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Ohjelma
17:00    Tervetuloa

Katsaus hyvinvointialueuudistuksen etenemiseen
• Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilannekuva yhdyspinnoilla - Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, Keusote
• Kysymyksiä ja keskustelua

Katsaus järjestötyön etenemiseen
• Hyte-allianssi kumppanuusmalli - Marjut Suo, erityisasiantuntija, Keusote
• Hyte-allianssi kumppanuusmallin sekä Tukea hyvinvointiin ja terveyteen –verkkosivut - Laura Busi, erityisasiantuntija, Keusote
• Kysymyksiä ja keskustelua

• Järjestöjen toimintaedellytyksien ja vaikuttamismahdollisuuksientukemisen periaatteet
Keski-Uudenmaan alueella– Marjut Suo, erityisasiantuntija, Keusote

• Kysymyksiä ja keskustelua

Järjestöt toimijoina
• Järjestöt mukana monessa - Saana Sandholm, toiminnanjohtaja Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto,  

Järjestöneuvottelukunnan sihteeri
• Kysymyksiä ja keskustelua

Loppuyhteenveto

19:00    Tilaisuus päättyy



Ohjeita osallistujille

• Tilaisuus tallennetaan ja esiintyjien puheenvuorot julkaistaan Keusoten 
Youtube –kanavalla. Yleisön kysymyksiä ja keskustelua ei tallenneta eikä 
julkaista jälkikäteen.

• Pidäthän kameran ja mikin suljettuna esityksen ajan.

• Voit pyytää puheenvuoroa nostamalla virtuaalisen käden 
keskusteluosuudessa.

• Voit myös kirjoittaa kysymyksiä ja kommentteja tilaisuuden 
keskustelukenttään esitysten aikana.

• Esitysmateriaali sekä videotallenne lisätään Hyte-allianssi kumppanuusmallin 
sivuille

https://www.keusote.fi/etusivu/tietoa-meista/tkio/hankkeet/hyte-allianssi/


Katsaus 
hyvinvointialueuudistuksen 
etenemiseen
Kristiina Kariniemi-Örmälä, 
integraatiojohtaja, Keusote



Tilannekuva 
yhdyspinnoilla
• Valmius siirtymiseen hyvä. Siirtyminen 

vuosikellon mukaiseen toimintaan 1.1.2023

• Yhdyspintojen organisaatio elää tavoitteiden 
mukaisella tavalla

• Hyvinvointialueen avustussääntö tulevaisuus-
ja kehittämislautakuntaan 23.10.2022

• Järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisen 
ja avustamisen periaatteiden käsittely 
kuntien, hyvinvointialueen ja 
järjestöneuvottelukunnan kesken aktiivista

• Järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisen 
ja avustamisen periaatteiden käsittelyä 
tapahtuu myös kansallisesti, 
hyvinvointialueiden keskinäisessä 
verkostossa

• Valmistelu jatkuu paikallisesti, alueellisesti ja 
kansallisesti



Yhdyspintojen toiminta on 
dynaamista, jatkuvaa muutosta

• Rakenteelliset, toimintaympäristöön liittyvät ja 
toiminnalliset muutokset vaikuttavat kaikki 
yhdyspintojen organisaatiossa

• Hyvinvointialueen valmistelun aikana priorisoitujen 
yhdyspintojen lisäksi korostuneita yhdyspintoja ovat  
olleet esim. maahanmuuttajatoiminnan prosessit 
(Ukrainan sota), varautuminen häiriötilanteisiin ja 
poikkeusoloihin (korona) sekä työllisyyden 
edistäminen

• Jatkuva parantaminen sekä nousevat (ja 
laskevat) yhdyspinnat ovat luonnollinen osa tätä 
toimintaa

• Yhdyspintojen organisaation tulee olla riittävän 
joustava ja mahdollistava vastatakseen 
dynaamisuuden tarpeisiin, samalla riittävän 
pysyvä, siihen liittyvien organisaatioiden roolit ja 
vastuut ovat selkeät

• Yhdyspintojen organisaatio on elävä systeemi ja 
tuottaa arvoa paitsi siihen kuuluville 
organisaatioille myös alueen asukkaille



