
POPsote-asiantuntijoiden 

perehdytys järjestö- ja 

yhdistysyhteistyöhön
Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –

hanke 2017-2020



Tarkoitus

Maakunnassa, alueilla ja sote-keskuksissa toimivien hyte-

asiantuntijoiden perehdytys ja koulutus yhdistysyhteistyöhön

Tulevaisuuden sote-keskushankkeen kehittämisohjelmien

koordinaattoreiden perehdytys ja koulutus

yhdistysyhteistyöhön

Yhdistysyhteistyön kehittämisen jatkuminen maakunnassa, 

alueilla ja sote-keskuksissa Pohjois-Pohjanmaan 

järjestörakenne –hankkeen päättymisen jälkeenkin



Termit

• Järjestö = yleistermi, jolla viitataan kaikkiin 

kolmannen sektorin toimijoihin, kuten

– Yhdistyksiin

– Seuroihin

– Osastoihin

– Lippukuntiin

– Klubeihin



Pohjois-Pohjanmaan järjestökenttä

Sosiaali- ja 

terveysjärjestöjä

13 valtakunnallisen järjestön aluetoimistoa

13 alue- tai piirijärjestöä 

reilut 600 paikallisyhdistystä

Sote-järjestöistä 

palveluntuottajia
13 terveyspalveluissa

41 sosiaalipalveluissa

Eri alojen järjestöjä 

yht. noin 6 700

sote-yhdistykset

kulttuuriyhdistykset

nuorisoyhdistykset

liikuntaseurat

kylä- ja asukasyhdistykset

muut yhdistykset



Vapaaehtoistyön tuottavuus

soste.fi



Miksi yhteistyötä?

• ”Asukkaiden, asiakkaiden, järjestöjen ja yritysten osallistumisen varmistamiseksi 
hankehakemuksesta tulee käydä ilmi myös suunnitelma näiden osallistamisesta 
hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen” 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162004/STM_2020_3_j.pdf?sequence=1&isAllowed=y

• Monimuotoinen, monialainen järjestötoiminta kattaa vapaaehtoistoiminnan, 
järjestölähtöisen auttamistyön ja palvelutuotannon

• Järjestöillä on roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoina, 
palvelutuotannon kumppaneina ja palveluntuottajina

• Järjestöt tuntevat kohderyhmänsä tarpeet ja heitä koskevien palvelujen aukkopaikat

• Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on Pohjois-Pohjanmaalla reilusti yli sata koulutettua 
kokemustoimijaa

• Järjestöjen tarjoama tieto, tuki ja toiminta on enimmäkseen ennalta ehkäisevää, 
kynnyksetöntä ja matalan kynnyksen toimintaa

• Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vertaistuki tarjoaa asukkaille sellaista tukea, mitä 
kukaan ammattilainen ei voi tarjota

• Järjestöjen toiminta vahvistaa sote-keskuksen roolia kohtaamispaikkana

• Järjestöt pystyvät hyödyntämään sote-keskuksia uusien toimintojen kehittämis- ja 
kokeilualustoina

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162004/STM_2020_3_j.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Sote-järjestöjen hyte-tehtävät ja sote-palvelut

MIELEN HYVINVOINTI JA FYYSINEN 
TERVEYS, MINÄMYÖTÄTUNTO

• Matalan kynnyksen neuvonta ja ohjaus
• Keskusteluapu ja tuki
• Vertaistoiminta
• Toimintakykyä tukevat ryhmät 

(erityisryhmät)
• Kriisiauttaminen

OPISKELU

• Koulutukset ja kurssit
• Opintopiirit ja -kerhot

TYÖ

• Kuntouttava työtoiminta
• Sosiaalinen kuntoutus
• Työkokeilut ja -harjoittelut
• Palkkatuettu työ

VAPAA-AIKA

• Liikunta-, harraste- ja kulttuuriryhmät
• Virkistystoiminta
• Vapaaehtoistyön koordinointi ja tuki
• Vapaaehtoistehtävät

