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Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä 6/21  

Aika: 2.12.2021 klo 13.00-15.00 

Paikka: Teams 

 

Läsnäolijat: 

Liikuntajärjestöt: Petri Lehtoranta pj., Keski-Suomen Liikunta ry 

Vammaisjärjestöt: Liisa Ansio, siht., Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry 

Yhteistoimintajärjestöt ja Järjestöareenan pj: Katariina Luoto, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 

Lapsi- ja perhejärjestöt, kriisityö: Susanna Huovinen, Keski-Suomen Ensi- ja turvakoti 

Potilas- ja kansanterveysjärjestöt: Kristiina Pigg, Keski-Suomen Sydänpiiri ry 

Omaisjärjestöt: Minna Wacker, Keski-Suomen Muistiyhdistys ry 

Päihdejärjestöt ja työvalmennus: Jussi Suojasalmi, Sovatek-säätiö 

Nuoriso- ja kulttuurijärjestöt Carita Hännivirta,  Nuorten Suomi ry 

Yhteistoimintajärjestöt Katariina Luoto, Järjestöareena, KYT 

Kylätoiminta ja maaseudun kehitys: Tiina Seppälä, Maaseutukehitys ry 

Mielenterveys- ja kriisityö: Tuija Hauvala, Kriisikeskus Mobile, Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry. 

Monikulttuurisuus- ja maahanmuuttajatyö: Emmanuel Sibomana, Paremmin yhdessä ry 

Eläkeläisjärjestöt: Maija Piitulainen, Keski-Suomen Eläkeläisjärjestöjen Neuvottelukunta 

Keski-Suomen Liitto: Aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri: Nina Peränen (Susanna Mutasen sijalla) 

 

Poissa:  

Työllisyysjärjestöt: Tuomi Paula, Visio säätiö 

Kulttuurijärjestöt: Kylmälahti Riina, Suomen Nuorisoseurat ry 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri: Susanna Mutanen 

 

Lisäksi paikalla olivat: 

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE): pj Kati Kallimo 

VATEn yhdyspintajaosto / järjestöedustaja: Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 

Keski-Suomen sote-uudistus/ osallisuus ja järjestöyhteistyö: Arto Lampila 

 

Teemana hyvinvointialue ja järjestöjen mukana olo 

Tapaamisessa keskusteltiin kumppanuuspöydän tehtävistä ja hyvinvointialueen valmistelusta. 

Kumppanuuspöydällä on ollut huoli järjestöjen asemasta hyvinvointialueen valmistelussa ja siitä, 

otetaanko järjestöjen asiantuntemusta riittävästi huomioon, kun luodaan uutta sosiaali- ja 

terveyspalveluiden rakennetta. Kumppanuuspöydässä oli vieraana Hyvinvointialueen väliaikaisen 

valmisteluelimen puheenjohtaja Kati Kallimo sekä rakenneuudistuksen osallisuus ja järjestöyhteistyön 

projektipäällikkö Arto Lampila sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Nina Peränen, joka on ollut mukana 

sote-uudistuksen rakennehankkeissa.  

 

Keski-Suomen hyvinvointialuevalmistelun tilanne / Kati Kallimo 

Kati Kallimo esitteli hyvinvointialueen valmistelua. Keski-Suomen alueella on omat erityispiirteensä. Alue 

on hajanainen eikä tulevan hyvinvointialueen alueella ole suuria kuntayhtymiä. Väliaikaisen 

https://www.yhdistystori.fi/keski-suomen-jarjestoareena/jarjestojen-ja-maakunnan-kumppanuuspoyta/
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valmistelutoimielimen työaikaa on mennyt paljon tiedon keräämiseen ja eri kuntien tilanteen 

kartoittamiseen. Uudistus on merkittävä, sillä henkilötyövuosia siirtyy uudelle hyvinvointialueelle 10 000 

ja budjetti on vajaa miljardi euroa vuodessa. Tavoitteena on, että kun vaaleilla valittu aluevaltuusto 

aloittaa työnsä 1.3.2022 uudistus jatkuu turvallisesti ja hallitusti. 

