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Mihin kaikkeen järjestöyhteistyötä voisi kytkeä?

Teemaverkostojen 

valitsemien hyvien 

käytäntöjen 

edistäminen

Kokemustoimijoiden ja -tiedon 

hyödyntäminen palvelujen sekä 

hoito- ja palveluketjujen 

kehittämisessä

Perhekeskustoiminnan 

kehittäminen

Alueelliset sote-toimijoiden ja 

järjestöjen yhteistapaamiset 

syksyllä 2021

Kotisairaalapalveluja käyttävien 

ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävän 

toiminnan kehittäminen

Kunnan liikuntatoimen ja sote-palvelujen yhteisen 

elintapaohjauksen ja liikuntaneuvonnan 

kehittäminen

Ihimiset.fi-palvelun käytön 

edistäminen

Hyvinvointineuvolan 

kehittäminen

Mielenterveys- ja 

päihdepalveluiden 

kehittäminen

Yhtenäisen asiakas- ja 

palveluohjauksen 

toimintamallin kehittäminen

Kohtaamispaikkatoiminnan 

kehittäminen

Lahjoituskanavan 

kehittäminen 

vähävaraisille 

mielenterveyspalvelujen 

asiakkaille

Kokemustoiminnan virtuaalinen 

aluekierros toukokuussa 2021

Kotikuntoutuksen kehittäminen

Järjestöjen 

elämänkaariverkostojen 

tukeminen ja hyödyntäminen
Järjestötoiminnan tilat 

sote-keskuksissa

Kuntien ja kuntayhtymän 

järjestöyhdyshenkilöiden yhteistyö



Millaiselle järjestötoiminnalle ja yhdessä tekemiselle olisi tarvetta?

Ennaltaehkäisevät palvelut, 

kun raskaammille palveluille ei 

vielä ole tarvetta 

Matalan kynnyksen kohtaamispaikat 

kaikenikäisille

Eri ikäryhmien saattaminen 

yhteen esim. ikäihmiset ja 

lapsiperheet

Yläaste ja lukio: yhteistyö 

ikäihmisten kanssa esim. 

lukeminen

Järjestöjen osallisuus 

kunnan toimielimissä 

kehittämässä palveluita

Ihimiset.fi palvelun jatkokehittäminen, 

mm. hakutoiminnot

Järjestöt mukaan ihimiset.fi alustalle: 

kirjastossa säännöllisiä koulutuksia, kun 

aika sallii

Palveluohjauksen kannalta olisi tärkeää, että tieto 

olisi koottu jonnekin ajantasaiseen paikkaan. 

Järjestöt voisivat myös markkinoida paremmin 

toimintaansa. 

Vertaistuki
Naapuriapu

Järjestöt paremmin saataville sote-

keskuksiin
Sote-keskusten 

järjestöyhdyshenkilöt tärkeitä

Järjestöjen tiedot 

ajantasalle

Kokemus- ja vertaistoiminnan 

hyödyntäminen

Verkkovälitteinen järjestötoiminta

Valtakunnallisten sote-järjestöjen toiminta

Järjestötoimijoiden aktivointi

Avoimet infotilaisuudet, järjestömessut, 

teemojen mukaiset tapahtumat, työpajat



• Hyvinvointialueelle yhdenvertainen toimintatapa

• Tarvitaan yhteistyörakenteita, sopiva tila sekä ohjeet ja säännöt yhteistyölle

• Järjestöyhdyshenkilöiden ja sote-toimijoiden tapaamiset 

• Järjestöyhdyshenkilöiden kautta viestiminen sote-keskusten ja järjestöjen välillä

• Sote-keskusten järjestöyhdyshenkilöt kutsuvat järjestöt koolle säännöllisesti esim. 1-2 kertaa 
vuodessa

• Järjestötapaamiset ikäryhmittäin: lapsiperheet, työikäiset ja ikäihmiset

• Alueellisen perhekeskusverkoston säännölliset tapaamiset oman toimialan järjestöjen kanssa

• Alueet, kunnat ja järjestöt ovat erilaisia, joten voi olla tarve sekä alueellisille että paikallisille 
tapaamisille

• Etätapaamiset mahdollistavat maakunnalliset ja alueelliset tapaamiset ja esim. eri teemaviikkojen 
tapaamiset

Millaisella työskentelyllä asioita halutaan alue-
ja paikallistasolla käsitellä?
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•Madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä järjestöihin ja tehdä yhteistyötä järjestöjen 
kanssa

• Tuo sote-keskukseen mm.
• Vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaa
• Kokemustoimijoita
• Järjestöjen asiantuntijuutta ja osaamista tueksi asiakkaille ja sote-ammattilaisille
• Työparityöskentelyn mahdollisuuksia

• Tuo järjestöt asiakkaiden/potilaiden ja omaisten ulottuville

• Tukee palveluohjausta 

• Tuo sote-palveluiden kehittämistarpeita esille

Millaista lisäarvoa järjestötoiminnan 
jalkautuminen sote-keskuksiin voi tuoda?
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• Esteetön, saavutettava kiinteä järjestöpiste keskeisellä paikalla, kuten aulassa
• Voi jättää esitteitä asiakkaiden ja työntekijöiden saataville

• Sähköisen asioinnin mahdollisuus, opastusta esim. ihimiset.fi-palvelun käyttöön

• Teemapäivien ja -viikkojen järjestämisen mahdollisuus (esim. Sydänviikko)

• Mahdollisuus järjestää tarjoilua

• Kohtaamispaikka

• Tilojen suunnittelussa tulee huomioida, että niitä voivat ulkopuoliset toimijat varata
• Tilojen maksuttomuus järjestöille

• Ajanvarausjärjestelmän kautta varaukset

• Hyödyntäminen virka-ajan ulkopuolella

• Sisäänkäynti tiloihin ulkopuolelta

• Monikäyttöiset tilat

• Ryhmätoimintoihin tilat
• Kahvinkeittomahdollisuus

• Verkkoyhteydet, jotta voi osallistua myös etänä

Millaisia tarpeita järjestötoiminnalla on tiloille 
sote-keskuksissa?
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