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Hyvinvointialue 

ja 

järjestöt

LAKI

o Yhteistyö

o Toimintaedellytykset

o Vaikuttamismahdollisuudet 

o Neuvottelut



Järjestöyhteistyö

Hyvinvoivat päijäthämäläiset

1. Kuntayhteistyö
• Yhdistysyhteyshenkilöt

• Yhdistysillat

• Avustukset

• Tila-, viestintä- ja tapahtumayhteistyö

• Strategiayhteistyö

3. Yhdistysten keskinäinen yhteistyö 
• Yhdistysfoorumi 

• Verkostot

• Yhdistys- ja järjestöstrategia

2. Yhteistyöverkostot 
• LAPE- yhteistyöryhmä

• Ehkäisevän työn verkostot

• Varautumisen verkosto

• Ravitsemus

4. Vaikuttamiselimet
• Vanhusneuvosto

• Vammaisneuvosto

• Nuorisovaltuustot

5. Järjestöneuvottelukunta
• Monitoimijainen yhteistyöelin

• Kumppanuusfoorumi

• Työryhmät



Yhteistyöelin

järjestö-

neuvottelukunta

TARKOITUS

o Monitoimijaisen yhteistyö lisääminen

o Järjestöjen toimintaedellytysten ja 
vaikuttamismahdollisuuksien 
edistäminen

o Yhteiskehittämisen ja kumppanuuksien 
lisääminen

o Hyvinvointialueelle järjestöyhteistyön 
rakenteen juurruttaminen

o Yhteistyössä alueen muiden toimijoiden 
kanssa alueen asukkaiden hyvinvoinnin, 
terveyden ja turvallisuuden edistäminen



Järjestöneuvottelukunnan tehtävät 1

1. Lisää yhdistys- ja järjestötoiminnan näkyvyyttä ja tunnettuutta

2. Toimii yhdistysten ja järjestöjen yhteistyöelimenä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden 

edistämisessä

3. Edistää monitoimijaista yhteistyötä järjestöjen, julkisen sektorin, oppilaitosten, yritysten ja 

seurakuntien kesken

4. Edistää yhdistysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä: avustukset, tilat, viestintä, 

tapahtumat ja palvelutoiminta

5. Täydentää Päijät-Hämeen laajuista monitoimijaista kehittämis- ja strategiatyötä

6. Luo yhteisiä toimintatapoja monitoimijaiselle hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden 

edistämiselle

7. Rakentaa monitoimijaista kumppanuutta eri toimijatahojen välille



Järjestöneuvottelukunnan tehtävät 2

8. Kokoaa järjestötietoa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen toteutukseen

9. Työstää yhteistyöhön toimintasäännön ja kumppanuusasiakirjan ja huolehtii niiden 

ajantasaisuudesta vuosittain

10. Valmistelee tarvittaessa kannanottoja ja lausuntoja

11. Perustaa tarpeen mukaan työryhmiä (viestintä, toimintaedellytykset, palvelutoiminta) 

asioiden edistämiseksi

12. Valitsee keskuudestaan edustajat Yhdyspintaneuvottelukuntaan

13. Valitsee järjestöedustajat pyydettyihin työryhmiin

14. Kutsuu asiantuntijoita kuultavakseen

15. Sitoutuu toisia arvostavaan yhteistyöhön ja yhteisten toimien edistämiseen



Tukevatko tehtävät 

järjestöjen 

mahdollistamaa 

hyvinvoinnin ja 

terveyden 

edistämistä?  



Järjestöneuvottelukunta

Edustajien valinta

• Verkostot ehdottavat edustajat

• Edustus Päijät-Hämeen laajuisesti

• Osallistumismahdollisuus päiväkokouksiin

• Sitoutuminen edustamansa verkoston

kanssa yhteydenpitoon

• Henkilökohtaiset varaedustajat

Rooli

• Toimintaedellytysten turvaaminen

• Yhdessä tekemisen ja kumppanuuden

tiivistäminen

• Yhteiskehittämisen ja vaikuttamisen

lisääminen

Kokoonpano

• Yhdistys- ja järjestöedustajat 10 hlö

• Päijät-Soten edustajat

• Päijät-Hämeen liiton edustaja (kunnat)

• Oppilaitosedustaja

• Yritysten edustaja

• Uskonnollisten järjestöjen edustaja

Rakenne

Järjestöneuvottelukunnan työryhmät

1. Toimintaedellytykset

2. Viestintäyhteistyö

3. Palvelutoiminta



Mitä toimijatahoja

tarvitaan 

järjestöneuvottelu-

kunnan 

kokoonpanoon?

o Järjestöedustajat

o Päijät-Soten edustajat

o Maakuntaliiton edustaja

o Oppilaitosten edustaja

o Yrittäjien edustaja

o Seurakuntien edustaja



Millaista 

sitoutumista 

edustajilta 

vaaditaan? 

o Verkostojen edustajat

o Henkilökohtaiset varaedustajat

o Sitoutuminen yhteydenpitoon 

verkoston kanssa

o Päijät-Hämeen laajuinen 

edustaminen

o Osallistuminen päiväkokouksiin



Järjestöneuvottelukunnan valmistelun aikataulu

Neuvottelu-
kunnan 

valmistelu

Järjestö-
neuvottelu-

kunnan 
perustaminen

Nimeämis-
pyynnöt 

verkostoille ja 
toimijatahoille

Edustajien 
valinta
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