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Keski-Suomen maakunnan ja järjestöjen kumppanuuspöytä  

26.8.2021 klo 13-15, Teams 

 

Läsnä:  

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

Katariina Luoto, yhteistoimintajärjestöt, Järjestöareenan pj, KYT ry 

Susanna Huovinen, lastensuojelu, kriisi- ja lähisuhdeväkivaltatyö, Keski-Suomen Ensi- ja turvakoti ry 

Carita Hännivirta, nuorisojärjestöt, Nuorten Suomi ry 

Paula Tuomi, työllisyysjärjestöt, Visio säätiö 

Susanna Mutanen, Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri 

Maija Piitulainen, eläkeläisjärjestöt, Keski-Suomen Eläkeläisjärjestöjen Neuvottelukunta  

Pirjo Peräaho, Keski-Suomen Liitto 

Tiina Seppälä, kylätoiminta, maaseudun kehittäminen, Maaseutukehitys ry  

Jussi Suojasalmi, päihdejärjestöt ja työvalmennus, Sovatek-säätiö,  

Minna Wacker, omaisjärjestöt, Keski-Suomen Muistiyhdistys ry  

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

Arto Lampila, Keski-Suomen sote-uudistus 

Poissa:  

Tuija Hauvala, mielenterveys- ja kriisityö, Kriisikeskus Mobile 

Riina Kylmälahti, kulttuurijärjestöt, Suomen Nuorisoseurat ry,  

Kristiina Pigg, potilas- ja kansanterveysjärjestöt, Keski-Suomen Sydänpiiri ry 

Emmanuel Sibomana, monikulttuurisuus ja maahanmuuttajajärjestöt, Paremmin Yhdessä ry 

 

1. Edellisen kokouksen muistio 

Käytiin läpi kokouksen alussa. 

 

2. Toimialojen ajankohtaiset 

Kulttuuri ja nuoriso:  

• Keski-Suomen kulttuuri- ja nuorisojärjestöjen verkostotilaisuus 21.9.21 klo 14. 
Kumppanuuspöydästä Carita ja Riina ovat aktiivisesti lähteneet kokoamaan kulttuuri- ja 
nuorisopuolen toimijoita ja koordinoivat tämän tilaisuuden kumppanuuspöydän toimialaedustajina. 
Tilaisuudessa verkostoitumista ja tietoa hyvinvointialueen valmistelusta. Mukana puheenvuorot 
Keski-Suomen soteuudistuksesta (Arto Lampila), Järjestöjen sotemuutostuesta (Laura Meriluoto) ja 
Keski-Suomen järjestöverkostoista (Katariina Luoto). 
 

Eläkeläisjärjestöt:  

• Eläkeläismessut tulossa Jyväskylän pääkirjastolle 4.10.21, kaikki eläkeläisjärjestöt osallistuvat, 
myös Eläkeläisten Neuvottelukunta.  

• Kristillisellä opistolla järjestetään seminaari 26.10., johon voi osallistua myös etänä.  
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Omaisjärjestöt: 

• Omaisjärjestöissä ollut paljon henkilövaihdoksia, mikä vaikuttanut myös Järjestöjen 
omaistoiminnan verkoston toimintaan. 
 

Maaseudun kehittäminen: 

• Leader-rahoitusten EU-ohjelmakausi alkaa todennäköisesti marraskuussa. 
 

Lapsi- ja perhejärjestöt, palvelutuottajat: 

• Hyvinvointialueiden valmistelutyö viedään virkamiesjohtoisesti eteenpäin. Järjestöt haluavat olla 
mukana valmistelussa ja etenkin palvelupolkujen valmistelussa. Muutosvaihe herättää paljon 
huolta kansalaisista. 

 

Yhteistoimintayhteisöt: 

• Katariina on kutsuttu Pohjois-Savon järjestöverkostoon 4.9.2021 kertomaan Keski-Suomen 
Järjestöareenasta ja kumppanuuspöydästä, maakunnan järjestöverkostoista ja vaikuttamisesta. 

 

3. Osallisuus ja järjestöyhteistyö sote-uudistuksessa (Arto Lampila, Keski-Suomen soteuudistus) 

Yleistä uudistusten etenemistä: 

• Sote-uudistuksen valmistelemat osallisuuden ja järjestöyhteistyön toimintamallit ovat 
kommentoitavana otakantaa.fi -palvelussa 5.9.2021 asti. Voi kommentoida organisaatioiden 
edustajana tai yksityisenä ihmisenä.  

o Kuntien ja väliaikaishallinnon puolelta on toivottu, että malliin merkitään vertailukohdiksi 
hyviä, konkreettisia, jo käytössä olevia esimerkkejä. Näitä lisätään myöhemmin. 

