
Kutsuu ihmiset lähellesi



Lapin sosiaali- ja 
terveysturvayhdistys ry



Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys

TIETOA YHTEISTYÖTÄ VAIKUTTAMISTA

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää 
sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen. Yhdistys toimii tasa-arvoisuuden 
ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi ja kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 
lisäämiseksi.
Tietoa
Vahvistamme lappilaisten järjestöjen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä kokoamalla, 
tuottamalla ja välittämällä järjestökenttää sekä lappilaisten hyvinvointia ja tarpeita koskevaa tietoa.
Vaikuttamista
Edistämme Lapissa asuvien hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa.
Yhteistyötä
Luomme toiminnallamme mahdollisuuksia avoimeen, sektorirajat ylittävään yhteistyöhön lappilaisen 
hyvinvoinnin edistämiseksi.



Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys

TIETOA YHTEISTYÖTÄ VAIKUTTAMISTA

Järjestörakenne

Virpi Nevalainen
Toiminnanjohtaja
Puh. 040 040 3659
virpi.nevalainen(at)lapinsote.fi

Riitta Ollila
Järjestökoordinaattori
Puh. 040 198 2203
riitta.ollila(at)lapinsote.fi

Katja Porsanger
Järjestötyöntekijä
Puh. 040 189 6680
katja.porsanger(at)lapinsote.fi

Kansankatu 13 A 28, 6.krs. 96100 Rovaniemi 
info(at)lappilaiset.fi

Lähellä.fi -verkkopalvelukokonaisuus

Tero Hannula
Verkostoluotsi
Lähellä.fi -verkkopalvelukokonaisuus
Puh. 044 700 6237
tero.hannula(at)lapinsote.fi

Janne Karjalainen
Tekninen asiantuntija
Lähellä.fi -verkkopalvelukokonaisuus
Puh. 044 773 7192
janne.karjalainen(at)lapinsote.fi

Järjestöjen sotemuutostuki

Johanna Saarivaara
Järjestöasiantuntija, sotemuutostuki
Järjestöjen sotemuutostuki (alueena 
OYS-erva)
Puh. 040 580 3765
johanna.saarivaara(at)lapinsote.fi

VASA – Vahva sote Lapin 
hyvinvointialueelle (osatoteuttaja)

Vilma Portti
Hankekoordinaattori
Vasa-hanke
Puh. 040 164 6696
vilma.portti(at)lapinsote.fi



http://www.lahella.fi/


Järjestöjen rakentama, STM:n tukema 
verkkopalvelu ja verkosto

Lähellä.fi -verkosto
• Artteli-kumppanuusyhdistys ry, Pirkanmaa
• Hyte ry, Uusimaa
• Hämeen Setlementti ry
• Kainuun sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
• Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
• Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
• Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys
• Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
• Pohjois-Savon sosiaaliturvayhdistys ry
• Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry, Kaakkois-Suomi
• Jyränkölän Setlementti ry, Päijät-Häme
• Pohjanmaan Yhdistykset ry
• Vuolle Setlementti ry, Pohjois-Pohjanmaa

Lähellä.fi on entinen Toimeksi.fi-verkosto, joka on 
toiminut vuodesta 2013 lähtien. Vuonna 2022 
aluepalvelut yhdistyivät.

Rakennamme yhdessä käyttöönne uutta
valtakunnallisesti ja paikallisesti toimivaa
verkkopalvelua vanhojen alueellisten
palvelujemme pohjalta. 



• Helppokäyttöinen ja toimiva käyttöliittymä
• Sujuvampi omien tietojen ylläpito
• Tapahtumia ja toimintailmoituksia
• Valtakunnallinen ja samalla paikallinen palvelu
• Tietojen siirto mahdollisuus julkisiin järjestelmiin
• Aktiivinen markkinointi käyttäjille
• Monikielinen käyttöliittymä
• Tietojen käytettävyys osana julkisen sektorin

palvelunohjausta

Uusi palvelumme on 



JÄRJESTÖJEN TARJOAMA TOIMINTA JA VAPAAEHTOISTEHTÄVÄT YHDEN 
OSOITTEEN TAKAA

Lähellä.fi-palvelun tarkoituksena
on helpottaa ihmisten
hakeutumista hyvinvointia ja 
terveyttä edistävän
yhdistystoiminnan pariin. 

Palvelu on suunnattu yhdistysten 
ja yhteisöjen edustajille, jotka 
haluavat osallistujia toimintaansa 
ja tarvitsevat aktiiveja ja 
vapaaehtoisia. 

Uudistuva Lähellä.fi-palvelu
kokoaa yhdistysten, järjestöjen, 
urheiluseurojen ja muiden
yleishyödyllisten toimijoiden
toimintaa yhteen paikkaan. 
Palvelu on osa valtakunnallista
Lähellä.fi –verkostoa. 

Kuntalaiset ja kunnissa 
asiakastyötä tekevät löytävät 
palvelusta tietoa yhdistysten 
tarjoamasta tuesta ja 
toiminnasta. 



Miten Lähellä.fi toimii?

• Järjestötietopalveluun voi rekisteröityä mikä tahansa järjestö
tai yhteisö, joka etsii osallistujia toimintaansa, tarjoaa tukea ja 
apua tai haluaa ilmoittaa vapaaehtoistoiminnastaan. 

• Kansalaiset ja palvelunohjauksesta vastaavat henkilöt etsivät
palvelusta itselleen tarpeellista sisältöä.

