
Keski-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen alueverkosto
8.9.2021 klo 9-11, Zoom

Katariina Luoto

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry/ KYT-järjestöpalvelut



• Kokoaa Keski-Suomen alueella toimivien sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
valtakunnallisia ja alueellisia työntekijöitä. Listalla n. 40 henkilöä.

• Verkostoituminen, yhteistyö, ajankohtainen tieto, vaikuttaminen.

• 2018 alkaen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n KYT-järjestöpalveluiden
koordinoima.

• Tälle vuodelle toivottiin: ajankohtaisia järjestöjä koskevia asioita, 
kuulumisia, rahoitukseen ja soteuudistukseen liittyviä teemoja.

• Tiedotussivu: https://www.yhdistystori.fi/kolmikko/

https://www.kyt.fi/jarjestopalvelut/
https://www.yhdistystori.fi/kolmikko/


Tänään klo 9-11
9.00 Tervetuloa
Esittäytymiset & ajankohtaiset

Esittelyssä: Omaishoitajaliiton työ ja toiminta valtakunnallisesti ja Keski-Suomessa / Itä-Suomen aluevastaava Kukka-Maaria Lepistö

9.30 Sotejärjestöt ja yhteistyö Keski-Suomessa: tilannekuva ja kehittäminen
Katsaus Keski-Suomen (sote)järjestöjen verkostoihin/ Katariina Luoto, KYT ry

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

10.00 Hyvinvointialuevalmistelu Keski-Suomessa
Tilannekuva Keski-Suomen soteuudistuksen järjestöyhteistyöstä ja hyvinvointialuevalmistelusta / Arto Lampila, Keski-Suomen soteuudistus

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

Mitä hyvinvointialueen tulo merkitsee järjestöille? Keskustelua hyvinvointialuevalmistelusta Keski-Suomessa ja valtakunnallisesti, järjestöjen 
aluetyön toiveista ja tarpeista sekä yhteisestä vaikuttamisesta.

10.50 Seuraavasta tapaamisesta ja mahdollisista muista yhteisistä asioista sopiminen. 

11.00 Tapaaminen päättyy



Sote-järjestöjen aluetyön 
näkökulmasta:

Mistä olisi tärkeä 
keskustella juuri nyt? 



Lähde: Sosiaali- ja terveysalan järjestöt Suomessa 2021. 
Järjestöjen sote-muutostuki. Janne Haikari.

https://innokyla.fi/sites/default/files/2021-06/Sote-j%C3%A4rjest%C3%B6t%20Suomessa%20maakunnittain%202021.pdf


Keski-Suomen järjestöverkostot löytyvät Yhdistystorilta – www.yhdistystori.fi



Yhdistystori.fi – apua ja tukea etänä
Yhdistystori.fi:

• Keskisuomalaisten yhteisöjen 
etäpalveluja ja -toimintaa yhdestä 
paikasta: 
https://www.yhdistystori.fi/tukea-ja-
toimintaa-etana/

• Hyödynnä oman yhteisösi 
toiminnasta tiedottamiseen sekä 
etsiessäsi tietoa eri tahojen tuesta ja 
avusta.

• Rekisteröidy ja ilmoita oman yhteisösi 
toiminta.

https://www.yhdistystori.fi/tukea-ja-toimintaa-etana/


Yhdistystori.fi:ssä ilmoittavat yhteisöt näkyvät myös mm. OmaKS-
digisotekeskuksen sivuilla ja Jyväskylän kaupungin palveluoppaassa 
sekä kylä- ja asukasyhdistysten osalta Jyväskylän kaupungin sivuilla.



