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Tulevaisuuden sote-keskus -hanke 2020-22 

Hyte-osahankkeen tavoitteet pähkinänkuoressa

Rakenneuudistushanke 2020-21

Sote-
ICT

Digi-
palvelu

t

Tieto-
johta-
minen

TKIO Yhteis-
työalu

e

Johta-
minen

ja 
ohjaus

HYTE

1: 
Kokemustieto ja kokemustoiminta

2: 
Hyvinvoinnin teemaverkostot sote-palvelujen tueksi: 

1) osallisuus 2) kulttuurihyvinvointi 3) elintavat 
4) mielenterveys, päihteet ja väkivalta 

3: 
Strateginen hyvinvointiyhteistyö kunta- ja 

maakuntayhteisöissä: Kuntien hyte, POPhyte ja sote-
palvelustrategia 

4: 
Ihmislähtöinen hyte POPsote-osioissa

Hoitotakuu
Mielen-

terveys- ja 
päihdepalvelut

Lasten, 
nuorten ja 
perheiden 
palvelut

Ikäihmisten 
palvelut

Mielen-

terveys- ja 

päihdepalvelut

5: 
Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

6: 
Sote-keskusten palvelujen ihmislähtöisyys 
(esim. hyvinvointikäsite palveluohjauksessa) 

7: 
Hyvät käytännöt: 

1) osallisuus 2) kulttuurihyvinvointi 3) elintavat 
4) mielenterveys, päihteet ja väkivalta

8:
Taloudellinen toimeentulo

9: 
Kuntayhteisön hyvinvointijohtaminen

10: 
Järjestö- ja yhdistysyhteistyö

~ Ihminen edellä yhdessä kuntalaisten, 3. sektorin ja kuntien kanssa ~ 
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TAVOITE 10:

Järjestöjen ja yhdistysten toiminnan 
avulla sosiaali- ja terveyskeskusten 
palvelut vastaavat paremmin ja 
kokonaisvaltaisemmin ihmisten erilaisiin 
tarpeisiin.



4



• Yhteistyö Tulevaisuuden sote-keskuskehittämis-
ohjelmien kanssa, mm. 
• Järjestöjen ja kokemustoimijoiden saamiseksi mukaan 

kehittämistyöhön 

• Järjestöjen toiminnan ja palvelujen kytkemiseksi asiakas- ja 
palveluohjaukseen sekä palveluketjuihin

• Yhteistyö Rakenneuudistushankkeiden kanssa, mm.
• Järjestöjen ja kokemustoimijoiden saamiseksi mukaan 

kehittämistyöhön 

• Järjestötoiminnan tuomiseksi virtuaaliseen sote-keskukseen
ihimiset.fi-palvelun avulla

• Yhteistyö väliaikaisen valmistelutoimielimen kanssa, 
mm.
• Järjestöjen ja kokemustoimijoiden saamiseksi mukaan 

hyvinvointialueen valmisteluun

• Järjestö- ja yhdistysyhteistyöhön liittyvien asioiden 
valmistelemiseksi aluevaltuuston päätöksentekoa varten

Hyvinvointialueen 
laajuinen 
järjestöyhteistyö 

5

Järjestö- ja yhdistysyhteistyön 

asiantuntija: 

Helena Liimatainen



Järjestöyhteistyö 
kunta- ja aluetasolla
• Hyte-asiantuntijat tekevät yhteistyötä 

Tulevaisuuden sote-keskuskehittämis-ohjelmien 
aluekehittäjien sekä sote-keskusten ja kuntien 
järjestöyhdyshenkilöiden kanssa yhteistyön 
toimintatapojen rakentamiseksi sote-keskuksiin

• Järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntija sekä 
hyte-asiantuntijat kutsuvat sote-keskusten ja 
kuntien järjestöyhdyshenkilöt säännöllisesti koolle 
tuen tarjoamiseksi järjestöyhteistyöhön

• Tämän maakunnallisen tilaisuuden jatkoksi 
järjestetään alueelliset tilaisuudet jokaisella kuudella 
alueella
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Lakeus ja Oulunkaari: 

Katja Vähäkuopus

Oulu: 

Janika Harju

Rannikkoseutu ja Koillismaa: 

Anita Ohtamaa

Oulun eteläinen: 

Terttu Piippo

Järjestö- ja yhdistysyhteistyön 

asiantuntija

Helena Liimatainen


