
Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkosto

VAMMAISTOIMIJOIDEN TAPAAMINEN 

11.02.2020



Ohjelma
14.00 – 14.10 Tervetuloa ja päivän esittely 
Jussi Koiranen ja Lea Tasala - Kumaja
14.10 – 15.00 Esittäytymiskierros ja                                  
Kumajan ajankohtaiskatsaus
15.00 – 15.30 Tulevaisuuden sote-keskus 
ohjelma Anu Niemi - THL
15.30 – 15.45 Kysymyksiä ja keskustelua
15.45 – 16.15 Kahvitauko 
16.15 – 17.45 Vammaissektorin onnistumiset
pariporina ja kommenttipuheenvuorot
17.45 – 18.00 Palautekysely ja lopetus



Esittäytymiskierros

Kerro kuka olet?

Keskeinen taho, tai keskeiset tahot, joissa 

vaikutat?

Odotuksesi tälle tilaisuudelle?



Kumajan ajankohtaiskatsaus

Sote-uudistus jatkuu:

Tavoitteena saada 

lainsäädäntöpohja 

tämän vuoden aikana

Erillisratkaisuehdotus: 

4 aluetta ja Helsinki



Kumajan ajankohtaiskatsaus

Tulossa tulevaisuusfoorumi II 25.2.2020

Pohditaan ja konkretisoidaan tavoitteita

Valmistaudutaan muutokseen

Tilaisuus on täynnä! 

Mutta jatkoa seuraa



Kumajan ajankohtaiskatsaus

Järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan 

kuvaus

Työstetty keväällä 2019 järjestötyöpajoissa

Kommentoitavana järjestöillä syksyllä 2019

Kommentoitavana julkisella talvi 2019-2020

Nyt viimeinen silaus kommenttien perusteella

Julkaisu keväällä 2020



Kumajan ajankohtaiskatsaus

Järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan 

kuvaus

3 teemaa, 26 toimintoa

Apuväline yhtälailla julkisen sektorin työntekijöille kuin 

järjestöille itselleen

Auttaa hahmottamaan järjestökenttää

Tuo näkyville järjestötoiminnan moninaisuuden



Kumajan ajankohtaiskatsaus

Uusimaa2019 –valmisteluorganisaation loppuraportit 

valmistuneet

https://www.uudenmaanliitto.fi/aluekehitys/uudenmaan_sote-

_ja_maakuntauudistuksen_loppuraportointi

Järjestöt ja järjestöyhteistyö vahvasti esillä

Soteuudistuksen valmistelu jatkuu, THL:n esityksessä lisää 

kehittämisohjelmista

https://www.uudenmaanliitto.fi/aluekehitys/uudenmaan_sote-_ja_maakuntauudistuksen_loppuraportointi


Kiitos!



Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus- ohjelma

Vammaistoimijoiden tapaaminen 11.2.2020
Anu Niemi, ylilääkäri, THL





1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja 
jatkuvuuden parantaminen 

2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista 
ehkäisevään ja ennakoivaan työhön

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden 
varmistaminen

5. Kustannusten nousun hillitseminen. 
• Saavutetaan muiden tavoitteiden toimenpiteiden toteutuessa

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –
ohjelma – tavoitteet



Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelma 
(STM:n mom. 33.60.39)

Muut kehittämishankkeet (STM:n
mom. 33.60.39)

Rakenneuudistuksen valmistelua tukevat 
hankkeet (VM:n mom. 28.70.05)

Alueille jaettava määräraha 70 m€ vuonna 2020, käytettävissä vuosina 2020-
2022, rahoitus kaikille alueille suhteellisesti. 

n. 20-25 m€ vuonna 2020, 
käytettävissä vuosina 2020-22

Yhteensä n. 120 m€ vuonna 2020, vuosille 
2020-2021, rahoitus alueille osin 
suhteellisesti.

Hakuaika 20.1.-31.3.2020 Kevät 2020 20.1.-31.3.2020

Alueelliset toimijat Alueelliset kuntien tai kuntayhtymien hankkeet 
(pääsääntöisesti väh. 80% maakunnan 
väestöpohjasta)

Kunta tai kuntayhtymä, myös 
yksittäiset kunnat ja järjestöt

Alueelliset kuntien tai kuntayhtymien 
hankkeet (pääsääntöisesti väh. 80% 
maakunnan väestöpohjasta)

Haun (ensisijainen) fokus Peruspalveluiden (tuotannon) toiminnallinen 
kehittäminen

Muiden kohdennettujen sosiaali-
ja terveyspalveluiden (tuotannon) 
toiminnallinen kehittäminen

Toimenpiteet, jotka tukevat sote-
uudistuksen valmistelua, erityisesti 
järjestämisvastuun siirtymistä (ml. 
tietotekniset ratkaisut)

