
Ajankohtaisia asioita 
Anne Astikainen, 

järjestöjen 
muutosagentti

▪ Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä 1 v –

arviointia toiminnasta

▪ Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän päihde-

ja mielenterveystyön ja/tai työllisyydenhoidon 

järjestöedustajan valinta.

▪ Maakunnallisen tulevaisuuden sote-ohjelma –hankkeen 

tilanne Keski-Suomessa

▪ Alueellinen hyte-ohjelma ja sen painopisteet



Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä 1 v 
– arviointia toiminnasta

SWOT Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän ensimmäisen vuoden toiminnasta 



Maakunnan yhteistyörakenteilla järjestöille tunnustettu asema ja tarkoituksenmukainen 
rooli maakunta- ja kuntatason hyte-työssä sekä sote-palvelurakenteissa

Hallitusohjelma

• Sote-uudistus

• Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelma

Maakunnallinen hyte-työ 

• Alueellinen hyvinvointiohjelma

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

mallimaakunta

Maakunnallinen sote-palvelurakennetyö

• Terveydenhuoltolain järjestämissuunnitelma

• Sote-peruspalveluiden maakunnallinen kehittäminen

Järjestöjen ja kuntien yhteinen hyvinvointityö

Hankkeen tehtävänä on varmistaa 
järjestöille tunnustettu asema ja 

tarkoituksenmukainen rooli 
maakunta- ja kuntatason hyt-työssä 

sekä nykyisissä ja tulevissa.

Keski-Suomen järjestöareena

Järjestö- kunta -yhteistyörakenteet

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä
Järjestötoimialojen edustajat (12) 

+ Järjestöareenan pj  + KS liiton edustaja

Toimialojen  
verkostot

Toimiala-
kohtainen 

tieto 

Sote-
järjestöjen 
verkostot

Sote-
järjestöjen 

toiminnasta 
tietoa 

KS  
järjestö-
strategia

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-suomen-jarjestoareena/kumppanuuspoydan-muistiot-ym/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-suomen-jarjestoareena/jarjestojen-ja-maakunnan-kumppanuuspoyta/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keskisuomalaisten-sote-jarjestojen-verkostot/ks-vammaisjarjestot/


VAHVUUDET

• Tärkeimmät järjestötoimialat 
edustettuina

• Järjestöistä kertyy tietoa yhteen 
paikkaan

• Järjestöstrategian teko mahdollista 
tällä porukalla 

• KS järjestöjen ja maakunnan 
mandaatti

• Asiantuntijuus

• Opimme toistamme ja toisiltamme

• Säännölliset tapaamiset  

VAHVUUKSIEN VAHVISTAMINEN 

• Lisää näkyvyyttä maakuntaliitossa

• Mukaan myös muut maakunnalliset 
toimijat, etenkin KS shp

• Tarpeen mukaan ulkopuolisia 
asiantuntijoita, alustajia

• Kerran vuodessa kunnanjohtajien/ 
maakuntavaltuuston tms tapaamiseen



HEIKKOUDET

• Verkostosta puuttuu mm shp:n
edustus

• Toimintaympäristön muutos heikosti 
hahmotettavissa tai ennakoimatonta

• Verkostot vaikeasti tavoitettavissa, 
erilaiset tarpeet 

• Työskentely hidasta johtuen mm. 
toimintaympäristöstä, verkostojen 
laajuudesta ja toimialojen yli 
toimimisesta

• Heikko tunnettuus

• Hyvä viestintä on aikaa vievää

HEIKKOUKSIEN VÄHENTÄMINEN

• KS liitto tukee shp:n saamista mukaan

• Osallistutaan KS tulevaisuusfoorumiin 
2 x / vuosi

• Verkostojen tapaamisia pidetään 
jatkuvasti yllä; tulee pysyvä rakenne ja 
opittu tapa. Yhdistystorin 
mahdollisuudet selvitettävä. 

• Viestintäsuunnitelman laadinta. 



MAHDOLLISUUDET

• Mukaan shp + muut maakunnalliset 

• Mukaan maakunnan kansanedustajat 
(Veikkausasiat), kunnanjohtajat 
(avustukset yms)

• Valmis rakenne, järjestöjen yhteisen 
vaikuttamisen verkosto, toimialat 
ylittävä tiedon jakaminen

• Järjestöt saadaan näkyville ja mukaan 
maakunnalliseen hyte-toimintaan. 