Kallimon mukaan Keski-Suomen uudistus on hyvässä valmisteluvaiheessa ja valmistelussa on keskitytty 

ajankohtaisiin asioihin. Järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on mukana valmistelussa: järjestöjen 

edustaja on yhdyspintajaostossa ja Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen hankesuunnitelmassa on 

maininta vuoropuhelusta kumppanuuspöydän kanssa. Järjestöyhteistyöhön on ollut valmistelun eri 

vaiheissa resurssia. 

Liitteenä Kati Kallimon esitysmateriaalit. 

 

Järjestöjen näkökulmia valmistelutyöhön ja järjestöjen rooliin 

Kumppanuuspöydän viesti valmisteluelimelle oli, että järjestöyhteistyöhön ja järjestöjen asemaan 

uudistuksessa kaivattaisiin sekä konkretiaa että selkeämpää sanoittamista siitä, miten järjestöissä oleva 

osaaminen ja tieto siirtyvät uuden hyvinvointialueen rakenteisiin. Ei riitä, että järjestöjä kuullaan, vaan 

tarvitaan myös mahdollisuutta osallistua rakenteiden luomiseen. Järjestöjen roolin näkymistä kaivataan 

myös tiedottamiseen. 

Yhteisessä keskustelussa havaittiin, että Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen alatyöryhmien ja 

työskentelyn rooli VATEn jaostojen ja työryhmien rinnalla osana valmistelua ei ole näyttäytynyt tähän 

saakka tarpeeksi selkeänä järjestötoimijoille.  

Tulevaisuuden sote-keskusta luotaessa on tärkeä nähdä kaksi eri tasoa järjestöyhteistyössä: järjestöjen 

osallisuus uudistuksessa sekä järjestöjen osallisuus substanssikysymyksissä. Erityisesti hyvinvointialueen 

kanssa tiivistä yhteistyötä tekevillä järjestöillä on myös sisältökysymyksiin paljon osaamista eikä sitä 

kannata jättää huomaamatta.  

Kumppanuuspöytä toi esille, että hyvinvointialueen valmistelussa otetaan huomioon palveluiden 

käyttäjät ja alueellinen yhdenvertaisuus. Toive on, että uudistus toisi yhteisyyttä ja entistä parempia 

palveluita aivan kaikille keskisuomalaisille.   

 

Järjestöjen tulevaisuuden roolit ja yhteistyörakenteet 

Kumppanuuspöytä keskusteli myös jatkosuunnitelmista. Sovittiin, että kumppanuuspöytä perustaa 

työryhmän, joka suunnittelee kumppanuuspöydän sekä järjestöjen roolia hyvinvointialueen 

valmistelussa ja myöhemmin toteutuksessa. Kumppanuuspöydän jäsenet voivat ilmoittautua mukaan 

työryhmään puheenjohtaja Petri Lehtorannalle sähköpostitse.   

Pohdittavaksi jäi, mikä on järjestöyhteistyön rakenne Keski-Suomessa tulevaisuudessa. Muodostetaanko 

hyvinvointialueelle järjestöneuvosto vai onko jatkossakin nykyisellä kumppanuuspöydällä rooli 

hyvinvointialueella? Entä miten maakuntaliitto sekä muut maakunnalliset kehittäjätahot ovat mukana 

tässä yhteistyössä? Millä tavoin muut kuin sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat mukana 

järjestöyhteistyössä hyvinvointialueella?  

Keskusteltiin myös, tarvitaanko Keski-Suomen alueelle järjestöstrategia. 
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Kumppanuuspöydän tapaamiset keväällä 2022 sovittiin seuraavasti 

• 20.1. klo 13-15  

• 23.3. klo 13-15 

• 12.5. klo 13-15 

 Muiston kirjasi  

Liisa Ansio 


