
Osallisuus ja järjestöyhteistyö 
sote-uudistuksessa



Sote-uudistus
Mikä muuttuu edelliseen nähden? 

• Valinnanvapausmalli pois

• Maakunnan oma tuotanto korostuu

• Järjestäjää ja tuottajaa ei ole pakko 
erottaa toisistaan

• Monialainen maakunta pois

• Vain sote ja pelastustoimi

• Uudenmaan erillisratkaisu

Vaikutukset järjestöihin? 
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• Tärkeää muistaa, että yhteisenä 
intressinä on asukkaiden hyvinvointi

• Järjestöjen keskinäinen yhteistyö on 
todella tärkeää 

• Uudistus voi näyttäytyä järjestöille eri 
alueilla eri tavoin

• Myös järjestöt ovat organisoituneet ja 
toimivat hyvin eri tavoin

• Yhteistyökumppani kuitenkin vaihtuu 
monissa kohdin kunnasta 
maakunnaksi 
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Keski-Suomen sote-uudistus

Monesta hyvästä yhdeksi parhaista –hankekokonaisuus

1. Olemassa olevien sote-palveluorganisaatioiden toiminnan tuki

2. Olemassa olevien sote-palveluorganisaatioiden yhteistyön tuki

3. Toiminnan yhtenäistäminen ja valmistautuminen sote-maakunnan syntyyn.

”Keskitymme kuntien nykyisten toimintojen tukemiseen”. Lue blogi. 

Tulevaisuuden sote-keskus (10.8.2020-31.12.2022)
• Ohjelmajohtaja Tiina Koponen

Rakenneuudistus (10.8.2020-30.11.2021)
• Hankejohtaja Mikael Palola
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https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus/sotea-sotesta-riippumatta


Osallisuudesta

• Sote-lakipaketissa osallisuuteen ja demokratiaan liittyvät riskit todettu, tehty 
konkreettisia ehdotuksia riskien minimoimiseksi sekä rakenteiden luomiseksi. 

• ”Esityksellä merkittäviä vaikutuksia demokratiaan, asukkaiden vaikutusmahdollisuuksiin 
sekä poliittiseen toimintakulttuuriin ja –järjestelmään”. 

• ”Vaikutukset riippuvat merkittävästi siitä, millaiseksi sote-maakuntien toiminta ja muun 
muassa toimielin- ja päätöksentekorakenteet muodostuvat ja missä määrin sote-
maakunnissa otetaan käyttöön lain mahdollistamia osallistumis- ja vaikuttamistapoja ja 
miten niitä eri sote-maakunnissa sovelletaan.”

• STM/ STEA: ”Osallisuuden toteuttamiseen yhdenvertaisesti ja erilaisia 
menetelmiä hyödyntäen tulee kiinnittää erityistä huomiota kaikissa 
maakunnallisissa sote-hankkeissa”.  
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Osallisuus Keski-Suomen sote-
uudistuksessa 

”Luodaan ja otetaan käyttöön 
maakunnallinen ja alueelliset osallisuutta
edistävät toimintamallit ja käytännöt.”

”Varmistetaan kansalaisten osallisuus ja 
se, että kaikki järjestämisvastuulliset 
organisaatiot voivat hyödyntää järjestöjä, 
kokemusasiantuntijoita ja 
kehittäjäasiakastoimintaa oman 
toimintansa kehittämisessä.”

• Maakunnallinen osallisuusfoorumi

• Keski-Suomen järjestöareena 

• Järjestöjen ja maakunnan 
kumppanuuspöytä

• Kehittäjäasiakasryhmät

• Nuorisovaltuusto, neuvostot

• Kohtaamispaikkaverkosto

• Asiakasraadit

• Asukkaat

• Kokemusasiantuntijaverkosto

• Järjestöjen verkostot

• Osallisuutta tukeva viestintä 
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Järjestöyhteistyö Keski-Suomen sote-
uudistuksessa

Laaditaan maakunnallinen järjestöyhteistyön 
strategia sekä sitä täydentävät 
järjestäjäorganisaatiokohtaiset 
toimeenpanosuunnitelmat.

Maakunnan asukkaat ja maakunnan monipuolinen 
järjestökenttä otetaan mukaan hankkeen 
toteuttamiseen.

Luodaan toimintamallit ja käytännöt, joilla 
varmistetaan, että kaikki järjestämisvastuulliset 
organisaatiot voivat hyödyntää järjestöjä 
toimintansa kehittämisessä. 

