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Aika:  18.4.2018 klo 9.05 – 11.30 
Paikka: Porin taidemuseo / kokoustila 
 Eteläranta 8 Pori  
  
Muistio 
 

1. Kokouksen avaaminen 
- Paula Ilén oli estynyt 
- puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Viitala 
- puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05 

 
2. Läsnäolijat / Esittäytymiskierros 

- kukin esitteli itsensä ja edustamansa organisaation / järjestön 
- tiedoksi > Jaana Tuomelan tavoittaa toukokuun loppuun asti SATAOSAA -

alueellisesta kokeilusta jaana.tuomela@pori.fi. Kesäkuu lomaa. 1.7.2018 alkaen 
Satakunnan yhteisökeskuksesta jaana.tuomela@yhteisokeskus.fi   

  
3. Maakunta- ja sote- uudistuksen valmistelussa esille nousseita teemoja, Milja Karjalainen 

- esitys sähköpostin liitteenä 
- Järjestöjen Satasote - hanke luo yhteistyörakennetta järjestöjen - maakunnan ja 

järjestöjen - kuntien välille www.yhteisokeskus.fi/jarjestojensatasote 
- Milja Karjalainen maakunta- ja sote- uudistuksen valmistelun Sidosryhmät 

työryhmän puheenjohtajana 
- satakuntalaisten järjestöjen yhteinen näkemys saatetaan maakunta- ja sote- 

uudistuksen valmisteluun tiedoksi ja hyödyksi. Milja sekä Heli Väisänen ja Marika 
Westergård Järjestöjen Satasote - hankkeesta viestittävät järjestöjen näkemyksen 
eteenpäin 

- Oma maakunta-kierroksen materiaali 
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/6993411/P%C3%A4ivi+Nerg+maakunta
kierros+2018.pdf/1a2a5268-3732-4802-bedb-
ed6149ff3026/P%C3%A4ivi+Nerg+maakuntakierros+2018.pdf.pdf  

- Järjestöjen rooli sote- ja maakuntamallissa-materiaalia 
http://alueuudistus.fi/jarjestot  

- väliraportti ministeri Saarikon toimeksiannosta tehtävästä yleishyödyllisiä 
yhteisöjä sote-järjestelmässä koskevasta selvityksestä 
http://stm.fi/documents/1271139/8014338/V%C3%A4liraportti+ministeri+Saarikon+
toimeksiannosta+teht%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4+yleishy%C3%B6dyllisi%C3
%A4+yhteis%C3%B6j%C3%A4+sote-
j%C3%A4rjestelm%C3%A4ss%C3%A4+koskevasta+selvityksest%C3%A4.pdf/e9c
94f30-c5e8-4689-9a02-
9befd4d3fe3a/V%C3%A4liraportti+ministeri+Saarikon+toimeksiannosta+teht%C3
%A4v%C3%A4st%C3%A4+yleishy%C3%B6dyllisi%C3%A4+yhteis%C3%B6j%C3
%A4+sote-
j%C3%A4rjestelm%C3%A4ss%C3%A4+koskevasta+selvityksest%C3%A4.pdf.pdf 

- palveluohjauksessa / -neuvonnassa on tarpeen osata ohjata asiakkaat järjestöjen 
toiminnan ja palveluiden pariin 

- Satakunnan maakunta- ja sote-uudistusta valmistelevissa hankkeissa luodaan 
mm. palveluprosesseja ja toimintamalleja. Tutustu hankkeisiin 
https://www.satakunta2019.fi/?page_id=1028  

 

