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• Arvosidonnaista

• Verkostojen johtamista

• Systeemien johtamista

• Tiedolla johtamista

• Ennakointia 

• Viestintää 

• Vaikuttavuuden määrittelyä



HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN 
JOHTAMINEN 

11.4.2019 4

• On osa strategista johtamista, jota määrittävät osaltaan organisaation visio, 
strategia ja palvelulupaus

• Järjestäjän työkaluna ja strategisen johtamisen välineenä toimii esimerkiksi 
alueellinen hyvinvointikertomus ja –suunnitelma, jossa määritellään 
painopistealueet, strategiset tavoitteet (toiminnan suunta) ja toimenpiteet

• Tavoitteiden dynaaminen määrittämistapa antaa mahdollisuuden 
monialaiselle toiminnalle, jolla kunnat, järjestöt, yritykset ja asukkaat voivat 
omien voimavarojensa puitteissa osallistua hyvinvointia edistävään 
toimintaan

• Julkisten palvelujen näkökulmasta järjestöyhteistyö on toimintaa erilaisissa 
yhdyspinnoissa



ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS
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• Alueellinen hyvinvointikertomus on strateginen asiakirja, joka kokoaa yhteen alueen 
kuntien ja maakunnan vahvuudet ja huolenaiheet

• kuvaa alueellisia ja väestöryhmittäisiä eroja hyvinvoinnissa ja terveydessä

• kuvaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita alueella

• asettaa ja kohdentaa tavoitteita, resursseja ja alueellista toimintaa

• kunnan ja maakunnan HYTE-suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin 
työväline.

• Hyvinvointikertomuksen laadinta perustuu Terveydenhuoltolakiin 
(30.12.2010/1326) §12 ja §36

• §12 säädetään myös, että yhteistyötä tulee tehdä muiden kunnassa toimivien 
julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa

• Etelä-Savossa alueellinen hyvinvointikertomus tuotettiin laajassa yhteistyössä

Lähde: Tapani Kauppinen 31.1.2019, THL



ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS JA 
SUUNNITELMA ETELÄ-SAVOSSA
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• Hyväksytty Essoten valtuustossa 14.6.2018, maakuntahallitus 9/2018

• Kuvaa Etelä-Savon väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilaa ja alueellisia HYTE-
rakenteita laajasti ja kattavasti minimitietosisältö huomioiden

• Välittää tietoa myös Etelä-Savolle valituista viiden vertailumaakunnan 
hyvinvoinnista. Koko dokumentti löytyy sivuilta essote.fi/hyte TAI sivuilta:

• https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/alueellinen-
hyvinvointijohtaminen/alueellinen-hyvinvointikertomus

• Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet on koottu kolmeen laajaan 
painopistealueeseen ja niille on määritetty toiminnan suunta ja toimenpiteet 
aluetasolla vuosille 2018-2020 

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/alueellinen-hyvinvointijohtaminen/alueellinen-hyvinvointikertomus


HYVINVOINTISUUNNITELMA 2018-2020

11.4.2019 7

1. Osallisuuden, yhteisöllisyyden ja turvallisuuden vahvistaminen
• Lisäämme osallistumisen kuulemisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia
• Ehkäisemme yksinäisyyttä, turvattomuutta kiusaamista ja väkivaltaa
• Suunnittelemme, ylläpidämme ja rakennamme asukaslähtöistä, esteetöntä, turvallista 

ja viihtyisää elinympäristöä
2. Toimintakyvyn sekä terveyttä ja hyvinvointia tukevien elintapojen edistäminen 
(toimintakyky sisältää fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn käsitteet)

• Tuemme ennakoiden ja ajoissa lapsia, nuoria ja lapsiperheitä
• Tuemme ja ohjaamme työikäisten toimintakykyä
• Vahvistamme ikäihmisten omaehtoista toimintakykyä

3. Alueellisen yhdenvertaisuuden edistäminen

• Turvaamme peruspalvelujen saavutettavuuden lähipalveluina

• Rakennamme monimuotoista, kulttuurisesti yhdenvertaista ja vähemmistöt 
huomioivaa Etelä-Savoa





KUNTIEN JA JÄRJESTÖJEN MONINAISET 
YHTEISTYÖMUODOT
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• Yhteistyötä- ja yhteistoimintaa eri muodoissaan

• Yhteyshenkilöt

• Järjestöjen keskinäinen yhteistyö 

• Yhteiset tapaamiset

• Kumppanuuteen perustuva yhteistyö (edellyttää myös tavoitteellisuutta)

• Toimeksianto- yhteistoiminta- ja kumppanuussopimukset 

• Ostopalvelut (kilpailuttaminen ja suoraostot) 

