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Minkä tulee olla kunnossa?

• Järjestöjen ja seurakuntien toiminnan tulee olla mukana palveluketjuissa ja –kokonaisuuksissa

• Järjestöjen ja seurakuntien toiminnan tulee löytyä digitaalisesti ”yhdestä paikasta”

• Digitaalisen tiedon tulee integroitua hyvinvointialueen omiin digitaalisiin palveluihin

• Työntekijöiden tulee saada perehdytystä järjestöjen ja seurakuntien toimintaan 

• Työntekijöillä tulee olla työvälineitä järjestöjen ja seurakuntien toimintaan ohjaamiseen

• Työntekijöiden tulee saada tukea järjestöjen ja seurakuntien kanssa tehtävään yhteistyöhön

• Järjestöjen ja seurakuntien kanssa tehtävälle yhteistyölle tulee olla sovitut pelisäännöt ja 

yhteistyötä tulee koordinoida



Palveluketjujen 
kuvaaminen
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Järjestöjen ja seurakuntien toiminta 
palveluketjuissa

Kotona

kaikki 

hyvin

Oireet alkavat tai 

huoli herää

Sähköiset 

kanavat

Yhteys 

ammattilaiseen tai 

palveluun

Hoidossa tai 

palvelussa

Hoito tai palvelu 

päättyy

Toimiva arki 

kotona

• Arjen tukipalvelut

• Harrastukset ja 

harrastustoiminta 

• Koulutus, tilaisuus 

ja kurssi

• Leirit, retket ja 

matkat

• Oleskelu, virkistys 

ja ajanvietto 

• Oppaat ja julkaisut 

• Ryhmät ja kerhot

• Tilaisuudet, 

tapahtumat ja 

luennot

• Arjen tukipalvelut

• Ohjaus, neuvonta ja 

kriisityö

• Oppaat ja julkaisut 

• Ryhmät ja kerhot 

• Ryhmätoiminta

• Tilaisuudet, 

tapahtumat ja 

luennot

• Vertaistuki 

• Ystävä- ja 

tukihenkilötoiminta 

• Arjen tukipalvelut

• Koulutus, tilaisuus ja 

kurssi

• Ohjaus, neuvonta ja 

kriisityö

• Oleskelu, virkistys ja 

ajanvietto 

• Oppaat ja julkaisut 

• Ryhmät ja kerhot

• Vertaistuki 

• Arjen tukipalvelut

• Koulutus, tilaisuus ja 

kurssi

• Ohjaus, neuvonta ja 

• kriisityö

• Oppaat ja julkaisut 

• Ryhmät ja kerhot 

• Ryhmätoiminta

• Vertaistuki 

• Ystävä- ja 

tukihenkilötoiminta 

• Arjen tukipalvelut

• Koulutus, tilaisuus ja 

kurssi

• Ohjaus, neuvonta ja 

kriisityö

• Oppaat ja julkaisut

• Ryhmät ja kerhot 

• Ryhmätoiminta

• Vertaistuki 

• Ystävä- ja 

tukihenkilötoiminta 

• Arjen tukipalvelut

• Leirit, retket ja matkat

• Ohjaus, neuvonta ja 

kriisityö

• Oleskelu, virkistys ja 

ajanvietto 

• Oppaat ja julkaisut 

• Ryhmät ja kerhot

• Ryhmätoiminta

• Vertaistuki 

• Ystävä- ja 

tukihenkilötoiminta 

• Arjen tukipalvelut

• Harrastukset ja 

harrastustoiminta 

• Koulutus, tilaisuus ja 

kurssit

• Leirit, retket ja 

matkat 

• Ohjaus, neuvonta ja 

kriisityö

• Oleskelu, virkistys ja 

ajanvietto 

• Oppaat ja julkaisut 

• Ryhmät ja kerhot 

• Ryhmätoiminta 

• Tilaisuudet, 

tapahtumat ja 

luennot

• Vertaistuki 

• Ystävä- ja 

tukihenkilötoiminta

Matalan kynnyksen toiminnat 

(Lähellä.fi/Pohteen tapahtumakalenteri, hyte-palvelutarjotin ja digitaalinen sote-keskus)

Sosiaali- ja terveyspalvelut (Suomi.fi/Pohteen nettisivut ja digitaalinen sote-keskus) 

• Sosiaalipalvelut

• Terveyspalvelut



Digitaaliset 
palvelut ja 
rajapinnat



Palvelu on suunnattu yhdistysten
ja yhteisöjen edustajille, jotka
haluavat osallistujia toimintaansa
ja tarvitsevat aktiiveja ja 
vapaaehtoisia. 

