Järjestöt maakuntauudistuksessa -tilaisuus 21.6.2017
Millaisia odotuksia ja toiveita järjestöillä on maakuntauudistukselle?
– Voisiko järjestöt ja yritykset tehdä myös alliansi-mallilla palveluita
– Kannattaa tehdä uudistusta ja ravistaa!
– Uudistuksessa huomioitava alueellinen tasa-arvo ja varmistettava reuna-alueiden palvelut
– Uudistus aidosti turvaisi palvelut koko maakunnan alueella -> säästöt otetaan muualta kuin haja-asutus
alueiden palveluista
– Hyvinvoinnin jäädessä kuntien vastuulle tulee ottaa huomioon viranomaisyhteistyö, neuvolat,
sosiaalipalvelu -> lapsiperheiden palvelut pirstoutuvat usein toimijoiden hartioille -> ei saa oikeuttaa
palvelukatoa tai tilannetta jossa apua tarvitsevat perheet jäävät palvelujen ulkopuolelle
– Selkeä 1 tiedotuskanava (kuvat käyttöön) riittävän ajoissa, järjestöjen tiedotus myös! -> Mikä muuttuu
järjestöjen kannalta? Monikanavaisuus
– Miten Sote-järjestöjen rahoitus tulevaisuudessa, jos kuntarahoitus siirtyy maakunnille? Maakunnallisten
yhdistysten rahoitus? -> Yhteinen vaikuttamisen paikka
– Jos järjestöille asetetaan odotuksia /velvoitteita, pitää huolehtia vastavuoroisesti järjestöjen toiminnan
tukemisesta + arvostus + tunteminen/tunnistaminen
– Järjestötoiminta itsessään luo hyvinvointia -> näkeminen, tunnistaminen, arvostaminen
– Mikä on vanhusneuvostojen asema maakunnassa, (Lapsiperheiden neuvosto pitäisi olla!) Aloite tehty
vammaisneuvostojen ym.) miten toteutuu vuoropuhelu kuntatason ja maakunnan välillä? – > Miten
valitaan maakunnan jäsenet? Moniäänisyys turvattava
-säilyykö kunnissa? Vammaisasiamies?
– Järjestöt tärkeitä hanketoimijoita -> jatkossakin maakuntatasolta linjauksia/koordinointiota/tukea +
ohjelmatyössä järjestöt mukana
– Avoin dialogi & vuorovaikutus + läpinäkyvyys
– Järjestöjen perustoiminta mukaan, ei vaan hankkeiden kautta -> Rahoitus turvattava
– Yhteistyö konkreettisesti, esim. yhteiset tilat (kunta/maakunta/järjestöt)
– Huomioidaan järjestöjen roolit ->Kansalaisyhteiskunta & palvelujentuottaja
– Vahvistettava julkisten palvelujen työntekijöiden järjestöosaamista -tuntemista
– Järjestöjen palveluntuotannon & pienyrittäjien yhteistyö
– Osaamisen vieminen maakunnan rajojen ulkopuolelle ->tukeminen

Miten kehitetään P-K järjestöasiain neuvottelukunta JANEn roolia järjestöjen
äänen eteenpäin viemisessä? Tarvitaanko järjestöjen teematyöryhmiä
maakuntayhteistyössä ja Siun sote -rajapinnassa ja miten ne organisoidaan?
– Kuinka järjestön ääni näkyy Janessa?
– Näkyväksi tekeminen ja päätökset -> koko ajan parempaan päin
– Janen oltava järjestöjen etuja ajava yhteistyöjärjestö.
– Janella tulisi olla useita ryhmiä, jotka jaettu alueiden ja toimialojen mukaan. Antaa selkeän
asiantuntijuuden omaan alaansa ja toimii tehokkaammin kuin yhteisö johon koottu kaikki järjestöt. Yksi
isompi pienten asiantuntijaryhmien tukena lisää vakuuttavuutta.
– Maakuntauudistuksen teemaryhmät, vastaavat työryhmät järjestöille
– Lapset ja perheet
– Ikäihmiset
– Terveys- ja hyvinvointi
– Ympäristö
– Maakunnan ääni <-> paikallis-Janet – Joensuu
– Janen roolin vahvistaminen maakuntauudistuksen rakenteissa ja tulevassa maakunnassa
– Liikunnan vetäjä (maakunnallinen)
– Vertaisohjaus koulutus koordinoidusti
– Sote- toiminnan arvioinnissa järjestöt mukana paikallisesti esim. raatitoimintaa hyödyntäen
– Ajankohtaiset aiheet
– Rahoituksen siirtyminen -> vaikuttaminen maakuntauudistukseen
– Ketä toimijoita ja ketä mukana
– Miten jatketaan
– toimijoiden tutustuminen
– Jelli, Jane markkinointi
– Koulutustilaisuudet
– Ajoittaminen, muutos
– Janen tehtävät -> Tiedottaminen eri tasojen välillä maakunnassa
– Janen toimijoiden ääni, miten saadaan toimialan koko ääni eteenpäin.
– Kyselyt
– Jane toimijan takana verkostot
– Julkisempi rekrytointi
– Jane yhteyshenkilön nimeäminen

– Yhdistykseen
– kuka Janessa (luontaiset yhteydet) -> sähköpostilista
– Ohjeistukset miten saat tietoa Janesta
– Omiin uutiskanaviin
– Janen jäsenten roolit ja vastuut

Miten digiosallisuutta viedään eteenpäin järjestöjen kautta koko maakunnan
alueella?
– voitaisiinko innovoida ihan kauemmaksi kuin ensi vuoteen
– Järjestöt antavat mahdollisuuden opettaa tietotekniikkaan koko maakunnan alueella. Maakunnan ja
kuntien osaaminen tai resurssit voivat olla heikkoja tukitoiminnassa.
– Järjestöjen ja niiden yhteisten organisaatioiden tulisi olla esimerkkeinä ja ne tulisi löytää internetistä.
Kuinka voi toimia digitalisaation viestinviejänä jos palvelua ei itse käytä

Miten viedään eteenpäin järjestöjen yhteistyötä ja järjestö-kuntayhteistyötä
kuntatasolla?
– Kanavat selkeiksi ja näkyväksi
– Järjestöille ei pidä ladata liian suuria odotuksia koska ei riittäviä voimavaroja. Kuntien huolehdittava
omasta edunvalvonnastaan vahvasti
– Soteuudistuksen mukanaan tuomiin ongelmiin puututtava nopeasti ja korjattava epäkohdat.
– Kunnilta tulisi vaatia yhteistyö organisaatioita ja järjestöjä tulisi kannustaa yhteisiin organisaatio
rakenteisiin, jotka voivat ottaa kantaa.
– Tarjotaan omaa asiantuntijuutta rohkeasti
– Paikallisjanet
– järjestöyhteistyöhenkilö (kunnanedustaja)
– Sote järjestöyhteyshenkilö
– Järjestöyhteistyön ohje
– Äänekkäät yhdistykset vs. pienet yhdistykset
– Jatkuvuus
– Kunnan ja maakunnan roolit esim. avustuksissa
– Järjestövetoinen järjestö, kunta, oppilaitos, siun sote, paikallinen verkostotyö
– Yhteiset koulutukset, järjestöt mukaan

