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Keskisuomalaisten järjestöjen ”tarkistuslista” maakunta- ja sote-uudistuksessa (19.9.18)  
Mahdolliset kommentit sähköpostilla: anne.astikainen@kyt.fi  

 
Maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaympäristöön 

 
Maakunta- ja sote-uudistus vaikuttaa kaikkein eniten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaympäristöön. Sosiaali- ja ter-
veysalan järjestöjen kannalta merkittävin muutos on  

a) sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuotannon sekä rahoituksen kanavoimisen siirto maakunnille sa-
malla, kun  

b) hyvinvointia ja terveyttä edistävät tehtävät ovat suurelta osin edelleen jäämässä kuntien vastuulle.  

Maakunnan, kuntien ja sote-järjestöjen kesken on tärkeää sopia useista asioista, jotta järjestöjen toimintaedellytykset ja 
sitä kautta niiden edustamien ihmisten tuki ja palvelut säilyvät katkeamatta.   

Selvityshenkilö Braxin raportissa olevia, järjestöjen kannalta merkittävimpiä toimenpide-esityksiä tiiviisti  

- Sotejärjestöjen toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi tulee mm. sopia ja kuvata kuntien ja maakuntien tär-
keimmät hyte-yhteistyörakenteet ja järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan tuki sekä nimetä kuntiin ja maakun-
taan yhteyshenkilöt sekä hyte- että järjestöyhteistyöhön. Järjestöjen on tunnistettava omien raja-pintatoimin-
tojensa laatu joko palveluksi tai toiminnoksi. Samoin maakunnan on tehtävä oma arvionsa palveluiden ja jär-
jestölähtöisten toimintojen rajasta sekä lista järjestölähtöisistä hyte-toiminnoista.  

- Järjestöjen asiantuntemusta hyödynnetään palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja järjestämisessä sekä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, maakuntia kannustetaan hyödyntämään monipuolisia palveluiden 
hankintamenetelmiä sekä laatimaan asiakassuunnitelmien ja palveluohjauksen tarpeisiin perusmalleja joissa 
kuvataan palveluiden lisäksi järjestölähtöiset toiminnot, joiden piiriin asiakas neuvotaan hakeutumaan.  

- Kokonaisuudessa lista toimenpide-esityksistä on Braxin loppuraportissa sivuilla 10-12. 

 

Toimenpide-esityksistä lisätietoa:  

1. Järjestöjen, kuntien ja maakunnan yhteistyörakenteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 

- Yhdyshenkilöt hyte- ja järjestöyhteistyöhön sekä vapaaehtoistoiminnan koordinointiin 
- Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä  
- Maakunnan, kuntien ja järjestöjen yhdyspintasopimus 
- Kuntien hyte-kannustimen indikaattoreihin lisätään sote-järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö.  

Maakunta- ja sote-uudistuksen onnistuminen edellyttää maakunnan, kuntien ja järjestöjen sujuvaa yhteistyötä. 
Uudistuksen merkittävimpiä riskitekijöitä etenkin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on mahdolliset tietokatkokset 
maakunnan kuntien, palveluntuottajien ja järjestöjen välillä. Yhteistyön varmistamiseksi ja tietokatkosten ehkäisemiseksi 
kuntiin ja maakuntaan tarvitaan yhteyshenkilöt sekä hyte- että järjestöyhteistyöhön.  Lisäksi tarvitaan järjestöjen ja 
maakunnan virallinen yhteistyöfoorumi (maakunnan järjestöjen kumppanuusfoorumi) sekä avoimia foorumeita, joihin 
kaikki järjestöt voivat osallistua.  

Maakunnassa ja kunnissa tulee myös varmistaa, että järjestöjen vertaistukitoiminnan toimintaedellytykset säilyvät. 
Maakunnalla tulisikin olla vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Koordinaattori tasapuolistaisi vapaaehtoistoiminnan 
mahdollisuuksia ja laatua kuntien kesken. Tällä hetkellä erot vapaaehtoistoiminnan järjestämisessä on kuntakohtaisesti 
liian isot erot. Koordinaattorin kumppanina olisi kuntien paikalliset vapaaehtoistoimijat. Keskushallinnossa 
vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin lähimmät työparit olisivat hyte-ja järjestötyön yhteyshenkilöt.  
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Maakunnan järjestämisvastuuseen sisältyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovittaminen kokonaisuuksiksi 
sekä velvollisuus yhteensovittaa palvelut kunnan, valtion ja maakunnan muiden palvelujen kanssa. Kuntien ja maakunnan 
tulee yhteistyöllä koordinoida näitä yhdyspintoja. Maakuntien ja alueen kuntien sekä järjestöjen kesken on luotava hyte-
työn yhteistyörakenteiden osaksi yhdyspintasopimus, jossa sovittaisiin järjestöjen saamat kunnalliset ja maakunnalliset 
avustukset, tilojen käyttöoikeudet ja osallisuusrakenteet kuntien ja maakunnan kesken. 

