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Toiminta 2020 
• Ydintehtävä ja tarve kirkastettu 

• Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä on vaikuttamisen ja kehittämisen kanava, joka tekee 
näkyväksi järjestöjen merkityksen, toiminnan ja asiantuntijuuden sekä vaikuttaa järjestöjen 
asemaan maakunnassa.

• Sopimus KS liiton kanssa tekeillä 

• Vuoden painopisteet valittu ja niiden eteen tehty työtä  
• Tulevaisuuden sote-keskus
• Maakunnan hyte-työ 
• KS Järjestöstrategia > muistettava hyödyntää! 

• Esittelydiat päivitetty > muistetaan verkostoviestintä, liitetään KS liiton ja KS shp:n sivuille

Kaipaa vielä kehittämistä/ tekemistä  

• Ulkopuoliset asiantuntijat ja yhteistyö (kunnanjohtajien/ maakuntavaltuuston/ kansanedustajien 
tapaamiset, KS SHP, KS liitto)

• Kannanotot, teemoitetut tapaamiset. 

• Viestinnän kehittäminen – viestintäsuunnitelma

• Verkostoviestintä, esittelydiat (myös KS liiton sivuille)

https://www.yhdistystori.fi/assets/files/sites/4/2020/05/J%C3%A4rjest%C3%B6areenan-ja-kumppanuusp%C3%B6yd%C3%A4n-esittelydiat-12.5.2020-.pdf


KS liiton ja kumppanuuspöydän yhteistyösopimus
Toimitetaan kokonaisuudessaan kumppanuuspöydän jäsenille
sopimuksen valmistuttua



Tulevaisuuden sote-keskus ja järjestöt

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän ehdotukset 12.2.2020

• Järjestöt tulee ottaa mukaan hoito- ja palvelukokonaisuuksien luomiseen sekä 
kehittämiseen. Tehdään selkeä malli siitä, miten järjestöt ja kokemusasiantuntijat 
otetaan mukaan. Prosessin eri vaiheisiin kirjataan mm. vertaistuen osuus ja 
paikka. Palveluohjauksen sisällöt laajennetaan kattamaan järjestöjen hyte-
toiminnan lisäksi myös kulttuuri- ja liikuntapalvelut.

• Järjestöille tarjotaan tila ja paikka sote-keskuksessa, esim. vertaisryhmien 
kokoontumisille

• Järjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön resursoidaan maakunnallisen 
hankkeen budjetista varoja. Tämä varsinkin siksi, että STM on esittänyt Keski-
Suomen ohjelman yhdeksi kärjeksi järjestöyhteistyötä.

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeessa 3.4.2020 laadittu, tarkennettu 
ehdotus järjestöjen roolista ja resursseista sote-uudistuksessa: Järjestöjen rooli ja 
resurssit tulevassa sote-uudistuksessa 3.4.2020 aa

https://www.yhdistystori.fi/2020/02/20/jarjestot-maakunnallisessa-tulevaisuuden-sotekeskus-ohjelmassa/
https://www.yhdistystori.fi/assets/files/sites/4/2020/04/J%C3%A4rjest%C3%B6jen-rooli-ja-resurssit-tulevassa-sote-uudistuksessa-3.4.2020-aa.pdf


Mikael Palolan kommentti 7.4.20 ehdotuksiimme 
• Olette koonneet hyvän paketin. 

• Rakennehankkeen osa-alueen 1 toimenpiteisiin on tarkoitus sisällyttää järjestöyhteistyöhön 
liittyviä asioita. Hankkeelle on tarkoitus perustaa hanketoimisto. Järjestöyhteistyöhön liittyviä 
tehtäviä on alustavasti ajateltu sisällytettäväksi hanketoimistoon palkattavan henkilöstön 
tehtäviin/toimenkuviin. Kaikki on kuitenkin vielä auki. 

• Tässä alustavaa luonnostelua hankesuunnitelman järjestöyhteistyötä koskevasta toimenpiteestä

• Toimenpide x: Määritellään ja otetaan käyttöön maakunnallinen sekä alueelliset osallisuutta 
edistävät toimintamallit – ja -käytännöt. Toimintamallien ja käytäntöjen pohjana käytetään 
maakunnan järjestöareenan ja kumppanuuspöytien ja maakunnan alueella käytössä olevien 
kehittäjäasiakas-toimintamalleja ja käytäntöjä sekä valtakunnallisia (mm. Sokra-hankeen) malleja. 
Laaditaan maakunnallinen järjestöyhteistyön strategia sekä sitä täydentävät 
järjestäjäorganisaatiokohtaiset toimeenpanosuunnitelmat. Järjestöjen kiinnittymistä nykyisten 
organisaatioiden toimintaan vahvistetaan nimeämällä järjestöille kustakin organisaatiosta ja 
niiden kehittämishankkeista selkeä vastinpari, jonka kanssa suunnittelutyötä toteutetaan. 
Hanketoimistoon nimetään järjestöyhteistyön koordinoinnista ja kehittämisestä vastaava.



