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Pohjois-Pohjanmaan 

järjestörakenne -hanke

• Tavoite: Hanke tukee maakunnan ja kuntien 

järjestöyhteistyön rakentumista ja toteutumista 

sote- ja maakuntauudistuksen ja siitä johtuvan 

kuntauudistuksen muutosvaiheissa

• Toteutusaika: 1.8.2017-31.12.2020

• Hallinnoija: Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja 

terveysturvayhdistys ry

• Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 

avustuskeskus STEA



Yhdistysten toimintaympäristö 

Pohjois-Pohjanmaalla

• 30 kuntaa ja kaupunkia, 
asukasluvultaan <1000 - >200 000

• 6700 yhdistystä (prh.fi), joista hyvinvointia ja 
terveyttä edistävät mm.
– sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä yli 600 kpl

– liikunta- ja urheiluseuroja noin 500 kpl 

– kyläyhdistyksiä noin 300 kpl 

– nuorisoseuroja noin 90 kpl 

– partiolippukuntia noin 40kpl

– 4h-yhdistyksiä reilut 30kpl  

– kulttuuriyhdistykset…



Hankkeen tavoitteet 1/2

• Järjestötoiminta näkyy maakunnan ja kuntien 
strategioissa ja toimintasuunnitelmissa

• Maakunta ja kunnat kutsuvat järjestöt säännöllisesti 
koolle (esim. järjestöyhdyshenkilö)

• Järjestöjen tilojen käytöstä ja avustuksista sovitaan 
maakunnan, kuntien ja järjestöjen kesken

• Järjestötoiminta on kiinteä osa sote-palveluja, esim. 
vertaistuki sote-keskuksessa ja sairaalassa sekä 
kunnan palveluja, esim. perhekahvila päiväkodissa 
tai lukukoirat kirjastossa

• Järjestötoiminnalla aikaan saatu hyöty voidaan 
osoittaa



Hankkeen tavoitteet 2/2

• Järjestöt ja kansalaiset otetaan mukaan maakunnan 
järjestämisvastuulla olevien palveluiden ja kunnan 
palveluiden kehittämiseen (mm. palvelustrategia)

• Järjestöjen ja kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa 
maakunnan ja kuntien asioihin löytyvät jatkossa 
ihimiset.fi –sivustolta

• Järjestöjen ja kansalaisten kokemuksia hyödynnetään
maakunnan ja kunnan johtamisessa (mm. 
kokemustiedon kerääminen hyvinvointikertomukseen)

• Maakunnan ja kuntien työntekijät ohjaavat kansalaisia 
järjestötoimintaan ihimiset.fi-palvelun avulla



Maakuntatason toimenpiteitä 1/2

• Vaikuttamissuunnitelman laatiminen yhdessä 

järjestöjen kanssa

• Osallistuminen maakunnallisen 

hyvinvointikertomuksen tekemiseen 

• Osallistuminen sote- ja maakuntauudistuksen 

valmisteluun

• Vaikuttaminen yhdessä järjestöjen kanssa siihen, 

että maakunta panostaa järjestöyhteistyöhön

• Ihimiset.fi –sivuston markkinointi yhdistyksille ja 

kansalaisille



Maakuntatason toimenpiteitä 2/2

• Osallistuminen maakuntastrategian, palvelustrategian
ja palvelulupauksen laatimiseen

• Osallistuminen sote-palvelulaitoksen toiminnan 
suunnitteluun ja kehittämiseen

• Neuvottelut sote-palvelutuottajien kanssa järjestöjen 
toiminnasta palvelujen yhteydessä

• Sosiaali- ja terveysjärjestöjen tukeminen järjestöjen 
yhteisten hankkeiden suunnittelussa

• Neuvottelut maakunnan ja sote-palvelutuottajien 
kanssa järjestötoiminnan näkymisestä niiden 
nettisivuilla



Kuntatason toimenpiteitä

• Järjestöjen ja kuntien välisen yhteistyön nykytilanteen 
kartoitus 

• Yhteistyöneuvottelut ja järjestötapaamiset yhdessä 
kuntien kanssa

• Vapaaehtoisten yhdistysagenttien rekrytointi, koulutus, 
virkistys ja tuki

• Koulutuksen tarjoaminen järjestöille toiminnan 
kehittämiseen ja vaikuttavuuden osoittamiseen liittyen

• Järjestöjen ja kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien 
kokoaminen ihimiset.fi:hin

