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Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa

• mahdollistaa asukkaiden aktiivisen osallistumisen,

• tunnistaa ja tunnustaa järjestöt tasavertaisina kumppaneina,

• nimeää järjestöyhdyshenkilön ja kutsuu järjestöt säännöllisesti 
koolle,

• tarjoaa järjestöjen käyttöön maksuttomia tiloja,

• maksaa järjestöavustuksia,

• kerää ja hyödyntää asukkaiden kokemuksia palveluissaan sekä

• viestii järjestötoiminnasta asukkaille.

https://www.ihimiset.fi/jarjestoystavallinen-kunta-ja-maakunta/osallisuus/
https://www.ihimiset.fi/jarjestoystavallinen-kunta-ja-maakunta/tasavertainen-kumppanuus/
https://www.ihimiset.fi/jarjestoystavallinen-kunta-ja-maakunta/jarjestoyhteistyon-toteuttaminen/
https://www.ihimiset.fi/jarjestoystavallinen-kunta-ja-maakunta/tilat-ja-avustukset/
https://www.ihimiset.fi/jarjestoystavallinen-kunta-ja-maakunta/tilat-ja-avustukset/
https://www.ihimiset.fi/jarjestoystavallinen-kunta-ja-maakunta/kokemuksen-hyodyntaminen/
https://www.ihimiset.fi/jarjestoystavallinen-kunta-ja-maakunta/jarjestotoiminnasta-viestiminen/


Palvelulupaus
• PoPSTer-lausunnossa järjestöjen esiin nostamia asioita, mm.

• Hyvinvoinnin ja terveyden sekä osallisuuden edistäminen
• Järjestötoiminnan moninaisuuden huomioiminen
• Kokemus- ja järjestötiedon hyödyntäminen
• Järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen (avustukset ja tilat)
• Kansalaisten hyvinvoinnin ennakointi, seuranta ja arviointi
• Heikoimmassa asemassa olevien huomiointi
• Järjestötoiminnan moninaisuuden huomiointi ja integraatio palveluihin
• Yhdenvertaisuuden periaate palveluissa
• Vammaisten riittävään palvelutason turvaaminen 
• Ennaltaehkäisevien ja avopainotteisten palvelujen vahvistaminen 
• Palveluohjaus lähellä asiakasta (digitaalisesti, liikkuvissa palveluissa ja sote-keskuksissa)
• Asiakas- ja palvelumaksujen kohtuullisuus

• Tuija Braxin raportissa esiin nousseita asioita, mm.
• Järjestötoiminnan tunnistaminen
• Järjestölähtöinen toiminta vs. palvelutuotanto
• Palveluohjaus ja ohjaaminen järjestötoimintaan



Mitä asioita palvelulupauksessa olisi 
järjestönäkökulmasta hyvä nostaa 
esille?
• Valitkaa kolme ryhmänne mielestä tärkeintä asiaa, jotka 

palvelulupauksessa tulisi JÄRJESTÖNÄKÖKULMASTA nostaa 
esille

• Voitte hyödyntää valinnassa edellisen dian asioita tai tuoda 
esiin oman järjestönne ja asiantuntemuksenne kannalta tärkeitä 
asioita

• Kirjatkaa valitsemanne asiat paperille tärkeysjärjestyksessä 
perusteluineen 



Palvelulupaus

1. Tärkein:

Perustelut:

2. Tärkein:

Perustelut:

3. Tärkein:

Perustelut:



Järjestöjen toimintaedellytykset
• PoPSTer-lausunnossa järjestöjen esiin nostamia asioita:

• Ennaltaehkäisevien ja avopainotteisten palvelujen vahvistaminen näkyy myös niihin käytetyissä euroissa.
• Maakunnalle osoitettua yleiskatteellista hyte-rahaa käytetään nimenomaan terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämiseen.
• Maakunta ja kunnat rahoittavat (jatkossakin) kuntalaisia tukevaa, monimuotoista järjestötoimintaa.
• Maakunta turvaa järjestöjen rahoituksen myös hyte-ylimenokauden aikana.
• Kunnille luodaan taloudelliset kannusteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.
• Maakunta ohjaa sote-palveluntuottajia tarjoamaan maksutta tiloja järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä 

edistävän toiminnan käyttöön.
• Koulutusta palveluohjauksesta tarjotaan kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kolmannen sektorin 

toimijoille, niin että kaikilla toimijoilla on tiedossa se, miten asiakkaan palveluketjut toimivat. 
• Kansalaiset voivat suoraan vaikuttaa maakunnan talouden suunnitteluun osallistuvan budjetoinnin avulla.
• Tietoa järjestöjen tarjoamasta palvelusta löytyy maakunnan sähköisistä palveluhakemistoista.

