Järjestöyhteistyö ihmislähtöisen
kehittämisen tukena PohjoisPohjanmaan sote-uudistuksessa
Helena Liimatainen, järjestö- ja
yhdistysyhteistyön asiantuntija
Hyte-osahanke/POPsote-hanke

Pohjois-Pohjanmaan
yhteinen hyvinvointikäsite
(Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointisopimus 2019-2025)
Minä, pohjoispohjalainen ihminen, voin hyvin
silloin, kun koen eläväni hyvää arkea ja
mielekästä elämää.
Hyvinvointiini vaikuttavat jokapäiväiset arjen
tarpeeni, askareeni, yhteisöni ja ympäristöt,
joissa elän ja toimin. Oma toimintani ja arjen
valintani vaikuttavat omaan, läheisteni ja
tulevien sukupolvien hyvinvointiin.
Toivon tulevani
kuulluksi, nähdyksi, hyväksytyksi
ja ymmärretyksi ihmisenä
enkä yksittäisten tarpeideni kautta.
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Mitä kukin toimija tekee
ihmisen hyvän arjen
edistämiseksi?
Miltä kokonaisuus näyttää
ihmisen näkökulmasta?
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kotoa kotiin -polku
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FYYSINEN TERVEYS, MIELEN HYVINVOINTI
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Kuva: POPmaakunta ja Pohjois-Pohjanmaan liitto 2019 soveltaneet lähteestä Marika Kunnari 2017
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Pohjois-Pohjanmaan
järjestökenttä
• Sosiaali- ja terveysjärjestöjä
• 13 valtakunnallisen järjestön aluetoimistoa
• 13 alue- tai piirijärjestöä
• Reilut 600 paikallisyhdistystä

• Sote-järjestöistä palveluntuottajia
• 13 terveyspalveluissa
• 41 sosiaalipalveluissa

• Eri alojen järjestöjä yhteensä noin 6700, mm.
• Sote-yhdistykset
• Liikunta- ja urheiluseurat
• Kylä- ja asukasyhdistykset
• Kulttuuriyhdistykset
• Nuorisoyhdistykset
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Hyte-osahanke osana POPsote-hanketta
~ Ihminen edellä yhdessä kuntalaisten, 3. sektorin ja kuntien kanssa ~
Rakenneuudistushanke 2020-21
Johtaminen
ja
ohjaus

SoteICT

Digipalvelut

Tietojohtaminen

HYTE

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke 2020-22

TKIO

Yhteistyöalue

Lasten, nuorten
ja perheiden
palvelut

Tavoitteet 1-4:
Maakuntayhteisö, strateginen taso

Mielen-

Mielenterveys- ja
päihdepalvelut

terveys- ja
Ikäihmisten
päihdepalvelut
palvelut

Hoitotakuu

Tavoitteet 5-9:
Kunta- ja alueyhteisöt, sote-keskukset,
lähempänä kuntalaista oleva taso

1: Kokemustieto ja kokemustoiminta
5: Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

2: Hyvinvoinnin teemaverkostot sote-palvelujen tueksi:
1) osallisuus 2) kulttuurihyvinvointi 3) elintavat
4) mielenterveys, päihteet ja väkivalta

6: Sote-keskusten palvelujen ihmislähtöisyys
(esim. hyvinvointikäsite palveluohjauksessa)

3: Strateginen hyvinvointiyhteistyö kunta- ja maakuntayhteisöissä:
Kuntien hyte, POPhyte ja sote-palvelustrategia

7: Hyvät käytännöt:
1) osallisuus 2) kulttuurihyvinvointi 3) elintavat
4) mielenterveys, päihteet ja väkivalta
8: Taloudellinen toimeentulo