IHMISSUHTEET, OSALLISUUS JA 
ELÄMÄNMUUTOKSET

• Matalan kynnyksen neuvonta ja ohjaus
• Avoimet kohtaamispaikat
• Etsivä ja löytävä työ
• Ystävä- ja tukihenkilötoiminta
• Vapaaehtoistyön koordinointi ja tuki
• Vapaaehtoistehtävät

YHTEISKUNTA, ARVOT JA VAIKUTTAMINEN

• Asiantuntija-, tiedontuotanto- ja tiedotuspalvelut
• Verkosto- ja kumppanuustyö
• Kansalaistaitojen vahvistaminen
• Järjestöjen järjestöjen tuki

ASUMINEN JA ELINYMPÄRISTÖ

• Avoimet kohtaamispaikat
• Asumisohjaus
• Tuettu asuminen

PALVELUT

• Päivätoiminta
• Asumispalvelut
• Varhaiskasvatus
• Kotipalvelu
• Laitoshoito
• Muut palvelut

TOIMIVA ARKI

• Matalan kynnyksen neuvonta ja ohjaus
• Lastenhoitajien koulutus ja välitys
• Sopeutumisvalmennus
• Omaishoitajalomitus ja päivätoiminta

ELINTAVAT JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN

• Elintapaohjaus ja neuvonta
• Toimintakykyä tukevat ryhmät 

(erityisryhmät)

TALOUDELLINEN TOIMEENTULO

• Matalan kynnyksen neuvonta ja ohjaus
• Ruoka-apu

KOETTU HYVINVOINTI, 

ONNELLISUUS, ELÄMÄNLAATU 

JA TYYTYVÄISYYS ELÄMÄÄN



Tutustu käsikirjaan!

• Sote-järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä 

edistävä toiminta Uudellamaalla: 

https://kumaja.fi/wp-

content/uploads/2020/09/sote-jarjestojen-

terveytta-ja-hyvinvointia-edistava-toiminta-

uudellamaalla_kumaja_2020.pdf

https://kumaja.fi/wp-content/uploads/2020/09/sote-jarjestojen-terveytta-ja-hyvinvointia-edistava-toiminta-uudellamaalla_kumaja_2020.pdf


Järjestöystävällinen kunta ja 

maakunta
1. mahdollistaa asukkaiden aktiivisen osallistumisen,

2. tunnistaa ja tunnustaa järjestöt tasavertaisina 
kumppaneina,

3. nimeää järjestöyhdyshenkilön ja kutsuu järjestöt 
säännöllisesti koolle,

4. tarjoaa järjestöjen käyttöön maksuttomia tiloja,

5. maksaa järjestöavustuksia,

6. kerää ja hyödyntää asukkaiden kokemuksia 
palveluissaan sekä

7. viestii järjestötoiminnasta asukkaille.

https://www.ihimiset.fi/jarjestoystavallinen-pohjois-
pohjanmaa/jarjestoystavallinen-kunta-ja-maakunta/

https://www.ihimiset.fi/jarjestoystavallinen-pohjois-pohjanmaa/jarjestoystavallinen-kunta-ja-maakunta/


Järjestöt Tulevaisuuden sote-

keskus- ja 

rakenneuudistushankkeissa



Järjestöjen tavoitteet sote-

uudistuksessa
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, osallisuustyöhön ja järjestöyhteistyöhön luodaan 

selkeät, säännöllistä vuoropuhelua tukevat yhteistyörakenteet (mm. yhdyshenkilöt ja verkostot) 

sote-keskuksissa.

• Hyvinvointialue huomioi järjestötoiminnan moninaisuuden ja kytkee järjestöjen hyvinvointia ja 

terveyttä edistävät toiminnot osaksi palveluketjuja/-prosesseja.

• Ihimiset.fi-palvelu (osa Toimeksi.fi:tä) kytketään rajapinnan avulla maakunnan tietojärjestelmiin.

