
Kumppanuusfoorumin 

työstöosuuden koonti

19.5.2022



1. Tähän dokumenttiin on koostettu Päijät-Hämeen hyvinvointialueen Kumppanuusfoorumin 

19.5.2022 yhteisen työskentelyn kommentit Jamboard-alustalta sekä chat-kommenteista

2. Dokumentti on jaettu 5 osaan Kumppanuusfoorumissa työstettyjen viiden kysymyksen (kolme 

strategiaan ja kaksi järjestöneuvottelukuntaan liittyen) perusteella. Lopuksi on nähtävissä vielä 

palautekommentit tapahtumasta. Kaikissa osissa on sama rakenne: 

1. Ensin yhteisessä työskentelyssä esitetty kysymys

2. Sen jälkeen tämän dokumentin laatijan tekemä koonti kaikista kommenteista

3. Lopuksi jokainen jätetty kommentti sellaisenaan

Johdanto ja lukuohje



1. Ovatko strategian 

missio ja visio 

selkeät ja oikeat?

Missio: 

Tuemme päijäthämäläisten 
hyvinvointia, ja järjestämme 

laadukkaat palvelut 
vastuullisesti ja joustavasti

Visio:

Hyvinvoivat asukkaat 
turvallisessa, elinvoimaisessa ja 
uudistuvassa Päijät-Hämeessä



1. Ovatko strategian missio ja visio selkeät ja oikeat?

Visio ja missio jakavat mielipiteitä Erityisesti missio kaipaa yhteistyön näkökulmaa

• Osan mielestä visio ja missio ovat selkeitä ja oikeita: ”turvallisuus nosto 

[visiossa] hyvä”

• Osalle taas niissä kuvatut asiat tuntuvat melko kaukaisilta, ja 

esimerkiksi visio koetaan turhan laajaksi

• Osaa mietityttää palvelujen hinnan näkökulma, ja osa taas toivoo 

asukkaiden osallistamisen näkyvän enemmän

• Moni toivoo missioon paremmin näkyväksi yhteistyön ja yhdessä 

tekemisen: ”Pidän mission me-muodosta, mutta silti yhteistyö jää piiloon”

• Järjestötoiminnan huomioinnin ja tärkeyden puute huolestuttaa monia: 

missioon toivotaan kumppanuuden näkökulmaa paremmin esiin

• Toisaalta joku kommentoi myös: ”Missio ja Visio ovat hyvät ja riittävät, 

yhteistyötä kuvataan tarkemmin sitten palvelu- ym. strategioissa.”

Saatavuutta pidetään tärkeänä Vision elinvoimaisuus mietityttää

• Moni toivoo, että missiossa mainittaisiin myös palveluiden saatavuus 

tavoiteltavana asiana: ”Palveluiden pitää olla myös saavutettavat.”

• Osan mielestä käsite elinvoimaisuus visiossa on epäinnostava, jää 

tulkinnanvaraiseksi tai arjelle vieraaksi

• Lisäksi elinvoimaisuuden toteutuminen mietityttää

• ”Jään miettimään, että "elinvoimaisuus" vaikuttaa hieman 

kuntastrategia-sanalta (alueen elinvoima on kuntien ensisijaisia 

tavoitteita).”

Koonti



1. Ovatko strategian missio ja visio selkeät ja oikeat?

• Mitä muuta hyvinvointialue tekee kuin järjestää palveluja? Lakeihin on kirjattu 

mm. yhteistyö kuntien kanssa ja yhteisten toimien yhteensovittaminen.

• palveluiden hinnan tulee mahdollistaa laadukkaiden palveluiden toteutumisen 

(monituottajamallissa)

• Yhteistyön merkitys tulisi näkyä missiossa, rakennamme yhteistyössä päijät-

hämäläisten...

• Tuemme päijäthämäläisten hyvinvointia, ja  järjestömme laajassa yhteistyössä 

laadukkaat palvelut ...

• Vision elinvoimaisuus -käsite jää tulkinnanvaraiseksi.

• Pääosin oikeat ja hyvät yleistavoitteet. Jään miettimään, että "elinvoimaisuus" 

vaikuttaa hieman kuntastrategia-sanalta (alueen elinvoima on kuntien 

ensisijaisia tavoitteita).

• Miten varmistetaan reuna-alueen kuntien elinvoima?

• tuntuu vielä kaukaisilta asioilta.

• Kannatan myös yhteistyön lisäämistä.

• Visio on turhan laaja sote-alue ei ratkaise kaikkia elinalueen ongelmia.

• laadukkaat vai toimivat?

• Hyvinvoivat asukkaat ja eri toimijatahot turvallisessa, elinvoimaisessa ja 

uudistuvassa Päijät-Hämeessä.

• Saavutettavuus olisi tärkeä lisä

• Aluehallituksen puheenjohtaja ja hyvinvointialueen johtaja painottivat yhdessä 

tekemistä. Saisiko kaikkeen näkyväksi yhteistyön ja yhdessä tekemisen!

• Pidän mission me-muodosta, mutta silti yhteistyö jää piiloon.