• Tulisi taata toiminnan jatkuvuus

MAHDOLLISUUKSIEN LISÄÄMINEN

• Kutsutaan nämä tahot mukaan

• Otetaan kantaa ajankohtaisiin asioihin

• Kumppanuuspöydässä lisää 
keskusteluja myös substanssiasioista, 
esim. 1 teema tai ilmiö/ tapaaminen. 

• Pyritään siihen, ettei kaikki jäsenet 
vaihdu kerralla.



UHAT

• Verkostot eivät tiedä tai ymmärrä 
kumppanuuspöydän merkitystä 
eivätkä sitoudu siihen

• Resurssit jatkossa kysymysmerkki

• Jäsenten väsyminen hitaaseen 
etenemiseen, työmäärään ja 
verkostojen vetämiseen

• Järjestöstrategiasta ei saada oikeasti 
vaikuttamisen työkalua

• Ei ehkä osata vaikuttaa strategisesti 
tärkeisiin asioihin riittävän ajoissa 

• Ei tunnisteta toimintaympäristön 
muutoksia, KP jää hallintohimmeliksi

UHKIEN PIENENTÄMINEN

• Kumppanuuspöydän tapaamisiin 
verkostoviestintä erillisenä asiana, 
jokaiselle esittelydiat jakoon, diat 
myös KS liiton sivuille. 

• Kirkastetaan vielä ydintehtävää ja 
tarvetta, valitaan tärkeimmät, tehdään 
se isommin ja näkyvämmin

• Strategian asiat käytännön tasolle 
toimintasuunnitelman avulla

• Tehdään asioita yhdessä yhteisten 
tavoitteiden mukaan yhteistyössä shp, 
KS liitto, maakuntaliitto, 
kunnanjohtajat, kansanedustajat. 



YHTEENVEDETTYNÄ TOIMENPITEEMME  

1. Ydin-/ perustehtävän ja tarpeen kirkastaminen

➢Valinnat ja toimintasuunnitelma!

2. Viestinnän kehittäminen – viestintäsuunnitelma

• Kumppanuuspöydän "hissipuhe”

• Verkostoviestintä ja esittelydiat (myös KS liiton sivuille)

3. Rakenteellinen kehittäminen - maakunnan ja sairaanhoitopiirin kytkeminen 
vahvemmin/selkeämmin kumppanuuspöydän toimintaan. 



Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän perustehtävä: vaikuttamisen ja kehittämisen kanava, joka tekee 
näkyväksi järjestöjen merkityksen, toiminnan ja asiantuntijuuden sekä vaikuttaa järjestöjen asemaan maakunnassa.

• Jokaiselle vuodelle yksi toiminnan ja vaikuttamisen kärki

• Vuoden 2020 teemaksi valittu Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelma, johon kaikki alla 
olevat liitetään: 
• Kannanotto 1 kpl
• Kumppanuuspöydän teemoitettu tapaaminen 1 kpl
• Kansanedustajien tapaaminen

• Lisäksi 
• KS Tulevaisuusfoorumiin osallistuminen
• Esittelydiat kaikille käyttöön kumppanuuspöydästä
• Toimialakohtaiset verkostot kokoontuisivat vähintään kerran
• Kerätyn tiedon pohjalta vaikuttamistyön näkökulmasta tavattaisiin KS sairaanhoitopiiriä ja muita 

tahoja 
• Järjestöstrategian työstäminen infograafien pohjalta ja koottu tieto vaikuttamisen asioista
• Infograafit, joissa kuvattaisiin järjestöjä koskeva tieto: Järjestöt Keski-Suomessa infograafi



Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän päihde-
ja mielenterveystyön ja/tai työllisyydenhoidon 

järjestöedustajan valinta.



Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytään päihde- ja mielenterveystyön ja/tai työllisyysasioiden saralla 
toimiva järjestötyöntekijä! 
Edellytämme laaja-alaista asiantuntijuutta päihde- ja mielenterveystyön ja/tai työllisyyden hoidon järjestöaloilta 
sekä halua ja mahdollisuutta käyttää aikaansa kumppanuuspöydän työskentelyyn
3.2.2020 mennessä tulleet ehdotukset alla: 

Heikki Pokkinen

• Sovatek-säätiön kehittämispäällikkö
Yli 30 vuoden kokemus päihde- ja 
mielenterveyspalvelutyöstä ja niiden esimies 
ja kehittämistehtävistä. Hän on toiminut 
aiemmin Sovatek-säätiön 
kuntoutuspäällikkönä ja vastannut useiden 
hankkeiden ja projektien valmistelusta ja 
hallinnoinnista niin päihde- ja 
mielenterveyspalvelujen, vertais- ja 
kokemusasiantuntijuuden kuin työ- ja 
toimintakyvyn edistämiseen liittyvien 
toimintamallien kehittämiseksi.

