Yhteistyösopimus ”Yhteistyöstä energiaa ja kestävää hyvinvointia Vaasassa” Vaasan kaupungin ja Vaasan
Seudun Yhdistykset ry:n/VSY ja valtakunnallisen SOSTE ry:n kesken allekirjoitettiin maaliskuussa 2015.
Sopimusta edelsi 10 vuoden yhteinen historia, jona aikana julkisen sektorin ja sosiaali- ja terveysalan
vapaaehtoisjärjestöjen edustajat olivat kokoontuneet ja käyneet vuoropuhelua ja tehneet käytännön
yhteistyötä eri foorumeilla. Sopimus konkretisoi tätä yhteistyötä ja nosti sen uudelle tasolle, kumppanuudeksi.
Sopimuksen tarkoitus on raamittaa ja edistää kunnan, vapaaehtoisten ja järjestöjen yhteistoimintaa ja sitä
tarkennetaan kunta- ja järjestötoimijoiden välisillä tavoitekohtaisilla toimeenpanosopimuksilla. Sopimuksen
toteutumista myös seurataan sopimuskäytäntöjen kehittämiseksi osana kunnan hyvinvointikertomusta ja
lisäksi se linkittyy myös Vaasan kaupunkistrategian päivitykseen.
Kunnan ja koko Pohjanmaan tärkeä hyvinvoinnin perusta on aktiivinen ja pitkä järjestö- ja vapaaehtoistyön
perinne. Kaksikielisesti toimiva Vaasan Seudun Yhdistykset ry omalta osaltaan alueen sosiaali- ja terveysalan
järjestöjen katto-organisaationa tarjoaa ja ylläpitää järjestökeskuksessa kohtaamispaikkatoimintaa,
mahdollistaen järjestöjen vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaa, edistäen järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja
yhteistyötä julkisen sektorin kanssa, lisäten yhteistä tiedottamista sekä toimien osaltaan järjestöjen
edunvalvojana.
VSY:n toiminta on vakiintunut v. 2011 alkaneen 3 vuotisen järjestökeskuksen perustamishankkeen jälkeen ja
alun kahden työntekijän työyhteisö on kasvanut 13 työntekijän vahvuiseksi. Järjestökeskustoiminta on STEA:n
ak-rahoituksella ja tällä hetkellä toimintaan kuuluu 2 hanketta ja yksi päättynyt vapaaehtoistyönhanke, jolle
haetaan ak-rahoitusta. Yksi hankkeista on sote- ja maakuntauudistukseen linkittyvä Järjestö 2.0 hanke, jonka
toimintaa esitellään illan aikana. Toiminnan alusta alkaen VSY on työllistänyt useita pitkäaikaistyöttömiä
tarjoamalla työharjoittelua, kuntouttavaa työtoimintaa sekä palkkatukityötä. VSY on myös mukana
osatoimijoina Vaasan kaupungin hallinnoimassa ESR-hankkeessa Osallisuuden askeleet työllistämispoluille
kahden muun järjestön ja seurakunnan kanssa. Hankkeen tavoitteena on aktivoida Ristinummen ja
Vähänkyrön asukkaita, pitkäaikaistyöttömiä ja syrjäytyneitä tai syrjäytymisuhan alla olevaa väestöä heitä
osallistamalla. Tavoitteena löytää omia vahvuuksia, joiden avulla päästä elämässä eteenpäin suuntana kohti
työllistymispolkuja. Hanke on vielä alkumetreillä ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa on mielekästä ja
hankeosapuolet ovat innolla yhteistyössä mukana. Lisäksi Vaasan kaupungin ja VSY:n keväällä alkanut
yhteinen kokemuskoordinaatiopilotti on osoittautunut tärkeäksi toiminnaksi ja VSY on hakenut tuleville
vuosille STEA:lta korotusta ak-rahoitukseen tavoitteena toiminnan jatkuminen, laajeneminen ja
juurruttaminen vähitellen myös koko Pohjanmaalle.
Nyt allekirjoitettava yhteistyösopimus oli ensimmäinen laatuaan ja sen jälkeen on solmittu vastaava sopimus
Tampereella. Ensimmäinen sopimus oli vuosille 2014-2016. Juuri päivitetty sopimus solmittiin vuosille
2017-2019 sote- ja maakuntauudistuksen etenemistä odotellessa. Viimeisimpien uutisten mukaan sosiaalija terveyspalveluiden valinnanvapaus toteutuisi pitkälle alkuperäisten suunnitelmien tavoin. Asiakkaat saavat
valita sote-keskuksensa, käyttöön otetaan asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetti. Asiakkaan näkökulmasta
tämä tietysti kuulostaa hyvältä. Asiakaslähtöistä maakunnan kehittämistyötä on tehty myös tänään täällä
järjestöfoorumissa. Illan teemaryhmien yhteenvedot ovat tärkeitä ja merkityksellisiä järjestöväen ja
kuntalaisten näkökulmia uuden maakunnan luomisessa ja palveluiden kehittämisessä.
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