
Maakunta- ja sote-uudistus vaikuttaa 
erityisesti sosiaali- ja 

terveysjärjestöjen toimintaympäristöön

• Merkittävin muutos on 

• sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja 
tuotannon sekä rahoituksen kanavoimisen 
siirto maakunnille

• hyvinvointia ja terveyttä edistävät tehtävät 
jäävät 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.  



VALTAKUN-

NAN TASO 

Lakipaketti hyväksytään (loppuvuosi 2018?)    

Tuija Braxin selvitys (6/ 2018)

MAAKUNTA

-TASO 

Järjestämissuunnitelma 3 versio (loppusyksy 2018?)  

Maakunnallista osallisuus ja hyte-ohjelmaa 

rakennetaan (2018 -)

Valinnanvapauspilotti (uusi haku 2019?)  

Maakuntavaalit (5/ 2019?) 

Maakuntavaltuusto aloittaa toimintansa (8/ 2019?)  

Maakuntastrategia hyväksytään (2019/ 2020 vaihde?) 

> Strategian jalkauttamiseksi osallisuus- ja 

hyteohjelmat hyväksytään (alkuvuosi 2020?)

KUNTA-

TASO

Kuntastrategiat 

Hyvinvoinnin, terveyden ja elinvoiman edistäminen

Valinnanvapauskokeilu (jatkuu 2019?) 

• Maakuntalain mukaan maakunnalla on oltava maakuntastrategia, jossa 

otettava huomioon mm asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

• Järjestämis- ja valinnanvapauslakeihin on tehty ehdotuksia 

järjestöyhteistyöhön liittyen 

• Järjestämissuunnitelmaan lausunnot

• Maakunnallinen osallisuusohjelma (avoin työryhmä) 

• Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 

• Valinnanvapauspilotti järjestöyhteistyö?   

• Maakuntavaalivaikuttaminen yhdessä järjestöjen kesken!  

• Järjestöstrategia tai -ohjelma osana maakuntastrategiaa luodaan 

yhdessä

• Braxin toimenpide-esitykset (mm): 1) Maakunnan ja järjestöjen hyte-

yhteistyörakenteet ja yleishyödyllisen toiminnan tuki 2) Järjestö- ja hyte-

yhteyshenkilöt maakuntaan 3) Rajapintamäärittelyt ja lista: palvelua vai 

järjestölähtöistä hyte-toimintaa? 4) Järjestöjen asiantuntemus käyttöön 

5) Asiakas- ja palveluohjaus järjestöjen toimintojen piiriin 

Maakunta- ja soteuudistus; järjestöjen vaikuttamisen paikat 2018-2020

Alueelliset elinvoimapajat 

• Järjestö-kuntayhteistyön rakenteet

• Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 

• Avustukset, tilat, ohjaus järjestöjen toiminnan pariin

• Hyvinvointikertomuksiin järjestöjen asiantuntijuus 

• Järjestö- ja hyte-yhteyshenkilöt kuntiin

• Valinnanvapauskokeiluun (Jkl, Hankasalmi, Uurainen) haettu 

jatkorahoitusta vuodelle 2019. Järjestöyhteistyöstä on työryhmä, mutta 

yhteistyötä tulee konkretisoida.     

KS vaikuttavat järjestöt –hanke 

- Valtakunnallinen, maakunnallinen ja alueellinen vaikuttaminen 

- Ajankohtainen tieto järjestöille ja päättäjille sekä vastuuvalmistelijoille

- Tilaisuudet ja koulutukset maakunnallisella ja alueellisella tasolla 

- Järjestöjen rooli palveluiden tuottajina, hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäjinä, osallisuuden ja vaikuttamistoiminnan mahdollistajina

Mitä tarvitaan? 

- Koko järjestökentän yhdessä vaikuttamista

- Tavoitteista, rakenteista, vastuista ja resursseista keskustelua

> Mitkä ovat yhteiset vaikuttamisen intressimme?  



Ratkaistavia kysymyksiä 

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
maakunta- ja kuntatasaolla 

• Järjestöjen, kuntien ja maakunnan 
yhteistyörakenteet

• Yleishyödyllisen järjestötoiminnan tuki; 
avustukset ja tilat 

• Järjestöjen asiantuntijuuden hyödyntäminen

• Asiakassuunnitelma ja palveluohjaus

• Rajapinnat palvelut – yleishyödyllinen 
toiminta



Käytännön ehdotuksia

• Kuntiin ja maakuntaan yhteyshenkilöt hyte- ja 
järjestöyhteistyöhön. 

• Maakuntien ja kuntien sekä järjestöjen yhdyspintasopimus
• järjestöjen saamat kunnalliset ja maakunnalliset avustukset, tilojen 

käyttöoikeudet ja osallisuusrakenteet 
• Seurataan järjestöille annettavia avustuksia systemaattisesti 

• Hyödynnetään järjestöjen asiantuntemusta

• Arvioidaan järjestöjen hyte-toimintojen luonne 
markkinalähtöisenä palveluna tai järjestölähtöisenä 
toimintona yhteistyössä maakunnan kanssa 

• Laaditaan lista järjestölähtöisistä hyte-toiminnoista yhdessä 
maakunnan ja järjestöjen kanssa. 

• Linjataan järjestöjen kumppanuusperiaatteet julkisesti 

• Vahvistetaan kuntien hyte-työtä yhdessä järjestöjen kanssa 



Järjestöyhteistyön hyötyjä 

• Yhteistyö auttaa kehittämään toimintaa ja vähentämään 
päällekkäisyyksiä puolin ja toisin.

• Yhteistyö tuottaa maakunnalle ja kunnille tietoa 
maakunnan asukkaiden tarpeista ja hiljaisista signaaleista, 
joita on muutoin vaikea saada esille ja näkyväksi.

• Yhteistyö ja tuki järjestöjen toiminnalle lisää järjestöjen 
mahdollisuuksia osallistua kansalaisten hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseen sekä asukkaiden yhteisöllisyyttä 
ja osallisuutta. 

• Järjestöjen toiminta antaa osallisuuden ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksia jäsenilleen, myös heille jotka ovat 
yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia.

• Järjestöille osoitettu tuki vahvistaa kuntien ja maakuntien 
vetovoimaisuutta ja osoittaa maakunnan asukkaille 
arvostusta ja tahtoa kansalaistoiminnan vahvistamiseen.


