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Maakunnan järjestämissuunnitelma Tuottajat 

Järjestäminen: maakunnan oikeudellinen vastuu siitä, että lailla säädetyt palvelut ja 
velvoitteet tulevat maakunnassa hoidetuiksi. 
Miten maakunnan järjestämisvastuulla olevat tehtävät ja palvelut järjestetään ja 
toimeenpannaan.  Kuinka paljon rahoista kohdennetaan millekin tehtävällä ja palvelulle.  
Tehtävien ja palveluiden tuottamistavat. Palveluntuottajille hyväksymiskriteerit ja 
korvaukset sekä kannusteet. Valvonta: sovitut ehdot ja laatuvaatimukset toteutuvat. 
Saatavuus: mitä palveluita ja millä kriteereillä asiakkaat voivat saada maakunnan 
järjestämänä.  Saavutettavuus: miten kaukana ja missä ajassa eri palvelut ovat tarjolla 
asukkaille.  

Tuottavat niitä palveluita, joita järjestämissuunnitelmassa kuvataan.   
Tuottajia voivat olla: maakunnan liikelaitos/liikelaitokset ja maakunnan 
yhtiöt, markkinoilla toimivat yritykset ja järjestöt. 
 
Tuottajia ei kilpailuteta, vaan kaikki palveluntuottajille asetetut kriteerit 
täyttävät toimijat hyväksytään palveluntuottajiksi. Suoran valinnan 
palveluiden ja asiakassetelipalveluiden tuottajiksi voi hakeutua 
jatkuvasti.  
 
Järjestäjä valitsee palveluntuottajia erillisillä kilpailutuksilla vain niissä 
tilanteissa, joissa tuottajien hyväksyminen sääntökirjamenettelyllä ei 
ole perusteltua tai mahdollista. Kilpailutusmenettelyä hyödynnetään 
esimerkiksi kasvupalveluissa. 
 

 
Järjestämissuunnitelma ja sen liitteenä olevat sosiaali- ja terveyspalveluiden 
palvelumäärittelyt muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa tarkoitetun 
sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategian ja -palvelulupauksen 
 

Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden suunnitelma/ alueellinen hyvinvointikertomus Eri palveluihin liittyviä joitakin huomioita: 

Maakunnan toimenpiteet asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä 
eriarvoisuuden vähentämiseksi.  
Yhteisötaso: elinolot, asuinolot ja ympäristö, työllisyys ja työolot, toimeentulo.  
Yksilötaso: sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, onnellisuus ja sosiaalinen pääoma.  
Avainasemassa asukkaiden omaehtoiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimet. 
Kunta ja maakunta neuvottelevat ja sopivat yhteistyöstä asukkaiden hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä. Kunnille annettava tuki suunnitellaan poikkihallinnollisesti ja 
yhteistyössä kuntien kanssa. Yhteistyön muodot ovat kuntakohtaisia.  
Palveluntuottajasopimuksiin määritellään maakunnallisiin tavoitteisiin kiinnittyvät 
hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyvät toimenpiteet, arviointikriteerit ja seuranta.  
Palveluntuottajilla tulee olla käytössä näyttöön perustuvat toimintamallit, joilla laadukas 
neuvonta ja ohjaus toteutuvat.  
Järjestöillä merkittävä rooli hyvinvointityössä niin palveluntuottajana kuin terveyden 
edistämisen toimijana (mm. vertaistuki, kuntoutus, virkistys ja neuvonta).  
Edistävän työn rakenteet s. 28. Rahoituksen kannusteet s 29.  
 
 

Kasvupalvelut: Palveluntuottajat laatuluokitellaan asiakaspalautteen  
perusteella. Oleellista myös vahva työllistymisen ohjausprosessi.  
 
Välityömarkkinat: Maakunta kehittää työllistymistä ja 
työmarkkinavalmiuksia tukevia työllistymis- ja palvelupolkuja sekä 
kokeilee erilaisten toimijoiden välisiä yhteistyömahdollisuuksia yhdessä 
yhdistysten, säätiöiden yms kanssa. Maakunta ohjaa ja koordinoi 
yhteistyön kehittämistä. 
 
