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Asuminen, elinympäristö ja turvallisuus

• Avoimet kohtaamispaikat

• Asumisohjaus

• Tuettu asuminen

Kasvu, oppiminen, kasvuyhteisöt

• Koulutukset ja kurssit

• Opintopiirit ja –kerhot

Taloudellinen toimeentulo

• Matalan kynnyksen neuvonta ja ohjaus

• Ruoka-apu

Ihmissuhteet ja elämänmuutokset

• Avoimet kohtaamispaikat

• Ystävä- ja tukihenkilötoiminta

• Etsivä ja löytävä työ
Toimiva arki

• Matalan kynnyksen neuvonta ja ohjaus

• Lastenhoitajien koulutus ja välitys

• Sopeutumisvalmennus

• Omaishoitajalomitus

Osallisuus, vaikuttaminen ja yhteiskunta

• Matalan kynnyksen neuvonta ja ohjaus

• Avoimet kohtaamispaikat

• Vapaaehtoistyön koordinointi ja tuki

• Vapaaehtoistehtävät

• Asiantuntija-, tiedontuotanto- ja tiedotuspalvelut

• Verkosto- ja kumppanuustyö

• Kansalaistaitojen vahvistaminen

• Järjestöjen tuki

Työ ja toiminta

• Kuntouttava työtoiminta

• Sosiaalinen kuntoutus

• Työkokeilut ja -harjoittelut

• Palkkatuettu työ

• Palkkatyö

Fyysinen terveys, mielen hyvinvointi 

ja itsensä toteuttaminen

• Matalan kynnyksen neuvonta ja ohjaus

• Keskusteluapu ja -tuki

• Vertaistoiminta

• Kriisiauttaminen

Elintavat ja terveyskäyttäytyminen

• Elintapaohjaus ja -neuvonta

• Toimintakykyä tukevat ryhmät

Vapaa-aika

• Liikunta-, harraste- ja kulttuuriryhmät

• Virkistystoiminta

• Vapaaehtoistyön koordinointi ja tuki

• Vapaaehtoistehtävät

Mitä järjestöt, yhdistykset ja 
seurat tekevät ihmisen 

hyvinvoinnin edistämiseksi? 

Palvelut

• Sosiaalipalvelut

• Terveyspalvelut

• Varhaiskasvatuspalvelut

• Yhteistyö muiden ihmisten hyvinvointiin 

vaikuttavien toimijoiden kanssa

• Maakunnallinen yhteistyö pohjoispohjalaisten 

ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi



• Pohjois-Pohjanmaalla toimii maakunnallinen järjestöneuvottelukunta, joka on yksi Pohjois-
Pohjanmaan liiton toimielimistä
(https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/pohjois-pohjanmaan-liitto/organisaatio/jarjestoneuvottelukunta/)

• Järjestöneuvottelukunta on vuonna 2019 laatinut järjestöyhteistyön suosituksen maakunnan 
kunnille: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2021/04/Jarjestoyhteistyon-suositus-kunnille-2019.pdf

• Suositus koostuu neljästä teesistä, niiden tarkennuksista sekä taustamateriaalista:
• Järjestöyhdyshenkilö osaksi kunnan arkea

• Kunnan tilat asukkaista koostuvien järjestöjen käyttöön

• Järjestöavustukset sijoituksena hyvinvointiin ja elinvoimaan

• Järjestöt voimavarana kunnan hyvinvointityössä

• Kuntien järjestöyhteistyön tueksi on koottu toimintamalleja vuonna 2020 ilmestyneeseen 
järjestöyhteistyön oppaaseen: 
https://www.ihimiset.fi/assets/files/sites/8/2017/06/J%C3%A4rjest%C3%B6yhteisty%C3%B6n-opas-kunnille.pdf

Järjestöyhteistyön suositus
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• ”Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta suosittaa, että kuntaan nimetään 
järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä vastaava järjestöyhdyshenkilö, jonka 
työtehtävät ja roolit sekä työhön varattu aika on kirjallisesti määritelty. 
Järjestöyhdyshenkilön tehtävä kannattaa kiinnittää kunnan organisaatioon ja antaa 
hänelle mandaatti järjestöjen kanssa toimimiseen sekä järjestöjä koskevien 
asioiden eteenpäin viemiseen kunnassa.” 
(https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2021/04/Jarjestoyhteistyon-suositus-kunnille-2019.pdf)

• Järjestöyhdyshenkilö toimii järjestöasioiden esillä pitäjänä kunnassa ja järjestöjen 
keskinäisen sekä kunnan ja järjestöjen välisen yhteistyön edistäjänä

• Järjestöyhdyshenkilön toimenkuva on kuvattu toimintamalliksi Innokylään: 
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/jarjestoyhdyshenkilon-toimenkuva

Kunnan järjestöyhdyshenkilö
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Kiitos perehtymisestä!

Lisätietoja: 
Oman kuntasi hyvinvointiryhmä ja 

hyvinvointiyhdyshenkilö tai -koordinaattori 

Sanna Salmela
Hyte-vastuuvalmistelija

Hyte-osahankkeen projektipäällikkö
sanna.salmela(a)popsote.fi, 040 5890 132



Perehdytyspaketin suunnittelu- ja toteutustiimi: 

POPsote-hankkeen Hyte-osahanke:
Sanna Salmela, projektipäällikkö
Janika Harju, hyte-asiantuntija

Anita Ohtamaa, hyte-asiantuntija
Terttu Piippo, hyte-asiantuntija

Arja Rantapelkonen, hyte-asiantuntija
Katja Vähäkuopus, hyte-asiantuntija

Helena Liimatainen, järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntija

PPSHP:n perusterveydenhuollon yksikkö: 
Ulla Isopahkala, suunnittelija (hyte)

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys:
Anna Katajala, toiminnanjohtaja


