
KYT on hyväntahtoinen kasvualusta osallisuudelle, 
moniäänisyydelle, ihmislähtöisyydelle ja 

kanssalaisuudelle.

Aluetreffipäivä Jyväskylä 26.10.2019.
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Järjestöjen muutosagentti  Anne Astikainen
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke





Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt –hanke
- Keskeiset tulokset tähän mennessä 

• Järjestöt olivat aktiivisesti mukana uudistuksen valmistelussa sekä 
maakunnallisen ekosysteemin luojina

• Keski-Suomeen syntyi järjestöjen keskinäistä, järjestöjen ja maakunnan sekä 
järjestöjen ja kuntien välistä kumppanuutta ja verkostoja.

• Järjestöt toivat palveluiden käyttäjien ääntä uudistuksen valmisteluun.

• Maakunta- ja kuntatasolla tunnistettiin ja tunnustettiin aiempaa paremmin 
järjestöjen eri roolit.

• Järjestöjen innostus toimintaympäristön seuraamiseen kasvoi.

• Järjestöjen yhteinen vaikuttamistoiminta lisääntyi.

• ”Hanke on tehnyt hyvää työtä eri foorumeilla maakunnassa, luonut järjestöille 
tilaisuuksia vaikuttaa ja saada äänensä kuuluviin sekä rohkeasti hakenut ja luonut 
vaikuttamisen paikkoja”. KS2021 vastuuvalmistelijat



Hanke numeroina 
1.8.2017-30.9.2019

• 3600 kohtaamista

• 350 henkeä sähköpostilistalla

• 280 fB-tykkääjää

• 433 osallistujaa järjestöjen sote- ja 
maakuntapäivissä (5) 

• 389 osallistujaa alueellisissa
elinvoimapajoissa (2 x 7 alueella) 

• 56 valmisteltua puheenvuoroa



Järjestöjen näkökulmasta opeiksi tulevissa uudistuksissa

• ”Järjestöjen mukana olo ja yhteistyö useiden eri valmisteluorganisaatioiden 
kanssa edellyttää myös jatkossa selkeää ja keskitettyä koordinointia”. KS 2021 
loppuraportti. 

• Järjestöjen kautta saadaan ymmärrystä palveluiden nykytilanteesta sekä 
kehitetään palveluita alhaalta ylös -ajattelumallilla. 

• Järjestöt tulee tunnistaa osana palvelujärjestelmää. 

• Järjestöjen hyte-työtä selkiytetään ja se kirjataan hoito- ja palvelukokonaisuuksiin. 

• Järjestöjen kiinnittymistä uudistustyöhön edesauttaa se, että järjestöille nimetään 
kussakin tilanteessa selkeä vastinpari, jonka kanssa suunnittelutyötä tehdään.



Ajankohtaista; iso kuva
Valtakunnan taso: sote-uudistus ja tulevaisuuden sote-keskusohjelma

• Sote-uudistuksen johtoryhmä ja seurantaryhmä sekä neljä jaostoa (kokoonpano).

• Painopiste perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. 

Tulevaisuuden sote-keskukset ovat moniammatillisia palvelukeskuksia.

• Peruspalvelujen parempi saatavuus, palveluiden yhteen sovittaminen, ehkäisevän ja ennakoivan 
työn painotus.

Sote-palveluiden uudistaminen ja sote-uudistukseen varautuminen Keski-Suomessa

• Valtakunnallisen tason etenemistä seurataan (ei ole tulossa sote-kuntayhtymää). 

• Sote-palveluiden uudistaminen ja kehittäminen toiminnallisen yhteistyön kautta

• Sote-johtajien ja sairaanhoitopiirin johtajien yhteistyö + sosiaalijohtajien työkokoukset 

https://www.yhdistystori.fi/2019/09/02/sote-uudistuksesta-valtakunnan-ja-maakunnan-tasolla-seka-keski-suomen-jarjestojen-ja-keski-suomen-vaikuttavat-jarjestot-hankkeen-nakokulmasta/
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/79cc0ca8-2379-41c4-be8f-fc1e8679889e/e9cee5ce-f7d1-47f0-b4db-689faf470934/ASETTAMISPAATOS_20190829073739.pdf


Konkreettisesti hankkeessa vuonna 2019 ja 2020  

Tuemme järjestöjen kiinnittymistä tulevaan sote-
uudistukseen

• Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaan liittyen Meijän sote-
keskus

• Järjestöjen sekä Jyten ja seututerveyskeskuksen 
terveysasemilla toimivien sosiaali- ja palveluohjaajien 
yhteistyö

Tuemme järjestöjen kiinnittymistä maakunnallisesti 
etenevään sote- ja hyte-kehittämistyöhön

• Alueellinen hyvinvointityö ja hyvinvointiohjelma

• Terveydenhuoltolain mukainen järjestämissuunnitelma

• Sote-peruspalveluiden maakunnallinen kehittäminen

Kokoamme järjestötietoa tiedolla johtamisen tueksi

• Maakunnallinen järjestöstrategia

• Sote-järjestöjen hyte-toiminnan kartoitus

• Toimialakohtaisen järjestötiedon keruu Järjestöjen ja 
maakunnan kumppanuuspöydän voimin

