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Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke
Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen tarkoituksena on tukea erityisesti sosiaali- ja terveysalan
järjestöjä maakunta- ja sote-uudistuksen ja siitä johtuvan kuntauudistuksen muutostilanteessa. Hanketta
hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry ja rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus STEA.
Hankkeella on asiantuntijaohjausryhmä, jonka 17 jäsentä edustavat hankkeen hakuvaiheen sopimuskumppaneita. Ohjausryhmän tehtävänä on tukea hanketta tavoitteiden saavuttamisessa, verkostoitumisessa ja viestinnässä. Ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa 2017, kolme kertaa 2018 ja kerran 2019.
Hankkeessa työskentelee kolme kokopäivästä henkilöä, joista yhden tehtäviin on kuulunut yhteistyö
Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun kanssa. Kaksi muuta on toiminut kuntajärjestöyhteistyön edistämistehtävissä.

Tavoitteena Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa
1. Järjestöystävällinen kunta ja maakunta tunnistaa ja tunnustaa järjestöt tasavertaisina kumppaneina
a. Järjestöjen tekemän työn monipuolisuus (palvelutuotannosta vapaaehtoistoimintaan) on
yhdessä järjestöjen kanssa kirjattu maakunnan ja kuntien (palvelu)strategioihin ja
toimintasuunnitelmiin
2. Järjestöystävällinen kunta ja maakunta nimeää järjestöyhdyshenkilön ja kutsuu järjestöt
säännöllisesti koolle
a. Maakunnassa (tarvittaessa alueilla) ja kunnissa on toimivat ja avoimet järjestöyhteistyön
rakenteet (esim. työryhmät ja yhdyshenkilöt), jotka on kuvattu ihimiset.fi:hin
3. Järjestöystävällinen kunta ja maakunta tarjoaa järjestöjen käyttöön maksuttomia tiloja ja maksaa
järjestöavustuksia
a. Järjestöjen toimintaedellytysten tukemisesta (esim. tilojen käyttö ja järjestöavustukset) on
sovittu maakunnan, kuntien ja järjestöjen kesken
b. Maakunta on velvoittanut sopimuksissaan sote-palvelutuottajat yhteistyöhön järjestöjen
kanssa
4. Järjestöystävällinen kunta ja maakunta mahdollistaa asukkaiden aktiivisen osallistumisen
a. Järjestöjen ja kansalaisten osallisuus toiminnan ja palveluiden kehittämisessä (mm.
kansalaisraadit tai kehittäjäasiakastoiminta) on kirjattu maakunnan ja kuntien
(palvelu)strategioihin ja toimintasuunnitelmiin
b. Järjestöjen ja kansalaisten vaikuttamiskanavat maakunnassa/sotepalveluissa/kunnissa on
kuvattu (esim. vammais- ja vanhusneuvostot ja aloitekanavat) ihimiset.fi:hin (paitsi jos
osallisuusosio tulee maakunnan sivuille)
5. Järjestöystävällinen kunta ja maakunta kerää ja hyödyntää asukkaiden kokemuksia palveluissaan
a. Maakunnan ja kuntien hyvinvointikertomuksiin kerättävän kokemustiedon hankkimisen
toimintamallista on sovittu maakunnan ja kuntien kanssa
6. Järjestöystävällinen kunta ja maakunta viestii järjestötoiminnasta asukkaille
a. Ihimiset.fi -palvelun yhdistyksiin liittyvä sisältömäärä kasvaa sivuston markkinoinnin
seurauksena
b. Järjestöjen toiminta on viety maakunnan/kuntien nettisivuille ihimiset.fi:n avulla
7. Järjestöt toteuttavat tarpeisiin vastaavaa ja vaikuttavaa toimintaa
a. Järjestöillä on käytössään yksinkertaisia menetelmiä järjestöjen tekemän työn
vaikuttavuuden osoittamiseen
b. Järjestöillä on käytössään yksinkertaisia menetelmiä järjestötoiminnan kehittämiseen

