
Tervetuloa ja osallistujien toteaminen

Johdatus teemaan
•Hyvinvointialueen järjestöyhteistyö sote-lakien kirjauksissa ja perusteluissa
•Hyvinvointialueen järjestöyhteistyön valmistelun prosessi
•Valmisteluprosessin tuotos: luonnos hyvinvointialueen järjestöyhteistyön 

toimintamallista

Kysymyksiä ja keskustelua

Tilaisuus päättyy

Hyvinvointialueen järjestöyhteistyö –infotilaisuus 
15.12.2021



•Hyvinvointialuevalmistelussa on tällä hetkellä käsiteltävänä ja linjattavana koko 
hyvinvointialueen strategia- ja ohjelmakokonaisuus 

• Järjestöyhteistyösuunnitelma tullee olemaan aikanaan osana tätä kokonaisuutta 

• Suunnitelmaa on sote-palveluiden järjestöyhteistyön osalta valmisteltu osana 
POPsote-hankkeen hyte-osahankkeen työtä syksyllä 2021

•Pelastustoimen osalta valmistelusta vastaa Harri Pyyhtiä ja valmistelu etenee 
oman prosessinsa mukaisesti yhteistyössä pelastusalan kentällä toimivien 
järjestöjen kanssa keväällä 2022

• Suunnitelma tullaan yhteensovittamaan ja päivittämään strategia- ja 
ohjelmakokonaisuuden kanssa vuoden 2022 aikana

Mistä puhutaan?
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Järjestöt ja yhdistykset, n. 6700

Sosiaali- ja terveysjärjestöt, n. 600

Vapaaehtoisvoimin toimivat 
yhdistykset (enimmäkseen 

paikallistasolla)

Ammattilais- ja 
vapaaehtoisvoimin toimivat 
yhdistykset (paikallisella, 

alueellisella, maakunnallisella 
ja valtakunnallisella tasolla)

Sosiaali- ja terveyspalveluja 
tuottavat yhdistykset 

(paikallisella, alueellisella, 
maakunnallisella ja 

valtakunnallisella tasolla), 
sosiaalipalvelut 40, 
terveyspalvelut 12

Muut järjestöt, n. 6100

Vapaaehtoisvoimin toimivat 
yhdistykset ja seurat 

(enimmäkseen 
paikallistasolla)

Ammattilais- ja 
vapaaehtoisvoimin toimivat 
yhdistykset (paikallisella, 

alueellisella, maakunnallisella 
ja valtakunnallisella tasolla)

Järjestökentän moninaisuus 
Pohjois-Pohjanmaalla
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Sote-

toimialueet 

 Sote-

palvelualueet, 

joissa sote-

keskukset



Hyvinvointialueen 
järjestöyhteistyöhön 

liittyvä lainsäädäntö ja 
valmisteluprosessi
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Osallisuus

• Viestintä

• Vaikuttamistoimielimet

• Palvelujen käyttäjälähtöinen kehittäminen

• Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien tukeminen

Hyte

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelut

• Järjestötoiminta strategiassa sekä hyvinvointikertomuksessa ja –suunnitelmassa

• Järjestöt hyvinvointikertomuksen arvioinnissa ja suunnitelman laatimisessa

• Järjestöjen toimintaedellytysten ja vaikuttamismahdollisuuksien tukeminen

Sote

• Järjestötoiminta ja –palvelut palveluketjuissa ja järjestöt palvelujen suunnittelussa

• Yhteistyö tutkimustoiminnassa

• Järjestöt palveluntuottajina

• Neuvottelut STM:n kanssa

Pela

• Pelastustoiminnan yhteistyö järjestöjen kanssa

• Onnettomuuksien ehkäisyn yhteistyö järjestöjen kanssa

Hyvinvointialueen järjestöyhteistyön sisällöt



Järjestöjen osallisuus hyvinvointialueen 
järjestöyhteistyön valmistelussa

• Valmistelun sisältöihin ja prosesseihin liittyvä 
valtakunnallinen keskustelu sote-
uudistushankkeiden ja sote-muutostuen yhteisessä 
työpajassa 27.8.

• Erilliset tilaisuudet järjestöille ja yhdistyksille 
hyvinvointialuestrategiaan liittyen (kevät 2021 ja 
talvi 2022)

• Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmien 
maakunnallisissa järjestöverkostoissa sekä muissa 
sote-järjestöverkostoissa palvelujen ja 
palveluketjujen suunnittelua ja kehittämistä 
yhdessä

• Pelastuslaitosten omat keskustelut yhteistyössä 
mukana olevien järjestöjen kanssa

• Muut sote-yhteistyön sisällöt

• Sote-järjestöjen työpaja 28.9.