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: Eri toimijoiden yhteistyö, 
maakunnallinen perhekeskustoimintamalli, perhekeskukset kuntien 
koordinoimia. Suuri osa palveluista ei-valinnanvapauden piirissä oleva 
liikelaitos. Kumppanuuksien koordinointi: vertaistukitoiminnan ja 
ryhmämuotoisen toiminnan koordinointia yhdessä eri kumppaneiden 
(esim. kunnat ja kolmas sektori) kanssa sekä järjestöille jaettavia 
avustuksia. Liittyy kiinteästi perhekeskusverkostojen toimintaan. 
Koordinointia voidaan toteuttaa myös vapaaehtoistyönä, jolloin eri 
toimijoiden potentiaali otetaan käyttöön esimerkiksi hyvinvoinnin ja Maakunnan osallisuussuunnitelma 



Konkretisoi järjestämissuunnitelman osallisuusosiota  
- Asiakaslähtöisyys, asiakassuunnitelma 
- Palautteen keruu ja käsittely  
- Suorat vaikuttamismahdollisuudet  
- Osallisuusnyrkki, Osallisuusfoorumi, Alueelliset osallisuusareenat  

terveyden edistämisessä. Koordinoinnista vastaavat maakunnan 
tehtävään nimeämät viranhaltijat. 
 
Aikuisten sosiaalipalvelut: Kumppanuuksien koordinointi 
suunnitelmallisella yhteistyöllä, organisoidaan vertaistukea ja 
hyödynnetään kokemusasiantuntijoita. Koordinointi edellyttää mm.  
järjestökentän tuntemusta. Järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön 
kautta saadaan myös tietoa ennalta ehkäisyyn liittyen. 
 
Maahanmuuttopalvelut, kotoutuminen 
Järjestöyhteistyötä ei mainita.  
Työkuntoutus/ työelämäpalvelut:  
Yhteistyötahoina mm. järjestöt 
 
Hoito- ja hoivapalvelut 
Ennaltaehkäisevissä palveluissa mm vertaisryhmätoiminta.  
Muistiyhdistys? Eläkeläisyhdistykset? 
 
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 
Kumppanuuksien koordinointi 
Osassa asiakassetelit tai hebu > toimivatko?  
 
  

Neuvostot, kumppanuudet, kumppanuuspöydät 
Vammaisneuvosto  
Alueellinen liikuntaneuvosto Maakunta asettaa alueellisen liikuntaneuvoston yhteistyössä 
kuntien kanssa ja huolehtii liikunnan edistämisestä maakunnassa alueellisen 
liikuntaneuvoston toiminnan kautta sekä hoitaa maakunnalle kuuluvista 
ulkoilureittitehtävistä. 
Taide- ja kulttuurineuvosto maakuntaan asetetaan taide- ja kulttuurineuvosto, jonka 
tehtävänä on tarkastella kulttuurielämän tilaa, ottaa kantaa ja tehdä esityksiä taiteen ja 
kulttuurin edistämiseksi eri näkökulmista ja toiminnan eri sektoreilla. 
Kansalaisjärjestöyhteistyö: Maakunnan tehtävien ja palveluiden järjestämisessä 
hyödynnetään järjestöjen tarjoamia mahdollisuuksia kansalaisten osallisuuden tukemisessa 
ja vahvistamisessa, kansalais- ja asiakastiedon tuottamisessa sekä terveyden, hyvinvoinnin ja 
alueiden elinvoiman edistämisessä. Samalla tunnistetaan kansalaisjärjestöjen rooli myös 
esimerkiksi ympäristötavoitteiden edistämisessä. Maakuntaan perustetaan maakunnan ja 
järjestöjen yhteistyön periaatteita linjaava kumppanuuspöytä (KS Järjestöareena) sekä 
laaditaan maakunnan strategiatyön osana erillinen järjestöstrategia. Säännöllisesti 
kokoontuvan kumppanuuspöydän ja järjestöstrategian tarkoituksena on vahvistaa 
maakunnan ja järjestöjen pitkä- jänteisiä kumppanuuksia, keskinäistä luottamusta ja 
vuorovaikutusta sekä edistää järjestöjen toimintaedellytyksiä maakunnan alueella. Järjestöt 
voivat toimia maakunnassa myös palveluiden tuottajana. Maakunnan muun toiminnan 
tapaan myös järjestöjen rooli palveluiden tuottamisessa erotetaan järjestöjen muista 
tehtävistä. 
Nuorisovaltuusto 
Leader-ryhmät ovat maaseudun kehittämisyhdistyksiä, jotka toteuttavat omia paikallisen 
kehittämisen strategioita tiiviissä yhteistyössä maakunnan kanssa. Leader-ryhmät myöntävät 
rahoitusta maaseudun kehittämiseen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 
kautta. Leader-ryhmien rahoituksesta tarvittavan viranomaispäätöksen tekee maakunnan 
rahoituspäätöksistä vastaava tuotanto-organisaatio. 

 