Järjestöjen yhteinen näkemys vaikuttamistyön sisällöistä
Hankkeen perusajatuksena on sosiaali- ja terveysjärjestöjen aseman parantaminen edistämällä kaikkien
järjestöjen asemaa mm. yhteistyön toimintatapoja kehittämällä ja toimintaedellytyksiä turvaamalla. Maakuntatasolla vaikuttamistyön kärkenä on nostaa esiin sote-järjestöjä sekä palveluiden kumppaneina että
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoina. Tämän pohjaksi tarvitaan maakuntaa, jossa osallisuuden,
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä järjestöyhteistyön rakenteet ja toimintatavat ovat kunnossa.
Kuntatasolla vaikuttamistyön kärkenä on nostaa esiin sosiaali- ja terveysjärjestöjä hyvinvoinnin ja terveyden
edistäjinä. Tällä tavoin voidaan mahdollistaa se, että kunnat ovat jatkossakin valmiita tukemaan sotejärjestöjä mm. avustuksin ja tiloin.
Hanke rakensi eri alojen järjestöjen yhteistyöllä syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana järjestöjen yhteisen
vaikuttamissuunnitelman suhteessa tulevaan maakuntaan ja kuntiin. Suunnitelman runko rakennettiin
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen kehittämispäivässä. Suunnitelman laatimiseen
osallistui yli 40 järjestötoimijaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen alueverkoston, sosiaali- ja terveysjärjestöjen
tukirakenteiden verkoston, eri alojen maakunnallisten järjestötoimijoiden verkoston sekä PohjoisPohjanmaan järjestörakenne -hankkeen ohjausryhmän kokouksissa. Lisäksi suunnitelmaan liittyvään
kyselyyn vastasi vuoden 2018 puolella 34 järjestötoimijaa 31 eri järjestöstä.
Järjestöjen kanssa yhdessä laadittu vaikuttamissuunnitelma konkretisoitui Järjestöystävällinen PohjoisPohjanmaa –kampanjaksi, joka aloitettiin 15.3.2018 ja jatkuu hankkeen loppuun asti. Kampanja
konkretisoitiin seitsemäksi teesiksi, jotka otettiin myös hankkeen päätavoitteiksi:
Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa








mahdollistaa asukkaiden aktiivisen osallistumisen,
tunnistaa ja tunnustaa järjestöt tasavertaisina kumppaneina,
nimeää järjestöyhdyshenkilön ja kutsuu järjestöt säännöllisesti koolle,
tarjoaa järjestöjen käyttöön maksuttomia tiloja,
maksaa järjestöavustuksia,
kerää ja hyödyntää asukkaiden kokemuksia palveluissaan sekä
viestii järjestötoiminnasta asukkaille.

Tavoitteiden edistäminen järjestöneuvottelukunnan avulla
Pohjois-Pohjanmaalla on toiminut vuodesta 2014 lähtien järjestöneuvottelukunta maakuntaliiton alaisena
toimikuntana. Syksyn 2017 aikana hanke vaikutti siihen, että järjestöneuvottelukunnan seuraavalle kaudelle
2018-2021 asetettiin sellaiset tavoitteet ja edustajat neuvottelukuntaan valittiin sellaisilla perusteilla, jotka
palvelivat Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen tavoitteita: Neuvottelukunnan tehtävänä onkin
1. osallistua aktiivisesti maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun sekä maakunnan
aluekehitystyöhön,
2. järjestötoiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen maakunnassa,
3. edistää kansalaisten ja järjestöjen osallistumismahdollisuuksia maakunnassa sekä
4. edistää järjestöjen välistä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin sekä järjestöjen ja elinkeinoelämän
välistä yhteistyötä.