Yhdyspintojen organisaatio Keski-Uudenmaan alueella -vastinparimalli



Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä – tiedolla johtaminen



Asukaslähtöinen integraatio



Hyvinvointialuestrategia ja – palvelustrategia ohjaavat



Hyte-allianssi 
kumppanuusmalli
Marjut Suo, erityisasiantuntija, Keusote



Alueellisen hyvinvointisuunnitelman 2020-
2025 tavoitteet



Järjestöt ja kuntalaiset näkyviksi, 
suunnitelma vuonna 2019-

TAVOITTEENA
• Vahva alueellinen yhteistyö 3. ja 4. 

sektorin toimijoiden kanssa 
huomioiden palvelujen saatavuuden 

edistäminen, saavutettavuuden 
toteutuminen ja yhdenvertaisuus. 

• Yhteistyössä tulee huomioida 
asukas- ja tarvelähtöinen toiminta, 

joilla on terveyttä ja hyvinvointia 
edistäviä tavoitteita (Alueellinen 

hyvinvointisuunnitelma).

• Ohjausmallina ilmiöpajatyöskentely

• Hyte-allianssi kumppanuusmalli ei 
koske palveluntuottajina toimivia 

järjestöjä (kilpailutukset, 
sopimukset)



Hyte-allianssi kumppanuusmalli
Palvelutehtävämme on tukea ja parantaa asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Monialaisella yhteistoiminnalla 
hyvinvointialueemme asukas saa oikea-aikaista palvelua oikeassa paikassa, oikean ajan. 

HYTE-Allianssin palvelukonsepti on luotu avoimessa yhteistyössä ja tasavertaisina kumppaneina kuntien ja 
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteiskehittäminen on alueellista toimintakulttuuria, jossa innovointi ja 
nopeat kokeilut ovat mahdollisia. Tavoitteena on kustannustehokkaiden ja laadukkaiden palveluiden kehittäminen. 

https://www.keusote.fi/etusivu/tietoa-meista/tkio/hankkeet/hyte-allianssi/

Yhdessä sovitut toimintatavat

- Järjestöjen yhteistyö on vakioitu Keusoten palveluprosesseihin

- Kunnat tukevat asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä omilla palveluillaan

- Järjestöt tukevat asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä omalla toiminnallaan

- Sopimukset

Yhteistyö ja kehittäminen

- Säännölliset yhteistyötapaamiset - vuoropuhelua

- Erilliset ilmiötyöpajat teeman ympärillä – konkreettisia toimintoja (innovointi, kokeilut ja hankkeet)

- Viestintäsuunnitelma – reaaliaikainen tiedonjakaminen

- Yhteistyötoiminnan palautteen seuranta – järjestöneuvottelukunta?

Yhdyshenkilöt

- Keusoten yhdyshenkilöt listattu Hyte-allianssi kumppanuusmallin -nettisivuilla

- Järjestöjen yhdyshenkilöt omilla nettisivuilla – uusimaalaiset.fi/lahella.fi ?

- Kuntien yhdyshenkilöt kuntien omalla nettisivullaan

Kohtaamispaikat

- Tarjoamme tilojamme maksutta järjestöjen käyttöön. Selvitystyö Keusotessa alkanut keväällä 2022

- Järjestöt tutustuvat tiloihin ja siihen koskeviin ohjeisiin ja toimii niiden mukaan. 



Keusoten vastinparit

Keusoten vastinparit     (etunimi.sukunimi@keusote.fi)

→ tavoitteena järjestötoiminnan vakioiminen toimintaan ja tiedon kulku asiakaspinnalle työntekijöille

Keusoten vastinparit

Aikuisten mielenterveys ja päihde ja sosiaalipalvelut johtava asiantuntija Kimmo Mäkelä

Asiakasohjaus erityisasiantuntija Eija Mansnerus, varalla asiakasohjauksen päällikkö 
Leena Säkäjärvi

Avopalvelut hoitotyön esimies Arja Puputti-Rantsi ja johtava asiantuntija Leena 
Kurki-Kangas

ICT-toiminta ICT-kehittämispäällikkö Jussi Niemi

Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautiset palvelut johtava asiantuntija Marjo Liimatainen

