
Keskisuomalaiset sosiaali- ja terveysjärjestöt  

Keski-Suomessa on noin 550 sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistystä (=sotejärjestöt). Piiritoimijoita on 11 
ja valtakunnallisten liittojen aluetoimistoja seitsemän. Keskisuomalaisista sosiaali- ja terveysalan paikallisyh-
distyksistä suurin osa (145) on ikääntyneiden parissa toimivia, monialajärjestöjä on 102 (mm. maa- ja kotita-
lous- sekä SPR:n paikallisyhdistykset), sairaus- ja vammaisjärjestöjä (94), lapsi- ja perhetyön järjestöjä 86 (eni-
ten MLL:n paikallisyhdistyksiä ja vanhempaintoimijoita) sekä yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöjä 63 
(eniten Marttaliiton jäseniä). Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön järjestöjä on 34, nuorisoalan järjes-
töjä 9, pelastusalan vapaaehtoisjärjestöjä 9 ja omaisjärjestöjä 6. Työllisyyden edistämisen parissa toimii li-
säksi kymmeniä (arviolta noin 30) järjestöjä ja säätiöitä, jotka tarjoavat usein hankerahalla mm. työpajatoi-
mintaa ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä työkokeilu-, palkkatuki- ja oppisopimuspaikkoja.  Tarkempia lisä-
tietoja Yhdistystorilla.  

Lähde: SOSTEn jäsenjärjestöjen paikallisyhdistykset sekä hankkeen yhteistyökumppaneilta kerätty tieto. 

Sote-järjestöjen toiminnan kohderyhmänä voivat olla toiminnasta riippuen kaikki maakunnan asukkaat tai 
hyvinkin pieni erityisryhmä. Usein toiminta suunnataan tiettyyn erityistä tukea tarvitsevaan ihmisryhmään, 
esim. terveydellisessä tai sosiaalisessa riskiryhmissä olevat, syrjäytymisvaarassa olevat tai jo syrjäytyneet, 
pitkäaikaissairaat ja vammaiset henkilöt, omaiset, maahanmuuttajat, vanhukset, lapset ja nuoret, työelämän 
ulkopuolella olevat tai muut erityistä tukea tarvitsevat ihmisryhmät. Sote-järjestöt tavoittavat usein sellaisia 
kohderyhmiä, jotka ovat jääneet syystä tai toisesta julkisten palvelujen ulkopuolelle tai tarvitsevat niitä täy-
dentävää tukea. Järjestöt tukevat myös kansalaisten osallisuutta ja ehkäisevät yksinäisyyttä sekä syrjäyty-
mistä tarjoamalla osallisuuden paikkoja.  
 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta voidaan jakaa mm. seuraavalla tavalla: 1) Yleishyödyllinen, perintei-

nen yhdistystoiminta. 2) Järjestölähtöinen auttamistoiminta.  3) Palvelutuotanto. Monen järjestön ainutlaa-

tuisuus ja vaikuttavuus sekä kyky kehittää toimintojaan perustuu näiden eri tapojen ja toimintojen yhdistel-

mään.  

 Sosiaali- terveysjärjestöjen yleishyödyllinen toiminta 

Sote-järjestöjen yleishyödyllinen toiminta on perinteistä yhdistystoimintaa. Toiminnan pääasialliset tukijat 
ja yhteistyökumppanit ovat nykyisellään kunnat. Keski-Suomen järjestökartoituksen (2018) mukaan hieman 
yli puolet järjestöistä sai vuonna 2017 kunta-avustusta tai muuta taloudellista tukea kunnalta tai kunnilta. 
Melkein kaikki Keski-Suomen kunnat myöntävät myös tiloja yleishyödyllisten järjestöjen käyttöön maksutta.  
Tilat ovat yleishyödyllisen toiminnan kannalta merkittäviä, ja maakunnan sekä kuntien tilat ovat jatkossakin 
veloituksetta järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan käytössä. Maakunnassa turvataan jatkossakin sote-jär-
jestöjen yleishyödyllisen toiminnan jatkuvuus, minkä vuoksi maakunnan ja kuntien kanssa laaditaan ns. yh-
dyspintasopimus. Sote-järjestöjen toiminta-avustuksista saatava tieto on hajallaan, eikä sitä kerätä syste-
maattisesti, minkä vuoksi tätä tiedonkeruuta kehitetään. Kunnissa ja maakunnassa varmistetaan järjestöjen 
kanssa tehtävälle yhteistyölle rakenteet ja toimintatavat, sillä ne luovat pohjan suunnitelmalliselle ja pitkä-
jänteiselle kumppanuudelle. Lisätietoja erityisesti järjestöjen ja kuntien yhteistyöstä mm. järjestöpositiivinen 
kunta on hyvinvoinnin voittaja! -tarkistuslistasta.  

Järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan ja sen roolin kirkastamiseksi maakuntaan muodostetaan työryhmiä, 
joiden tehtävänä on mm. arvioida hoito- ja palvelukokonaisuuksia asiakkaiden näkökulmasta sekä kytkeä nii-
hin yleishyödyllisen järjestötoiminnan sisältöä.  Palveluntuottajien kanssa tehtävissä sopimuksissa edellyte-
tään yhteistyötä yleishyödyllisten järjestötoimijoiden kanssa. Järjestötoiminnan pariin ohjaamista kehitetään 
ja siinä hyödynnetään mm. Yhdistystori.fi alustaa, minne järjestöt voivat kuvata omia toimintojaan.   
 

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/vaikuttamismateriaalit/tiivistelmat/
https://www.yhdistystori.fi/jarjestotietopankki/jarjestokartoitus/
https://www.yhdistystori.fi/assets/files/sites/4/2018/10/J%C3%A4rjest%C3%B6positiivinen-kunta-on-hyvinvoinnin-voittaja.pdf


Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllinen toiminta pitää sisällään mm. erilaista tukea elämäntilantee-
seen, toimintaa ja tekemistä, tiedotusta ja verkostoja, osallisuutta ja palveluiden yhdyspinnalla olevaa järjes-
tölähtöistä toimintaa.  
 
Tukea elämäntilanteeseen 
 

- Matalan kynnyksen neuvonta ja palveluihin ohjaaminen: Ihmisten arjen selviytymistä, hyvinvointia 
tukevaa sekä ennaltaehkäisevää ja tietoa lisäävää neuvontaa ja ohjausta. Perustuu vahvaan järjestön 
kohderyhmään liittyvään erityisosaamiseen ja tuntemukseen sekä kokemuksellisuuteen ja vertaisuu-
teen. 

- Keskusteluapu ja tuki: Yksilölle tarkoitettu keskustelumahdollisuus omasta elämäntilanteesta ja sitä 
kautta tarjottava tuki.  

- Ystävätoiminta: Vapaaehtoistyön muoto, jossa tuetaan ihmisiä erilaisissa elämän ja arjen haasteissa 
ja jossa toimiminen vaatii usein erityistä osaamista. Vaatii toimivaa koordinointia ja ammatillista oh-
jausta; ystävien koulutusta, valintaa, välitystä, tukea ja virkistystä.  

- Tukihenkilötoiminta: Vapaaehtoisuuteen perustuva pidempikestoinen suhde tukijan ja tuettavan vä-
lillä. 

- Vertaistoiminta: Vapaamuotoista tai järjestäytynyttä ihmisten keskinäistä apua ja tukea, joka perus-
tuu yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja yhteisiin kiinnostuksen kohteisiin tai samankaltaisiin elämän-
kokemuksiin. Toiminnassa on keskeistä vastavuoroisuus, tasavertaisuus, toisen ihmisen kunnioitta-
minen sekä luottamus. Kansalaisjärjestölähtöisen toiminnan ydintä, vapaaehtoisuuteen ja keskinäi-
seen auttamiseen perustuvana toimintana kustannustehokasta ja vaikuttavaa.  Vertaistoimintaa yl-
läpitävällä järjestöllä on vastuu toimijoistaan ja vertaisilla on oikeus riittävään tukeen. 

