
Keski-Suomen maakunnan ja järjestöjen kumppanuuspöytä 11.5.2021 klo 13-15 

 

Läsnäolijat: 

Petri Lehtoranta, Keski-Suomen Liikunta, liikuntajärjestöt (pj) 

Katariina Luoto, KYT, järjestöareena (pj) 

Jussi Suojasalmi, Sovatek, päihdejärjestöt ja työvalmennus 

Kristiina Pigg, Keski-Suomen Sydänpiiri, potilas- ja kansainterveysjärjestöt 

Arto Lampila, Keski-Suomen SOTE-uudistus 

Paula Tuomi, Visio säätiö, työllistämisjärjestöt 

Riina Kylmälahti, Nuoriseura, kulttuurijärjestöt 

Susanna Huovinen, Keski-Suomen Ensi- ja turvakoti ry. lapsi- ja perhejärjestöt 

Tuija Hauvala, Kriisikeskus Mobile, mielenterveys- ja kriisityö 

Maija Piitulainen, Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta, eläkeläisjärjestöt 

Nina Perälä, Keski-Suomen SOTE-uudistus 

Liisa Ansio, Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry, vammaisjärjestöt (siht.) 

 

Lyhyet kuulumiset 

Osallistujat kertoivat nimikierroksen aikana lyhyesti kuulumisia. Paljon on monenlaista toimintaa, 

vaikka korona edelleen haittaa ja hidastaa. Korona tuo myös huolta, mm. kriisi- ja 

mielenterveystyössä sekä lapsi- ja perhejärjestöissä näkyy koronan tuoma kuorma.  

 

Verkostojärjestöjen neuvottelukunta 

Katariina Luoto kertoi Verkostojärjestöjen neuvottelukunnasta terveisiä. 

o KYT valittiin mukaan kumppanuuspöydän ehdotuksen mukaisesti 

▪ KYTiä edustaa Tiina Sivonen ja Katariina Luoto varajäsen 

o Verkostojärjestöjen neuvottelukunta ollut taustavoimana luomassa keväällä käynnistynyttä 

Järjestöjen sote-muutostuki -kokonaisuutta. Keski-Suomen alueella työstä vastaa Laura 

Meriluoto, jonka 5.5.2021 hankkeen infotilaisuudessa esittelemä kooste sote-muutostuesta 

liitteenä.  

▪ Laura Meriluodon koosteessa on tärkeitä kysymyksiä Kumppanuuspöydälle. Näistä 

kysymyksistä on hyvä keskustella toimialaverkostoissa. Verkostojen vastauksia voi 

toimittaa Lauralle suoraan tai Katariinalle. 

▪ Soteuudistukseen liittyvät kysymykset: 

• Millaista tietoa sote-uudistukseen liittyen kaivattaisiin? 

• Missä muodossa tieto olisi hyvä olla? 

• Huolestuttaako jokin asia sote-uudistukseen ja sen jälkeiseen aikaan liittyen? 

• Millaista tukea tarvitaan vaikuttamistyöhön/tarvitaanko? 

• Millaisia odotuksia Järjestöjen sote-muutostuelle ylipäätään on? 

▪ Keskusteltiin näistä kysymyksistä: 

• Heräsi uusi kysymys: Miten järjestöt otetaan huomioon uusissa rakenteissa? 



• Palveluiden tuottajia yhdistää huoli, miten uusi hyvinvointialue hankkii 

palveluita ja miten järjestöjen osaaminen huomioidaan palveluiden 

hankkimisessa. 

• Järjestöt tarvitsevat kumppanin uudistuksen sisältä, jonka kanssa voi uudistusta 

viedä eteenpäin. 

• Mikä on tietopohja, joka järjestöillä on? Missä muodossa tieto on?  

Jatketaan keskustelua seuraavassa Kumppanuuspöydän kokouksessa. 

 

Kansanedustaja-tapaamisen terveiset ja keskustelua lausunnon laatimisesta järjestöjen 

rahoituksesta 

• Petri Lehtoranta ja Katariina Luoto kertoivat Keski-Suomen kansanedustajatapaamisesta, 

jossa olivat pitämässä Kumppanuuspöydän ja Järjestöareenan puheenvuoron järjestöjen 

rahoitukseen ja merkitykseen liittyen. 

o J järjestöjen rahoituksen muuttaminen voi muuttaa kansalaisyhteiskuntaakin 

monella tavalla.  

o Katariina näytti esityksessä olleet diat, joissa tiivistyi järjestöjen merkitys 

kansalaisyhteiskunnassa. 

• Kehysriihen perusteella tiedetään nyt, että Veikkauksen tuoton alenema on niin suuri, että 

se vaikuttaa valtavasti joka tapauksessa. 

o Budjettiriihtä edeltävät viikot elokuun puolivälissä, ovat hedelmällinen aika viedä 

järjestöjen asiaa eteenpäin. 

o Mikä saa päättäjät meidän puolelle? 