Kliiniset tukipalvelut (mm. apteekkiyhteistyö) Asiakkuuspäällikkö Miia Seistilä-Kyle

Kotona asumisen palvelut koordinoiva esimies Marjaana Siponen ja asiantuntija Anu Timonen

Kuntoutus palvelut koordinoiva esimies Ilona Lahti ja Leena Kurki-Kangas

Lastensuojelun avohuolto ja Sijaishuollon palvelut johtava asiantuntija Mira Ropponen ja erityissosiaaliohjaaja Riikka Rask

Perhekeskuspalvelut erityisasiantuntija Mirva Illi-Lampio

Sairaalapalvelut ja kotona asumisen palveluiden lääketieteellinen tuki koordinoiva esimies Teija Malassu ja Leena Kurki-Kangas

Sähköinen omahoito ja asiointi hyte-työssä erityisasiantuntija Katri Patronen

Vammaispalvelut koordinoiva esimies Petra Katilainen, varalla johtava asiantuntija Katja 
Vuori



Tilanne

• Ennen koronaa järjestettiin vuonna 2020 yhdessä Keski-Uudenmaan 
yhdistysverkoston kanssa yksi ilmiötyöpaja Alueellisen 
hyvinvointisuunnitelman 7 tavoitteen ympärille

• Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä polkujen kuvaamista jatkettiin yhdessä 
järjestöjen, kuntien ja seurakuntien kanssa. Verkkosivuillamme on julkaistu 
26 kpl Teams työpajoissa tehtyä polkua. Polkuja kuvataan jatkossa 
tarvittaessa ja tarpeen mukaan. Ehdotuksia aiheista otetaan vastaan. 
Vuosikello tulevista tapahtumista löytyy verkkosivuillamme.

• Allianssitiimissä on mukana Keusoten palvelualueiden edustajat sekä 
järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja ja sihteeri. Tavoitteena viedä 
tietoa palvelualueille johtotasolta asukaspinnalle saakka sekä 
järjestötoimijoille ja arvioida kumppanuusmalli -toimintaa sekä toimia 
tässä vaiheessa ohjausryhmänä.

• YAMK opinnäytetyö Saveli Näkkäläjärvi vuonna 2022, kyselytutkimus + 
työpajoja 2 → valmistuu vuodenvaihteeseen mennessä

• Järjestötoiminnan esittelyt mm. hissipuhe-videot järjestön omilla sivuilla 
ja linkki meidän nettisivuillamme?



Järjestöneuvottelukunnan teemaverkostojen 
ilmiötyöpajat

Järjestöneuvottelukunnan eri teemaverkostojen ympärille kutsutaan mukaan Keusoten, kuntien ja seurakuntien 
edustajat miettimään yhdessä uusia toimintamalleja asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. 

• Vammais- ja pitkäaikaissairaiden teemaverkosto (Aapo Rantanen, 
aapo.rantanen@invalidiliitto.fi) , keskiviikko 23.11 klo 17-19:30 
Järvenpäätalo, Järvenpää

• Lasten ja nuorten teemaverkosto (Minna Maanpää minna.maanpaa@mll.fi ), 
torstai 19.1. klo 17:30-19:30 paikka auki

• Mielenterveys ja päihde teemaverkosto (Hanna Koppelomäki 
hanna.koppelomaki@kokewa.fi ) – helmikuu 2023

• Ikäihmisten kanssa toimivien järjestöjen verkosto (Päivi Tiittula
paivi.tiittula@valli.fi )  -maaliskuu 2023?

• Moniala- ja muiden järjestöjen verkosto (Saana Sandholm 
saana.sandholm@yhdistysverkosto.net ) huhtikuu 2023?

mailto:aapo.rantanen@invalidiliitto.fi
mailto:minna.maanpaa@mll.fi
mailto:hanna.koppelomaki@kokewa.fi
mailto:paivi.tiittula@valli.fi
mailto:saana.sandholm@yhdistysverkosto.net


Miten mukaan toimintaan?

• Mukaan voi liittyä kaikki järjestöt ja yhdistykset milloin vain - yhteys 
sähköpostilla marjut.suo@keusote.fi .