Toiminta- ja viestintäsuunnitelmassaan järjestöneuvottelukunta otti tavoitteekseen hankkeen
tavoitteleman Järjestöystävällisen Pohjois-Pohjanmaan. Myös ihimiset.fi viestintävälineenä kirjattiin
neuvottelukunnan suunnitelmaan.
Järjestöneuvottelukunnan toimintaan osallistumalla hanke on tukenut järjestöjen osallistumista
uudistuksen valmisteluun. Yhteisen vaikuttamistyön tuloksena järjestöneuvottelukunta kirjattiin alustavasti
myös tulevan maakunnan organisaatiorakenteeseen.

Järjestöyhteistyö ja –osallisuus maakunta- ja sote-uudistuksen
valmistelussa
Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke toimi Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen
valmistelussa yhteistyössä






hallinnon ja talouden,
sosiaali- ja terveyspalveluiden,
kasvupalveluiden,
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä
viestinnän ja osallisuuden valmistelijoiden kanssa.

Valmistelijoita tavattiin vuoden 2017 aikana 14 kertaa, vuoden 2018 aikana 27 kertaa ja vuoden 2019
aikana neljä kertaa.

Järjestöjen edustaminen maakunta- ja sote-uudistuksen rakenteissa
Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke edusti järjestöjä erilaisissa maakunta- ja sote-uudistuksen
rakenteissa pitäen keskusteluissa esillä Järjestöystävällisen Pohjois-Pohjanmaan tavoitteita. Hanke myös
viesti kokouksissa esiin tulleista asioista järjestöille.
Vuonna 2017 hankkeen työntekijä osallistui järjestökentän edustajana Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja
sote-uudistuksen






laajan seurantaryhmän kokoukseen,
kahteen hyvinvoinnin yhteistyöryhmän kokoukseen,
LAPE-ohjausryhmän kokoukseen,
neljään PoPSTer-hankkeen kokoukseen sekä
maakuntauudistuksen viestintätyöryhmän kokoukseen.

Lisäksi osallistuttiin Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliittojen yhteisen Maaseudun arjen
palveluverkosto –hankkeen kolmeen tukiryhmän kokoukseen.
Vuonna 2018 hankkeen työntekijä osallistui







kolmeen laajan seurantaryhmän kokoukseen,
yhteen maakunnan strategiatyöryhmään,
viiteen hyvinvoinnin yhteistyöryhmän kokoukseen,
kolmeen maakunnan hyte-työtä valmistelevaan kokoukseen,
viiteen LAPE-ohjausryhmän kokoukseen,
viiteen maakuntauudistuksen viestintätyöryhmän kokoukseen ja



yhteen maakunnan verkkosivutyöpajaan.

Lisäksi osallistuttiin Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliittojen yhteisen Maaseudun arjen
palveluverkosto –hankkeen kolmeen tukiryhmän kokoukseen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
hallinnoiman alueellisen VESOTE-hankkeen kolmeen ohjausryhmän kokoukseen.
Vuonna 2019 hankkeen työntekijä osallistui




kolmeen maakunnan hyte-työtä valmistelevaan kokoukseen,
kolmeen viestintätyöryhmän kokoukseen ja
kahteen maakunnan verkkosivutyöpajaan.

Hallinnon ja talouden valmistelu
Hanke osallistui maakunnan tilannekuvan valmisteluun tuottamalla materiaalia sosiaali- ja
terveysjärjestöjen tilanteesta, muutospaineista sekä niistä asioista, joiden suhteen muutoksessa on
välttämätöntä onnistua. Rakenteiden ja sopimuksellisuuden osalta onnistuminen vaatii seuraavia asioita:




Maakunnan ja kuntien järjestöyhteistyön rakenteet ja sopimukset
Järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen
Maakunnan, kuntien ja järjestöjen vuoropuhelu mm. palvelutuotanto vs. järjestölähtöinen toiminta
–jaotteluun sekä järjestöavustuksiin ja –tiloihin liittyen

Tiedolla johtamisen ja asiakasohjauksen näkökulmasta onnistuminen vaatii seuraavia asioita:





