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Keski-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen alueverkoston, KOLMIKON, tapaaminen 

Aika:  Keskiviikko 8.9.2021 klo 9.00–11.00 

Paikka:  Zoom 

Läsnä:  19 järjestöjen ja muiden yhteisöjen edustajaa seuraavista tahoista: 

 

Keski-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry 

Munuais- ja maksaliitto ry 

Kuurojen liitto ry 

Keski-Suomen Sydänpiiri ry 

Omaishoitajaliitto ry 

Kuuloliitto ry  

Invalidiliitto ry  

Keski-Suomen Muistiyhdistys ry 

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry  

OLKA-toiminta (Jyväskylä) / KYT ry 

Keski-Suomen soteuudistuksen rakennehanke 

Suomen monikkoperheet ry 

Kansalaistoiminnankeskus Matara / KYT ry  

Keski-Suomen Näkövammaiset ry 

Diabetesliitto ry 

Näkövammaisten liitto ry  

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 

 

1. Tervetuloa ja Omaishoitajaliiton työ ja toiminta valtakunnallisesti ja Keski-Suomessa-toimintaesittely  

Tapaamisen koollekutsuja Katariina Luoto KYTistä toivotti osallistujat tervetulleeksi. Tapaamisen diat ovat 

muistion liitteenä.  

Käytiin läpi esittäytymiskierros, jonka aikana koottiin näkemyksiä siitä, mistä sote-järjestöjen aluetyön 

näkökulmasta olisi tärkeä keskustella juuri nyt:  

o Hyvinvointialueiden valmistelu ja miten järjestöt voivat olla mukana → miten järjestöt pääsevät 

riittävän vahvasti mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen ryhmiin, miten kohderyhmä pysyy 

mukana? 

o Miten järjestöt otetaan mukaan hoito- ja palvelupolkuihin?  

o Miten yhdistykset pääsevät tekemään konkreettisesti yhteistyötä hyvinvointialueella? 

o Yhteistyö ja verkostoituminen maakunnan alueella, niin että asiakkaiden näkemykset ja 

kokemukset tulisivat esille. 

o Kuljetuspalvelut Keski-Suomessa, näissä on ollut haasteita nyt – miten tulevaisuudessa? 
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Todettiin, että tietoa on mm. vaikuttamistyöstä on tärkeä jakaa. Myös Kolmikko-verkoston listaa voi 

hyödyntää. 

Ajankohtaisia järjestöiltä:  

• Invalidiliiton Keski-Suomen vaikuttajaillat:  

o 23.9. klo 15–17 teemana kuljetuspalvelut 

o 21.10. klo 15–17 teeman soteuudistus 

o Muut teemat: Moninaisuus ja syrjinnän ehkäisy (11.11.), Toimeentulo ja mielenterveys 

(25.11.), Voimaa vaikuttamistyöhön (2.12.)  

o Vaikuttajailloista kutsut ja osallistumislinkit tulee sivulle www.invalidiliitto.fi/tapahtumat  

• Keski-Suomen Näkövammaisilla tulossa esitys: www.teatterikone.fi/naytelma/pimeeta.draamaa/. 

Draaman keinoin näkövammaisen elämästä.  

Toimintaesittely: Omaishoitajaliiton työ ja toiminta valtakunnallisesti ja Keski-Suomessa / Itä-Suomen 

aluevastaava Kukka-Maaria Lepistö. Diat muistion liitteenä.  

 

2. Sotejärjestöt ja yhteistyö Keski-Suomessa: tilannekuva ja kehittäminen 

Katsaus Keski-Suomen (sote)järjestöjen verkostoihin/ Katariina Luoto, KYT ry 

Diat muistion liitteenä. Nostona Katariinan esityksestä:  

• Tietoa verkostoista löytyy Keski-Suomen omalta yhdistys- ja kansalaistoiminnan sivustolta 

Yhdistystorilta: https://www.yhdistystori.fi/yhdistyksille/yhteistyota/  

• Uutta: Yhdistystori näkyy Jyväskylän kaupungin palveluoppaassa, Keski-Suomen uuden digi-

sotekeskuksen OmaKS:n sivulla, ja Jyväskylän kaupunki on ottanut Yhdistystorin käyttöön 

tietolähteenä asukas- ja kyläyhdistysten osalta. Nämä yhdistykset nousevat jatkossa kaupungin 

sivuille Yhdistystorin kautta.  

• Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä kannustaa järjestöjä tekemään itseään 

ja toimintaansa näkyväksi tunnisteella #järjestöilläonväliä. Kampanja käynnistyi keskisuomalaisten 

järjestöjen ja kansanedustajien tapaamisesta, jossa keskusteltiin tulevaisuuden 

rahoitusratkaisuista. 

 

Terveysasemien ja yhdistysten yhteistyön kehittäminen etenee Keski-Suomessa / Anu Hätinen, KYT ry  

Keuruulla käynnistyi v. 2019 Seututerveyskeskuksen Keuruun terveysaseman ja yhdistysten yhteistyön 

kehittämisprosessi. Alustana prosessille on toiminut KYT-järjestöpalveluiden koordinoima Keuruun 

järjestökahvit. Yhteistyötapaamisia on järjestetty kolme ja niiden tuloksena on luotu yhteistyölle 

pelisäännöt. Niihin on kirjattu yhteyshenkilöt, tiedotuskanavat, tapahtumayhteistyö ja yhteistyötapaamiset.  

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/kolmikko/
http://www.invalidiliitto.fi/tapahtumat
http://www.teatterikone.fi/naytelma/pimeeta.draamaa/
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https://omaks.fi/hyvinvointisi-tueksi/jarjestoja
https://www.yhdistystori.fi/2021/08/19/yhdistystori-esittaytyy-jyvaskylan-asukas-ja-kylayhdistyksille-helpompaa-nakyvyytta/
https://www.yhdistystori.fi/2021/08/19/yhdistystori-esittaytyy-jyvaskylan-asukas-ja-kylayhdistyksille-helpompaa-nakyvyytta/
https://www.yhdistystori.fi/2021/08/17/keskisuomalaisten-jarjestojen-vetoomus-kansanedustajille-jarjestojen-tyon-edellytykset-turvattava-kestavalla-rahoitusratkaisulla/
https://www.yhdistystori.fi/2021/08/17/keskisuomalaisten-jarjestojen-vetoomus-kansanedustajille-jarjestojen-tyon-edellytykset-turvattava-kestavalla-rahoitusratkaisulla/
https://www.yhdistystori.fi/2021/08/17/keskisuomalaisten-jarjestojen-vetoomus-kansanedustajille-jarjestojen-tyon-edellytykset-turvattava-kestavalla-rahoitusratkaisulla/
https://www.yhdistystori.fi/jarjestoverkostot-kunnissa/keuruun-jarjestokahvit/
https://www.yhdistystori.fi/jarjestoverkostot-kunnissa/keuruun-jarjestokahvit/
https://www.yhdistystori.fi/assets/files/sites/4/2021/06/Keuruun-terveysaseman-ja-yhdistysten-yhteistyon-pelisaannot.pdf
https://www.yhdistystori.fi/assets/files/sites/4/2021/06/Keuruun-terveysaseman-ja-yhdistysten-yhteistyon-pelisaannot.pdf
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Myös Laukaassa on käynnistynyt samantyyppinen yhteistyön kehittäminen Seututerveyskeskuksen Laukaan 

terveysaseman ja yhdistysten välillä. Ensimmäinen yhteistyöilta järjestettiin elokuussa ja se sai paljon hyvää 

palautetta ja tapaamisille toivottiin jatkoa. Yhteistyöhön kaivattiin myös kuntaa, joten tavoitteena on saada 

kunta mukaan seuraavaan, marraskuussa järjestettävään iltaan (22.11.).  

Näiden lisäksi KYT-järjestöpalvelut ja OLKA-toiminta ovat lähteneet luomaan järjestöjen ja sote-keskuksen 

yhteistyön muistilistaa. Tarkoituksena on, että muistilistan vinkkien avulla päästään yhteistyön alkuun ja 

voidaan luoda paikallisiin tarpeisiin sopivat pelisäännöt. Teemoina ovat yhteyshenkilöt, yhteistyöstä 

sopiminen, kohtaamiset ja kehittäminen sekä tilojen käyttö. 