Asukkaat ja asiakastyötä tekevät
löytävät palvelusta tietoa
yhdistysten tarjoamasta tuesta ja 
toiminnasta. 

Lähellä.fi-palvelun tarkoituksena on 
helpottaa ihmisten hakeutumista
hyvinvointia ja terveyttä edistävän
yhdistystoiminnan pariin. 

Palvelu kokoaa yhdistysten ja 
muiden yleishyödyllisten toimijoiden
toimintaa yhteen paikkaan. 
Palvelu on osa valtakunnallista
Lähellä.fi –verkostoa. 

Kaikki järjestöjen tarjoama toiminta lähelläsi, yhdessä osoitteessa

Palvelu voidaan integroida julkisiin
järjestelmiin, jolloin syötetyt tiedot
ovat heti ammattilaisen käytössä
(PTV yhteensopivuus). 

Olisipa 

minulla 

tekemistä! 
Perhe-

keskus

Varhais-

kasvatus

Terveys-

keskus

Kela 

AsukasIkäneuvola



Pohteen digitaaliset palvelut

• Lähellä.fi-rajapinta tuo järjestöjen ja seurakuntien toiminnan Pohteen

tapahtumakalenteriin: https://tapahtumat.pohde.fi/fi-FI

• Järjestöjen ja seurakuntien digitaaliset palvelut näkyvät Pohteen digitaalisessa 

sote-keskuksessa: https://digitaalinensotekeskus.pohde.fi/aihealue/jarjestojen-ja-

seurakuntien-toiminta-ja-palvelut/?as=t

• Seuraavien vuosien aikana rakentuvalle hyvinvoinnin edistämisen 

palvelutarjottimelle (RRP2-hanke) tuodaan järjestöjen ja seurakuntien toiminta 

Lähellä.fi-rajapinnan kautta
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http://lähellä.fi/
https://tapahtumat.pohde.fi/fi-FI
https://digitaalinensotekeskus.pohde.fi/aihealue/jarjestojen-ja-seurakuntien-toiminta-ja-palvelut/?as=t
https://www.lahella.fi/
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Työntekijöiden 
perehdytys



Mitä järjestöt ja 
seurakunnat tekevät 

asukkaiden hyvinvoinnin 
edistämiseksi?

Asuminen, ympäristö ja luonto

• Avoimet kohtaamispaikat

• Asumisohjaus

• Tuettu asuminen

Oppiminen ja kasvu ihmisenä

• Koulutukset ja kurssit

• Opintopiirit ja –kerhot

• Varhaiskasvatuspalvelut

Arjen raha-asiat

• Matalan kynnyksen neuvonta ja ohjaus

• Ruoka-apu ja muu aineellinen apu

Suhteet toisiin ihmisiin ja mahdollisuus 

osallistua ja vaikuttaa

• Matalan kynnyksen neuvonta ja ohjaus

• Avoimet kohtaamispaikat

• Ystävä- ja tukihenkilötoiminta

• Etsivä ja löytävä työ

• Vapaaehtoistyön koordinointi ja tuki

• Vapaaehtoistehtävät

• Kansalaistaitojen vahvistaminen

• Asiantuntija-, tiedontuotanto- ja tiedotuspalvelut

• Verkosto- ja kumppanuustyö

• Verkostojärjestöjen tuki

Työ ja valmius työelämään

• Palkkatyö ja palkkatuettu työ

• Kuntouttava työtoiminta

• Sosiaalinen kuntoutus

• Omaishoitajalomitus

• Työkokeilut ja –harjoittelut

• Lastenhoitajien koulutus ja välitys

Mielen hyvinvointi ja mahdollisuus elää 

omannäköistä elämää

• Matalan kynnyksen neuvonta ja ohjaus

• Keskusteluapu ja -tuki

• Vertaistoiminta

• Kriisiauttaminen

• Sopeutumisvalmennus

• Terveyspalvelut

Ruoka, liikkuminen ja lepo

• Elintapaohjaus ja -neuvonta

• Toimintakykyä tukevat ryhmät

Vapaa-aika ja kulttuurihyvinvointi

• Liikunta-, harraste- ja kulttuuriryhmät

• Virkistystoiminta

• Vapaaehtoistyön koordinointi ja tuki

• Vapaaehtoistehtävät

Turvallisuus

• Pelastustoiminta

• Turvallisuuden edistäminen ja onnettomuuksien 

ehkäisy

Päihteet ja riippuvuudet

• Matalan kynnyksen neuvonta ja ohjaus

• Keskusteluapu ja -tuki

• Vertaistoiminta

• Terveyspalvelut

Fyysinen terveys

• Liikunta-, harraste- ja kulttuuriryhmät

• Toimintakykyä tukevat ryhmät

• Sopeutumisvalmennus

• Terveyspalvelut
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Miten ohjata yleishyödyllisen 
toiminnan pariin -työväline