• Esityksen tekijä: Sovatek-säätiön 
toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi 

• Ehdokkaan suostumus on. 

Elina Heiskanen

• Jyväskylän katulähetyksen valmennus- ja 
henkilöstövastaava. 
Heiskanen vastaa Katulähetyksen 
työvalmennus ja työllistämisen toiminnasta ja 
hänellä on vankka kokemus ja osaamista 
omalta saraltaan.

• Esityksen tekijä: Jyväskylän katulähetyksen 
toiminnanjohtaja Erkki Keski-Lusa

• Ehdokkaan suostumus on. 



Maakunnallisen tulevaisuuden sotekeskus-
ohjelma –hankkeen tilanne Keski-Suomessa



Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma

• Marinin hallituksen sote-
uudistuksessa tavoitteena 
vahvistaa perustason 
palveluja sekä siirtää 
painopistettä ehkäisevään 
työhön.

• Tavoitteen saavuttamiseksi 
sosiaali- ja terveysministeriö 
on käynnistänyt 
Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus -ohjelman.

• Ohjelma toteutetaan vuosina 
2020–2022.

• Valtionavustusta yhteensä 70 Me v. 2020 
• Maakunnalliset hankkeet. 
• Keski-Suomessa hakijana Jyväskylän 

kaupunki.
• Ohjausryhmänä kuntajohtajat.
• Painopisteet: (?)

• Palveluiden saatavuuden varmistaminen
• Palveluketjujen yhtenäistäminen ja palvelujen 

kehittäminen
• Lasten ja perheiden palvelujen integroiminen 

osaksi sote-keskusta 

• Järjestöjen ja maakunnan 
kumppanuuspöytä tehnee esityksen 
hankesisältöihin. 

https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus


Järjestöjen rooli Keski-Suomen 
sote-uudistuksessa
• K-S vaikuttavat järjestöt –hankkeen työ päättyy kesken vuotta. 

• Järjestöt olivat tiiviisti mukana uudistuksen valmistelussa, järjestöjen eri rooleja jäsennettiin 
ja asiantuntijuus tehtiin näkyväksi. Järjestöjen valmius asemoida toimintaansa uudelleen 
kehittyi. Syntyi järjestöjen keskinäistä, järjestöjen ja maakunnan sekä järjestöjen ja kuntien 
välistä kumppanuutta ja verkostoja. Järjestöjen ja kuntien yhteistyössä edistyttiin huimasti.  

• Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelmaan tulee rakentaa elävä yhteys 
järjestötoimintaan. 

• Tavoitteeksi ”Meijän sote-keskus”
• Matalan kynnyksen elämäntapaohjauksen vahvistamiseksi sekä hyvinvointi- ja terveyserojen 

kaventamiseksi lisätään monitoimijaista yhteistyötä. 
• Järjestöjen tekemä ennaltaehkäisevä työ (primaari ja sekundaaripreventio) linkitetään osaksi 

palvelutoimintaa. 
• Rakennetaan Tulevaisuuden sote-keskusta sekä nykyisiä palveluita monitoimijaisesti, järjestöt 

ja niiden verkostot sekä erityisasiantuntemus mukaan ottaen. 
• Arviointi ja seuranta oleellista! 

https://www.yhdistystori.fi/jarjestotietopankki/keski-suomen-jarjestotietoa/kuntatutka/


Keskisuomalaiset järjestöt alueellisessa 
hyvinvointiohjelmassa

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä 20.11.2019 



Maakunnallisen hyte-ohjelman ilmiöt
Hyvinvointi investointina ja elinvoimana 

• hyvinvointitalous (kärkenä maakuntaohjelmassa), ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen, palveluiden joustavuus, 
innovaatiot ja markkinatalous 

Hyvinvointia lähiympäristöstä ja yhteisöllisyydestä 

• rakennettu ja rakentamaton ympäristö , perhe ja muut läheiset, vapaaehtoistyön mahdollisuudet  

Työikäisen väestön (18-64-v) terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

• kansansairauksien preventio, työhyvinvointi, työssä jaksaminen (ennenaikaisten eläköitymisten vähentäminen), 
mielenterveyden edistäminen, nuorten siirtyminen työelämään, maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen 

• työikäisten omahoidon ja omasta terveydestä huolen pitämisen lisääminen 

Väestörakenteen muutoksen ennakointi ja siihen reagointi 

palvelurakenteen vaatimukset, ennakointi, reagointi , asuntokanta, asumismuodot, kunnan tilat 

Vastuullinen, aktiivinen ja osallistuva asukas 

asukkaiden omat toimet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja tuki niille, tieto sivistykseksi ja ymmärrykseksi ,opetus ja 
kulttuuri, ympäristö osallisuus 



Taustatietoa 

• Diojen sisältö on tuotettu järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän toimijoiden yhteistyönä. 

