
Keski-Suomen sote-
uudistus

Järjestöjen osallisuus uudistuksessa



Osallisuus ja järjestöyhteistyö

Sote-uudistushankkeiden aikana
• yhteiskehittäminen
• osallisuuden mahdollistaminen

Hankkeen tuloksena
• Maakunnallinen järjestöyhteistyön malli
• Maakunnallinen osallisuuden malli

➢ Sote-palveluiden järjestäjille ja tuottajille 
työkaluja ja käytäntöjä 
asiakasosallisuuden ja järjestöyhteistyön 
vahvistamiseksi 

Hyödyt:

• Asukkaiden mahdollisuudet 
osallistua palveluiden 
kehittämiseen paranee

• Sote-palveluita tuottavien ja 
järjestävien organisaatioiden 
• ymmärrys osallisuuden ja 

järjestöjen merkityksestä 
lisääntyy 

• kyky kehittää sote-palveluiden 
asiakasosallisuutta ja 
yhteistyötä järjestöjen kanssa 
lisääntyy. 

18.3.2021



Keski-Suomen sote-uudistuksen osallisuuden ja järjestöyhteistyön 
kehittäjäryhmä

• Tehtävänä on erityisesti tukea Keski-Suomen sote-uudistuksessa luotavia 
maakunnallisia osallisuuden ja järjestöyhteistyön malleja. 

• Tarkoitettu sote-ammattilaisille, järjestöille ja kokemusasiantuntijoille. 

• Työskentely ainakin kesään 2021 saakka. 

• Kokoontumiset 12.3; 1.4; 15.4; 29.4; 27.5 ja 10.6.2021.

• Teams-ryhmä, missä työskentely ja kommentointi kokoontumisten lisäksi. 

• Vetovastuussa Anne Astikainen, anne.astikainen@jyvaskyla.fi

mailto:anne.astikainen@jyvaskyla.fi


Keski-Suomen sote-uudistuksen osallisuuden ja järjestöyhteistyön 
kehittäjäryhmän kokoonpano 

Ansio Liisa Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry

Astikainen Anne Keski-Suomen sote-uudistus

Hirsjärvi Irma Työttömien Keskusjärjestö

Hokkanen Airi Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö sr

Huovinen Susanna Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry 

Häkkinen Keijo Aivoyhdistys Keski-Suomi ry

Ilonen Milla Invalidiliitto ry

Jokinen Marjo Aster Keski-Suomi

Kokkonen Maaret Kokemustalo ry

Lahti Ulla Aster Keski-Suomi 

Laukkanen-Abbey Reena Keski-Suomen Kylät ry

Lehtoranta Petri Keski-Suomen Liikunta ry

Liiri Kati Psykiatrisen Kuntoutuksen Tuki ry

Liukkonen Johanna Aster Keski-Suomi 

Naappi Sari Keski-Suomen Yhteisöjen Tui ry / Kansalaistoiminnankeskus Matara

Nieminen Pekka Visio-säätiö sr

Nieminen Harri Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukipiiri ry

Peltovuori Raimo jyväskylän sydänyhdistys ry

Pigg Kristiina Keski-Suomen Sydänpiiri ry

Pihlajasaari Merja

Jyväskylän kaupunki 

- järjestötyö hallituksissa: Kriisikeskus Mobile, FinFami K-S ja K-S:n terveydenhoitajayhdistys

Sivonen Tiina Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Suojasalmi Jussi Sovatek-säätiö

Tyynysniemi Annika Näkövammaisten liitto

Uljanoff Aarne Vammaisneuvosto/Invalidiyhdistys



Malleja täydennetään seuraavalla aikataululla:

• Järjestöjen hankeinfot 
• ke 24.2.2021 aiheena maakunnallinen järjestöyhteistyön malli
• ke 10.3.2021 aiheena maakunnallinen osallisuuden toimintamalli

• Keski-Suomen kuntien nimeämät osallisuus- ja järjestöyhdyshenkilöt
• Kokoontumiset 15.1; 26.2; 14.4 ja 21.5. 2021

• Keski-Suomen sote-uudistuksen osallisuuden ja järjestöyhteistyön kehittäjäryhmä 
• Kokoontumiset 12.3; 1.4; 15.4; 29.4; 27.5 ja 10.6.2021.