Monissa kunnissa kaivataan ja tarvitaan kuntien hyte-roolin nostamista elinvoiman lisäksi tai sen osana. Osa kunnista 
onkin päättänyt säilyttää osan sote-ammattilaisista kunnan palveluksessa. Toisaalta kunnissa koetaan myös lisääntyvää 
tarvetta tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Keski-Suomen järjestökartoituksen (2018) perusteella hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämiseen suhtaudutaan maakunnassa hyvin myönteisesti, ja useat kunnat haluavat jatkossakin tukea paikal-
lisia järjestöjä sekä ottaa ne nykyistä tiiviimmin ja systemaattisemmin mukaan yhteistyöhön. 

Kunnille ja maakunnille tulee hyte-työhön kannusteensa (eli valtionosuuden lisäosa) sen mukaan, miten hyvin ne toteut-
tavat hyte-tehtäväänsä. Kuntien lisäosaan vaikuttaa mm se, onko kuntaan nimetty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
vastuuhenkilö tai miten hyvin järjestöt on otettu mukaan hyvinvointikertomuksen suunnitteluun, arviointiin ja toteutuk-
seen. Brax ehdottaa että hyte-kannustimen indikaattoreihin on lisättävä sote-järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö.  

 
2. Järjestölähtöinen hyte-toiminta ja rajapinnat 
- Jokaisen tulee tunnistaa rajapinta ja sen merkitys omalle toiminnalle  
- Maakuntaan tulee luoda lista järjestölähtöisistä hyte-toiminnoista 

 
Sote-uudistus muuttaa järjestölähtöisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaympäristöä monin tavoin. 
Tällaiset toiminnat ovat tähän saakka toimineet rinnakkain tai yhteistyössä julkisen sektorin kanssa. Toiminnoissa on 
usein mukana myös julkista avustusta (STEA, kunnat, kuntayhtymät) ja toimintoja kehittävää ja koordinoivaa palkkatyötä. 
Nyt näille toiminnoille syntyy uusia ja/tai uudenlaisia rajapintoja suhteessa voittoa tavoittelevaan liiketoimintaan. 
Maakunnat voivat olla keskenään hyvin erilaisia sen suhteen, mitä maakunnassa katsotaan tuotettavan markkinoilla ja 
mitä järjestölähtöisinä toimintoina.   
 
Järjestöjen tulee arvioida oikein oman hyte-toimintansa luonne joko markkinalähtöisenä palveluna tai järjestölähtöisenä 
toimintona. Tämä arvio voi vaihdella maakunnittain ja sen tekeminen vaatii usein paljonkin uutta tietoa ja osaamista, 
mikä on otettava huomioon järjestöjen koulutus- ja kehittämistarpeita arvioitaessa.  
 
Maakunnan on tunnistettava edellä kuvattu jako, mutta mikä vielä tärkeämpää, roolinsa sote-palvelumarkkinoiden 
rajojen ja rajapintojen määrittäjänä. Maakuntien on ymmärrettävä, että sen moninaisista keinoista ohjata sote-
markkinoita omalla alueellaan seuraa, että maakunnat voivat olla keskenään hyvin erilaisia sen suhteen, mitä 
maakunnassa katsotaan tuotettavan markkinoilla ja mitä järjestölähtöisinä toimintoina.  

Kuntien on myös osattava tunnistaa, miten jako markkinaehtoisiin palveluihin ja järjestölähtöisiin toimintoihin vaikuttaa 
kunnan hyte-työhön. Lisäksi Stean ja muiden valtionapuviranomaisten on niin ikään osattava tehdä oma arvionsa yllä 
kuvatusta tilanteesta ja pystyttävä kuvamaan arviointikriteereitään julkisesti.  
 