• Avustuskäytännöt 

• Yhteiset kehittämishankkeet ja innovaatiotoiminta

• Järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen

• Järjestötoiminnan itsenäisyyden vaaliminen



JÄRJESTÖJEN ROOLI NYT JA TULEVAISUUDESSA
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• Järjestöt tuottavat kokemuksellista, asukasta/asiakasta lähellä olevaa tietoa 
ja niillä on vahvaa ennalta ehkäisevää työtä asukaspinnassa 

• maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa järjestöt ovat koonneet 
kenttäänsä ja valinneet edustukselliset järjestöt eri työryhmiin (Järjestöjen 
neuvottelukunnat), ja esim. järjestöstrategia yhdistää toimintaa

• Maakunta- ja soteuudistuksen eri vaiheissa esitettiin pohdintaa siitä, mihin 
järjestötyö maakunnassa kuuluu ja kuka rahoittaa toimintaa 
tulevaisuudessa? 
• Kunnat voivat jakaa järjestöavustuksia edelleen
• Keväällä 2018 julkistettiin nk. Braxin raportti, jossa oli monia ehdotuksia 

järjestötyön tulevaisuudesta maakunnan palvelujärjestelmässä
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• Yhteistyöstä saadaan molemminpuolista hyötyä, kun yhteistyölle on varattu riittävästi 
aikaa ja tavoitteet on määritelty yhdessä

• Tavoitteellisuus tarkoittaa käytännössä sopimista esimerkiksi seuraavista asioista:
• yhteistyön kehittämisen keinoista
• asiantuntemuksen hyödyntämisestä
• yhteistyön rakenteista
• (riittävien) resurssien varaamisesta

• Moniäänisyyden arvostaminen tärkeää, samoin avoin tiedottaminen molemmin 
puolin

• Järjestöt ovat kunnille tärkeä kumppani julkisten palveluiden tuotannossa

• Kunnat ovat nyt ja jatkossa vastuussa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä



https://tem.fi/julkaisu

https://tem.fi/documents/1410877/2132296/Pk-yritysten+toimintaedellytysten+soteselvitys/e0fef268-1cad-425e-a9ce-
d7486960bfde/Pk-yritysten+toimintaedellytysten+soteselvitys.pdf

Dokumentti on ladattavissa osoitteesta:

https://tem.fi/documents/1410877/2132296/Pk-yritysten+toimintaedellytysten+soteselvitys/e0fef268-1cad-425e-a9ce-d7486960bfde/Pk-yritysten+toimintaedellytysten+soteselvitys.pdf


JÄRJESTÖYSTÄVÄLLINEN KUNTA JA MAAKUNTA
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• mahdollistaa asukkaiden aktiivisen osallistumisen,

• tunnistaa ja tunnustaa järjestöt tasavertaisina kumppaneina,

• nimeää järjestöyhdyshenkilön(t) ja kutsuu järjestöt säännöllisesti koolle,

• tarjoaa järjestöjen käyttöön maksuttomia tiloja,

• maksaa järjestöavustuksia,

• kerää ja hyödyntää asukkaiden palvelukokemuksia,

• viestii asukkaille järjestötoiminnasta

• Lähde: https://www.ihimiset.fi/jarjestoystavallinen-pohjois-pohjanmaa/

https://www.ihimiset.fi/jarjestoystavallinen-pohjois-pohjanmaa/


ESIMERKKEJÄ 
YHTEISTOIMINNAN 

MUODOISTA



YHTEISTÄ TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA
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• Tapahtumia Essoten alueella mm. (Hyvinvoinnnin teemavuosi 2019): 
• Terveysmessut Poleenissa, Pieksämäellä 19.1.2019 toteutettiin yhteistyössä järjestöjen 

ja Pieksämäen perusturvan kanssa, tilaisuuden Key Note puhujana pääsihteeri Tuija 
Brax 

• Meidän kohdatessa –hyvinvointitapahtuma 2.4.2019 Stellassa Mikkelissä toteutettiin 
yhteistyössä järjestöjen, hankkeiden, kaupungin ja yritysten kanssa

• Sosterin alueen tapahtumia ovat mm. prosessimessut, joissa on kehitetty 
Sosterin ja alueen järjestöjen yhteistoimintaa 
• Prosessimessujen ideana on hyödyntää potilasyhdistysten vahvaa, pitkäaikaista ja 

omakohtaista asiakaskokemusta. 

• Yhdistyksiä on rekrytoinut mukaan yhdistysten yhteistyötä koordinoiva Savonlinnan 
Seudun Kolomonen ry.