• Sovitaan yhteinen Teams- tai livetapaaminen, jossa voin vastata 
heränneisiin kysymyksiin kumppanuusmallista.

• Mukaan teemaverkosto ilmiötyöpajoihin oman järjestön kiinnostuksen ja 
toiminnan mukaan.

• Mukaan Teams työpajoihin, joissa kuvataan ennaltaehkäiseviä polkuja. 
Voit myös tarkastella jo kuvattuja polkuja ja jos havaitset, että 
järjestöllänne on asian liittyvää toimintaa tai voit ehdottaa uusia polkuja 
kuvattavaksi. Laita sähköpostiviesti tarvittavista korjauksista tai uusista 
ehdotuksista laura.busi@keusote.fi .

mailto:marjut.suo@keusote.fi
mailto:laura.busi@keusote.fi


(ent. Uusimaalaiset.fi) NYT lahella.fi
–sähköinen alusta järjestöille

Uusimaalaiset.fi 
uudistui 2022 
keväällä 
valtakunnalliseksi 
toiminnaksi 
lähellä.fi (lahella.fi)

HyTe ry -
Uusimaalaiset.fi 
uudistuu: palvelu tuo 
yhdistysten 
toiminnan lähellesi

Toimeksi: fi - Usein 
kysytyt kysymykset 
uudistuksesta -
julkiselle sektorille

https://hyte.fi/2021/12/uusimaalaiset-fi-uudistuu-palvelu-tuo-yhdistysten-toiminnan-lahellesi/
https://www.toimeksi.fi/tietoa-palvelusta/usein-kysytyt-kysymykset/usein-kysytyt-kysymykset-julkinen-sektori/


Lähellä.fi

-verkkopalvelu yhdistää järjestöt, viranomaiset ja 
kansalaiset

Lähellä.fi tuo ihmiset
hyvinvointia ja terveyttä
edistävän järjestötoiminnan
pariin.

Järjestöt saavat osallistujia
toimintaansa, 
kun palvelusta löytyy
kiinnostavaa tekemistä.

Järjestöjen toiminta löytyy
yhdestä osoitteesta.

Kunnan työntekijät
löytävät tietoa järjestöjen
tarjoamasta tuesta ja 
toiminnasta kerrottavaksi
asiakkailleen. 



Lähellä.fi -verkkopalvelu

Lähellä.fi-verkkopalvelu

• Lähellä.fi-verkkopalvelu toimii 
koko Suomessa.

• Se tuo järjestöjen ja yhdistysten 
toiminnan ja vapaaehtoistehtävät 
yhteen paikkaan.

• Järjestöjen toimintaa voi hakea 
valtakunnallisesti ja paikallisesti.

https://lähellä.fi/


Hyte-allianssi 
kumppanuusmallin sekä 
Tukea hyvinvointiin ja 
terveyteen –verkkosivut
Laura Busi, erityisasiantuntija, Keusote



Hyte-allianssi sivu ja asukaspolut kootusti

Palvelumme →
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen →
Alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmät →
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen allianssi (Hyte-allianssi kumppanuusmalli)

https://www.keusote.fi/etusivu/tietoa-meista/tkio/hankkeet/hyte-allianssi/


Tukea hyvinvointiin ja terveyteen -kokonaisuus
→Palvelumme →hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen →Tukea hyvinvointiin ja terveyteen

Kuvakaappaus verkkosivuilta

https://www.keusote.fi/palvelumme/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/tukea-hyvinvointiin-ja-terveyteen/


Järjestöjen 
toimintaedellytyksien ja 
vaikuttamismahdollisuuksien
tukemisen periaatteet
Keski-Uudenmaan alueella

Marjut Suo, erityisasiantuntija, Keusote



ml. järjestöt

yhteensovittaminen



Järjestöjen avustaminen  ja toiminnan 
tukemisen periaatteet hyvinvointialueella

• Hyvinvointialue, kunnat ja järjestöt neuvottelevat vuosittain hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja 
seurannasta (Alueellinen hyvinvointisuunnitelma ja –kertomus)
• Hyvinvointialue, kunnat ja järjestöt (järjestöneuvottelukunta) neuvottelevat 

valtuustokausittain järjestöjen toimintaedellytysten ja 
vaikuttamismahdollisuuksien tukemisen periaatteista ja työnjaosta
• Yhteinen näky järjestöjen toimintaedellytysten ja vaikuttamismahdollisuuksien tukemiseen 