• Syys-lokakuun aikana tulossa sarja työpajoja, joissa jatkotyöstetään malleja teemoittain. 
Kuulemisessa kerätty materiaali käydään läpi yhdessä ammattilaisten ja järjestöväen kanssa. 

• Marraskuussa on seuraava osallisuusfoorumi.  

• Kuntien käytössä on jo paljon materiaalia, joka siirtyy hyvinvointialueiden valmisteluun. 

• Tammikuussa 2022 on aluevaalit, joiden jälkeen uusi aluehallinto ottaa vastuun sote-asioista. 
o Nyt väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) muodostaa jaostoja ja työryhmiä niiden alle. 

Jaostojen puheenjohtajat kutsuvat ja nimeävät jaostojen ja työryhmien jäsenet itsenäisesti. 

• STM:n alueellisen toimeenpanon tiekartta ohjaa hyvinvointialueiden luomista kaikilla alueilla. 
Tiekartta: https://soteuudistus.fi/alueellisen-valmistelun-tiekartta  

• Hyvinvointialueen nettisivujen pitäisi aueta pian. 
 

Keski-Suomen VATEn jaostot ja puheenjohtajat:  

• Sote-palvelut jaosto, puheenjohtaja Tuija Koivisto, varapuheenjohtaja Marja Laurila 

• Pelastustoimen jaosto, puheenjohtaja Ville Mensala, varapuheenjohtaja Pauli Nurminen 

• Talousjaosto, puheenjohtaja Aija Suntioinen, varapuheenjohtaja Lasse Leppä 

•  Henkilöstöjaosto, puheenjohtaja Riitta Hallberg, varapuheenjohtaja Eeva Aarnio. Henkilöstöjaoston 
alaisuuteen perustetaan erillinen henkilöstöryhmä, johon nimetään pääsopijajärjestöjen edustajat. 

• ICT-jaosto, puheenjohtaja Jari Porrasmaa, varapuheenjohtaja Päivi Leikkola 

• Yhdyspintajaosto, puheenjohtaja Hanna Helaste, varapuheenjohtaja Matti Mäkinen 
 

https://soteuudistus.fi/alueellisen-valmistelun-tiekartta
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4. Keskustelua hyvinvointialueen valmistelusta Keski-Suomessa 

Järjestöedustus yhdyspintajaostossa:  

• Yhdyspintajaoston pj Hanna Helaste ollut yhteydessä KYTin toiminnanjohtajaan Tiina Sivoseen ja 
kysynyt, olisiko hän käytettävissä jaostossa järjestöjen edustajana. KYT tuo edustusasian 
kumppanuuspöydän keskusteltavaksi ja yhteisesti päätettäväksi. Kumppanuuspöytä keskusteli 
asiasta ja päätti kannattaa Sivosen valintaa yhdyspintajaostoon. 

• Yhdyspintajaoston alaisuuteen on tulossa työryhmiä, joissa järjestöille mahdollisuus vaikuttaa. 
 

Järjestöjen mukana olo hyvinvointialueen valmistelussa: 

• Kumppanuuspöydän näkemys on, että hyvinvointialueuudistuksen näkökulmasta ei ole riittävää, 
että vain yhdyspintajaostossa on yksi järjestöedustaja, vaan edustajia tarvitaan eri jaostoihin sekä 
työryhmiin. 

• Valmistelussa huomioitava, että yleishyödylliset, voittoa tavoittelemattomat järjestöt ovat aivan 
erilaisessa asemassa, kuin yksityiset yritykset.  

• Todettiin, että vaikuttamistyötä järjestöjen mukana olon vahvistamiseksi tarvitaan, myös 
vaikuttaminen kuuluu kumppanuuspöydän tehtäviin. Kootaan pienempi porukka, joka lähtee 
pohtimaan asiaa tarkemmin:  

o Kaikki halukkaat kumppanuuspöydän jäsenet saavat osallistua. 
o Ilmoittautumiset Katariinalle. 

• Todettiin, että yhdyspintajaoston järjestöedustajan sekä soteuudistuksen järjestönäkökulman on 
hyvä olla kytköksissä kumppanuuspöytään. Jatkossa kutsutaan Tiina Sivonen ja Arto Lampila 
kumppanuuspöydän kokouksiin. 

