
 

 

Sote-järjestöjen nykytila ja tulevaisuuden sote- näkymät 

Dosentti Jorma Niemelä on todennut, että kansalaisjärjestöjen roolina on erityisyyden tunnistaminen ja kon-

sultoiva rooli julkisen sektorin universaalien palveluiden rinnalla. Kansalaisjärjestöjen erityisosaaminen on 

syntynyt kohderyhmän tarpeisiin vastaamisesta sekä asiakkaiden ja jäsenten kanssa tehdystä yhteissuunnit-

telusta ja kehittämisestä.   

Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTEn julkaiseman Järjestöbarometrin (2018) mukaan Suomessa peruste-

taan joka viikko kolme uutta sote-yhdistystä. Valtaosan toiminnasta ainakin osa on kaikille kiinnostuneille 

avointa. Lähes neljä viidestä yhdistyksestä toimii vapaaehtoisten varassa ja pienillä varoilla. Budjettimediaani 

on 6100 euroa, kunta-avustus sitä saavilla 54 prosentilla 650 euroa ja jäsenmaksu 18 euroa. Vapaaehtoistoi-

minta voi pääsääntöisesti hyvin, mutta paikallisyhdistysten toimintaa varjostaa huoli luottamushenkilöiden 

saannista. Aktiivien puute ja hallinnollinen taakka ovat keskeisimmät syyt jopa yhdistyksen purkamiseen. Toi-

minta koetaan silti tarpeellisena: yli kolmanneksella toiminta jatkuu jossain muodossa ry:n purkamisen jäl-

keenkin.  

Keskisuomalaiset sosiaali- ja terveysjärjestöt  

Keski-Suomessa on noin 500 sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistystä (=sotejärjestöt). Näistä noin 1/5 on 

ikääntyneiden parissa toimivia, sairaus- ja vammaisjärjestöjä on lähes sata, lapsi- ja perhetyön järjestöjä noin 

90 (yli puolet MLL:n paikallisyhdistyksiä) sekä yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöjä noin 65. Mielenter-

veys-, päihde- ja riippuvuustyön järjestöjä on noin 35. Omaisjärjestöjä, pelastusalan vapaaehtoisjärjestöjä 

sekä nuorisokasvatusjärjestöjä on kutakin alle kymmenen. Työllisyyden edistämisen parissa toimii kymmeniä 

(arviolta noin 30) järjestöjä ja säätiöitä.  Lisätietoja.  

Maakunnan järjestöt ovat verkostoituneet sekä Keski-Suomen järjestöareenan (vsta 2008) että Järjestöjen 

ja maakunnan kumppanuuspöydän ja useiden eri toimialojen verkostojen avulla.  Sosiaali- ja terveysjärjes-

töjen verkostoja on koottu omille sivuilleen.                      

Vapaaehtoisia keskisuomalaisilla yhdistystoimijoilla on yhteensä arviolta vähintään 100 000. Paikallistoimi-

joiden merkittävin yhteistyökumppani on usein oma kunta, ja toiminnan kannalta kunta-avustukset ovat kriit-

tisen tärkeitä. Vuodelle 2019 Keski-Suomen yhdistyksistä 91 haki ja 70 sai STEA-avustusta. Keski-Suomeen 

kohdistuva avustussumma oli yhteensä 7,25 Me, summat vaihtelevat 841 000 ja 13 000 euron välillä. Rahoi-

tus on liian lyhytjänteistä ja tämä tuo haasteita järjestötoiminnan pitkäjänteisempään suunnitteluun ja ke-

hittämiseen.  

Kunta-järjestöyhteistyön rakenteissa ja yhteistyökäytännöissä on Keski-Suomessa menty positiiviseen suun-

taan parin viime vuoden aikana. Järjestöyhteistyötä kunnassa tekevien henkilöiden määrä on kasvussa, kaikki 

Keski-Suomen kunnat myöntävät järjestöille yleis- ja/tai kohdeavustuksia ja lähes kaikki (22) myöntävät aina-

kin joitain tiloja maksutta järjestöjen käyttöön. Lähde: Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeessa koottu 

Järjestöpositiivisuuden kuntatutka.   