Valtion rahoitusosuus 100% 80% 80%

Koordinaatio Tulevaisuuden sote-keskus koordinaatioryhmä 
(STM, THL)

STM:n linjaorganisaatiot Alueelliselle valmistelulle asetettava 
erillisjaosto

Hankehallinta STM ja THL (sisällöllinen) STM STM

Valtionavustushaut keväällä 2020 - peruslinjaukset



Ohjelman 
kansallisen 
toimeenpanon 
organisaatio



THL tukee ohjelman valmistelua ja 
toimeenpanoa
1) Toimeenpanon tuen tehtäviä

• Hankevalmistelussa tukeminen
• Hankkeiden toteuttamisen tukeminen
• Innokylän palvelut hankkeiden käytössä
• Erilaiset alueelliset ja kansalliset tilaisuudet (työpajat, infot ym.)
• Alueellisen kehittämistoiminnan koordinointi
• Alueellisen viestinnän koordinointi ja kansalaisviestintä

2) Arviointitehtäviä
• Hankehakemusten arviointi yhdessä STM:n kanssa
• Hankkeiden hyötytavoitteiden arviointi



THL:n hankejohto

Anu Muuri
sosiaalihuollon johtava asiantuntija
VTT, dosentti
Sosiaalipolitiikan tutkimus -yksikkö
Järjestelmät-osasto
p. 029 524 7372
anu.muuri@thl.fi

Anu Niemi
ylilääkäri, LL
yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri
reformit-yksikön päällikkö
Järjestelmät-osasto
p. 029 524 7296
anu.niemi@thl.fi

mailto:anu.muuri@thl.fi
mailto:anu.niemi@thl.fi


• Niina Peränen, kehittämispäällikkö, reformit-yksikkö

• etunimi.sukunimi@thl.fi

• 029 5248046 

• Päivi Achté, projektipäällikkö, reformit-yksikkö

• etunimi.sukunimi@thl.fi

• 029 5247769 

• aluekoordinaattorit

Hanketoimisto 11.2.2020 



• YTM Juha Fränti (Oulu), alkaen 3.2.2020

• YTM Anu Pihl (Kuopio), alkaen 3.2.2020

• TtM Leena–Kaisa Nikkarinen (Tampere), alkaen 17.2.2020

• TtT Pia Suvivuo (Turku), alkaen 3.2.2020

• VTM Miia Ståhle (Helsinki), alkaen 17.2.2020

Aluekoordinaattorit 



Alueelliset koordinaattorit alueiden tukena

• 5 aluekoordinaattoria (Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Kuopio)

• Ensisijaisia yhteyshenkilöitä ohjelman valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvissä asioissa

• Aluekoordinaattorit:

• Välittävät tietoa ohjelman tavoitteista, kansallisista linjauksista ja hyvistä toimintamalleista 

• Edistävät toimijoiden välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä

• Tarjoavat asiantuntijatukea hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen

• Välittävät tietoa Innokylästä

• Tuovat tietoa, toiveita ja kuulumisia alueellisesta valmistelusta 



• Tukimuodot ja tarpeet syntyvät pitkälti jokaisen alueen omista 
lähtökohdista käsin.

• Alueille yhteisiä kansallisia ja alueellisia teemakohtaisia 
verkostotyöpajoja

• Aluekoordinaattorit kartoittavat tarpeita ja ovat tiiviissä 
yhteistyössä alueittensa toimijoiden kanssa koko ohjelman ajan. 

• THL:n hanketoimiston kautta kanavoidaan THL:n eri osastoilla 
olevaa osaamista alueiden tarpeiden tueksi.

Toimeenpanon tuki 



Innokylän palvelut

• Hankkeet kirjaavat kehitetyt / käyttöönotetut toimintamallit Innokylän
verkkopalveluun

• Innokylä-verkkopalvelu uudistuu helmikuun lopussa 2020

• Innokylästä hankkeet saavat tukea toimintamallien kehittämiseen, kokeiluun ja 
arviointiin

• Osana THL:n toimeenpanon tukea järjestetään koulutuksia Innokylän käyttöön ja 
kehittämisosaamisen vahvistamiseen

• Innokylän asiantuntijoilta saat tukea:
• Työpajojen järjestämiseen

• Toimintamallien kuvaamiseen

• Yhteiskehittämisen menetelmien hyödyntämiseen

• Tulosten näkyväksi tekemiseen!



