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Keski-Suomen sote-uudistus

Monesta hyvästä yhdeksi parhaista -hankekokonaisuus

• 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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Hyte: lakiesitykset, poimintoja 

• Sote-maakuntalaki
• Maakunta tukee asukkaiden hyvinvointia, joka kirjataan strategioihin 

• Sote-järjestämislaki
• Maakunta toimii yhdessä alueen kuntien kanssa ja tukee niiden hyte-

työtä (hyvinvointikertomus)

• Maakunta seuraa asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä

• Laaditaan hyvinvointiohjelma

• Sote-rahoituslaki
• Kunnalle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosa (toiminta- ja 

tulosindikaattorit)

• Maakunnalle myös hyte-lisäosa

1.10.2020



Järjestöistä sote-lakipaketissa

• Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen näkökulmasta sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyminen sote-maakunnille 
olisi merkittävä muutos.

• Oleellisen tärkeää mm. 
• Järjestöjen kaiken toiminnan tunnistaminen ja resurssit sekä vastuutahot

• Palvelutuotanto

• Järjestölähtöinen hyte-toiminta

• Vapaaehtois- ja vertaistoiminta

• Harrastus- ja virkistystoiminta

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen painopisteenä

• Sosten lausunto 

1.10.2020

https://sostekirje.soste.fi/archive/file/e71801fec59107a90f97a6b29709eb8b/sosten-sote-lausuntoluonnos-21.9.2020.pdf


Osallisuudesta sote-lakipaketissa

• 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.”

• Soste esittää lisäksi jokaiseen maakuntaan toimielintä sote-maakunnan ja järjestöjen 
yhteistyöhön

• STM/ STEA: ”Osallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota kaikissa 
maakunnallisissa sote-hankkeissa”.  
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Hyte, järjestöt ja osallisuus Tulevaisuuden 
sote-keskus –hankkeessa

• Tulevaisuuden sote-keskus-hanke
• Palvelut asiakaslähtöisemmiksi

• Etä- ja digipalvelut

• Ennaltaehkäisevän työn ja toimenpiteiden vahvistaminen

• Palveluketjujen yhtenäistäminen (Dm, mt ja päihde, palliatiivinen saattohoito)

• Ongelmien ennaltaehkäisy

• Asiakas aktiivinen toimija oman hyvinvoinnin edistäjänä

• Lasten ja perheiden palveluiden integroiminen sote-keskuksiin
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Hyte, järjestöt ja osallisuus 
Rakenneuudistus –hankkeessa

• Rakenneuudistus- hanke
• Tiedolla johtamisen kehittäminen ja tuki (maakunnalliset hyvinvointi-indikaattorit)

• Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto

• Maakunnallinen hyvinvointiohjelma ja toimintamallin luominen 

• Kuntien hyvinvointityön tukeminen, käytäntöjen yhdenmukaistaminen

• Maakunnallinen järjestöyhteistyön strategia

• Kuntien järjestöyhteistyön tukeminen ja käytäntöjen yhtenäistäminen

• Tarvitaan nykytilan selvitys järjestöyhteistyön rakenteista ja yhteistyön tarpeista

• Maakunnallinen osallisuuden toimintamalli

1.10.2020
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Hyvinvointi investointina ja 
elinvoimana

Hyvinvointia lähiympäristöstä ja 
yhteisöllisyydestä

Työ ja työllistymiskyky 
terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäjänä

Väestörakenteen muutoksen 
ennakointi ja siihen reagointi

Vastuullinen, aktiivinen ja 
osallistuva asukas

ELNYMPÄRISTÖ

- kaavoitus

- luonto

Maakunnallinen hyvinvointiohjelma
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HYVINVOINTI 
STRATEGIOISSA JA 