• elinvoimainen on jotenkin ei niin innostava sana

• Toivoisin missioon lisättävän, että asukkaita osallistetaan. Tällä toivon 

panostusta osallisuuteen, joka on vielä "lapsen kengissä" meidän 

alueellamme.

• asukkaat turvallisessa ympäristössä, mietityttää.

• Palveluiden pitää olla myös saavutettavat.

• ...järjestämme palvelut, vastuullisesti, yhdenvertaisesti, taloudellisesti( 

kustannustehokkaasti)...

• Visio on selkeä

• saavutettavuus ja yhdenvertaisuus tulisi näkyä

• Hyvinvointi on tärkeä näkyä visiossa, miten saisi visioonkin 

yhteisöllisyyden/yhteistyön?

• Missio on selkeä ja sisältää lupauksen palveluiden järjestämisen 

joustavuudesta yhteiskuntavastuullisuuden näkökulmasta. Palveluilla tulee 

olla sellainen arvo (hinta), jolla saadaan toteutettua (monituottajamallissa) 

laadukkaat, asiakalähtöiset palvelut. Tämä kertoo siitä, että hyvinvointialueella 

on jatkossa tahtotila ja halu vuoropuheluun ja joustavuuden takaavaan 

neuvotteluun.

• Missio: yhteistyötä ja saavutettavuutta kaipaa tämä.

• Missio ja Visio ovat hyvät ja riittävät, yhteistyötä kuvataan tarkemmin sitten 

palvelu- ym. strategioissa.

• Visiossa elinvoima tuntuu sanana arjelle vieraalta

• turvallisuus nosto hyvä

• Missio on selkeä

• Yhteistyön juonne lisättävä

• selkeä missio

• Järjestöjen / eri sidosryhmien tärkeys ei näy - kumppanuus tulisi olla 

käytäntöä, eikö ole?

• Miten järjestötoiminta on huomioitu?

• ..järjestämme helposti saatavat, tarpeeseen vastaavat palvelut...

• Onko järjestöjä kuultu näitä mietittäessä? Kumppanuus täytysi olla tavoite...

• Minulle visiossa "elinvoima" käy, koska asukkaiden hyvinvointi tukee ja on 

jopa vahva perusta elinvoimalle, yrityselämälle.

• Saatavuus puuttuu

• Visio - Järjestöjen kumppanuus on oleellinen osa hyvinvoinnin 

rakentamista...ei näy.

Muistilapuilla jätetyt kommentit



2. Ovatko strategian 

arvot selkeät ja oikeat?

Arvot:

Luottamus

Rohkeus

Välittäminen

Oikeudenmukaisuus



2. Ovatko strategian arvot selkeät ja oikeat?

Arvot vaikuttavat monelle hyviltä
Oikeudenmukaisuus herättää paljon 

keskustelua
Osallisuus ja avoimuus?

• Moni pitää arvoja oikeina, selkeinä ja hyvin 

kiteytettyinä: ”Hyvät ja selkeät arvot. Ylimpiä arvoja 

pitää olla riittävän vähän, jotta ne pysyvät selkeinä ja 

kirkkaina.”

• Toisaalta muutama kokee arvojen kommentoinnin 

tässä hetkessä hankalaksi: ”Ilman aikaisempaa 

perehtymistä asiaan tuntuu aika vaikealta vastata 

ovatko juuri nämä neljä sanaa oikeat ja sopivat.”

• Oikeudenmukaisuuden määritelmä on monelle 

näkökulmakysymys: osan mielestä se sisältää 

yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon, osan mielestä taas 

ei 

• Siispä osa toivoo sen tilalle termiä yhdenvertaisuus

• Osaa mietityttää oikeudenmukaisuuden toteutuminen 

ja määritelmien tarkentaminen: ”Viitataanko 

oikeudenmukaisuudella yhtäläisiin mahdollisuuksiin? 

Pitäisikö sana "sosiaalinen" olla edessä?”

• Moni toivoo osallisuuden lisäämistä arvoihin, osa taas 

toivoo avoimuutta, ja osa molempia

• ” Osallisuus on keskeinen arvo”

Yhteistyö tai kumppanuus? Rohkeus ja välittäminen mietityttävät Arvoille toivotaan avaavia selityksiä

• Moni toivoo yhteistyötä lisättäväksi arvoihin

• Toisaalta järjestöjen ääni voisi nousta esiin paremmin 

termin kumppanuus kautta 

• Muutama pohtii, ovatko rohkeus ja välittäminen arvoja 

vai enemmänkin esimerkiksi toimintatapoja

• Lisäksi muutaman mielestä välittäminen on 

epämääräinen käsite ja toisaalta rohkeus voi sisältää 

isojakin lupauksia

• Osa nostaa esiin arvojen kattavan selityksen 

tärkeyden, koska pelkästään sellaisenaan ne 

ymmärretään eri tavoin

• ”Arvojen "selitykset" ovat tärkeitä, auttavat 

ymmärtämään arvot samalla tavalla.”

Koonti



2. Ovatko strategian arvot selkeät ja oikeat?

• Miten arvoihin sitoudutaan, miten ne näkyvät toiminnassa?

