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Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Sivu 2

1. Yhdistyksen tehtävä
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon
ottaen. Yhdistys toimii tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien
toteuttamiseksi ja kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi, yhdistysten toiminnan edistämiseksi, toimeentuloturvan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi ja syrjäytymisen ja
huono-osaisuuden vähentämiseksi. Yhdistyksen toimintamuotoja ovat
tiedotus- ja vaikuttamistyö sekä koulutus- ja julkaisutoiminta. Yhdistyksen ydintehtävät on tiivistetty sloganiksi ”Tietoa, Vaikuttamista, Yhteistyötä”. Yhdistys toimii alueellisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella
tasolla.

KUVIO 1. Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen ydintehtävät ja toimintakenttä.

Sivu 3
TIETOA

Vahvistamme lappilaisten järjestöjen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä kokoamalla, tuottamalla ja välittämällä järjestökenttää sekä lappilaisten hyvinvointia ja tarpeita koskevaa tietoa.

VAIKUTTAMISTA

Edistämme Lapissa asuvien hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa.

YHTEISTYÖTÄ

Luomme mahdollisuuksia avoimeen sektorirajat ylittävään yhteistyöhön
lappilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

2. Yhdistyksen hallinto ja resurssit
Yhdistyksen hallituksessa on kahdeksan varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Lisäksi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan joka toinen vuosi. Hallitus kokoontuu säännöllisesti. Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään maaliskuun loppuun mennessä.
Hallituksen jäsenistä on koottu työvaliokunta ja koulutustyöryhmä. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen määrittämiä asioita tai
käyttää päätäntävaltaa hallituksen sille delegoimissa tehtävissä. Koulutustyöryhmän tehtsosiaalijatsien ja syyspäivien ohjelma sekä muita koulutuksia ja tapahtumia.
Yhdistyksen tarkoitusta toteutetaan mm. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskuksen (STEA, ent. RAY) rahoittamilla Lapin järjestörakenteella (Ak-rahoitus) ja Järjestötieto järjestykseen -hankkeella (C-rahoitus). Järjestörakenne koordinoi ja kehittää järjestöjen osallisuutta edistävää toimintamallia Lapissa ja kokoaa Lapin järjestötoimijoita maakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan kehittämistyöhön. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja alan oppilaitosten yhteistyö jatkuu Oppilaitosyhteistyöhankkeen (2013 - 2016) päätyttyä osana Järjestörakennetta. Järjestötieto järjestykseen – Lapin hankkeen (2016 - 2018) päätavoitteena on
kehittää lappilaista järjestökenttää koskevaa tiedontuotantoa vastaamaan järjestöjen, kuntien ja muiden toimijoiden tiedon tarpeeseen. Tiedontuotannolla edistetään järjestöjen tunnettavuutta ja näkyvyyttä kuntalaisille sekä maakunnallisessa että paikallisessa päätöksenteossa. Pohjois-Pohjanmaan sosiaaliturvayhdistyksen Toimeksi.fi 2.0. -hankkeen
kanssa jatketaan lappilaiset.fi –verkkopalvelun kehittämistä. Lisäksi yhdistys on saanut Paikka auki -rahoituksen työttömän nuoren palkkaamiseen vuodelle 2017.

Sivu 4
Hallituksen jäsenistä on nimetty edustajat Lapin järjestörakenteen tukitiimiin. Tarvittaessa hyödynnetään hallituksen jäsenten ja muiden yhteistyökumppaneiden osaamista toimintaa tukevissa sparrausryhmissä. Maakunnallinen tiedontuotannon verkosto toimii Järjestötieto järjestykseen –
Lapin hankkeen ohjausryhmänä.
Yhdistyksessä työskentelevä henkilöstö:
toiminnanjohtaja
Lapin järjestörakenne 50 %
viestinnän asiantuntija
Lapin järjestörakenne
koordinaattori, tiedontuotanto
Järjestötieto järjestykseen -hanke
suunnittelija
Järjestötieto järjestykseen -hanke
järjestöavustaja
Paikka auki
Yhdistys tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia ja opinnäytetyöaiheita erityisesti ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille.
Yhdistyksellä on käytössään vuokratut toimitilat Rovaniemen Järjestötalossa. Yhdistyksen neuvottelutilaa voivat käyttää kokoustilana jäsenyhdistykset ja muut yhdistykset. Lisäksi järjestöjen käyttöön tarjotaan videoneuvottelulaitteistoa.
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3. Yhdistyksen toiminta vuodelle 2017
Yhdistyksen toiminnan painopistealueet vuodelle 2017 ovat
1. Järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön syventäminen ja hyvien käytäntöjen ylläpitäminen.
2. Järjestöjen toiminnan tukeminen ja keskinäisen yhteistyön edistäminen lappilaisten järjestöjen toimintaedellytysten parantamiseksi.
Molempien painopisteiden toteutuksella vahvistetaan järjestöjen toimijuutta yhteiskuntapoliittisina vaikuttajina.
Alla olevissa taulukoissa on koottuna toiminnan tavoitteet ja sijoittuminen yhdistyksen ydintehtäviin.