Keskisuomalaisten palveluita tuottavien järjestöjen nykytila 

Keskisuomalaisista sote-järjestöistä noin 60 tuottaa sote-palveluita, minkä lisäksi niillä on myös yleishyödyl-

listä kansalaisjärjestötoimintaa. Keski-Suomessa järjestöjen palvelutuotanto on mm. vammaisten, kehitys-

vammaisten ja vanhusten sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa ja kotipalvelua sekä te-

hostettua palveluasumista, kuntouttavaa työtoimintaa, vanhusten palveluasumista, päiväkoteja, ensisuojia 
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ja selviämisasemia, lapsiperheiden perhetyötä, avomuotoista päihdekuntou-

tusta, lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvontaa sekä työ- ja toimintakeskustoimintaa. 

Dosentti Sakari Möttönen on laatinut 14 keskisuomalaisen palveluita tuottavan järjestön tilanteesta selvityk-

sen (2019). Selvityksessä mukana olleiden järjestöjen asiakkaat ovat pitkäaikaistyöttömiä, nuoria työttömiä 

ja muutoin työvoiman ulkopuolella olevia, asunnottomia, kehitysvammaisia, päihdeongelmaisia, äkillistä krii-

siapua tarvitsevia, maahanmuuttajia ja turvakotiasiakkaita sekä erityisapua tarvitsevia lapsiperheitä. Näiden 

järjestöjen yhteenlaskettu liikevaihto on yli 30 miljoonaa. Niissä on töissä lähes 600 ihmistä, minkä lisäksi 

lähes 300 ihmistä tekee vapaaehtoistyötä. Rekisteröityjä asiakkaita on 23 000. Sen lisäksi näiden järjestöjen 

tilaisuuksissa, avoimissa kohtaamispaikoissa, ruokapalvelutoiminnassa, kierrätyskeskuksissa ym. toimipai-

koissa käy vuosittain n 100 000 ihmistä. Järjestöt ovat huolissaan taloutensa kehityksestä. Kokonaisuudes-

saan järjestöjen talous oli vuonna 2018 n. 180 000 euroa alijäämäinen. Talous on monilla kannattavuuden 

rajamailla, eikä järjestöillä ole puskureita investointeihin markkinatoimijoita vastaan. Vaikka kyseessä on 14 

järjestön otos, selvityksen tulosten voi katsoa kuvaavan yleisemmin palveluja tuottavien järjestöjen tilan-

netta.  

 

Järjestöt ehdottavat terveydenhuoltolain mukaiseen Keski-Suomen järjestämis-

suunnitelmaan seuraavaa:  

Hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen 

Matalan kynnyksen elämäntapaohjauksen vahvistamiseksi sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi 

lisätään monitoimijaista yhteistyötä. Järjestöjen tekemä ennaltaehkäisevä työ (primaari ja sekundaaripreven-

tio) linkitetään osaksi palvelutoimintaa.  

- Järjestöt huolehtivat hyvinvointia ja terveyttä edistävän (hyte)-toimintansa näkyväksi Yhdistystori.fi -
alustalle, ainakin keskeisten sote-järjestöjen osalta. KYTin koordinoima Keski-Suomen vaikuttavat järjes-
töt -hanke koordinaatiovastuussa.  

- Keskisuomalaisia eri toimialojen järjestöjä (soten lisäksi liikunta, kulttuuri, nuoriso, asukas- ja kylätoi-
minta jne) osallistetaan maakunnalliseen hyte-työhön, mm. alueellisen hyvinvointiohjelman tekemiseen. 
Vastuutahoina Keski-Suomen Järjestöareena sekä Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä.  

- Julkisten sote-toimijoiden on tärkeää tehdä paikallista yhteistyötä välityömarkkinoilla toimivien tahojen 
ja osatyökykyisille työpaikkoja tarjoavien toimijoiden kanssa. Syrjäytymisen vähentämiseksi hyvinvoiva 
maakunta pitää kaikki mukana. Kaikkien kohdalla tavoitteena ei ole avoimille työmarkkinoille sijoittumi-
nen vaan jatkuva, tuettu työ. Yhteistyötahona mm. KYTin koordinoima Työllisyyspoliittinen yhteistyö-
ryhmä.  

- Kuntien ja järjestöjen yhteistä hyvinvointityötä kehitetään Järjestöpositiivisuuden kuntatutkan tulosten 
pohjalta. Vastuutahona KYT-Järjestöpalvelut sekä KYTin koordinoima Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt 
-hanke.  

- Tärkeää olisi lisätä koulutusyhteistyötä oppilaitosten ja järjestöjen kesken; järjestöjen kokemus- tai asi-
antuntijapuheenvuorot.  