Maakunnan, kuntien ja järjestöjen vuoropuhelu mm. hyvinvointitietoon ja palveluohjaukseen
liittyen
Tiedot järjestöjen toiminnasta ja järjestöavustuksista osaksi maakunnan ja kuntien
hyvinvointikertomuksia
Järjestötoiminnan näkyväksi tekeminen ja integraatio maakunnan ja kuntien palveluihin
Kokemustiedon ja osaamisen järjestelmällinen hyödyntäminen

Maakunnan tilannekuvaa esiteltiin sosiaali- ja terveysjärjestöjen alueverkostossa. Maakuntavalmistelun
kanssa sovittiin alustavasti siitä, että järjestöt tullaan osallistamaan myös tulevaisuuskuvan valmisteluun.
Maakuntavalmistelun kanssa käytiin alustavia neuvotteluja siitä, että järjestöt otetaan mukaan
yhdyspintasopimuksen valmisteluun. Maakunnan sopimusvalmistelijan kanssa käytiin alustava neuvottelu
siitä, että palveluntuottajat tulee velvoittaa yhteistyöhön järjestöjen kanssa.
Maakunnan talousvalmistelijoiden kanssa sovittiin, että maakunnan tilikirjaan lisätään kohta
”järjestöavustukset”.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valmistelu
Syyskuussa 2017 hanke kutsui PoPSTer-työryhmissä mukana olleet sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajat
ja varaedustajat koolle ja laati heidän tuellaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteisen lausunnon PoPSTerhankkeen loppuraporttiin.
Lokakuussa 2017 PoPSTer-työryhmissä mukana olleiden sote-järjestöedustajien verkosto sekä sosiaali- ja
terveysjärjestöjen aluetyöntekijöiden verkosto yhdistettiin yhdeksi verkostoksi, joka kokoontui vuoden
2017 aikana kaksi kertaa mm. työstämään järjestöjen yhteistä vaikuttamissuunnitelmaa. Vuonna 2018

alueverkoston kahdessa kokouksessa käytiin läpi maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tilannetta sekä
työstettiin maakuntavaaleihin ja -strategiaan liittyvää vaikuttamissisältöä. Vuoden 2019 kokouksessa käytiin
läpi maakunnan tilannekuvaa sekä hankkeen arviointia. Lisäksi hanke on yhdessä Lapin, Kainuun ja KeskiPohjanmaan Järjestöt mukana muutoksessa –hankkeiden kanssa kutsunut Pohjois-Suomen sote-järjestöjen
aluetyöntekijät koolle (kaksi kokousta 2018). Kokoontumisissa on käyty läpi jokaisen neljän alueen
maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua sekä kunta-järjestöyhteistyön kehitystä.
Vuoden 2017 lopulla hanke järjesti yhdessä sote-valmistelijoiden kanssa sote-järjestöille työpajan liittyen
asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin valinnanvapauspilotin rahoitushakuun. Lisäksi hanke työsti
hakemukseen sote-järjestötoimintaan liittyvän tekstin.
Vuoden 2018 keväällä järjestöneuvottelukunta nimesi valmistelun pyynnöstä järjestöedustajat (neljä
varsinaista ja neljä varaedustajaa) aluesimulaatiotyöryhmiin, joissa järjestöedustajat ovat päässeet
osallistumaan mm. palveluketjujen laatimiseen. Hanke osallistui nimeämisen valmisteluun ja toteutukseen.
Hanke on tukenut työryhmiin osallistuneita järjestöedustajia kutsumalla heitä koolle (viisi kokousta 2018 ja
kaksi kokousta 2019). Kokouksissa on käyty läpi mm. maakunnallisen järjestöyhteistyön tasoja, järjestöjen
osallistumista maakuntastrategian työstämiseen, osallisuussuunnitelman ja järjestöyhteistyöasiakirjan
yhteensovittamista, järjestöavustustyöskentelyn etenemistä sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön
ja Tuija Braxin raportin sisältöjä
(http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160957/STM_r26_18_Jarjestojen_rooli_maaku
ntajasoteuudistuksessa.pdf).
Braxin raporttia käytiin läpi keväällä 2018 järjestöneuvottelukunnassa ja sote-järjestöjen alueverkostossa
sekä syksyllä 2018 myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen tukirakenteiden verkostossa.
Vuonna 2018 hanke osallistui sekä kutsui palveluntuottajajärjestöjä kahteen Soteuttamo 2.0 –tilaisuuteen.
Vuonna 2019 hanke välitti sote-valmistelulle tietoa palveluja tuottavista sote-järjestöistä sekä auttoi
löytämään haastateltavat markkinaselvityksen toteuttamista varten.
Sote-valmistelun kanssa sovittiin alustavasti järjestöjen laajemmasta osallistumisesta palveluketjujen
työstämiseen. Työ oli tarkoitus aloittaa kuntoutuksen ja erikoissairaanhoidon palveluketjuista kevään 2019
aikana. Järjestöjen lisäksi työskentelyyn oli tarkoitus osallistaa järjestöjen koulutettuja kokemustoimijoita.
Sote-valmistelun kanssa käytiin myös alustavia neuvotteluja järjestöjen osallistumisesta monialaisten
yhteistyöryhmien (esim. palveluohjauksen neuvottelukunta) toimintaan.

