Jorma Niemelä
MIPA-paneeli
Diak 13.9.2016

Vapaa järjestötoiminta
Palvelujärjestötoiminta
Järjestö myy
rekisteröityjä
palveluja
vapaasti
Tiedotus-,
vaikutus-,
edunvalvonta-,
tutkimus-,
kehitys- jne. työ
Oma- ja
vertaisapu, muu
vapaa
kansalaistoiminta

Jorma Niemelä

Järjestö tuottaa valinnanvapauden piirissä olevia palveluja
Järjestö ja palvelu rekisteröityvät, valtakunnallinen hyväksyntä /
mahdollisuus yhteisrekisteröitymiseen
Järjestön
tuottamat
erityispalvelut

Järjestön
tuottamat
peruspalvelut

Järjestö vastaa koko väestövastuisesta
sosiaali- ja terveyskeskuksesta
Järjestö vastaa
väestövastuisesta omatiimistä
tai sote-asemasta

Järjestö voi olla osa palveluja
tuottavaa yhteenliittymää
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Oleellista vaikuttaa
maakuntastrategiaan!

Palvelut, joiden rahoitus
kokonaisuudessaan yksityiseltä
sektorilta, pääasiassa yksityisestä
sosiaalivakuutuksesta, yksityisiltä
vakuutusyhtiöiltä ja palveluja
käyttäviltä yksityisiltä kotitalouksilta.

Järjestö aktiivisena, kun maakunta edistää
osallistumista ja vaikuttamista (23 §)
1.

järjestämällä keskustelu- ja
kuulemistilaisuuksia sekä asukasraateja;

2.

selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen
päätöksentekoa;

3.

valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia
maakunnan toimielimiin;

4.

suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja
yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;

5.

järjestämällä mahdollisuuksia osallistua
maakunnan talouden suunnitteluun;

6.

tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden
yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua
ja valmistelua

Aktiivisuus mm.
 Nuorisoneuvosto
 Vammaisneuvosto
 Vanhusneuvosto

Jorma Niemelä

”Julkisen toiminnan kehittämisen
lisäksi rakenteellisessa
sosiaalityössä näkökulmana on
laaja yhteistyö, jossa
kehittämisen kohteena ovat myös
yritysten ja järjestöjen palvelut ja
tukitoimet.”
– Avustustoiminnan vastuu
epäselvä?
13.9.2016
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Vastuullinen palvelujen tuottaja rekisteröityy kaikkien puolesta
Järjestö rekisteröityy
Palveluyksikkö
rekisteröidään
Asiakas
valitsee!

Huom!
Rekisteröityminen
koskee vain uusia
toimijoita. Vanhoilla
luvilla toimivat
rekisteröidään
viranomaisen
toimesta.
Jorma Niemelä

Yhteinen palveluyksikkö rekisteröidään

Maakunta tekee sopimuksen laajan valinnanvapauden piirissä olevia
palveluja tuottavan sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköä ylläpitävän
yrityksen ja yhteisön kanssa tuotettavista palveluista ja niistä
suoritettavien korvausten perusteista. (Myös yhteispalvelu!)

Maakunnan palvelulaitos tekee muiden kuin laajan valinnanvapauden
piirissä olevien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankinnasta
sopimuksen palveluja tuottavien yhtiöiden, yhdistysten, muiden yhteisöjen ja
itsenäisten ammatinharjoittajien kanssa. Sopimuksessa määritellään
tuotettavat palvelut ja niistä suoritettavien korvausten perusteet.

Huom! Valinnanvapauden
yksityiskohdat
vielä auki!

SGEI-velvoitteen antaminen (kun havaittu markkinapuute)
Hankinta neuvottelumenettelyllä (kun havaittu markkinapuute)
13.9.2016
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• Asema & rooli
• Avustukset
• Tilat

•Epärealistinen
yhteistuotantoajatus
•Integraation esteet
•Erilaiset
ansaintalogiikat
Jorma Niemelä

• Tilanne giljotiinikilpailutusten
jälkeen?
• Standbypalvelut?

Vapaa
kansalaistoiminta

Palvelutuotanto

Yhteistyökenttä

Tutkimus
•Uudenlainen
innovaatioekosysteemi-ajattelu?
•Näyttöön perustuva
palvelu
•Ks. 

13.9.2016
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Maakuntahallinto
Uudistusvisio ja palvelulupaus

Integraatio(t!)

Valinnanvapaus

Digitalisaatio

Prosessit

Yhteensovittava johtaminen

MARKKINAT
- On oltava
velvollisuus
yhteistyöhön

Jorma Niemelä

Hallinta

Kumppanuuden sosiaalipolitiikka paikallisella tasolla
Asiakastuntemus (segmentointi), asiakastieto (integroitu tieto),
relevantti hyvinvointitieto ja riittävä paikallistuntemus

Asiakaslähtöisyys

Palvelujärjestelmän ja -kulttuurin analysointi ja
niiden tavoitteellinen palvelumuotoilu
VERKOSTOT
- On oltava
mahdollisuus
laajaan
yhteistyöhön

Kustannustehokkuus

HIERARKIA
- On oltava
tieto ja
ymmärrys eri
alueista

Hallinto

Prosessi hahmotettava myös mipa-järjestöjen kannalta

17.8.2016
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Toiminnan laji

Esimerkkejä

Tietotyö

• Perustutkimusta järjestöjen palveluista
• Vertaisarvioituja tutkimuksia
• Näyttöön perustuvat palvelut (tai rinnasteinen arvo/metodi)

Strateginen työ

• Järjestötutkimusta järjestöistä yhteiskunnassa /maailmassa
• Soten prosessien oikeudenmukaisuuden avaaminen
• Oman toiminnan avaaminen (hybridisaatio, demokratia jne.)

Osallisuustyö

• Osallisuuden vajeet ja esteet sekä niiden poistaminen
• Inklusiivisen yhteiskunnan rakentaminen
• Sivistyksen ja kansalaiseksi kasvamisen teemat

Oikeudenmukaisuustyö

• Eriarvoisuuskysymykset yhteiskunnassa ja palveluissa
• Syrjäyttävien mekanismien avaaminen ja korjaaminen
• Heikkojen signaalien vahvistaminen tutkimuksella

Jorma Niemelä
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Kiitos!
jorma.niemela@diak.fi / jorma@niemelat.net
Puh. 0400 200760
Jorma Niemelä

13.9.2016