 
Lyhyen ajan tavoitteet:  

1. Sote-järjestöjen hyte-toiminta näkyviin Yhdistystorilla  
2. Järjestöt osallisina alueellisen hyte-suunnitelman sisällön tuottamisessa  
3. Järjestöjen asema kuntien hyvinvointikertomuksissa (Teaviisari joka toinen vuosi) 
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4. Kuntien ja järjestöjen yhteisen hyvinvointityön eteneminen: kirjalli-
nen avustuspohjeistus helposti löydettäväksi, järjestöyhdyshenkilö/t jokaiseen kuntaan, järjestötie-
toa kuntien verkkosivuille.  

 

Pidemmän ajan tavoitteet:  

1. Järjestöt osallisina sote-palvelurakenteiden suunnittelussa ja kehittämisessä  
2. Järjestöt osallisina maakunnan ja kuntien hyte-työssä 
3. Järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyö  
4. Syrjäytymisen ja yksinäisyyden vähentyminen (tutkimustieto) 

Lapsi- ja perheystävällisyyden edistäminen  

Ehdotamme tavoitteeksi:  

- Monitoimijuus perhekeskuksiin  

Huomioitava lapsiperheiden kasvava polarisaatio  

Ikäystävällisyyden edistäminen 

Ehdotamme kirjattavaksi:  

- yhteisölliset asumisratkaisut, myös muualla kuin maakunnan keskuskaupungissa.  

- muistisairaiden huomioiminen kaikissa palveluissa ja sairauden etenemisen kaikissa vaiheissa 

- muistipotilaan hoito- ja palveluketjun päivittäminen siten että myös järjestöjen toiminta ja asiantuntemus 

huomioidaan, tavoite vuoden 2020 aikana 

- viittomakielisten ja muiden aistivammaisten ikäihmisten huomioiminen, mm. tekstiviestiasiointi ja kuvayh-

teys kotoa käsin, digitalisaation mukanaan tuomien haasteiden ratkaisut.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden parantaminen 

Tulevaisuuden sote-keskus  

Oleellista on rakentaa Tulevaisuuden sote-keskusta sekä nykyisiä palveluita monitoimijaisesti, järjestöt ja nii-
den verkostot sekä erityisasiantuntemus mukaan ottaen.  

Fokusoidaan Tulevaisuuden sote-keskuksen suunnittelua siten, että se tehdään ihminen edellä.  
- Kysytään nykyisten sosiaali- ja terveysasemien asiakkailta kokemuksia ja ideoita suunnitteluun, esi-

merkiksi: miten palvelun pitäisi toimia toimiakseen hyvin ja mitä tulevaisuuden sote-keskuksesta pi-
täisi löytyä?  

 

Muistetaan ja resursoidaan monitoimijainen työote tulevaisuuden sote-keskusten suunnittelussa ja toteu-

tuksessa 

- Järjestöt otetaan mukaan hoito- ja palvelukokonaisuuksien luomiseen sekä kehittämiseen  
- Järjestöille tila ja paikka sote-keskuksessa, esim. vertaisryhmien kokoontumisille  
- Järjestöt, kansalaiset, asiakkaat, kokemusasiantuntijat ym. mukana kehittämisessä 
- Kokemusasiantuntijapalvelut (joko ”vain” kokemusasiantuntijavastaanotto tai kokemusasiantuntijan 

yhteisvastaanotto sote-alan asiantuntijan kanssa)  



 

 

- Järjestöjen hyte-työn tunnistaminen ja tunnustaminen osaksi ihmi-
sen palvelukokonaisuutta 

- Sosiaaliohjaus pysyväksi, matalalla kynnyksellä tavoitettavaksi resurssiksi  
 

Arviointi ja seuranta tiiviisti mukaan kehittämistyöhön 

Omaisten ja omaisjärjestöjen näkökulma  

- Tehdään yhdessä näkyväksi palveluaukkoja ja yhtenäistetään omaishoidon tuen kriteerit maakun-
nassa. Vuoropuhelukumppanina Keski-Suomessa toimivien omaisjärjestöjen Komiat -verkosto.  