• Välittäminen on vähän epämääräinen

• yhteinen vastuu, yhteisvastuu

• Yhteistyö

• Avoimuus

• oikeudenmukaisuuden perusteluissa mainittiin henkilöstö. Ei ehkä noin 

muotoiltuna tavoita järjestötoimijoiden henkilöstöä. vaikka siis pitäisi.

• YHDENVERTAISUUS!  Yhdenvertaisuus on oikeudenmukaisen yhteiskunnan 

lähtökohta. Yhdenvertaisuus takaa samat perusoikeudet kaikille.Syrjintä on 

kiellettyä tässä yhteydessä etenkin mielipiteen, iän, vammaisuuden tai muun 

henkilökohtaisen syyn perusteella. Syrjintää on esimerkiksi huonompi tai 

epäkunnioittavampi kohtelu, vihapuhe, nimittely, sanallinen loukkaus, uhkailu 

tai häirintä.Palveluissa tapahtuva syrjintä voi olla esimerkiksi palveluiden 

ulkopuolelle jättämistä tai puutteellista neuvomista ja ohjausta.Joten pidän 

yhdenvertaisuutta strategiassa erittäin tärkeänä.

• Komppaan Mikkoa [eli yllä olevaa kommenttia]

• Rohkeus antaa lupauksen siitä, että toimijat otetaan aidosti mukaan 

palvelumuotoiluun. Lisäksi se lupaa sen, että myös joustavia 

palvelukokonaisuuksia järjestetään. Liian tiukka palvelumuotoilu ei ole 

asiakkaan näkökulmasta joustavia.

• Isoja arvoja, hiukan vaikea näin yhtäkkiä kommentoida. 

• Toteutuessaan arvot ovat hyvät, selkeät ja oikeat.

• Oikeudenmukaisuus on näkökulmakysymys; riippuu mistä näkökulmasta 

katsoo.

• Arvot täytyy kuvata, mitä tarkoitetaan esim. luottamus, välittäminen, 

oikeudenmukaisuus...Meillä on erilaisia näkemyksiä arvoista

• Hyvät ja selkeät arvot. Ylimpiä arvoja pitää olla riittävän vähän, jotta ne 

pysyvät selkeinä ja kirkkaina.

• oikeudenmukaisuus arveluttaa ja kuinka se toteutuu?

• Arvojen "selitykset" ovat tärkeitä, auttavat ymmärtämään arvot samalla 

tavalla.

• osallisuus ja avoimuus

• Ehkä vaikea kommentoida näin nopeasti. Oikeudenmukaisuus hyvä kun 

sisältää paljon eli esim.tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.

• Sisältääkö luottamus luotettavuuden?

• Yhteistyö

• Onko rohkeus arvo?

• Olen [yhdenvertaisuuskommentin] kanssa samaa mieltä, oikeudenmukaisuus 

ja yhdenvertaisuus eivät ole synonyymejä. Oikeudenmukaisuus on laajempi 

käsite yhtäläisyysmerkit ovat kyseenaalaiset. Kaikesta saa leivottua kaikkea.

• Hyvin kiteytetyt arvot

• Yhdenvertaisuus

• Osallisuus puuttuu

• Osallisuus ja vaikuttavuus

• Oikeudenmukaisuudesta tulee ensimmäisenä mielenä Vastuullisuus. 

Yhdenvertaisuus ei heti tullut mieleen, mutta jos se sanoitetaan, niin hyvä niin.

• Osallisuus on keskeinen arvo

• Kumppanuus - järjestöjen tahot ei näissäkään näy. Julkisen sektorin ja järjestöjen 

väli on eri asia kuin kuntalaisten ja palveluiden. (lainsäädännön velvoite)

• Kumppanuus - arvostetaanko järjestöjen ääntä?

• Ilman aikaisempaa perehtymistä asiaan tuntuu aika vaikealta vastata ovatko juuri 

nämä neljä sanaa oikeat ja sopivat.

• Välittäminen on hankala arvona, eikös se ole enemmänkin toimintatapa.

• Viitataanko oikeudenmukaisuudella yhtäläisiin mahdollisuuksiin? Pitäisikö sana 

"sosiaalinen" olla edessä?

• Toivottavasti näitä avataan johonkin hieman enemmän, etteivät jää vain 

sanahelinäksi. Sillä tällä hetkellä ei nämä kaikki toteudu.

Muistilapuilla jätetyt kommentit



3. Mitä olisi tärkeää sisällyttää 

strategiaan tai sitä täydentäviin 

myöhemmin valmisteltaviin 

dokumentteihin, kuten 

palvelustrategiaan ja strategian 

toimeenpanosuunnitelmaan?



3. Mitä olisi tärkeää sisällyttää strategiaan tai sitä täydentäviin myöhemmin valmisteltaviin dokumentteihin, 

kuten palvelustrategiaan ja strategian toimeenpanosuunnitelmaan?

