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Tarkoitus
➢ Pohjautuu selvityshenkilö Tuija Braxin Järjestöjen rooli
maakunta- ja soteuudistuksessa -loppuraportin ehdotukseen:
Maakunnissa luodaan maakunnan ja alueen kuntien sekä
järjestöjen kesken yhdyspintasopimus, jossa sovitaan keskeisistä
rakenteista ja järjestöjen avustamisesta (loppuraportin ehdotukset
kohta 4)

➢ Yhdyspintasopimuksella/yhdyspintapelisäännöillä
varmistetaan järjestöjen rooli ja toimintaedellytykset PohjoisKarjalan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä.
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Pohjois-Karjalan yhdyspintasopimus
➢Järjestöjen kanssa tehtävät pelisäännöt ja sopimukset
suhteessa kuntaan ja maakuntaan/ Siun soteen
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
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Aikataulu
Evästyskeskusteluja tälle luonnokselle on käyty/käydään:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Järjestö 2.0 kumppanuuspöytä 4.6.
Maakunnan/maakuntauudistuksen hyvinvointityöryhmä 21.8.
P-K järjestöasiain neuvottelukunta JANE 21.8.
Kuntien hyvinvointikoordinaattoreiden ja järjestöyhteyshenkilöiden työkokous 19.9.
Yhdyspintapalaveri 25.9.
Järjestö 2.0 ohjausryhmä 25.9.
Maakunnan/maakuntauudistuksen hyvinvointityöryhmä 10.10.
P-K Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn kokous 23.10.

➢ Luonnosta työstetään Tuija Braxin sparrauksella
Järjestön rooli uusissa rakenteissa - tilaisuudessa 2.11 klo 12-15,
Joensuun Tiedepuisto.
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Pelisäännöt

Sopimusasiat

KUNTA

KUNTA

Tilat

Tilat
maksuttomat tilat
Avustukset
Milloin, missä ja miten sovitaan ja päätetään hyte-toiminnan rahoituksesta:
maakunnan järjestöavustukset, suhde kuntien järjestöavustuksiin

Avustukset

Rakenteet
Miten varmistetaan, että tulevassa maakunnassa sekä kunnissa on
järjestöyhteyshenkilöt: perehdytys, koulutus, yhteistyön muodot
Mitä ovat ne rakenteet, joissa vuoropuhelua käydään?: JANE, järjestöjen
kumppanuuspöytä, foorumit, teemalliset rakenteet: esim. työllisyys

Rakenteet

Tieto ja tiedontuotanto
miten tiedotetaan järjestökentälle, kuka tiedottaa, tiedotuksen keinot ja
ajoitus
Järjestötietopalvelu Jellin rooli
miten kerätään tietoa järjestöjen toiveista ja tarpeista
Miten hyvinvointikertomukseen liittyvä tiedontuotantokokonaisuus
rakennetaan ja miten siinä varmistetaan kokemustiedon hyödyntäminen ja
laaja indikaattoritiedon kehittäminen

Tieto ja tiedontuotanto
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Pelisäännöt
Maakunta

Sopimukset
Maakunta

Tilat

Tilat
maksuttomat tilat, mitkä tilat maksuttomia ja miten niistä sovitaan?

Avustukset
Tarvitaanko maakunnan avustuslinjaus?

Avustukset
Milloin, missä ja miten sovitaan ja päätetään hyte-toiminnan rahoituksesta: maakunnan
järjestöavustukset, suhde kuntien järjestöavustuksiin

Rakenteet

Rakenteet

-

Maakuntastrategia: miten prosessissa varmistetaan järjestöjen osallisuus?
Miten järjestöt mukana Siun soten järjestämissuunnitelman päivitystyössä?
Miten varmistetaan, että tulevassa maakunnassa on järjestöyhteyshenkilöt: perehdytys,
koulutus, yhteistyön muodot
Mitä ovat ne rakenteet, joissa vuoropuhelua käydään?: JANE, järjestöjen
kumppanuuspöytä, foorumit, teemalliset rakenteet: esim. työllisyys

Tieto ja tiedontuotanto
miten tiedotetaan järjestökentälle, kuka tiedottaa, tiedotuksen keinot ja ajoitus
Järjestötietopalvelu Jellin rooli
miten kerätään tietoa järjestöjen toiveista ja tarpeista
Miten hyvinvointikertomukseen liittyvä tiedontuotantokokonaisuus rakennetaan ja
miten siinä varmistetaan kokemustiedon hyödyntäminen ja laaja indikaattoritiedon
kehittäminen

Tieto ja tiedontuotanto

Rajapinta palveluihin

Rajapinta palveluihin
Rahoittaako tuleva maakunta järjestöjen työllistymistä tukevaa hanketoimintaa, esim. typohankkeiden muodossa? Millaisia erilaisia rooleja järjestöillä on tulevissa kasvupalveluissa? Esim.
palveluntuottajat, kehittäjät, järjestölähtöiset työllistymisen tukijat. Miten saadaan hyte- ja
työllisyysrajapinnat toimimaan yhteen järjestösektorilla?
Miten varmistetaan, että asiakassuunnitelmien laadinnassawww.pksotu.fi
ja palveluohjauksessa
varsinaisia palveluja täydentäen osataan ohjata järjestölähtöisiin hyte-toimintoihin?
o kirjaus järjestämissuunnitelmassa?
o Sopimuspohjat (järjestäjä-tuottaja)?
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Järjestöystävällinen maakunta -testi
➢ Testi havainnollistaa oppaan julkaisijoiden näkemykset yhteistyön
välttämättömistä perusasioista:
1. Maakunnan ja järjestöjen yhteistyöstä linjataan
maakuntastrategiassa
2. Kansalaisjärjestöt osallistuvat maakunnan toiminnan ja palvelujen
suunnitteluun
3. Maakunnassa on maakunnan ja järjestön yhteistyörakenne
4. Maakunnassa on nimetty järjestöyhdyshenkilö
5. Maakunta varmistaa yhdessä kuntien kanssa, että järjestöt saavat
riittävän tuen toimintaansa
6. Maakunta tarjoaa järjestöjen käyttöön maksuttomia tiloja
7. Maakunta viestii monipuolisesti osallistumisen mahdollisuuksista
www.pksotu.fi

Työpajat
➢ Järjestöystävällinen kunta, mitä ja miten pitäisi sopia järjestökuntayhteistyöstä? Mitä hyviä käytänteitä tunnistat?/ Heini
Lehikoinen ja Kari Hyvärinen
➢ Järjestöystävällinen maakunta mistä ja miten pitäisi sopia. Mitä
hyviä käytänteitä tunnistat?/ Maarita Mannelin ja Hanna Kääriäinen
➢ Järjestöystävällinen Siun sote. Mistä ja miten pitäisi sopia. Mitä
hyviä käytänteitä tunnistat? Katriina Päivinen ja Anne Pyykkönen
➢ Palvelutuotanto: Mitä yhteisiä kehittämistarpeita/ mitä huolia,
järjestöjen palvelutuotannon osalta? Katja Kolehmainen ja Johanna
Seppänen
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