• Tuija Braxin raportissa esiin nousseita asioita:
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tulee luoda selkeät yhteistyörakenteet. Järjestöjen tukeminen pitää 

kirjata yhdyspintasopimukseen.
• Osana hyte-kertomusta pitää laatia julkinen lista maakunnassa tunnistetuista järjestölähtöisistä 

toiminnoista.
• Järjestöjen kunnilta ja maakunnalta saamat avustukset tulee tilastoida.



Mitä asioita maakuntastrategiassa olisi 
hyvä olla järjestöjen 
toimintaedellytyksiin liittyen?
• Valitkaa kolme ryhmänne mielestä tärkeintä asiaa, jotka 

maakuntastrategiassa tulisi JÄRJESTÖJEN 
TOIMINTAEDELLYTYKSIIN LIITTYEN nostaa esille

• Voitte hyödyntää valinnassa edellisen dian asioita tai tuoda 
esiin oman järjestönne ja asiantuntemuksenne kannalta tärkeitä 
asioita

• Kirjatkaa valitsemanne asiat seuraavalle dialle 
tärkeysjärjestyksessä perusteluineen 



Järjestöjen toimintaedellytykset

1. Tärkein:

Perustelut:

2. Tärkein:

Perustelut:

3. Tärkein:

Perustelut:



Järjestöyhteistyön rakenteet
• PoPSTer-lausunnossa järjestöjen esiin nostamia asioita:

• huolehditaan riittävistä henkilöresursseista hyvinvointia ja terveyttä edistävään työhön 

• hyvinvointikertomuksessa huomioidaan myös kokemustieto

• tunnistetaan järjestöjen kansalliset, alueelliset ja paikalliset tietovarannot
• maakuntastrategia sisältää sekä kansalaisten että järjestöjen osallisuusnäkökulmat

• luottamushallinto toimielimineen osallistaa myös palvelujen käyttäjät

• lakisääteiset osallisuusrakenteet (esim. neuvostot) lisäävät aidosti kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia ja 
osallisuutta

• huolehditaan siitä, että palvelutuottajat huolehtivat omassa toiminnassaan palvelun käyttäjien osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien toteuttamisesta

• kansalaisten osallistamiseen osoitetaan riittävästi resursseja

• huolehditaan siitä, että palvelutuottajajärjestöjen kanssa käydään samanlaista säännöllistä vuoropuhelua kuin 
esim. yrittäjäjärjestöjen kanssa

• kokemustiedon hyödyntäminen otetaan normiksi kaikessa palvelutuotannossa 

• järjestöt otetaan mukaan kehittämään palveluja erityisasiantuntijuutensa vuoksi

• Tuija Braxin raportissa esiin nousseita asioita:

• maakunnan pitää nimetä vastuutaho sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen että järjestöyhteistyöhön

• hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tulee luoda selkeät yhteistyörakenteet
• maakunnan liikelaitokseen pitää perustaa palveluohjaukseen liittyvä neuvottelukunta, jossa on mm. sote-

järjestöjen ja palvelutuottajien edustus



Mitä asioita maakuntastrategiassa olisi 
hyvä olla järjestöyhteistyörakenteisiin 
liittyen?

• Valitkaa kolme ryhmänne mielestä tärkeintä asiaa, jotka 
maakuntastrategiassa tulisi 
JÄRJESTÖYHTEISTYÖRAKENTEISIIN LIITTYEN nostaa esille

• Voitte hyödyntää valinnassa edellisen dian asioita tai tuoda 
esiin oman järjestönne ja asiantuntemuksenne kannalta tärkeitä 
asioita

• Kirjatkaa valitsemanne asiat seuraavalle dialle 
tärkeysjärjestyksessä perusteluineen 



Järjestöyhteistyön rakenteet

1. Tärkein:

Perustelut:

2. Tärkein:

Perustelut:

3. Tärkein:

Perustelut:


