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Strategiaprosessin 
käynnistys

- Järjestö 2.0 Etelä-Savo -hankkeen avustushakemuksessa 
/-päätöksessä on vuodelle 2018 todettu, että hankkeessa 
käynnistetään järjestöstrategian laadintaprosessi ja se pyritään 
kytkemään osaksi koko toimijakenttää ja maakuntastrategiaa. 

- Strategiaprosessi käynnistettiin kokoamalla strategiatiimi ja 
valittiin asiantuntijat. Työryhmän kokoamisessa huomioitiin, että 
kaikki seutukunnat olivat edustettuina. 

Stean hankeavustushakemus / -päätös vuodelle 2018



Toimintaympäristön 
kuvaus ja nykytilan 

analyysi sekä 
tulevaisuuden 

skenaariot

- Strategiatiimin työ käynnistyi sparrauksella ja toimintaympäristön 
muutosten kuvaamisella. 

- Strategiaprosessin aloitustapahtumat yhdistyksille järjestettiin 
seutukunnittain. 

- Aloitustapahtumissa jaettiin tietoa strategiatyön merkityksestä ja 
koottiin osallistujien havaintoja sosiaali- ja terveysalan sekä 
järjestöjen toimintaympäristön muutoksista. 

- Työskentelyn tuloksena tunnistettiin strategiset painopisteet:
- Yhdistysten toimintaedellytykset
- Yhdistysten välinen yhteistyö
- Yhdistysten oman toiminnan kehittäminen
- Yhteistyörakenteet
- Yhdistysten asema hyvinvoinnin palvelumarkkinoilla



Strategisten 
painopisteiden 

tunnistaminen ja  
ymmärtäminen

- Työpajoissa työskenneltiin yhdistysten kanssa strategisten painopisteiden 
äärellä lisäten yhteistä ymmärrystä.  

- Tuotoksena syntyi painopisteisiin liittyviä ideoita, ajatuksia ja haasteita, uhkia, 
mahdollisuuksia yhdistysten näkökulmasta. Yhteensä yli 400 löydöstä 
dokumentoitiin ja teemoiteltiin. 

- Yhdistyksiltä koottujen havaintoja ja ideoita jäsennettiin palvelumuotoilun 
keinoin suunnittelutyötä ohjaavien kokonaisuuksien tunnistamiseksi. 

- Näitä olivat kommunikaatio, tieto ja hyvinvointi. 



Strategiset 
tavoitteet ja 
toimenpiteet

- Strategiatiimi jatkoi työskentelyä nykytilan, tavoitetilan ja toimenpiteiden 
jäsentämiseksi. 

- Tuotoksia testattiin yhdistyksillä yhteisissä tapaamisissa ja kyselyllä. 
- Strategian ensimmäinen versio julkaistiin kesäkuussa 2019 ja siitä saatua 

palautetta hyödynnettiin.  
- Strategiakokonaisuus viimeisteltiin nykytilan ja tavoitetilan kuvauksen ja 

toimenpiteiden osalta.  



Arviointi ja 
seuranta

- Yhdistysten sitoutuminen toimenpiteiden edistämiseen.
- Yhdistysten edustajat “äänestivät” seuraavat viisi toimenpidettä 

tärkeimmiksi:

- Toteutetaan yhdistysten yhteystietorekisteri ja kootaan tietoa 

yhdistysten toiminnan sisällöistä

- Panostetaan kunta-järjestöyhteistyön ja osallisuuden kehittämiseen

- Uusia jäseniä houkutellaan mukaan uudistamalla toimintatapoja ja 

hyödyntämällä digitaalisuutta

- Toiminta-avustusten ja muiden rahoituslähteiden periaatteet tehdään 

läpinäkyväksi

- Pyritään saamaan kuntien yhteisiä tiloja monipuolisesti käyttöön ja niistä 

tiedotetaan laajasti

- Järjestöystävällisyystesti -työkaluksi strategian seurantaan ja arviointiin.
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