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Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt

Esityksen rakenne

• Braxin loppuraportin kysymykset

• Kunnat, maakunnat, järjestöt – mikä muuttuu? 

• Katsaus sote-järjestöihin 

• Yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaedellytykset 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 

• Sote-järjestöt joilla on rajapintoja hyteen ja 
palvelutuotantoon

• Yleishyödyllisten toimijoiden mahdollisuudet 
kumppanuuksiin 

• Toimenpide-esityksiä maakunnille, kunnille ja järjestöille



Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt

Braxin loppuraportti

1. yleishyödyllisen toimijan toimintaedellytykset ja 
-mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä 

2. miten määritellään ja turvataan järjestöjen 
toiminta, jolla on rajapintoja sekä hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämiseen että 
palvelutuotantoon, 

3. yleishyödyllisen yhteisön mahdollisuudet toimia 
kumppanina yksityisen tai julkisen sektorin 
palveluntuottajalle tai muille yleishyödyllisille 
sote-toimijoille
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Kunnat, maakunnat, järjestöt –
mikä muuttuu? 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 
järjestämisvastuu siirtyy maakunnille.

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
vastuu kunnilla, yhteistyössä maakuntien 
ja kuntayhtymien kanssa. 

• Kuntien ja maakunnan tulee yhteistyöllä 
koordinoida ns. yhdyspintoja. 

• Yhteiset tavoitteet, rakenteet, sopimukset



Maakuntamme 
järjestöt 
kartalla

Rekisteröityneet järjestöt 
Keski-Suomessa (02/2018)

Yhteensä 5300

Politiikka 800

Ammatti ja elinkeino 1200

Vapaa-aika 850

Kulttuuri 870

Sosiaali- ja terveysala 530 

Liikunta ja urheilu 470

Maanpuolustus ja kv suhteet 200

Uskonto ja maailmankatsomus 80

Toimiala muut 300

Vapaaehtoisia ~ 100 000
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Yleishyödyllisten yhteisöjen mahdollisuudet 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 

Kunnat

• Paikallistason järjestöjen tärkeimpiä kumppaneita ja rahoittajia ovat kunnat 
ja/tai kuntayhtymät sekä sairaanhoitopiirit

• Hyte-työ laskee sote-palveluiden tarvetta

• Suorat hyödyt tästä koituvat maakunnille 

• Mitkä siis ovat kuntien intressit ja mahdollisuudet tukea

• hyte-työtä?  

• sote-järjestöjen hyte-työtä? 

• sote-palveluiden rajapinnassa olevia sote-järjestöjä? 

Maakunta: 

• ei suoraa toimivaltaa puuttua kuntien mahdolliseen hyte-työn 
heikkenemiseen tai puutteisiin 

• hyte-työssä yhteistyövelvoite yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa

• rooli järjestöjen paikallisen toiminnan rahallisessa tukemisessa?  
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Sote-järjestöt joilla rajapintoja hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämiseen ja 
palvelutuotantoon 

• Varsinaisten sote-palveluiden raja- tai yhteistyöpinnassa 

• Olematta kuitenkaan selkeästi markkinoilla tuotettavaa tai 
yksiselitteisesti julkisen vallan järjestämisvastuulla olevaa 
sote-palvelua

• Mukana usein myös julkista avustusta ja toimintoja 
kehittävää palkkatyötä

• Näiden osalta toimintaympäristöä muuttavat (eri tavoin eri 
maakunnissa)
• valinnanvapauden myötä kasvavat palvelumarkkinat 

• suoran valinnan palvelut, asiakasseteli

• palvelutuottajien keskinäinen kilpailuneutraliteettivaatimus 
• Stean tapa tulkita vähäistä suuremman kilpailuhaitan vaadetta
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Järjestölähtöisen hyte-toiminnan 
tunnusmerkkejä (esim) 

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, kannattelevaa, 
vierellä kulkevaa. 

• Anonyymiä, etsivää, ei lähetettä. 

• Vapaaehtoisuus ja vertaisuus

• Yleishyödyllisyyden merkitys korostuu

• Vastaavat palvelutarjonnan kapeikkoihin

• Järjestön autonomiasta lähtevää

• Koko lista Braxin raportissa s 63-65; ei tyhjentävä eikä 
poissulkeva! 
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Yleishyödyllisten toimijoiden mahdollisuudet 
toimia kumppanina yksityisen tai julkisen 
sektorin palveluntuottajalle tai muille 
yleishyödyllisille sotetoimijoille? 

• Kumppanuuksien varjolla ei saa häivyttää rajaa siitä, 
milloin toimitaan markkinoilla ja milloin yleishyödyllisinä 
järjestölähtöisinä toimijoina. 

• Ei saa suosia tiettyä palveluntuottajaa tai sen asiakkaita

• Ainakin isoimpien järjestöjen ja palveluntuottajien viisainta 
laatia itselleen julkiset periaatteet, joita he 
kumppanuuksissaan noudattavat.

• Ei kuitenkaan ongelma edellä; mikä hyödyttää asiakkaita? 
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Toimenpide-esityksiä maakunnille, kunnille ja 
järjestöille

Järjestöjen sekä maakunnan ja kuntien hyte-yhteistyörakenteet, vastuut 

ja resurssit

• Hyte- ja järjestöyhdyshenkilöt 

Järjestölähtöinen hyte-toiminta ja rajapinnat

• Eri toimijoiden on tunnistettava rajapinta ja sen merkitys

• Julkinen lista järjestölähtöisistä hyte-toiminnoista

Avustukset ja tilat

• Linjaus ja vastuujako maakunnan ja kuntien järjestöavustuksista. 

Järjestöjen asiantuntijuuden hyödyntäminen

• Järjestöjen ja niiden edustamien ihmisryhmien asiantuntemus

• Maakunnan ja palvelutuottajien sopimuksiin järjestöyhteistyö

Asiakas- ja palveluohjaus 

• Asiakkaan tilanteeseen sopivat järjestölähtöiset hyte-toiminnot

Lisäksi useita muita mm. valtakunnan tason ehdotuksia. 

Tutustu: Järjestöt maakunnan kumppanina –opas 

file:///C:/Users/anne.astikainen/Downloads/jarjestotmaakunnankumppanina_ebook (1).pdf


Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt

Kiitos! 


