
Päijät-Hämeen 

kumppanuusfoorumi

25.8.2022



Tavoitteemme 

tänään

• keskustelu 
järjestöneuvottelu-
kunnan perustamisen ja 
nimeämisen tilanteesta

• järjestöyhteistyön mallin 
käsittely

• valmistelun 
tilannekatsaus



Agenda

1. Tilaisuuden avaus
2. Järjestöneuvottelukunnan kokoonpano
3. Järjestöyhteistyön malli
4. Valmistelun eteneminen
5. Tilaisuuden päätös



Järjestöyhteistyö hyvinvointialueen 

tehtävänä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021, 7 §)

Hyvinvointialueen on toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä 
alueensa kuntien kanssa ja tuettava niitä asiantuntemuksellaan. 

Lisäksi hyvinvointialueen on tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä 
hyvinvointialueen alueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden 
julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. 

Sen on myös edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen 
toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Hyvinvointialueen on neuvoteltava vähintään kerran vuodessa yhdessä alueensa kuntien 
sekä muiden edellä tässä momentissa mainittujen hyvinvointialueen alueella hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämistyötä tekevien toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä 
koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta.



Tätä me tavoittelemme yhdessä



Järjestö-

neuvottelukunta

Hyvinvointialueen 

järjestöyhteistyön toimielin



Järjestöneuvottelukunnan kokoonpano

• Järjestöedustajat 10 jäsentä + varajäsenet

• Hyvinvointialue 2 jäsentä + varajäsenet

• Päijät-Hämeen liitto 1 jäsen + varajäsen

• Oppilaitokset 1 jäsen + varajäsen

• Yritykset 1 jäsen + varajäsen

• Uskonnolliset yhteisöt 1 jäsen + varajäsen



Verkostojen järjestöedustajat

Lapset, perheet ja nuoret

Ikäihmiset ja omaishoito

Potilas- ja vammaistyö

Mielenterveys ja päihdetyö

Liikunta ja urheilu

Työllisyys ja hanketoiminta

Kylä- ja vapaaehtoistoiminta

Kulttuuri ja harrastustoiminta

Palvelutoiminta ja yhteiskunnallinen yrittäjyys

Turvallisuus ja varautuminen

10 jäsentä + henkilökohtaiset varajäsenet



Järjestöneuvottelukunnan käynnistäminen

Kumppanuus-

foorumi 

19.5.2022

Hyvinvointialueen 

johtoryhmä

9.8.2022

Kumppanuus-

foorumi 

25.8.2022

Nimeämis-

pyynnöt 

30.9. asti

Toimintasääntö



Kysymyksiä keskustelun pohjaksi koskien 

järjestöneuvottelukuntaa

Voitte kommentoida ja keskustella ääneen tai kirjoittaa 

kommenttinne Teams keskusteluun

Mitkä ovat järjestöedustajan tärkeimmät tehtävät?

Miten järjestöneuvottelukunnan roolia voidaan vahvistaa?



Järjestöyhteistyön 

malli

Kivijalka hyvinvointialueen 

järjestöyhteistyölle



Järjestöyhteistyön mallin tarkoitus

1. Edistää hyvinvointialueen ja järjestöjen yhteistyötä ja 
vuorovaikutusta

2. Edistää järjestöjen toimintaedellytyksiä ja 
vaikuttamismahdollisuuksia

3. Tiivistää neuvottelumahdollisuuksia hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, 
yhteistyöstä ja seurannasta

4. Lisää järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja 
päijäthämäläisten hyvinvointia

=> Täyttää lain 612/2021 velvoitteen



Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestöyhteistyön malli

2. YHTEISTYÖSOPIMUKSET, ei rahallista avustusta

o Hankkeiden aiesopimukset, ohjausryhmien jäsenyydet ja muut jäsenyydet 

o Sovittujen verkostojen koordinointi ja kehittämisyhteistyöryhmät  

o Asiantuntijayhteistyö, työparityö ja asiantuntijavaihdot

3. KUMPPANUUSAVUSTUKSET, järjestöavustus

o Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä täydentävä ja rikastava 

järjestölähtöinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kohdentuva 

toiminta.

