
LUONNOS 15.6.2021/MILJA KARJALAINEN 

SATAKUNNAN HYVINVOINTIALUEEN JA 3. SEKTORIN KUMPPANUUSMALLI 

 

1. JOHDANTO  

 

1.1. Yleistä 

Tämä Satasoten sote-rakenneuudistushankkeen osana laadittu asiakirja sisältää ehdotukset 

rakenteiksi ja yhteistyömalleiksi sekä yhteistyötä edistäviksi toiminta-alustoiksi valmisteilla olevan 

Satakunnan hyvinvointialueen ja 3. sektorin (järjestöjen ja seurakuntien) välillä.  

Asiakirja koskee siirtymävaihetta ajalla 1.1.2022 – 31.12.2023, tähän tarkentuvat valmistelun 

edetessä tahot joiden kanssa kumppanuutta edistetään. Hyvinvointialueen toiminnan vakiinnuttua 

laaditaan uusi asiakirja. 

Mallin laatimiseen on osallistunut eri työskentelyjen yhteydessä suuri joukko satakuntalaisia, ja 

valmistelu on ollut kaikille avointa. Työskentely on perustunut sekä asiantuntijatyöhön, että 

osallistamisen kautta tehtyyn tiedonkeruuseen mm. työpajoissa. Lisäksi mallin laatimisessa on 

huomioitu tarpeellisilta osin lainsäädäntöön ja valtakunnalliseen sote-uudistuksen valmisteluun 

liittyvät reunaehdot ja tekijät, sekä soveltuvin osin hyödynnetty myös muissa maakunnissa 

valmisteilla olevia saman tyyppisiä asiakirjoja. Vastuutahona asiakirjan laatimisessa on ollut 

Satasoten rakenneuudistushankkeen Sidosryhmäyhteistyön osahanke ja sen hankekoordinaattori 

Milja Karjalainen. Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnalla, erityisesti sen sote-työryhmällä, 

Satakunnan yhteisökeskuksella ja Porin ev.lut. seurakuntayhtymällä on ollut valmistelussa 

merkittävä rooli.  

1.2. Sidosryhmäyhteistyön osahanke Satasotessa 

Satasoten rakenneuudistushankkeeseen sisältyvän sidosryhmäyhteistyön osahankkeen tavoitteena 

on: 

1. 3. sektorin Kumppanuusmallin ja Osallisuus Satakunnassa – asiakirjan valmistelu ja käyttöönotto 

2. OLKA – toiminnan jalkauttaminen sote-keskuksiin 

3. Vapaaehtois- ja kokemustoiminnan laajentaminen ja kehittäminen 

4. Yritysten ja hyvinvointialueen kumppanuusmalli 

5. Diakoniatyön ja sotekeskusten yhteistyö 

Lisäksi osahankkeessa tarjotaan sidosryhmäyhteistyön asiantuntijuutta muiden Satasoten 

valmisteluun osallistuvien tahojen ja henkilöiden käyttöön, sekä edistetään maakunnan asukkaiden 

ja eri organisaatioiden osallisuutta sekä valmistelussa, että hyvinvointialueella. Tavoitteena on luoda 

rakenteet, jotka mahdollistavat suunnitelmallisen ja tavoitteellisen yhteistyön valmisteilla olevan 

hyvinvointialueen ja järjestöjen, seurakuntien ja yritysten välillä. Kaikella tällä pyritään maakunnan 

asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden suunnitelmalliseen ja kestävään edistämiseen eri 

toimijoiden toimintaa ja palveluja yhteensovittamalla. Luonnos sidosryhmäyhteistyön johtamisen ja 

toteuttamisen rakenteeksi: 



 

KUVIO 1. Luonnos sidosryhmäyhteistyön rakenteeksi 

 

1.3. Satakunnan hyvinvointialueen ja 3. sektorin kumppanuusmallin tausta ja tavoitteet 

Soteuudistusta koskevan lainsäädännön osalta järjestöyhteistyö mainitaan mm. seuraavissa 

asioissa (koonti Jorma Niemelä, 2021): 

KUVIO 2. Järjestöjen ja hyvinvointialueiden yhteistyön lakiperusta 



Tämän asiakirjan tavoitteena on kuvata hyvinvointialueen ja 3. sektorin yhteistyön hallinnollinen 

rakenne, vuoropuhelun tavat ja organisoituminen, vastuutahot, eteneminen ja lisäksi yhteistyön 

toteuttamisen kannalta keskeiset toimintamallit ja -alustat. Tällä tarkoitetaan seurakuntien sote-

palveluja tukevaa toimintaa, sekä järjestöjen yleishyödyllistä toimintaa, palvelutuotanto sekä 

poliittinen ja ammattiin liittyvä yhdistystoiminta rajataan tämän asiakirjan ulkopuolelle (vrt. Kuvio 1.). 

