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SOSTE	Suomen sosiaali ja	terveys	ry

- Valtakunnallinen	kattojärjestö	
- kokoaa	yhteen	yli	280 sosiaali- ja	terveysalan	
järjestöä	sekä yhteisöä

- Sote-järjestöissä on
1,3	miljoonaa	jäsentä	
puoli	miljoonaa	vapaaehtoista
260	000	vertaistukijaa
50	000	ammattilaista



”Talousteoriamme ja käytäntömme pohjautuvat 
aikaan, jolloin tuotettiin enimmäkseen aineellisia 
hyödykkeitä ja viestinnän kustannukset olivat 
korkeat. 

Nämä ajattelumallit ovat paitsi hyödyttömiä myös 
virheellisiä nykyisessä informaation ja aineettomien 
tuotteiden maailmassa, jossa kaikkialla toimitaan 
edullisten ja korkealaatuisten viestintäyhteyksien 
varassa.”

– Esko Kilpi
https://www.sitra.fi/artikkelit/uusi-tyo-alustatalouden-aikakaudella/



Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko 2017



Kansalaistoiminta  
vapaaehtoistyö



Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko: 
jaettu ymmärrys työn murroksesta,  osa 1  (2017)



Ruuskanen ym 2013: Palkkatyössä Kolmannella sektorilla. TEM 20/2013 





1900-luvun ”vapaaehtoistyön 
toimintakulttuurin” muutos osaksi 2020 (2030. 
2040 …) –luvun palkkatyön toimintakulttuuria? 

Esim. työn perustana olevan ”paikallisen” velvollisuusetiikan 
korvautuminen  henkilökohtaisilla tai globaaleilla  
merkityksillä.

Arvojen merkityksen korostuminen. (vrt kolmas sektori esim. 
Pro Tukipiste: arvot ja työhyvinvointi





Kansalaistoiminta – kansalaisyhteiskunta:

Kriitikon, opponentin, vahtikoiran rooli, miten toteutuu 
Suomessa nyt ja jatkossa? 

Sen seuraukset, että osa järjestötoimintaa 
(kansalaisyhteiskuntaa) on julkisen palvelujärjestelmän 
kyljessä tai sisällä? 

Sote-uudistus: Kolmannen sektorin nostaminen 
palvelutuotannon kärjellä ”samalle viivalle” yritys- ja 
julkisen sektorin kanssa 

à välilliset yhteiskunnalliset vaikutukset 
kansalaisyhteiskunnan ”kesyttymisen” myötä? 



•”työn sisällölliset tekijät työn 
motivoijina korostuvat kolmannella 
sektorilla. Kolmannen sektorin 
palkansaajien keskuudessa selvä enemmistö, 
noin kolme neljästä (76 %), pitää työn 
sisältöä palkkaa tärkeämpänä.”

• tämä tekee ryhmästä perinteisen edunvalvonnan 
mielessä haavoittuvamman

• (Palkkahaitarin yläpäässä olevat ilmoittavat 
arvostavansa enemmän työn sisällöllisiä tekijöitä. Ei 
kovin suuri yllätys.)



Tyypin 1 työ: tavaroiden ja palvelujen tuottaminen formaalisti 
johdetuissa työorganisaatioissa. Työllä tarkoitetaan tällöin 
palkan, urakehityksen ja erilaisten sosiaalietuuksien 
(työterveys, työeläke) muodossa yhteiskunnallisesti 
palkittavaa ja tunnustettua työtä. 

Tyypin 2 työ: hyötyjen ja käyttöarvojen tuottamisesta itselle, 
läheisille ja vertaisille. Työn tekijälle itselleen työ näyttäytyy 
tarkoituksellisena, mielekkäänä toimintana ja valmistamisena.

Työ edustaa mielekästä tekemistä sellaisenaan, myös ilman 
yhteiskunnallista tunnustusta ja urakehitysnäkymiä.

Tähän ryhmään kuuluu myös vapaaehtoistyö. 

(Jaottelu: Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko)



”Keskenään riippuvaiset työntekijät 
määrittelevät itse työnsä tavoitteet. He 
myös valitsevat omat työtoverinsa 
kognitiivisen toisiaan täydentävyyden 
perusteella omista henkilökohtaisista 
verkostoistaan, eivät tietyn organisaation 
sisältä.” (alleviivaus VS) 

– Esko Kilpi
https://www.sitra.fi/artikkelit/uusi-tyo-alustatalouden-aikakaudella/



”Ellei yhteiskuntaan voi kiinnittyä 
merkityksellisesti muutenkin kuin työn kautta, 
vuoteen 2050 mennessä yhteiskunnassa 
saattaa olla kokonainen uusi ’tarpeettomien 
luokka.”

"Organisaatioiden suhteen muutos on dramaattinen: 
organisaatiot asetetaan taka-alalle ja 
merkityksellinen toiminta nostetaan keskipisteeksi. 
Työpaikoista tulee muuttuvien tarpeiden 
sanelemia väliaikaisia rakenteita.”

hypertuottava eliitti versus tuottamaton enemmistö?



Kiitos!

vesa.salmi@soste.fi