Kehittämisessä hyödynnetään järjestöjen 
kumppanuuspöytää ja järjestöjen verkostoja sekä 
kokemusasiantuntijoita ja kehittäjäasiakasryhmiä. 
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Olemassa olevan 

toiminnan tuki ja  

kehittäminen

Yhteneväiset 

käytännöt sote-

maakunnassa



Järjestöyhteistyötä mm. näissä – missä muualla? 

PALVELU-
KETJUJEN 
YHTENÄISTÄ-
MINEN 

LASTEN, 
NUORTEN JA 
PERHEIDEN 
PALVELUIDEN 
LIITTÄMINEN 
OSAKSI SOTE-
KESKUSTA

VASTAANOTTO-
PALVELUJEN 
SAATAVUUDEN 
PARANTAMINEN
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Päihde- ja 

mielenterveyspalvelut

• Mielenpolut.fi

• Perustason, 

erityistason ja 

järjestöjen roolit  

• Meijän Mieli –hanke

Palliatiivinen ja saattohoito

• Osaamiskeskus maakuntaan

• Keski-Suomen syöpäyhdistys 

• Syöpäjärjestöjen saattohoidon 

vapaaehtoiset

Diabetes

• Elämäntapaohjaus

• Ryhmävastaanotot

• Sähköinen omahoidon 

seuranta

• Diabetesliitto ja –yhdistys, 

urheiluseurat, eläkeläisjärjestöt

• Varhainen tuki, hyte

• Matalan kynnykset mt-palvelut

• Perhekeskusten kohtaamispaikat 

• Parisuhde- ja eroauttaminen 

• Seurustelu-, lähisuhde- ja 

perheväkivallan ehkäisy

• Paikallinen kunta-järjestöyhteistyö

• Kuntien perhekeskusverkostot 

• LUMO-hanke

• Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen

• Palveluohjaus

• Sähköiset työkalut ennaltaehkäisyn ja 

omahoidon tueksi

• PAKU-hanke

KUNTIEN MUUT 

KEHITTÄMIS-

TARPEET 



Tästä eteenpäin

Täsmennetään ja aikataulutetaan 
järjestöyhteistyö

Järjestöt saadaan mukaan 

• Aktiivinen viestintä

• Tilaisuudet 

• Työpajat 

• Verkostot

• Löydettävyys oleellista! 

• Huomioidaan järjestöt

• Osallisuuden luojina

• Palveluiden käyttäjien äänenä

• Edunvalvojina

• Asiantuntijoina 

• Vertaistuen tarjoajina

• Palveluntuottajina
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Järjestö: Tee ainakin nämä
Laita verkkosivut kuntoon ja ajan tasalle.

Kirjaudu Yhdistystori.fi –alustalle, muista asia- ja hakusanat. 

Seuraa uudistuksen some-kanavia ja verkkosivuja.

jyvaskyla.fi/sote-uudistus

Facebook: @keskisuomensoteuudistus

Twitter: @sotekeskisuomi

Instagram: @keskisuomensoteuudistus

#soteuudistuskeskisuomi

Ilmoittaudu uudistuksen jakelulistalle linkin kautta.

Osallistu verkostoihin ja uudistuksen tilaisuuksiin! 
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http://www.jyvaskyla.fi/sote-uudistus
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkeskisuomensoteuudistus.fi&data=02%7C01%7C%7Cbb83b73230174d38103008d8594e1b69%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637357539286449300&sdata=ApiBkbBuvQsJUDHf4kehEOGsBH0G%2B0bO9kUbtJdNazU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsotekeskisuomi&data=02%7C01%7C%7Cbb83b73230174d38103008d8594e1b69%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637357539286449300&sdata=e1uU%2BCXeMz%2FADe05M57sEmKIcxzcR1hLW5yr1dCXZF8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkeskisuomensoteuudistus%2F&data=02%7C01%7C%7Cbb83b73230174d38103008d8594e1b69%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637357539286459256&sdata=XjL37DRazb5s5YCOm7LL%2BVwqQD80sK%2F1VlU1KAYVrq4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FGBSLBuxbtiwsHdas7&data=02%7C01%7C%7C10563cff34d4424d722908d852e929fe%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637350508682442165&sdata=eOR1GOyK1fPD6o2rR5Zjm4Ql6cWI1AAZopkAnKHnhNQ%3D&reserved=0


Keskustelua

Toiveita

• Miten parhaiten osallistamme 
ja pidämme järjestöjä ajan 
tasalla sote-uudistuksessa?

• Muita toiveita?  

Ehdotuksia 

• Konkreettisia ehdotuksia? 

• Mitä KS Järjestöareenan 
toimijat tekevät? 
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Kiitos! 
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