- Vertaistuki: Toisten auttamiseen ja tukemiseen tähtäävää toimintaa, jossa tavoitteena on tukea osal-
listujien hyvinvointia ja jaksamista. Vertaistukiryhmät ovat useimmiten ammatillisesti tuettuja tai oh-
jattuja, pitkäkestoisia ryhmiä.  

 
Toimintaa ja tekemistä  
 

- Toimintakykyä tukeva ryhmätoiminta: Tarkoituksena on estää tai hidastaa kohderyhmän fyysisen, 
psyykkisen, kognitiivisen tai sosiaalisen toimintakyvyn heikkenemistä. Kohderyhmänä ovat useimmi-
ten henkilöt, joilla on toimintakyvyn heikkenemistä ennustavia riskitekijöitä tai joilla on jo toiminta-
kykyä alentava sairaus, vamma tai vaikea elämäntilanne. Näillä väestöryhmillä on usein monenlaisia 
ja laaja-alaisia työ- ja toimintakyvyn haasteita esimerkiksi pitkittyneen työttömyyden, mielenterveys-
ongelmien, oppimisvaikeuksien, syrjäytymisen, sairauksien tai vammojen vuoksi. 

- Liikunta-, harraste- ja kulttuuriryhmät: Sote-järjestöjen matalan kynnyksen hyte-toimintaa, joka on 
usein muokkautunut tarvelähtöisesti ja vapaaehtoistoiminnan pohjalta. Toiminta on räätälöityä juuri 
kohderyhmän tarpeisiin. Keskeistä on erityisryhmän tarpeiden hyvä tunteminen sekä mahdollisuus 
toiminnan kautta osallisuuteen ja harrastuksiin.  

- Virkistystoiminta: järjestöjen jäsenistölleen järjestämät retket, juhlat yms, joiden tarkoituksena on 
jäsenten aktivoiminen sekä yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tunteen lisääminen  

- Järjestöt välittävät ensihädän aineellista tukea. Mm. ruoka- ja vaateapu ovat järjestötoiminnan 
kautta tarjonneet välittömän ensiavun niitä tarvitseville.  

 
Tiedotusta ja verkostoja 
 

- Asiantuntija-, tiedontuotanto- ja tiedotustoiminta: Järjestötyössä asiantuntijuus on ns. avointa asi-
antuntijuutta. Se on laaja-alaista, ihmistä lähellä olevaa ja kehittämisorientoitunutta. Taustalla on 
tieteellisen tiedon lisäksi erityistä osaamista ja näkemystä kohderyhmästä sekä siihen liittyvistä arjen 
erityispiirteistä. Järjestöt toteuttavat myös erilaisia kartoituksia ja kyselyitä jäsenistölleen tai laajem-
malle joukolle jonkin asiantilan selvittämiseksi. Tietoa kannattaa hyödyntää palveluiden kehittämis-
työssä.  



- Kansalaistaitojen vahvistaminen: Avointa vapaaehtoistoimintaa, jossa lisätään ja pidetään yllä kun-
talaisten kansalaistaitoja ryhmissä, kouluissa tai avoimissa koulutuksissa. 

- Verkostot: Linkittävät yhteen erilaisia ammattiryhmiä, toimijoita ja sektoreita työskentelemään yh-
dessä. Sote-järjestöt ylläpitävät ja koordinoivat monia verkostoja sekä osallistuvat ja tekevät työtä 
erilaisissa maakunnallisissa, paikallisissa ja temaattisissa verkostoissa.  

 
Osallisuutta 
 

- Vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja tuki: Vapaaehtoistoiminta on järjestötoiminnan ydintä. Vapaa-
ehtoisen motiivi pohjautuu ajatukseen, että hän voi olla avuksi ja oppii jotakin tärkeää. Vapaaehtois-
toiminnan laadukas, ammattimainen koordinointi vaatii rahaa sekä työntekijöitä. Tulevaisuudessa 
vapaaehtoistoiminnan rooli yhteiskunnassa kasvaa ja monimuotoistuu ja sen tuki sekä rahoitus var-
mistetaan kunnissa ja maakunnassa valtakunnallisten rahoittajien lisäksi. 

