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• Tervetuloa & verkostojen/toimialojen ajankohtaiset 

lyhyesti

• Järjestöt ja hyvinvointialueen valmistelu

→Katsaus valmisteluun Keski-Suomessa & keskustelua/ 

yhdyspintajaoston järjestöedustaja Tiina Sivonen

→Katsaus soteuudistus-vaikuttamiseen ja 

järjestöedustuksen vaihtoehtoja/malleja / Järjestöjen 

sote-muutostuki -hankkeen Laura Meriluoto

→Järjestötiedotus hyvinvointialueen valmistelulle ja 

kumppanuuspöydän asiantuntijalistaus

→Keskustelua ja visiointia kumppanuuspöydän 

tulevaisuuden roolista ja Keski-Suomen 

järjestörakenteista

• Muut asiat

• Jatkosta sopiminen: kevään tapaamisajankohdat ja 

niiden muoto / live vai Teams



Järjestöjen ja maakunnan 
kumppanuuspöytä

Järjestöjen toimialojen henkilöedustajat (14)
Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Järjestöjen kumppanuuspöytä suhteessa 
maakuntaan

Järjestöareenan tavoitteiden mukainen

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

Valitsee kumppanuuspöydän 
järjestöedustajat

Keski-Suomen järjestörakenteet

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



Yhteistyörakenteiden aikajana, Keski-Suomi
• 2007: Keski-Suomen Kylät ry kutsuu järjestöjä yhteistyöpäivään
• 2008: Keski-Suomen Järjestöareena perustetaan. 
• 2016: Maahanmuuttajayhdistykset mukaan. Järjestöareenan arviointi.
• 2017: Ensimmäinen idea kumppanuuspöydästä
• 2018: Opinnäyte Järjestöareenan 10-vuotisesta historiasta
• 2019: Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä perustetaan, KSSHP 

mukaan
• 2021: Ensimmäinen täyden kaksivuotiskauden istuva kumppanuuspöytä 

aloitta toimintansa
• Tulevaisuus: hyvinvointialueeseen kytkeytyminen, Keski-Suomen 

järjestöstrategia?



Järjestöjen yhteistyön ja vaikuttamisen 
merkkipaaluja Keski-Suomessa
• Maakuntafoorumit (2009-2015)

• Järjestöverkostojen kartoitus (2013)

• Suunnittelun taustavoimana:
• Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt –hanke järjestöjen 

tueksi sote- ja maku-uudistuksessa (STEA 2017-2020)
• Yhdessä ei olla yksin –hanke (STEA 2017-2020) 

hyvinvointiyhteistyön kehittämiseen

• Tiedonkeruu ja infograafit Keski-Suomen sote-
järjestöistä (2020)

• Keski-Suomen maakuntaohjelmat ja -strategiat

• Kansanedustajatapaamiset

• Lausunnot & kannanotot

• #järjestöilläonväliä (2021)

• Hyvinvointialueen valmistelu (2021)



Järjestö(rakenteilla) on väliä
”Nyt saadaan yksi pureskeltu 

kannanotto järjestöiltä, 
tämän toimintakentän 

yhteinen ajatus.”

”Yhdessä toimien 
voimme saada enemmän 

aikaan, ja tässä se on 
toteutunut.”

”Aidosti on pystytty 
kuuntelemaan koko 

toimijakenttää.”

”Se 
[Järjestöareena] 

on järjestöjen 
ääni ja sydän.”

”Ilman [koordinoivaa] 
resurssia ei toiminta 
olisi kyllä pyörinyt.”

Sitaatit Inka Hyvösen opinnäytetyöstä (2018) ”Keski-Suomen Järjestöareena. Katsaus 10 vuoden elinvoimaiseen toimijuuteen järjestökentällä.

”[Maakuntaliiton 
näkökulmasta] järjestöt 

ovat luottamuksen 
rakentajia.” 



#ihmisensote

Järjestönäkökulmasta akuuttia juuri nyt syyskuussa 2021:

Miten käy järjestöavustusten, tilojen ja 
yhteistyösopimusten?

Miten julkisen paikallinen, alueellinen ja 
valtakunnallinen järjestötuki nivoutuu 
yhteen?

Tuleeko väliinputoajia?

Ote SOSTEn Janne Haikarin esityksestä Järjestöareenassa 17.9.2021.



JUHA K ja KATI K JUHA K ja KATI K TUIJA KOIVISTO HANNA HELASTE JARI PORRASMAA

VATEn Hanna Helasteen esitys 17.9.2021 Järjestöareenassa



Hyvinvointialue ja järjestöyhteistyö 1/2

Sote-uudistukseen liittyvä lainsäädäntö asettaa 
hyvinvointialueelle lukuisia velvoitteita yhteistyöhön. 
Hyvinvointialueen tulee mm.

• ottaa järjestöt mukaan palvelujen käyttäjälähtöiseen 
kehittämiseen,

• huomioida järjestöjen tarjoama yleishyödyllinen toiminta ja 
palvelut osana palveluketjuja tai -kokonaisuuksia sekä

• ottaa järjestöjen yleishyödyllinen toiminta ja vertaistuki 
huomioon hyvinvointialueen strategiassa ja palveluiden 
suunnittelussa.

Lisäksi hyvinvointialueen tulee

• neuvotella järjestöjen kanssa hyvinvointia koskevista 
tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta

• ottaa järjestöjen toiminta osaksi hyvinvointikertomusta ja -
suunnitelmaa

• ottaa järjestöt mukaan hyvinvointisuunnitelman laatimiseen 
ja hyvinvointikertomuksen arviointiin.

VATEn Hanna Helasteen esitys 17.9.2021 Järjestöareenassa



Järjestöareena
KumppanuuspöytäMonialainen

Keski-
Suomen liitto

KSSHP

Riskit?
Miten saadaan selkeä 
rakenne?

Huolet 
ja riskit?

Mitä haluamme 
säilyttää? Hyvä 
tiedonvaihto, ei 
eriytyminen 
liikaa?

Substanssipainotus?

Resurssit?

Toimialaverkostot, 
linkitys? Vai 
teemaverkostot?

Neuvottelukunta, 
neuvosto?

ELY-keskus

Hyvinvointi-
alue

Henkilövalinnat?

Työryhmät? Avoin

Jäsenyyteen 
perustuva?

Neuvoa-antava 
Vammais-, eläkeläis-
jne neuvostot

Hyte? Sote?

Mandaatti?

Järjestölähtöisyys

Kunnat

Monialaiset järjestöt?

Verkostojärjestöjen 
neuvottelukunta?

Missä tieto?


