VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖT HALUAVAT JATKAA
VAIKUTTAMISYHTEISTYÖTÄÄN, YHTEINEN HANKESUUNNITTELU ALKAA!

JärjestöSotehanke 113 teki loppukeväästä sosiaali- ja terveysalan järjestöille sähköisen kyselyn, jossa
kartoitettiin järjestöjen edustajien toiveita ja tarpeita sote-järjestöjen vaikuttamisyhteistyölle 113hankekauden jälkeen. 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. Vastaajat edustivat siis
kattavasti hyvin eri kokoisia sote-järjestöjä maakunnassa.
Kyselyssä selvitettiin, onko JärjestöSotehanke 113:n kaltaiselle toiminnalle tarvetta vielä vuoden 2020
jälkeen (vastausvaihtoehdot kyllä/ei/en osaa sanoa). Yksikään järjestöedustaja ei vastannut, ettei toiminnalle
olisi jatkossa tarvetta. 81,4 % kaikista vastaajista kertoi toiminnalle olevan tarvetta myös tulevaisuudessa ja
18,6 % ei osannut sanoa. Tuloksia tarkemmin analysoitaessa huomattiin, että pienemmällä toiminta-alueella
toimivista järjestöistä (useamman kunnan tai yhden kunnan alueella toimivat) selvästi useampi eli 26,67%
vastasi ”en osaa sanoa”. Laajemmalla toiminta-alueella (maakunnalliset ja valtakunnalliset toimijat)
toimivista vain 6,9 % vastasi samoin. Monet en osaa sanoa – vastaajat kertoivat, että kysymykseen oli vaikea
vastata lähinnä yleisen sote-tilanteen ja tulevaisuuden ollessa epäselvä.
Kyselyssä pyydettiin myös avoimia kommentteja, perusteluja, toiveita ja käytännön ehdotuksia, jos
vastaaja toivoo vaikuttamisyhteistyön jatkuvan. Avoimia vastauksia saatiinkin runsaasti. Yhteistyötapojen
osalta jatkossakin toivottiin toimintaa JärjestöSotehanke 113:n toimintamallien mukaisesti. Useammassa
vastauksessa nostettiin esiin 113-hankkeen onnistunut rooli Varsinais-Suomen järjestöjen ja julkisen sektorin
välisenä yhteistyön sillanrakentajana, tiedonkokoajana ja vaikuttajana. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt
nähtiin aiemmin suurena ja hajanaisena porukkana, joiden hankekaudella lisääntynyttä keskinäistä
yhteistyötä pidettiin erittäin tärkeänä myös tulevaisuudessa. Tulevaisuuden vaikuttamisyhteistyön toivottiin
olevan yhtä avointa, neutraalia, kaikkia arvostavaa ja koko sote-järjestökentän kokoavaa kuin tähänkin asti.
Käytännön rakenteeseen ja sisältöihin tuli myös kommentteja. Osassa vastauksista toivottiin kaikkia sosiaalija terveysalan järjestöjä kokoavaa yhteistä toimintaa, osassa pidettiin hyvänä tämän hetkistä
osaprojektijakoa (lapsijärjestöt/työikäisjärjestöt/ikäihmisjärjestöt) ja osassa toivottiin erilaista käytännön
toiminnan ja tapahtumisen jaottelua esim. erikseen vapaaehtoisille järjestötoimijoille ja
järjestöammattilaisille tai pienille ja suurille järjestöille. Lisäksi toivottiin omaa toimintaa
palveluntuottajajärjestöille. Toimintamuodoiksi toivottiin yhteisen vaikuttamistyön ja tiedottamisen lisäksi
jatkossakin työryhmätyöskentelyä, yhteisiä järjestökoulutuksia ja työpajoja.
Yhteisen vaikuttamistyön tuleviin hallintojärjestelyihin ei kovin moni ottanut vielä kantaa. Muutamassa
vastauksessa toivottiin, että toimintaa jatkettaisiin 113-hallintomallin mukaisesti ja yhdessä vastauksessa
pohdittiin kevyen maakunnallisen yhteistyöverkostomallin kehittämistä niin, että 113-hanke toimisi sen
käynnistäjänä. Kaiken kaikkiaan pidettiin tärkeänä, että tulevaisuuden vaikuttamisyhteistyötä suunnitellaan
ja rakennetaan yhdessä.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on ohjeistanut nyt käynnissä olevia Järjestö 2.0-hankkeita
niin, että hankkeilla ei ole mahdollista hakea lisävuosia tai kohdennettua toiminta-avustusta hankekauden
jälkeiseen aikaan. Jos maakunnassa on kuitenkin selvä tarve vastaavalle toiminnalle, on siihen mahdollista
hakea uutta C-kehittämishankeavustusta. Vuotta 2021 koskeva avustushakemus tulee jättää STEA:lle
toukokuun lopussa 2019.
JärjestöSotehanke 113 on kyselynsä perusteella käynnistämässä Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysalan
järjestöjen yhteistä työskentelyä vaikuttamisyhteistyön jatkamiseksi 113-hankekauden jälkeen. Yhteisen
työskentelyn tarkoituksena on tehdä Varsinais-Suomen sote-järjestöjen yhteinen hankesuunnitelma
vuosille 2021-2023.
Syksyllä 2019 järjestetään seutukunnallisesti viisi työpajaa, jossa järjestöjen edustajat pääsevät ideoimaan ja
luomaan uutta yhteistyöhanketta, sen sisältöä ja rakennetta. Helmikuussa 2020 on suunnitelmissa kaikkien
sote-järjestöjen yhteinen tilaisuus, jossa lyödään lukkoon hankkeen tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet
sekä hallinnointitavan rakenne. Uuden mahdollisen hankkeen toiminta, rakenne, kumppanit, toimijat ja
hallinnoiva taho suunnitellaan siis yhdessä Varsinais-Suomen sote-järjestöjen kanssa. JärjestöSotehanke 113
toimii yhteisen hankesuunnitelmatyön koordinoijana, kunnes työskentelyn edetessä tuleva toivottu rakenne
ja hallintomalli alkaa muotoutua. Uuden hankesuunnitelman vastuutahojen selkiydyttyä viimeistään keväällä
2020 jatkaa mahdollisen tulevan hankkeen ”omistajajärjestö” yhteistyötä ja avustushakua.
Elämme ensi syksynä siis jännittäviä aikoja! Odottelemme varmasti kaikki valtakunnallisia lisätietoja liittyen
sote-uudistuksen etenemiseen. Samaan aikaan meillä kaikilla sote-järjestöjen edustajilla on VarsinaisSuomessa mahdollisuus päästä vaikuttamaan siihen, miten varmistamme yhteisen vaikuttamisyhteistyömme
myös tulevien vuosien muutoksissa. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee mukaan ideoimaan ja
esittämään järjestönsä toiveita syyskauden työpajoihimme!
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