
 
 
 
Nostoja Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen loppuraportista 16.12. 
 

 
Aikaansaadut tulokset ja vaikutukset suhteessa tavoitteisiin 

 
Hanke auttoi jäsentämään järjestöjen erilaisia rooleja suhteessa maakuntaan ja kuntiin sekä tekemään jär-
jestöissä oleva asiantuntemus näkyväksi. Siten uudistuksen valmistelussa osattiin hyödyntää järjestöjä ja hei-
dän asiantuntemustansa. Tämä helpottaa jatkossakin järjestöjen osallisuutta maakunta- ja kuntatason kehit-
tämistyössä. Keski-Suomeen syntyi järjestöjen keskinäistä, järjestöjen ja maakunnan sekä järjestöjen ja kun-
tien välistä kumppanuutta ja verkostoja. Hankkeen avulla kehitettiin myös sote-riippumattomia rakenteita 
kuntien / maakunnan ja järjestöjen hyvinvointiyhteistyön edistämiseen. Uudistuksen kaatumisesta huoli-
matta hankkeessa säilytettiin järjestöjen keskinäistä yhteistyötä koordinoiva rooli ja toimintaa muokattiin 
tarpeita vastaavaksi mm. tiivistämällä aiempaa enemmän järjestöjen ja olemassa olevien organisaatioiden 
yhteistyötä.  
 
Osatavoite 1: Järjestölähtöisen auttamistyön ja kansalaisjärjestöjen asemointi ja koordinointi maakunta- 
ja kuntatasolla selkiintyy.  
 
TULOS: Maakuntaan luotiin järjestöjen ja maakuntaliiton yhteistyötä edistävä yhteistyörakenne. 
 
Maakunnan ja järjestöjen kumppanuuspöytä käynnistyi 02/2019. KS liiton ja kumppanuuspöydän välinen 
yhteistyösopimus vakiinnuttaa kumppanuuspöydän asemaa KS liiton tunnistamana ja tunnustamana maa-
kunnallisena järjestöyhteistyörakenteena. Myöhemmin toimintaa vahvistettiin KS shp:n nimeämällä edusta-
jalla. Kumppanuuspöydän kautta järjestöjen osallisuus uudistuksen valmistelussa vahvistui ja laajeni katta-
maan eri järjestötoimialoja. Järjestöjen keskinäinen yhteistyö vahvistui ja järjestöt kokosivat yhteistä vaikut-
tamistyötään aiempaa paremmin. 
 
Kumppanuuspöydässä olevat edustajat kokosivat oman toimialansa järjestöjä (nuoriso-, kulttuuri- ja moni-
kulttuuritoimijat). Kumppanuuspöydän kautta ja hankkeen tuella useat sote-järjestöt aktivoivat (vammais-
järjestöt, lapsi- ja perhejärjestöt) sekä käynnistivät uusiakin verkostoja (järjestöjen omaistoiminta, potilas- ja 
kansanterveysjärjestöt). Kaikkien toimialakohtaisten verkostojen kokoamiseen ei ollut resursseja (päihde- ja 
riippuvuusjärjestöt sekä työllisyysjärjestöt). Verkostoista on koottu tietoja Yhdistystori.fi -sivustolle. 
 
Maakunnallinen järjestöyhteistyörakenne tukee jatkossakin järjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen ja maa-
kunnan välistä yhteistyötä. Maakunnallisen järjestöstrategian tarve selkiintyi, mutta työ ei edennyt mm. ko-
ronan ja vastuuhenkilöiden työtehtävien muutosten vuoksi. 
 
TULOS: Järjestöjen ja kuntien yhteistyörakenteet vahvistuivat. 
 
Alueelliset elinvoimapajat tarjosivat järjestöille ja kunnille uudenlaisen foorumin yhteistyön kehittämiseen 
sekä verkostojen luomiseen kokoamalla toimijoita yhteen useamman kunnan alueelta. Pajoista syntyi monta 
hyvinvoinnin tekoa ympäri maakuntaa. Useassa kunnassa yhteiset suunnitelmat etenivät tai tilaisuus toimi 
sysäyksenä yhteistyön kehittämiselle. Pajat vahvistivat osallistujien kokemuksia ja näkemyksiä järjestöjen 
merkityksestä ja arvosta kunnissa sekä madalsivat kynnystä yhteistyön tekemiseen ja kehittämiseen. Niiden 
kautta tehtiin myös näkyväksi järjestöpositiivisen kunnan ominaisuuksia (tarkistuslista) sekä luotiin järjes-
töyhteistyön kehittämisen tueksi Järjestöpositiivisen kunnan kehityskeskustelu -työkalu. 
 