PÄÄTÖKSENTEOSSA

Strategiat

Ohjelmat

Päätöksenteko

Hyvinvointi-kertomukset

Kunnan Hyte rakenteet

Maahanmuuton tuki

HYVINVOINTIA 
TUKEVAT PALVELUT

SOTE-palvelut

Digipalvelut

Sähköinen asiointi

Hyvinvointipalvelut

Kunnan ja yksityisen 
palvelut

Järjestöjen tuottamat 
palvelut

Työllisyyspalvelut

Kulttuuri

Elinkeino

HYVINVOINTI JA 
OSALLISUUS 
YHTEISÖISSÄ

Järjestöt

Harrastukset

Osallisuusmahdollisuudet

Yksinäisyyden ehkäisy

HYVINVOINTIA 
EDISTÄVÄ 

ELINYMPÄRISTÖ

Kaavoitus

Lähipalvelut

Lähiliikuntapaikat

OMAEHTOINEN 
HYVINVOINNIN 
EDISTÄMINEN

Omasta ja läheisten 
hyvinvoinnista 
huolehtiminen

Työterveys

Liikunta

Eri tasot ja organisaatiot huomioiden



Kunnan hyvinvointikertomustyö
• Hyvinvointikertomuskauden 2017-2020 päättäminen

• Laaja raportti väestön hyvinvoinnin tilasta päättävälle valtuustolle ja ohjeet 
uudelle valtuustolle =hyvinvointikertomus (indikaattoritieto ja tehdyt 
toimenpiteet sekä niiden arviointi)

• Uusien valtuutettujen hyvinvointisuunnitelma (2021-2024) kertomuksen 
pohjalta (tavoitteet, toimenpiteet ja vastuutahot)

TAI

• Päättävälle valtuustolle suppeampi raportti väestön hyvinvoinnin tilasta ja 
uuden valtuuston kanssa hyvinvointikertomus + hyvinvointisuunnitelma

• Tavoitteena, että laaja hyvinvointikertomus (2021-2024) työn alla syksyllä 2021, 
pohjana maakunnallinen hyvinvointiohjelma

• Hyvinvointikertomuksen laadinta laajalla pohjalla (virkamiehet kunnan eri 
hallinnonaloilta ja luottamushenkilöt, lisäksi mukaan järjestöt ja kuntalaiset)
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Sote

Hyte

Osallisuus

Kohti järjestöyhteistyön strategiaa

• Strateginen taso

• Vaikuttamistoiminta

• Valtakunta-alueellinen taso

• Palvelujärjestelmän taso

• Asiakkaan/ asukkaan taso

• Ammatillinen toiminta

• Vapaaehtois- ja vertaistoiminta

• Harrastustoiminta

• Mitkä asiat voidaan hoitaa 
maakunnan tasolla ja missä 
tarvitaan alueellista käsittelyä? 

• Mitä asioita käsitellään missä, 
milloinkin, missä järjestyksessä ja 
kenen kanssa? 

• Tarvitaanko sote-järjestöjen 
kumppanuuspöytä tms? 
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Kohti osallisuutta

”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 

18.9.2020



Järjestö: Tee ainakin nämä

• Laita verkkosivut kuntoon ja ajan tasalle.

• Kirjaudu Yhdistystori.fi –alustalle
• Muista asia- ja hakusanat. 

• Ilmoittaudu uudistuksen jakelulistalle linkin kautta.

• Osallistu verkostoihin ja uudistuksen tilaisuuksiin. 

• Oleellista järjestöjen keskinäinen yhteistyö. 

18.9.2020

Seuraa uudistusta!

• www.soteuudistus.fi

• jyvaskyla.fi/sote-uudistus

• Facebook: @keskisuomensoteuudistus

• Twitter: @sotekeskisuomi

• Instagram: @keskisuomensoteuudistus

• #soteuudistuskeskisuomi

• #sote

• #tulevaisuudensote

• #soteuudistus

Ilmoittaudu jakelulistalle linkin kautta. 

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
http://www.soteuudistus.fi/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jyvaskyla.fi%2Fsote-uudistus&data=02%7C01%7C%7C73f82cafb05b4456e71c08d8639ec6a4%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637368880877495745&sdata=RuvxIL%2FZ7oGXUFdL5ufVbBCOtSzIVPKgMrRq5bMfLIE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkeskisuomensoteuudistus.fi&data=02%7C01%7C%7C73f82cafb05b4456e71c08d8639ec6a4%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637368880877495745&sdata=iwt93ODCfCfbL4Vj9KutEB5gpkKo%2FK%2FCAMVUI%2F5BoOE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsotekeskisuomi&data=02%7C01%7C%7C73f82cafb05b4456e71c08d8639ec6a4%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637368880877505698&sdata=KXwlmyJEfqRZFu5ZpvcquPzDM%2F3MhnEdNFUzwG%2B5IaI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkeskisuomensoteuudistus%2F&data=02%7C01%7C%7C73f82cafb05b4456e71c08d8639ec6a4%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637368880877515648&sdata=6VibQhrUjC%2ByP6mYevu6z0sJnoHa2jBxMGql%2FlvR2jo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FGBSLBuxbtiwsHdas7&data=02%7C01%7C%7C73f82cafb05b4456e71c08d8639ec6a4%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637368880877485779&sdata=5%2B5vcz6gZXXSLu%2BcYLL49EdJ3RQw1QlhD56lplkPvxo%3D&reserved=0


Uutiskirjeitä
Sote-uudistuksen uutiskirje

• Kaikkea sote-uudistuksesta,  ilmestyy tarvittaessa. 