Painopiste 1)
Järjestöjen ja julkisen sektorin välisen yhteistyön syventäminen ja hyvien käytäntöjen ylläpitäminen
TOIMINTA

TIETOA

VAIKUTTAMISTA

YHTEISTYÖTÄ

KOHDERYHMÄ

Tuotetaan, kerätään
ja välitetään järjestöjen näkökulmasta
tietoa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja keskusteluun.
1. Järjestöt oppimisympäristöinä

Nostetaan keskusteluun lappilaiselta järjestökentältä nousseita
teemoja. Otetaan kantaa järjestöjen näkökulmasta merkittäviin
keskusteluihin ja päätöksentekoon.
1. Opetussuunnitelmatyö

Luodaan järjestöille ja
muille toimijoille yhteisiä
foorumeita.
1. Maakunnalliset yhteistyöfoorumit 3 kpl
2. Oppilaitosyhteistyö- ja
kokemusseminaarit 1 + 2
kpl
3. Kunta-järjestö yhteistyötapaamiset 4 kpl

kuntien, maakunnan, valtion
ja järjestöjen
työntekijät ja
luottamushenkilöt
kansalaiset
oppilaitosten
henkilökunta ja
opiskelijat

TAVOITE
Järjestöt tunnustettuina ja
tasavertaisina
toimijoina

VASTUUTAHO
ja
yhteistyökumppanit
Lapin järjestörakenne
Järjestötieto järjestykseen hanke
Järjestöt
Lapin liitto
Aluehallintovirasto
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Oppilaitosten
ja järjestöjen
yhteistyörakenteen integroiminen
osaksi Järjestörakennetta

2. Järjestöt tiedon
tuottajina
3. Järjestöt terveyden ja sosiaalisen
hyvinvoinnin edistäjinä
4. Järjestöt osallisina hallituksen kärkihankkeissa
Toteutetaan oppilaitosyhteistyöhankkeen loppuseminaari.
Esitellään julkaisu
ja loppuraportti.
Välitetään tietoa
järjestöistä oppimisympäristöinä,
järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyön
hyvistä käytännöistä ja Oppilaitosyhteistyöhankkeessa kehitetyistä
toimintamalleista.
Kuvataan järjestöjen asiantuntijuuteen ja toimintaan
perustuvat opintokokonaisuudet ja
tapahtumat lappilaiset.fi -sivustolle.
Välitetään tietoa
kokemuksellisesta

2. Järjestöneuvottelukunta työskentely
3. Sote- ja maakuntauudistus
4. Kuntakohtainen ja
maakunnallinen hyvinvointikertomusyhteistyö

4. Järjestöfoorumi
5. Järjestöjen koordinointi Lapin LAPE (Lapsija perhepalveluiden muutosohjelma) -kärkihankkeessa

Vahvistetaan edelleen
järjestöjen ja kokemusasiantuntijuuden
roolia opetussuunnitelmissa ja opetuksessa.

Vuoden 2017 alussa sovitaan oppilaitosten kanssa
konkreettiset toimenpiteet järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan lisäämiseksi oppilaitoksissa
hankkeen päätyttyä.
Toteutetaan sovitut opintokokonaisuudet, arvioidaan niitä yhdessä järjestö- ja oppilaitosten
edustajien kanssa ja kehitetään niitä edelleen.
Jatketaan järjestöjen ja
oppilaitosten yhteistyöverkoston (OppiJäryt) toimintaa.
Toteutetaan kokemuskentän toimijoiden yhteinen seminaari.
Järjestetään kokemusasiantuntijakoulutus yhteistyössä kokemuskentän
toimijoiden kanssa.