Yhdistysten ja kuntien välinen yhteistyö kehittyi varovaisten arvioiden mukaan vastavuoroisempaan, suunni-
telmallisempaan ja pitkäjänteisempään suuntaan. Useiden kuntien ja yhdistysten yhteistyö tiivistyi erityisesti 
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elinvoimapajojen ansiosta. K-S kuntien järjestöyhdyshenkilöiden verkosto käynnistyi. Järjestöt ja yhdistykset 
tarvitsevat jatkossakin ajantasaista tietoa toimintaympäristön muutoksista. Samoin kunnan ja yhdistysten 
välinen yhteistyö tarvitsee edelleen vahvistamista. 
 
Osatavoite 2: Järjestöille muodostuu selkeä rooli maakunta- ja kuntatasolla 
 
TULOS: Keski-Suomessa toimivien sote-järjestöjen hyte-toiminta tuli näkyvämmäksi osaksi alueellista 
hyte-työtä ja sote-palvelurakenteita. 
 
Sote-järjestöt olivat mukana maakunnallisen ekosysteemin luomisessa ja palveluntuottajien työryhmissä osin 
hankkeen viestinnän ja vaikuttamistyön ansiosta. Työskentelyn ansiosta tuli näkyväksi järjestöjen eri roolit 
sekä toisaalta ne ongelmat, joita järjestöille olisi koitunut palvelutoiminnan ja hyte-toiminnan erottamisesta 
toisistaan. Palveluntuottajien työryhmien rinnalle perustetut järjestöjen hyte-työryhmät eivät ehtineet käyn-
nistyä uudistuksen kaaduttua. 
 
Järjestöjen toiminnan pariin ohjaamiseen syntyi yhteinen tahtotila. Asiakas- ja palveluohjauksen kehittämis-
työssä hahmottui se, että asiakkaan tarpeisiin vastaavat järjestöjen toiminnot tulisi löytää helposti, teemoit-
tain ja hakukoneista. Tämän eteenpäin meneminen ja järjestötiedon parempi löydettävyys edellyttäisi pai-
kallista ja alueellista tiedonkeruuta sekä lisää kehittämisresurssia alueelliseen Toimeksi.fi -alustaan. 
 
Uudistuksen kaatumisen jälkeen järjestöt olivat mukana laatimassa terveydenhuoltolain mukaista KS järjes-
tämissuunnitelmaa, jota hyödynnettiin mm. Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman maakunnallisessa valmis-
telussa. Järjestöjen osallistuminen tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan eteni järjestöjen sekä terveysase-
milla toimivien sosiaali- ja palveluohjaajien yhteistyötapaamisissa v. 2019 ja 2020 aikana. Uudistuksen kaa-
duttua loppuraportteihin kirjattiin mm. selkeän ja keskitetyn järjestöyhteistyön sekä koordinoinnin tarve. 
Sote-uudistuksen maakunnallisiin hakemuksiin kirjattiin osallisuudesta ja järjestöyhteistyöstä vastaava hen-
kilöresurssi. 
 
TULOS: Kuntien ja maakuntatason hyvinvointikertomuksiin saatiin järjestöjen toimintaa, osaamista ja ko-
kemusasiantuntijuutta näkyviin.  
 
Kumppanuuspöydässä koottua maakunnallista järjestötietoa hyödynnetään maakunnallisessa hyte-ohjel-
massa. Kerätty tieto on koottu KS shp:n alueellisen hyte-ohjelman sivustolle. 
 
Elinvoimapajojen ja kuntakohtaisten järjestöjen hyte-iltojen avulla vahvistettiin järjestöjen roolia kuntien hy-
vinvoinnin, terveyden ja elinvoiman edistämistyössä. Jatkossa yhä useampi kunta on suunnitellut ottavansa 
järjestöt mukaan seuraavan kauden kertomuksen laadintaan.  
 
