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Lapin ihmisen asialla
TIETOA
Vahvistamme lappilaisten
järjestöjen yhteiskunnallista
asemaa ja toimintaedellytyksiä
kokoamalla, tuottamalla ja
välittämällä järjestö- kenttää
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.

#JÄMY

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
96100 Rovaniemi

Järjestöt
muutokseen
yhteistyössä
on STEA:n rahoittama kolme ja puolivuotinen maakunnallinen hanke (8/201712/2020), jonka tavoitteena on vahvistaa
järjestöjen osallisuutta, osaamista ja roolia
sote- ja maakuntauudistuksessa ja tietoyhteiskunnassa.
Lisäksi hankkeessa edistetään järjestöjen
välistä yhteistyötä, tehostetaan järjestöjen
ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä sekä
kehitetään digiosallisuutta.
Hanke kuuluu Suomi 100-v avustusohjelman Järjestöt mukana muutoksessa osahankkeeseen, jossa on mukana 17
maakunnallista osahanketta ja viisi digihanketta.

Hankkeen toiminta
Järjestökentän huolenaiheita, toiveita ja tarpeita
kartoitetaan jatkuvasti ja viedään maakunta- ja
soteuudistuksen valmisteluun.
Jalkaudutaan kuntiin osallistuen
hyvinvointityöryhmiin, toimijatapaamisiin sekä
järjestämällä yhteistyötapaamisia. Hanke on mukana
mm. Itä-Lapin hyvinvointityöryhmässä, Maaseudun
arjen palveluverkosto sekä Pärjätään yhdessä hankkeiden järjestämissä toimijatapaamissa
kunnissa.

Hankkeen tavoitteet
Järjestöjen maakunta- ja soteuudistukseen
liittyvä muutostyö – Järjestöt mukaan uusiin
rakenteisiin pysyvästi.
Järjestöjen välisen yhteistyön edelleen
kehittäminen ja edistäminen – Vahvempaa
vaikuttamista yhdessä.
Järjestöjen ja julkisen sektorin välisen
yhteistyön syventäminen – Järjestöjen roolin
kirkastaminen hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä, sopimuksellinen kumppanuus.
Digiosallisuuden tukeminen.
Kuntalaisen osallisuuden ja hyvinvoinnin
edistäminen.

Miten tavoitteisiin päästään?
Yhteistyöllä ja kumppanuudella
Kuunnellaan järjestöjen tarpeita ja toiveita
Lisätään järjestöjen vaikutusmahdollisuuksia
maakunta- ja soteuudistuksessa
Koordinoidaan infotilaisuuksia, koulutuksia ja
seminaareja
Selkeytetään ja vahvistetaan verkostoja ja
yhteistyötä eri toimijoiden välillä
Edistetään ja tuetaan sähköisten palvelujen
käyttöä

Osallistutaan maakunta- ja soteuudistuksen
valmistelutyöhön järjestöedustajana sekä
organisoidaan tuki järjestöedustajille työryhmissä.
Lisäksi osallistutaan maakunnallisen
hyvinvointikertomustyön suunnitteluun.
Tuetaan järjestöjen ja kansalaisten mahdollisuuksia
hyödyntää digitalisaatiota toiminnassaan
kartoittamalla tarpeet, toiveet sekä osaamisen
katvealueet ja suunnataan tuki- ja kehittämistoimintaa
sen perusteella.
Vahvistetaan kokemuksellisen asiantuntijuuden ääntä
maakunta- ja soteuudistuksessa sekä kehitetään
kokemuksellisen asiantuntijatoiminnan rakenteita
Lapissa.

Miten järjestöt voivat
vaikuttaa ja osallistua
maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun?

OSALLISTU tilaisuuksiin
ja tapahtumiin!
VASTAA kysymyksiin ja kyselyihin!
TEE NÄKYVÄKSI järjestösi toiminta!
PYYDÄ MUKAAN yhteistyöhön,
suunnitteluun ja kehittämiseen!
ÄÄNESTÄ!!!