- järjestöjen yhteinen vaikuttamistoiminta 28.10.2018 järjestettäviin 
maakuntavaaleihin liittyen. Ehdokasasettelun on tapahduttava viimeistään 
18.9.2018. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry etsii kumppaneita ja alueellista 
yhteistyötä maakuntavaaleihin liittyvien tilaisuuksien aikaansaamiseksi. 
Yhteyshenkilöt Kirsi Marttinen kirsi.marttinen@soste.fi ja Timo Lehtinen 
timo.lehtinen@soste.fi. JYTRY:n päätöksellä SOSTE:lle ilmoitetaan 
satakuntalaisjärjestön tarttuvan yhteistyötarjoukseen. Maakunnallinen vaalitentti on 
hyvä yhteistyömahdollisuus SOSTE:n kanssa järjestettäväksi. Yhteistä 
vaikuttamistoimintaa päätettiin muutenkin tiivistää, koska maakuntavaalien 
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ehdokkaille ja tuleville maakuntavaltuuston jäsenille on tarpeen kertoa järjestöjen 
moninaisesta toiminnasta ja tulevaisuuden järjestötoiminnan kannalta olennaisista 
asioista. Esille on tärkeä tuoda eri alan järjestöt. Ehdokkaille järjestettävien 
tilaisuuksien on hyvä olla kaikille avoimia, koska järjestöt ovat poliittisesti 
sitoutumattomia, vaikka kyseessä olevat maakuntavaalit ovatkin poliittiset. Lisäksi 
tilaisuuksia on oltava eri puolilla maakuntaa. Tilaisuuksia voivat järjestää järjestöt 
yhdessä. Ehdokkaita voidaan kutsua järjestöjen vieraaksi vaikkapa viikoittain 
etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti. Järjestöillä on hyvä olla 3 – 5 yhteistä 
vaikuttamiskärkeä, jotka viestitään kaikille ehdokkaille kaikissa tilaisuuksissa. 
Vaikuttamiskärjet päätetään yhdessä myöhemmin (kokouksen jälkeinen sihteerin 
lisäys 17.7 klo 10 – 12 kokouksessa Satakunnan yhteisökeskuksessa linjataan 
yhteistä vaikuttamistoimintaa). Järjestöt voivat myös luoda yhdessä 
kysymyspatteriston satakuntalaisjärjestöjen kannalta keskeisistä asioista. 
Kysymyspatteristoa järjestötoimijat voivat hyödyntää vaalipaneeleihin 
osallistuessaan. Satakunta Road Show / kuntakierrokset on jo sovittu elo-
syyskuuhun 2018. Näihin järjestöt voivat myös ottaa osaa vaikuttamiskärjillään ja 
kysymyspatteristollaan 

- järjestöjen keskinäisestä yhteistyörakenteesta on saatava edustuksellinen. 
Myös henkilöstöä on tarpeen resurssoida. Vertailukohtana voidaan pitää 
maakunnallisia vammais- ja vanhusneuvostoja sekä nuorisovaltuustoa. 
Keskinäinen yhteistyö edistää järjestöjen yhteistyötä muiden 
yhteiskuntatoimijoiden kanssa. Ratkaistavia ja kehitettäviä asioita järjestö – 
maakunta ja järjestö – kunnat yhteistyössä ovat mm. järjestötoiminnan rahoitus, 
tiedolla johtaminen, osallisuutta tukeva toiminta ja työnjako / roolit. Järjestöjen on 
tärkeää edistää maakuntastrategiaa ja tuottaa palveluita koko maakunnan alueella. 
Asiakasnäkökulman / kokemustiedon hyödyntäminen toiminnan ja palveluiden 
suunnittelun, kehittämisen, tuottamisen ja arvioinnin osalta keskeistä. Yhteinen 
ymmärrys siitä, mitä osallisuus tarkoittaa ja miten osallisuutta voidaan tukea on 
kirjattu Osallisuus Satakunnassa-asiakirjaan. Työnjako ja roolit on selkiytettävä: 
mitä kunnat tekevät? Mitä järjestöt tekevät kuntien toimenpiteitä tukeakseen? 
Järjestöjen keskinäistä yhteistyörakennetta linjataan toukokuun Järjestötyöpajassa 
 

4. Keskustelua järjestötoiminnan ja -palveluiden saavutettavuudesta, Jaana Tuomela 
- jotta asiakastyötä tekevät ammattilaiset, asiakkaat, sidosryhmät ja 

yhteistyökumppanit voivat hyödyntää satakuntalaisjärjestöjen toimintaa ja 
palveluita, on saavutettavuuteen tärkeää kiinnittää huomiota 

- palveluohjauksessa / -neuvonnassa on selkeästi ja nopeasti löydettävä mitä 
järjestöjen toimintaa ja palvelua Satakunnassa on  

- JYTRY-toimijoita suositellaan hyödyntämään oman toimintansa ja palveluidensa 
esittelyssä www.terveyskyla.fi verkkopalvelua, mikä sisältää erikoissairaanhoitoon 
liittyviä palveluita yli 20 erilaisessa virtuaali-talossa (nuorten talo, 
mielenterveystalo, vertaistalo, kuntoutumistalo, painonhallintatalo…) 