Osatavoite 3: Järjestöjen valmiudet toimia kunnan kumppaneina hyvinvoinnin, terveyden ja elinvoimaisuu-
den edistämisessä sekä uuden maakunnan toimintaympäristössä kasvavat 
 
TULOS: Järjestöjen ymmärrys ja tieto toimintaympäristön muutoksista lisääntyi 
 
Sote-järjestöjen kyky ja kiinnostus seurata toimintaympäristön muutoksia lisääntyi. Järjestöjen valmius ase-
moida toimintaansa uudistukseen kehittyi verkostoitumisen, tilaisuuksien ja viestinnän myötä. Tilaisuudet 
tukivat verkostoitumista ja järjestöjen yhteistä vaikuttamistyötä. Viestinnän ja koosteiden avulla järjestöt py-
syivät ajan tasalla maakunta- ja sote-uudistuksesta sekä pystyivät suuntaamaan omaa toimintaansa uudel-
leen. 
 
Järjestöjen sote- ja maakuntapäivien osallistujamäärät ylittivät hankehakemuksessa asetetut tavoitteet. 
Osallistujat olivat suurimmaksi osaksi maakunnallisia ja paikallisia sekä valtakunnallisia sosiaali- ja terveysalan 
järjestöjä ja säätiöitä. Moni valtakunnallisen liiton työntekijä kertoi myös pysyvänsä koko maakunta- ja sote-
uudistuksen suhteen ajan tasalla hankkeen viestinnän ansiosta. 
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TULOS: Järjestöjen toiminnasta koottu tieto teki järjestöjen toimintaa näkyväksi. 
 
KS järjestökartoituksella (2018) saatiin tietoa erityisesti järjestö-kuntayhteistyöstä. Tuloksia hyödynnettiin 
erityisesti järjestöjen ja kuntien yhteistyön edistämisessä. Kartoituksella olisi saatu vielä parempaa kuvaa 
maakunnassa toimivista järjestöistä, mikäli kyselyn aukioloaikana ei olisi ilmaantunut hankkeesta riippumat-
tomia, maailmanlaajuisia webpropolin toimintaa hankaloittavia ongelmia. 
 
Sote-järjestöjen toiminnasta saatiin uutta tietoa verkostojen avulla. Tieto koottiin Yhdistystorille ja se on 
hyödynnettävissä myös uudessa sote-uudistuksen valmistelussa. 
 
Alkuperäisessä suunnitelmassa mainittu datapankki sellaisenaan osoittautui haastavaksi koota. Sen sijaan 
luotiin Järjestöpositiivisuuden kuntatutka, joka pohjautuu kuntien edustajien haastatteluihin ja sitä kautta 
tehtävään tiedonkeruuseen. 

 

 

Mitkä tekijät vaikuttivat siihen, että asetetut tavoitteet saavutettiin tai ne jäivät 

saavuttamatta?  
 
Järjestölähtöisen auttamistyön ja kansalaisjärjestöjen koordinointi ja asemointi maakunta- ja kuntatasolla 
selkiintyi:  
 

1. Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän syntymistä edesauttoi se, että se luotiin tiiviissä yh-
teistyössä järjestöjen ja maakuntaliiton sekä maakunta- ja sote-uudistuksen vastuuvalmistelijoiden 
kanssa. Syntymistä edesauttoi myös Keski-Suomen järjestöareenan ja maakuntaliiton 2008 alkanut 
luottamuksellinen yhteistyö sekä sen toiminnan uudistamisen molemminpuolinen tarve.  

 
2. Kumppanuuspöydän toimialakohtaisten verkostojen avulla vahvistettiin järjestöjen keskinäistä sekä 

järjestöjen ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä sekä tehtiin järjestöjen toimintaa ja sen merki-
tystä aiempaa näkyvämmäksi. Tässä työssä hankkeella oli keskeinen rooli.  

 
3. Järjestöjen ja kuntien yhteistyörakenteiden vahvistumista edesauttoi hankkeessa tehty vaikuttamis-

työ ja onnistuneet elinvoimapajakiertueet.  
 