- Avoimet kohtaamispaikat: Maksuttomia, matalankynnyksen periaatteella toimivia toimintakeskuk-
sia, jotka tarjoavat paikkoja oleskeluun ja ajanviettoon sekä mahdollisuuksia saada erilaista tukea ja 
neuvontaa sekä välineitä oman terveyden ja muiden asioiden hoitamiseen ja nettiasiointiin. Kansa-
lais- ja järjestötalot toteuttavat toimintaansa sekä järjestöjen ammattilaisten työnä että vapaana ja 
avoimena kansalaistoimintana. Keski-Suomeen on myös perusteilla kohtaamispaikkaverkosto, jolla 
tuetaan eri puolilla maakuntaa olevia erilaisia kohtaamispaikkoja, asukastupia yms.  

- Asukastuvat: Tapaamispaikkoja ja ”olohuoneita” samalla alueella asuville ihmisille. Ne tarjoavat mah-
dollisuuden osallistua ohjattuun toimintaan, vaikuttaa oman asuinympäristön viihtyvyyteen ja palve-
luihin, kahvitella tai syödä edullinen lounas, lukea lehtiä, seurustella muiden kanssa ja osallistua va-
paaehtoistoimintaan. Asukastuvissa on usein myös maksuttomat tietokoneet käytössä ja asioin-
tiapua saatavilla. Usein kunnat tarjoavat maksutta asukastupien tilat ja kolmannen sektorin toimijat 
pyörittävät toimintaa.  

- Tyttöjen ja poikien talot: Nuorille tarkoitettuja avoimia kohtaamispaikkoja, joihin voi mennä oleske-
lemaan, lukemaan lehtiä, osallistumaan harrasteryhmiin sekä keskustelemaan omaan elämään liitty-
vistä asioista joko vertaisten tai aikuisten ammattilaisten. 

 
Järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan kuvauksen taustana on käytetty ESKO-koordinaatiohankkeen Järjes-

tötoiminnan luokittelu -julkaisua. (2013) sekä Varsinais-Suomessa tehtyä kuvausta järjestöjen hyte-toimin-

nasta.  

 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestölähtöinen auttamistyö  
 
Järjestölähtöinen auttamistyö on toimintaa, jossa toimitaan julkisen sektorin vastuulla olevan palvelu- tai 
hoitoketjun jatkona tai rinnalla tai matalan kynnyksen paikkana. Toiminta edellyttää sekä vapaaehtoisten ja 
vertaisten että ammattilaisten toimimista yhdessä. Näitä toimintoja ei ole pidetty julkisten palveluiden ydin-
alueeseen kuuluvana eikä niiden ole tähän asti myöskään katsottu olevan markkinoilla tuotettavaa palvelua. 
Toiminnan rahoitus perustuu tällä hetkellä sekä veikkausvoittovaroihin (eli STEAn avustuksiin, aikaisemmin 
Raha-automaattiyhdistys RAY) että kuntien avustuksiin.  
 
STEAn avustusten lisäksi toiminnan turvaaminen edellyttää kuntien ja maakuntien yhteistyötä ja tukea, koska 
STEA saattaa edellyttää ns. vastinparirahaa avustustensa rinnalle. Vuonna 2018 STEAn avustusrahaa tuli 
Keski-Suomeen 7,25 miljoonaa euroa. Maakunnan ja kuntien kesken tehdään jatkossa linjaus ja vastuunjako 
näiden toimintojen avustuksista ja toiminnan turvaamisesta. Maakunnan ja järjestöjen kanssa linjataan yh-
dessä, mitkä näistä toiminnoista on edelleen sekä maakunnan ja kuntien että asukkaiden intressien vuoksi 
tärkeää säilyttää yleishyödyllisinä. Maakuntaan perustetaan asiantuntijaelin, joka valtuustokausittain arvioi 
mahdollisia väitteitä järjestöavustusten vähäistä suuremman kilpailuhaitan aiheuttamisesta.  
 