Maakuntaan tulee laatia julkinen lista maakunnassa tunnistetuista järjestölähtöisistä hyte-toiminnoista. Tämä tulee 
tehdä järjestöjen ja maakunnan yhteistyönä. Listaa tarvitaan sekä tiedolla johtamisen että mm. asiakas- ja 
palveluohjauksen tarpeisiin.   
 
Sote-keskuksiin on hyvä saada kannustin vertaistukiryhmien järjestämiseen. Esimerkiksi 30% sote-keskuksen rahoituk-

sesta olisi porkkanarahaa.  Maakunta voi myös päätyä joidenkin järjestölähtöisten palveluiden tai toimintojen osalta 

siihen, että niitä jatkossa hankitaan innovatiivisina hankintoina, de minimis-rajojen sallimina tukina tai SGEI-palveluvel-

voitteena.  
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3. Avustukset ja tilat yleishyödyllisen toiminnan mahdollistajina 
- Linjaus ja vastuunjako kuntien ja maakuntien järjestöavustuksista sekä tilojen käytöstä  

Sote-järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan avustustahot ovat usein STEA ja kaupungit/kunnat. Keski-Suomen järjestö-
kartoituksen mukaan hieman yli puolet järjestöistä sai vuonna 2017 kunta-avustusta tai muuta taloudellista tukea kun-
nalta tai kunnilta. Avustukset olivat useimmin noin 800 euroa vuodessa. Melkein kaikki Keski-Suomen kunnat myöntävät 
myös tiloja yleishyödyllisten järjestöjen käyttöön maksutta (95%).  

Kunnilla on tähän asti ollut selkeä kannustin tehdä yhteistyötä ja tukea järjestöjen hyte-työtä, koska se on vähentänyt 
kunnan vastuulla olleiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta ja kuluja. Sote-uudistuksen myötä tämä vakiintunut yh-
teistyö muuttuu. Joidenkin arvioiden mukaan kunnan kannuste tukea hyte-työtä heikentyy merkittävästi, kun hyte-työn 
sote-palveluiden tarvetta laskevat hyödyt koituvat jatkossa ensi sijassa maakunnan hyväksi.  

Maakunnan ja kuntien kesken on oleellisen tärkeää tehdä linjaus ja vastuujako järjestöavustuksista. Brax esittää, että 
järjestöjen saamat avustukset kunnilta ja maakunnilta tilastoidaan kattavasti osana hyte-tietojen lakisääteistä kerää-
mistä, ja että näistä avustuksista kunnat sekä maakunnat raportoisivat THL:lle.  Brax esittää myös, että eduskuntakäsit-
telyn yhteydessä tulee yksiselitteisesti kirkastaa, että maakunnan yleiskatteinen rahoitus ja maakunnan toimivalta sekä 
velvoite hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tarkoittavat sitä, että maakunta voi avustaa hyte-työtä tekeviä kansa-
laisjärjestöjä niiden yleishyödyllisessä toiminnassa.  

Vuonna 2018 STEAn avustusrahaa tuli Keski-Suomeen 7,25 miljoonaa euroa. Tähän asti STEA on usein vaatinut avustuk-
sensa ehtona kuntien vastinparirahaa. Yhdyspintasopimuksella sovittaisiin myös vastinrahasta, jos STEA sitä vaatii järjes-
tön hankkeelle.   

Tilat ovat yleishyödyllisen toiminnan kannalta merkittäviä, ja tilojen tulee olla jatkossakin veloituksessa järjestöjen yleis-
hyödyllisen toiminnan käytössä, vaikka tilat siirtyisivät kunnilta maakuntien omistukseen.  

 
4. Järjestöjen asiantuntijuuden hyödyntäminen palveluissa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 

- Erityisryhmien palveluiden suunnittelu, kehittäminen ja järjestäminen 
- Maakunnan ja palveluntuottajien sopimuksiin yhteistyö järjestöjen kanssa 

Järjestökentällä toimivilla aktiiveilla, vapaaehtoisilla ja palkatuilla työntekijöillä on sellaista asiantuntemusta ja osaamista, 
jota ei ole muilla toimijoilla. Järjestöissä on kokemusasiantuntijoiden ja -kouluttajien lisäksi paljon myös ammatillista 
poikkihallinnollista ja kokonaisvaltaista osaamista ja asiantuntemusta. Järjestöjen ja niiden edustamien ihmisryhmien asi-
antuntemusta tulee hyödyntää varsinkin erityisryhmien palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja järjestämisessä sekä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.  