4: Ihmislähtöinen hyte POPsote-osioissa
10: Järjestö- ja yhdistysyhteistyö

9: Kuntayhteisön hyvinvointijohtaminen

Tavoite 10: Järjestö- ja yhdistysyhteistyö
TAVOITE 10: Järjestöjen ja yhdistysten toiminta täydentää sote-keskusten palvelujen
ihmislähtöisyyttä ja tukee sote-palvelujen kehittämistä.
•
•
•
•
•
•
•

•

Luodaan järjestöyhteistyöhön selkeät, säännöllistä
vuoropuhelua tukevat yhteistyörakenteet sote-keskuksissa.
Rakennetaan järjestöyhteistyön toimintatapoja sotekeskuskohtaisesti paikallisiin tarpeisiin vastaaviksi.
Kytketään järjestöjen hyte-toimintoja osaksi sotepalveluketjuja ja -prosesseja.
Kytketään järjestöjä ja sote-järjestöjen kokemustoimijoita
sote-keskusten palvelujen kehittämiseen.
Kannustetaan sote-keskuksia tarjoamaan maksutta
tarkoituksenmukaisia tiloja järjestöjen käyttöön.
Sisällytetään järjestötoimintaa sote-keskusten asiakas- ja
palveluohjaukseen Ihimiset.fi-palvelun avulla.
Kytketään Ihimiset.fi-palvelu rajapinnan avulla
hyvinvointialueen tietojärjestelmiin.
Kerätään ja hyödynnetään asukkaiden, asiakkaiden,
kokemustoimijoiden ja järjestöjen tuottamaa
kokemustietoa sote-palvelustrategiassa ja
tietojohtamisessa.

• Tuetaan hyte-projektipäällikön työtä järjestöyhteistyön
rakentamisessa hyvinvointialueen ja strategiselle tasolle
• Tuetaan hyte-asiantuntijoiden työtä järjestöyhteistyön
rakentamisessa sote-keskuksiin ja operatiiviselle tasolle
• Tuetaan kokemus- ja järjestötoimijoiden mukaan ottamista
ja järjestöyhteistyön huomioimista
rakenneuudistushankkeen osahankkeissa sekä Tulevaisuuden
sote-keskuksen kehittämisohjelmissa
Sotepalvelut
3. sektorin
toiminta

Järjestöosallisuus POPsote-hankkeessa
Hyvinvointialueen
tason osallisuus

Paikallis- ja aluetason
osallisuus

Järjestöt asukkaiden tarpeiden ja äänen esiintuojina

Järjestöt omien organisaatioidensa tarpeiden ja yhteistyömahdollisuuksien esiintuojina

Järjestöt palveluntuottajina ja markkinavuoropuheluun osallistujina
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Järjestöyhteistyön organisoituminen olemassa
olevissa ja syntyvissä rakenteissa
Maakunnan/hyvinvointialueen tasolla:
• Järjestöedustajat POPsote-hankkeen laajassa
poliittisessa ohjausryhmässä
• Monialainen järjestöneuvottelukunta
• Sosiaali- ja terveysjärjestöjen alueverkosto
• Maakunnalliset järjestöverkostot:

Sote-keskusten ja alueen tasolla:
• Kuntien ja kuntayhtymien hyte- ja
järjestöyhdyshenkilöt
• Sote-keskuksiin nimettävät hyte- ja
järjestöyhdyshenkilöt
• Järjestöedustajat kuntien hyte- ja LAPEtyöryhmissä
• Lapset, nuoret ja lapsiperheet
• Kuntien ja sote-keskusten omat ja yhteiset
• Mielenterveys- ja päihdepalvelut
järjestötapaamiset/yhdistysillat
• Ikääntyneet
• Hoitotakuu
• Kuntien ja kuntayhtymien järjestöverkostot
• Sote-järjestöedustajien ottaminen mukaan
• Sote-järjestöedustajien ottaminen mukaan
työryhmiin
työryhmiin
Järjestöjen ja kokemustoimijoiden avoin osallistaminen, esim. kyselyt ja työpajat
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