- erittäin tärkeää saavutettavuuden kannalta on hyödyntää valtakunnallista 
suomi.fi-palvelutietovarantoa. Julkisten palveluiden lisäksi oheiseen 
palvelutietovarantoon suositellaan liitettäväksi myös järjestöjen palvelut. Palveluita 
löytyy tietovarannosta kuntakohtaisesti, tulevaisuudessa toivottavasti myös 
maakuntakohtaisesti. Kokouksessa päätettiin, että satakuntalaisjärjestöt 
hyödyntävät suomi.fi-palvelutietovarantoa. Lisätietoa palvelusta ja palvelun 
käyttöönotosta sähköpostin liitteenä olevista tiedostoista. Lisäksi oheisesta linkistä 
löytyy esitys https://esuomi.fi/mdocs-posts/suomi-fi-palvelutietovaranto-info-
jarjestoille-7-3-2018/ ja tallenne 
https://dreambroker.com/channel/yzkdz4ux/yc2w2o1q Jokainen järjestö huolehtii 
itsenäisesti palvelutietovarannon hyödyntämisen. Mikäli koulutustarvetta esiintyy, 
voidaan koulutusta järjestää Satakunnan yhteisökeskuksen avustuksella 

- toimeksi.fi-sivusto hakee jatkorahoitusta sivuston ylläpitoon ja kysely 
satakuntalaisten kiinnostuksesta hyödyntää sivustoa tuli Miljan kautta JYTRY-
kokoukseen. Kokous päätti hyödyntää suomi.fi-palvelutietovarantoa. Useiden 
päällekkäisten järjestelmien olemassa oloa pidettiin saavutettavuutta 
hankaloittavana asiana 
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- maakunnallisia ratkaisuja on tehtävä mm. vapaaehtoistoiminnan ja 
kokemustoiminnan saavutettavuuden osalta (yhteydenottokanava, 
koordinointi), järjestöjen palvelukuvausten / palvelulakanoiden aikaansaamiseksi 
sekä sähköisten järjestelmien ja työkalujen hyödyntämiseksi järjestötoiminnassa. 
Mm. työllistävät järjestöt ovat jo luomassa palvelukuvausta / palvelulakanaa, myös 
HYTE-järjestötoiminta sekä mielenterveys- ja päihdejärjestöjen toiminta tarpeen 
koota yhteen palvelukuvaukseen / palvelulakanaan 
 

5. Muut esille tulevat asiat 
- Satakunnan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa mukana oleva 

Satakunto-hanke järjestää Kykyviisari-koulutuksia järjestöille 3.4 Kankaanpäässä, 
23.4 Huittisissa, 25.4 Raumalla ja 7.5 Porissa. Kykyviisari on Työterveyslaitoksen 
luoma työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä. Tutustu Kykyviisariin oheisten 
videoiden avulla ”Kykyviisarilla kiinni omiin vahvuuksiin” 
https://www.youtube.com/watch?v=8rwOtjymHmY ja ”Kykyviisarilla apua 
asiakastyöhön” https://www.youtube.com/watch?v=cfiYKmA874U Lisätietoa 
Kykyviisarista ja sen käyttöönotosta https://sivusto.kykyviisari.fi/  

- miten Kykyviisarin käytössä tulee huomioida henkilöiden tietosuoja? 
Työterveyslaitokselta on lähiaikoina tulossa selkeä ohjeistus Kykyviisariin ja 
tietosuojaan liittyen. Yhteyshenkilönä Kirsi Unkila kirsi.unkila@ttl.fi Sähköpostitse 
on lisäksi lähetetty tietoa asiasta JYTRY-toimijoille 

- yleistä tietosuoja-koulutusta tulossa toukokuussa 2018. Tarpeen olisi järjestää 
vielä Huittisissa, Kankaanpäässä ja Porissa 

- Satakunnan yhteisökeskus hallinnoi JYTRY-sähköpostilistaa. Tietosuojaan liittyen 
JYTRY-toimijoille tulee informaatiota asiasta 

- Satakunnan yhteisökeskus ottaa vastuulleen aikaansaada ns. kartoitus / 
yhteenveto järjestöammattilaisten osaamisesta / kokemuksesta hyödyntämään 
kaikkia satakuntalaisjärjestöjä 

 
6. Seuraavat kokoukset 

- Järjestötyöpaja 18.5.2018 klo 9 – 12 Otavankatu 5 Pori (erityisesti JYTRY-
rakenteen ja -toiminnan kehittäminen)  

 
7. Kokouksen päättäminen 

- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30 
 

 
  Puheenjohtaja Jaakko Viitala  sihteeri Jaana Tuomela  
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