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Oppilaitosten
henkilökunta ja
opiskelijat
Järjestöt
Kokemusasiantuntijat

Lapin järjestörakenne
OppiJäryt
Oppilaitokset
Järjestöt
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Järjestöt osallisina maakunta ja
SOTE-uudistuksen valmistelutyössä
ja uusissa rakenteissa

kentästä ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisen
mahdollisuuksista ja
käytännöistä opetuksessa.
lappilaiset.fi -sivustolle järjestölähtöisiä opinnäytetyöaiheita -> tiedotus ja
markkinointi
Kehitetään lappilaiset.fi -sivustoa kokemuksellisen kentän toimijoiden tiedonvälityskanavana
ja markkinoidaan
sivustoa oppilaitoksissa.
Vahvistetaan järjestöjen roolia kansalaisten äänen välittäjänä.
1. Koordinoidaan
Sote-verkostoa
2. Järjestetään keskustelutilaisuuksia
3. Tiedotetaan prosessin etenemisestä

Luodaan pysyviä rakenteita järjestöjen
osallisuudelle uusissa
maakunta- ja sote-rakenteissa.
1. Varmistetaan järjestöjen osallisuus uudistustyössä
2. Kannanotot ja puheenvuorot
3. Maakunnallisen hyvinvointikertomuksen
rakentamistyö

Lisätään järjestöjen ja
julkisen sektorin yhteistyötä koordinoimalla järjestöjen sote-verkostoa.
1. Kannustetaan järjestöjä yhteiseen vaikuttamiseen
2. Hyödynnetään valtakunnallista yhteistyötä
(mm. SOTE-yhdistykset,
SOSTE)
3. Yhteistyön laajentaminen verkoston ulkopuolelle (mm. luennot)

järjestöt
Lapin SOTE-savotta
Lapin sote-valmistelun poliittinen ohjausryhmä
ja alatyöryhmät
kunnat
kokemustoimijat

Lapin järjestörakenne
Järjestötieto järjestykseen hanke
Järjestöjen soteverkosto
Järjestöneuvottelukunta
Tiedontuotannon
verkosto
Lapin liitto
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
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Järjestöt kuntalaisten hyvinvoinnin
edistäjänä
kuntien strategisessa
suunnittelussa

Vahvistetaan järjestöjen roolia hiljaisimpien äänen kuuluville nostajana hyvinvointikertomustyössä.
1. Kunta-järjestöyhteistyötapaamiset
2. Kuntalais- ja järjestökeskustelutilaisuudet kunnissa
3. Järjestö- ja hyvinvointitiedon keräys ja tiedonkeräyksen kehittäminen
4. Hyvien käytäntöjen jakaminen

Järjestöt tiedonjakajina
kuntalaisten
tiedon jakajina terveyspalveluissa

Välitetään tietoa
olemassa olevista
hyvistä käytännöistä.
1. Järjestöt oppimisympäristöinä

4. Kokemuksellisen
asiantuntijuuden osallisuusrakenteiden pilotointi- ja mallinnustyö
(STM kärkihanke)
5. Maakuntavaalivaikuttaminen
Lisätään järjestöjen ja
kuntien sopimuksellista yhteistyötä ja järjestöjen roolia kuntien
strategisessa suunnittelussa.
1. Loput sopimuskunnat (JR ja jäti)
2. Järjestöyhdyshenkilöt kuntiin
3. Hyvien kunta-järjestöyhteistyökäytäntöjen jakaminen
4. Kuntavaalivaikuttaminen

4. Maakunnallinen järjestö- kunta- ja viranomaisyhteistyö
5. Kehittämistyöpajat kokemustoimijoille 3-4 kpl

Muut sosiaali- ja
terveysturvayhdistykset
SOSTE

Kutsutaan alueellisia toimijoita yhteiseen toimintaan.
1. Kunta-järjestöyhteistyötapaamiset
2. Koulutus kuntapäättäjille

kunnat
järjestöt
kansalaiset

Lapin järjestörakenne
Järjestötieto Järjestykseen –
hanke
Pilottikunnat
Pilottijärjestöt
Lapin liitto
Aluehallintovirasto

Tuetaan uusien alueellisten pilottien toteuttamista.
1. Rovaniemen alueen
terveysasemille yhdessä Neuvokkaan
kanssa