4. Elinvoimapajojen määrällisiä tavoitteita ei saavutettu, koska kunnissa ei ehkä osattu markkinoida ti-
laisuutta riittävän vahvasti oman kunnan tilaisuutena eikä tuoda esille osallistumisen hyötyjä. Lisäksi 
v. 2019 kiertueen ajankohtaan osunut eduskuntavaaliehdokkaiden kampanjointi ja tilaisuudet saat-
toivat syödä elinvoimapajojen osallistujamääriä. V. 2020 elinvoimapajoista toteutui koronan vuoksi 
vain kaksi.  

 
5. Alkuperäisenä tarkoituksena oli synnyttää elinvoimapajojen avulla alueellisia verkostoja, areenoja, 

jotka jatkavat toimintaansa omaehtoisesti hankkeen jälkeen. Tämä tavoite osoittautui erittäin haas-
teelliseksi. Yksistään kerran vuodessa toteutettavien elinvoimapajojen avulla ei pystytty luomaan 
aluekohtaisia verkostoja, vaan se olisi vaatinut oman prosessinsa omine tavoitteineen sekä riittävät 
työntekijäresurssit.  Havaintojen perusteella näille areenoille ei myöskään ollut tarvetta juuri nyt 
tässä ajassa.  

 
Järjestöille alkoi muodostua aiempaa selkeämpi rooli maakunta- ja kuntatasolla:  
 

1. Järjestöjen roolit selkiintyivät, koska järjestöt osallistuivat sekä maakunnallisesti etenevään sote- ja 
hyte- kehittämistyöhön että tulevaan sote-uudistukseen. Järjestöjen toiminnasta koottiin tietoa mm. 
terveydenhuoltolain mukaista KS järjestämissuunnitelmaa, maakunnallista hyte-ohjelmaa sekä tule-
vaisuuden sote-keskus -ohjelmaa varten. Järjestöjen ja terveysasemien yhteistyötä kehitettiin.  
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2. Järjestöjen linkittäminen hoito- ja palvelukokonaisuuksiin käynnistyi konkreettisesti vasta vuoden 
2018 lopulla, eikä edennyt uudistuksen kaaduttua. Tämä työ jäi siis kesken.  

 
Järjestöjen valmiudet toimia kunnan kumppaneina hyvinvoinnin, terveyden ja elinvoimaisuuden edistämi-
sessä sekä uuden maakunnan toimintaympäristössä kasvoivat:  
 

1. Järjestöjen sote- ja maakuntapäivät tukivat eri toimijoiden verkostoitumista ja järjestöjen yhteistä 
vaikuttamistyötä sekä tarjosivat ajankohtaista tietoa maakunta- ja sote-uudistuksesta. Tätä edesaut-
toi hanketyöntekijöiden aktiivisuus uudistuksen seuraamisessa ja eri työryhmiin osallistuminen sekä 
tilaisuuksien sisällön suunnittelu tiiviissä yhteistyössä vastuuvalmistelijoiden kanssa.  
 

2. Järjestöjen sote-ja maakuntapäiviä ei toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti vuonna 2019 ja 
2020. Uudistuksen kaatumisen jälkeen tarpeellisemmaksi osoittautuivat pienemmät, kohdennetum-
mat tilaisuudet. Näin vahvistettiin aiempaa enemmän järjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen ja jul-
kisen välistä yhteistyötä. Koronan seurauksena osa verkostojen tapaamisista peruttiin ja osa siirret-
tiin etänä toteutettaviksi. 

 
3. Hankkeen viestintä oli ajantasaista, ymmärrettävää ja monikanavaista. Se helpotti järjestöjä toimin-

taympäristön muutoksessa ajan tasalla pysymisessä sekä järjestön oman toiminnan suuntaamisessa 
ja jäsenistön ajan tasalla pitämisessä.  

 
4. Maakunnallisen järjestöstrategian tarve selkiintyi, mutta työ ei edennyt mm. koronan ja useiden vas-

tuuhenkilöiden työtehtävien muutosten vuoksi. 
 

 

Mitä uutta opitte hankkeen aikana? 
 