• Kaikkien alojen järjestöjen työpaja 12.10. 

• Verkkokysely järjestöille ja yhdistyksille syys-
lokakuussa

• Järjestöjen hallitusten, työryhmien ja 
verkostojen avoin verkkotyöpaja syys-lokakuussa

• Työpaja järjestöyhdyshenkilöille, sote-kehittäjille 
ja järjestöille 23.11.

• Infotilaisuudet 1.6. sekä 15.12. (iltapäivä ja ilta)

• Lisäksi sisältöjen kehittämiseen keskittyneet 
työpajat järjestöyhdyshenkilöiden ja sote-
kehittäjien kanssa (yksi maakunnallinen ja kuusi 
alueellista)
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Julkisen sektorin toimijoiden osallisuus 
hyvinvointialueen järjestöyhteistyön valmistelussa 

• Tietopyyntö kunnille ja kuntayhtymille 
järjestöavustuksiin liittyen 9.-25.8.

• Kuntien, sote-keskusten ja kuntayhtymien 
järjestöyhdyshenkilöiden sekä POPsote-
hankkeen sosiaali- ja terveysalan kehittäjien 
rakenteisiin keskittynyt verkostotapaaminen 
20.9. 
• Lisäksi sisältöjen kehittämiseen keskittyneitä 

tapaamisia neljä maakunnallista (yhdessä 
järjestöt mukana) ja kuusi alueellista (kaikissa 
järjestöt mukana)

• Työpaja järjestöyhdyshenkilöille, sote-
kehittäjille ja järjestöille 23.11.

• Infotilaisuudet 15.12. (iltapäivä ja ilta)

• Hyte-osahankkeen ja Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon 
yksikön yhteiset hyte-työpajat 1.10., 21.10. ja 
9.12. 

• Yhteistyö muiden hyvinvointialueen 
valmistelijoiden kanssa
• Järjestöyhteistyön rakenteiden esilläpito 

järjestämisessä, konsernipalveluissa ja 
tuotannossa

• Järjestöyhteistyön nostot taloudessa, tiloissa ja 
sopimuksissa

• Keskustelut pelastuslaitoksen järjestöyhteistyön 
valmistelijan kanssa
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•Sote-uudistushankkeiden ja sote-muutostuen työpajassa osallistujia 25

• Järjestökyselyssä vastaajia 26

•Sote-järjestötyöpajassa osallistujia 33 ja järjestötyöpajassa 8

• Julkisen sektorin verkostotapaamisessa osallistujia 47

•Verkkotyöpajassa osallistuneita järjestöverkostoja 3kpl

•Hyte-osahankkeesta ja OYS:n pth-yksiköstä osallistujia 11

•Sisällölliseen kehittämiseen keskittyneissä verkostotapaamisissa 
osallistumisia 367

•Kesäkuun infotilaisuudessa osallistujia 25 ja Youtubessa katseluja 123

Hyvinvointialueen järjestöyhteistyön valmisteluun 
osallistuneet 14.12. mennessä



Hyvinvointialueen 
järjestöyhteistyön 

toimintamalli

Luonnos 15.12.2021



Kuntien ja sote-keskusten järjestötapaamiset

Ketkä kohtaavat:

• Eri alojen järjestöt ja yhdistykset 
(lähinnä paikallis- tai alueellisia 
yhdistyksiä, jotka toimivat pääosin 
vapaaehtoisvoimin)

• Seurakunnat

•Kuntien virkamiehet

• Sote-keskusten teema-
/diagnoosikohtaiset työntekijät

•Vetäjät: Kunnan ja sote-keskuksen 
järjestöyhdyshenkilöt

Mitä tehdään:

• Kunta neuvottelee hyte-tavoitteista, toimenpiteistä, 
yhteistyöstä ja seurannasta järjestöjen ja seurakuntien 
kanssa

• Järjestöt ja seurakunnat osallistuvat kunnan 
hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laatimiseen ja 
arviointiin

• Kunta ja järjestöt sopivat järjestöjen toimintaedellytysten ja 
vaikuttamismahdollisuuksien tukemista

• Hyvinvointialue viestii järjestöille ja seurakunnille 
palveluista ja yhteistyömahdollisuuksista

