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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  

• Ydintehtävän ja tarpeen kirkastaminen, valinnat – toimintasuunnitelma!
• Ulkopuoliset asiantuntijat, kunnanjohtajien/ maakuntavaltuuston/ kansanedustajien tapaamiset, KS 

tulevaisuusfoorumiin osallistuminen, verkostojen ylläpito, kannanotot, teemoitetut tapaamiset. Tehdään 
asioita yhdessä yhteisten tavoitteiden mukaan yhteistyössä KS SHP, KS liitto, maakuntaliitto, kunnanjohtajat, 
kansanedustajat. 

• Toiminnan kehittäminen - järjestöstrategian hyödyntäminen, jotta sitä varten tehty työ olisi vaikuttavaa.

• Viestinnän kehittäminen - viestintäsuunnitelma, Kumppanuuspöydän "hissipuheen" 
kehittäminen. 

• Verkostoviestintä, esittelydiat (myös KS liiton sivuille) 

• Rakenteellinen kehittäminen - maakunnan ja sairaanhoitopiirin kytkeminen 
vahvemmin/selkeämmin kumppanuuspöydän toimintaan. Tasaisemmin tapaamisia jne.

> Työstetään yhdessä eteenpäin kehittämiskohteita ja sovitaan, kuinka esittelemme Keski-Suomen 
järjestöareenalle arviointimme tuotokset. 



Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä syksy 2019 – vuosi 2020

Keski-Suomen järjestöstrategia

Alueellinen hyvinvointiohjelma

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

mallimaakunta

Hankkeen tehtävänä on varmistaa järjestöille 
tunnustettu asema ja tarkoituksenmukainen rooli 

maakunta- ja sekä nykyisissä ja tulevissa.

Toimiala-
kohtainen 

tieto 

Toimiala-
kohtaiset 
verkostot

SWOT

Maakun
allinen hyte-
ryhmä 19.12.

Maakunnallisen 
hyte-ryhmän 
pieni ryhmä 

26.11.

KS 
Järjestöstra-
tegian runko

KS Järjestöstra-
tegian sisältö + 
osallistaminen  

Alueellinen 
hyte-ohjelma

Järjestöistä 
numeroita,
osallistujia, 
luokittelua, 
volyymeja, 

järjestöt 
kunnittain

Asiat, joiden eteen 
järjestöt toimivat ja 

vaikuttavat. 
KS  järjestö-

strategia

Alueelliseen 
hyte-

ohjelmaan iso 
kuva 