MAAKUNNALLISEN KOORDINOINNIN JA TIEDONKERUUN TARVE. Hankkeen kohderyhmältä ja yhteistyö-
kumppaneilta kerätyt palautteet kertovat siitä, että hankkeen koordinoivalle, tietoa kokoavalle ja eri toimi-
joiden yhteistyötä tiivistävälle toiminnalle on ollut ja on myös jatkossa tarvetta. Maakunnissa tarvitaan toi-
mijaa, joka pystyy seuraamaan toimintaympäristöä yli substanssi- ja toimialarajojen sekä tukemaan järjestö-
jen osallisuutta toimintaympäristön muutoksessa. Maakunnallisessa koordinoinnissa erityisen tärkeää on eri 
toimijoiden yhteistyön edistäminen ja järjestöjen toimialojen ylittäminen. Useimmat järjestöt toimivat van-
kasti omasta substanssistaan käsin, omien kohderyhmiensä parissa. Tämä työ ei mahdollista isojen uudistus-
ten seuraamista tai niihin vaikuttamista ilman maakunnallista ja valtakunnallista tukea. Valtakunnallisesti olisi 
tärkeää tukea maakunnallisesti ja paikallisesti toimivien järjestöjen osallisuutta maakunnallisiin prosesseihin.  
 
Paikallinen ja alueellinen järjestötoiminta tarvitsee vahvaa valtakunnallista, mm. valtakunnallisten liittojen 
tukea kiinnittyäkseen maakunnalliseen ja paikalliseen kehittämiseen. Samalla paikallinen toiminta identifioi-
tuu yhteistyöhön muiden paikallistoimijoiden ja oman kunnan tai maakunnan kanssa. Paikallisella ja alueella 
tasolla olevaa toimintaa tuleekin tukea riittävän lähellä, valtakunnallisen kanssa hyvässä vuoropuhelussa.  
Tätä tulisi kehittää sekä vertikaalisen ja horisontaalisen yhteistyön suuntaan. Työssä tarvitaan valtakunnalli-
sen toiminnan tukea maakuntiin.  
 
Maakunnalliselle koordinaatiolle tulisi projektien sijaan olla pysyvät resurssit. Järjestöjen tuen tarve ei lopu 
esimerkiksi hallituksen vaihtuessa tai sote-uudistuksen kaatuessa.  Koordinoinnin ja selkeän viestinnän tarve 
on sitä suurempi, mitä suurempia yhteiskunnallisia on meneillään ja mitä enemmän ne koskettavat järjestöjä. 
Tällaisissa tilanteissa myös järjestöjen halu verkostoitua ja saada tietoa on normaalia suurempi. Hankkeessa 
saatiin erityisen paljon kiitosta mm. viestinnästä ja järjestöjen muutosagentin laatimista koosteista.  
 
Koordinointiroolin kiinnittyminen maakunnalliseen verkostojärjestöön tai muuhun vastaavaan toimijaan on 
kokemuksemme mukaan kokonaistaloudellista ja mahdollistaa olemassa olevien resurssien järkevän käytön. 
 



JÄRJESTÖJEN TOIMINNAN PARIIN OHJAAMISEN TARVE JA TAHTOTILA. Järjestöjen toiminnan pariin ohjaami-
seen on olemassa vahva tahtotila sekä järjestöjen että julkisen sektorin keskuudessa. Sote-uudistuksen jäl-
leen käynnistyttyä tarve on entistäkin suurempi. Jotta asia etenisi, tulisi järjestötiedon keruuseen ja digitali-
soimiseen olla nykyistä huomattavasti koordinoidummat ja vahvemmat resurssit. Samoin tulisi olla hyvät re-
surssit esimerkiksi Toimeksi.fi -verkkoalustan kehittämiseen. Ennen sitä järjestötieto ei kerry verkkoon hel-
posti löydettäväksi dataksi.  
 
AVOIMEN OSALLISUUDEN HAASTEET JA HYÖDYT. Keski-Suomessa maakunta- ja sote-uudistusta rakennettiin 
kaikille avoinna olevan osallisuuden kautta. Kiinteitä työryhmiä tai mandaatteja ei ollut. Tämä aiheutti mo-
nelle kokemuksen osattomuudesta suhteessa maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun. Myös järjestöt 
kaipasivat työryhmiä, joissa olisi saanut vahvan tunteen osallisuudesta uudistuksen valmistelussa. Toisaalta 
kaikille avoin osallisuus mahdollisti laajan kommentoimisen ja järjestöjenkin näkökulmien kokoamisen eri 
keinoja ja verkostoja hyödyntäen. Hankkeen työntekijöiltä tämä työskentelytapa kuitenkin edellytti asiantun-
temusta ja perehtymistä uudistuksen etenemiseen sekä erityisen aktiivista ja selkeää viestintää ja järjestöjen 
motivoimista.  
 