• Järjestöt ja seurakunnat tekevät omaa toimintaansa 
kyseisessä kunnassa tutuksi

• Järjestöt ja seurakunnat osallistuvat kunnan eri 
toimialojen sekä hyvinvointialueen sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kehittämiseen
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Sote-palvelualueiden alueelliset järjestötapaamiset (Koillismaa, 
Oulu, Oulunkaari, Lakeus, Rannikko, Oulun eteläinen)

Ketkä kohtaavat:
• Sote-järjestöt

• Paikalliset ja alueelliset yhdistykset, joilla työntekijöitä 
tai laajaa vapaaehtoistoimintaa

• Edustajat sote-toimialueiden järjestöverkostoista

• Pelastusjärjestöt

• Seurakunnat

• Sote-keskusten järjestöyhdyshenkilöt

• Sote-palveluiden asiakas- ja palveluohjaajat

• (Sote-palveluiden paljon palveluja tarvitsevien 
asiakkaiden vastuutyöntekijät)

• Pelastustoimen alueelliset järjestöyhdyshenkilöt

• Muut hyvinvointialueen keskeiset virkamiehet

• Vetäjät: Sote-palvelualueiden 
järjestöyhdyshenkilöt

Mitä tehdään:
• Hyvinvointialue viestii järjestöille ja seurakunnille 

palveluista ja yhteistyömahdollisuuksista
• Järjestöt ja seurakunnat tekevät omaa 

toimintaansa kyseisellä sote-palvelualueella tutuksi
• Järjestöt tekevät esitykset edustajistaan kyseisen 

sote-palvelualueen hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen työtä johtavaan työryhmään (mikäli 
tällainen ryhmä toimii).

• Järjestöt ja seurakunnat osallistuvat sote-
palvelustrategian laatimiseen 

• Järjestöt ja seurakunnat osallistuvat toimintojensa 
kytkemiseen kyseisen sote-palvelualueen 
palveluketjuihin sekä asiakas- ja palveluohjaukseen

• Järjestöt ja seurakunnat osallistuvat 
hyvinvointialueen sosiaali- ja terveys- sekä 
pelastuspalveluiden kehittämiseen
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Sote-toimialueiden järjestöverkostot (Erityistason, Ikäihmisten, 
Perheiden, Terveyden ja sairaanhoidon palvelut ja Vammaisten 
palvelut sekä Kuntoutus)
Ketkä kohtaavat:

• Sote-järjestöt (lähinnä alueellisten, 
maakunnallisten ja valtakunnallisten 
järjestöjen työntekijöitä)

• Seurakunnat

• (Sote-palveluiden paljon palveluja 
tarvitsevien asiakkaiden vastuutyöntekijät)

• (Osaan verkostoista onnettomuuksien 
ehkäisyn järjestöyhdyshenkilö 
pelastustoimesta)

• Muut hyvinvointialueen keskeiset 
virkamiehet sote-toimialueella

• Vetäjät: Sote-toimialueiden 
järjestöyhdyshenkilöt

Mitä tehdään:
• Hyvinvointialue viestii järjestöille ja seurakunnille 

palveluista ja yhteistyömahdollisuuksista
• Järjestöt ja seurakunnat tekevät omaa toimintaansa 

kyseisellä sote-toimialueella tutuksi
• Järjestöt ja seurakunnat osallistuvat sote-palvelustrategian 

laatimiseen 
• Järjestöt ja seurakunnat osallistuvat toimintojensa 

kytkemiseen kyseisen sote-toimialueen palveluketjuihin 
sekä asiakas- ja palveluohjaukseen

• Järjestöt ja seurakunnat osallistuvat hyvinvointialueen 
sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalveluiden kehittämiseen

• Järjestöt tekevät esitykset edustajistaan hyvinvointialueen 
vaikuttamistoimielimiin (vanhus- ja vammaisneuvosto, 
nuorisovaltuusto jne.)

• Hyvinvointialue sopii järjestöjen kanssa tutkimukseen ja 
kehittämistyöhön liittyvästä yhteistyöstä
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Järjestöt mukana maakunnallisissa hyvinvoinnin 
teemaverkostoissa

Ketkä kohtaavat, esim.