Eniten toivotaan yhteistyötä ja järjestöjen huomioimista Asiakkaan kuuleminen ja onnistunut palvelupolku

• Suurin osa toivoo eri järjestöjen ja muiden toimijoiden tunnistamista, osallistamista ja 

arvostamista sekä aitoa yhteistyötä eri tahojen välillä:

”Järjestöjen huomioiminen julkisen palveluntuotannon täydentäjänä”

”Konkreettisia toimenpiteitä hyvinvointialueen ja järjestöjen yhteistoiminnan 

toteuttamisesta.”

”Osaamisemme tulee rakentaa osaksi palvelukokonaisuuksia ja -ketjuja yhdessä 

meidän järjestöjen kanssa”

”Kehittämiskumppanuuksiin suhtautuminen positiivisesti. Kaikki viisaus ei ole Päijät-

Sotessa, vaan hyviä ajatuksia on myös yhdistyksillä ja yrityksillä.”

• Osaa mietityttää myös sote-järjestöjen rahoituksen toteutuminen hyvinvointialueen 

toimesta 

• Asiakkaiden huomioimista ja kuuntelemista kokonaisvaltaisesti pidetään tärkeänä

• Toivotaan asiakkaan polkujen kuvaamista sekä palvelupolkujen määrittämistä 

asiakaskokemuksen parantamiseksi

• Lisäksi palvelujen hankintaprosessiin toivotaan panostamista, jotta aidosti parhaat 

palvelut voidaan saavuttaa

Selkokielisyys, saavutettavuus ja esteettömyys Henkilökunnan osaaminen tärkeää

• Strategialta ja muilta dokumenteilta toivotaan selkokielisyyttä ja saavutettavuutta

• Lisäksi osa toivoo mukaan esimerkiksi vammaispoliittista ohjelmaa sekä 

esteettömyyssuunnitelmaa: ”Esteettömyyssuunnitelma, jonka avulla kaikki toimialat 

sitoutetaan edistämään esteettömyyttä”

• Moni toivoo henkilöstöön liittyviä dokumentteja kuten henkilöstöstrategiaa, 

rekrytointistrategiaa ja koulutussuunnitelmaa: ”Koko hyvinvointialueen 

koulutus/osaamisstrategia”

• Myös vuorovaikutuksen laatu henkilöstön ja asukkaiden välillä nostetaan esiin

Koonti



3. Mitä olisi tärkeää sisällyttää strategiaan tai sitä täydentäviin myöhemmin valmisteltaviin dokumentteihin, kuten 

palvelustrategiaan ja strategian toimeenpanosuunnitelmaan?

• Järjestöjen huomioiminen julkisen palveluntuotannon täydentäjänä

• Vaikuttavuus! Millä mitataan vaikuttavuutta? onko palvelut vaikuttavia oikeasti 

vaikuttavia?

• Yhteistyö eri sektoreiden välillä ja myös osallisuusyhteistyö kuntien kanssa.

• Palvelupolkujen määrittämisen kautta tehokkuutta, säästöjä ja "luukulta 

luukulle"-toiminnan vähentämistä.

• esteettömyyssuunnitelma, jonka avulla kaikki toimialat sitoutetaan edistämään 

esteettömyyttä. Yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen on jo tätä nykyä 

kunnalle lakisääteistä. Suunnitelmapaperit ovat tarpeen, mutta vielä 

tärkeämpää on muuttaa sanat teoiksi. Siihen tarvitaan meitä kaikkia: jokainen 

voi osaltaan edistää yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä nostamalla 

vähemmistöjen ihmisoikeudet keskusteluun, puuttumalla epäkohtiin ja 

vaatimalla korjaavia toimenpiteitä.

• Koko hyvinvointialueen koulutus/osaamisstrategia

• Hyvinvointialueen ja kuntien on sovittava sote-järjestöjen avustamisen 

jatkumisesta ja kumppanuussopimusten siirrosta ilman katkoksia

• Miten

• Lapsivaikutusten arviointi osaksi päätöksentekoa ja sen ulottaminen myös 

talousarvioihin. Näkyyhän tämä strategiassa?

• Vuorovaikutuksen laatu henkilökunnan ja asukkaiden välillä.

• Tarvittavat lähipalvelut, myös elinvoimatoimenpiteenä.

• henkilöstöstrategia, siihen liittyvänä rekrytointistrategia, hyvinvointistrategia, 

kumppanuusstrategia, palvelustrategia, eri toimialueiden palvelujen 

toteuttamisen strategia:) 

• Monipuolisen kansalaistoiminnan mahdollistaminen auttaa Hyvinvointialuetta 

sen mission ja tavoitteiden toteuttamisessa. Kuntalaisten hyvinvointi tehdään 

yhdessä.

• Selkokielisyyden lisäksi tulisi huomioida myös esteettömyys. Strategia 

näkyväksi kaikille, myös vammaisille

• Kun palveluja kilpailutetaan, on varmistettava, että kilpailutetaan laadulla ja 

vaikutuksilla, ei vain hinnalla ja suoritteilla

• Vammaispoliittinen ohjelma. Suomi on sitoutunut YK:n ja Euroopan Unionin 

jäsenvaltiona edistämään yhteiskun- taa, joka on kaikille avoin. Vammaisten 

henkilöiden syrjimättömyys on kirjattu myös Suomen perustuslakiin. 

