
Järjestöjen ja maakunnan 
kumppanuuspöytä 22.10.2020



▪ Kumppanuuspöydän jäsenten valinta kaudelle 2021-

2022

▪ Keski-Suomen sote-uudistus, ajankohtaiset 

▪ Muut mahdolliset asiat 

▪ Keski-Suomen strategia (vuoreen 2050) 



Kumppanuuspöydän 
järjestökokoonpano 

2019 - 2020

Liikunta: 

Petri Lehtoranta

Keski-Suomen Liikunta ry

Eläkeläisjärjestöt: 

Maija Piitulainen 

Keski-Suomen 
eläkeläisjärjestöjen 

neuvottelukunta

Potilas- ja 
kansanterveysjärjestöt: 

Kristiina Pigg

Keski-Suomen 

Sydänpiiri ry

Vammaisjärjestöt: 

Tarja Honkanen

Invalidiliitto ry

Nuorisojärjestöt: 

Sirkka Suomäki 

Suomen 4H-liitto ry,

Keski-Suomi

Lapsi- ja perhejärjestöt 

Raisa Ojaluoto

Suomen Monikkoperheet 
ry

Omaisjärjestöt

Vaula Ollonen 

Mielenterveysomaisten 
keskusliitto - FinFami

Päihdetyön järjestöt 

Heikki Pokkinen

Sovatek-säätiö

Kylä- ja asukastoiminta:

Kaisu Kumpulainen

Keski-Suomen Kylät ry

Järjestöjen järjestöt: 

Anne Astikainen, 

Keski-Suomen Yhteisöjen 
Tuki ry

Maahanmuuttajajärjestöt:

Emmanuel Sibomana

Paremmin Yhdessä ry

Kulttuurijärjestöt: 

Riina Kylmälahti

Suomen Nuorisoseurat ry 
Keski-Suomi

Työllisyysjärjestöt

Elina Heiskanen

Jyväskylän katulähetys ry



Kumppanuus-
pöydän jäsenten 

valinnat 
2021-2022

▪ Kumppanuuspöytä käsittelee hakuilmoituksen ja 

hakulomakkeen ja tekee tekstiin mahdolliset korjaukset 

kokouksessaan 22.10.

▪ Ilmoitus julkaistaan Yhdistystorilla 23.10.

▪ Haku auki 7.12. asti. 

▪ Tieto lähetetään ensimmäisenä Areenan postilistalle 

(Tiina ja Anne allekirjoittajina, lisätietojen antajina) ja sen 

jälkeen itse kukin voi viestiä verkostoissa/kanavissa. 

▪ Myös jatkamaan halukkaat kumppanuuspöydän nykyiset 

jäsenet hakevat lomakkeella. 

▪ https://docs.google.com/forms/d/1lfVa-

lkUlT7hXqQBokGlEDpazgwKBrMWNzy-

LkmEBt4/edit?usp=sharing

▪ Seurataan kertymää aktiivisesti hakuajan aikana

▪ 9.12. kokouksessaan kumppanuuspöytä käsittelee 

ehdokkaat ja laatii ehdotuksen KS Järjestöareenalle

▪ 16.12. Areenan kokouksessa valinta.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1lfVa-lkUlT7hXqQBokGlEDpazgwKBrMWNzy-LkmEBt4%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7C%7C2fabe52f82c84e23b9da08d874c079a2%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637387717335274604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FphErbuPYOizmpG5g3x0BAJ0Q8P0e42fjoZ2AAIfxD0%3D&reserved=0


Järjestöjen ja maakunnan 
kumppanuuspöytä on 

vaikuttamisenja kehittämisen
kanava, joka tekee näkyväksi

järjestöjen merkityksen, 
toiminnan ja asiantuntijuuden 

sekä vaikuttaa järjestöjen 
asemaan maakunnassa.

▪ Mitä painotamme valinnoissa kaudelle 2021-2022? 

▪ Miten määrittelemme valittavien edustajien toimialat?



Keski-Suomen 
järjestöareenan 

pj:n valinta 
kaudelle 

2021-2022

▪ Puheenjohtajan valinnasta muistutetaan Keski-

Suomen järjestöareenan 16.12. kokouksen kutsun 

yhteydessä. 