Esimerkkejä järjestölähtöisestä auttamistyöstä:  



 
- Mielenterveyskuntoujien Klubitalot: Klubitalojen keskeinen tehtävä on tukea mielen sairauksista toi-

puvia henkilöitä kohti omatoimista elämänhallintaa ja itsenäistä elämää. Täydentävät lakisääteisiä 
mielenterveyspalveluita. Rahoitus jakautuu keskimäärin puoliksi kuntien ja Stean rahoituksen 
kanssa.  

- Järjestölähtöinen kriisiauttaminen: Kriisiapua kriisipuhelimessa, verkossa, kasvokkain asiakastapaa-
misissa, ryhmissä sekä vapaaehtoisen antamaa kriisiapua tukikeskusteluissa tai henkilökohtaisissa 
tukisuhteissa. Auttamista, jossa ammattilaiset ja koulutetut vapaaehtoiset työskentelevät yhdessä. 
Asiakas ei tarvitse diagnoosia eikä lähetettä avun piiriin pääsemiseksi ja myös anonyymi asiakkuus 
on mahdollista. Toiminta ei ole voittoa tuottavaa eikä sillä korvata julkisen sektorin lakisääteisiä pal-
veluita eikä aiheuteta kilpailuhaittaa palveluita myyville yrityksille. Tällä hetkellä kriisikeskustoimin-
taa rahoitetaan STEA:n toiminta-avustuksella ja kuntien tuella. 

- Omaishoitajalomitus ja päivätoiminta: Päivätoiminnan kautta ja ohessa mahdollistuu vertaistuen, 
tiedon, neuvonnan ja varhaisen tuen saaminen sekä osallisuus, joiden avulla monilla julkisten palve-
lujen tarve siirtyy eteenpäin. Päivätoimintaan osallistumisen tarvetta aiheuttavat esim. muistisairau-
det, monet fyysisiä toimintarajoitteita aiheuttavat pitkäaikaissairaudet sekä ikääntyminen. Samoilla 
nimikkeillä järjestetään paljon toimintaa, joka ei ole lakisääteistä tai sote-palveluihin kuuluvaa hoito-
toimintaa. 

- Sopeutumisvalmennus: Ryhmämuotoista kuntoutusta mm. vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hen-
kilöiden sekä heidän läheistensä elämänhallinnan tukemisessa. Sopeutumisvalmennustoimintaa on 
monenlaista lakisääteisestä vammaispalvelusta ja lääkinnällisestä kuntoutuksesta järjestöjen vah-
vasti vertaisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen perustuviin tavoitteellisiin kursseihin..  

- Kuntoutustoiminta: Asiakassuunnitelmassa on otettava huomioon asiakkaita edustavien sosiaali- ja 
terveysalan järjestöjen integroiminen kuntoutumisen asiantuntijoina, vertaistukijoina ja kehittäjinä 
osaksi asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutumisen prosessia, jotta vertaistuki ja muut järjestöjen 
vahvuudet saadaan suunnitelmalliseksi osaksi kuntoutumista. Järjestöt harjoittavat myös kuntoutuk-
sen tutkimus-, kehittämis- ja kokeilutoimintaa. Lisäksi järjestöt tarjoavat tietoa kuntoutukseen ha-
keutumisesta ja kuntoutuspalveluista.  

- Sosiaalinen kuntoutus: Järjestöt ovat olleet ja ovat keskeisiä sosiaalisen kuntoutuksen toteuttajia. 
Yleisimpiä kohderyhminä ovat esim. mielenterveyskuntoutujat, päihdeongelmaiset, maahanmuutta-
jataustaiset henkilöt, vankilasta vapautuvat ja erityistukea tarvitsevat ikääntyvät. Järjestöjen yhteis-
työkumppanina ovat olleet kunnat ja suurimpana rahoittajana STEA. Yleishyödyllinen järjestölähtöi-
nen sosiaalinen kuntoutus erotetaan valinnanvapauden piirissä olevista asiakassetelipalveluista. 
Muutoin on riskinä, että maakunnat asukkaineen menettävät huomattavan osan järjestöjen yleis-
hyödyllisistä avustuksista ja toiminnoista ja tämä lisää huomattavasti maakuntien kustannuksia.  
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