Vammaispolitiikassa tavoitteena on vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin 

edistäminen, mikä toteutuu kannustamalla kaikkia kuntalaisia tasaver- taisesti

aktiivisuuteen ja lisäämällä päätäntävaltaa. Periaatteena voidaan pitää sitä, 

että julkiset palvelut suunnitellaan kaikille sopiviksi. Vammaispoliittinen 

ohjelma toimii työkaluna hyvinvointialueen toiminnassa.

• Sujuva yhteistyö - kuulostaa hyvältä! Selkeästi määriteltynä, mitä on sujuva 

yhteistyö ja mitä siltä odotetaan.

• Mikä/mitä on kustannus tehokas???

• Ennakkovaikutusten arviointi

• Henkilöstön osaamisen vahvistaminen, koulutussuunnitelma

• Palvelustrategiaan tulee kirjata sote-järjestöjen resurssiksi järjestölähtöinen 

tuki ja palvelut sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta

• Asiakkaan ääntä kuunnellaan ja se tehdään monipuolisin menetelmin ja 

foorumein. On hyvä, että Hyte-rakenteessa on nyt osallisuuslautakunta, se 

olisi hyvä näkyä jotenkin strategiassa.

• Hyvinvointialueiden ja järjestöjen yhteistyölle on luotava rakenteet ja linjattava 

hyvinvointistrategiassa, miten hyvinvointialue rahoittaa sote-järjestöjen 

toimintaa.

• Eri toimijoiden osallistuminen ja yhteistyökumppaneiden asiantuntijuuden 

arvostaminen. 

• Konkreettisia toimenpiteitä hyvinvointialueen ja järjestöjen yhteistoiminnan 

toteuttamisesta.

• Osaamisemme tulee rakentaa osaksi palvelukokonaisuuksia ja -ketjuja 

yhdessä meidän järjestöjen kanssa

• Palveluhankinnoissa tulee hyödyntää hankintalain mahdollistamia 

kumppanuusmalleja ja hankintojen osittamista, jotta myös pienet tuottajat voivat 

osallistua kilpailutuksiin.

• Dynaaminen hankintaprosessi, johon luodaan myös sopimuksen aikainen 

vuorovaikutuksen malli. Aidolla ja tasapuolisella vuorovaikuttamisella saadaan 

aikaiseksi parhaat asiakaslähtöiset palvelut.

• Selkokielisyys ja saavutettavuus

• ESTEETTÖMYYSSUUNNITELMA Liian usein vammaiset ihmiset joutuvat 

kääntymään ovensuussa pois, kun reitti ei olekaan esteetön. Tämä koskee niin 

julkisia kuin yksityisiäkin toimijoita – ei toki kaikkia, mutta yksikin on 

liikaa.Yhdenvertaisuus ja esteettömyys eivät toteudu Suomessa läheskään 

riittävästi, minkä vuoksi vammaiset ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa 

suhteessa muihin. Kuntavaalien lähestyessä on hyvä pohtia, millaisia palveluita 

kunnat asukkailleen tarjoavat ja ovatko palvelut yhdenvertaisesti kaikkien 

ulottuvilla.

• Hyte-työn järjestämisen konkretia tulee näkyä strategiassa.

• Kehittämiskumppanuuksiin suhtautuminen positiivisesti. Kaikki viisaus ei ole 

Päijät-Sotessa, vaan hyviä ajatuksia on myös yhdistyksillä ja yrityksillä.

• Järjestöyhteistyö näkyväksi Järjestöneuvottelukuntana ja dokumenttina 

Kumppanuusasiakirja.

• Erilaiset järjestö tulee tunnistaa, yleishyödylliset, ammatilliset..

• Kumppanuusmallit, asiakasosallisuus ja asiakkaan valintaan liittyvät oikeudet

• Palveluiden on oltava kokonaisuuksia ei pirtaleisuutta.

• Yhteiskunnasten yritysten asemointi palveluntuotannossa?

• Asiakkaat on huomioitava kokonaisvaltaisesti.

• Järjestöyhteistyön kirjaus dokumentteihin ja siihen liittyvä rahoitus myös

• Asiakkaan polkujen kuvaaminen (miten asukas ohjautuu eri palveluiden ja 

toimijoiden välillä)

Muistilapuilla jätetyt kommentit



1. Mitä toimijatahoja 

tarvitaan 

järjestöneuvottelukunnan 

kokoonpanoon?

• Järjestöedustajat

• Päijät-Soten edustajat

• Maakuntaliiton edustaja

• Oppilaitosten edustaja

• Yrittäjien edustaja

• Seurakuntien edustaja



1. Mitä toimijatahoja tarvitaan järjestöneuvottelukunnan kokoonpanoon?

Laaja ja monipuolinen edustus tärkeää Ehdotettujen tahojen kirjo on laaja Mukaan pääseminen mietityttää

• Moni toivoo järjestöneuvottelukuntaan laajaa edustusta 

niin, että mahdollisimman monet eri asiakasryhmät ja 

järjestöt olisivat edustettuina

• Kattavaa ja laajaa edustusta toivotaan niin 

alueellisesta kuin kategorisestakin näkökulmasta:

”Vammaisjärjestöt ja potilasjärjestöjen edustus erikseen -

tarpeet ja edustus erilaista”

”Ei pelkästään potilasjärjestöistä, vaan myös muista 

hyvinvointia ja terveytä edistävistä järjestöistä edustus.”