Keski-Uudenmaan alueella

• 1.6.2022 klo 18-20 yhteinen tilaisuus

• Hyte-allianssi kumppanuusmallin ilmiöpajoissa pureudutaan 
hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelman strategisiin painopisteisiin ja 
haetaan yhteisiä toimenpiteitä, hankkeita ja innovaatioita



Kumppanuusavustus
• Kirjallinen sopimus hyvinvointialueen ja järjestön välillä, jossa määritellään 

keskinäisen yhteistyön määrää ja laatua.

• Selkiyttävät tehtävää yhteistyöstä ja auttavat resursoimaan ja tarvittaessa 
rajaamaan yhteistyön tapoja

• Määritellään esimerkiksi yhteistyön tekeminen, rooleja ja vastuita liittyen 
joihinkin asiakkuuksiin tai hyvinvointialueen asiakas/potilasprosessiin tai 
asukaspolkuun

• Viestinnällinen yhteistyö tai mahdollinen ohjausryhmätyöskentelyyn 
osallistuminen

• Määritellään onko mukana euromääräistä/taloudellista avustusta vai ei



Ilmiötyöpaja (collective impact)

• Yhdessä työskentelyn tapa, joka auttaa 
hahmottamaan monimutkaisia, 
poikkihallinnollisia ilmiöitä sekä niihin 
liittyviä tavoitteita ja 
ratkaisuvaihtoehtoja (esim. yksinäisyys, 
syrjäytyminen, eriarvoisuus jne.)

• Pohdintaa asioista yhdessä, monesta 
näkökulmasta. Luo jaettua ymmärrystä 
yhteisistä tavoitteista, strategisista ja 
taktisista valinnoista ja ilmiöiden 
välisistä vuorovaikutussuhteista

• Hyödynnetään konkreettisia työkaluja, 
jotka määrittävät ongelmaa, roolittavat 
vastuita, nostavat esiin osaamisen 
sekä tuottavat yhteisen 
aiesuunnitelman vastatoimenpiteitä 
varten



Järjestöjen avustaminen  ja toiminnan 
tukemisen periaatteet hyvinvointialueella 1
• Hyvinvointialueen kumppanuusavustukset järjestöille 

• STEA- tai vastaavaa (esim. ESR, Uudenmaanliitto jne.)  avustusta saava toiminta, 
johon ei vaadita hyvinvointialueen omarahoitusosuutta. Esimerkiksi v. 2022 Siskot ja 
Simot, Diabetesliitto, Lyömätön Linja/Keski-Uusimaa väkivaltatyön palvelukeskus jne.

• STEA- tai vastaavaa (esim. ESR, Uudenmaanliitto jne.)  avustusta saava toiminta, 
johon vaaditaan hyvinvointialueen omarahoitusosuus. Esim. v.2022 Elämäni Sankarit 

• Ei hakua vaan neuvotellaan aina erikseen (Hyte-allianssi kumppanuusmallin 
painopisteet) 

• Hyvinvointialueen euromääräiset toiminta-avustukset järjestöille osana Hyte-
allianssi-kumppanuusmallia
• Yksittäinen järjestö tai useampi järjestö yhdessä voi hakea  
• Palvelee koko hyvinvointialueen tai useamman sote-palvelualueen asiakkaita heidän 

palvelutarpeiden mukaisesti 
• Vastaa Hyte-allianssissa sovittuihin painopisteisiin (Alueellinen 

hyvinvointisuunnitelma ja siihen liittyvät kohdennetut suunnitelmat) ja edellyttää 
ilmiöpajoissa tehtyä yhteistä suunnittelua. 



Järjestöjen avustaminen  ja toiminnan 
tukemisen periaatteet hyvinvointialueella 2
• Hyte-allianssi kumppanuusmallin tavat tukea järjestöjä

• Järjestöneuvottelukunnan rooli kumppanina

• Yhteiset hankehaut, innovointi ja kokeilut. Kumppanuustoiminta.

