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#ihmisensote

Järjestöjen sote-muutostuen taustaa
• Sote-uudistus muuttaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa

• Uudistuksen seurauksena sote-järjestöjen on uudella tavalla 
vakiinnutettava paikkansa muuttuvassa ympäristössä

• SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n ja alueellisten 
verkostojärjestökumppanien Järjestöjen sote-muutostuki 
työskentelee sen puolesta, että sote-järjestöt vakiinnuttavat 
paikkansa ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin 
turvaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa



Järjestöt ihmisen tukena sote-Suomessa
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Järjestökenttä Suomessa: yhdistykset ja säätiöt
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Järjestöjen sote -muutostuki

• Järjestöt 2.0 –hanke oli laaja kansallinen hanke 2017-2020

• Kokonaisuuteen sisältyi 17 maakunnallista ja 7 digitalisaatiota
tukevaa hanketta

• Järjestöjen sote-muutostuki on SOSTEn koordinoima 
toimintakokonaisuus, joka pohjautuu osittain Järjestöt 2.0 -
hankkeelle
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Järjestöjen sote-muutostuessa mukana
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Muutostukea tekee 10 hengen joukkue

• SOSTEssa varsinaista muutostukityötä tekee kolme työntekijää

• Alueellisesta työstä vastaa seitsemän järjestöasiantuntijaa. He 
edustavat kuutta eri alueellista verkostojärjestökumppania.

• Uuttamaata (sis. Helsinki) lukuun ottamatta kullakin 
järjestöasiantuntijalla on vastuullaan useampi maakunta
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Järjestöjen sote-muutostuen tavoitteet 
1. Järjestöjen rooli ja toimijaverkostot kuntien ja 

hyvinvointialueiden kumppanina ovat vakiintuneet

2. Järjestötoiminnan merkitys sote-palvelutuotannon ja 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen liittymäpinnoilla on 
selkiytynyt

3. Järjestöjen tietojohtamista ja toiminnan näkyväksi tekemistä on 
vahvistettu tukemalla kansallisen tietopohjan yhdenmukaistamista 
ja järjestötoimijoiden vaikuttavuusosaamista
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Riskit ja niiden hallinta 
1. Riski: Monen eri organisaation yhteinen kokonaisuus jää epäselväksi ja hajanaiseksi 
ja muutostukea halutaan ohjata monesta eri suunnasta varsinaisen ohjausryhmän
lisäksi
Hallinta: Ohjausryhmän työskentelylle ja pelisäännöille tehdään selkeä ohjeistus. 
Ohjausryhmän työskentelee tiiviillä rytmillä ja viestii toiminnastaan avoimesti. Muutostuen 
työntekijöiden hyvinvointia ja kokemusta toiminnan onnistumisesta mitataan säännöllisesti
ja toimintaa kehitetään siltä pohjalta. 
2. Riski: SOTE-muutostuki ei saa sosiaali- ja terveysjärjestöjä mukaan yhteiseen 
kokonaisuuteen ja julkinen toimija ei tiedä kenen kanssa yhteistyötä pitäisi
hyvinvointialueella tehdä. 
Hallinta: Tiivis prosessiarviointi keskeisiltä kohde- ja sidosryhmiltä mahdollistaa tiedon 
keräämisen heti kokonaisuuden alusta asti ja toiminnan kehittämisen ja suuntaamiseen 
oikeaan suuntaan. Keskeiset sidosryhmät pidetään tiiviisti mukana kokonaisuudessa 
arvioinnin ja viestinnän avulla. 
3. Riski: Uusimaa on niin erilainen alue, että valitut toimintamallit eivät palvele 
Uudenmaan alueella toimivien SOTE-järjestöjen tarpeita. 
Hallinta: Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun erityisyys tunnistetaan ja tunnustetaan 
hankkeen alkaessa, sekä toimintamalli sovitetaan toimintaympäristöön. 
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Järjestöasiantuntijan tehtävänkuva
• alueellisen valmistelun tilannekuvan luominen ja ylläpitäminen ja tästä 

viestiminen SOSTElle
• oman alueen toiminnasta raportointi ja arviointiin osallistuminen 
• hankkeen yhteistyöhön ja keskinäiseen viestintään osallistuminen 

• yhteistyörakenteiden tuki niihin maakuntiin, joissa sitä ei ole 
• yhteydenpito olemassa oleviin maakunnallisiin yhteistyörakenteisiin
• muiden maakuntien hyvien käytäntöjen levittäminen omalle alueelle 
• liittojen aluetyöntekijöiden sote-uudistukseen kiinnittymisen tukeminen
• yhteistyössä maakuntien yhteistyörakenteiden kanssa sote-rakenteisiin 

vaikuttaminen järjestönäkökulmasta
• yhdyspintojen kehittämisen tuki
• alueellinen tiedottaminen
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• Toimintaympäristön kuvaus
• Viestintäkanavien kartoitus
• Seurantaraportointi
• Viestintäkysymykset
• Kansalliset yhteistyötahot

• Erilaisten tilaisuuksien järjestäminen
• Varsinais-Suomi: työryhmien järjestöedustajien koordinointi, 

VSSHP, liittojen aluetyöntekijät
• Pohjanmaa: sote-järjestöjen organisoituminen, liittojen työntekijät
• Yhteistyö THL:n kanssa
• Viestintä: nettisivut, puheenvuorot, kontaktointi, palaverit
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Tällä hetkellä meneillään!



Yhteistyötä!





Tack! Kiitos!
Reeta Valta
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