Kasvupalveluiden valmistelu
Keväällä 2018 työllisyyden kentällä toimiville järjestöille järjestettiin yhdessä ELY-keskuksen ja TE-toimiston
kanssa työpaja, jossa käytiin läpi kasvupalveluiden, sote-palveluiden ja viestinnän valmistelun tilannetta
sekä tuotettiin tietoa järjestöjen roolista ja tehtävistä, järjestöjen kohderyhmien tarpeista ja osallisuudesta
sekä järjestöjen ja kohderyhmien tiedonsaannista ja osallisuudesta kasvupalveluiden kentällä. Työpajaan
osallistui 40 järjestötoimijaa.
Syksyllä 2018 työllisyyden kentällä toimiville järjestöille järjestettiin yhdessä kasvupalveluiden valmistelun
ja TE-toimiston kanssa tilaisuus, jossa käytiin läpi ajankohtaisia kuulumisia valmistelusta sekä osallistettiin
järjestöt maakuntastrategian laatimiseen. Tilaisuuteen osallistui 20 järjestötoimijaa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmistelu
Hanke on ollut tiiviisti mukana Pohjois-Pohjanmaan ”ihmislähtöisen hyten” viitekehyksen rakentamisessa
sekä osallistunut kuntien hyvinvointikoordinaattoreiden tapaamisiin.
Vuonna 2017 hanke tuotti sote-järjestöjä koskeva tekstin ja tiivistetyn järjestöjen yhteisen tekstin (mukana
liikuntaseurat ja kyläyhdistykset) maakunnalliseen hyvinvointikertomukseen. Hyvinvointikertomuksen
osalta sovittiin, että mikäli kunnissa kerätään kokemustietoa järjestöiltä, hanke tukee kuntia tässä työssä.
Vuonna 2018 hanke järjesti yhteistyössä hyte-valmistelijan kanssa sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja
seurakuntien edustajille työpajan hyvinvointikertomuksen sisältöön liittyen. Erityisenä fokuksena
työpajassa oli tuottaa tietoa erityisryhmiin kuuluvien hyvinvoinnista. Tilaisuuteen osallistui 18
järjestötoimijaa.
Vuonna 2018 hanke järjesti järjestöille yhteistyössä hyte-valmistelijan kanssa työpajan järjestöjen hytetyöhön liittyen. Työpajassa tuotettiin tietoa hyte-yhteistyön käytännöistä ja rakenteista, järjestöjen hytetyön toimintaedellytyksistä sekä järjestöjen hyte-toiminnasta. Tilaisuuteen osallistui 21 järjestötoimijaa.
Syksyllä 2018 hanke toteutti sote-järjestöille kyselyn liittyen maakunnan ja kuntien väliseen työnjakoon
sote-järjestöjen avustamisessa. Kyselyyn vastasi 27 vastaajaa 26 eri sote-järjestöstä. Kyselyn tuloksista
selvisi, että suurin osa järjestöjen toimintamuodoista on sellaisia, että vastaajat katsoivat niiden tukevan
sekä maakunnan vastuulla olevien sote- ja työllisyyspalveluiden toteuttamista että kuntien vastuulla olevaa