Valinnanvapauslain 55 §:n mukaisiin sopimuksiin maakunnan ja palvelutuottajien kanssa on syytä ottaa erillisenä kohtana 
velvollisuudet ja/tai mahdollisuudet tehdä yhteistyötä järjestölähtöisten toimintojen kanssa. Näistä sopimuksista STM on 
tehnyt ensimmäiset malliversiot maakuntien käytettäviksi.  

Lähteet  
- Selvityshenkilö Tuija Braxin loppuraportti järjestöjen rooli maakunta- ja sote-uudistuksessa  
- Keski-Suomen järjestökartoitus 2018 
- STM:n selvitys Järjestöavustusten kohdentuminen julkisen sektorin rajapintaan   
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Taustaksi: Keskisuomalainen järjestökenttä  

Keski-Suomessa toimii noin 5300 järjestöä. Järjestöjä on suuria ja pieniä, paikallisesti yh-
dellä kylällä, koko maakunnassa tai valtakunnallisesti toimivia. Suurin osa keskisuomalai-
sista järjestöistä mahdollistaa vapaaehtoisvoimin mm. harrastustoimintaa, sosiaalista 
kanssakäymistä ja yhteisten asioiden edistämistä. Keski-Suomen järjestökartoituksen poh-
jalta voidaan arvioida, että keskisuomalaisissa ihmisten hyvinvointia edistävissä järjes-
töissä on yhteensä arviolta 100 000 vapaaehtoista.  

Iso osa järjestöjen toiminnasta on sellaista vertaistukea sekä asiantuntijuuteen perustuvaa 
edunvalvontaa, neuvontaa, ohjausta ja tukea, että sen koordinointi ja toteutus edellyttä-
vät myös palkattujen ammattilaisten työtä.  

Kuvio: Yhdistysten määrä kunnittain Keski-Suomessa (PRH 2/2018). 

 

Keskisuomalaiset sosiaali- ja terveysjärjestöt  

Keski-Suomessa on yhteensä noin 550 sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistystä. Piiritoimijoita on 11 ja valtakunnallisten 
liittojen aluetoimistoja seitsemän. Ikääntyneiden parissa toimivia paikallisyhdistykset 145; monialajärjestöt 102; sairaus- 
ja vammaisjärjestöt 94; lapsi- ja perhetyön järjestöt 86; yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt 63; mielenterveys-, 
päihde- ja riippuvuustyön järjestöt 34; nuorisoalan järjestöt 9; omaisjärjestöt 6; pelastusalan vapaaehtoisjärjestöt 9; työl-
lisyyden edistäminen ja työttömien järjestöt 6. (SOSTEn jäsenjärjestöjen paikallisyhdistykset). Koko järjestölähtöisen 
yleishyödyllisen kentän toimintamahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa riippuvat merkittävästi tämän paikallistason elin-
voimaisuudesta.  

Keskisuomalaisista ikääntyneiden yhdistyksistä suurin osa on valtakunnallisen Eläkeliiton ja Eläkkeensaajien keskusliiton 
paikallisyhdistyksiä. Eläkeliiton Keski-Suomen piirissä jäseniä on noin 7800 ja yhdistyksiä 31. Eläkkeensaajien keskusliiton 
paikallisyhdistyksiä on Keski-Suomessa yhteensä 31.  

Monialajärjestöissä on eniten paikallisia maa- ja kotitalousnaisten sekä pienviljelijöiden yhdistyksiä ja SPR:n paikallisyh-
distyksiä. Potilas- ja vammaisjärjestöt toimivat oman substanssinsa (esimerkiksi adhd, aivohalvaus, allergiat, astma, ke-
hitysvammat, keliakia, kuulovammat, psoriasis, diabetes, reuma, sydänsairaudet, syöpä jne) erityisasiantuntijoina. Ne 
tarjoavat eri sairauksiin ja vammoihin liittyvää vertaistukea, asiantuntijuutta, koulutusta ja sopeutumisvalmennusta sekä 
sairastuneille ja heidän perheilleen että ammattilaisille.  

