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Sote-järjestökentän tunnuslukuja 

• Rekisteröityjä yhdistyksiä noin 10 000, valtakunnallisia järjestöjä noin 200, niillä 

noin 300 piiri- ja 8 000 paikallisyhdistystä 

• Jäseninä 1,3 miljoonaa suomalaista 

• Vapaaehtoisina toimii noin puoli miljoonaa – panos vastaa 21 000 henkilötyövuotta 

• Vertaistoiminnassa mukana 260 000 henkilöä 

• Järjestöissä on töissä 30 000 henkilöä 

• Työllistävät työllistämistuilla vuodessa noin 30 000 ihmistä - merkittävä väylä 

osatyökykyisten työllistämisessä 

• Kenttä uusiutuu, joka vuosi syntyy 150–200 uutta yhdistystä 

 

 



Sote-järjestöjen tuoma lisäarvo uudistukseen 

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖT EDUSTAVAT 
 
1. Erilaisten käyttäjien ja käyttäjäryhmien näkökulmia 

(kokemusasiantuntijuus) 
 

2. Sisällöllistä ja ammatillista asiantuntemusta 
 

3. Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 
 

4. Järjestölähtöistä palvelutuotantoa 
 

5. Arvopohja ja eettisyys toiminnan lähtökohtana 



Sote-uudistus on 
järjestöille haaste ja 
mahdollisuus 



Asiakaslähtöisyys ja käyttäjän ääni - 
mahdollisuudet 

Järjestöjen arvo käyttäjien 
äänen kokoajana ja 

välittäjänä tunnistetaan 

Järjestöjen ammatillista 
asiantuntemusta ja 

kokemusasiantuntijuutta 
palvelujen sisällölliseen 

kehittämiseen hyödynnetään 

Asiakkaat osallistetaan 
palveluiden kehittämiseen 

(esim. asiakasraadit, 
neuvostot, 

neuvottelukunnat, 
hyvinvointikertomukset) 



Asiakaslähtöisyys ja käyttäjän ääni - 
haasteet 

Järjestöt eivät pääse mukaan 
maakunnallisen 

palvelurakenteen 
suunnitteluun / 
toimeenpanoon 

Uutena 
yhteistyökumppanina ja 
vaikuttamisen kohteena 

itsehallinnollinen maakunta 
– suhteiden luominen 

Maakunnan hankinnoissa 
painottuu 

asiakaslähtöisyyden, laadun 
ja innovatiivisuuden sijaan 

hinta 



Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen - mahdollisuudet 

Kunnilla mahdollisuus 
panostaa hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseen 

 

Sote-uudistus puolestaan 
turvaa sote-palveluiden 
saatavuuden ja laadun 

Järjestöjen merkityksen 
ymmärtäminen 

hyvinvointia tukevissa 
asioissa pienentää tarvetta 

raskaisiin palveluihin 

Järjestöjen ja kuntien 
yhteistyörakenteiden 
luominen / olemassa 

olevan yhteistyön 
jatkuminen 



Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen - haasteet 

Kunnissa ei aidosti panosteta 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseen – hyte jää 

muun elinkeino- ja 
aluepolitiikan jalkoihin 

Järjestöjen merkitystä hyte-
työssä ei ymmärretä – 
järjestöt jäävät sivuun 

kehittämistyössä ja esim. 
hyvinvointistrategioiden 

suunnittelusta ja 
toimeenpanosta 

Kumppanuuksia maakuntien 
ja / tai kuntien ja järjestöjen 

kesken ei synny, 
yhtiöttäminen vaikeuttaa 

yhteistyötä 

Järjestöjen keskinäisen 
yhteistyön vaikeudet > 

vaikuttamistoimintaan ei 
saada vahvuutta 

Kuntien hyte-osaajat siirtyvät 
maakuntiin ja luontevat / jo 
olemassa olevat verkostot 

pitää luoda uudelleen 



Mitä pitäisi tehdä? 

• Edistettävä järjestöjen pääsyä sote-uudistuksen valmisteluun ja 

toimeenpanoon maakunnissa  

• Valtakunnallisesti ja maakunnissa edistettävä järjestöjen asemaa 

palveluntuottajina  

• Kuntatasolla vahvistettava päätöksentekijöihin päin viestiä tulevaisuuden 

kunnan roolista ”elinvoima, sivistys ja hyvinvointi –kuntana” 

• Tuettava järjestöjen ja kuntien sekä maakuntien kumppanuuksien, 

neuvottelukuntien ja verkostojen syntyä 