Toimenpide Satunnaisia palveluja 

tarvitsevat palvelu-

järjestelmässä 

omatoimisesti toimivat 

asiakkaat

Satunnaisia palveluja 

tarvitsevat palvelu-

järjestelmässä 

toimimiseen tukea 

tarvitsevat asiakkaat

Laaja-alaisesti tai paljon

palveluja tarvitsevat 

palvelujärjestelmässä 

omatoimisesti toimivat 

asiakkaat

Laaja-alaisesti tai paljon

palveluja tarvitsevat 

palvelujärjestelmässä 

toimimiseen tukea 

tarvitsevat asiakkaat

Ota asiakkaan kanssa järjestöjen ja seurakuntien toiminta 

puheeksi.

X X X X

Etsikää yhdessä sopivaa tukea tai toimintaa Lähellä.fi-

verkkopalvelusta. Tulosta materiaali asiakkaalle.

X X X X

Soittakaa tai lähettäkää yhdessä viesti toiminnan järjestäjälle 

ja kysykää lisätietoa.

X X

Auta asiakasta ilmoittautumaan toimintaan. X X

Mikäli Lähellä.fi-palvelusta ei löydy sopivaa tukea tai 

toimintaa, soittakaa tai lähettäkää yhdessä viesti 

järjestöneuvojalle tai sairaalassa OLKA-toimintaan, joka auttaa 

asiakasta sopivan toiminnan löytämisessä.

X X X X

Mikäli Lähellä.fi-palvelusta ei löydy sopivaa keskustelutukea, 

etsikää yhdessä sopivaa tukimuotoa Tukinet.net tai 

Hyvakysymys.fi-palveluista.

X X

Ota asiakkaan luvalla yhteys järjestön tai seurakunnan 

edustajaan tai pyydä edustajaa mukaan asiakaskäynnille.

X X

Mene asiakkaan kanssa tutustumaan järjestön tai 

seurakunnan toimintaan.

X X

Kirjaa tehty ohjaus, toimenpiteet ja suunnitelmat asiakas- ja 

potilastietojärjestelmään.

X X X X
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Järjestöyhdys-
henkilöiden 
rooli



Sosiaali- ja terveyspalvelut:

• Sote-keskus: järjestöyhdyshenkilöt (OTO) 

ja tapaamiset kunnissa

• Sote-toimialue: järjestöyhdyshenkilöt (OTO) 

ja maakunnalliset järjestöverkostot

Pelastustoimi:

• Vastuualue: alueelliset järjestöyhdyshenkilöt 

(OTO) ja mahdolliset järjestötapaamiset

• Palvelualue: ennaltaehkäisevän työn ja 

pelastustoiminnan järjestöyhdyshenkilöt 

(OTO) ja mahdolliset järjestötapaamiset 
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Luonnos yleishyödyllisen 
toiminnan yhteistyörakenteista

Järjestämistoiminta:

Järjestötyön koordinaattori, 

edustuksellinen yhteistyöryhmä sekä avoimet järjestöfoorumit

Alueelliset osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattorit (OTO)

Kaikki palvelut: Yhteistyö osana jokaisen ammattilaisen työtä



Järjestötyön koordinaattorin 
tehtävänä esimerkiksi

• Huolehtii hyvinvointialueen yleishyödyllisen järjestö- ja seurakuntayhteistyön 

koordinoimisesta ja lakisääteisten velvollisuuksien toteutumisesta. 

• Koordinoi ja tukee hyvinvointialueen päättäjien ja henkilöstön perehdyttämistä

järjestötoimintaan ja -yhteistyöhön sekä vapaaehtoistoiminnan toimintamalleihin. 

• Tukee sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestöyhteistyötä sekä 

vapaaehtoistoimintaa koordinoivia henkilöitä. 

