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Koostetta sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksista 9.11.2018  
 

Luin perjantain puhteeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöjä maakunta- ja sote-uudistukseen liitty-

västä lakipaketista. Kiinnitin huomiota erityisesti siihen, mitä valiokunnan esitykset tarkoittavat järjestöjen, 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä palveluiden käyttäjän kannalta. Yhteensähän mietinnöt ovat lä-

hes 650-sivuiset, joten niiden perinpohjainen lukeminen vaatisi paljon paneutumista.   

 

Järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen 
 

Erityisen ilahduttavaa oli huomata, miten paljon sekä järjestötoimijoiden että selvityshenkilö Tuija Braxin esi-

tyksiä oli huomioitu sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä. Valiokunta korostaa, että sosiaali- ja terveys-

alan järjestöjen asema merkittävinä palvelujen tuottajina sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakentajina ja 

vertaistuen tarjoajina on maassamme historiallisesti pitkä, eikä sitä tule vaarantaa.  

 

Valiokunta pitää välttämättömänä, että järjestötoiminnan tukemista voidaan jatkaa sekä kuntien että maa-

kuntien toimesta myös uudistuksen jälkeen ja ehdottaa maakunnille tätä koskevaa velvoitetta: ”maakunnan 

on tuettava sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä esimerkiksi 

antamalla asiantuntija-apua, luovuttamalla toimitiloja järjestöjen käyttöön ja maakunnan harkinnan mukaan 

myös myöntämällä avustuksia järjestöille”.  

 

Järjestöjen toiminnan tukijoina ovat tähän asti toimineet erityisesti kunnat, ja jatkossa tämä rooli on sekä 

kunnilla että maakunnilla. Valiokunnan mukaan erityisesti muutosvaiheessa on syytä huolehtia siitä, ettei 

avustamiseen synny pallottelua ja katkoksia. Katkokset avustuksissa voivat pahimmillaan johtaa järjestöjen 

toiminnan päättymiseen. Pelkästään sote-järjestöissä tehdään noin 21 000 henkilötyövuotta vastaava määrä 

vapaaehtoistyötä vuosittain. Sen korvaaminen palkkatyöllä tulisi erittäin kalliiksi.  

 

Sote-uudistuksessa pitää tunnistaa myös se, miten veikkausvoittovaroista myönnettävät avustukset vaikut-

tavat järjestöjen toimintaan ja mahdollisuuksiin osallistua palvelutuotantoon. Avustuksilla ei saa vääristää 

kilpailua, vaan niiden turvin toimitaan sellaisilla alueilla missä markkinat tai julkinen sektori eivät toimi. Pa-

himmillaan voisi kuitenkin käydä niin, että Veikkauksen avustuksilla tuettu toiminta hiipuu ja loppuu markki-

noiden ja kilpailuneutraliteettikysymysten myllerryksissä. Mielestäni on kuitenkin selvää, ettei ilkeistä ongel-

mista, kuten syrjäytymisestä, työttömyydestä, köyhyydestä ja osattomuudesta saada bisnestä.  

 

Keski-Suomessa sote-järjestöjä on yhteensä noin 540, joista noin 60:lla on palvelutuotantoa, ja useilla on 

palvelutuotannon lisäksi myös yleishyödyllistä toimintaa. Lisäksi työllisyyspalveluita tuottaa pääasiassa han-

kerahoituksella arviolta 50 järjestöä ja säätiötä. Järjestöissä ainutlaatuista on palveluiden ja yleishyödyllisen 

toiminnan vuoropuhelu; vertaistukiryhmiä syntyy palveluita käyttävien asiakkaiden tarpeista; palveluita ke-

hitetään toiminnassa mukana olevien kokemusasiantuntijoiden kautta; asiakas voi siirtyä kokemusasiantun-

tijaksi ja siten edelleen voimaantua jne. Esimerkkejä on valtavasti, ja tätä meidän järjestötoimijoiden kannat-

taa tehdä näkyväksi.  
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Maakunnalla ja kunnalla on roolinsa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.  
 

Maakunnan ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen on tarpeen saada käyttöön mm. järjestöjen 

osaaminen. Valiokunta pitääkin tärkeänä, että järjestöjen edustajat voivat osallistua maakuntien ja kuntien 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitteluun. Valiokunta toteaa myös, että järjestöjen yleishyödylli-

nen toiminta ja vertaistuki on hyvä sisällyttää maakunnan lakisääteisiin strategioihin ja julkiseen palvelulu-

paukseen.  

 

Palveluiden käyttäjien näkökulmasta katsottuna kiinnitin huomiota seuraaviin asioihin  
 

Maakunnilla on vastuu huolehtia asianmukaisesta palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Palvelut 

tulee toteuttaa yhteen sovitettuina palvelukokonaisuuksina sekä maakunnan väestön tarpeet huomioon ot-

taen lähipalveluina.  Palveluntuottajan velvollisuuksiin kuuluu mm. noudattaa maakunnan palvelustrategiaa 

ja palvelulupausta, minkä vuoksi on tärkeää, että järjestöjen yleishyödyllinen toiminta ja vertaistuki sisällyte-

tään näihin asiakirjoihin. Palveluntuottajien velvollisuuksiin liittyen en ainakaan nopealla lukemisella löytänyt 

velvoitetta yhteistyöhön yleishyödyllisten järjestöjen kanssa, muiden palveluntuottajien kanssa kylläkin.  