Pysy ajan tasalla –
THL:n toimeenpanon tuki - sähköpostilista

• Tapahtumat ja ajankohtaiset asiat  saat tuoreeltaan THL:n toimeenpanon 
tuen sähköpostilistan kautta

• Liity listalle alla olevan linkin kautta: 
https://webropol.com/s/tulevaisuudensotekeskus-THLlista

• Samasta linkistä voit halutessasi myös poistua listalta

https://webropol.com/s/tulevaisuudensotekeskus-THLlista


Hallitusohjelman mukaisen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tarkoituksena on perustaa 
Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa avun yhdellä 
yhteydenotolla. Tavoitteena on varmistaa, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja ongelmiin voidaan 
puuttua ajoissa. Ohjelma tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen ja ihmislähtöisten 
palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Palveluja kehitetään ohjelmassa niin, että ne voidaan ottaa käyttöön 
hallitusohjelman mukaisessa sote-rakenteessa eli tulevissa maakunnissa.

Tilaisuuden tavoite

Tilaisuuden tavoitteena on lisätä sidosryhmien tietoisuutta Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmasta 
sekä siitä, miten sidosryhmät pääsevät siihen osalliseksi.

Kohderyhmä

Tilaisuus on suunnattu erityisesti järjestöille, muille sidosryhmille ja aiheesta kiinnostuneille.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset 12.2 mennessä: https://stm.fi/tapahtumat/2019-12-17/tulevaisuuden-sosiaali-ja-
terveyskeskus-ohjelmaa-koskeva-info-sidosryhmille

INFOTILAISUUS SIDOSRYHMILLE 14.2.2020 klo 9-10

https://stm.fi/tapahtumat/2019-12-17/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelmaa-koskeva-info-sidosryhmille


Kysymyksiä, kommentteja?



Kahvitauko

Jatketaan klo 16:25



Kommenttipuheenvuorot

Uudenmaan vammaisneuvosto - UVA

Vaikuttajaverkosto

Kokoa ry 

Vapi ry



UVA
11.2.2020 Kumaja, Iiris-keskus

Pirkko Kuusela



UVA toimijana 

• Perustettu 15.1.2018 
• tehostamaan vammaisneuvostojen yhteistyötä Sote valmisteluissa ja muissa 

tulevaisuuden haasteissa

• Vahvistamaan vammaisneuvostojen toimintamahdollisuuksia

• Vammaisneuvostojen verkostoituminen ja yhteistyö

• Yhteistyön käynnistäminen ja toimintatapojen ’harjoittelu’

• Toiminut aktiivisesti 2 vuotta

• Edustajat pyydetty jokaisesta vammaisneuvostosta Uudenmaan 
alueella



UVA tulevaisuudessa

• Sote-ratkaisut vaikuttavat tulevaan kokoonpanoon
• Erillisalueiden omat alue-Vanet?

• UVA kokoontumaan kuitenkin, harvakseltaan? Kokonaisuuden 
tarkastelemiseksi ja yhdenvertaisuuden takaamiseksi?

• Vammaisneuvostojen yhteistyötä tarvitaan
• Pitäisikö muodostaa myös valtakunnallinen vammaisneuvostojen verkosto?



UVA:n rooli kehittämishankkeissa

• Vammaisneuvostojen näkemyksiä tarvitaan, koska 
vammaisnäkökulma unohtuu helposti -> edustajat 
kehittämishankkeisiin
• Kokemus perustuu eri vammaisryhmien/-yhdistysten osallisuuteen ja 

paikallisiin tarpeisiin sekä vammaisneuvostojen aikaisempaan työhön

• Näkökulmana ’Käyttäjien ääni kuuluviin’, ilman järjestörajoitteita

• Kaikki palvelut ovat myös vammaisille, koska ensisijaisesti olemme 
kaikki kansalaisia, kuntalaisia….



Lisätietoja:
Pirkko Kuusela

pirkko.kuusela@gmail.com

040 5726296

mailto:pirkko.kuusela@gmail.com


Pariporina

Keskustele vierustoverin kanssa:

1. Vaihtakaa kokemuksia onnistumisistanne 

vammaisasioiden edistämiseksi

2. Sopikaa kummaltakin onnistuminen, jonka jaatte 

yhteisesti



• Seuraa Kumajan verkkosivuja
www.kumaja.fi

• Tilaa Kumajan uutiskirje verkkosivulta
www.kumaja.fi/uutiskirjeen-tilaus/

• Kumaja löytyy myös palveluista                                                                    
Facebook, Twitter, LinkedIn ja Instagram

• kumaja@kumaja.fi

• Jussi Koiranen / jussi.koiranen@kumaja.fi

• Lea Tasala / lea.tasala@kumaja.fi

Kumaja

http://www.kumaja.fi/
http://www.kumaja.fi/uutiskirjeen-tilaus/
mailto:kumaja@kumaja.fi
mailto:jussi.koiranen@kumaja.fi
mailto:/lea.tasala@kumaja.fi


Kokoaa kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa yhdelle sivustolle

www.uusimaalaiset.fi
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PALAUTEKYSELY



KIITOS!