• Ihimiset.fi –palvelun markkinointi järjestöille ja 
kansalaisille

• Ihimiset.fi –palvelun rajapinnan markkinointi kunnille



Yhdistysagenttitoiminta

• Yhdistysagentin toimenkuvat:

– Järjestöjen ”vaikuttajana” toimiminen

– Kuntien hyte-/järjestöyhdyshenkilöiden ”työparina” 
toimiminen

– ”Digitukihenkilönä” toimiminen

• Kunnassa voi olla useampi yhdistysagentti, joista 
jokainen vastaa omasta vastuualueestaan (esim. 
yhteydenpito / digiasiat / vaikuttamistyö)

• Hanke tarjoaa yhdistysagenteille koulutusta, 
yhteyden muihin Pohjois-Pohjanmaan 
yhdistysagentteihin, tukea sekä virkistystä



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

• Palvelusta tullaan rakentamaan rajapintoja muihin 
palveluihin, mm. kuntien verkkosivuille (lapsuus.ouka.fi)



ihimiset.fi etusivu



Miten seuraan tilannetta?

• Tilaa Pohjois-Pohjanmaan järjestötoiminnan 
uutiskirje: ihimiset.fi/pohjois-pohjanmaan-
jarjestotoiminnan-uutiskirje/ (2018 alusta alkaen)

• Liity Facebook-ryhmään Pohjois-Pohjanmaan 
järjestötoimijat: 
https://www.facebook.com/groups/115787818445
553/

• Jos toimit Kumppanuuskeskuksessa, seuraa 
keskustelua Yammerissa

• Seuraa käyttäjää @ppsotu Twitterissä: 
https://twitter.com/ppsotu

https://www.ihimiset.fi/pohjois-pohjanmaan-jarjestotoiminnan-uutiskirje/
https://www.facebook.com/groups/115787818445553/
https://twitter.com/ppsotu


Yhteystiedot

• Projektipäällikkö, järjestöagentti 
Helena Liimatainen, 044 0190 476 
(maakunta ja Oulun kaupunki)

• Projektityöntekijä, järjestöagentti 
Anni Rekilä, 044 0190 479 
(Pohjois-Pohjanmaan pohjoisen alueen kunnat)

• Projektityöntekijä, järjestöagentti 
Anna Katajala, 044 0190 403 
(Pohjois-Pohjanmaan eteläisen alueen kunnat)

• etunimi.sukunimi@ppsotu.fi

• www.ihimiset.fi/ppjarjestorakenne

http://www.ihimiset.fi/ppjarjestorakenne


Vaikuttavaa kokemustoimintaa 

Pohjois-Pohjanmaalla

2018-2020

Hallinnoija: Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA



Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on rakentaa Pohjois-Pohjanmaan

Maakunnallinen kokemustoiminnan hyödyntämisen

yhteistyömalli, jossa järjestöjen koordinoidulla

yhteistyöllä pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja

muiden vaikeassa tilanteessa olevien kokemustieto

tuodaan palvelemaan yhteiskunnan kehittämistä.



Maakunnallisen yhteistyömallin 

tavoitteena on 

• vahvistaa kokemustoiminnan hyödyntämistä 
koulutuksen kaikilla tasoilla (perusaste, 2.aste 
ja korkea-aste) sekä saada kokemustoiminta 
normaaliksi palveluiden kehittämisen 
toimintamalliksi.

• luoda kokemustoiminnasta järjestöille uusi 
yhteinen maakunnallisesti koordinoitu 
vaikuttamistyön malli sekä 

• lisätä kokemustoimijoiden hyvinvointia 
osallisuuden avulla.



Hankkeen toteutus sisältää mm. 

seuraavat asiat:

• Nykytilan kartoitus ja tilanteen täsmentäminen

• Verkoston rakentaminen kokemustiedon 
hyödyntämiseksi

• Kokemustoiminnan markkinointi

• Kokemustoimijoiden osaamisen ja jaksamisen 
vahvistaminen

• Uusien toimintamuotojen pilotointi, juurruttaminen ja 
levittäminen

• Toiminnan asiakaslähtöinen kehittäminen

• Maakunnallisen kokemustoiminnan yhteistyön 
mallintaminen

• Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen



• Projektipäällikkö ja projektityöntekijä 

(rekrytointi tammi-helmikuussa)

• Yhteistyökumppaneita 20

• Toiminta-alue Pohjois-Pohjanmaa


