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Uudistuksen valtakunnallinen 
ja maakunnallinen eteneminen
• Valtakunnallisesti lisäaikaa: Jos lait voimaan 11-

12/2018 > vaalit 5/2019 > Valtuustot aloittavat 8/2019.  
Maakuntien aloitus 2021, valinnanvapauteen 
siirtymäajat 

• K-S:ssa valmistelu pitkällä ja sitä jatketaan. Syksyn 
aikana käydään läpi vaihtoehdot siirtymiselle 
suunnittelusta toteutukseen. (lähinnä sote-palveluissa). 
Konsernimallia valmistellaan edelleen, lisäksi 
mahdollisesti kuntayhtymämallista esiselvitys 
kuntavetoisesti.

• Tämänhetkinen valmistelu olemassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti. Vastuu K-S 2021 projektin 
ohjausryhmällä ja maakuntahallituksella. Toteutus 
projektin työntekijöillä ja kuntajohdolla. 



Maakunnassa suunnittelu työn alla 

• Järjestämistehtävien ja palveluketjujen 
suunnittelu jatkuu riippumatta toteutusmallista. 

• Samoin palveluiden myöntämisperiaatteet, 
asiakasmaksut, tuottajien hyväksyminen jne. 
osalta..



Miten järjestöjen syytä valmistautua ja 
samalla välttää turhaa työtä?

• Uudistuksesta riippumatonta kehitystyötä ei 
kannata unohtaa

• Kiinnittyminen oman järjestön perustehtävään on 
aina paikallaan – ketä varten? Millä asialla?

• Vaikuttavuuden osoittaminen, indikaattorityö

• Paikallisen yhteistyön vaaliminen – näkyykö 
kuntien tahtotila teoissa?

• Järjestöjen keskinäisen yhteistyön tiivistäminen

• Hakeutuminen maakunnallisiin 
vuorovaikutusprosesseihin tärkeää (Brax)

• Maakunta määrittelee itse rajanvetoa HYTE-toimintojen 
ja palveluiden välille! 



Mikä ainakin tulee 
muuttumaan (Brax)

• Järjestön kysyttävä itseltään: ”Muuttaako 
uudistus toimintamme luonteen?” 

• Jos kyse palvelusta – ei toiminnasta:

Ei ole pakko yhtiöittää, MUTTA kannattaa harkita

Markkinoilla toimiva palvelutuotannon ja  
yleishyödyllisen kansalaisjärjestötoiminnan

Väliin tarvitaan ainakin hyvä kirjanpidollinen 
palomuuri, jonka STEA ja verottaja hyväksyneet



Yleishyödyllisen toiminnan 
näkökulmasta 
muutoksia aiempaan

• Tähän asti totuttu kirjaamaan selkeästi ero julkisen 
sektorin vastuulle kuuluvien tehtävien suuntaan

• Jatkossa vakuutettava, ettei järjestö tuota myöskään 
yksityisten yritysten kanssa kilpailevaa toimintaa –
kilpailuneutraliteetti!

• Monet järjestölähtöiset palvelut asettuvat 
asiakassetelipalveluiksi, eli muuttuvat 
markkinalähtöisiksi (esim. alihankkijan roolissa)

• Myös kumppanuuksien solmimisen periaatteet 
linjattava tarkasti

• Hyvinvointibisnes tullee laajenemaan myös uusille 
alueille, päällekkäin järjestöjen toiminta-alueiden 
kanssa´- ?



Mitä on HYTE ja miten sitä mitataan?

• Kunnilla velvoitteita hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä (jo nyt kuntalain ja useiden muiden 
lakien perusteella), otetaan käyttöön Hyte
kerroin=valtionosuuden lisäosa (v.2021). HYTE 
prosessi-indikaattoreita mm. kuntajohdolle: Laaja 
hyvinvointikertomus, elintapojen raportointi, lasten 
osallisuus, asiakasraadit,.. Muutosta mitataan 
tulosindikattoreilla (toimeentulotuki, tupakointi, ylipaino, 
koulupudokkaat, nuorisotyöttömät,…) 

• Maakunnille tulossa kannustimia v. 2023 ohjaamaan 
päätöksentekoa. Indikaattoreita mm. 
kansansairauksien ehkäisyyn, ikääntyvien 
toimintakyvyn edist, Syrjäytymisen ja työelämän 
ulkopuolelle joutumista ehkäisevät sekä työllisyyden ja 
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät 
indikaattorit. 



Hyvinvointi – paljon käytetty 
käsite…
• Welfare= hyvin selviytyminen, korostunut 

suomalaisessa järjestelmäkeskeisyydessä

• Welfare state: hyvinvointivaltio, tulot& terveys näkyvät 
elintasona

• Wellbeing=hyvin eläminen, hyvin voimisen tila, 
kokemuksellisuus onnellisuudesta 
&terveys&varallisuus

• Social Wellbeing= yhdessä hyvin eläminen, 
Sosiaalinen hyvinvointi

• Subjektiivinen hyvinvointi, sosiaalipoliittisesti 
haasteellisempaa, yksilöiden vs kollektiiviset tarpeet

• Welfare society: hyvinvointiyhteiskunta.Sisältää
kansalaistoiminnan kentän, valtio mahdollistajana



Sosiaalinen hyvinvointi

• Yhteisyyttä – nykymaailman yhteisöllisyys on 
jatkumo, jonka tiiviysaste vaihtelee

• Lähiyhteisöjen sosiaalista hyvinvointia tuottava 
toiminta

• Yhteistyöllä saavutetaan enemmän kuin yksilöt 
muutoin

• Tuottaa sosiaalista pääomaa
• Järjestöjen erityinen rooli ? 
• mahdollistaa sosiaalisen pääoman ulottumisen 

kaikille
• Jakolinjojen yhdistäjän rooli sopii järjestöille hyvin



Järjestöjen toiminta ja merkitys 
näkyviin maakunnassa

• Keski-Suomen tavoite profiloitua hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen maakunnaksi (KeHO) 
https://www.kehofinland.fi/wp-content/uploads/2018/06/KeHO-esitys-final.pdf

”Hyvinvointiosaamista Suomesta koko maailmalle.”

• Hyvinvointitalous maakunnan kehittämisen 
yhdeksi kärkiteemaksi  

Tässä järjestöillä mahdollisuus osoittaa 
merkitystään ehkäisevän työn ja sosiaalisen 
hyvinvointityön saralla! 

https://www.kehofinland.fi/wp-content/uploads/2018/06/KeHO-esitys-final.pdf


Kaaoksen reunalla – suuri 
mahdollisuus! (Vartiainen ym.Johtajana kaaoksen reunalla 2013)

• Kaaoksen reunalla (pirullisten ongelmien ja 
kompleksisen yhteiskunnan kentällä) hyvät 
mahdollisuudet luoda uusia polkuja ja 
innovatiivista ajattelua.

• Vakaissa oloissa erikoistuminen vallalla, 
kaoottisessa ympäristössä tarvitaan laaja-
alaisuutta (Martti Siisiäinen 2008, järjestöjen 
toimintaa ja historiaa tarkastellessaan)

• Kansalaistoiminta yhä keskeisempi yhteiskunnan 
sidosaines, yhteiskunnallisen resilienssin tuottaja 
(STEA: Kansalaisjärjestö jälkiteollisessa 
artistiyhteiskunnassa)