”Kattava edustus, ei pelkästään ’sote-yhdistyksiä’ ”

”Myös koko Päijät-Hämeen alueella toimivia.”

• Järjestöneuvottelukuntaan ehdotettuja tahoja ovat mm.

o Järjestöedustajat, Päijät-Soten edustajat sekä 

seurakunnat

o Palveluita tuottavien järjestöjen edustajat

o Eläkeläisjärjestöjen edustus

o Vammaisjärjestöt, tarvittaessa erikseen 

pitkäaikaissairausjärjestöt

o Hyte-työtä tekevät yleishyödylliset järjestöt

o Vastuuhenkilöitä verkostoista

o Ammatilliset järjestöt

o Maakunnallisia ja paikallisia järjestöjen ja 

yhdistysten edustajia

o Nuoriso- ja liikuntajärjestöt

o Asukasyhdistykset

o Kuntien edustajat, esim. järjestökoordinaattorit

o Lasten ja perheiden edustajat

”Miten tähän voi päästä mukaan?”

”Miten muodostuu verkosto, siis mistä tiedän mihin 

verkostoon pitäisi olla yhteydessä?”

”Kuka päättää / valitsee osallistujat?”

”Mihin/kenelle nimeämispyynnöt esitetään?”

Koonti



1. Mitä toimijatahoja tarvitaan järjestöneuvottelukunnan kokoonpanoon?

• Joustavuus, neuvottelukunnalla voisi olla avoimia kokouksia runsaasti, jotta 

mahdollisimman moni voisi osallistua oman alueensa kehittämiseen.

• Kaikki järjestöt tuottavat palveluja, osa tekee sitä palkattuna, paljon tehdään 

vapaaehtoisvoimin.

• Eri asiakasryhmien edustus / eli erilaiset järjestöt monipuolisesti mukaan

• Vammaisjärjestöt ja potilasjärjestöjen edustus erikseen - tarpeet ja edustus 

erilaista

• Mitä maakuntaliitto edustaa ja mikä on sen kytkeymä alueen 

yhdistyksiin/järjestöihin käytännössä?

• Tärkeää! Huomioikaa alueellinen tasapuolisuus eli yhdistyksiä eri puolilta 

Päijät-Hämettä ja myös niistä alueista, joissa hyvinvointi- ja terveyspalveluita 

lähipalveluna.

• Järjestöedustajat ja Päijät-Soten edustajat sekä seurakunnat

• Neuvottelukunnan jäsenten kyettävä edustamaan mahdollisimman laajasti 

koko sote-järjestökenttää. Kyseessä on edustuksellinen tehtävä ja valittavilla 

oltava laaja kokemus järjestöistä.

• Järjestötoimijat tulee valita monipuolisesti niin, että erilaiset järjestöt ovat 

edustettuina - niin palvelutuottaja kuin vapaaehtoistoimija järjestöt.

• Mahdollisimman laaja edustus. Riittääkö 10 järjestönedustajaa kattamaan 

koko aluetta?

• Palveluita tuottavien järjestöjen edustaja

• Ei pelkkää politiikkaa.

• Mielestäni olisi tärkeää, että erilaisilla asiakasryhmillä olisi edustus.

• Ei pelkästään potilasjärjestöistä, vaan myös muista hyvinvointia ja terveytä 

edistävistä järjestöistä edustus.

• Esim. eläkeläisjärjestöjen edustus, miten se huomioidaan.

• Myös koko Päijät-Hämeen alueella toimivia.

• Yritykset? Mitä yrityksiä tarkoitetaan, miksi mukana?

• Missä kuntien edustajat? Tekevät paljon yhteistyötä järjsetökentällä.

• paikallisten yhdistysten edustajia

• Palveluntuottajajärjestöt, joilla on laaja näkemys sekä sotesta että hytestä.

• Ja sitten yleishyödylliset järjestö, jotka tekevät paljon hyte-työtä.

• Mihin/kenelle nimeämispyynnöt esitetään?

• Miten muodostuu verkosto, siis mistä tiedän mihin verkostoon pitäisi olla 

yhteydessä?

• Vastuuhenkilöitä verkostoista. Yhdistysfoorumista myös edustusta.

• Vammaisjärjestöt tarvittaessa erikseen pitkäaikaissairausjärjestöt.

• Puhutaan vain järjestöistä? Olisi tärkeä tunnistaa ammatilliset esim. 

potilasjärjestöt, jotka tuottavat hyvinkin paljon STEA:n rahoituksella 

konkreettista palveluja.

• Mahdollisimman monesta erilaisesta järjestöstä edustaja.

