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YHTEENVETO KASVUPALVELU-TYÖPAJA TYÖSKENTELYSTÄ 

Todettiin hyväksi, että kasvupalvelut on nyt nivottu Järjestämissuunnitelmassa useisiin eri kohtiin ja erityi-

sesti asiakas- ja palveluohjaukseen.  

Kansalaisjärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö 

Järjestämissuunnitelmassa (s 29-30) on kuvattu maakunnan ja kansalaisjärjestöjen kanssa yhteistyötä. 

Onko tekstissä jotakin erityisen hyvää, joka kannattaa säilyttää? Haluatteko jollain lailla kommentoida 

tai konkretisoida tätä osiota? 

Järjestöjen asema on huomioitu kohtuullisen hyvin, selkeitä käytäntöjä kirjattu ja asioita jo toteutumassa 

kuten Kumppanuuspöytä. Kumppanuuspöytä nähdään hyvänä asiana.  

Pienet vain hankerahalla toimivat järjestöt ovat epävarmassa asemassa (esim. Kehräkumppanit). Miten näi-

den toimijoiden käy? Ne eivät ole puhtaasti yleishyödyllisiä, eivätkä palveluntuottajia.  

Huoli uuteen maakuntaan siirtymisestä: on huolehdittava järjestöjen tuesta. Sähköinen yhteinen alusta to-

dettiin hyväksi. Pitäisikö kirjata suoraan, että käytetään Yhdistystoria? 

Järjestöjen asiantuntijuuden hyödyntämistä tehostettava.  

Tiukka jako yleishyödyllisiksi järjestöihin ja palveluntuottajiin sai kritiikkiä. Järjestöjä ei saa määritellä yhden 

asian liikkeiksi. Järjestöjen rooli on vielä määritelty epäselvästi. Yleishyödyllisyyden sekä kansalaisjärjestö -

käsitteen määrittelyä kaivattiin. 

Maakunnan pitäisi tunnistaa järjestöjen vahvuus siinä, että järjestöt toimivat sekä palvelujen kentässä että 

yleishyödyllisinä toimijoina. Maakunnan ymmärrystä järjestötoiminnasta lisättävä. Palveluntuottaminen ei 

saisi viedä järjestöiltä yleishyödyllisen toimijan statusta.  

Sopimus -kohtaan tarvitaan konkreettisuutta: miten sopimus tehdään, kuka sen tekee. 

Koko järjestämissuunnitelma on markkinavetoinen, joka aiheuttaa järjestöille huolta.  

Maakunnallisen vapaaehtoiskoordinaattorin tehtävänä tukea kunnissa tapahtuvaa kansalais- ja vapaaeh-

toistoimintaa. Kunnissa tarvitaan resurssia kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaatioon. 

Maahanmuuttajapalvelut osaksi elinkeinopalveluja: maahanmuuttajien osaamispotentiaalin hyödyntämi-

nen. 

Ydinviesti: järjestöillä on paljon mahdollisuuksia, ja järjestöt otettava yhteismitallisina muiden toimijoiden 

rinnalla kumppaneiksi ilman, että etukäteen suljetaan joitakin mahdollisuuksia pois. HUOM! luettelomai-

suus saattaa olla riski tähän.  

1. Järjestöyhteistyö hoito- ja palvelukuvauksissa. 

Järjestämissuunnitelmassa on monen palvelun kohdalla mainittu yhteistyö järjestöjen kanssa. Mitä tä-

män yhteistyön tulisi olla konkreettisesti? Mitä palveluntuottajilta tulisi edellyttää, jotta yhteistyö toi-

mii?  Millainen olisi ns. järjestöpositiivinen palveluntuottaja?  Miten järjestöjä koskevan tiedon saata-

vuus varmistetaan hoito- ja palveluketjuissa/ asiakas- ja palveluohjauksessa? 

Järjestöedustajat mukaan uuden maakunnan eri työryhmiin. Yhdistystoria käytetään sähköisenä alustana. 



Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytää hyödynnetään hoito- ja palvelukuvauksissa. Järjestöjen kehit-

tämistyö tukemaan hoito- ja palvelutoimintaa. Asiakassuunnitelmissa ja palveluohjauksissa huomioon jär-

jestötoimijoiden tarjoamat toiminnot ja palvelut sekä Yhdistystori alustana. Kriteerit on luotava siten, että 

se luo mahdollisuuksia eikä rajoitteita.  

Köyhdyttämisen sijaan rikastuttamista. 

Kenelle järjestösuunnitelma kirjoitetaan? Kenen näkökulmasta. Enemmän laadukasta kuvausta kuin mää-

rällistä kuvausta. Järjestöjen asiantuntijuuden arvostusta on kasvatettava ja järjestöt otettava tasavertai-

sina kumppaneina mukaan.  

Järjestöpositiivinen palvelutuottaja, voiko se olla järjestö? On huolehdittava, että järjestöpositiivisen palve-

luntuottajan määrittelyn myötä järjestöille ei tule tulevaisuudessa niin suuria odotuksia, että niihin ei pys-

tytä vastaamaan. Järjestöpositiivinen palveluntuottaja on käsitteenä määriteltävä tarkasti, jotta maakun-

nassa ei määrittelyjen myötä syntyisi kilpailua vääristäviä tilanteita. Käsitteen määrittelyn jälkeen mietitään 

järjestöpositiivisen palveluntuottajan kriteerit.  

Järjestöpositiivisuus tarkoittaa sitä, että järjestö on aidosti yksi asiantuntija muiden ohella. Ei esim. viran-

omaistoimissa järjestöjä jätetä ulkopuolella.  

Vertaistoiminnan vahvistaminen: käytännössä esim. tilojen tarjoaminen vertaistoimintaan. 

Tiedonkulun varmistaminen ja järjestäminen palveluntuottajien, viranomaisten ja järjestöjen välillä siten, 

että asiakasta ei rasitettaisi turhalla tiedon keruulla (todettiin myös lain vaikutus tähän). Yhteisin tietokan-

toihin siirtymisessä järjestöt toimijoina mukana. 

Ydinviesti: Yhdenvertaista, laadukasta ja tasa-arvoista yhteistyötä joustavasti. Positiivinen päällekkäisyys on 

hyvä asia.  

2. Palveluiden käyttäjien näkökulma  

Mille suunnitelma mielestänne vaikuttaa palveluiden käyttäjien näkökulmasta? Miten palveluissa parhai-

ten edistetään ihmisten hyvinvointia ja terveyttä? Tehkää konkreettisia ehdotuksia suunnitelman jalosta-

miseksi. 

Asiakas – asukas -käsitteet tekstissä: palvelunkäyttäjä on asiakas ja ennaltaehkäisevässä näkökulmassa pu-

hutaan asukkaasta. Näiden käsitteiden käyttöä loogisesti.  

Asiakkaan aito kuuleminen edistää hyvinvointia ja terveyttä. Myös asiakkaalla on oma vastuu siitä, mitä 

kertoo. Aito kuuleminen on kirjoitettu auki järjestämissuunnitelmassa. Kehittämisosioon huomio, että oh-

jausta oikeaan palveluun kehitettäisiin.  

Moniammatillisesta yhteistyöstä ja monitoimijuudesta on huolehdittava järjestämissuunnitelmassa. Yhdys-

pintoja on tunnistettava lisää. Tarvitaan maakunnallinen palveluohjaaja ja sähköinen alusta (Yhdistystori), 

josta tieto järjestöistä löytyy (toimijoille ja asiakkaille tarkoitettu).  

Järjestämissuunnitelmasta on kirjoitettava jossakin vaiheessa kansalaisten versio.  

Ydinviesti: Palveluohjaus ovat keskeistä. Mitä isompi järjestelmä, sitä enemmän ohjausta tarvitaan yhdessä 

asiakkaan kanssa.  

 