• Asiakas- ja palveluohjaus sisältää kansalaisten ohjautumisen ja tarvittaessa saattamisen 

järjestötoimintaan. Ihimiset.fi-palvelua hyödynnetään asiakas- ja palveluohjauksessa. Sote-

keskusten henkilökuntaa perehdytetään järjestötoimintaan ja ihimiset.fi-palvelun käyttöön.

• Järjestöt ja sote-järjestöjen kokemustoimijat otetaan mukaan kehittämään sote-palveluja, 

rakenteita ja organisoitumista (ml palveluverkko). Myös asiakkailla ja asukkailla on 

mahdollisuus osallistua palveluiden kehittämiseen.

• Asukkaiden, asiakkaiden, kokemustoimijoiden ja järjestöjen tuottamaa kokemustietoa kerätään 

ja hyödynnetään tiedolla johtamisessa.

• Sote-keskukset tarjoavat maksutta tarkoituksenmukaisia tiloja järjestöjen hyvinvointia ja 

terveyttä edistävän toiminnan käyttöön.

• Järjestöyhteistyön toimintatavat rakennetaan paikallisiin tarpeisiin vastaaviksi sote-

keskuskohtaisesti.



Missä järjestöjen on syytä olla 

mukana?
• Maakuntatasolla:

– Palvelustrategia

– Palveluverkko 

– Palveluketjut ja –prosessit

– Tiedolla johtaminen (sis. 
järjestö- ja kokemustieto)

– Osallisuusmalli

– Järjestöyhteistyön 
maakunnalliset rakenteet 

– Järjestöjen toimintaedellytykset 
(tilat, avustukset)

– Kokemustoiminnan 
hyödyntäminen

– Järjestöjen maakunnallisten 
toimintojen määrittely 
(ihimiset.fi)

• Alue- ja paikallistasolla:
– Palveluketjut ja –prosessit

– Palveluohjaus ja viestintä

– Kokemustiedon kerääminen

– Osallisuusmallin toteutus

– Yhdistysyhteistyön 
paikallistason rakenteet

– Yhdistysten toimintaedellytykset 
(tilat, avustukset)

– Kokemustoiminnan 
hyödyntäminen

– Yhdistysten paikallisten 
toimintojen määrittely 
(ihimiset.fi)



Monialainen 

maakunnallinen 

järjestö-

neuvottelukunta

Non-sote 

järjestöjen 

verkostot

Sote-

järjestöjen 

verkostot

Maakunnalliset 

hyte-rakenteet

Kuntien hyte-

rakenteet

Maakunnalliset 

sote-rakenteet 

HYTE SOTE

Sote-keskusten 

rakenteet

HYVINVOINTISOPIMUS

HYTE-KERTOMUKSET JA -SUUNNITELMAT

YHDISTYSYHTEISTYÖASIAKIRJAT

JÄRJESTÖYSTÄVÄLLINEN POHJOIS-POHJANMAA

JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

PALVELUSTRATEGIA

JÄRJESTÖYHTEISTYÖASIAKIRJA



POPsote-laajan poliittisen 

ohjausryhmän järjestöedustajat

• Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta 

nimeää viralliset järjestöedustajat

• Ohjausryhmän varsinaisena jäsenenä 

Arja Sutela, Nuorten Ystävät ja

• Varajäsenenä Anne Mustakangas-Mäkelä, 

Vuolle Setlementti



Sote-järjestöjen maakunnallisia 

verkostoja

• Pohjois-Pohjanmaan sote-

järjestöjen alueverkosto

• Tulevaisuuden sote-

keskuksen 

kehittämisohjelmien 

mukaiset verkostot

– Lapset, nuoret ja perheet

– Mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

– Ikäihmiset 

– Hoitotakuu

• Toiminnalliset 

yhteistyöverkostot, mm.

– Pohjois-Pohjanmaan 

kokemustoiminnan 

ohjausryhmä

– OLKA-verkosto (OYS:ssa)

• Tiettyyn kohderyhmään 

liittyvät verkostot, mm.

