
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestöyhteistyön malli

Tarkoitus

· Edistää hyvinvointialueen ja järjestöjen yhteistyötä ja vuorovaikutusta.
· Edistää järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia.
· Tiivistää neuvottelumahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista

tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta.
· Lisää monitoimijaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja päijäthämäläisten

hyvinvointia.
· Täyttää lain 612/2021 velvoitteen hyvinvointialueille, järjestöjen yhteistyöstä,

toimintaedellytyksistä ja vaikuttamismahdollisuuksista.
· Edistää päijäthämäläisten hyvinvointia kehittämällä toimintaa maakunnallisten HYTE-

kärkiin: osallisuus ja yhteisöllisyys, arjen turvallisuus, mielen hyvinvointi, päihteettömyys ja
terveelliset elintavat.

· Tukee Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategian käytäntöön panoa:
Tavoiteasettelussa mukana yhteistyö ja asiakaskokemuksen arvostus ja arviointi.
Painopisteenä luottamuksen avulla rakennettu, sujuva yhteistyö alueen kuntien, yhteisöjen
ja valtionhallinnon kanssa - asukkaiden parhaaksi. Lähtökohtana on alueen eri toimijoiden
yhteistyön tuottaman arvon tunnistaminen ja aito, onnistunut hyödyntäminen Päijät-
Hämeen hyvinvointialuestrategian päätavoitteiden saavuttamiseksi.

Mallin rakenne

1. Toiminnallinen yhteistyö (ei rahallista avustusta)

· Hyvinvointialueen järjestökoordinaattorin ja yhteyshenkilöiden panos ja järjestöyhteistyön
rakenne: järjestöneuvottelukunta, Kumppanuusfoorumi ja verkostot mahdollistavat tila-,
tapahtuma- ja viestintäyhteistyön sekä järjestötoiminnasta tiedottamisen ja
asiakasohjauksen järjestöihin. Keskiössä on ohjaus ja yhdessä tekeminen.

2. Yhteistyösopimukset (ei rahallista avustusta)

· Hankeyhteistyön aiesopimukset, ohjausryhmän jäsenyydet, verkostoyhteistyö,
yhteiskehittäminen, asiantuntijayhteistyö ja työparityö mahdollistavat monitoimijaisen
yhteistyön avulla toimintaedellytyksiä järjestöille. Keskiössä ovat yhteiset sopimukset.

3. Kumppanuusavustukset (järjestöavustukset)

· Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä täydentävä ja rikastava järjestölähtöinen
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kohdentuva toiminta Päijät-Hämeen laajuisena tai
useammassa kunnassa.
Keskiössä ovat tarvelähtöisyys, toimintojen täydentävyys ja yhteisneuvottelut.

4. Yhteiskehittämisen avustukset (järjestöavustukset)



· Alueellisen hyvinvointisuunnitelman kärkien mukaisten teemojen tarvelähtöinen
yhteiskehittäminen pilotoimalla ja juurruttamalla yhdessä hyvinvointialueen kanssa.
Keskiössä on hyvinvointivajeisiin kehitettävä toiminta.

Valmistelu ja kuulemiset

Hyvinvointialueen HYTE-valmisteluryhmä on koordinoinut hyvinvointialueen järjestöyhteistyöhön
kuuluvan järjestöneuvottelukunnan perustamisen valmistelua ja järjestöyhteistyön mallin
työstämistä.

Järjestöyhteistyön mallia varten on toteutettu kysely kunnille ja järjestöille. Kaupungeilta on
pyydetty tietoja siirtyvistä järjestöavustuksista. Työskentelyssä on hyödynnetty eri maakuntien
valmistelussa olevia järjestöyhteistyön malleja.

Elokuun aikana järjestöyhteistyön malli on esillä hyvinvointialueen toimialojen, kuntien
(kuntajohtajat) ja järjestöjen (Kumppanuusfoorumi) kanssa.

Järjestöyhteistyön malli käsitellään poliittisessa päätöksenteossa seuraavasti:
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa 25.8.2022
Asiakas- ja osallisuuslautakunnassa 22.9.2022
Aluehallituksessa 3.10.2022

Järjestöyhteistyön mallin hyväksymisen jälkeen käynnistyy järjestöjen avustussäännön
työstäminen.