Tuemme maakunnallisia järjestö -yhteistyörakenteita

• Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä

• Keski-Suomen järjestöareena

• Sote-järjestöjen verkostot

Tuemme järjestöjen ja kuntien yhteistyörakenteita

• Vaikuttamistyö Järjestöpositiivisuuden 
kuntatutkan tulosten perusteella

• Alueelliset elinvoimapajat 7 alueella

• Jyväskylän kaupungin ja järjestöjen yhteistyörakenteet

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/stm-tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelma-kayntiin-nyt-panostetaan-peruspalveluihin-
https://www.kyt.fi/2019/09/25/keski-suomeen-meijan-sote-keskus/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/jarjestot-ja-terveysasemien-sosiaali-palveluohjaajat-yhteistyossa/
https://www.yhdistystori.fi/2019/10/14/tervetuloa-tuottamaan-sote-jarjestosisaltoa-keski-suomen-terveydenhuoltolain-mukaiseen-jarjestamissuunnitelmaan/
https://www.yhdistystori.fi/2019/09/15/nyt-on-keski-suomen-jarjestostrategian-aika/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-suomen-jarjestoareena/jarjestojen-ja-maakunnan-kumppanuuspoyta/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-suomen-jarjestoareena/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/yhteistyota-maakunnassa/keski-suomen-sosiaali-ja-terveysjarjestojen-verkostot/
https://www.yhdistystori.fi/jarjestotietopankki/keski-suomen-jarjestotietoa/kuntatutka/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/elinvoimapajat-2/


Järjestöille tunnustettu asema ja tarkoituksenmukainen rooli maakunta- ja kuntatason hyte-
työssä sekä nykyisissä ja tulevissa sote-palvelurakenteissa

Hallitusohjelma

• Sote-uudistus

• Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelma

• Meijän sote-keskus 

Maakunnallinen hyte-työ 

• Alueellinen hyvinvointiohjelma

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

mallimaakunta

Maakunnallinen sote-palvelurakennetyö

• Terveydenhuoltolain mukainen järjestämissuunnitelma

• Sote-peruspalveluiden maakunnallinen kehittäminen

Järjestöjen ja kuntien yhteinen hyvinvointityö

Hankkeen tehtävänä on varmistaa 
järjestöille tunnustettu asema ja 

tarkoituksenmukainen rooli maakunta-
ja kuntatason hyt-työssä sekä nykyisissä 

ja tulevissa.

Maakunnalliset 
järjestöyhteistyörakenteet: 

Keski-Suomen järjestöareena

Järjestö- kunta -yhteistyörakenteet

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä
Järjestötoimialojen edustajat (12) 

+ Järjestöareenan pj  + KS liiton edustaja

Toimialojen  
verkostot

Toimiala-
kohtainen 

tieto 

Sote-
järjestöjen 
verkostot

Sote-
järjestöjen 

toiminnasta 
tietoa 

KS  
järjestö-
strategia

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/stm-tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelma-kayntiin-nyt-panostetaan-peruspalveluihin-
https://www.kyt.fi/2019/09/25/keski-suomeen-meijan-sote-keskus/
https://www.yhdistystori.fi/2019/10/14/tervetuloa-tuottamaan-sote-jarjestosisaltoa-keski-suomen-terveydenhuoltolain-mukaiseen-jarjestamissuunnitelmaan/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-suomen-jarjestoareena/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-suomen-jarjestoareena/jarjestojen-ja-maakunnan-kumppanuuspoyta/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/yhteistyota-maakunnassa/keski-suomen-sosiaali-ja-terveysjarjestojen-verkostot/ks-potilas-ja-kansanterveysjarjestot/
https://www.yhdistystori.fi/2019/09/15/nyt-on-keski-suomen-jarjestostrategian-aika/


Mistä tietoa & kertaus tulossa olevista asioista 
• www.stm.fi
• www.yhdistystori.fi

Hankkeen viestintäkanavat
• Facebook
• Twitter
• KS2021
• Innokylä
• Kuntakirjeet
• Sähköposti -jakelulistalle  

anne.astikainen@kyt.fi

• Terveydenhuoltolain mukainen 
järjestämissuunnitelma, tilaisuus 28.10.

• Luonnos VN asetukseksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon kehittämishankkeiden 
valtionavustuksista vuosina 2020 – 2023 
kommenteilla 5.11. asti 

• Kosken vammaispalveluverkosto 11.11.
• Vammaisjärjestöjen verkosto 18.11.

• Alueellinen hyvinvointiohjelma
• KS järjestöstrategia
• Sote-järjestöjen hyte-tiedon keruu 
• Toimialakohtainen tiedonkeruu   

http://www.stm.fi/
http://www.yhdistystori.fi/
https://www.facebook.com/vaikuttavatjarjestot/?ref=bookmarks
https://twitter.com/ksvaikuttavat
http://www.ks2021.fi/
https://www.innokyla.fi/web/tyotila5607938/materiaalit
http://www.ks2020.fi/uudistuksen-karkihankkeet/vaikuttavat-jarjestot/kuntakirjeet/
https://www.yhdistystori.fi/2019/10/14/tervetuloa-tuottamaan-sote-jarjestosisaltoa-keski-suomen-terveydenhuoltolain-mukaiseen-jarjestamissuunnitelmaan/
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=64dc2fd1-4f1e-445b-b2ab-71f938d192c7&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744
http://koskeverkko.fi/tapahtuma/keski-suomen-vammaispalvelutyoryhma-21/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/yhteistyota-maakunnassa/keski-suomen-sosiaali-ja-terveysjarjestojen-verkostot/ks-vammaisjarjestot/