HYVINVOINNIN OMATORI ESSOTESSA
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• Omatori palvelee asukkaita kokonaisvaltaisesti ja toimii kynnyksettömänä 
kohtaamispaikkana, jossa palvelut, vapaaehtoistoiminta ja ammattilaiset ovat helposti 
saatavilla

• Omatorilla toimivat seuraavat yhteistyötahot: 
• Essote,
• Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, 
• Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunta, 
• Geriwell Oy, 
• Kyyhkylä Oy, 
• Mikkelin Kuntopalvelu Oy
• Vetrea
• Mikkelin Hoivapalvelut Pelakuu. 

• Lisäksi järjestetään teemapäiviä ja tapahtumia, joissa on mukana laajasti muita 
yhteistyökumppaneita

Lisää palveluista osoitteesta: https://omatorille.fi/



SOTE-KIOSKI -TOIMINTAMALLI
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• Essoteen kehitetään uutta sote-kioskin nimellä kulkevaa toimintamallia 

• Sote-kioski on sijoitettu keskussairaalaan pääaulan ja kanttiinin läheisyyteen, 
tilojen avajaiset olivat 1.4.2019

• Sote-kioskin tarkoituksena on tuoda Etelä-Savon sosiaali – ja 
terveydenhuollon hyvinvointipalveluja tuottavat järjestöt ja yksityiset toimijat 
samaan yhteiseen palveluympäristöön yhdessä julkisen sektorin 
palvelutuotannon kanssa

• Toimintamalli avaa käynnistyttyään uusia mahdollisuuksia järjestöjen kanssa 
tehtävään yhteistyöhön ja terveysneuvontaan



OLKA-TOIMINTAMALLI MYÖS ETELÄ-SAVOON
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• OLKA® tarkoittaa koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

• Tällä hetkellä on jo toiminnassa mm. KYS:ssä Puijon sairaalan pääaulassa

• Toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä 
kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa

• Etelä-Savossa OLKA® toteutetaan Essoten ja Esteryn yhteistyössä hankkeena, 
joka käynnistyi 1.4.2019 

• OLKA-koordinaattorina on aloittanut Anu Kukkola Esterystä ja toimintamalli 
tullaan sijoittamaan Essotessa sote-kioskin yhteyteen



Lisää tietoa osoitteesta: https://www.hus.fi/potilaalle/potilastukipiste-olka/sivut/default.aspx?redirected=1

https://www.hus.fi/potilaalle/potilastukipiste-olka/sivut/default.aspx?redirected=1


JÄRJESTÖT ETELÄ-SAVO – YHDESSÄ UUTTA 1
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• Etelä-Savossa toimii maakunnallinen hanke Järjestöt Etelä-Savo – yhdessä uutta

• Hanke kuuluu STEA:n rahoittamaan kolmivuotiseen Järjestöt mukana muutoksessa 
hankekokonaisuuteen

• Alkuvaiheessa Etelä-Savon hanketta hallinnoi Soste ry. ja tämän vuoden alusta 
hankkeen hallinnoijana toimii Estery

• Järjestöt Etelä-Savo –hankkeen tarkoituksena on vahvistaa järjestöjen roolia ja edistää 
toimijaverkostojen muodostumista Etelä-Savon maakunnassa

• Yhteistyöverkoston kautta saadaan vietyä järjestöjen toiveita osaksi maakunta ja sote-
uudistusta.

• Hankkeessa hankepäällikkönä on Anita Hahl-Weckström ja hankekoordinaattorina 
Tuula Narvola



JÄRJESTÖT ETELÄ-SAVO – YHDESSÄ UUTTA 2
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• Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi 18.2.2019 maakunnallisen 
järjestöneuvottelukunnan perustamisen maakuntaan. Neuvottelukunnan on tarkoitus 
toimia eteläsavolaisten yhdistysten yhteistyöelimenä, jonka tehtävänä on ylläpitää 
vuoropuhelua yhdistysten ja maakunnan välillä sekä vaikuttaa hyvinvointia ja 
terveyttä edistävään työhön

• Järjestöneuvottelukunta on tulevaisuudessa osa maakunnallista osallisuustyötä

• järjestöneuvottelukuntaan valitaan 18 jäsentä ja 18 varajäsentä, jotka edustavat laaja-
alaisesti maakunnan yhdistyksiä järjestötahoittain. Edustajat valitaan julkisen haun 
kautta ja hakuaika päättyy 30.4.2019. Hakulomakkeen voi täyttää joko paperisena tai 
sähköisenä.

• Aiheesta lisää osoitteesta: https://www.etela-savo.fi/jarjestoneuvottelukunta

https://www.etela-savo.fi/jarjestoneuvottelukunta


Yhteystiedot

Hyvinvointikoordinaattori Eeva Häkkinen

puh. 044 351 2321, eeva.hakkinen@essote.fi