▪ Tavallisten ihmisten ääni, apua tarvitsevien ääni  

• Asiakas sanoo: en olisi selvinnyt ilman teitä. 

▪ Näitä tarinoita kerätään toimialaverkostoissa. 

• Kootaan työryhmä, joka kerää toimialaverkostoista materiaalia vaikuttamistyöhön. 

o Kumppanuuspöydän yhteinen ääni kokoaa yhteen kaikkien järjestöjen   

o Katariina, Petri, Liisa, Susanna H. Asiasta viestitään koko kumppanuuspöydälle 

sähköpostitse, ja muita halukkaita otetaan mukaan. 

 

Kuntavaalikierrokset 

Käytiin läpi toimijoiden kuntavaalitilaisuuksia. 

• Ensi- ja turvakotien vaalipaneeli oli alkamassa juuri. 

• KYTillä yhteinen kokonaisuus Minä kuntalaisena useiden eri järjestöjen kanssa (12.5. & 

20.5.): https://www.yhdistystori.fi/tapahtuma/mina-osallistuvana-kuntalaisena-2021/ 

https://www.yhdistystori.fi/tapahtuma/mina-hyvinvoivana-kuntalaisena-2021/ 

• Keski-Suomen Liikunnalla perinteinen kuntavaalipaneeli 20.5. 

https://www.kesli.fi/kunnat/kuntavaalit/ 

• Vaikuttamistyön tueksi järjestötoiminnan merkityksestä kertova video: Keski-Suomalaista 

järjestötyötä esittelevä video 

https://www.yhdistystori.fi/tapahtuma/mina-osallistuvana-kuntalaisena-2021/
https://www.yhdistystori.fi/tapahtuma/mina-hyvinvoivana-kuntalaisena-2021/
https://www.kesli.fi/kunnat/kuntavaalit/
https://www.youtube.com/watch?v=ur1CKYrFhNU
https://www.youtube.com/watch?v=ur1CKYrFhNU


 

Yhdistystorin päivittäminen 

• Kumppanuuspöydän jäsenet kokoavat oman toimialansa keskeisen verkostotiedot 

Yhdistystorille. 

• Katariina ja Petri ovat työstäneet pohjan, jolla voi tuoda esiin oman verkoston tärkeitä 

asioita. 

• Tiedot lähetetään Katariinalle.  

Keski-Suomen soteuudistuksen ajankohtaisia kuulumisia 

• Nina Peränen (Keski-Suomen soteuudistus rakenneuudistuksen rakennepäällikkö) esitteli 

hyvinvointiohjelmaa 

o Hyvinvointikertomus- ja hyvinvointisuunnitelma on kirjattu osaksi soteuudistusta 

o Hyvinvointikertomus on mittarikatsaus 

o Hyvinvointisuunnitelma suuntaa tulevaan 

o Hyvinvointiohjelmassa 2021-2024 on viisi kärkeä (viisi kukan terälehteä) 

▪ Hyvinvointi investointina ja elinvoimana 

▪ Hyvinvointi lähiympäristöstä ja yhteisöllisyydestä 

▪ Vastuullinen, aktiivinen, osallistuva asukas 

▪ Työ- Ja työllistymiskyky osana hyvinvointia 

▪ Väestörakenteen muutoksen ennakointi ja siihen reagointi 

o Tavoitteena on , että Keski-Suomi olisi hyvinvoinnin mallimaakunta 

o Jyväskylässä lähiliikenteen pysäkeiltä pääsee luonto- ja ulkoilukohteisiin 

o Yksinäisyyden ehkäisy 

o Osallisuuden ja järjestöyhteistyön vahvistuminen 

o Kulttuurihyvinvointisuunnitelma 

o Toiminta- työ- ja työllistymiskuvin tukeminen 

o Liikkuva aikuinen -ohjelma 

o Esteettömyys ja saavutettavuus palveluissa 



o Maakunnan statement: mitä haluamme jalkauttaa kuntien hyvinvointisuunnitelmien 

kautta. 

o Kunnat alkavat tehdä omia suunnitelmiaan elo-syyskuussa, silloin kannattaa olla 

mukana järjestöjenkin. 

Keski-Suomen soteuudistuksessa järjestöyhteistyöstä ja osallisuudesta vastaavana 3.5. aloittanut 

Arto Lampila esittäytyi ja kertoi soteuudistuksen kuulumisia. 

• Marraskuun alussa malleja osallisuuden ja järjestöyhteistyön toteuttamisesta aletaan 

jalkauttaa lautakuntiin eri kunnissa. 

• Selkeitä malleja, joita on helppo ottaa käyttöön. 

 

 

Seuraava kumppanuuspöydän tapaaminen torstaina 26.8.2021 klo 13-15, jos mahdollista, 

tapaaminen on livenä. 

 

 