• Palvelusta saa haettua alue- tai toimintarajauksen mukaan
kaikki ilmoitetut toiminta-, tuki- tai vapaaehtoisilmoitukset.

• Palvelun on käyttäjille maksuton! 



Lähellä.fi ohjevideot:

https://www.lahella.fi/palvelun-kayttoohjeet

https://www.lahella.fi/palvelun-kayttoohjeet


Ottamalla palvelun käyttöön, saat: 
• Toimintasi näkyviin ja tavoitat kohderyhmäsi: Toimintatietosi siirtyvät palvelusta myös eteenpäin! Verkkopalvelu mahdollistaa

sisällön näyttämisen toisissa palveluissa rajapintaratkaisujen kautta. Esimerkiksi eri alueiden viranomaistoimijat ja kunnat ovat
kiinnostuneita luomaan rajapintaratkaisuilla yhteyden palveluun, mikä lisää sisältöjen entistä laajempaa näkyvyyttä.

• Helpon tavan toimintasi ilmoittamiseen: Ilmoitat kaiken toimintasi samalla kirjautumisella!
• Säännölliset viestinnän koulutukset, joiden avulla ilmoitat toiminnasta entistä selkeämmin ja tehokkaammin.
• Aktiivinen asiakaspalvelu ja asiakastuki

Miten otan Lähellä.fi-palvelun käyttöön?

1

Siirry 
osoitteeseen: 
lahella.fi/. 

2

Jos yhdistystäsi 
ei vielä ole 
palvelussa, luo 
yhdistys ja luo 
samalla itsellesi 
käyttäjätunnus.

3

Saat 
sähköpostiisi 
vahvistusviestin. 
Klikkaa viestissä 
olevaa linkkiä ja 
luo itsellesi 
salasana.

4

Olet nyt kirjautunut 
palveluun. Voit 
aloittaa ilmoitusten 
luomisen 
”Toiminta-
ilmoitukset”-
kohdasta

5

Valitse ”Lisää” ja 
valitse millaisen 
ilmoituksen 
haluat jättää. 
Täytä lomake.

6

Voit julkaista tai 
tallentaa 
ilmoituksen. 
Julkaisun jälkeen 
ilmoitus näkyy 
Lähellä.fi-
palvelussa.



Helmikuu 2022: Uusi järjestötietopalvelu testikäytössä järjestöillä.

Huhtikuu 2022 alku: Järjestöt rekisteröityvät palveluun ja alkavat
ilmoittamaan toiminnastaan. 

Huhtikuu 2022: Markkinointimateriaalit julkisen sektorin käyttöön; 
sisäinen ja ulkoinen tiedotus ja palvelun käyttöönotto asiakastyössä.

Syyskuu 2022: Palvelun lanseeraus alueen järjestöille yhteistyössä
alueen Lähellä.fi-verkoston toimijan kanssa.

Joulukuu 2022: Palvelun lanseeraus alueen asukkaille yhteistyössä
alueen Lähellä.fi-verkoston toimijan ja järjestöjen kanssa.
Alkuvuoden 2023 aikana uuteen kotiin siirtyvät myös järjestöille ja 
julkiselle sektorille suunnatut sisällöt

Milloin muutos tapahtuu?



Rajapintaratkaisujen
kehittely

“Ammattilaisosio”, joka on 
tarkoitettu järjestötiedon
jakamiseen muille toimijoille

Tulossa kehittelyssä: Käyttövalmis 
keväällä 

2022

MAKSUTON YHDISTYKSILLE, 
JÄRJESTÖILLE, KUNNILLE JA 
MUILLE EI-KAUPALLISILLE 
TOIMIJOILLE.

Älykkäämpi hakutoiminto



Palvelu on suunnattu yhdistysten ja yhteisöjen 
edustajille, jotka haluavat osallistujia 
toimintaansa ja tarvitsevat aktiiveja ja 
vapaaehtoisia. 

Kuntalaiset ja kunnissa asiakastyötä tekevät 
löytävät palvelusta tietoa yhdistysten 
tarjoamasta tuesta ja toiminnasta. 

Lähellä.fi-palvelun tarkoituksena on helpottaa
ihmisten hakeutumista hyvinvointia ja 
terveyttä edistävän yhdistystoiminnan pariin. 

Palvelu kokoaa yhdistysten ja muiden
yleishyödyllisten toimijoiden toimintaa yhteen
paikkaan. Palvelu on osa valtakunnallista
Lähellä.fi –verkostoa. 

Järjestöjen tarjoama toiminta lähelläsi, yhdessä osoitteessa

Helppokäyttöisessä verkkopalvelussa voi ilmoittaa:
• tapahtumia, 
• harrastustoimintaa,
• vertaistukea, 
• oppaita ja muita sisältöjä, sekä
• vapaaehtoistoimintaa

Käyttövalmis 
keväällä 

2022

Palvelu on

MAKSUTON YHDISTYKSILLE, 
JÄRJESTÖILLE, SEUROILLE, 
KUNNILLE JA MUILLE EI-
KAUPALLISILLE TOIMIJOILLE.

Järjestöjen rakentama, STM:n tukema 
verkkopalvelukokonaisuus ja verkosto



Haluatko lisää tietoa uudistuvasta järjestötietopalvelusta? 
Ota yhteyttä: 
Riitta Ollila
riitta.Ollila@lapinsote.fi
040 198 2203 

Tehdään järjestötyötä yhdessä 
näkyväksi!

mailto:riitta.Ollila@lapinsote.fi