• Kumppanuuspöydän tehtävä on pitää järjestöt mukana suunnittelutyössä, viedä viestiä 
verkostoihin ja rakentaa kumppanuudella hyvää lopputulosta. 

• Huoli on myös siitä, missä on valmistelun poliittinen ulottuvuus. 
o Poliittisen vaikuttamisen reitti on monimutkaisempi, se kulkee kuntien kautta. 

• Sote-muutos on parhaimmillaan maakunnallinen hyvinvoinnin ja elinvoiman lähde, huonoimmillaan 
se vie voimavaroja eikä tuo hyötyjä. 

 

5. Keski-Suomen strategia 2050 (Pirjo Peräaho, Keski-Suomen Liitto) 

• Keski-Suomen tulevaisuutta katsotaan neljästä eri suunnasta: 
o Kestävä talous, kestävä luonnon varojen käyttö, kestävä hyvinvointi ja keskisuomalainen 

identiteetti. 
o Taloudessa täytyy huomioida myös mielen hyvinvointi. 

▪ Liikunta ja luonto mielen hyvinvoinnin luojana. 

• Hyvinvointialueen rakentamisessa katsotaan sekä länteen että itään. Molemmat suunnat on 
tärkeitä. 

• Järjestöjen strategiatyöpaja pidettiin 12.8.21, osallistujia oli hyvin. Keski-Suomen Järjestöareena 
toimi liiton kumppanina pajan valmistelussa ja tiedottamisessa. 

• Lokakuun lopussa uusi maakuntahallitus jättää oman jälkensä strategiaan ja maakuntavaltuusto 
käsittelee uuden strategian joulukuussa. 

• Strategiaa voi kommentoida 8.10. asti lausuntopalvelussa. 
 
 

6. Muut asiat 

Järjestöareenan kokouksen 17.9.21 valmistelu: 
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• Kumppanuuspöydän tehtäviin kuuluu evästää Järjestöareenan kokouksia ja näin osallistua niiden 
valmisteluun. 

• Järjestöareenan tapaamisen aiheena on hyvinvointialuevalmistelu. 
o Hanna Helaste on pyydetty paikalle. 
o Järjestöjen rahoitus on tärkeä asia nostaa keskusteluun. 
o Voisiko mediaa kutsua mukaan ja näin tehdä toimintaa näkyvämmäksi? 

  
Vaikuttaminen järjestöjen rahoitukseen ja tulevaisuuteen:  

• Edellisessä kumppanuuspöydän tapaamisessa (11.5.21) päätettiin koota ryhmä, joka valmistelee 
järjestöjen vaikuttamista. Ryhmään lähtivät mukaan Susanna Huovinen, Katariina Luoto, Petri 
Lehtoranta, Riina Kylmälahti ja Liisa Ansio. Ryhmä päätyi kutsumaan Keski-Suomen kansanedustajat 
aamukahvitapaamiseen (16.8.), edustajia saapui paikalle 5/10.  

• Tapaamisesta on tiedotettu Kumppanuuspöytää ja tieto löytyy Yhdistystorilta: 
https://www.yhdistystori.fi/2021/08/17/keskisuomalaisten-jarjestojen-vetoomus-
kansanedustajille-jarjestojen-tyon-edellytykset-turvattava-kestavalla-rahoitusratkaisulla/ 

• Ryhmä ideoi myös löyhän vaikuttamiskampanjan, jonka tarkoitus on vahvistaa viestiä 
järjestötoiminnan merkityksestä yhteiskunnassa. Kumppanuuspöydän edustajia ja muita toimijoita 
on kutsuttu mukaan kertomaan somessa oman toimintansa tuloksista ja merkityksestä tunnisteella 
#järjestöilläonväliä sekä olemalla suoraan yhteydessä kansanedustajiin. 

• Jokainen järjestö voi tehdä omaa merkitystä näkyväksi tunnisteella #järjestöilläonväliä 
 

Seuraava tapaaminen 14.10. klo 13-15 (ja viimeinen on joulukuussa) 

• Jatketaan keskustelua hyvinvointialueista. 

• Keskustelua toivottiin vammais- ja vanhusneuvostojen asemasta ja tehtävistä. 

• Miten lähdetään viemään eteenpäin kuntien uudessa tilanteessa järjestöjen asiaa? 
 

 

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/