– Pohjois-Suomen 

vammaisjärjestöjen 

verkosto, neurologiset 

vammaisjärjestöt



Sote-järjestöjen alueellisia ja 

paikallisia verkostoja
• Toiminnalliset 

yhteistyöverkostot, mm.
– Järjestötalot: Oulun 

Kumppanuuskeskus ja 
Kuusamon 
Kumppanuustalo Nuotta

– Vapaaehtoistoiminnan 
verkostot: VARES-verkosto 
Oulun seudulla, 
Koillismaan VALIKKO-
ryhmä ja Jokilaaksojen 
VALIKKO-verkosto

• Tiettyyn kohderyhmään liittyvät 

verkostot Oulun seudulla, mm.

– Etsivän ja löytävän vanhustyön 

verkosto

– Mielenterveys-, päihde- ja 

väkivaltajärjestöt

– Maahanmuuttajien kanssa 

työskentelevät järjestöt

– Nuorten kanssa työskentelevät 

järjestöt, nais- ja miestyön 

verkostot, vauvatyön verkostot

• Kuntakohtaiset toimialat 

ylittävät verkostot

– Elämänkaariverkostot



Järjestöyhteistyö ja -osallisuus 

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja 

sote-uudistuksen valmistelussa 

1.8.2017-8.3.2019

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja 

terveysturvayhdistys ry



Hallinto ja talous

• Sote-järjestöjä koskevat sisällöt mukana 
maakunnan tilannekuvassa

• Järjestöjen osallistamisesta tulevaisuuskuvan ja 
yhdyspintasopimuksen laatimiseen sovittu 
alustavasti valmistelijan kanssa

• Palveluntuottajien velvoittamisesta 
järjestöyhteistyöhön sovittu alustavasti 
sopimusvalmistelijan kanssa

• Kohdan ”järjestöavustukset” lisäämisestä 
maakunnan tilikirjaan käyty alustava neuvottelu 
talousvalmistelijan kanssa



Sosiaali- ja terveyspalvelut

• Sote-järjestöjen verkostojen hyödyntäminen valmistelussa

• Sote-järjestöjen lausunto PoPSTer-loppuraporttiin

• Sote-järjestöjen osallistuminen asiakassetelin ja 
henkilökohtaisen budjetin valinnanvapauspilotin 
hakemuksen työstämiseen

• Järjestöjen nimeäminen järjestöneuvottelukunnassa 
aluesimulaatiotyöryhmiin ja työryhmiin osallistuvien 
järjestöjen asiantuntijatuki

• Järjestöjen ja kokemustoimijoiden osallistamisesta 
palveluketjujen työstämiseen sovittu sote-koordinaattorin 
kanssa

• Palveluja tuottavia sote-järjestöjä koskevien tietojen 
välittäminen valmistelulle liittyen markkinaselvitykseen



Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen
• Osallistuminen ihmislähtöisen hyten viitekehyksen kehittämiseen

• Osallistuminen hyvinvointikoordinaattoreiden kokoontumisiin

• Sisällöntuotanto ja järjestöjen osallistaminen hyvinvointikertomukseen 

• Valmius tukea kuntia kokemustiedon keräämisessä hyvinvointikertomuksiin

• Järjestöjen osallistaminen liittyen
– hyte-yhteistyön käytäntöihin ja rakenteisiin,

– järjestöjen toimintaedellytyksiin ja 

– järjestöjen hyte-toimintaan

• Maakunnan järjestöavustusten valmistelu
– Toteuttamalla järjestöavustuskysely sote-järjestöille

– Esittämällä järjestöneuvottelukunnalle järjestöavustustyöryhmän nimeämistä

– Järjestöavustustyöryhmän työtä asiantuntijuudella tukemalla ja sille puitteet järjestämällä

• Maakunnan järjestöyhteistyöasiakirjan laatimisen aloittaminen muutosjohtajan 
toimeksiannosta

• Kuntien hyte-, osallisuus- ja järjestöyhdyshenkilöiden koolle kutsumisen ja 
yhteistyön tiivistämisen suunnittelu hyte- ja osallisuusvalmistelijoiden kanssa



