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Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan toimintasääntö 

1. Tarkoitus 

Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen nimeämän Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan tarkoituksena 
on toimia maakunnan alueella toimivien yhdistysten ja järjestöjen monialaisena pysyväisluontoisena 
yhteistyöelimenä. Järjestöneuvottelukunnan tavoitteena on 1) vahvistaa järjestöjen asemaa maakunnan 
kehittämistyössä ja palvelujen tuottajana, 2) tehdä järjestötoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi, 3) edistää 
kansalaisten ja järjestöjen osallisuutta ja kansalaisyhteiskuntaa maakunnassa sekä 4) edistää järjestöjen 
välistä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä ja sopimuksellisuutta. 

2. Tehtävät 

Järjestöneuvottelukunnan tehtävänä on 

- tukea asiantuntemuksellaan strategioiden ja ohjelmien valmistelua sekä julkisten palveluiden 
kehittämistä Pohjanmaalla 

- nostaa esiin järjestökentän toiveita ja tarpeita mm. antamalla lausuntoja ja kannanottoja sekä 
tekemällä aloitteita/esityksiä maakuntahallitukselle 

- jakaa tietoa järjestöjen ja järjestöneuvottelukunnan toiminnasta 
- valmistella vuosittain järjestettävää maakunnallista osallisuusareenaa sekä muita järjestöjen 

keskinäistä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä edistäviä tilaisuuksia ja muita 
toimenpiteitä. 

Neuvottelukunta laatii työlleen toimintasuunnitelman, jonka maakuntahallitus hyväksyy. 

3. Kokoonpano ja toimikausi 

Järjestöneuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta. 

Järjestöneuvottelukuntaan haetaan avoimella haulla järjestöjä ja yhdistyksiä, jotka toiminnallaan tukevat 
kansalaisyhteiskuntaa maakunnassa. Neuvottelukunta muodostetaan eri alojen järjestöistä siten, että se on 
toiminnallisesti, alueellisesti ja kielellisesti mahdollisimman monipuolinen ja kattava. Neuvottelukunnan 
jäsenten valinnassa huomioidaan seuraavat kriteerit: 

- järjestön toimiala (pyritään nimeämään tasapuolisesti eri alojen järjestöjä) 
- järjestön toimipaikkojen sijainti ja toiminnan maantieteellinen kattavuus (etusijalla järjestöt jotka 

toimivat koko maakunnan alueella) 
- järjestön toimintakieli (pyritään nimeämään tasapuolisesti sekä ruotsin- että suomenkielisiä 

jäseniä) 
- eri järjestöjen ja yhdistysten yhteistyötä edistävä toiminta (etusijalla useampia järjestöjä ja 

yhdistyksiä kokoavat ja yhteistyötä edistävät järjestöt) 
- järjestön jäsenmäärä ja toiminnan volyymi (esim. vuosibudjetti 2017, toimintamuodot, kuinka 

suuren määrän ihmisiä toiminta tavoittaa) 
- sukupuolten välinen tasa-arvo (pyritään nimeämään tasapuolisesti sekä naisia että miehiä). 

Pohjanmaan liiton maakuntahallitus nimeää järjestöneuvottelukunnan järjestöjen ja yhdistysten 
ehdotusten pohjalta. Mikäli varsinainen jäsen joutuu luopumaan tehtävästään kesken toimikauden, 
valitaan hänen tilalleen uusi jäsen hänen taustajärjestönsä ehdotuksen pohjalta. 

Järjestö- ja yhdistysjäsenten lisäksi maakuntahallitus nimeää oman edustajansa varajäsenineen 
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järjestöneuvottelukuntaan. Lisäksi maakuntahallituksen asettamalla Pohjanmaan osallisuusryhmällä on 
läsnäolo- ja puheoikeus järjestöneuvottelukunnan kokouksissa. Järjestöneuvottelukunta voi tarvittaessa 
kutsua kokouksiinsa ja sihteeristöönsä muita asiantuntijoita. 

Järjestöneuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sihteeristön 
käytännön valmistelutyötä varten. Puheenjohtajien ja sihteeristön toimikausi on sama kuin 
järjestöneuvottelukunnan. Järjestöneuvottelukunnan valmistelijana ja sihteerinä toimii Pohjanmaan liiton 
nimeämä henkilö. 

Järjestöneuvottelukunta voi nimetä keskuudestaan tarpeen mukaan erilaisia asioita valmistelevia 
työryhmiä. Työryhmiin voidaan kutsua myös muita asiantuntijoita. 

Järjestöneuvottelukunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. 

4. Palkkiot ja korvaukset 

Järjestöneuvottelukunnan järjestö- ja yhdistysjäsenille korvataan niin pyydettäessä matkakulut. Muiden 
jäsenten osalta jäsenet tai heidän taustaorganisaationsa vastaavat osallistumisesta aiheutuvista 
kustannuksista. Järjestöneuvottelukunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. 

Järjestöneuvottelukuntaan nimetyille luottamushenkilöilleen Pohjanmaan liitto korvaa osallistumisesta 
aiheutuvia kustannuksia Pohjanmaan liiton palkkiosäännön mukaan. 

 