• Eri toimialojen edustajat ovat koonneet tietoa oman toimialansa järjestöistä. 

• Tietoja on koottu yhteen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydässä 20.11.2019. 

• Järjestöjen toiminnasta läheskään kaikilta osin ei ole tarkkoja tai vertailukelpoisia lukuja. 

• Näihin dioihin on koottu keskisuomalaisen järjestötoiminnan yleiskuvaa. Tietyn substanssin osalta tietoja on 
vain joko esimerkin omaisesti tai siltä osin kuin sillä on myös laajempaa merkitystä. 



Keski-Suomessa on yhteensä noin 5300 eri toimialoilla toimivaa 
järjestöä (yhdistykset, seurat, järjestöt). Toimialoittain jakauma on 
seuraava (luvut pyöristettyjä, lähde PRH): 

• vapaa-aika (sis. nuorisoyhdistykset) 750
• kulttuuri 750
• sosiaali- ja terveysala (ml eläkeläis- ja työllisyys) 500 
• liikunta ja urheilu 470
• toimiala muut 300
• politiikka 750
• ammatti ja elinkeino 800
• maanpuolustus ja kv suhteet 200 
• uskonto ja maailmankatsomus 80 

• Kunnittain eniten yhdistyksiä on Jyväskylän seudulla 

• Useat yhdistykset ovat rakentuneet liitto-, piiri- ja 
paikallistasoisesti. Liittotason toimijat ovat useimmiten pk-
seudulla ja merkittävä osa Keski-Suomen piirijärjestöjen 
toimistoista sijaitsee Jyväskylässä

• Keski-Suomessa on myös sellaista rekisteröityjen yhdistysten 
säännöllistä toimintaa, joilla kotipaikka ei ole Keski-Suomessa 
(mm. valtakunnallisten liittojen aluetoimistot ja –työntekijät).

• Lisäksi on huomioitava runsas, ja vireä vapaa kansalaistoiminta, 
minkä volyymeistä ei tässä ole tietoa.  

    

   
   

   
  

   
   

  
   

  

  

   

   

  

   

   

  
  

   

  

  

   

   

          

       

          
         

          

        

        

           

         
         

          

      

         

       
        

      
        

                

     

      

       

         





Järjestötoiminnan pääasialliset tulonlähteet
Järjestöjen tulot koostuvat  monesti useista eri tulonlähteistä. 

• Oma varainhankinta, jäsenmaksut, yritysyhteistyökumppanuudet, ministeriöiden valtionavustukset, Veikkaus (Veikkauksen 
tuottoja jakavat STEA ja AVIt), ETNO, ESR. 

Osalla järjestöjä toiminta on yhden rahoituslähteen varassa, ansaintamahdollisuudet niukat. 

Veikkauksen tuottoja: 

• STEA  jakoi 2019 7,7 Me keskisuomalaisten sote-järjestöjen toimintaan. 70 avustuksen saajaa, 91 hakijaa, avustukset 
841 000 – 13 000 euroa. 

• AVIen kautta 2018 yhteensä n. 560 000 euroa (lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta, nuorisotoimen kehittämis- ja 
kv-toiminta sekä liikunnallinen elämäntapa)

OKM ja Taiteen edistämiskeskus

• Avustuksia on lukumääräisesti paljon, mutta yksittäiset avustukset ovat pieniä (haitari muutamasta tonnista lähes 90.000 
euroon). Avustukset K-S festivaaleille ja kulttuuritapahtumille 2018: yhteensä 575500 euroa. 

Paikallisilla kyläyhdistyksillä LEADER-rahoitusta ja kuntien avustuksia.

HUOM- Lista ei ole kattava, mm. valtionavustukset eri ministeriöiden kautta puuttuvat. 