Maakunnan hyvinvointityö
Hyvinvointiohjelma pohjautuu ilmiöihin
• Viisi painopistettä, joiden työryhmiin pääsee mukaan! 

1. Hyvinvointi investointina ja elinvoimana
2. Hyvinvointia lähiympäristöstä ja yhteisöllisyydestä
3. Työikäisen väestön (18-64 v) terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
4. Väestörakenteen muutoksen ennakointi ja siihen reagointi
5. Vastuullinen, aktiivinen ja osallistuva asukas

• Ennen juhannusviikon kokousta pienryhmät kokoontuvat ja pohtivat:  
o keskeiset teemaa kuvaavat mittarit (tarvitaanko uutta tietoa?) 
o teemojen kokonaisuuksien tarkempi kuvaus 
o tarvitaanko ryhmään ulkopuolisia asiantuntijoita? 

• Syksyllä työpaja, missä jokainen ryhmä esittelee työskentelyn satoa ja 
kaikilla on kommentointimahdollisuus. 



Keski-Suomen järjestöstrategia 
• Keski-Suomen järjestöstrategian työstämistä oli tarkoitus jatkaa 18.5. 

Poikkeustilanteen vuoksi tapaamisen aihe on muuttunut. Alla kutsu 
tilaisuuteen:

• Arvoisa Järjestöareenan väki,
• Toukokuulle suunniteltu työpajatapaaminen on koronatilanteen takia 

muutettu verkkotapaamiseksi, ja tilaisuuden aihe on vaihtunut. 
Verkkotapaaminen maanantaina 18.5.2020 klo 9.00-11.00. 
Poikkeustilanteen vaikutukset järjestöjen toimintaan sekä 
toimintaedellytyksiin nyt  ja tulevaisuudessa: yhteistä keskustelua! 
Ilmoittaudu mukaan keskustelemaan 11.5.2020 mennessä: 
http://kyt.fi/areena/

• Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki tilaisuuteen sähköpostitse. 
Verkkotapaaminen toteutetaan ZOOMissa.

• Tapaamisesta saattaa nousta ajatuksia myös strategiatyöhön. Muutoin 
Keski-Suomen järjestöstrategian työstäminen siirtyy syksylle. 



Toimialakohtaiset verkostot ja niiden kuulumiset

• Vammaisjärjestöjen verkosto: fyysinen kokoontuminen peruuntui, 
tietoja vammaisjärjestöistä on koottu ja tuloksista tehdään infograafi. 
Keski-Suomessa on noin 40 vammaisjärjestöä/yleishyödyllistä. 
Lokakuulle on suunnitteilla seuraava iso kokoontuminen.

• Kulttuurijärjestöt: kevään kulttuuri- ja nuorisojärjestöjen yhteinen 
tapaaminen peruuntui.

• Verkostojen kuulumisiin palataan syksyllä. Kaikkia ei ehditty käydä nyt 
läpi.



Maakunnallisten verkostojärjestöjen neuvottelukunnan 
kuulumiset
Maakunnallisten verkostojärjestöjen neuvottelukunta perustettu

• Neuvottelukunnassa olevat verkostojärjestöt edustavat laajasti maakuntien järjestökenttää, ja 
neuvottelukunnan ytimessä ovat sosiaali- ja terveysjärjestöt.  

• Neuvottelukunnassa on kustakin maakunnasta yksi edustaja. Neuvottelukunta on ensimmäinen 
kaikki maakunnat kattava sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyörakenne ja se on perustettu 
sosiaali- ja terveysturvayhdistysten yhteistyöelimen, Sotunetin aloitteesta. 

• Neuvottelukunta edistää maakuntien järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä maakuntien ja 
valtakunnallisen vuoropuhelua. Toiminnan tavoitteena on tukea maakunnissa toimivien 
järjestöjen toimintaedellytyksiä sekä vahvistaa niiden äänen kuulumista valtakunnallisessa 
vaikuttamistoiminnassa.

• Ajankohtaista on järjestöjen toimintojen turvaaminen osana maakunnissa toteutettavaa 
soteuudistusta.

• Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan toimintaa suunnittelee työvaliokunta, joka 
työskentelee ilman erillistä resurssia. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Veli-Matti 
Ahtiainen Lapista, varapuheenjohtajana Marja Manninen Uudeltamaalta ja muina jäseninä Anne 
Astikainen Keski-Suomesta ja Milja Karjalainen Satakunnasta. Työvaliokunnan jäsenenä ja 
neuvottelukunnan sihteerinä toimii Elina Pajula Pohjois-Karjalasta, joka  on myös yhteyshenkilö 
neuvottelukuntaa koskevissa asioissa:

• elina.pajula@pksotu.fi, puh. 050 5587460

mailto:elina.pajula@pksotu.fi