• Avustusten myöntäminen järjestöille erillisen sopimuksen mukaan

• Toimitilojen tarjoaminen järjestöjen käyttöön

• Asukkaiden ohjaaminen järjestötoimintaan

• Asiantuntija-avun antaminen

• Hyte-allianssi kumppanuusmallin edelleen kehittämiseen ja käytäntöön 
viennin tukeen yhteistyössä kumppaneiden kanssa on saatu 
hankerahoitusta Kestävä kasvun (RRF)-ohjelmasta. Yhteiskehittäminen ja -
työ jatkuu aktiivisena ja tavoitteellisena vuosina 2023-2025



Järjestöjen toimintaedellytysten ja vaikuttamismahdollisuuksien tukemisen periaatteet Keski-
Uudenmaan hyvinvointialueella –Hyte-allianssi kumppanuusmalli

• Ei omarahoitusosuutta

• Omarahoitusosuus

• Yhteiset hankehaut
Kumppanuusavustukset

• Ilmiötyöpajatyöskentely

• Yhteinen prosessi, innovointi ja kokeilut

• Yksi tai useampi järjestö yhdessä voi hakea

• Yhteiset hankehaut

Euromääräiset 
avustukset

• Järjestöneuvottelukunnan rooli kumppanina

• Jatkuva kumppanuustoiminta

• Toimitilojen tarjoaminen järjestöjen käyttöön

• Asukkaiden ohjaaminen järjestötoimintaan

• Asiantuntija-avun antaminen

Muut avustukset

Alueellinen 
hyvinvointisuunnitelma 

ja -kertomus

Ilmiöpajatyöskentely

Yhdenvertaisuus

Alueellisuus

Hyvinvointi- ja 
terveyshyöty

Kustannusvaikuttavuus



Yhteisvalmistelussa Hyte-allianssi 
kumppanuusmallissa
• Kriteerien (alueellisuus, yhdenvertaisuus, hyvinvointi- ja terveyshyöty, 

kustannusvaikuttavuus) tarkempi määrittely

• Hakulomakkeet

• Sähköinen hakuprosessi

• Euromääräisten avustusten tavoitesumma v. 2023 -> kumulatiivinen nousu 
RRP-hankekehitysaikana (ml. juurruttaminen v. 2023-2025) 
kokonaisavustusten tavoitesummaan huomioiden hyvinvointialueiden   
kansallinen kehitys ja vertailu (esim. €/asukas) avustusperiaatteissa  



Selkiytettävät yhdyspinnat; järjestöjen 
luokittelu toiminnan luonteen suhteen
• ”Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten lukumäärän laskeminen vaatii selvitystyötä ja 

tulkintaa. Rekisteritiedot ovat vajavaisia ja alalla on käytössä useita 
toimialaluokituksia. On vaikea löytää täysin objektiivisia kriteereitä sosiaali- ja 
terveysalan yhdistysten erottamiseen muista yhdistyksistä. Yksittäisellä 
yhdistyksellä voi olla toimintaa eri toimialoilla.” (Soste ry)
• Järjestö = tätä käsitettä käytämme yleisterminä kuvaamaan rekisteröityjä yhdistyksiä, 

säätiöitä ja Suomen Punaisen Ristin paikallisosastoja.

• Yhdistys = viittaamme tällä käsitteellä kohdennetusti rekisteröityihin yhdistyksiin.

• Säätiö = viittaamme tällä käsitteellä kohdennetusti rekisteröityihin säätiöihin, voi olla 
toimintaa eri toimialoilla” 

• Hyvinvointialueen avustussäännössä kumppanuuksia määrittää hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen tavoitteet, ei yhdistysten luokitteluun liittyviä kriteerejä



Selkiyttävät yhdyspinnat; järjestöjen 
luokittelu toiminnan luonteen suhteen
• Paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset yhdistykset 

• Sosiaali- ja terveyspalvelutoimintaa tukevat (hyvinvointi ja terveyshyöty, 
kustannusvaikuttavuus) alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden 
mukaiset- alueellisuus ja yhdenvertaisuus toteutuu (asukkaat, järjestöt)



Järjestöt toimijoina
26.10.2022



Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen 
hyvinvointia ja 
terveyttä edistävät 
toiminnot

Lähde; Kumaja 2020 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen hyvinvointia 
ja terveyttä 
edistävä toiminta Uudellamaalla

Avaa linkistä tiedosto sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen terveyttä ja hyvinvointia 
edistävä toiminta Uudellamaalla (pdf)

https://kumaja.fi/wp-content/uploads/2020/09/sote-jarjestojen-terveytta-ja-hyvinvointia-edistava-toiminta-uudellamaalla_kumaja_2020.pdf


Millä tavoilla järjestöt voivat olla mukana?

