VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖJEN MIELESTÄ
JÄRJESTÖSOTEHANKE 113:N TOIMINTA ON OLLUT TARPEELLISTA JA
TULOKSELLISTA
JärjestöSotehanke 113 teki hankeaikaisesta toiminnastaan sähköisen palautekyselyn sosiaali- ja terveysalan
järjestöille loppukeväästä 2019. Kysely lähetettiin noin 300 sähköpostitietonsa antaneelle järjestöedustajalle,
jonka lisäksi linkkiä jaettiin eri some-kanavilla.
Kyselyyn vastasi 70 sote-järjestön edustajaa Varsinais-Suomesta. Näistä 15,7% kertoi järjestönsä toimivan
koko Suomen alueella, 30% toimi maakunnallisella alueella, reilu puolet (51,4 %) kertoi edustavansa
useamman kunnan alueella toimivaa järjestöä ja 14,3% yhden kunnan alueella. Vastaavat edustivat siis
kattavasti hyvin eri kokoisia sote-järjestöjä maakunnassa. Vastauksia analysoitiin myös tästä näkökulmasta,
mutta sote-järjestön koko ei näyttänyt vaikuttavan vastauksiin.
Kyselyn ensimmäinen osio selvitti sote-järjestöjen edustajien kokemuksia yhteistyöstä JärjestöSotehanke
113:n kanssa. Järjestöedustajat arvioivat yhteistyötä neljän väittämän avulla, joista jokaista arvioitiin
asteikolla 1-5 (1=Täysin eri mieltä, 5=Täysin samaa mieltä). Kyselyn perusteella järjestöedustajat kokevat
JärjestöSotehanke 113:n yhteistyön erittäin hyvänä:

113-hanke on vastannut odotuksiani

3,73

113- hankkeen ja sote-järjestöjen välillä on
luottamusta ja hanke on tehnyt sotejärjestöyhteistyötä avoimessa ilmapiirissä

4,07

Olen saanut 113-hankkeen avulla uusia ajatuksia ja
näkökulmia järjestöni toimintaan

3,6

113- hankkeesta on ollut minulle/järjestölleni hyötyä

3,73
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Parhaiten 113-hanke on onnistunut luottamuksellisen ja avoimen ilmapiirin luomisessa. Avoimista
vastauksista nousi erityisesti esiin sote-järjestöjen lisääntyneen keskinäinen yhteistyön merkitys.
Järjestöedustajat kokivat tärkeänä kuulumisen isompaan kokonaisuuteen, keskinäisen kommunikaation
lisääntymisen ja järjestöjen yhteisen äänen vahvistumisen. Monessa vastauksessa nostettiin esiin hankkeen
rooli myös uuden tiedon tuottajana ja jakajana, lisäksi vastauksissa kuvailtiin järjestöjen oman osaamisen
lisääntyneen. Vastaajat nostivat esiin myös JärjestöSotehanke 113:n haastavan tehtävän, luottamuksen
rakentamisen onnistumisen ja siitä saadut hyödyt esim. maakunnallisessa vaikuttamisessa.
Toisessa kysymysosiossa selvitettiin sote-järjestöjen edustajien ajatuksia siitä, miten hyvin
JärjestöSotehanke 113 oli onnistunut omissa tavoitteissaan. Järjestöedustajat arvioivat hankkeen
päätavoitteiden saavuttamista neljän väittämän avulla, joista jokaista arvioitiin asteikolla 1-5 (1=Täysin eri
mieltä, 5=Täysin samaa mieltä).