Parannetaan terveydenhuollon ja järjestöjen välistä yhteistyötä tukemalla Järjestötietovakkatoimintaa LKS:ssa.
1. Järjestötietovakkavarausten koordinointi

järjestöt
kansalaiset
työntekijät
opiskelijat

Lapin järjestörakenne
LSHP
toimintaa kehittävät
järjestöt
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Järjestöt tiedontuottajina

2. Messut sairaalassa
3. Järjestötietovakka ja terveysasemainfot

2. Muun Lapin terveysasemien tilanteen selvitystä
3. Pilotteja muissa
kunnissa
4. Osallistuminen
LSHP:n potilas- ja
omaisneuvostoon

2. Järjestötietovakan
esitteiden ja julisteiden ja
opasteiden päivittäminen
yhteistyössä LSHP:n
kanssa
3. Tiedotus järjestötietovakkatoiminnasta

Tuotetaan järjestöjen, kuntien ja muiden toimijoiden tiedontarpeisiin vastaavaa tietoa.
1. Selvitystyö tiedon tarpeista: kunnat, järjestöt, muut
toimijat
2. Järjestö- ja hyvinvointitiedonkeruun sisällöllinen
kehittäminen
3. Tiedonkeräys pilottikunnissa ja järjestöissä.
4. Tiedonkeräyksen
työvälineiden kehittäminen järjestöille

Edistetään järjestöjen
tunnettavuutta ja näkyvyyttä kansalaisille
ja päättäjille maakunnallisessa ja paikallisessa päätöksenteossa
sekä vahvistetaan järjestöjen roolia hyvinvointitiedon tuottajina.
1. Hyvinvointikertomustyön kehittäminen
pilottikuntien (5)
kanssa
2. Maakunnallisen hyvinvointikertomukseen
liittyvän tiedontuotannon kehittäminen
3. Hyvien käytäntöjen
jakaminen
4. Kirjoitukset ja artikkelit (2)
5. Järjestöjen motivointi ja koulutus tiedontuottajarooliin

Koordinoidaan maakunnallista tiedontuotannonverkostoa.
1. Verkoston vahvistaminen maakunnalliseksi toimijaksi
2. Pilottikuntien ja järjestöjen kiinnittäminen verkostotyöhön
3. Toimeksi 2.0 yhteistyö
4. Oppilaitosyhteistyö tiedontuotannossa

järjestöt
kunnat
maakuntatoimijat
kansalaiset
oppilaitokset (ao,
amk, yo)

Järjestötieto järjestykseen hanke
Toimeksi 2.0. hanke ja verkosto
Maakunnallinen tiedontuotannon verkosto
pilottijärjestöt
pilottikunnat
STEA

Painopiste 2)
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Järjestöjen toiminnan tukeminen ja keskinäisen yhteistyön edistäminen lappilaisten järjestöjen toimintaedellytysten parantamiseksi.
TOIMINTA

TIETOA

VAIKUTTAMISTA

YHTEISTYÖTÄ

KOHDERYHMÄ

Tuotetaan ja jaetaan järjestöille vaikuttamistyössä tarvittavaa tietoa.
1. Lappilaiset.fi –
sivuston vahvistaminen välineenä
2. JäTi hankkeen
tiedonkeruun tulosten jakaminen
3. Järjestöt Sote- ja
maakuntauudistuksessa
4. Järjestöt terveyden ja sosiaalisen
hyvinvoinnin edistäjinä kunnassa

Hyödynnetään tuotettua tietoa yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä.
1. Kannanotot
2. Puheenvuorot
3. Julkaisut ja artikkelit
4. Tilastot ja kokemustieto
5. Kunta- ja maakuntavaalivaikuttaminen

Luodaan vaikuttamiskanavia järjestöjen käyttöön ja tuetaan järjestöjä
niiden hyödyntämisessä.
1. Järjestöedustajat uusissa kunta- ja maakuntarakenteissa
2. Valtakunnallinen yhteistyö verkkopalvelun
kehittämisessä (Toimeksi
2.0) sekä sosiaaliturvayhdistysten toimintojen, keskinäisen yhteistyön ja neuvottelukunnan
toiminnan kehittämisessä
(Styke-hanke).
3. Maakunnallisten verkostojen laajentaminen ja
vahvistaminen
4. Järjestöfoorumit
5. Syyspäivät

järjestöt
kansalaiset
luottamushenkilöt
viranomaiset

VASTUUTAHO ja
yhteistyökumppanit

TAVOITE
Järjestöt näkyvinä vaikuttajina

Lapin järjestörakenne
Järjestötieto järjestykseen –
hanke
Hallitus
Järjestöneuvottelukunta
Maakunnallinen tiedontuotannon verkosto ja
viestintäverkosto
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Lappilaiset.fi sivusto keskeisenä
tiedonvälittämisen kanava