Viestintä ja osallisuus

• Noin 150 järjestötoimijan osallistaminen kesken 
jääneiden maakuntastrategian ja palvelulupauksen 
sisällöntuotantoon

• Osallisuusohjelmaan liittyvät suunnitelmat järjestöjen 
osallistamisesta sekä ohjelman ja 
järjestöyhteistyöasiakirjan yhteensovittamisesta yhdessä 
osallisuusvalmistelijan kanssa

• Sote-järjestöjen osallistuminen verkostotapaamisessa 
vaikuttamistoimielinten valmisteluun

• Osallistuminen maakunnan verkkopalvelun suunnitteluun 
järjestötoiminnan näkyvyyden ja järjestöille viestimisen 
näkökulmasta

• Valmistelun etenemisestä viestiminen järjestöille



Case-esimerkki: Järjestöjen 

näkemykset osaksi 

maakuntastrategiaa vuonna 

2018



Lähtötilanne

• Tavoite: järjestöjen näkemysten saaminen 

osaksi maakuntastrategiaa

• Toteutustapa: työpajat järjestöjen valmiissa 

verkostoissa sekä itsenäinen 

osallistumismahdollisuus järjestöille

• Sisältö: palvelulupaus, järjestöjen 

toimintaedellytykset ja järjestöyhteistyön 

rakenteet



Toteutus

• Valittiin työskentelytapa, miten toteutetaan 

• Sovittiin työnjaosta, kuka tekee mitäkin

• Valittiin verkostot, joissa toteutetaan

• Tehtiin ohjeistus järjestöjen itsenäiseen 

osallistumiseen liittyen

• Toteutettiin työpajat ja vastaanotettiin 

järjestöjen tuotokset

• Koostettiin tulokset



Toteuma

Milloin Ketkä

Montako 

osallistui

29.8. Ikäihmisten elämänkaariverkosto/Oulu 12

24.9. Työikäisten elämänkaariverkosto/Oulu 10

26.9. Sote-järjestöjen alueverkosto 5

2.10. LAPE-seminaarin osallistujajärjestöt 30

2.10. Oulun seudun omaishoitajat ry 10

9.10. Pohjois-Pohjanmaan diabetesyhdistykset 8

11.10. Kynnys ry:n SAMAT-toiminta 3

31.10. Oulun kuurojen yhdistys ry ja Suomen Kuurosokeat ry:n jäsenet 30

8.11. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 11

16.11. MLL Kuivasjärven yhdistys ry 4

19.11. Työllisyyttä edistävät järjestöt/Oulu 20

29.11. Pohjois-Pohjanmaan kylät ry 4

29.11. Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta 11

Syksy 2018 Yhteensä 158



Järjestöjen nostot 

maakuntastrategiaan

• Hyteen, osallisuustyöhön ja järjestöyhteistyöhön tulee luoda 

selkeät organisaatio- ja sektorirajat ylittävät yhteistyörakenteet

• Maakunnan ja kuntien tulee yhteisesti sovittavan 

(yhdyspintasopimus) työnjaon pohjalta avustaa järjestöjen 

toimintaa mm. järjestöavustusten ja tilojen avulla

• Monialaisen maakunnan tulee huomioida järjestötoiminnan 

moninaisuus ja kytkeä myös järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä 

edistävät toiminnot osaksi maakunnan palveluketjuja 

• Järjestöt tulee ottaa mukaan kehittämään maakunnan palveluja 

erityisasiantuntijuutensa vuoksi 

• Maakunnan palvelujen tulee olla yhdenvertaisia, esteettömiä ja 

saavutettavia



Jatkotyöskentely

• Ne sisällöt, jotka eivät tule osaksi 

maakuntastrategiaa, viedään osaksi muita 

asiakirjoja kuten osallisuussuunnitelmaa, 

hyvinvointikertomusta ja yhdyspintasopimusta 

• Järjestötoimijoita aktivoidaan osallistumaan 

maakuntastrategiatyöhön myös kansalaisina

• Järjestöneuvottelukunta seuraa sitä, miten 

hyvin järjestöt ja järjestötoiminta näkyvät 

maakunnan asiakirjoissa



Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan 

sivusto ihimiset.fi



Pohjois-Pohjanmaan järjestö- ja 

vapaaehtoistoiminnan sivusto ihimiset.fi

• Ei-kaupallisille toimijoille (yhdistykset, kunnat, 
seurakunnat jne.) tarkoitettu maksuton viestintä- ja 
rekrytointikanava