Muistilistasta on pyydetty laajasti kommentteja mm. KS soteuudistuksesta, sote-alan ammattilaisilta sekä 

järjestöiltä. Kolmikolta pyydetään kommentteja pe 10.9. mennessä verkkolomakkeella. 

 

3. Hyvinvointialuevalmistelu Keski-Suomessa 

Tilannekuva Keski-Suomen soteuudistuksen järjestöyhteistyöstä ja hyvinvointialuevalmistelusta / Arto 

Lampila, Keski-Suomen soteuudistus 

Diat muistion liitteenä. Dioissa näkyvissä VATEn jaostot ja niistä vastaavan henkilöt. Lisätietoa K-S VATEsta 

mm: https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-08-12_keski-suomen-hyvinvointialuetta-valmisteleva-

valiaikainen-valmistelutoimielin  

Kysymyksiä ja keskustelua:  

Huolena rakenneuudistus-hankkeen päättyminen, jossa ollut selkeä järjestöyhteistyön ja osallisuuden 

resurssi. Tulevaisuuden sotekeskus -täydennyshakuun ei ole mahdollista istuttaa samanlaista resurssia, 

mutta resurssointi muuta kautta. Asiasta keskustellaan myös K-S VATEssa.  

VATEn ja hankkeiden Järjestöfoorumeja tulossa noin kerran kuukaudessa syksyn 2021 aikana. Aikataulut 

vielä avoinna, mutta ensimmäinen on jo syyskuussa. Näitä tilaisuuksia ja vuoropuhelua Kolmikon 

osallistujat pitivät hyvänä.  

 

Järjestöjen mukanaolo ja vaikuttamisen paikat hyvinvointialueiden valmistelussa / Tiina Sivonen, KYT ry & 

Keski-Suomen väliaikaisen valmistelutoimielimen yhdyspintajaoston järjestöedustaja 

Hyvinvointialueiden valmisteluun ovat Keski-Suomessa aktiivisimmin reagoineet palveluntuottajajärjestöt, 

jotka ovat kokoontuneet säännöllisesti. Palveluntuottajajärjestöt laativat ennen kesää yhteisen kirjelmän 

VATEn pj Kati Kallimolle ja toivoivat yhteistä tapaamista. Tapaaminen toteutui pienemmällä kokoonpanolla 

(Tiina, Kati ja VATEn yhdyspintajaoston pj Hanna Helaste) ja siinä Tiina toi esille huolia, jotka liittyvät 

erityisesti palveluntuottajajärjestöihin. Tapaamisessa keskusteltiin laajemminkin järjestöjen mukanaolosta. 

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/kolmikko/
https://docs.google.com/document/d/1feWqIIlRabw147pKTM6yK4A3Q28OWXuuvR7kE2Zjkzk/edit?usp=sharing
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-08-12_keski-suomen-hyvinvointialuetta-valmisteleva-valiaikainen-valmistelutoimielin
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-08-12_keski-suomen-hyvinvointialuetta-valmisteleva-valiaikainen-valmistelutoimielin
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Keski-Suomessa järjestöjen näkemys on, että valmistelun jaostoissa ja niiden alaisissa työryhmissä pitäisi 

olla järjestöjen edustajat. Toive ei näytä tässä vaiheessa toteutuvan. Kolmikon jäsenet kertoivat tilanteen 

olevan samankaltainen muissakin maakunnissa.  

VATEn jaostojen ja niiden alaisten työryhmien kokoonpanosta päättävät jaostojen puheenjohtajat 

kutsumenettelyllä. Tiina on kutsuttu yhdyspintajaostoon järjestöedustajaksi mukaan ja Keski-Suomen 

järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä on antanut tälle tukensa. Tiina nosti kuitenkin esiin, että 

järjestöjen edustusta ei voida kuitenkaan kuitata sillä, että pelkästään Tiina on mukana. Keskusteluja myös 

sotepalvelu-jaoston järjestöedustuksesta on käyty, mutta näyttää siltä ettei sinne olla edustajaa saamassa.  