• Eri alojen järjestöt ja yhdistykset 
(lähinnä alueellisten, maakunnallisten ja 
valtakunnallisten järjestöjen 
työntekijöitä)

• Seurakunnat

•Oppilaitokset

•Kuntien virkamiehet

•Hyvinvointialueen virkamiehet

•Vetäjät: eri toimijoita verkostosta 
riippuen

Mitä tehdään:

• Toimijat kehittävät teemaan (esim. 
elintavat tai taloudellinen hyvinvointi) 
liittyvää yhteistyötä verkostomaisessa 
yhteistyössä

•Hyvinvointialue neuvottelee hyte-
tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä 
ja seurannasta eri toimijoiden kanssa

• Eri toimijat osallistuvat 
hyvinvointialueen 
hyvinvointikertomuksen ja –
suunnitelman laatimiseen ja arviointiin
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Hyvinvointialueen järjestöneuvottelukunta

Ketkä kohtaavat:

• Eri alojen järjestöt ja yhdistykset  
• Edustajat sote-toimialojen järjestöverkostoista (lähinnä 

alueellisia, maakunnallisia ja valtakunnallisia järjestöjä, 
joilla työntekijöitä)

• Edustajat Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton 
järjestöneuvottelukunnasta (lähinnä alueellisia, 
maakunnallisia ja valtakunnallisia järjestöjä, joilla 
työntekijöitä)

• Edustaja(t) pelastustoimen järjestöverkosto(i)sta

• Edustajat seurakunnista

• Edustajat kuntien ja sote-keskusten 
järjestöyhdyshenkilöistä

• Edustajat sote-toimialueiden, sote-palvelualueiden 
ja pelastustoimen järjestöyhdyshenkilöistä

• Hyvinvointialueen virkamiehet

• Vetäjä: hyvinvointialueen järjestökoordinaattori

Mitä tehdään:

• Hyvinvointialue viestii järjestöille ja seurakunnille 
palveluista ja yhteistyömahdollisuuksista

• Järjestöt tekevät esitykset edustajistaan 
hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen työtä johtavaan työryhmään.

• Hyvinvointialue neuvottelee hyte-tavoitteista, 
toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta 
järjestöjen ja seurakuntien kanssa

• Järjestöt ja seurakunnat osallistuvat 
hyvinvointialueen hyvinvointikertomuksen ja –
suunnitelman laatimiseen ja arviointiin

• Hyvinvointialue, kunnat ja järjestöt sopivat 
järjestöjen toimintaedellytysten ja 
vaikuttamismahdollisuuksien tukemisen 
kokonaisuudesta ja työnjaosta valtuustokausittain
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Vuosittainen järjestöfoorumi (1-3krt/vuosi)

Ketkä kohtaavat:

• Eri alojen järjestöt ja yhdistykset (sekä 
vapaaehtois- että ammattilaisvoimin toimivia 
paikallisia, alueellisia, maakunnallisia ja 
valtakunnallisia järjestöjä)

• Seurakunnat

• Kuntien ja sote-keskusten 
järjestöyhdyshenkilöt

• Sote-toimialueiden, sote-palvelualueiden ja 
pelastustoimen järjestöyhdyshenkilöt

• Vetäjä: hyvinvointialueen 
järjestökoordinaattori

Mitä tehdään:

• Hyvinvointialue viestii järjestöille ja 
seurakunnille palveluista ja 
yhteistyömahdollisuuksista

• Järjestöt ja seurakunnat osallistuvat 
hyvinvointialueen hyvinvointikertomuksen ja 
–suunnitelman laatimiseen ja arviointiin

• Hyvinvointialue tiedottaa järjestöille 
toimintaedellytysten ja 
vaikuttamismahdollisuuksien tukemisesta

• Hyvinvointialue tukee järjestöjen ja 
seurakuntien oma-aloitteista asioiden 
suunnittelua ja valmistelua
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Järjestöyhteistyön foorumit

18* Vapaaehtoisjärjestöt mukana, muuten järjestöosallistujat lähinnä työntekijöitä

Eri alojen 

järjestöt

hyvinvoinnin 

teema-

verkostoissa

Sote-järjestö-

edustajat 

vaikuttamis-

toimielimissä

Järjestö-

edustajat 

hyte-ryhmässä

Huom. 

PELAn

foorumit 

puuttuvat!!!