Lappilaiset.fi sivusto keskeisenä
järjestötiedon
keräämisen
kanavana

Lisätään sivuston
maakunnallista tunnettavuutta ja hyödyntämistä
1. Avataan ja lanseerataan uudistunut lappilaiset.fi verkkopalvelu
2. Lisätään kirjautuneiden järjestöjen
lukumäärää
3. Lisätään niiden
järjestöjen lukumäärää, jotka ilmoittavat toimintaansa lappilaiset.fi
sivulla
4. Parannetaan sivuston sisällöllistä
laatua
5. Panostetaan tiedon ajantasaisuuteen
6. Tehostetaan
markkinointia
Lanseerataan sivusto järjestötiedon
keräyksen kanavana
1. Markkinoidaan sivuston mahdollisuuksia kerätä jär-

Lisätään lappilaiset.fi sivuston linkittymistä
ja synkronointia eri
toimijoiden sivustoihin.
Päivitetään sisällöt ja
pidetään sisällöt ajan
tasalla ja kiinnostavina.

Kehitetään sivustoa
osana toimeksi.fi aluelähtöistä järjestöportaalia sekä alueen käyttäjien palautteen pohjalta.
1. Lomakkeiden käyttäjälähtöisyyden parantaminen
2. Markkinoinnin ja koulutuksen lisääminen järjestötoimijoille
3. VET-asioiden näkyvyyden lisääminen sivustolla
4. Verkkopalvelun tunnetuksi tekeminen kansalaisille sekä kunta- ja maakuntatoimijoille

järjestöt
kunnat
työntekijät
kansalaiset
viranomaiset

Lapin järjestörakenne
Toimeksi.fi -verkosto
Toimeksi 2.0. hanke
viestintäverkosto

Varmistetaan järjestölähtöisen tiedonkeräyksen näkökulman
huomioiminen Toimeksi.fi ja lappilaiset.fi
-palvelujen kehittämistyössä

Kehitetään sivustoa
osana toimeksi.fi aluelähtöistä järjestöportaalia tiedonkeräämisen
välineeksi
1. Osallistutaan aktiivisesti Toimeksi 2.0 -hankkeen ja verkoston yhteistyöhön

järjestöt
kunnat
työntekijät
kansalaiset

Järjestötieto järjestykseen hanke
Pilottijärjestöt
Toimeksi 2.0. hanke
Toimeksi.fi -verkosto
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Etäyhteydet
järjestöjen
osallisuuden
vahvistajana

Verkostomainen ja avoin
järjestörakenne

jestöjä koskevaa tilasto- ja kokemustietoa
2. Kannustetaan ja
koulutetaan järjestöjä keräämään tietoa sivuston avulla
(pilottijärjestöt)
3. Pilotoidaan sivuston tiedonkeräystä
mobiilivälineiden
avulla (pilottijärjestöt)
4. Keskitetään sivustolle järjestö- ja
hyvinvointitiedon
sähköiset keräyslomakkeet
Kootaan tietoja
etäyhteysmahdollisuuksista Lapissa,
tiedotetaan järjestöjä niiden monipuolisista käyttömahdollisuuksista.
1. Tietojen koostaminen lappilaiset.fi
2. Markkinointi

1. Tuodaan tiedonkeräyksen asiantuntijuutta Toimeksi 2.0 hankkeen ja verkoston
yhteistyöhön
2. Korostetaan käyttäjälähtöisyyttä alustan
kehittämistyössä
3. Kannustetaan järjestöjä käyttämään
kerättyä tietoa vaikuttamistyössä

2. Kehitetään tiedonkeräyksen ratkaisut yhteistyössä Toimeksi 2.0 hankkeen ja verkoston
kanssa
3. Kehitetään sivuston
toimivuutta yhteistyössä
pilottijärjestöjen kanssa

Edistetään yhteyksien
käyttämistä poistamalla esiin tulleita
haasteita mm. koulutuksen avulla.
1. Viestintäverkoston
koulutukset
2. Henkilökohtainen
tuki ja ohjaus

Tiedotetaan toimijoita avoimesta verkostoyhteistyöstä ja

Luodaan ja ylläpidetään järjestötoimintaa
edistäviä verkostoja.

