KUMPPANUUDELLA

SOTEEN

JA

KUNTIIN

2017-19

KUMPPANUUSHANKKEEN
KAHDEN VUODEN KUULUMISET

Kumppanuushanke tuottaa yhteistyötä
Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston STEA-rahoitteisella
Kumppanuudella soteen ja
kuntiin -hankkeella on takanaan
kaksi toimintavuotta ja
viimeinen on hyvässä vauhdissa.
STEAn väliraporttia varten
kohderyhmälle ja yhteistyökumppaneille suunnattu kysely
kertoo, että Kumppanuushankkeella on onnistuttu merkittävästi lisäämään Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän alueella toimivien järjestöjen välistä yhteistyötä. Hanke on onnistunut myös nostamaan esille
järjestöjen asiantuntijuuden
merkitystä Keusoten ja kuntien
päätöksenteossa.

herättelemään mm. liikunta- ja
kulttuuritoimijoiden kanssa.
Kohtaamiset on mahdollistettu
Järjestötreffit -toimintamallin
avulla, joka on alun perin lähtöisin Nurmijärveltä Tukipolkuja
-hankkeesta. Treffejä järjestetään jokaisessa hankekunnassa
kaksi kertaa vuodessa; Pornaisissa vastaava tapahtuma kulkee
Seurakahvien nimellä.
Sote pakottaa uudistumaan
Järjestötreffeillä puhutuin aihe
kuluneiden kahden vuoden aikana on ollut sote-uudistus. Mihin
kohtaan organisaatioita ja palveluja yhdistykset nivoutuvat?
Muuttuvatko kuntien myöntämät
avustukset? Katoavatko kokoontumispaikat? Kenen kanssa tehdään yhteistyötä? Kysymysten
tiimoilta on hahmoteltu yhdistysten roolia niin kuntalaisten
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kuin sote-alueen päätöksenteossa.

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat Hyvinkään,
Nurmijärven, Tuusulan, Järvenpään, Mäntsälän ja Pornaisten
alueilla toimivat sote-yhdistykset. Hankkeen tapahtumat
ovat kuitenkin avoimia kaikille
yhdistyksille sekä kuntien ja
Keusoten virkamiehille; uuden- Muuttuva toimintaympäristö
laista yhteistyötä on onnistuttu vaatii yhdistyksiltä oman toi-

minnan kirkastamista: Järjestötreffien aiheina on ollut mm.
uudistuneet kuntaorganisaatiot,
Keusoten järjestäytyminen ja
yhdistysten asemointi em. ympäristöissä, yhdistysten jäsenhankinta ja viestintä, avustusten
hakeminen sekä tapahtumien
jä rje st ä min e n . Y k si su osituimmista ja suurta iloa tuottavista teemoista on ollut
“Asiantuntijuuden vaihtarit”,
joilla on vallinnut vilkas markkinatunnelma. Vaihtareilla yhdistykset ovat listanneet omaa
erityisosaamistaan, joka on toiminut kauppatavarana muiden
yhdistysten osaamista ja vastaan. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon Pornaisten Seurakahveilla pidetyt vaihtarit, joilla tehtiin ennätysmäärä vaihtokauppoja; mainio esimerkki
tästä on mm. Pornainen-seuran
ja Partion sopimus vaihtaa
kirkon museon esittely sieniretkeen metsäisine ruuanlaittoineen.

Tieto soteuudistuksesta lisääntyi
Kohtaamisia yhdyspinnoilla
Kuntalaiset ja virkamiehet kohtasivat toisiaan mm. Sote-kahveilla,
joita järjestettiin useita kaikissa
hankkeen kunnissa. Palautteen
mukaan hanke on lisännyt ja selkiyttänyt jäsenistön tietoutta soteuudistuksesta ja valinnanvapauskokeilusta. Suuri osa kokee tiedon
lisääntyneen jopa merkittävästi.
Tähän ovat vaikuttaneet paitsi
kumppanuuskehittäjien järjestöille
pitämät työpajat ja koulutukset,
myös aktiivinen viestintä paikallislehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Kritiikkiä kohdistuu itse
sote-uudistusta kohtaan, josta annetut virallisemmat tiedotteet
katoavat helposti muun soteviestinnän joukkoon; sitä koetaan
tulevan monelta eri suunnalta
jatkuvasti muuttuvalla sisällöllä.

Keusoten palveluohjaus ja sen
ulkoinen integraatio. Asiantuntijaosaamista on saatu Helsingin ja
Uudenmaan Näkövammaiset ry:ltä
ja Humanistiselta Ammattikorkeakoululta. Keski-Uudenmaan
sote-hanke ja Kumaja ovat tarjonneet viestinnällistä yhteistyötä ja
Hyvinkään sairaanhoitoalue työntekijäresurssin.