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Enemmän maakunnan avustettaviksi tulkittiin koulutukset,
toimintakykyä tukevat ryhmät, sopeutumisvalmennukset, omaishoitajalomitus, tuettu asuminen,
verkostotyö sekä muita järjestöjä tukevien järjestöjen toiminta. Enemmän kuntien avustettaviksi tulkittiin
harrasteryhmät, virkistystoiminta, keskusteluapu, vertaistoiminta, ruoka-apu, elintapaohjaus,
kohtaamispaikat, asumisohjaus ja ystävätoiminta.
Joulukuussa 2018 hanke sai muutosjohtajalta tehtäväksi valmistella maakunnan järjestöyhteistyöasiakirjaa,
johon olisi kirjattu maakunnan järjestöyhteistyötä koskevat käytännöt. Asiakirjaa ehdittiin työstää
sisällysluettelon verran. Asiakirjan sisältöön liittyen hanke esitti järjestöneuvottelukunnalle
järjestöavustusperiaatteita valmistelevan työryhmän perustamista. Työryhmä perustettiin joulukuussa
2018. Siihen nimettiin hankkeen esityksestä kolme järjestöneuvottelukunnan jäsentä sekä sote-järjestöjen
edustajat Oulun elämänkaariverkostoista. Lisäksi siinä oli edustajat maakunnan sote- ja hyte-valmisteluista.
Se ehti kokoontua kaksi kertaa alkuvuodesta 2019. Tavoitteena oli tuottaa maakunnalle esitys
järjestöavustusten myöntämisen periaatteista toukokuun 2019 loppuun mennessä.
Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä järjestöyhteistyön tukemiseksi hanke on tavannut
kuntien päättäjiä ja virkamiehiä, kutsunut kuntien järjestöyhdyshenkilöitä säännöllisesti koolle, tukenut
kuntia yhdistysiltojen järjestämisessä, kouluttanut kuntiin vapaaehtoisia yhdistysagentteja sekä järjestänyt
yhdistyksille maksuttomia palvelumuotoilu-, vaikuttavuus- ja ihimiset.fi –koulutuksia. Yhteistyön myötä
kuntiin on nimetty järjestöyhdyshenkilöitä, järjestöjä on kutsuttu säännöllisemmin koolle,
järjestöavustusten ja tilojen käytön toimivuutta on kehitetty yhdessä järjestöjen kanssa, järjestöjä on otettu
mukaan kunnan hyte-työn kehittämiseen ja kunnat ovat alkaneet aktiivisemmin viestiä kuntalaisille
järjestötoiminnasta. Maakunnan hyte- ja osallisuusvalmistelun kanssa sovittiin, että jatkossa kuntien hyteja osallisuuskoordinaattoreita sekä järjestöyhdyshenkilöitä kutsutaan yhdessä koolle. Järjestöyhteistyön
rakenteiden osalta keskusteltiin alustavasti maakunnan järjestöyhdyshenkilön nimeämisestä.
Hankkeen kunta-järjestöyhteistyön toimintamallit on kuvattu Innokylään: Kuntien järjestöyhteistyön
kartoitus, Järjestöyhdyshenkilön toimenkuva, Yhdistysilta, Yhdistysagenttitoiminta kunnissa ja
Yhdistystoimintaan liittyvä tieto kunnan nettisivuilla.