Hyvinvointialueen ja kuntien sekä muiden järjestöjen kanssa tehtävässä yhteistyössä 
esimerkiksi

• Järjestötreffit

• Järjestöneuvottelukunta ja sen teemaverkostot

• Hyvinvoinnin aamukahvit

• OLKA-toiminta

• Hyte-Allianssi

• ilmiötyöpajat 

• JUSTin lähineuvontapiste

• kuntien hyteryhmät

• Valikkoryhmät Keski-Uusimaa ja Hyvinkää 



Järjestötreffit syksyllä 2022
Ajankohtaisia aiheita ja yhteistä työskentelyä. Mukana 
kuntakumppani ja hyvinvointialueen edustaja.

• 8.11. Hyvinkään Järjestötreffit

• 22.11. Pornaisten Järjestötreffit

• 1.12. Järvenpään Järjestötreffit

• 8.12. Tuusulan Järjestötreffit 

Tapahtumat | Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

https://www.yhdistysverkosto.net/tapahtumat-2/


Tietoa ja ajankohtaisia kuulumisia

Hyvinvoinnin aamukahvit 29.11. klo 10-11 Teamsilla, aiheena 
alueellinen Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suunnitelma

https://link.webropol.com/s/hyvinvoinninaamukahvitsyksytoinen2
022

https://link.webropol.com/s/hyvinvoinninaamukahvitsyksytoinen2022


• Kolmannen sektorin toimijoiden yhteenliittymä

• Kuntien ja hyvinvointialueen kumppani

• Viisi teemaverkostoa, joiden työskentely on avointa kaikille 
järjestötoimijoille

Miten työskentelyyn pääsee mukaan?

https://link.webropol.com/s/jnkilmoittaudu2022

Mikä on Keski-Uudenmaan järjestöneuvottelukunta?

https://link.webropol.com/s/jnkilmoittaudu2022


Mitä Järjestöneuvottelukunta tekee?

• Järjestöneuvottelukunnan toiminta kokoaa yhteen alueen järjestöjä 

• Lisää läpinäkyvyyttä ja demokratiaa

• Vie ja tuo tietoa koordinoidusti järjestökentältä hyvinvointialueen 
päätöksentekoon ja hyvinvointialueelta järjestöille

• Nostaa keskusteluun asukkaiden ja kolmannen sektorin tunnistamia 
hiljaisia signaaleja ja järjestöjen kokoamaa tietoa

• Kehittää yhdessä kumppanien kanssa hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen kenttää



Järjestöneuvottelukunnan kokoonpano

1) jokaisesta teemaverkostosta kaksi edustajaa

2) hyvinvointialueen järjestöyhdyshenkilö

3) kuntien järjestöyhdyshenkilöt

4) tarpeen mukaan kutsutut muut asiantuntijat

Kausi on kaksivuotinen ja työparista vaihtuu aina yksi kerrallaan. Ensimmäinen kausi 1v/2v

Kokoonkutsujana Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry ja Hyvinvointialueen valmistelun/ 
Keusoten integraatiojohtaja

Sihteerinä Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry



Järjestöneuvottelukunnan edustajat
Lapset ja perheet -teemaverkosto

• Miia Merikallio, Lupa Lapsuuteen ry

• Jaana Dolk, MLL Uudenmaan piiri ry

Mielenterveys- ja päihdetoimijat

• Tanja Kivikoski, Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry

• Sari Ollilla, Werkko ry (varalla Tapio Tenhunen 
Tuumi ry)