Mahdollistetaan toimijoiden etäosallistuminen
verkostojen kokoontumisiin ja maakunnalliseen
yhteistyöhön. Välitetään
mm. koulutuksia etäyhteyksien kautta.
1. Tilaisuuksien välittäminen etänä
2. Kokemusluentojen välittäminen maakunnan
oppilaitoksiin
Koordinoidaan yhteistyöverkostoja ja osallistutaan aktiivisesti erilaisiin
yhteistyöverkostoihin.

järjestöt
kunnat
työntekijät
kansalaiset

Lapin järjestörakenne
Maakunnallinen
viestintäverkosto
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järjestöt

Lapin järjestörakenne
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kutsutaan uusia toimijoita mukaan.
1. Lappilaiset.fi –
sivuston roolin vahvistaminen
2. Monikanavainen
tiedotus
Osaavat järjestöt

Välitetään tietoa
muiden toimijoiden
järjestämistä koulutuksista, tapahtumista ja seminaareista.
1. Lappilaiset.fi,
SOME, säpo
2. Oppilaitosten
koulutukset, Oppijäryt

Järjestöt asiantuntijoina

Tuotetaan ja välitetään tietoa järjestöjen asiantuntijuudesta. Järjestöt mukana:
1. Oppilaitoksissa
2. Kuntien ja maakunnan hyvinvointikertomustyössä
3. Maakunta- ja
sote-uudistuksessa

1. Olemassa olevien
verkostojen toiminnan
tehostaminen
2. VET-verkoston kokoaminen
3. Verkostoitumiseen
liittyviin tarpeisiin vastaaminen
Vahvistetaan järjestöjen osaamista tuottamalla koulutuksia, tapahtumia ja seminaareja.
1. Kartoitus järjestöjen
koulutuksen tarpeista
2. Kokemus- ja oppilaitosyhteistyöseminaarit
3. Viestintäkoulutukset
4. Tiedontuotantoon ja
tiedolla vaikuttamiseen
liittyvä koulutus
Vahvistetaan järjestöjen ja niiden jäsenten
kokemuksellista asiantuntijuutta opetuksessa, palvelujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa,
arvioinnissa sekä yleisemmin vaikuttamistyössä.
1. Kokemukselliset
asiantuntijat mukana

1. Maakunnallisten verkostojen koordinointi
2. Aktiivinen osallistuminen muihin verkostoihin

Järjestöneuvottelukunta
maakunnalliset verkostot

Tuetaan erityisesti vapaaehtoisvoimin toimivien järjestöjen mahdollisuuksia osallistua järjestöyhteistyöhön.
1. Laaja, avoin kutsumenettely yhdistyksen tapahtumiin yms.
2. Etäyhteyksien hyödyntäminen

järjestöt

Lapin järjestörakenne
Maakunnalliset verkostot
kunnat

Edistetään lappilaisen kokemuksellisen asiantuntijuuden tukirakenteen
muodostumista yhdessä
muiden kokemuksellisen
kentän toimijoiden
kanssa.
1. Järjestetään eri toimijoiden kesken kehittämisseminaari yhteisten toimintakäytäntöjen vahvistamiseksi

järjestöt
kunnat
oppilaitokset
sairaanhoitopiirit

Lapin Järjestörakenne
Kokemuksellisen
kentän paikalliset,
alueelliset ja valtakunnalliset toimijat
Kehittäjäverkoston
järjestöt ja POSKE
Kokemukselliset
asiantuntijat
Sociopolis-hanke
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Tiedollisesti
vahvat järjestöt

4. Uuden kunnan
toiminnassa

oppilaitospiloteissa ja
julkaisussa
2. Kokemukselliset
asiantuntijat uusissa
sote-rakenteissa (STM
kärkihanke)
3. Kokemuksellisen
asiantuntijuuden eri
muotojen huomioiminen oppilaitosyhteistyössä