Vuosittainen järjestöfoorumi

Kuntien ja sote-keskusten 
järjestötapaamiset

Sote-palvelualueiden 
järjestötapaamiset

Sote-toimialueiden 
järjestöverkostot

Hyvinvointialueen 
järjestöneuvottelukunta

• Kaikki järjestöt* ja seurakunnat sekä 
järjestöyhteistyötä koordinoivat työntekijät

• Kyseisessä kunnassa toimivat eri alojen 
järjestöt* ja seurakunnat

• Kyseisen kunnan ja sote-keskuksen työntekijät

• Kyseisen alueen sote- ja pela-järjestöt ja 
seurakunnat

• Kyseisen alueen sote- ja pela-työntekijät

• Kyseisen aihepiirin sote- ja pela-järjestöt ja 
seurakunnat

• Kyseisen aihepiirin sote- ja pela-työntekijät

• Edustajat hyte-, sote- ja pela-järjestöistä

• Edustajat hyvinvointialueen ja kuntien 
työntekijöistä



• Järjestöyhteistyö osana jokaisen ammattilaisen työtä (n. 17 000-18 000)

•Oman toimen ohella:
• Sote-keskusten järjestöyhdyshenkilöt (x)
• Sote-palvelualueiden järjestöyhdyshenkilöt (6)
• Sote-toimialueiden järjestöyhdyshenkilöt (6-7)
• Pelastustoimen alueelliset järjestöyhdyshenkilöt (6-7)???
• Pelastustoimen järjestöyhdyshenkilö(t) (1-2)???

•Kokopäiväinen työntekijä:
• Hyvinvointialueen järjestökoordinaattori (1)

Järjestöyhteistyön koordinaatio
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• Jotta sote-ammattilaisella olisi riittävät mahdollisuudet ja valmiudet tehdä 
järjestöyhteistyötä osana omaa asiakas- ja potilastyötään, hänen tulee saada riittävästi tukea 
mm. työvälineiden (mm. hyvinvointialueen verkkosivut, virtuaalinen sote-keskus ja 
sähköinen perhekeskus) sekä perehdytyksen ja koulutuksen avulla

• Erityisen paljon tietoa ja ymmärrystä järjestötoiminnasta tarvitsevat asiakas- ja 
palveluohjaajat sekä paljon palveluja tarvitsevien asiakasryhmien vastuutyöntekijät.

• Osalla sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista voi olla tiiviimpää yhteistyötä tiettyjen 
järjestöjen kanssa:
• Diagnoosikohtaiset yhdyshenkilöt (mm. muistihoitaja, diabeteshoitaja ja sydänhoitaja) toimivat tiiviissä 

yhteistyössä kyseistä diagnoosiryhmää edustavien järjestöjen kanssa 

• Teemakohtaiset yhdyshenkilöt (mm. elintapaohjaaja) toimivat tiiviissä yhteistyössä kyseiseen teemaan 
liittyvien järjestöjen kanssa

Järjestöyhteistyö osana jokaisen ammattilaisen 
työtä
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• Sote-keskukset: Paikallisia toimintayksikköjä, joiden määrä tarkentuu

• Sote-keskusten järjestöyhteistyön päämääränä on järjestöjen ja seurakuntien 
toiminnan tutuksi tekeminen sekä osallistuminen sote-keskuksen toimintaan

• Järjestöyhdyshenkilö
• Toimii yhdyshenkilönä järjestöille, jotka haluavat tehdä sote-keskuksen kanssa yhteistyötä
• Vie sote-palveluihin liittyviä asioita kunnissa järjestettäviin järjestötapaamisiin
• Tukee sote-keskuksen ja järjestöjen yhteisen toiminnan järjestämistä, mm. ryhmät ja 

tapahtumat 
• Perehdyttää yhdessä järjestöjen kanssa sote-keskuksen henkilöstöä järjestöjen 

tarjoamaan toimintaan sekä kokemustoiminnan toimintamallin hyödyntämiseen
• Välittää järjestöjen kokemustoimijoita oman sote-keskuksensa kehittämistyöhön

Sote-keskuksen järjestöyhdyshenkilö
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• Sote-palvelualueet: Koillismaa, Oulu, Oulunkaari, Lakeus, Rannikko, Oulun 
eteläinen

• Sote-palvelualueilla järjestöyhteistyön päämääränä on sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen ja seurakuntien toiminnan näkyväksi tekeminen sosiaali- ja 
terveyspalveluiden ammattilaisille kuten asiakas- ja palveluohjaajille