Viestinnän ja osallisuuden valmistelu
Noin 150 järjestötoimijaa osallistui erilaisissa järjestöverkostoissa sekä hankkeen laatiman tehtävänannon
pohjalta maakuntastrategian sisällöntuotantoon. Järjestöiltä kerättiin näkemyksiä palvelulupaukseen,
järjestöjen toimintaedellytyksiin sekä järjestötoiminnan yhteistyörakenteisiin liittyen. Maakuntastrategiaa
työstettiin yhdessä järjestöjen kanssa






neljässä valmiissa verkostossa (Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta, oululaiset työikäisten
kanssa työskentelevät järjestöt eli työikäisten elämänkaariverkosto, oululaiset ikäihmisten kanssa
työskentelevät järjestöt eli ikäihmisten elämänkaariverkosto sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen
alueverkosto),
yhdessä maakuntauudistuksen osallisuus- ja hyte-valmistelun sekä LAPE-hankkeen kanssa
järjestetyssä seminaarissa,
yhdessä kasvupalveluiden valmistelun ja TE-toimiston kanssa järjestetyssä työpajassa sekä
yhdessä Kuurojen liiton, Suomen Kuurosokeiden ja Oulun kuurojen yhdistyksen kanssa
viittomakielellä järjestetyssä työpajassa.

Lisäksi järjestöille tuotettiin materiaali, jonka pohjalta niissä voitiin itsenäisesti osallistua strategiatyöhön.
Hankkeen edustaman yhdistyksen lisäksi strategiatyöhön osallistui tätä kautta viiden eri järjestön
toimijoita. Kaikki järjestöjen tuottama materiaali koostettiin yhteen, niistä tuotettiin blogiteksti ja kooste
toimitettiin maakuntauudistuksen valmistelijoiden käyttöön maakuntastrategian valmistelua varten.
Osallisuusvalmistelijan kanssa sovittiin alustavasti yhteistyöstä osallisuusohjelman valmisteluun liittyen.
Sovittiin, että järjestöjen maakuntastrategianostoista ne, jotka eivät mahdu strategiaan, tuodaan esiin
ohjelmatasolla. Osallisuusvalmistelijan kanssa sovittiin myös, että osallisuusohjelman ja
järjestöyhteistyöasiakirjan sisällöt sovitetaan yhteen siten, että päällekkäisyyksiltä vältytään.
Osallisuusvalmistelija osallistui sosiaali- ja terveysjärjestöjen alueverkoston kokoukseen, jossa hän esitteli
maakuntaan perustettavia vaikuttamistoimielimiä ja kokosi järjestötyöntekijöiden näkemyksiä siitä, miten
vaikuttamistoimielinten toiminta tulisi organisoida, jotta sillä olisi todellista vaikutusta maakunnan
toimintaan.
Hanke osallistui maakuntavalmistelun viestintätyöryhmään sekä maakunnan verkkopalvelun
suunnittelutyöpajoihin. Työskentelyssä pidettiin esillä järjestöille viestimistä, järjestötoiminnan
integraatiota maakunnan palveluihin, järjestötoiminnan näkyvyyttä maakunnan verkkopalvelussa sekä
Ihimiset.fi-rajapinnan käyttöä.
Hanke osallistui maakunnan Skype-kahveille ja hyte-kuukausikatsauksiin pysyäkseen ajan tasalla
uudistuksen etenemisestä. Hanke viesti järjestöille maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelusta
ensisijaisesti hankkeen nettisivun (ihimiset.fi/pohjois-pohjanmaan-jarjestorakenne-hanke/),
Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjasivuston (järjestöystävällinen.fi) ja Facebook-sivun
(facebook.com/Jarjestoystavallinen/) sekä Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen Twittertilin (twitter.com/ppsotu) kautta. Hankkeen julkaisuilla oli Facebookissa vuoden 2018 aikana reilut 77 000
näyttökertaa ja Twitterissä yli 367 000 näyttökertaa. Lisäksi hanke on julkaissut ihimiset.fi –sivustolla uutisia
ja blogitekstejä, joilla on ollut tuhansia katselukertoja. Erilaisten puheenvuorojen ja esittelyjen avulla hanke
on tavoittanut noin 3000 kuulijaa.