Syksyn aikana kannattaa olla tarkkana erityisesti hyvinvointialueiden osallisuusrakenteiden suunnittelun 

osalta, mm. vanhus- ja vammaisneuvostot. VATE kokoaa järjestöjen kanssa tehdyt sopimukset kunnista ja 

palveluntuottajajärjestöjen on syytä varmistaa, että tämänhetkiset sopimukset ovat kunnossa. Niiden 

pohjalta suunnitellaan palveluiden ostoa ja järjestämistä. Samalla kootaan järjestöavustukset kunnista.  

Todettiin, että järjestöt tarvitsevat lisää tietoa siitä, mitä syksyn aikana tapahtuu erityisesti rakenteiden 

suunnittelun osalta. Osataanko tässä ottaa järjestöt riittävästi huomioon? Miten muutokset tulevat 

vaikuttamaan jäsenistön, kohderyhmien, sote-palveluiden asiakkaiden palveluiden saantiin, hyvinvoinnin ja 

terveyden kysymyksiin ja kaikkeen, mitä tähän liittyy?  

Vaikuttamistyötä tullaan edelleen tekemään Keski-Suomessa sekä välittämään tietoa aktiivisesti myös 

Järjestöjen sote-muutostuki -hankkeen suuntaan. Katariina välittää Kolmikon tapaamisen muistion tiedoksi 

Keski-Suomen alueestakin vastaavalle sote-muutostuen aluetyöntekijä Laura Meriluodolle.  

Keski-Suomessa palveluntuottajajärjestöt ovat tekemässä kartoitusta siitä, miten muissa maakunnissa 

järjestöjen edustajia on mukana työryhmissä ja jaostoissa. Jatkossa Keski-Suomessa myös pohditaan, mikä 

on Järjestöareenan ja kumppanuuspöydän asema tulevassa hyvinvointialueella.  

Lisätietoa: Keskisuomalaisia palveluntuottajajärjestöjä koskeva selvitys: www.kyt.fi/keski-suomen-

yhteisoejen-tuki-ry/julkaisut/.  

Keskustelua:  

• Ainakin Pirkanmaan osalta tilanne järjestöjen mukana olon suhteen on samankaltainen.  

 

• Muidenkaan maakuntien osalta ei ole tietoa, että VATEssa olisi järjestöillä juurikaan roolia. 

Järjestöjen osallisuuden tavat ja laajuus vaihtelevat aika paljon eri maakunnissa.  

 

• Vahvasta osallisuudesta on hyvä esimerkki Etelä-Pohjanmaa, jossa järjestöjen edustajat ovat 

päässeet mukaan hyvin esim. vammaispalvelujen valmisteluun sote-rakenneuudistushankkeessa. 

 

• Keski-Suomi on näyttäytynyt maakuntana, jossa on ollut hyvin osallistumismahdollisuuksia, yleisiä 

tilaisuuksia ja kommentointimahdollisuuksia. Myös tiedottaminen on ollut kiitettävää.  

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/kolmikko/
https://www.yhdistystori.fi/keski-suomen-jarjestoareena/
http://www.kyt.fi/keski-suomen-yhteisoejen-tuki-ry/julkaisut/
http://www.kyt.fi/keski-suomen-yhteisoejen-tuki-ry/julkaisut/
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KS soteuudistuksen hankkeesta kerrottiin, että jaostot pyritään pitämään kompaktin kokoisina, mutta 

jaostojen alle kootaan työryhmiä tarjoamaan asiantuntijuutta.  

 

Mitä hyvinvointialueen tulo merkitsee järjestöille?  

Keskustelua hyvinvointialuevalmistelusta Keski-Suomessa ja valtakunnallisesti, järjestöjen aluetyön 

toiveista ja tarpeista sekä yhteisestä vaikuttamisesta.  

• Tulee huolehtia siitä, että järjestöille on kuulluksi tulemisen paikkoja.  

• Hyvinvointialueiden tulevat strategiat ovat tärkeä vaikuttamisen paikka, ja niiden valmistelusta 

tulee olla riittävästi tietoa.  

 

4. Seuraava tapaaminen & palaute 

Seuraava tapaaminen järjestetään 20.1.2022 klo 9–11 (etä tai hybridi). Kutsu tapaamiseen tulee 

alkuvuodesta. 

 

Muistion kirjasi Anu Hätinen / KYT ry  

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/kolmikko/