• Maakunnallisia ja paikallisia järjestöjen edustajia

• Tarkoitetaanko palveluita tuottavissa järjestöissä esim. Attendoa, Mehiläistä? 

vai mitä?

• Kattava edustus, ei pelkästään "sote-yhdistyksiä”

• Nuoriso- ja liikuntajärjestöt

• asukasyhdistysten edustus mukaan

• Kuntien järjestökoordinaattorit tai vastaavat.

• tää tarvii vielä keskustelua ja pohdintaa

• Miten tähän voi päästä mukaan?

• Edustajat järjestökategorioittain. Periaatteessa kuka tahansa voidaan valita, 

kunhan edustaa koko kategoriaa eikä yksittäistä yhdistystä.

• Kuntien edustus?

• lasten ja perheiden ääni esille

• Miten huomioidaan myös pienet järjestöt, joilla ei yleensäkkään ole mahdollisuutta 

osallistua verkostoihin, mitkä kokoontuvat pääsääntöisesti päiväaikaan?

• Verkostojen vastuuvetäjiä

• Kokemusasiatuntijat edustamaan asiakasryhmiä

• edustajat eri tyyppisistä järjestöistä. Lisäksi omat säännölliset tapaamiset, joissa 

jaetaan edustajien tietoa kentälle

• kuka päättää / valitsee osallistujat?

• Laaja edustus

• Yhdistysten edustajat ovat asiantuntijoita.

Muistilapuilla jätetyt kommentit



2. Millaista sitoutumista 

edustajilta vaaditaan?

• Verkostojen edustajat

• Henkilökohtaiset 

varaedustajat

• Sitoutuminen yhteydenpitoon 

verkoston kanssa

• Päijät-Hämeen laajuinen 

edustaminen

• Osallistuminen 

päiväkokouksiin



2. Millaista sitoutumista edustajilta vaaditaan?

Kokousten ajankohta puhututtaa
Sitoutuminen vaatii perehtymistä ja 

aktiivisuutta
Edustajan tulee sitoutua tiedottamiseen

• Moni kokee, että päiväkokoukset rajaavat osallistujia 

pois, sillä moni edustaja on vapaaehtoinen ja päivällä 

palkkatöissä: ”Yhdistysyhteistyötä vuosia tehneenä. 

Toive yleensä on ilta-aika (klo 16.30-), jotta 

työssäkäyvät pääsevät”

• Toisaalta joku kommentoi myös päinvastaista: ”Ilta-

aika yleensä haastaa, koska silloin ollaan kiinni 

toiminnassa. Päivällä helpompi osallistua!”

• Siispä joku ehdottaa kompromissia: ”Eräällä 

hyvinvointialueella järjestöneuvottelukunnan kokoukset 

ovat joka toinen kerta päivällä, joka toinen kerta illalla”

• Moni korostaa, että edustajan sitoutuminen 

neuvottelukuntaan vaatii fyysisen läsnäolon lisäksi 

myös esimerkiksi asioihin ja dokumentteihin 

perehtymistä etukäteen

• Edustajalta toivotaan mm. vaivannäköä ja aikaa, 

aidosti yhteisten asioiden hoitamista, 

yhteistyöhalukkuutta, asiantuntijuutta ja vastuuta

• Lisäksi on tärkeää, että edustaja edustaa koko 

järjestöryhmäänsä ja uskaltaa tuoda sen ongelmia 

esille ilman politiikkaa

• Moni pitää tärkeänä sitä, että edustaja sitoutuu 

jakamaan tietoa järjestöneuvottelukunnan asioista 

edustamalleen ryhmälle ja asiakaskunnalle:

”Sitoutuminen taustaverkostojen tiedottamiseen”

• Toisaalta viestin pitää kulkea myös toiseen suuntaan:

”Edustajilta vaaditaan asiakkaan äänen kuulemista ja 

viemistä neuvottelukuntaan.”

”Järjestöt toimivat asiakkaiden edunvalvojina. Järjestöt 

tuovat esiin asiakkaan (kuntalaisen) äänen.”

Koonti



2. Millaista sitoutumista edustajilta vaaditaan?

• Järjestöjen verkostoitumista on kehitettävä. On varmistettava, että edustaja ei 

edusta yksittäistä järjestöä vaan koko järjestökategoriaa.

• uskallusta puhua ja tuoda oman verkoston ongelmia ja mielipiteitä esille

• Edustajien tulee edustaa koko järjestöryhmää (esim. lapsiperhejärjetöt, 

vammaisjärjestöt, nuorisojärjestöt, mt-järjestöt jne) kuin helikopterina kaikkien 

puolesta.

• Kokouksiin osallistuminen

• Kokemusta ja näkemystä laajasti järjestötoiminnasta ja mahdollisuutta myös 

käyttää aikaa yhteisten asioiden hoitamiseen

• Halutaanko tarkoituksella tähän vain työntekijäjärjestöjä - päiväkokoukset? 

Rajaa mahdollisuuksia paljon pois.

• verkostomaista työotetta ja tiedon välittämistä

• Asioihin perehtymistä ja kokouksiin osallistumista

• Ei politiikkaa vaan aidosti yhteisten asioiden hoitamamista.