• Kokemusasiantuntijat ja -toimijat työpaja 5.5.2021 klo 13.00-16.00
• Keski-Suomen kohtaamispaikkaverkosto 16.6.2021 klo 13-15 
• Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä toukokuu 2021

• Mahdollisesti avoin verkkokommentointi huhti-toukokuussa

• Maakunnallinen osallisuusfoorumi ma 17.5.2021 klo 13.00-16.00
• Avoimen kommentointikierroksen viestit 

Molemmilla oma Teams-
alusta, myös yhteinen 

työskentely tärkeä. Anne 
aikatauluttaa.  

Etukäteistyöstäminen 
vastuuhenkilöiden kanssa  ennen 

tapaamisia 

Kehittäjäryhmä nostaa kommentoitavat 

asiat keskiöön, avoimen kommentoinnin 

on hyödynnettävä kommentoijaa ja 

mallien työstämistä



Kansalaisten osallisuuden vahvistaminen ja järjestöyhteistyö
Keski-Suomen kuntien nimeämät yhdyshenkilöt
(Keski-Suomen sote-uudistus, rakenneuudistushanke) 

Yhteyshenkilö Nimi Titteli Organisaatio

Anne Astikainen Kati Hankkila Asiakasohjaaja Hankasalmi

anne.astikainen@jyvaskyla.fi Eeva-Maria Nousiainen Perhekeskuskoordinaattori Viitasaari

p. 050 312 5271 Aura Sagulin-Raatikainen Sosiaaliohjaaja Viitasaari

Erja Tammelin Vastaava ohjaaja Äänekoski

Hanna Uusitalo Ennaltaehkäisevän työn ohjaaja Äänekoski

Sanna Porkka-Hokkanen Ylihoitaja Seututk

Anu Piispanen Perhekeskusohjaaja Muurame

Emma Liukko Fysioterapeutti Laukaa

Anu Pasanen Perhetyöntekijä Kinnula

Nita Sarja Palveluohjaaja Äänekoski

Mari Saxberg Toimintaterapeutti Laukaa

Katja Pohjoismäki Vapaa-aikapalvelupäällikkö Jämsä

Salo Sari Fysioterapeutti Muurame 

mailto:anne.astikainen@jyvaskyla.fi


Maakunnalliset kehittäjäverkostot

Käynnistyneet pääosin helmikuussa 2021. 

1. Maakunnallinen diabeteksen kehittäjäverkosto 
• tyypin 2 diabeteksen tunnistamisen ja hoidon 

yhtenäistäminen Keski-Suomessa
• Järjestöt: Kesli, Pihtiputaan diabetesyhdistys, Keski-

Suomen sydänpiiri

2. Maakunnallinen mielenterveys- ja 
päihdepalveluiden kehittäjäverkosto

• perustason matalan kynnyksen mielenterveys- ja 
päihdepalveluiden kehittäminen.

• Järjestöt: Sovatek, Keski-Suomen Psykologiyhdistys ja 
Suvimäen Klubitalo

3. Maakunnallinen palliatiivisen ja saattohoidon 
kehittäjäverkosto

• Järjestöt: Suomen Kipu ry, Omaishoitajaliitto, Keski-
Suomen omaishoitajat, Jyväskylän seudun 
mielenterveysseura/ Mobile, Keski-Suomen syöpäyhdistys

Informoitu mm. järjestöjen uutiskirjeessä 2/ 2021:  
• Järjestöt tervetulleita maakunnallisiin kehittäjäverkostoihin
• Yhteystiedot verkostojen vetäjiin. 

Lisätietoja verkostosta ja tyypin 2 diabetekseen liittyvästä 
kehittämistyöstä:

• projektipäällikkö Mari Rantamäki
mari.rantamaki@jyvaskyla.fi, p. 050 311 8609

• projektityöntekijä Miina-Maria Kivelä
miina-maria.kivela@jyvaskyla.fi, p. 050 454 7873

Lisätietoja verkostosta sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden 
kehittämistyöstä:

• projektipäällikkö Mari Rantamäki, mari.rantamaki@jyvaskyla.fi, p. 
050 311 8609