Yhteistyökumppanit pitävät järjestöjen lailla toimintamalleja Järjestötreffeistä ja Seurakahveista erittäin toimivina. Koulutustilaisuudet
ja sote-aiheiset työpajat ovat olleet heidän mielestään myös tarpeellisia: ne ovat toimineet
helposti lähestyttävänä väylänä
tavoittaa järjestöjen edustajia ja
kuntalaisia. Yhdistysten toiminnan
esille tuominen kuntayhteistyössä
ja sosiaalisessa mediassa on yhteistyökumppaneiden mielestä onJärjestöjen yhteistyö kuntien nistunut vähintäänkin hyvin.
kanssa lisääntyi hankkeen ansiosta, mutta Keusote koetaan edel- Kahdesta hankevuodesta on tehty
leen hieman etäiseksi. Syynä tähän kooste “Järjestöjen osallisuuslienee se, että Keusoten uusi orga- malli”, jossa määritellään osallinisaatio aloitti järjestäytymisensä suuden periaatteet sekä rakennusvasta tämän vuoden alussa. Sote- palikat ja toimenpide-ehdotukset
valmisteluihin ja erityisesti valin- järjestöjen osallisuuden huominanvapaus-kokeiluun järjestöt ko- oimiseksi Keusotessa. Osallisuuskevat voineensa vaikuttaa - joi- mallissa esiteltyjen ratkaisujen
denkin mukaan jopa merkittävästi. konkretisoiminen, pilotointi ja
juurruttaminen ovat kolmannen
Järjestöt toivovat edelleenkin hankevuoden ytimessä.
konkreettisia tekoja, yhteisiä tavoitteita ja niiden läpi viemistä. Jokaisessa hankekunnassa on edisJärjestöille toivotaan entistäkin tetty järjestöjen ja kuntalaisten
näkyvämpää roolia. Viestinnässä osallisuutta erilaisissa tapahtutulisi huomioida paremmin myös missa ja seminaareissa. Pysyvistä
erityisryhmät, kuten kehitysvam- malleista mainittakoon mm. toimaiset, joille osallisuuden koke- mintaansa kehittyvästi jatkavat
minen on
muutenkin haasteel- Tuusulan kehittämisverkostot,
lista.
jotka startattiin hankkeen toimesta Jokelassa, Kellokoskella ja
Yhteistyökumppaneiden verkosto Hyrylässä. Hyvinkäällä hanke oli
Hankkeen yhteistyökumppaneita mukana rakentamassa Keusoten
ovat mm. kunnissa ja Keusotessa palvelutorin yhdistysosiota sekä
järjestöyhteistyötä tekevät tahot. ikäihmisten verkostotyötä.
Näitä ovat esim. kuntien hyvin- Kumppanuuskehittäjinä vuosina
vointi-, osallisuus- ja yhteisö- 2017-18 työskentelivät Alicia
koordinaattorit, liikuntatoimi,
Perho ja Katja Repo.

N IP P E LIT IE TOA
• 1200 kohdattua
ihmistä vuonna 2017
• 1550 kohdattua
ihmistä vuonna 2018
• 34 koulutusta ja
seminaaria
• 66 tapahtumaa
• 77 826 kävijää
verkkosivuilla
• 1950 jaettua esitettä
• 500 yhdistyksille
jaettua
vaikuttamisopasta
• 100 yhdistyksille
jaettua soteaakkoset -esitettä
• 35 mediaosumaa

KUMPPANUUSHANKKEEN
TULOKSIA
•

Järjestöjen välinen yhteistyö
on lisääntynyt

•

Yhteissuunnittelu on
lisääntynyt

•

Järjestöjen yhteistyö kuntien
kanssa on lisääntynyt

•

Keusote on lähentynyt
järjestöjä

•

•

Tieto soteuudistuksesta ja
valinnanvapaudesta on
lisääntynyt
Vaikutusmahdollisuudet
soteuudistukseen ovat
lisääntyneet

Kolmas ja viimeinen hankevuosi
Kohde- ja sidosryhmälle
tehdystä kyselystä nousee
esille tärkeitä tarpeita
hankkeen viimeiselle vuodelle ja tulevaisuuteen.
Järjestöjen välistä yhteistyötä toivotaan lisättävän
yli kuntarajojen esim. samantyyppisten sairauksien
tai asiakasryhmien pohjalta. Samoin kaivataan
kontakteja asiakasohjaajiin
ja tiedon lisäämiseen palveluohjauksessa. Kuntalaisilta, järjestöiltä ja asiakasohjaajilta puuttuu yhteinen työkalu, jonka avulla järjestöjen tarjoamat

palvelut olisivat helposti
saavutettavissa.
Kehittämisehdotukset kulkevat käsi kädessä Järjestöjen osallisuusmallin toimenpide-ehdotusten kanssa. Kolmannen hankevuoden keskiössä ovatkin tarpeiden kartoittaminen Hyvinvointitarjottimen muotoilua
varten sekä Järjestötreffit 2.0 -toimintamallin pilotointi.
Näistä
vastaavat kumppanuuskehittäjät Sari Turpeinen ja
Milka Lintinen.