HANKKEEN MERKITYS UUDEN SOTEUUDISTUKSEN NÄKÖKULMASTA. Hankkeen ansiosta järjestöjen oleellisen 
tärkeä rooli sote-uudistuksen valmistelulle ja toimeenpanolle selkiintyi. Ilman hanketta ei olisi saatu järjestö-
lähtöisiä kirjauksia Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen loppuraportteihin eikä Marinin hallituk-
sen sote-uudistushankkeen hakemuksiin.  
 
JÄRJESTÖ-KUNTAYHTEISTYÖN EDISTÄMISEN UUSI TOIMINTAMALLI. Hankkeessa kehitetty alueellisten elin-
voimapajojen toimintamalli osoittautui merkittäväksi tavaksi edistää järjestöjen ja kuntien välistä yhteis-
työtä. Malli edisti uudenlaista ja rakentavaa vuorovaikutusta niin paikallis- kuin aluetasolla. Merkittävää mal-
lissa oli se, että kaikilla kunnilla ja niiden yhdistyksillä oli tasavertainen mahdollisuus kehittää yhteistyötä. 
Yhteistyön konkreettista kehittämistä tehtiin jokaisen alueen pajassa aina samalla, vuosittain vaihtuvalla sap-
luunalla. Lisäksi toimintamalli ohjasi osallistujia aktiiviseen vuorovaikutukseen naapurikuntien järjestö- ja 
kuntatoimijoiden kanssa. Tämä mahdollisti uusien näkökulmien ja uudenlaisen yhteistyön syntymisen sekä 
hyvien käytäntöjen jakamisen yli kuntarajojen. Palautteiden perusteella eri toimijoita yli kuntarajojen yhteen 
kokoavat ja yhteistyön kehittämiseen innostavat tilaisuudet olisivat jatkossakin tarpeellisia.  
 
KOHDERYHMÄN RAJAAMISEN TARVE. Maakunta- ja sote-uudistus kiinnosti runsaasti myös muita kuin sote-
järjestöjä. Hankkeen alkuperäisen tavoitteen mukaisesti tilaisuudet olivat avoimia kaikille sosiaalista hyvin-
vointia edistäville keskisuomalaisille järjestöille. Toimintaa jouduttiin maakunta- ja sote-uudistuksen aikana 
kohdentamaan erityisesti sote-järjestöihin etenkin maakuntatasolla. Tämän seurauksena hankkeelle tuli jon-
kin verran pyyntöjä myös muiden järjestöjen huomioimisesta toiminnassa. Jatkossa kohderyhmän määrittä-
minen ja perustelu riittävän huolella on erityisen tärkeää. Sillä minimoidaan turhia odotuksia ja toisaalta 
myös hankkeeseen kohdistuvia paineita.   
 
KOHDERYHMÄN TUNTEMISEN TÄRKEYS. Järjestöjen valmiudet seurata ja olla mukana isoissa yhteiskunnalli-
sissa uudistuksissa vaihtelevat paljon. Tämä tulee huomioida erityisen tarkasti silloin, kun suunnitellaan tilai-
suuksia tai viestintää kohderyhmälle.  

 

Hankkeessa kehitetyn toiminnan vakiintuminen 
 

JÄRJESTÖJEN MAAKUNNAN KUMPPANUUSPÖYTÄ. Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä vakiintunee 

maakunnalliseksi järjestöyhteistyörakenteeksi. Kumppanuuspöytä toimii Keski-Suomen järjestöareenan ta-

voitteiden mukaisesti. Kumppanuuspöydän toimintaa ja asemaa vakiinnuttaa Keski-Suomen liiton kanssa laa-

dittu yhteistyösopimus, joka uusitaan kumppanuuspöydän kunkin toimikauden alussa.  Sopimuksen mukaan 

kumppanuuspöytä toimii Keski-Suomen liiton tunnustamana ja tunnistamana maakunnallisena järjestöyh-

teistyörakenteena. Keski-Suomen liiton edustaja osallistuu kumppanuuspöydän kokouksiin tasavertaisena jä-

senenä muiden kumppanuuspöydän jäsenten kanssa ja tukee kumppanuuspöydän toimintaa antamalla 



asiantuntija-apua maakuntaan liittyvissä asioissa sekä yhteydenpidossa maakunnan poliittiseen päätöksen-

tekoon. Kumppanuuspöydän toimintaa on lisäksi vahvistettu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin edustuksella.  