• Sote-palvelualueen järjestöyhdyshenkilö 
• Kutsuu koolle oman alueensa järjestötapaamisen 
• Perehdyttää yhdessä järjestöjen kanssa sote-palvelualueen henkilöstöä järjestöjen 

tarjoamaan toimintaan sekä kokemustoiminnan toimintamallin hyödyntämiseen
• Välittää järjestöjen kokemustoimijoita oman sote-palvelualueensa kehittämistyöhön
• Toimii yhteistyössä järjestöjen keskinäistä yhteistyötä alueellisesti koordinoivien ja 

tukevien järjestöjen kanssa

Sote-palvelualueen järjestöyhdyshenkilö
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• Sote-toimialueet: Erityistason, Ikäihmisten, Perheiden, Terveyden ja 
sairaanhoidon palvelut ja Vammaisten palvelut sekä Kuntoutus

• Sote-toimialueiden järjestöyhteistyön päämääränä on sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen ja seurakuntien osallistuminen hyvinvointialueen ja erityisesti 
sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen sekä järjestöjen ja seurakuntien 
yleishyödyllisen toiminnan näkyminen hyvinvointialueen palveluketjuissa

• Sote-toimialueen järjestöyhdyshenkilö 
• Kutsuu koolle oman sote-toimialueensa järjestöverkoston 
• Perehdyttää yhdessä järjestöjen kanssa sote-toimialueen henkilöstöä järjestöjen 

tarjoamaan toimintaan sekä kokemustoiminnan toimintamallin hyödyntämiseen
• Välittää järjestöjen kokemustoimijoita oman sote-toimialueensa kehittämistyöhön.

Sote-toimialueen järjestöyhdyshenkilö
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• Järjestökoordinaattorin tehtävänä on huolehtia hyvinvointialueen järjestöyhteistyön 
kokonaisuuden koordinoimisesta sekä järjestöyhteistyöhön liittyvien lakisääteisten 
velvollisuuksien toteutumisesta:
• Huolehtii siitä, että järjestöyhteistyö näkyy hyvinvointialueen strategisissa ja operatiivisissa asiakirjoissa 

ja sitä toteutetaan järjestöyhteistyösuunnitelman mukaisesti

• Koordinoi ja tukee hyvinvointialueen henkilöstön perehdyttämistä ja kouluttamista järjestötoiminnan ja 
-yhteistyön toimintamallien hyödyntämiseen liittyen

• Tukee omalla asiantuntemuksellaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen 
järjestöyhteistyötä koordinoivia henkilöitä 

• Toimii yhteistyössä kuntien järjestöyhteistyötä koordinoivien henkilöiden kanssa

• Toimii yhteistyössä järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä maakunnallisesti että alueellisesti 
koordinoivien ja tukevien järjestöjen kanssa

• Vastaa siitä, että vuotuisissa neuvotteluissa Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa voidaan käsitellä 
hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa tekemää yhteistyötä

Hyvinvointialueen järjestökoordinaattori
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Järjestöyhteistyötä tekevien yhteistyö

25

Järjestöyhteistyö osana jokaisen 
ammattilaisen työtä

Sote-keskuksen sisäinen yhteistyö

Paikallis- ja aluetason yhteistyö

Maakunta- ja aluetason yhteistyö

Järjestöyhteistyön johtaminen ja tuki

• Sote-ammattilaiset

• Pela-ammattilaiset

• Sote-keskuksen järjestöyhdyshenkilö

• Sote-keskuksen hyte-yhdyshenkilö

• Teema- ja diagnoosikohtaiset yhdyshenkilöt

• Asiakas- ja palveluohjaajat

• Hyvinvointialueen järjestökoordinaattori

• Sote-palvelualueen järjestöyhdyshenkilöt

• Pelastustoimen alueelliset järjestöyhdyshenkilöt

• Sote-keskusten järjestöyhdyshenkilöt

• Kuntien järjestöyhdyshenkilöt

• Hyvinvointialueen järjestökoordinaattori

• Sote-toimialueiden järjestöyhdyshenkilöt

• Sote-palvelualueiden järjestöyhdyshenkilöt

• Pelastustoimen järjestöyhdyshenkilöt

• Pelastustoimen alueelliset järjestöyhdyshenkilöt

• Hyvinvointialueen järjestökoordinaattori



Järjestöille viestiminen

•Hyvinvointialue viestii 
•palveluista, 
• taloudesta, 
• valmistelussa olevista asioista ja niitä 

koskevista suunnitelmista, 
• asioiden käsittelystä, 
•päätösten valmisteluun 

osallistumisesta ja vaikuttamisesta, 
• tehdyistä päätöksistä ja 
•päätösten vaikutuksista järjestöille ja 

yhdistyksille

•Viestintää toteutetaan 
•edellä kuvatuilla 
järjestöyhteistyön foorumeilla 
•hyvinvointialueen sähköisissä 
kanavissa, mm. nettisivut, 
sosiaalinen media, uutiskirje
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• Järjestöjen osallistumista kehittämistyöhön mahdollistetaan viestinnän avulla, kaikille asukkaille avoimilla 
foorumeilla sekä edellä kuvatuilla järjestöyhteistyön foorumeilla

