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Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys: 
painopisteet

1. Osallisuus

• ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen eri tasoille

• osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen

2. Järjestöt

• toimintaedellytysten ja järjestöjen kansalaistoiminnan edistäminen

• työllistämisen, viestinnän, monikulttuurisuuden tukeminen

• järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön edistäminen

3. Yhteiskuntapolitiikka

• alueelliseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan vaikuttaminen

• muihin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin vaikuttaminen

• alueellisen ja valtakunnallisen vuoropuhelu





Järjestöjen rooli sote- ja 
maakuntauudistuksessa





Järjestöt 2.0 mukana

muutoksessa - avustusohjelma yhdenvertaisuuteen 
digitalisoituvassa toimintaympäristössä

Ohjelmalla on kaksi päätavoitetta

a) Vahvistaa järjestöjen roolin ja 
toimijaverkostojen muodostumista sote- ja 
maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja 
kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämistyön tukena.

b)Tukea kansalaisten yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia osallistua ja toimia osana 
nykypäivän tietoyhteiskuntaa



Järjestökumppanit (sopimukset)

 Kotikartanoyhdistys
 Joensuun Setlementti
 P-K kansanterveyden keskus
 P-K työttömien yhdistys
 P-K Martat
 MSL
 P-K Kylät
 MLL
 Finfami
 P-K Muisti
 P-K Mielenterveyden tuki
 JANE



Julkisen lausunnot

 Lieksa
 Polvijärvi
 Kontiolahti
 Outokumpu
 Joensuu
 Valtimo
 Rääkkylä
 P-K maakuntaliitto 
 Itä-Suomen yliopisto 
 Karelia amk
 Siun sote



Hankkeen tehtävänä on 

koordinoida maakunnassa toimivien 
järjestöjen muutostyötä, edistää järjestöjen 
keskinäistä yhteistyötä, muutosvalmiutta ja 
verkottumista kuntien ja maakuntien kanssa. 
Tämän koordinointityön alustana toimii 
Järjestöasiain neuvottelukunta Jane. 
Hankkeen toteuttamista tukee ohjausryhmä, 
joka muodostuu hallinnoivan tahon lisäksi 
järjestöyhteistyökumppaneista sekä 
oppilaitosten, kuntien ja maakunnan 
edustajista. 



Hankkeen tuella

 nivotaan yleishyödyllistä järjestötoimintaa palvelujärjestelmän 
yhteyteen, jotta voimme luoda toimivampia palvelupolkuja ja 
tarjota monipuolisempia keinoja ihmisten tukemiseksi. 

 edistetään järjestöjen välistä sekä järjestöjen ja julkisen 
sektorin (kunnat, maakunnat, valtio, oppilaitokset) välistä 
yhteistyötä hyödyntäen yhdistyksen, kumppaneiden ja Janen 
toiminnassa luotuja yhteistyörakenteita ja verkostoja.

 tuetaan järjestöjä kokemustiedon keräämisessä jäseniltään ja 
alueiden asukkailta sekä asukasosallisuuden edistämisessä. 

 edistetään maakunnan järjestöjen muutostyötä ja keskinäistä 
yhteistyötä, muutosvalmiuksia sekä verkostoitumista sosiaali-
ja terveyspalveluista järjestämisvastuussa olevien maakuntien
ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaavien kuntien
kanssa.



Organisoituminen

Hallinnointivastuu P-K Sotu
Järjestökehittäjä

 Digikehittäjä

Ohjausryhmä

Yhteistyö Janeen

Jokaisessa Suomen maakunnassa yksi 
hankekokonaisuus

Maakuntien hankkeiden vuoropuhelua 
koordinoi SOSTE



Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden 
neuvottelukunnan arviointi- ja avustusjaosto 31.5.2017

Pienten, pääosin paikallisten yhdistysten 
toimintaa ja uudenmuotoista kansalais-
toimintaa pitäisi pystyä tukemaan   nykyistä 
paremmin kokeilukulttuurin hengessä

Stean tulee kehittää keinoja, joilla eri puolilla 
Suomea toimivat keskusjärjestöiin 
kuulumattomat sosiaali- ja terveysalan 
yhdistykset pääsevät jatkossa STEA 
avustamisen piiriin



Ajankohtaista 20.6.2017 Tuomas Koskela

Stea avustukset jatkossakin vain 
yleishyödylliseen toimintaan

Kukaan ei tiedä varmuudella tilannetta 
2019

Ei yhtiöittämispakkoa Stean näkökulmasta

Stea avustusten määrä jatkossa 
mahdollisesti kasvamassa

Ylimääräinen haku mahd. keväällä 2018



KIITOS!
elina.pajula@pksotu.fi