 

Asiakassuunnitelma ei luo asiakkaalle oikeutta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, vaan se määräytyy 

sen mukaan, kuin niistä erikseen muualla lainsäädännössä säädetään. Palveluntuottajan tulee kuitenkin ottaa 

huomioon asiakassuunnitelma asiakkaan palveluja toteutettaessa ja toteutettava asiakkaan palvelut asiakas-

suunnitelman mukaisesti.  

 
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöissä on asiakasseteliin liittyen paljon heikoimmassa asemassa olevien 
ihmisten sekä järjestöjen kannalta hyviä asioita. Mietinnössä todetaan mm, että asiakassetelin arvon on ol-
tava sellainen, että asiakkaalla on tosiasiallinen mahdollisuus saada sillä lainsäädännön vaatimusten mukai-
sesti se palvelu, joka asiakassetelillä on tarkoitettu maksettavaksi.  
 
Monien järjestöjen huoli siitä, että sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalinen kuntoutus siirrettäisiin asiakasse-
telituotannon piiriin on kuultu valiokunnassa.  Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat ovat usein heikommassa 
asemassa olevia, useita palveluita tarvitsevia tai erityisen tuen tarpeessa olevia, joiden palveluiden kokonai-
suudesta ja saumattomista palveluista tulee erityisesti huolehtia.  Sosiaalisen kuntoutuksen kuulumisen asia-
kassetelin piiriin on myös katsottu vaarantavan järjestöjen mahdollisuuden tarjota jatkossa matalan kynnyk-
sen palveluja ja varhaista tukea ja saada niihin veikkausvoittovaroja. Valiokunnan näkemyksen mukaan maa-
kunnan on tarkoituksenmukaista kartoittaa esimerkiksi alueellaan olevaa järjestötoimintaa ennen kuin se te-
kee päätöksen lain tarkemmasta sisällöstä.  
 
Asiakasseteliä sekä henkilökohtaista budjettia on määrä pilotoida tulevina vuosina. Kokeiluilla haetaan koke-
muksia niiden toimivuudesta.  
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Mitä seuraavaksi, keskisuomalaiset järjestöt?  
 
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan tekemät ehdotukset ovat linjassa järjestöjen ja niiden edustamien ihmisten 
kannalta.   
 
Keski-Suomessa toimivien järjestöjen kannalta oleellisia asioita seuraavaksi ovat mm. maakunnassa olevan 
yleishyödyllisen järjestötoiminnan ja järjestölähtöisen palvelutuotannon selvittäminen sekä maakunnan, kun-
tien ja järjestöjen kesken laadittava sopimus siitä, kuinka järjestöjen toiminta turvataan muutosvaiheessa 
sekä sen jälkeen. Näistä tehtävistä vastaa Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke yhdessä maakunnan ja 
järjestöjen kumppanuuspöydän kanssa. Kumppanuuspöydän toiminta käynnistyy vuoden 2019 alussa.  
 
Tärkeää on myös se, että mahdollisimman monet järjestöt ottavat kantaa maakunnan järjestämissuunnitel-
man 3. versioon, joka tulee kommenteille marras-joulukuussa. Järjestämissuunnitelma ja sen liitteenä olevat 
sote-palveluiden määrittelyt muodostavat järjestämislaissa tarkoitetun sosiaali- ja terveyspalveluiden palve-
lustrategian ja -palvelulupauksen. Kommentoimiseen tarjotaan myös tukea järjestöjen sote- ja maakuntapäi-
vässä 15.1.19.  
 
Palveluita tuottavien ja omaa tulevaa rooliaan palveluiden tuottamisessa pohtivien järjestöjen kannattaa 
osallistua maakunnan koolle kutsumiin tuottajatapaamisiin sekä KYT:n koordinoimiin palveluntuottajajärjes-
töjen tapaamisiin.  
 
Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke tarjoaa järjestöille tietoa ja tukea toimintaympäristön muutok-
sissa. Yksi tapa ovat tällaiset koosteet, ja toinen tapa ovat erilaiset tilaisuudet, joissa järjestöt pääsevät vuo-
ropuheluun keskenään sekä maakunnan vastuuvalmistelijoiden kanssa. Näistä kaikista on lisätietoja hank-
keen kotisivuilla.   
 
Paljon muitakin järjestöille merkittäviä vaikuttamisen paikkoja päivämäärineen on koottu vastikään Yhdistys-
torille.  
 
 
9.11.2018 Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen 
 
PS. Lue myös Jorma Niemelän pika-analyysi valiokunnan mietinnöistä.  
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