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Järjestökenttä ja toiminnan luonne 

Järjestotietopalvelu.fi 

 

Pohjois- Lappi  
787 yhdistystä 

(41) 

 

Itä – Lappi 

994 yhdistystä 
(71) 

Rovaseutu 
1959 yhdistystä 

(102) 

 

Kemi – Tornio 
1839 yhdistystä 

(144) 

 

Tornionlaakso 
442 yhdistystä 

(39) 

 

Tunturi- Lappi 
900 yhdistystä 

(41) 

Tornionlaakso 
6,3 % / 8,9% 
 
Kemi-Tornio 
27 % / 32,9% 
 
Itä-Lappi 
14,5% / 16,1% 
 
Rovaseutu 
28 % / 23,3% 
 
Pohjois-Lappi 
11,2 % / 9,4% 
 
Tunturilappi 
13% /  9,4% 
 
Noin 440 
paikallisyhdistystä 
 
Noin 37 järjestöjen 
omistamaa yhtiötä 
tuottaa palveluita 
(8,4 %) 

 

Järjestöjen toiminnan luonne 
 valtaosalla on hyvinvointi ja terveyttä 

edistävää toimintaa 
 Järjestöillä myös  sote palvelutoimintaa 
 lisäksi myytävien palveluiden ja 

vapaaehtoistoiminnan välimaastoon jää 
ns. järjestölähtöistä auttamistoimintaa 

 

Yhdistyksiä kokoavia tahoja 
 Järjestökeskus Kitinen ry 
 Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
 
 Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 
 Rovaniemen seudun 

mielenterveysseura ry (Rovaniemen 
järjestötalo / Neuvokas) 

 

 



Järjestöille tärkeät näkökulmat uudistuksessa 

Järjestotietopalvelu.fi 

1. Mikä järjestöjen rooli on ihmisen / asiakkaan 
äänen esille tuomisessa 
 

2. Miten järjestöjen ”perinteinen” työ Hyvinvoinnin 
ja terveyden edistäminen organisoituu  

 
3. Miten järjestöt palveluiden tuottajana ovat 
       mukana tässä kokonaisuudessa 
 



Järjestöyhteistyö ja mahdollisuudet 

Järjestotietopalvelu.fi 

Järjestöjen roolin hahmottaminen 

Järjestölähtöisten 
yritysten 
markkinalähtöiset 
palvelut 

Järjestöjen markkinoille 
tuottamat palvelut 

Järjestöjen tuottamat 
yleishyödylliset palvelut 

Järjestöjen tarjoama 
vapaaehtoisuuteen 
perustuva vertaistuki 

Järjestöjen 
yhteisöllisen ja 
jäsenten keskinäiseen 
vuorovaikutukseen 
perustava toiminta 

Kuntien 
tehtävien ja 

roolin 
muutos 

Maakunta- ja 
sote uudistus 

Uusia yhdys / rajapintoja 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen  
maakunta / kuntatasolla 



Järjestöyhteistyö ja mahdollisuudet  

Järjestotietopalvelu.fi 

Järjestöjen osallisuus 16.2.2017 
 
OYS 
Lappi: järjestöedustus maakunnallisessa ohjausryhmässä, sote – 
järjestämisen,-tuotannon ja TKI ryhmissä sekä Lapin sh-piirin  alatyöryhmissä. 
Työryhmissä on myös saamelaisedustus.  Länsi-Pohjassa järjestöjä kuullaan 
2.3.2017 
  
Kainuu: valmis tuotantokuntayhtymä. Kansalais-, yhdistys- ja sidosryhmävaikuttamista 
varten perustetaan uuden maakunnan strategian valmistelua tukeva muutosfoorumi. 
  
Pohjois-Pohjanmaa: laaja järjestöedustus maakuntaliiton PoPSTer-hankkeen sote- 
työryhmissä, edustus myös poliittisessa ohjausryhmässä 
 
Keski-Pohjanmaa: uusi sote-palvelutuotantokuntayhtymä Soite, maakuntauudistuksen 
prosessissa järjestöjen kuulemista varten järjestöfoorumi 



Järjestöyhteistyö ja mahdollisuudet 
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Sote järjestöt osana kansallisen toimialarakenteen uudistamista 

Asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet 

Hallinnolliset 
ratkaisut 
 
 
Palveluiden 
tuotantotavat 
 
 
Palveluprosessien 
uudistaminen 

Monikanavarahoituksen 
purkaminen 
Hyvinvointitalousajattelu 
Julkinen palvelulupaus 

Monituottajamallit 
Järjestöjen palvelutuotannon 
erityisluonne 
Hankinnat ja palvelusetelit 

Vapaaehtoiset 
Vertaistuki 

Asiakkaan ääni 
Yhteiskehittäminen 
Palvelumuotoilu 

Asiakkaan valinnanvapaus 

Maakunnat 
Kuntien terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämistyö 

Resurssit Palvelujärjestelmän vaikuttavuus 



Järjestöyhteistyö Länsi-Pohjassa 

Järjestotietopalvelu.fi 

440/140 

7000/2100 

Perheiden sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

Potilasjärjestöt 
Vammaisjärjestöt 
Kuntoutusjärjestöt 
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KIITOS! 