Kokonaisvaltainen tieto järjestöjen rahoituslähteistä puuttuu > tutkimushankkeen tarve! 

http://avustukset.stea.fi/reviews?year=2019


Keskisuomalaisilla järjestöillä arviolta ainakin 1600 työntekijää 
erilaisissa ja eri pituisissa työsuhteissa

• Sote-järjestöt joilla ei palvelutuotantoa (noin 450): yhteensä arviolta 70 (suurimmalla osalla ei yhtään työntekijää)

• Keskisuomalaiset sote-palveluntuottajajärjestöt (noin 60) arviolta 1300 (vuosi 2016)  

• Keskisuomalaiset yhdistysmuotoiset liikuntaseurat (27): päätoiminen hallinnollinen työntekijä, yhteensä n. 100 htv

• Nuorisojärjestöt (kuuluvat toimialaluokkaan vapaa-aika, yhteensä 750 toimijaa) noin 60 työntekijää

• Keski-Suomessa aktiivisesti toimivien monikulttuuristen- ja maahanmuuttajajärjestöjen (18kpl) palkattuja työntekijöitä 13 ja osa-

aikatyöntekijöitä 17 (esim. 2 tuntia viikossa ja muissa organisaatiossa keikkatyöntekijöitä)

• Kulttuuritoimijat: vastanneiden 13 yhdistyksen toiminnassa on noin 65 työntekijää

• Maakunnalliset yhteistoimintaorganisaatiot kuten KS Kylät, Kesli, KYT yhteensä noin 50 (Kytissä suuri osa määräaikaisessa 

hanketyössä) 

• Säätiöt: mm. Kihu, Likes, Gerocenter: yhteensä arviolta reilu 70.  

• Lisäksi valtakunnalliset sote-järjestöt joilla päätoimipiste (myös) Jyväskylässä: yhteensä noin 60, osa hanketyössä.



Jäsenet

Vapaaehtoiset

Tavoitetut

ihmiset

Jäseniä noin 100 000 

Vapaaehtoisia noin 100 000

PS. Palveluntuottajien rekisteröityjen asiakkaiden lisäksi tilaisuuksissa, 
avoimissa kohtaamispaikoissa, ruokapalvelutoiminnassa, 
kierrätyskeskuksissa ym. toimipaikoissa käy valtava määrä ihmisiä.

PS. Kulttuuritoimijoilla vuosittain järjestettäviä tapahtumia 350 ja 
osallistujia sekä yleisöä niissä on noin 70 000 henkilöä. 



Keskisuomalaisten kuntien ja 
järjestöjen yhteistyö 2019 

Lähde: KYTn hallinnoima Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt –hanke sekä TEA-viisari 2018 





Järjestöjentoimintaedellytyksiin ja toimintaan
vaikuttavat muutokset ja haasteet

Ajassa pysymisen haasteet

Ihmisten muuttuvat tarpeet, 

tavat ja tottumukset

Resurssien niukkuus. 

Rahoituksen lyhytsyklisyys 

ja epävarmuus. 

Eriarvoistuminen ja polarisaatio

Toimijoiden vähyys

Ihmisten tarpeiden ja ongelmien 

monimutkaistuminen 

Järjestöt hyvinvoinnin aukkojen 

paikkaajina. 

Asiakkaiden tilanteet kriisiytyneet.  

Järjestöjen tekemää työtä ja 

ehkäisevää hyte-toimintaa ei 

tunnisteta vakuuttavaksi



Järjestöjen varautumiskeinoja toimintaympäristön muutoksiin

Yhteistyö ja kumppanuudet. 

Uudet tai monipuolisemmat 

rahoituskanavat. 

Kestävien yhteisöjen rakentaminen 

ja tukeminen

Kaikkien osallistumisoikeuden 

turvaaminen

Heikommassa asemassa olevien 

ihmisten äänen esille tuominen.  

Asiakasosallisuuden vahvistaminen. 

Palveluiden yhdenvertaisen 

saatavuuden edistäminen ja 

yhteiskehittäminen

Järjestötoiminnan 

sosiaalisen ja taloudellisen 

arvon esille tuominen

Järjestön perustehtävän 

kirkastaminen tai 

uudistaminen. 

Uudet osallistumisen muodot.



Tulevaisuuden
kuva, jonka
eteen teemme
työtä

Järjestötoiminta tunnistetaan ja tunnustetaan osana 
palvelujärjestelmää sekä kuntien ja maakunnan 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä.

Keski-Suomi on jokaisen hyvinvointia ja terveyttä edistävä
maakunta, paikallisyhteisöt voivat hyvin, ihmisillä on 
mielekästä tekemista ja porukka johon kuulua. 

Järjestöjen sekä kuntien ja maakunnan
yhteistyörakenteet ja –resurssit säilyvät ja kehittyvät. 

Kaikkien osallistumisoikeudet turvataan ja ihmiset tulevat
kuulluiksi sekä voivat vaikuttaa myös järjestöjen kautta. 


