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Kanta-Hämeen järjestöt hyvinvointialueen
startegisena kumppanina
JÄRJESTÖYSTÄVÄLLISELLÄ HYVINVOINTIALUEELLA YHDISTYKSET JA JÄRJESTÖT OVAT
HYVINVOINTIALUEEN TÄRKEITÄ KUMPPANEITA JA MERKITTÄVÄ MENESTYSTEKIJÄ. YHDISTYKSET JA
JÄRJESTÖT TARJOAVAT ASUKKAILLE HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄÄ TOIMINTAA,
TÄYDENTÄVÄT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUITA SEKÄ TUKEVAT OSALLISTUMISEN JA
VAIKUTTAMISEN MAHDOLLISUUKSIA. Mitkä asiat koet tärkeimpinä tämän toteutumiselle KantaHämeessä? Voit vastata yhdellä toteamuksella.
NIINA SALO-LEHTINEN 31.05.2022 08.38

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Kilpailutuksiin osallistuminen oltava
mahdollista myös pienille järjestötoimijoille.
Järjestöistä heti alussa tietoa täydentämään
asiakkaan palvelupolkua.
Järjestöjen toiminta ja palvelut on kuvattu osaksi
hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia
palvelukokonaisuuksia.

"toimintakulttuurien ristipölytys" - on
nähtävä asioita uudella tavalla!
Terveys- ja sosiaalipalveluista osataan
ohjata järjestöjen toiminnan piiriin esim, kun
on saanut diagnoosin eli oltaisiin tietoisia
järjestöjen palveluista ja tehdään tiivistä
yhteistyötä.
Järjestölähtöiset palvelut tulee kirjata
osaksi palvelupolkuja ja
palvelupolkuohjauksen tulee toteutua.

Hyvinvoinnin- ja terveyden
edistäminen

Järjestöjen panosta tähän arvostetaan ja
nähdään ennaltaehkäisyn ja edistämisen
vaikuttavuus myös niillä henkilöillä, joilla on
jo toim.kyvyn vajausta. Esim sopivien
apuvälineiden merkitys.
Yhdistyksistä tietoa niin hyvinvoinnin kuin
terveyden edistämisestä.
Hyte-työhön liittyen kerätään ja hyödynnetään järjestöjen
asiantuntijuutta ja osaamista ja kokemustietoa kerätään osaksi
hyte-raportointia

Yhdistetään julkisen toimijan ja järjestöjen
voimavarat hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä itsenäisesti hyödynnettävien
sähköisten palveluiden tarjoamisessa
Järjestöjen erityisosaaminen osaksi
palvelupolkuja
Järjestöjen tutkittuja, vaikuttavia ennalta
ehkäiseviä työkaluja tulee hyödyntää
hyvinvointialueen hyte-työssä eri sektoreilla
(kuten Tulppa kuntoutus, Verkkopuntari,
Neuvokas perhe)
Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämistyötä tehdään yhdessä,
yhteistyössä suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan. Järjestöt
ja järjestötoiminta mukana.

Järjestöillä on tärkeä rooli ja mahdollisuus
tuoda näkyviin ja kuuluviin sellaisten
asukkaiden ääni, joiden oma osallistuminen
vaikuttamiseen on vaikeaa. Ja toisaalta
järjestöt voivat olla tukemassa heidän
osallisuutensa mahdollistamista.

Turvallisuus, varautuminen ja
valmius
Toivon mukaan jatkossakin turvallisuusfoorumi, ja
turvallisuuteen liittyen tehdään työtä laajalla rintamalla ja
huomioidaan ennalta ehkäisevän ja hyte-työn merkitys
turvallisuudelle. Turvallisuusfoorumissa tai sen työtä jatkavassa
kokonaisuudessa olennaista pitää 3. sektori mukana, kuten tähän
asti.

Järjestöt pitävät huolen siitä ettei kukaan
putoa ns. "turaverkko". Kaikista
haavoittuvimmassa asemassa elävät eivät
ole palveluiden piirissä, järjestöt tavoittavat
heitäkin.
Näiden ihmisten pitäisi päästä myös palveluiden piiriin,
yhteistyön tiivistäminen, jotta pääsevät ― NIMETÖN

Järjestöjen kokemustietoa käytetään
hyväksi palveluita luotaessa sekä erityisiä
kohderyhmiä tavoitettaessa.
Järjestöt ovat mukana tuottamassa tietoa
asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä
hva:n raportointiin

Kumppanuusrakenteet

Turvattava järjestöjen toiminta niin tilojen ja
rahoituksen suhteen.

Järjestöjen yhteistoiminta muiden
sidosryhmien kanssa.

Osallisuus ja demokratia

Järjestöissä oleva ammatillinen osaaminen
hyödynnetään palveluiden ja toimintojen
kehittämisessä

Yhdenvartaisuus järjestötoiminnassa ja
samalla hyödyntää "kentältä" saatua tietoa.
Vammaiset henkilöt huomioidaan
vammaispalvelujen lisäksi kaikissa
muissakin palveluissa.

Hyvinvointialueen järjestöyhteistyössä
järjestetään säännöllisiä foorumeita ja
neuvottelumahdollisuuksia vuoropuhelun ja
yhteiskehittämisen varmistamiseksi.
Yhteydenpito matalalla kynnyksellä tähän liittyen. ― NIMETÖN

Vammaisneuvostojen tosiasiallinen
osallisuus, esim juuri läsnäolo- ja
puheoikeus lautakuntien kokouksissa.

Edustuksellinen sidosryhmäneuvosto
lakisääteisten toimielinten rinnalle.

Järjestöjen mahdollisuudet tuottaa
asiakkaiden ääntä esim. palvelujen
kehittämisessä hyödynnetään.
※※※※※※