• Osallistumista mahdollistetaan myös mm. seuraavin tavoin: 
• Järjestöt voivat tuottaa tietoa kohderyhmänsä hyvinvoinnista ja hyvinvoinnin vajeista mm. valtuustokausittain 

toteutettavaan Meidän arkemme ja elämämme -kyselyyn vastaamalla.

• Järjestöt voivat osallistua hyvinvointialueen palveluihin liittyvien ideoiden tuottamiseen sähköisellä 
yhteiskehittämisalustalla

• Sote-toimialueiden järjestöverkostot sekä palveluntuottajajärjestöjen verkosto voivat nimetä omat edustajansa 
innovaatioyhdyshenkilöiksi ja osallistua näin ideoiden yhteiskehittämiseen yhteiskehittämisalustalla

• Järjestöverkostot voivat nimetä edustajiaan hyvinvointialueen palveluiden kehittämistyöryhmiin

• Hyvinvointialue hyödyntää palvelujen kehittämisessä sosiaali- ja terveysjärjestöjen koulutettuja kokemustoimijoita 
Pohjois-Pohjanmaan kokemustoimintamallin mukaisesti 

• Hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostojen muodostamisprosessissa huolehditaan siitä, että neuvostojen 
kokoonpanoihin sisältyy riittävä määrä edustusta hyvinvointialueella toimivista järjestöistä

• Hyvinvointialue myöntää sosiaali- ja terveysjärjestöille avustuksia

Järjestöjen osallistuminen kehittämistyöhön
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• Hyvinvointialue voi tukea asukkaita edustavien järjestöjen oma-aloitteista asioiden 
suunnittelua ja valmistelua

• Tuki voi liittyä mm. hyvinvointialueen strategiaa toteuttavien ohjelmien tai 
hyvinvointisuunnitelman mukaisten järjestön toteuttamien toimenpiteiden suunnitteluun ja 
valmisteluun

• Järjestöjen oma-aloitteisen asioiden suunnittelun tukemista voisi toteuttaa mm. seuraavilla 
tavoilla:
• Selkeä ja helposti ymmärrettävä viestintä 

• Järjestöjen toiminnasta tiedottaminen

• Järjestöjen keskinäisen yhteistyön edistäminen

• Toimitilat ja avustukset

• Ihimiset.fi-palveluun liittyvä yhteistyö ja avustus

• Sähköinen alusta (tietoalusta, verkostotyön väline, projektinhallintatyökalu, viestintäalusta)

• Yhteiset koulutukset

Järjestöjen suunnittelun ja valmistelun tuki
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•Hyvinvointialue tukee järjestöjen toimintaedellytyksiä ja 
vaikuttamismahdollisuuksia mm. seuraavilla tavoilla
•Avustusten myöntäminen järjestöille
•Toimitilojen tarjoaminen järjestöjen käyttöön
•Asukkaiden ohjaaminen järjestötoimintaan
•Asiantuntija-avun antaminen

Järjestöjen toimintaedellytysten tukeminen
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• Järjestöjen jalkautuminen sote-keskuksiin edellyttää sitä, että niiden 
tarvitsemat tilat ovat niiden maksuttomassa käytössä

•Tilatarpeita järjestöillä olisi ainakin seuraavanlaiseen toimintaan:
• Esteetön, kiinteä järjestöpiste keskeisellä paikalla mm. POPup-tapahtumien, 

esim. teemapäivien ja -viikkojen järjestämisen mahdollisuus (esim. Sydänviikko)
•Huone, jossa voi kokoontua vertaisryhmällä ja jota voidaan hyödyntää myös 

virka-ajan ulkopuolella

•Hyvinvointialue tarjoaa hallinnassaan olevia toimitiloja mahdollisuuksien 
mukaan järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan käyttöön tilojen 
käyttöohjeiden mukaisesti.

