JÄRJESTÖJEN TUOTTAMAT PALVELUT,
HANKINNAT JA ASIAKKAAN HYVÄ
Maanantai 23.9.2019 klo 9-15
Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matara-sali
Matarankatu 6, Jyväskylä
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry kutsuu kaikkia kiinnostuneita
keskustelemaan palveluja tuottavien järjestöjen roolista, asiakkaiden palvelujen
turvaamisesta, palveluhankinnoista ja tulevaisuuden näkymistä.
Tilaisuudessa julkistetaan dosentti Sakari Möttösen kokoaman
järjestöjen palvelutuotannon selvityksen tulokset ja toimenpideehdotukset. Päivän aikana paneudutaan asiakkaiden hyvinvoinnin sekä
palveluhankintoja raamittavan juridiikan soveltamisen näkökulmiin.

Päivän ohjelma
9.00 Aamukahvia tarjolla
9.15 Tervetuloa
Seminaarin puheenjohtaja
toiminnanjohtaja Raili Haaki, KYT ry
Keskisuomalaisten palveluja tuottavien järjestöjen
tehtävistä ja asemasta tehdyn selvityksen esittely ja
raporttiin sisältyvät ehdotukset.
dosentti Sakari Möttönen
keskustelua
10.30 Järjestöt sote-Suomea rakentamassa
dosentti Jorma Niemelä
keskustelua
11.30– 12.30 lounastauko (omakustanteinen)
12.30 Mitä hankintalaki edellyttää ja
millaista joustoa se tarjoaa sote-palveluiden
kilpailuttamiseen, miten asiakkaat tulisi huomioida
kilpailutuksissa, miten hankinnoilla voidaan edistää
kunnan ja palveluntuottajan yhteistyötä?
lakimies Susanna Lehti
keskustelua
14.00 – 15.00 Millä askeleilla tulevaa
yhteistyötä lähdetään rakentamaan?
Loppukeskustelussa ovat mukana edustajat
järjestöistä sekä kunnan sote-palveluiden
ja hankintojen asiantuntijoita.
15.00 tilaisuus päättyy

Sakari Möttösen kokoamassa selvityksessä tarkasteltiin 14
keskisuomalaisen järjestön palveluita. Näiden palveluiden
n. 23 000 asiakasta ovat kokeneet esimerkiksi köyhyyttä,
syrjäytymistä, työttömyyttä, asunnottomuutta, yksinäisyyttä, mielenterveyden ongelmia, äkillisten kriisien kohtaamista tai pakolaisuutta. Selvityksessä mukana olleiden
järjestöjen osalta avustukset ovat pienentyneet, suorat toimeksiantosopimukset vähenemään ja kilpailutukset vastaavasti lisääntymään päin. Eniten kilpailutuksia on tapahtunut
työllistämispalveluissa.
Selvityksen tulosten perusteella kunnille ehdotetaan, että
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestöjen asiakkaita koskevista hankintamenettelyistä ja järjestöjä koskevista
hankinnoista tulisi tehdä arvio ennen uusien hankintakilpailujen järjestämistä. Järjestöt tulisi myös ottaa kiinteämmin
mukaan välityömarkkinoiden kehittämistyöhön. Selvityksen myötä on vahvistunut myös tarve järjestöjen keskinäisen yhteistyön tiivistämiselle.
Dosentti Jorma Niemelä avaa tuoreen julkaisunsa Järjestöt sote-Suomea rakentamassa (Kaks 2019) pohjalta järjestöjen paikkaa ja mahdollisuuksia uudessa sotessa. Niemelä
on ollut vuosikymmeniä järjestöjen kehitys- ja johtotehtävissä ja järjestöjen omistaman ammattikorkeakoulun johdossa. Sekä tutkimustehtäviensä että luottamustoimiensa
kautta hän hahmottaa järjestötoiminnan vahvuuksia mutta
myös haavoittuvuuksia, joihin etsii konkreettisia ratkaisumahdollisuuksia.
Asiantuntijapuheenvuoron lainsäädännön soveltamisen
mahdollisuuksista pitää lakimies Susanna Lehti ja hän on
myös mukana yhteisessä keskustelussa. Lehti on pitkään
kunta- ja yksityisellä sektorilla toiminut sosiaali- ja terveyspalvelujen juridiikkaan ja julkisiin hankintoihin erikoistunut
lakimies. Hän on erityisesti perehtynyt vaativiin sosiaalipalveluihin ja sote-palveluhankintojen kilpailuttamiseen.

Voimien yhdistämistä tarvitaan Ilkeiden sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi.
Tervetuloa mukaan määrittelemään yhteistyön tiivistämisen jatkoaskeleita.

Ilmoittautumiset viimeistään to 12.9. osoitteessa www.kyt.fi/ilmoittautuminen