• sitoutuu haastamaan hva:n toiminnan. Sitoutuu kansalaisten tarpeista 

nousevaan

• MIksi päiväkokoukset? Järjestöjä on erilaisia, eikä kaikilla ole mahdollisuuksia 

osallistua päivällä. Neuvottelukunnan tulee joustaa aikataulussa!!

• Että ajaa yhteistä asiaa. Asioista tiedottaminen

• Yhdistysyhteistyötä vuosia tehneenä. Toive yleensä on ilta-aika (klo 16.30-), 

jotta työssäkäyvät pääsevät 

• vuoropuheluun sitoutuminen tärkeää ettei ole pelkkää oman järjestön 

edunvalvontaa

• sitoutuu osallistumaan klo ajasta huolimatta.Tutustuu asiakirjoihin etukäteen.

• Sitouduttava jakamaan tietoa toiminnasta edustamalleen asiakasryhmälle.

• Sitoutumista yhteisiin tehtäviin ja tavoitteisiin.

• työhön ja vaivaan hyvinvoinnin puolesta

• Edustajalla tulee olla mahdollista saada itselle taustaryhmä (tastaverkosto) 

esim. vammaisjärjestöjen edustajista - ei voi muuten edustaa kaikkia.

• Päiväkokoukset rajaa työikäistä väestöä tai oppilaita; Miksi näin?

• Olisi tärkeää, että verkostot itse päättäisivät, miten yhteyttä pidetään ja tietoa 

jaetaan. Ei pelkästään edustettaisi omaa itseään, vaan yritettäisiin katsoa 

asiaa kokoko verkoston näkökulmasta.

• Tuoda foorumiin omaa osaamistaan.

• Asioihin perehtyminen ja halu edustaa kaikkia järjestöjä.

• Verkostot toimivat omaehtoisesti (ei koordinaattoria), todella haastavaa 

edustaa mahdollisesti laajaakin joukkoa ja osallistaa ns. oman työn ohessa 

toimijoita.

• Edustajilta vaaditaan asiakkaan äänen kuulemista ja viemistä 

neuvottelukuntaan.

• Aidosti yhteisellä asialla, ei oman edun tavoittelua.

• Järjestöt toimivat asiakkaiden edunvalvojina. Järjestöt tuovat esiin asiakkaan 

(kuntalaisen) äänen.

• Verkostot toimivat omaehtoisesti (ilman muodollista koordinaatiota) - edustaminen 

haasteellista, vie paljon aikaa edustajalta

• Mikä on riittävä yhdistävä tekijä verkostoissa?

• Sitoutuminen aktiiviseen vaikuttamiseen sekä vahvaa yhteistyöhalukkuutta

• Aitoa halua käyttää aikaa ja vaivannäköä yhteisiin asioihin.

• Sitoutuminen taustaverkostojen tiedottamiseen

• Aitoa sitoutumista, asennetta ja vastuuta

• Pelkkä fyysinen läsnäolo ei riitä, vaan pitää olla aidosti mukana ja halua vaikuttaa 

kaikkien järjestöjen puolesta, ei vain oman järjestön etujen ajaminen.

• Useimpien järjestöjen aktiivitoimijat tekevät vapaaehtoistyötä oman työnsä ohella. 

Tämä on huomioitava mm. kokousajoissa eli kokoukset iltaisin.

• Sitoutuminen on tärkeää - läsnäolo - ja tiedon välitys jha tarvittaessa myös 

keräys taustayhdistyksille / järjestöille.

• Päiväkokous tarpeeton rajaus

• Ilta-aika yleensä haastaa, koska silloin ollaan kiinni toiminnassa. Päivällä 

helpompi osallistua!

• Kannattaa kokeilla myös ip kokouksia

• Päiväkokoukset kaventavat osallistumista (monissa järjestöissä toimijat 

vapaaehtoisia eli päivisin palkkatyössä)

• Eräällä hyvinvointialueella järjestöneuvottelukunnan kokoukset ovat joka toinen 

kerta päivällä, joka toinen kerta illalla

Muistilapuilla jätetyt kommentit



Palaute 

kumppanuusfoorumista



Palaute kumppanuusfoorumista

• Kiitos tilaisuudesta, tämä oli tarpeellinen. Tässä tapauksessa lappuleikki-alusta toimi hyvin.

• Hyvin rakennettu tilaisuus, jatketaan näitä! Avoimesti Yhdessä!

• Toivottavasti näkökulmat tulevat myös aidosti ja oikeasti kuulluksi!

• Jatketaan yhteistyötä, tämä on vasta alkua!

• Tämä jamboard toimi tässä tilaisuudessa hyvin!

• Kiitos. Tuli paljon asiaa jota nyt sulatellaan.Jäi vaan epäselväksi kuinka voimme yhdistyksenä olla jatkossa mukana.

• Kiitos. Tärkeää aidosti osallistaa, kuulla ja huomioida.

• Kiitos hyvästä tilaisuudesta

• Kiitos!

Muistilapuilla jätetyt kommentit