▪ Kutsu lähetetään noin viikko kumppanuuspöydän 

valintaa koskevan viestin jälkeen, jotta viestit ja asiat 

eivät mene sekaisin. 

▪ Ehdokkaita voi laittaa matti.tervaniemi@kyt.fi

valintakokoukseen mennessä (DL 15.12.2020)  

▪ Keski-Suomen järjestöareena valitsee pj:n 16.12. 

kokouksessaan.

mailto:matti.tervaniemi@kyt.fi


• Akuutti lastensuojelun työparituki

• Lapsiperheoikeudelliset palvelut, 

maakunnallinen yksikkö

• Psykososiaalisen tuen ja hoidon 

työmenetelmien kehittäminen, IPC-

koulutus (Interpersonal councelling)

• Lapsiperhepalveluiden 

yhteensovittaminen 

perhekeskustoimintamallin 

mukaisesti

• Maakunnallinen virtuaali- sote-keskus

• Moniammatillisen tiimityömallin jalkauttaminen

• Asiakkuus-segmentointi, Suuntima-pilotti

• Palvelurakenteen ja -verkon 

yhdenmukaistaminen, esim. palliatiivisen 

hoidon osaamiskeskus, lähi- ja etäpalvelut

• Yhtenäiset ja vaikuttavat tunnistamisen, 

arvioinnin ja hoidon menetelmät, esim. 

Terveyshyötyarvio

• Sujuvat konsultaatio-, yhteistyö- ja 

lähetekäytännöt

Tulevaisuuden 
sote-keskus

Vastaanotto-
palvelujen 
saatavuus

Lapset, 
nuoret ja 
perheet

Palveluketjut

- Diabetes

-Mielenterveys- ja 
päihdepalvelut

-Palliatiivinen 
hoito ja 

saattohoito

Aster, asiakas- ja 

potilastietojärjestelmä

Rakenneuudistusta tukeva

alueellinen valmistelu

Periaatteet

• Saatavuus ja jatkuvuus

• Palvelujen yhteensovittaminen

• Panostus varhaisen vaiheen palveluihin

• Hoidon- ja palvelutarpeen arviointi

• Moniammatillisuus ja 

tarkoituksenmukainen työnjako

• Palvelumuotoilu

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 

Vastuu omasta terveydestä, 

hyvinvoinnista ja 

omahoidosta lisääntyy



Kansallinen yhteistyö

• Maakunnallisten yhteistyörakenteiden

vahvistaminen

• Yhteisten toimintamallien kehittäminen 

• Järjestämistä ja kustannustenhallintaa 

sekä sote-uudistusta tukevien 

hankkeiden koordinointi

• Palveluiden ja toimintaprosessien määrittely

• Asiakas- ja potilastietojärjestelmän 

Asterin suunnittelu ja 

käyttöönoton valmistelu

• Sähköisen asioinnin, etähoivan ja etähoidon

mahdollistaminen

• RAI-järjestelmän käyttöönotto

• Sosiaalihuollon kanta-palvelun valmistelu

• Suunnittelu-, ohjaus- ja seurantajärjestelmien 

ja työkalujen kehittäminen

• Asiakkuuksien hallinta-käytäntöjen 

kehittäminen

• Palveluiden hankintaan ja tuottajien 

ohjaamiseen ja valvontaan liittyvien 

käytäntöjen kehittäminen

Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu

Rakenne-

uudistus

Sote-järjestäjien 
yhteistyön 

tiivistäminen ja 
hanke-

koordinaatio

Palvelujen 
yhtenäistäminen 
ja digitalisointi 

Tietojohtamisen 

ja ohjauksen

vahvistaminen



Keski-Suomen 
strategia

▪ Keski-Suomen strategia sisältää

▪ − tahtotilan maakunnan pitkän aikavälin kehittämisestä 

vuoteen 2050 

▪ − lähivuosien yhteiset toimenpiteet ja arvio niiden 

rahoittamisesta vuosille 2022-2025

▪ − EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen käyttöä 

suuntavan älykkään erikoistumisen strategian vuosille 

2021-2027

▪ Vilkkain keskustelun aika on tammi-toukokuu, jolloin 

myös Järjestöareenan ja kumppanuuspöydän väeltä 

toivoisimme aikaa, ajatuksia ja evästyksiä.


