VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖT LINJASIVAT
JÄRJESTÖSOTEHANKE 113:N LOPPUAJAN TOIMINTAA

JärjestöSotehanke 113 teki hankkeen loppuajan toiminnastaan sähköisen toivekyselyn 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.
Kyselyssä sote-järjestöille esitettiin 15 erilaista tavoitetta tai tehtävää, joiden tärkeyttä pyydettiin
arvioimaan asteikolla 1-5 (1=Ei lainkaan tärkeää, 5=Erittäin tärkeää). Tavoitteet ja tehtävät liittyivät
JärjestöSotehanke 113:n eri toimintatasoihin (valtakunta/maakunta-, kunta-, järjestö- ja asiakas/yksilötaso).
Vastauksista haettiin perusteita hankkeen loppuajan resurssien tarkempaan kohdentamiseen ja tehtävien
priorisointiin.
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Tärkeimpinä osa-alueina (pisteet > 4,5) vastauksista nousivat sote-järjestöjen pitäminen edelleen mukana
sote-valmistelun muutostyössä (esim. yhteydenpito muutoksen kannalta tärkeisiin virkamiehiin) sekä sotejärjestöjen edustajien saaminen maakunnallisiin työryhmiin. Lisäksi vastauksista nousi sote-järjestöjen
näkökulman tuominen ja aseman vahvistaminen Varsinais-Suomen kuntien yhteisen järjestöyhteistyön
maakunnallisen perusmallin suunnittelussa
Kuten vastausten yhteenvedosta kuitenkin on luettavissa, sai vähitenkin kannatusta saanut väite pisteitä
peräti 3,99 eli sosiaali- ja terveysalan järjestöjen edustajat pitivät kaikkia JärjestöSotehanke 113:n toiminnan
tasoja ja niiden tavoitteita ja tehtäviä erittäin tärkeinä. Vastausten perusteella ei hankkeen loppuajalla ole
perusteltua jättää mitään osa-aluetta kokonaan huomioimatta.
Sote-järjestöjen edustajat vastasivat aktiiviseksi myös avoimeen kysymykseen, jossa kysyttiin mahdollisia
perusteluja tai lisäyksiä. Vastaajat toivoivat yhteistyön lisäämistä entisestään sairaanhoitopiirin ja muiden
maakunnallisten toimijoiden kanssa. Hankkeelta toivottiin jatkossakin aktiivista roolia tiedon kokoajana ja
välittäjänä. Vaikuttamistoimintaa toivottiin suunnattavan entistä vahvemmin palveluohjauksen
kehittämiseen ja järjestöjen mukaanpääsyyn palvelujen suunnittelu- ja kehittämistyöryhmiin.
Toiveita oli myös järjestöjen keskinäisen osaamisen jakamisesta ja yhteistyön vahvistamisesta entisestään.
Muutamalla vastaajalla oli huoli pienten vapaaehtoisvoimin toimivien järjestöjen tulevaisuudesta ja tämä
toivottiin hankkeessa huomioitavan myös jatkossa. Kaiken hanketoiminnan lähtökohtana toivottiin
pidettävän
jatkossakin
yksittäisen
kansalaisen/asiakkaan/yksilön
etua
ja
hänen
vaikuttamismahdollisuuksiaan nyt ja tulevaisuudessa.
Kyselyn tuloksia on loppukevään aikana käsitelty niin sisäisesti hanketyöntekijöiden kesken kuin
sopimuskumppanien työpajassa kesäkuun alussa. Hankkeen loppuajan tavoitteita ja syksyn 2019
toimintasuunnitelmaa on tarkennettu sote-järjestöjen toiveiden perusteella. Parhaillaan työn alla on
hankesuunnitelma vuodelle 2020, joka on hankkeen viimeinen toimintavuosi. Myös viimeistä
vuosisuunnitelmaa rakennetaan sote-järjestöjen toiveiden perusteella toki muukin muuttuva
toimintaympäristö huomioiden.
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