 

Saavutettavuuden ja esteettömyyden näkökulma 

o Kokemustiedon hyödyntäminen, eri vammaisjärjestöt ja niiden verkostot alusta pitäen mukaan  
o Digitalisaatiohaasteiden vuoksi erityisryhmät mukaan suunnitteluun alusta pitäen 
o Sote keskuksissa tulee olla päätöksiä valmisteleva toimielin, jossa on mukana potilas- ja vammais-

järjestöjen edustajat, tehtävänä on edistää Sote keskusten yhdenvertaisuutta, esteettömyyttä ja 
saavutettavaa tiedonsaantia. 

o Järjestöjä hyödynnetään siinä, että erityisryhmät saavat oikea-aikaisesti saavutettavassa muodossa 
tietoa yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista mm. lakiuudistuksista. 

o Esim. Kuurosokeat: Massaratkaisut ja päätökset eivät useinkaan esim. kuurosokeiden koh-
dalla ole sellaisenaan sopivia, vaan tarvitaan heidän tarpeisiinsa mukautettua palvelua. Sote 
keskuksilla tulee olla mahdollisuus yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaan hankintaan (esim. suo-
rahankinnat), jotta esim. harvinaissairauksien kohdalla saadaan paras mahdollinen hyöty 
esim. palveluista tai apuvälineistä. Kaksoisaistivamma syrjäyttää tiedosta. Järjestöt vastaavat 
yhteistyössä julkisen tahon kanssa, että olemassa olevat yhteiskunnan tarjoamat palvelut 
ovat esim. kuurosokeille toimivia ja saavutettavia. Toiminta sisältää palveluista tiedottami-
sen, neuvonnan ja ohjauksen julkisten palveluiden piiriin sekä asioiden hoitamisen, koordi-
noinnin ja eteenpäinviemisen yhdessä asiakkaan kanssa. Vammaisjärjestö on tukena, kun 
kielteisiin päätöksiin haetaan muutoksia.  

 

Tavoitteena lyhyellä aikavälillä:  

- Tulevaisuuden sote-keskuksen hakemuksen tekoon sekä toiminnan suunnitteluun monitoimijaiset 
työryhmät, joissa mukana kansalaisia, kokemusasiantuntijoita ja eri toimialojen järjestöjä. Koordi-
noivina yhteistyötahona mm KYT, KS vaikuttavat järjestöt -hanke ja eri järjestöjen verkostot.  

- Hoitopolkuyhteistyön kehittämiseksi selkeä aukikirjattu malli siitä, miten järjestöt ja kokemusasian-
tuntijat otetaan mukaan suunnittelu- ja kehittämistyöhön 

- Omaisjärjestöjen ja sote-johdon vuoropuhelu omaisten palveluaukkojen sekä omaishoidon kritee-
rien suhteen.  
 

Tavoitteena pitkällä aikavälillä:  

- Seurataan mm. miten laaja-alaisesti tulevaisuuden sote-keskuksessa on edustettuina eri järjestöt, mitä 
hyötyä järjestöyhteistyöstä on, laajeneeko järjestötoimijoiden valikko?   

- Hoito- ja palveluketjujen päivittäminen kaikkien asiakasryhmien osalta. Edellyttää tiettyjen asiakasryh-
mien segmentointia ja prosessin huolellista tarkastelua sekä työryhmiä. Prosessin eri vaiheisiin tulee kir-
jata mm. vertaistuen osuus ja paikka.  

- Palveluohjauksen sisältöjen laajentaminen kattamaan mm. kulttuuripalvelut, järjestöjen hyte-palvelut 
sekä liikuntapalvelut 

- Palvelumuotoilu asiakas -/potilaslähtöisesti konkreettisesti vastaamaan ihmisen tarpeisiin 
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- Miten sote-palvelut konkreettisesti integroivat järjestöt osaksi ihmisläh-
töistä toimintaansa hoito- ja palveluketjuissa 

 

Näkemyksiä KYTin koordinoimana kokoamassa olleet toimijat: Jyväskylän seudun Invalidit ry, Keski-Suomen 

Liikunta, Keski-Suomen omaisjärjestöjen verkosto Komiat, Keski-Suomen Sydänpiiri, Kuurojen liitto ry, 

Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry ja SOVATEK-säätiö sekä Suomen Kuurosokeat ry.  

Järjestöjen tuottaman tiedon pohjalta koonnut järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen, anne.astikai-

nen@kyt.fi, 959 344 40429. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke 

  

mailto:anne.astikainen@kyt.fi
mailto:anne.astikainen@kyt.fi