• Tilaa kirje tästä

STM:n uutiskirje

• Kattava katsaus ministeriön toiminnasta, noin kuusi kertaa vuodessa. 

• Tilaa kirje tästä

THL:n uutiskirje

• Kattava katsaus THL:n toiminnasta ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmasta, 2 – 3 viikon välein

• Tilaa kirje tästä

Innokylän uutiskirje

• Tietoa Innokylän ajankohtaisia asioista, tapahtumista ja palveluista, neljä kertaa vuodessa

• Tilaa kirje tästä

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ajankohtaiskirje

• tiiviissä paketissa sähköpostiviestinä päällimmäiset uutiset ja tapahtumat, joka toinen perjantai

• tilaa kirje tästä

1.10.2020

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsoteuudistus.fi%2Fuutiskirjeen-tilaus&data=02%7C01%7C%7C2c0a693d11314221221908d854bd8797%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637352520291174353&sdata=NGduSoWGQe9uho%2BKMdwumRRKvZSjLdq%2FUVrBtGmnhfM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstm.fi%2Fuutiskirjeet&data=02%7C01%7C%7C2c0a693d11314221221908d854bd8797%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637352520291174353&sdata=Ck40bOtszSPnEInmsAOV0DCtnj7kE8zjHDgprQF3mxc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthl.fi%2Ffi%2Fajankohtaista%2Fuutiskirjeet&data=02%7C01%7C%7C2c0a693d11314221221908d854bd8797%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637352520291184355&sdata=x0ffe9qvcj76msoS7a7gMaXeY8DSO37TQwc%2BSIXrSu0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finnokyla.fi%2Ffi%2Ftilaa-innokylan-uutiskirje&data=02%7C01%7C%7C2c0a693d11314221221908d854bd8797%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637352520291194343&sdata=BFazbvp5eSBCoU5bydezHZevC4fCKcO8O97mStwwBMI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flink.webropolsurveys.com%2FParticipation%2FPublic%2Febd3c4b9-82c5-499f-ad5c-cc08a2cdcf2a%3FdisplayId%3DFin1927178&data=02%7C01%7C%7C2c0a693d11314221221908d854bd8797%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637352520291204623&sdata=TBYS75lDEHb0EFFsF%2FO%2FHE3LDTEgPjsLGzdphrN992I%3D&reserved=0


Järjestöt tulevaisuuden sotessa –tilaisuus 
Torstaina 19.11.2020 klo 13.00-15.30

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen päätöstilaisuus 

- siltaus Keski-Suomen sote-uudistukseen

Ilmoittautuminen pe 13.11. mennessä linkin kautta. 

Lisätietoja

• hanketiedottaja Henna Takala, KS vaikuttavat järjestöt, henna.takala@kyt.fi tai 050 514 6024

• projektipäällikkö Anne Astikainen, Keski-Suomen sote-uudistus, järjestöyhteistyö ja osallisuus, 
anne.astikainen@jyvaskyla.fi tai 050 312 5271

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille – tervetuloa! 

KYT ry/ Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt –hanke & Keski-Suomen sote-uudistus

1.10.2020

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DXNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHD2XrmSGmihDjt1AvByqIkpURjRGQTFXMk9TSFM1WVBMTVNRWlc3VlRGRC4u&data=02%7C01%7C%7C8dbf6737b9ce4128e01608d8645c22f4%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637369694177405082&sdata=i%2B2CsvhB7RfevVWQkHC6ptk%2BaCdlADWKkK1QfwGOSfM%3D&reserved=0
mailto:henna.takala@kyt.fi
mailto:anne.astikainen@jyvaskyla.fi


Keskustelua Kiitos! 

Järjestöjen 

- toiveista

- resursseista

- tiedontarpeista

- liittymäkohdista 

soteuudistukseen liittyen. 

• Nina Peränen

• nina.peranen@jyvaskyla.fi

• 014-266 9697

• 050 312 5428

• Anne Astikainen

• anne.astikainen@jyvaskyla.fi

• 014 - 266 9695

• 050 - 312 5271

1.10.2020

mailto:nina.peranen@jyvaskyla.fi
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