• Järjestöyhdyshenkilöt: https://pohde.fi/tietoa-meista/yhteistyo-ja-kumppanit/jarjestot-ja-

seurakunnat/jarjestoyhdyshenkilot/
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https://pohde.fi/tietoa-meista/yhteistyo-ja-kumppanit/jarjestot-ja-seurakunnat/jarjestoyhdyshenkilot/


Alueellinen osallisuus-, yhdyspinta-
ja hyvinvointikoordinaattorien 
tehtävänä esimerkiksi 

• Toimii omalla maantieteellisellä alueellaan hyvinvointialueen yhteyshenkilönä ja 

asiantuntijana osallisuuteen, yhdyspintatoimintaan ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen 

liittyvissä asioissa.

• Tukee alueensa kuntien hyvinvointiryhmien ja hyvinvointi- ja järjestöyhdyshenkilöiden 

työtä.

• Koordinoi ja/tai tukee alueellaan kuntien, yritysten, yleishyödyllisten yhteisöjen ja muiden 

toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä osallisuuden, yhdyspintatoiminnan ja hyvinvoinnin 

edistämisessä.

• Järjestöyhdyshenkilöt: https://pohde.fi/tietoa-meista/yhteistyo-ja-kumppanit/jarjestot-ja-

seurakunnat/jarjestoyhdyshenkilot/
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https://pohde.fi/tietoa-meista/yhteistyo-ja-kumppanit/jarjestot-ja-seurakunnat/jarjestoyhdyshenkilot/


Sote-toimialueen 
järjestöyhdyshenkilön 
suunniteltu toimenkuva

• Yhteistyön tavoitteena on järjestöjen ja seurakuntien osallistuminen sosiaali- ja terveyspalvelujen 

kehittämiseen sekä niiden yleishyödyllisen toiminnan näkyminen palveluketjuissa

• Järjestöyhdyshenkilö 

• toimii toimialueensa järjestöyhteistyön koordinoijana kutsumalla koolle oman toimialueensa 

järjestöverkoston yhdessä järjestöjen nimeämän yhdyshenkilön kanssa (noin 4krt/v)

• mahdollistaa toimialueensa henkilöstön perehtymistä järjestöjen ja seurakuntien tarjoamaan 

yleishyödylliseen toimintaan 

• välittää sosiaali- ja terveysjärjestöjen kokemustoimijoita oman toimialueensa kehittämistyöhön

• voi toimia myös järjestötyön koordinaattorin työparina neuvoteltaessa hakijoiden kanssa hyvinvointialueen 

kumppanuusavustuksista

• Ks. Innokylä: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/maakunnalliset-jarjestoverkostot-

hyvinvointialueyhteistyossa15

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/maakunnalliset-jarjestoverkostot-hyvinvointialueyhteistyossa


Sote-keskuksen 
järjestöyhdyshenkilön 
suunniteltu toimenkuva

• Yhteistyön tavoitteena on järjestöjen ja seurakuntien toiminnan tutuksi tekeminen sote-keskuksen 

henkilökunnalle, asiakkaille ja potilaille sekä järjestöjen ja seurakuntien osallistuminen sote-

keskuksen toimintaan ja toiminnan kehittämiseen

• Järjestöyhdyshenkilö

• toimii yhdyshenkilönä järjestöille ja seurakunnille, jotka haluavat toimia sote-keskuksessa tai tehdä sote-

keskuksen kanssa yhteistyötä, ja koordinoi tätä yhteistyötä sote-keskuksessa

• mahdollistaa sote-keskuksen henkilöstön perehtymistä järjestöjen ja seurakuntien tarjoamaan toimintaan

• välittää sosiaali- ja terveysjärjestöjen kokemustoimijoita oman sote-keskuksensa kehittämistyöhön

• yhteistyössä kunnan järjestöyhdyshenkilön kanssa vie sote-palveluihin liittyviä asioita kunnassa 

järjestettäviin järjestötapaamisiin (noin 2krt/v)

• Ks. Innokylä: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/sote-keskuksen-jarjestoyhdyshenkilon-toimenkuva
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https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/sote-keskuksen-jarjestoyhdyshenkilon-toimenkuva


Lisätietoja

Helena Liimatainen

Projektisuunnittelija, järjestöyhteistyö

Tulevaisuuden sote-keskus -

kehittämishanke

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Puh. 050 520 1081

Sähköposti: 

helena.liimatainen@pohde.fi

https://pohde.fi/tietoa-meista/yhteistyo-

ja-kumppanit/jarjestot-ja-seurakunnat/
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mailto:helena.liimatainen@pohde.fi
https://pohde.fi/tietoa-meista/yhteistyo-ja-kumppanit/jarjestot-ja-seurakunnat/