SOTE-JÄRJESTÖJEN VERKOSTOT. Hankkeen aikana saatiin aktivoitua ja/tai käynnistettyä kokonaan uusia sote-

järjestöjen verkostoja. Verkostotyön tavoitteena on järjestöjen keskinäisen yhteistyön ja vaikuttamistoimin-

nan vahvistaminen, järjestöjen jäsenten ja palveluiden käyttäjien äänen tuominen mm. palveluiden kehittä-

miseen sekä järjestöjen ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön edistäminen. Näistä verkostoista toimii nyt 

potilas- ja kansanterveysjärjestöjen ja vammaisjärjestöjen sekä lapsi- ja perhejärjestöjen verkosto. Lisäksi toi-

minnassa on eri järjestöistä koostuva järjestöjen omaistoimintaa kehittävä verkosto. Muista kuin sote-järjes-

töjen toimialaverkostoista toiminnassa ovat nuoriso- ja kulttuuritoimijoiden ja maahanmuuttajajärjestöjen 

verkostot. Sote-järjestöverkostojen jatkuvuudesta huolehdittiin sillä, että niille on olemassa yhdyshenkilöt ja 

koollekutsujat hankkeen päättymisen jälkeenkin.  

ALUEELLISTEN ELINVOIMAPAJOJEN TOIMINTAMALLI. Alueellisten elinvoimapajojen toimintamalli ei vakiintu-

nut pysyväksi toiminnaksi. Hankkeen alkuperäisessä, vuoden 2017 hankehakemuksessa oli tarkoituksena syn-

nyttää järjestö-kuntayhteistyön elinvoimapajojen avulla alueellisia verkostoja, areenoja, jotka jatkavat toi-

mintaansa omaehtoisesti hankkeen jälkeen. Tämä tavoite osoittautui erittäin haasteelliseksi toteuttaa ja ha-

vaintojen perusteella areenoille ei ollut tarvetta juuri nyt tässä ajassa. Elinvoimapajat olivat osallistujien mu-

kaan palvelleet erityisesti kunnan sisäistä verkostoitumista ja yhteistyön kehittämistä. Elinvoimapajoissa 

mahdollistettu naapurikuntien toimijoiden tapaaminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen koettiin kuitenkin 

hyödylliseksi. Yksistään kerran vuodessa toteutettavien elinvoimapajojen avulla ei pystytty luomaan aluekoh-

taisia verkostoja, vaan se olisi vaatinut oman prosessinsa omine tavoitteineen sekä riittävät työntekijäresurs-

sit.  

JÄRJESTÖ-KUNTAYHTEISTYÖ. Hankkeen vaikuttamistyön myötä yhä useampi kunta on suunnitellut ottavansa 

järjestöt mukaan seuraavan valtuuskauden hyvinvointikertomustyöhön. Hankkeessa luodun, järjestö-kun-

tayhteistyön tilannekuvaa kartoittavan Järjestöpositiivisuuden kuntatutkan päivitys siirrettiin syksyllä 2020 

KYT-järjestöpalveluille. Yksi tarkastelukohta on järjestöjen osallisuus hyvinvointikertomustyössä, joten tähän 

liittyvä vaikuttamistyö jatkuu kuntatutkan muodossa. Paikallisesti iso tulos on se, että Jyväskylän kaupungin 

ja järjestöjen välinen yhteistyö on tiivistynyt ja tässä hankkeella on ollut oma merkittävä roolinsa. Yhteistyön 

kehittämisessä on jatkossa mukana KYT-järjestöpalvelut. Lisäksi Keski-Suomen kuntien järjestöyhdyshenki-

löiden verkosto käynnistettiin ja se jatkaa toimintaansa KYT-järjestöpalveluiden koordinoimana.  

 