Maakunnassa on kolmen valtakunnallisen lapsi- ja perhetyön järjestön keskustoimistot. Perhehoitoliitto ry on perhehoi-
don asiantuntijajärjestö, joka tukee perhehoitajia ja heidän alueyhdistyksiään sekä kehittää perhehoitoa ja tiedottaa per-
hehoidosta. Pesäpuu ry toimii lastensuojelun asiakkaina olevien lasten aseman parantamiseksi sekä lasten osallisuuden 
vahvistamiseksi. Suomen monikkoperheet ry Suomen Monikkoperheet ry tarjoaa vertaistukea, vaikuttamista ja tietoa 
kaksoset, kolmoset tai neloset saaneiden perheiden tueksi.  

Muut lasten ja perheiden parissa maakunnassa toimivista yhdistyksistä ovat Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallis-
yhdistyksiä, joita on lähes 45. Suomen vanhempainliiton paikallistoimijoita on yhteensä 36. Pelastakaa lapset ry:n paikal-
listoimistoja on kolme ja SOS-lapsikylän sekä Yhden vanhemman perheiden liiton toimijoita kumpaakin yksi.  

Yleisen hyvinvoinnin ja terveyden parissa työskentelevät yhdistykset ovat voittopuolisesti Marttaliiton paikallisyhdistyk-
siä, joita on maakunnassa 60. Muut tähän luokkaan kuuluvat toimijat ovat SETA sekä valtakunnallisesti toimiva Suomen 
nuoret lesket. Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön järjestöt tukevat jäseniään mm. vertaistuen keinoin. Tällaisia 
toimijoita ovat mielenterveysseurat, A-killat ja raittiusseurat.  
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Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki, KYT ry, on 69 jäsenyhteisön muodostama maakunnallinen järjestö. KYT on kansalaistoi-
minnan ja sitä edistävien yhteisöjen kehittäjä, jonka tehtävänä on vahvistaa yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaedelly-
tyksiä. KYT:n tavoitteena on lisätä yhteistoiminta kolmannen sektorin eri toimijoiden kesken sekä verkostoitumista julki-
sen sektorin, yrityssektorin ja kolmannen sektorin välillä.  

 

Kuvio: Keski-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestökenttä  

Sosiaali- ja terveysjärjestöt palveluiden tuottajina  

Sosiaali- ja terveysjärjestöt tuottavat kansalaistoiminnan lisäksi yleishyödyllisiä palveluita, markkinaehtoisia palveluita ja 
lakisääteisiä palveluita. Monen järjestön ainutlaatuisuus perustuu palvelutuotannon, yleishyödyllisen toiminnan ja järjes-
tölähtöisen, julkisesti rahoitetun toiminnan yhdistelmästä.   

SOSTE kartoitti järjestöjen palvelutoimintaa (elokuu 2017). Selvityksen lähteenä käytettiin Valviran yksityisten sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen Valveri-rekisteriä. Tarkastelussa ei ole mukana järjestöjen yhtiöitettyä palvelutoimintaa.  
Selvityksen mukaan koko maassa sosiaali- ja terveyspalveluja tuotti 1 029 järjestöä. Keski-Suomessa oli noin 60 sote-
palveluja tuottavaa järjestöä. Näistä terveyspalveluja tuotti 17 ja sosiaalipalveluita 45 toimijaa.  Sosiaalipalveluista mää-
rällisesti eniten tuotettiin päivätoimintaa sekä ympärivuorokautista ja ei-ympärivuorokautista asumispalvelua. Keski-Suo-
messa järjestöjen palvelutuotanto on mm. vammaisten, kehitysvammaisten ja vanhusten sekä päihde- ja mielenterveys-
kuntoutujien päivätoimintaa ja kotipalvelua sekä tehostettua palveluasumista, kuntouttavaa työtoimintaa, vanhusten 
palveluasumista, päiväkoteja, ensisuojia ja selviämisasemia, lapsiperheiden perhetyötä, avomuotoista päihdekuntou-
tusta, lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvontaa sekä työ- ja toimintakeskustoimintaa. 

  
 

Lisää tietoa keskisuomalaisesta järjestökentästä on mm. Keski-Suomen järjestökartoituksessa (2018).  

Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki, Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt 

 

Ikääntyneiden parissa toimivat
järjestöt 26 %

Monialajärjestöt 19 %

Potilas- ja vammaisjärjestöt 17 %

Lapsi- ja perhetyön järjestöt 16 %

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin
järjestöt 11 %

Mielenterveys-, päihde- ja
riippuvuustyön järjestöt 6 %

Nuorisoalan järjestöt 1,5 %

Pelastusalan vapaaehtoisjärjestöt
1,5 %
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