• Käyttäjä rekisteröi toimijan, esim. yhdistyksen, palveluun 
ja voi sen jälkeen lisätä tietoja, mm.
– Toimijan perus- ja yhteystiedot

– Toimintaa ja tapahtumia

– Vapaaehtoistehtäviä

– Työ- ja harjoittelupaikkoja

– Vuokrattavia tiloja

– Ajankohtaisia asioita ja uutisia

• Osa valtakunnallista Toimeksi.fi -
verkkopalvelukokonaisuutta



Monipuoliset rajapintaratkaisut

• Leijukkeiden avulla omilla verkkosivuilla voi 
näyttää yhdistysten perustiedot, tapahtumat 
ym: https://www.ihimiset.fi/luo-leijuke-2/

• Monipuolisempi rajapinta on myös vapaasti 
hyödynnettävissä: 
https://www.toimeksi.fi/wp-json

• Organisaation ei tarvitse itse ylläpitää ja 
päivittää yhdistysten listaa tai tietoa yhdistysten 
järjestämistä tapahtumista ja toiminnoista 
koska tiedot päivittyvät automaattisesti 

https://www.ihimiset.fi/luo-leijuke-2/
https://www.toimeksi.fi/wp-json


Rajapinnat Pohjois-Pohjanmaalla

• Yhdistykset kuntien sivuilla

• Tapahtumat kuntien sivuilla

• Toiminnat kuntien sivuilla

• Vapaaehtoistehtävät kuntien sivuilla

• Rajapinta Lapsuus.ouka.fi-palvelussa



Ihimiset.fi POPsote-hakemuksissa

• Rakenneuudistushanke:

– Laaditaan palvelukohtainen toteutussuunnitelma 

virtuaalisen sote-keskuksen palveluista, prosesseista ja 

toimintatavoista mukaan lukien 3. sektorin sähköisen 

alustan (ihimiset.fi) tarjoamat toiminnot.

• Viestintäsuunnitelma:

– Sidosryhmät huomioidaan verkkosivusuunnittelussa 

sekä tiedon vastaanottajina (tietoa palveluista ja 

yhteistyö- ja tukimuodoista) että tiedon tuottajina (esim. 

leijukkeet ihimiset.fi-sivuston sisällöistä). 



Kunta-järjestöyhteistyö

Pohjois-Pohjanmaalla



Järjestöyhteistyön rakenteet



Tilat ja avustukset



Viestintä

Ihimiset.fi-leijukkeet:

Aluejaot © MML, 2014

VAALA

UTAJÄRVI

PUDASJÄRVI

TAIVALKOSKI

KUUSAMO

II

OULU
HAILUOTO

SIIKALATVA

PYHÄNTÄ

PYHÄJÄRVI

KÄRSÄ-

MÄKI
HAAPA-

JÄRVI

HAAPAVESI

NIVALA

YLIV.

ALAV.

SIEVI

KALAJ

.

PYHÄJOKI

SIIKA-

JOKI
RAAHE

OULAINEN
MERIJ.

LUMIJ.
LIM. TYRN.

MUHOSKEMP.

REISJÄRVI



Järjestöt mukana kunnan 

hyte-työssä



Tutustu oppaaseen!