Tuotetaan järjestöja hyvinvointitiedon
tuotantoon liittyvää
materiaalia ja malleja
1. Selvitetään lappilaisten järjestöjen,
kuntien ja alueellisten viranomaisten
sekä rahoittajien
yhteisiä järjestökenttää koskevia
tiedontarpeita.
2. Tuotetaan tarpeisiin vastaavia ratkaisuja korostaen
järjestönäkökulmaa

Hyödynnetään tuotettua tietoa vaikuttamistyössä.
1. Kehitetään kysymyspatteristoja ja mittareita kuvamaan lappilaista järjestökenttää, sen toimintaa ja
vaikuttavuutta.
2. Kehitetään väyliä
viedä järjestö- ja hyvinvointitieto osaksi
paikallista ja maakunnallista tietoperustaa

2. Luodaan lappilaiset.fi sivustosta lappilaisen kokemuksellisen asiantuntijuuden kokoava kanava
3. Järjestään eri toimijoiden kesken kokemusseminaari yhteisen näkyvyyden lisäämiseksi eri
kohderyhmille
4. Järjestetään kokemustoimijoiden työpajoja
maakunnallisen mallintamistyön tueksi (STM kärkihanke)
Tuotetaan järjestökenttää
koskevaa tietoa yhteistyössä järjestöjen, kuntien, oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa.
1. Kuntakohtaiset kyselyt
2. Järjestökohtainen tiedontuotanto
3. Maakunnallinen tiedontuotanto
4. Rahoittajatapaaminen
yhteistyössä Järjestöneuvottelukunnan kanssa

järjestöt
luottamushenkilöt
viranomaiset
työntekijät
kansalaiset

Järjestötieto järjestykseen hanke
Lapin järjestörakenne
Toimeksi 2.0. hanke
Maakunnallinen tiedontuotannon verkosto
Pilottijärjestöt
Pilottikunnat
Oppilaitokset
Järjestöneuvottelukunta
STEA

Kansankatu 8, 2.Krs, 96100 Rovaniemi

Tapahtumat 2017
Ajankohta Tapahtuma

paikka

Toteuttajat /
kohderyhmä

16.1.

Rovaniemi

Järjestörakenne / yhteistyökumppanit

27.–29.1.

Arviointi- ja kehittämispäivä yhteistyökumppaneille
Sosiaalijatsit

Ylläs

Yhdistys

helmi-/maaliskuu

Kuntavaalivaikuttaminen (9.4.2017)

Lappi

21.2.

Oppilaitosyhteistyöhankkeen päätösseminaari
Järjestömessut opiskelijoille

Rovaniemi

helmi-/maaliskuu
28.–30.3.

Vaikuttavaa viestintää
2
Järjestöt
lähihoitajakoulutuksessa?

Rovaniemi

helmi-/maaliskuu

Jäsenilta

Rovaniemi

Viim. 30.3.

Vuosikokous

Rovaniemi

11.4.

Järjestöpäivä

Rovaniemi

10.5.

Lapin kokemuksellisen
asiantuntijuuden kehittämisseminaari

Rovaniemi

19.-20.5.

Järjestöfoorumi

Heinäkuu

Tour de Waiwaisukot

Kaustinen

11.–12.8.

Luosto

elokuu

Yhdistyksen kehittämispäivät
Sosiaalityön taidot 1

Yhdistys + muut järjestöt/ kuntavaaliehdokkaat
Yhdistys / oppilaitokset, järjestöt, opiskelijat
Oppilaitosyhteistyöhanke, järjestöt, oppilaitos / opiskelijat
Viestintäverkosto
ja
Järjestörakenne
Yhdistys + muut järjestöt / lähihoitajaopiskelijat LAO:ssa
Yhdistys + P-P ja P-K –
sotuyhdistykset/Jäsenistö
Yhdistys/
Jäsenistö
Yhdistys + muut järjestöt / amk-opiskelijat
Kokemuksellisen kentän toimijat / kokemukselliset asiantuntijat
Järjestöneuvottelukunta + yhdistys / järjestöt, kunnat, maakunta
Yhdistys, soteyhdistysten neuvottelukunta
Yhdistys

syyskuu

Järjestömessut

Kemi

7.-8.9.

Sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät

Levi

22.2.