Järjestöjen ja maakunnan 
kumppanuuspöytä

Järjestöjen toimialojen henkilöedustajat (14)
Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Järjestöjen kumppanuuspöytä suhteessa 
maakuntaan

Työskentelee Järjestöareenan tavoitteiden
mukaisesti

Yhteistyösopimus Keski-Suomen liiton kanssa

Toimialakohtaiset järjestöjen verkostot

Kytkös kumppanuuspöytään toimialojen 
edustajien kautta 

Keski-Suomen Järjestöareena

Monialainen keskisuomalaisten järjestöjen 
yhteenliittymä (41 järjestöä)

Järjestöjen ja Keski-Suomen liiton 
areenatapaaminen 2 x vuosi

Keski-Suomen järjestörakenteet

Tarkemmin: www.yhdistystori.fi/keski-suomen-jarjestoareena/



Järjestöjen ja maakunnan 
kumppanuuspöytä

Järjestöjen toimialojen henkilöedustajat (14)
Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Järjestöjen kumppanuuspöytä suhteessa 
maakuntaan

Työskentelee Järjestöareenan tavoitteiden
mukaisesti

Yhteistyösopimus Keski-Suomen liiton kanssa

Kumppanuuspöydän järjestöedustajat 
tapasivat Keski-Suomen kansanedustajia 

16.8.2021

Lue mistä puhuttiin
ja 

Tule mukaan kertomaan järjestöjen työn 
merkityksestä ja tuloksista

tunnisteella
#järjestöilläonväliä

#järjestöilläonväliä – tule mukaan!

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/


Nostoja Keski-Suomen sote-järjestöjen verkostoista*
• Lapsi- ja perhetyön järjestöjen verkosto:

• Mietityttää STEA-rahoituksen tulevaisuus

• Suunnitteilla yhteisiä kannanottoja

• Järjestöjen omaistoiminnan verkosto:
• Paljon henkilöstövaihdoksia järjestöissä, mikä vaikuttaa myös 

verkostoon

• Omaisnäkökulman laaja huomiointi keskiössä

• Mietityttää STEA-rahoituksen tulevaisuus

• Toiminta koronan vuoksi edelleen verkossa pääosin

* KYT-järjestöpalvelut kokoaa Keski-Suomen sotejärjestöjen verkostojen vetäjät yhteen noin 
kerran vuodessa. Nostot on koottu verkostojen vetäjien tapaamisessa 24.8.2021 



• Vammaisjärjestöjen verkosto:
• Viestintä haasteellista, haasteena myös että vain yhdellä yhdistyksellä palkattua 

henkilökuntaa
• Tavoitteena vaikuttamistyö, teemapäiviä
• Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry:llä alkanut uusi STEA-hanke
• Huoli hyvinvointialueiden/uudistuksen vaikutuksista kohderyhmän palveluihin

• Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto:
• Tapaamisia pari kertaa vuodessa, digiloikka puhututtaa
• OLKA-toiminta pyörii normaaliin tapaan nyt, järjestöt mukana aktiivisesti

• Meteli – mielenterveys- ja päihdetoimijoiden verkosto
• Mukana muitakin toimijoita kuin järjestöjä
• Verkosto ei ole kokoontunut, hiljaiseloa

* KYT-järjestöpalvelut kokoaa Keski-Suomen sotejärjestöjen verkostojen vetäjät yhteen noin kerran 
vuodessa. Nostot on koottu verkostojen vetäjien tapaamisessa 24.8.2021 

Nostoja Keski-Suomen sote-järjestöjen verkostoista*



• Keuruulla luotu yhdistysten ja 
terveysaseman yhteistyön 
pelisäännöt keväällä 2021

• Yhteistyöprosessi käynnistetty 
Laukaan terveysaseman ja 
yhdistysten kesken 08/2021

• Tekeillä mallinnus sotekeskusten ja 
järjestöjen yhteistyön muistilistasta.

• Lisätietoja Anu Hätiseltä 
anu.hatinen@kyt.fi

Terveysasemien ja yhdistysten yhteistyön kehittäminen Keski-Suomessa

mailto:anu.hatinen@kyt.fi


Mitä hyvinvointialueen tulo 
merkitsee järjestöille? 

Keskustelua hyvinvointialuevalmistelusta 
Keski-Suomessa ja valtakunnallisesti,

järjestöjen aluetyön toiveista ja tarpeista 
sekä yhteisestä vaikuttamisesta.





KYT on hyväntahtoinen kasvualusta osallisuudelle, 
moniäänisyydelle, ihmislähtöisyydelle ja 

kanssalaisuudelle.

Kiitos!
Kehittämispäällikkö
Katariina Luoto
katariina.luoto@kyt.fi
050 400 0668
@katariinaluoto