• projektityöntekijä Emilia Nygren, emilia.nygren@jyvaskyla.fi, p. 
050 454 7873

Lisätietoja verkostosta sekä palliatiivisen ja saattohoidon 
kehittämistyöstä:

• projektipäällikkö Mari Rantamäki
mari.rantamaki@jyvaskyla.fi, p. 050 311 8609

• projektityöntekijä Miina-Maria Kivelä
miina-maria.kivela@jyvaskyla.fi, p. 050 454 7873

Vastuuhenkilöt ja lisätietoja 

https://innokyla.fi/sites/default/files/2021-02/Uutiskirje%20j%C3%A4rjest%C3%B6ille%202_2021.pdf
mailto:mari.rantamaki@jyvaskyla.fi
mailto:miina-maria.kivela@jyvaskyla.fi
mailto:mari.rantamaki@jyvaskyla.fi
mailto:emilia.nygren@jyvaskyla.fi
mailto:mari.rantamaki@jyvaskyla.fi
mailto:miina-maria.kivela@jyvaskyla.fi


Lisää tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisestä sekä 
järjestöjen mahdollisuuksista tulla mukaan: 

Käyty läpi järjestöjen hankeinfossa 27.1.2021

Työpajat 2021 keväällä

• Järjestöjen oman toiminnan kehittäminen ja kunnan kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen valtakunnallisten mielenterveys- ja 
päihdetyön kattojärjestöjen ja Keski-Suomen sote-uudistuksen tuella 

• 25.2.2021 klo 13.00-16.00 ja 24.5. klo 13.00-16.00 

Mahdollisuus osallistua 

• elämäntapaohjausprosessin kehittäminen (erityisesti mielen hyvinvointi, riippuvuudet, uni ja lepo, yksinäisyys) 
• prosessikuvaukset ovat ammattilaisten työkaluja, tarvitaan suorat linkit ja valmiit ehdotukset, esim. Yhdistystori ei ainakaan vielä 

tähän tarpeeseen taivu
• järjestöjen tietoja koottu räätälöidysti ja käsin näihin prosesseihin

• maakunnallisen toimintamallin suunnitteluun päihderiippuvaisten, asunnottomuuden uhassa olevien ja asunnottomien 
palveluohjauksen tueksi ja palveluiden kehittämiseksi 

• osallistavan sosiaalityön pilotti vuonna 2021 
• Matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen kehittäminen ja kohtaamispaikkojen yhteisösosiaalityön vahvistaminen
• Asukkaiden osallisuuden vahvistuminen (vertaistuki, ammatillinen tuki) 
• THL:n tuki (webinaarit, asiantuntijatuki, sosiaalihuollon menetelmäporinat)

• nuorten aikuisten (15-35 -vuotiaat) mielenterveystoipujien arjen ja osallisuuden parantaminen (Meijän Mieli –hanke) 
• uusien toimintamuotojen kehittäminen kansalais- ja järjestötoimintaan mielenterveystoipujille ja vapaaehtoisille 

• lisäksi edellisessä diassa kuvattu maakunnallinen kehittäjäverkosto 

Lisätietoja

Mari Rantamäki, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus, mari.rantamaki@jyvaskyla.fi



Muuta
Järjestöjen ja yhdistysten tietoja ja linkkejä on koottu Keski-Suomen virtuaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen omaKS -

verkkosivustolle. 

• Esitelty maakunnallisessa osallisuusfoorumissa 22.2.2021

• Konkreettisesti koostetta näkee diasetistä, diasta 23 alkaen. 

Diabetekseen ja elämäntapaohjaukseen liittyen kysely 31.3.2021 saakka  

• Kartoitamme kyselyllä keskisuomalaisten yhdistysten ja järjestöjen kiinnostusta ja mahdollisuuksia olla mukana asukkaiden 
elämäntapaohjauksen kehittämisessä sekä tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyssä. 

• Kyselystä informoitu mm. järjestöjen uutiskirjeissä 1/2021 ja 3/ 2021 sekä potilas- ja kansanterveysjärjestöjen tapaamisessa 18.2. 
sekä somessa. 

• Kyselyn vastausaikaa on jatkettu 31.3. saakka.  Toivomme lisää vastauksia! 

Kysely keskisuomalaisille mielenterveys- ja päihdeyhdistyksille 18.1.-19.2.2021 

• Kartoitetaan yhdistysten tämänhetkistä mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhteiskehittämistä kuntien sote-palveluiden 
kanssa. 