4. YHTEISKEHITTÄMISEN AVUSTUKSET, järjestöavustus

Alueellisen hyvinvointisuunnitelman kärkien mukaisten 

teemojen tarvelähtöinen yhteiskehittäminen

o Yhteistoimintojen pilotointi ja juurruttaminen

o Hankkeiden omarahoitusosuudet

1. TOIMINNALLINEN YHTEISTYÖ, ei rahallista avustusta

o Tila-, tapahtuma- ja viestintäyhteistyön käytännöt

o Järjestöyhteistyön rakenne: järjestöneuvottelukunta, Kumppanuusfoorumi ja verkostot

o Järjestökoordinaattori ja yhteyshenkilöt hyvinvointialueella ja järjestöissä

o Asiakasohjaus järjestöihin ja tiedotus järjestötoiminnasta

Hyvinvointialue tiivistää 

yhteistyötä ja yhteisiä 

neuvotteluita sekä edistää 

hyvinvoinnin, terveyden ja 

turvallisuuden edistämistyötä 

tekevien järjestöjen 

toimintaedellytyksiä ja 

vaikuttamismahdollisuuksia 

hyvinvoinnin ja 

terveyden 

edistämisessä.
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Järjestöyhteistyön mallin yhteiskehittäminen

Kyselyt

kunnille ja 

järjestöille

Muiden 

maakuntien 

mallit

Kuntien 

jakamat 

avustukset

Kumppanuus-

foorumi 

25.8. 2022

Hyvinvointialueen 

johtoryhmä

9.8.2022

Työ-

valiokunta 

24.8.2022

Budjettivaraus

PHHYKYn

yhteistyö-

sopimukset

Lakimies

=> avustussääntö

Viestintä

Hakumenettelyn 

valmistelu

Mallin muokkaaminen ja 

täydentäminen

MATERIAALIN KOKOAMINEN



Kysymyksiä keskustelun pohjaksi koskien 

järjestöyhteistyön mallia

Voitte kommentoida ja keskustella ääneen tai kirjoittaa 

kommenttinne Teams keskusteluun

Mitä järjestöyhteistyön mallissa tulisi vielä huomioida?

Miten yhteistyömalli hyödyntäisi järjestöjä parhaalla mahdollisella tavalla 
(millainen tuki, apu tai tieto olisi hyödyllisintä)?



Valmistelun 

eteneminen

Kyselystä nousi esille

• Toimintaedellytykset

• Vaikuttamismahdollisuudet

• Yhteiskehittäminen



Järjestöt toivovat hyvinvointialueelta tukea 

hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen

Vaikuttamis-

mahdollisuuksia

Arvos-

tusta

Kuulemista ja 

asiantuntijuuden

tunnustamista

Toimintaedellytyksiä

Tiloja

Yhteistyötä

Verkostoja

Viestintää

Yhteisiä 

tapahtumia
Avustuksia

Yhteistyön

rakenne

Kumppanuus-

sopimuksia

Yhteis-

kehittämistä

Osallistumis-

mahdollisuuksia

Läpinäkyvyyttä 

ja avoimuutta

Koordinointia

Yhteis-

suunnittelua



Yhdistysten ja järjestöjen kannattaa nyt …

• Syöttää tiedot Lähellä.fi valtakunnalliselle sivustalle 

palveluohjauksen ja –neuvonnan mahdollistamiseksi

• Seurata paijatha.fi  sivuilta valmistelua ja  järjestöille-

sivulta järjestöyhteistyön etenemistä

• Osallistua Kumppanuusfoorumin tapaamisiin

• Tiivistää yhdistysten ja järjestöjen verkostoyhteistyötä

• Kiteyttää verkostojen tehtävät hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisessä



Seuraava 

kumppanuus-

foorumi 

13.10.2022 

klo 14-16

• Palvelustrategian 

käsittely

• Avustussäännön 

käsittely



Kiitos yhteistyöstä!

Tapaamisiin lokakuussa!

minna.veistila@phhyky.fi, helena.haaja@phhyky.fi 