Vammais- ja pitkäaikaissairaiden teemaverkosto

• Sanna Lahti, PAUT ry 

• Pirkko Holvitie, Tuusulanjärven Reuma ry (varalla 
Mika Väisänen, Järvenpään Invalidit ry ja Maarit 
Honkanen, Keski-Uudenmaan Kuuloyhdistys ry)

Ikäverkosto

• Aija Chrons, Kivipuiston palvelukotisäätiö, 
Hyvinkään Yhdistykset ry

• Kirsti Ruislehto, Kellokosken Eläkeläiset ry

Monialajärjestöt ja muut

• Kaarina Wilskman, SI Järvenpää ry, 
Järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja 2022

• Eeva Partanen, Mäntsälän Seta ry

Sihteeri

• Saana Sandholm, Keski-Uudenmaan 
Yhdistysverkosto ry, Järjestöneuvottelukunnan 
sihteeri 2022

Hyvinvointialueen edustaja

• Marjut Suo (varalla Kristiina Kariniemi-Örmälä)

Kuntakumppanien edustajat

• Anne Honkanen, Järvenpää

• Heidi Hagman, Tuusula

• Malla Parkkonen, Mäntsälä

• Taivi Toikka, Hyvinkää

• Mika Vänni, Nurmijärvi



Teemaverkostojen vetäjät

1.Lapset ja perheet -verkosto

Yhteyshenkilö: Minna Maanpää MLL:n Uudenmaan piiri, minna.maanpaa@mll.fi

2.Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen verkosto

Yhteyshenkilö: Hanna Koppelomäki Werkko ry, hanna.koppelomaki@kokewa.fi

3.Ikäverkosto eli ikäihmisten kanssa toimivien järjestöjen verkosto

Yhteyshenkilö: Päivi Tiittula Valli ry, paivi.tiittula@valli.fi

4.Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden järjestöverkosto

Yhteyshenkilö: Aapo Rantanen Invalidiliitto ry, aapo.rantanen@invalidiliitto.fi

5.Moniala- ja muut verkosto

Monialajärjestöt ja kaikki ne, jotka eivät löydä omaa verkostoansa edellä mainituista.

Tästä teemaverkostosta voi syntyä jatkossa uusia teemaverkostoja tarpeen mukaan.

Yhteyshenkilö: Saana Sandholm, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry 
saana.sandholm@yhdistysverkosto.net

mailto:minna.maanpaa@mll.fi
mailto:hanna.koppelomaki@kokewa.fi
mailto:paivi.tiittula@valli.fi
mailto:aapo.rantanen@invalidiliitto.fi
mailto:saana.sandholm@yhdistysverkosto.net


Teemaverkostot

• Jokaisella järjestöllä tulee olla kanava saada oma viesti 
neuvottelukunnalle saakka. Tämän vuoksi taustalla ovat järjestöjen 
teemaverkostot.

• Teemaverkostot ovat kaikille järjestöille avoimia verkostoja ja niissä 
voidaan käsitellä teemaan liittyviä, järjestöille tärkeitä asioita ja kehittää 
yhteistyötä. Niiden toimintaan pääsee jatkuvasti mukaan. 

• Teemaverkostot työskentelevät myös muiden asioiden parissa kuin 
suoraan Järjestöneuvottelukuntaan liittyvissä asioissa

• Teemaverkostojen avoin ja läpinäkyvä keskustelu sekä toisiin 
tutustuminen lisäävät luottamusta ja tiedonkulkua toimijoiden välillä. 

• Teemaverkostoihin voidaan kutsua myös hyvinvointialueen, kuntien ja 
erikoissairaanhoidon teeman mukaisia työntekijöitä.

• Palveluntuottajajärjestöt voivat osallistua verkostoon olemassa olevien 
teemojen mukaisesti. 



Kiitos!

Palautekysely tilaisuudesta: 
https://forms.office.com/r/Q3MLPDvfzK

kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi
marjut.suo@keusote.fi
laura.busi@keusote.fi
saana.sandholm@yhdistysverkosto.net

https://forms.office.com/r/Q3MLPDvfzK
mailto:kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi
mailto:marjut.suo@keusote.fi
mailto:laura.busi@keusote.fi
mailto:saana.sandholm@yhdistysverkosto.net