• Kysely laadittiin yhteistyössä Keski-Suomen sote-uudistuksen ja KOSKEn koordinoiman Meijän mieli -hankkeen kanssa. 

• Kyselystä informoitiin järjestöjen uutiskirjeissä, valtakunnallisten liittojen tuella, Meijän mieli- hankkeen viestinnässä, Keski-
Suomen sote-uudistuksen verkkosivuilla ja some-viestinnässä

• Vastauksia seitsemän. 

https://innokyla.fi/sites/default/files/2021-02/Maakunnallinen%20osallisuusfoorumi%2022.2.2021.pdf


Viestintä
• Kerromme Keski-Suomen sote-uudistuksen etenemisestä ja työn 

tuloksista, tilaisuuksistamme sekä työmme arjesta verkkosivuillamme ja 
somessa - tule mukaan seuraamaan!

Verkkosivut 
• jyvaskyla.fi/sote-uudistus
• Järjestöt

• Järjestöjen uutiskirje 1-2 kertaa kuussa 
• Järjestöjen hankeinfot 

Sosiaalinen media
• Facebook: @keskisuomensoteuudistus
• Twitter: @sotekeskisuomi
• Instagram: @keskisuomensoteuudistus

• Blogi: Keski-Suomen sote-uudistus

#hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi

https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus/sote-uudistus-jarjestot?fbclid=IwAR0rKqGXmF8TlJx4S0p9FKPMC8Bpixg86j2ehnn5P01tBL7MCtXjLwpvDBs
https://www.facebook.com/keskisuomensoteuudistus.fi
https://twitter.com/sotekeskisuomi
https://www.instagram.com/keskisuomensoteuudistus/
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus


Yhteystiedot

Tulevaisuuden sote-keskus

Tiina Koponen, ohjelmapäällikkö, p. 050 311 8075, 
tiina.koponen@jyvaskyla.fi

Nurmivaara Sari, projektipäällikkö; Palveluiden 
saatavuus, p. 050 311 8285, 
sari.nurmivaara@jyvaskyla.fi

Nygren Emilia, projektityöntekijä; Palveluiden 
saatavuus, p. 050 311 8687, emilia.nygren@jyvaskyla.fi

Hämäläinen Hanna, projektipäällikkö; Lapset, nuoret ja 
perheet, p. 050 311 8684, 
hanna.k.hamalainen@jyvaskyla.fi

Erkkilä Marika, projektityöntekijä; Lapset, nuoret ja 
perheet, p. 050 311 8689, marika.erkkila@jyvaskyla.fi

Rantamäki Mari, projektipäällikkö; Palveluketjut, p. 050 
311 8609, mari.rantamaki@jyvaskyla.fi

Kivelä Miina-Maria, projektityöntekijä; Palveluketjut, p. 
050 454 7873, miina-maria.kivela@jyvaskyla.fi

Rakennehanke

Palola Mikael, hankejohtaja, p. 050 312 5276, 
mikael.palola@jyvaskyla.fi

Porrasmaa Jari, digijohtaja, p. 044 307 1561, 
jari.porrasmaa@ksshp.fi

Astikainen Anne, projektipäällikkö; Osallisuus ja 
järjestöyhteistyö, p. 050 312 5271, anne.astikainen@jyvaskyla.fi

Peränen Nina, projektipäällikkö; Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen, p. 050 312 5428, nina.peranen@jyvaskyla.fi

Lemmetty Kaisa, projektipäällikkö; Asiakkuuksien hallinta, p. 050 
598 4973, kaisa.lemmetty@jyvaskyla.fi

Autio Katrianna, projektipäällikkö; Omaolopalvelut, sähköinen 
asiointi ja etähoiva, p. 050 349 4512, 
katrianna.autio@jyvaskyla.fi

Koponen Sanna-Riikka, viestintäasiantuntija, p. 050 598 8481,
sanna-riikka.koponen@jyvaskyla.fi

Kaakkomäki Sari, projektikoordinaattori, p. 050 598 893, 
sari.kaakkomaki@jyvaskyla.fi
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Kiitos

Hyvinvointi. Terveys. Hyvä arki.