Tilat järjestöjen käytössä
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Hyvinvointialueen kumppanuusavustukset 
sote-järjestöille

• STEA- tai ESR-avustusta saava toiminta, 
johon vaaditaan hyvinvointialueen 
omarahoitusosuus

• Kumppanuusavustuksissa huomioidaan 
toiminnan jatkuvuus myös hankeajan 
jälkeen

• Muuten samat kriteerit kuin toiminta-
avustuksissa

• Ei voi hakea, vaan niistä neuvotellaan 
järjestöjen kanssa aina erikseen

Hyvinvointialueen toiminta-avustukset sote-
järjestöille

• Sote-järjestöjen ammatillisesti johdettu 
toiminta

• Järjestöt voivat hakea avustuksia yhdessä 
ja toteuttaa toimintaa yhteisvastuullisesti

• Palvelee koko hyvinvointialueen tai 
useamman sote-palvelualueen asukkaita 
asukkaiden palvelutarpeiden mukaisesti

• Vastaa hyvinvointialueen asukkaiden 
hyvinvoinnin vajeisiin

• Toteuttaa hyvinvointialueen 
hyvinvointisuunnitelman strategisia 
painopisteitä

• Täydentää hyvinvointialueen 
järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja 
terveyspalveluja

• Haetaan vuosittain sähköisellä haulla 
avustusohjeen mukaisesti

• Avustuksia ei ole mahdollista hakea 
samaan toimintaan sekä hyvinvointialueelta 
että kunnalta

Kuntien järjestöavustukset eri alojen 
järjestöille

• Kunnat avustavat järjestöjä kunnassa 
sovittujen järjestöavustuskriteerien ja 
sopimusten mukaisesti. 

• Kunnat voivat myöntää tukea kaikkien 
toimialojen järjestöille, myös sote-
yhdistyksille

• Kunnat voivat myöntää tukea kuntaan 
rekisteröityneille mutta myös muille 
kunnassa toimintaa toteuttaville järjestöille

Hyvinvointialueen järjestöavustusmalli

• Hyvinvointialue, kunnat ja järjestöt neuvottelevat vuosittain hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, 

toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta  

• Hyvinvointialue, kunnat ja järjestöt neuvottelevat valtuustokausittain järjestöjen toimintaedellytysten ja 

vaikuttamismahdollisuuksien tukemisen periaatteista ja työnjaosta



•Hyvinvointialue viestii järjestöjen yleishyödyllisestä toiminnasta alueen asukkaille 
mm. sisällyttämällä järjestötoiminnan Ihimiset.fi-palvelun rajapintojen avulla 
osaksi verkkosivujaan sekä virtuaalista sote-keskusta ja sähköistä perhekeskusta

• Järjestöjen tarjoamaa yleishyödyllistä toimintaa nostetaan esiin myös mm. 
hyvinvointialueen sosiaalisessa mediassa ja uutiskirjeessä sekä sote-keskusten 
info- ja ilmoitustauluilla

• Sote-ammattilaiset ohjaavat asukkaita yleishyödylliseen järjestötoimintaan mm. 
asiakas- ja palveluohjauksessa sekä muussa asiakas- ja potilastyössä

• Sote-ammattilaiset tarjoavat järjestöille asiantuntija-apua mm. jalkautumalla 
järjestöjen järjestämiin vertaisryhmiin, kerhoihin ja tapahtumiin jakamaan tietoa 
hyvinvointialueen palveluista sekä kuulemaan palvelujen käyttäjien kokemuksia 
palvelujen toimivuudesta ja kehittämistarpeista

Muu toimintaedellytysten tukeminen
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•Hyvinvointialueen järjestöyhteistyöasiakirja: 
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/hyvinvointialueen-
jarjestoyhteistyoasiakirja

Innokylään kuvattu toimintamalli
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•Valmisteluun osallistuneet tahot voivat kommentoida nyt esiteltyä ja 
Ihimiset.fi-sivustolta löytyvää luonnosta vastaamalla sähköiseen kyselyyn 
16. tammikuuta 2022 mennessä: https://bit.ly/luonnoskommentointi

•Muista mahdollisista osallistumistavoista viestitään vuoden 2022 aikana 
erikseen

•Lämmin kiitos valmisteluun tähän mennessä osallistuneille!

Mitä seuraavaksi?

https://bit.ly/luonnoskommentointi


Kysymyksiä ja keskustelua