• Järjestöyhteistyön opas Pohjois-Pohjanmaan 

kunnille: 

https://www.ihimiset.fi/assets/files/sites/8

/2017/06/J%C3%A4rjest%C3%B6yhteisty%

C3%B6n-opas-kunnille.pdf

https://www.ihimiset.fi/assets/files/sites/8/2017/06/J%C3%A4rjest%C3%B6yhteisty%C3%B6n-opas-kunnille.pdf


Case-esimerkki: Pilotointi 

Tuiran hyvinvointikeskuksessa 

keväällä 2020



Nykytilanne

• Järjestöpiste Kaiku

• Järjestöjen esitteet ja esittelyt

• Vapaaehtoistoiminta

• Vertaistoiminta

• Kokemustoiminta

OLKA OYS:ssa

• Järjestöjen esitteet ja esittelyt 
terveysasemilla

• Järjestöjen esittäytymiset 
tiimeissä ja kokouksissa

Järjestöt Oulun 
hyvinvointikeskuksissa

• Rekisteri

• Tilaaminen

• Kokemustoimijan tehtävät

• Palkkiot ja korvaukset

• Seuranta ja arviointi

Kokemustoiminnan 
maakunnallinen toimintamalli

• OmaOlo

• Hyvä Potku

• kipusovellus

Järjestöjen kokemustoimijat 
palveluiden kehittämisessä



Tavoite

• Sote-keskukset ohjaavat potilaita ja heidän 
omaisiaan järjestöjen toimintaan

• Järjestöjen tarjoama vertaistuki ja matalan 
kynnyksen toiminta lievittävät yksinäisyyttä sekä 
parantavat hoitoon ja kuntoutukseen sitoutumista ja 
oman sairauden tai vamman hyväksymistä osaksi 
elämää 

• Sote-keskukset kehittävät toimintaansa yhdessä 
kokemustoimijoiden, potilaiden, heitä edustavien 
järjestöjen sekä alueen toimijoiden kanssa

• Yhteistyö sovitaan sote-keskuskohtaisesti!



Mahdolliset järjestökumppanit

• Sosiaali- ja terveysalan valtakunnallisten 
liittojen ja piirien työntekijät 

• Yhdistyksistä mukana ensisijaisesti potilas-, 
vammais-, omais- sekä kansanterveys-
yhdistykset

• Lisäksi matalan kynnyksen toimintaa 
tarjoavat tahot, mm. muut sote-yhdistykset, 
kyläyhdistykset, liikuntaseurat sekä nuoriso-
ja kulttuuriyhdistykset



Yhteistyörakenteet

• Järjestöyhdyshenkilön nimeäminen sote-

keskukseen

• Käytännön toimijoiden (sote-keskuksen 

työntekijöiden ja järjestöjen vapaaehtoisten) 

verkostojen rakentaminen ja säännölliset 

tapaamiset 



Pilotointi Tuiran 

hyvinvointikeskuksessa

• Yhteistyöpalaveri (sote-keskus, kunta ja hanke)

– Järjestöyhdyshenkilön nimeäminen sote-keskukseen

– Järjestöjen kutsuminen yhteistyöhön

• Yhteistyöiltapäivä sote-keskuksessa

– Sote-keskuksen avaintyöntekijöiden ihimiset.fi-koulutus 

– Käytännön toimijoiden verkostotapaaminen

– Kokemustoimijan puheenvuoro 

– Järjestömessut 

• Arviointipalaveri (sote-keskus, kunta ja hanke)



Tuiran hyvinvointikeskuksen pilotin 
kehittämisideat

•Hyvinvointikeskuksen viestintä asiakkaille

•Järjestöjen viestintä asiakkaille

•Tiedotukseen liittyvä yhteistyö kaupungin ja järjestöjen välillä

•Välineet hvk:ssa tiedottamiseen

Palveluista ja toiminnasta tiedottaminen

•Järjestöjen ja henkilökunnan yhteistyö

•Yleisötapahtumat hyvinvointikeskuksessa

•Hyvinvointikeskuksen jalkautuminen

•Järjestöjen jalkautuminen

Yhteiset tapahtumat

•Verkostoituminen

•Asiakas- ja potilasohjaus

•Yhteinen työ

Moniammatillisuus asiakas- ja potilastyössä

•Kokemustoiminta

Palvelujen kehittäminen



Pohjois-Pohjanmaan 

järjestörakenne –hankkeen 

evästykset



Tärkeitä järjestöyhteistyön 

periaatteita

Tasavertaisuus vs. 
erityisyys

Valmiit verkostot 
vs. avoin 

osallisuus

Sopimuksellisuus 
vs. vapaus

Ammatillisuus vs. 
vapaaehtoisuus

Palvelujen osto vs. 
vapaa 

kansalaistoiminta



Evästykset 1/3

Maakuntatasolla hankevaiheessa:

• Järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntija POPsoten
järjestöyhdyshenkilönä

• Ohjausryhmän järjestöedustajan ja varaedustajan 
hyödyntäminen

• Järjestöneuvottelukunnan ja valmiiden sote-järjestöverkostojen 
hyödyntäminen

• Sote-järjestöedustajien ottaminen mukaan työryhmiin

• Järjestöjen ja kokemustoimijoiden avoin osallistaminen, esim. 
kyselyt ja työpajat

• Ihimiset.fi-rajapintojen rakentaminen

• Verkostojen, ihimiset.fi-palvelun sekä Pohjois-Pohjanmaan 
järjestötoimijat FB-ryhmän hyödyntäminen järjestöille 
viestimisessä



Evästykset 2/3

Alue- ja paikallistasolla hankevaiheessa:

• Järjestöyhdyshenkilöiden nimeäminen sote-
keskuksiin

• Sote-keskusten, kuntien ja kuntayhtymien 
järjestöyhdyshenkilöiden yhteistyön tukeminen 
(mm. toiminnan suunnittelu, viestintä)

• Kuntien/kuntayhtymien järjestötapaamisten ja 
valmiiden järjestöverkostojen hyödyntäminen

• Järjestöjen ja kokemustoimijoiden avoin 
osallistaminen, esim. kyselyt ja työpajat

• Ihimiset.fi:n käyttöönotto asiakas- ja 
potilasohjauksessa



Evästykset 3/3

Maakuntatasolla hyvinvointialuevaiheessa:

• Järjestöyhdyshenkilön nimeäminen 
hyvinvointialueelle

• Järjestöedustajat hyvinvointialueen hyte-työryhmään

• Maksuttomat tilat järjestötoiminnan käyttöön sote-
keskuksissa ja muissa toimitiloissa

• Työnjako kuntien kanssa liittyen sote-järjestöjen 
avustuksiin

• Hyvinvointialueen viestintä järjestöille ja järjestöistä 
asukkaille nettisivuilla



Järjestöjen sote-muutostuki 

2021-2023?
• Maakunnalliset verkostojärjestöt ja SOSTE  hakivat yhdessä rahoitusta Sosiaali- ja 

terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta tarjotakseen tukea sote-järjestöjen 

osallistumiselle sote-uudistuksen toimeenpanoon

• Mikäli rahoitus saadaan, toiminta alkanee helmi-maaliskuussa 2021

• Pohjois-Suomen ERVA-alueen osalta maakuntien tukea organisoidaan Lapin 

sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen toimesta, tehtävänä

– Huolehtia alueellisen valmistelun tilannekuvan laatimisesta ja ylläpitämisestä

– Tukea ja mahdollistaa sote-järjestöjen osallistumista alueelliseen rakenneuudistuksen ja 

Tulevaisuuden sote-keskuksen valmisteluun ja toimeenpanoon maakunnissa

– Tukea sote-järjestötoiminnan yhdyspintojen kehittämistyötä maakunnissa

– Tukea valtakunnallisten liittojen ja näiden aluetyöntekijöiden osaamista ja kiinnittymistä 

soteuudistukseen



Pohjois-Pohjanmaan 
järjestörakenne -hanke

• Hanke tuki maakunnan 
ja kuntien järjestö-
yhteistyön rakentumista 
ja toteutumista 
sote- ja maakunta-
uudistuksen ja siitä 
johtuvan kunta-
uudistuksen 
muutosvaiheissa

• 1.8.2017-31.12.2020

• Rahoittaja: Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen 
avustuskeskus STEA


