutumisen jälkeen Keski-Suomessa on eri toimijoiden kesken käyty keskus-
telua siitä, mitä kehittämistoimenpiteitä voidaan edistää ja toteuttaa nykyisten vastuuorganisaatioiden yh-
teistyönä. Tärkeänä painopisteenä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, mikä on hyvä tavoite suurten 
terveyserojen maakunnassa, ja tähän toivotaan sekä tarvitaan erityisen paljon järjestöjen panosta.   
 
Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen tulevasta toiminnasta on keskusteltu syksyn aikana eri järjes-
töjen verkostotapaamisissa. Keskusteluiden tuloksia on hyödynnetty syksyn 2019 toiminnassa sekä vuoden 
2020 jatkohakemusta kirjoitettaessa.  
 
Hankkeen tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa järjestöille tunnustettu asema ja tarkoituksenmukainen rooli 
maakunta- ja kuntatason hyte-työssä sekä nykyisissä ja tulevissa sote-palvelurakenteissa. Hankkeessa toteu-
tetaan 1) vuodelle 2019 ja 2020 hankesuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet, jotka ovat edelleen relevantteja 
alkuperäisen suunnitelman mukaisina ja 2) toimenpiteet, jotka ovat osoittautuneet tarpeellisiksi toimintaym-
päristön muututtua sekä 3) seurataan aktiivisesti sote-uudistuksen ja tulevaisuuden sote-keskusohjelman 
toimeenpanoa ja kiinnitetään hankkeen toiminta sekä osallistetaan järjestöt näiden toimeenpanoon Keski-
Suomessa.  
 

Syksyn 2019 ja vuoden 2020 painopisteet:  
 

- Tuemme maakunnallisia järjestö -yhteistyörakenteita    
- Teemme vaikuttamistyötä järjestöjen ja kuntien yhteistyörakenteiden vahvistumiseksi 
- Kokoamme järjestötietoa tiedolla johtamisen tueksi  
- Tuemme järjestöjen kiinnittymistä maakunnallisesti etenevään sote- ja hyte-kehittämistyöhön 
- Tuemme järjestöjen kiinnittymistä tulevaan sote-uudistukseen 
- Viestimme aktiivisesti, tarjoamme ajankohtaista tietoa ja tilaisuuksia 
- Valmistelemme kevään 2020 STEA-hakuun hankehakemuksen vuodesta 2021 alkaen yhdessä yhteis-

työkumppaneiden kanssa.  
 
 
Lue lisää Yhdistystorilta.  
 
 
 

 
 

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