Rovaniemi

Rovaniemi

Rovaniemi

Yhdistys + muut järjestöt / sosiaalityön
opiskelijat
Yhdistys + Majakka /
amk+lähihoitajaopiskelijat
Yhdistys/kuntien, maakunnan ja ja valtion
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syksy
syksy

Koulutus kuntapäättäjille
Maakuntavaalivaikuttaminen (28.1.2018)

Lappi

3.-4.10.
lokakuu

SOSTE-talk
Järjestötietovakkamessut

Oulu
Rovaniemi

joulukuu

Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan perehdytys?

Ivalo

sekä järjestöjen luottamushenkilöt ja työntekijät. Opiskelijat.
Yhdistys/uudet kuntapäättäjät
Yhdistys + muut järjestöt/maakuntavaaliehdokkaat
SOSTE
Järjestörakenne, järjestöt, LSHP / kansalaiset, työntekijät, opiskelijat
Yhdistys / lähihoitajaopiskelijat, Saamelaisalueen koulutuskeskus

Muu toiminta
Yhdistys tehostaa yhteisöjäsenten hankintaa vahvistamaan mandaattia
toimia järjestöjen edustajana eri yhteyksissä. Lisätään jäsenille kohdistettua viestintää ja toimintaa. Yhdistys nimeää sosiaali- ja terveysalalla
ansioituneen henkilön tai yhteisön vuoden Kellokkaaksi. Yhdistys jatkaa
syyspäivien historiaan liittyvän julkaisun toteutusta.
Koordinoimme seuraavia verkostoja:
 Lapin järjestökeskusten verkosto
 Lapin kokemukselliset asiantuntijat -yhteistyöverkosto
 Lapin RAY- toimijoiden verkosto
 Maakunnallinen tiedontuotannon verkosto
 OppiJäryt – sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöverkosto
 Paikka auki Lapin verkosto
 SOTE- verkosto järjestöille
Toimimme Lapin maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan sekä sen alaisen työvaliokunnan sihteerinä. Yhdistys on nimettynä järjestöjen edustajana Lapin sote-uudistuksen ohjausryhmässä.
Olemme mukana mm. seuraavissa verkostoissa:
 Aluehallintoviraston sisäisen turvallisuuden verkosto
 Lapin kokemuskouluttajien alueellinen ohjausryhmä
 Lapin liiton Maaseudun arjen palveluverkosto – johtoryhmä
 Lapin nuorisojärjestöjen verkosto
 Lapin sairaanhoitopiirin potilas- ja omaisneuvosto
 Maakunnallinen viestintäverkosto
 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry:n Vertaistoimintaa
kumppanuudella –hankkeen ohjausryhmä

Sivu 17





Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaalijohdon
työkokoukset
Rovaniemen järjestötalon talotoimikunta
Rovaniemen kaupungin nuorisopalveluiden Nuorisorinki -verkosto
SPR:n Pärjätään yhdessä – turvallinen arki ja kriisiauttamisvalmius
–hankkeen Lapin ohjausryhmä

Olemassa olevien verkostojen lisäksi kootaan tarvittaessa asiantuntijatyöryhmiä kehittämään ja sparraamaan toimintaan liittyviä sisältöjä.
Lappilaiset.fi -verkkopalvelua kehitetään osana Toimeksi.fi- alustan kehittämistyötä Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen
hallinnoimassa Toimeksi.fi 2.0 –hankkeessa (2016-18). Toimeksi 2.0 hanke kehittää eri järjestöjen toiminnasta ja tapahtumista kertovaa
www.toimeksi.fi -verkkopalvelua. Kehittämishankkeen tavoitteena on
parantaa palvelun käyttökokemusta, käytettävyyttä ja saavutettavuutta
sekä kansalaisille että järjestötoimijoille eri puolella Suomea.
Yhdistys osallistuu aktiivisesti muiden sosiaali- ja terveysturvayhdistysten yhteistyön kehittämiseen. Yhdistyksen puheenjohtaja toimii sosiaalija terveysturvayhdistysten neuvottelukunnan puheenjohtajana. Yhdistys
osallistuu mahdollisuuksien mukaan opintomatkalle muiden sosiaali- ja
terveysturvayhdistysten kanssa. Sosiaaliturvayhdistysten toimintojen,
keskinäisen yhteistyön ja neuvottelukunnan toimintaa kehitetään Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallinnoimassa Stykehankkeessa (2017-19).
Yhdistys tiivistää sopimuksellista yhteistyötä kumppanuuskuntien, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Vuorovaikutuksellista yhteistyötä Lapin
AVI:n, Lapin liiton ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen
kanssa jatketaan.