Päätavoite 1: Järjestöjen vahvistunut rooli tärkeänäosana
maakuntaa ja sote -palvelujärjestelmää VarsinaisSuomessa:(Sotejärjestöjen vaikuttaja- ja asiantuntija-asemaa ja
osallisuutta vahvistetaan ja toimintaedellytyksiä parannetaan
maakunnassa sekä haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisten
tarpeet huomioidaan palveluiden järjestämisessä)

3,89

Päätavoite 2: Kansalaisjärjestötoiminnan turvatummat
toimintaedellytyksetkuntatasolla:(Järjestöjen
kuntakumppanuuksien yhteistyötahot selkiytetään kunnissa sote
–uudistuksen jälkeen ja kuntien budjeteissa huomioidaan
sosiaali- ja terveysjärjestöjen kansalaisjärjestötoiminnan
edellytykset myös sote -uudistuksen jälkeen)

3,3

Päätavoite 3: Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysalan
järjestöjen lisääntynytmuutosvalmius:(Järjestöillä on tarvittava
tieto maakuntamuutoksen vaikutuksista toimintaan ja kyky
tuoda esiin toimintansa vaikuttavuutta ja laajuutta. Järjestöillä
on mahdollisuus ja kyky luoda yhteenliittymiä, (tarkoituksena
yhteisten etujen ajaminen) ja suunnitelmia vaikuttavasta
tavoitteellisesta toiminnasta))
Päätavoite 4: Järjestöjen vahvistunut rooli kansalaisten äänenä ja
erityistä apua taitukea tarvitsevien palvelunkäyttäjien
rinnalla:(Tukea tarvitsevat palvelunkäyttäjät huomioidaan
julkisessa palveluohjauksessa ja järjestöjen merkitys tukijana on
osoitettu. Järjestöillä on toimivia käytäntöjä kerätä ja hyödyntää
asiakaskokemusta sekä vakiintunut rooli asiakaskokemusten
tiedontuottajana palvelujen kehittämisessä.)
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Parhaiten 113-hanke on onnistunut sote-järjestöjen roolin vahvistamisessa osana Varsinais-Suomen
maakuntaa ja sen sote-palvelujärjestelmää. Vähiten pisteitä sai kuntatason tavoite sotejärjestöjen
turvatuista toimintaedellytyksistä. Avoimissa vastauksissa arvostettiin erityisesti hankkeen tekemää työtä
maakunnallisessa hyte-työn kehittämisessä ja järjestöjen hyte-toiminnan kuvaamisessa sekä järjestöjen
aseman tunnustaminen ja järjestöjen kuulemisen lisääntyminen yhteistyössä silloisen maakunnan
muutosorganisaation kanssa. Erityisesti yksittäisiin kuntiin tehtävää vaikuttamistyötä ja tukea tarvitsevien
kansalaisten palveluiden kehittämistä toivottiin jatkettavan ja kehitettävän lisää. Toisaalta useammassa
vastauksessa todettiin hankkeen tehneen juuri oikeita asioita, mutta työn olevan vielä kesken ja
vaikuttamistyön vievän vuosia. Muutamassa vastauksessa korostettiin myös sote-järjestöjen omaa roolia ja
vastuuta, hanke ei voi tehdä vaikuttamistyötä kaikkien puolesta, vaan moni asia on kiinni myös sotejärjestöjen omasta aktiivisuudesta.
JärjestöSotehanke 113 on ensimmäisen vajaan kahden vuoden aikana siis onnistunut STEA:n Järjestö 2.0.Järjestöt mukana muutoksessa - ohjelman mukaisissa päätehtävissään. Hankkeen vahvuutena on ollut sotejärjestöjen voimakas sitoutuminen hankkeen toimintaan heti yhteisestä hankesuunnittelusta lähtien.
Yhteinen tekeminen, rakentava toimintatapa, kaikkien sote-järjestöjen yhteisen edun ajaminen, avoimuus ja
toiminnan läpinäkyvyys ovat olleet alusta asti tärkeitä toimintaa määrittäviä toimintatapoja.
JärjestöSotehanke 113 työntekijöineen ei olisi yksin missään nimessä onnistunut tehtävässään, toiminnan
tuloksellisuus ja työn hedelmät ovat koko Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ansiota.
Vielä on kuitenkin paljon työtä tehtävänä. Hihat on pidettävä käärittyinä edelleen ja kädet savessa jatketaan!
/MR

5