Järjestöjen yleishyödyllinen toiminta on tässä yhteistyömallissa jaettu kahteen osioon: 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

• Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, kylätoiminta, muu vapaa-ajan toiminta ja yhteisöllisyys 

• Vapaaehtoistyö merkittäviltä osin 

Sote-palveluja tukevat tehtävät 

• Vertaistuki, neuvonta, kriisityö ja muu auttaminen, taloudellinen apu, tukihenkilöt, sosiaalinen 

kuntoutus, kuntouttava työtoiminta, toipumista tukeva toiminta, kurssit, valmennukset, leirit 

• Kokemustoiminta 

Seurakuntien toiminnan osalta tämä asiakirja koskee erityisesti diakoniatyötä, joka sijoittuu 

yhteistyömallissa sote-palveluja tukevien tehtävien osioon. 

 

2. HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROPUHELU 

 

2.1. 3. sektorin ja hyvinvointialueen kumppanuuden johtaminen, seuranta ja arviointi 

Satakunnan järjestöjen neuvottelukunta perustettiin lokakuussa 2019, ja se aloitti toimintansa 

1.1.2020. Neuvottelukunnassa on edustettuna eri aloilla toimivien ja eri kokoisten yhdistysten 

edustajia Satakunnan eri alueilta. Neuvottelukunnan yhteydessä toimii myös erillinen järjestöjen 

sote-työryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan 

liittyviä asioita. Seurakunnilla ei toistaiseksi ole maakunnallisesti organisoitunutta 

yhteistyörakennetta, mutta diakoniatyön osalta on järjestetty yhteisiä maakunnallisia tapaamisia. 

Satakunnan järjestöjen neuvottelukunta toimii pääasiallisena edustajana järjestöjen ja 

hyvinvointialueen yhteistyötä koskevissa asioissa. Neuvottelukunta mm.: 

- lausuu hyvinvointialueen johtamista ja palvelujen järjestämistä koskevista asiakirjoista niiden 

valmistelun yhteydessä 

- käy puolivuosittaisissa yhteistyötapaamisissa hyvinvointialueen johdon kanssa läpi 

yhteistyön järjestämiseen, seurantaan ja arviointiin liittyvää tilannekuvaa. Tapaamisissa ovat 

edustettuina myös Satakunnan seurakunnat erikseen sovittavalla tavalla. 

- valmistelee 3. sektorin kumppanuusmallin yhdessä hyvinvointialueen johdon ja seurakuntien 

kanssa valtuustokausittain hyväksyttäväksi valtuustolle 

- tuo esiin järjestöjen toimintaan ja toimintaedellytyksiin liittyvää tilannekuvaa 

hyvinvointialueelle 

- viestii järjestökentälle hyvinvointialueen toimintaan sekä alueen hyvinvointitietoon liittyviä 

asioita 

- osallistuu toiminta-alustojen ja toiminnan sisältöjen kehittämiseen sekä niiden vaikutusten 

arviointiin yhdessä seurakuntien kanssa 

- nimeää järjestöjen edustajat hyvinvointialueen eri toimielimiin, työryhmiin ja vastaaviin 

 



 

KUVIO 3. Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan organisoituminen 

Satakunnan yhteisökeskus on maakunnallinen järjestötoiminnan asiantuntija- ja 

kehittämisorganisaatio. Yhteisökeskus tukee järjestöjen neuvottelukunnan työskentelyä ja lisäksi: 

- kerää tietoa ja tilannekuvaa Satakunnan järjestöjen toiminnasta ja toimintaedellytyksistä 

- viestii järjestöjen kesken, sekä järjestöjen ja sidosryhmien välillä 

- tukee maakunnan järjestökentän toimintaedellytyksiä koulutusten, neuvonnan ja muiden 

tukipalvelujen avulla 

- edistää järjestöjen tkio – toimintaa tietoon perustuen 

Tähän hyvinvointialueen edustajien täsmällisempi nimeäminen, kun organisaatiorakenne selkiytyy. 

Hyvinvointialue nimeää päätoimisen sidosryhmäyhteistyöjohtajan tai vastaavan ja varaa riittävän 

määrän resurssia eri toimintamallien koordinointiin, seurantaan ja arviontiin sekä henkilöstön 

perehdyttämiseen 3. sektorin kumppanuutta koskeviin toimintamalleihin. 

 

 



2.2. Rahoitus 

Hyvinvointialue tähän strategiset/hyvinvointijohtamiseen liittyvät asiakirjat kun ne valmistuvat/nimi ja 

muoto varmistuvat ja niiden linkitys rahoitukseen hyvinvointijohtamisen osana 

Hyvinvointialue rahoittaa järjestöyhteistyötä seuraavasti: 

1. Varaa vuosittaisen määrärahan Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan toimintaan 

2. Varaa valtuustokausittain järjestöavustusten määrärahan hyvinvointialueen strategisia 

tavoitteita tukevaan järjestötoiminnan rahoitusohjelmaan 

3. Varaa määrärahan järjestöjen ulkopuolista hankerahoitusta saavien tkio – hankkeiden 

omarahoitusosuuksiin 

4. Tarjoaa mahdollisuuksien mukaan 3. sektorin käyttöön maksuttomia toimintatiloja 

Rahoituksesta ja sen vaikutuksista käydään keskustelua osana puolivuosittaisia 3. sektorin ja 

hyvinvointialueen johdon tapaamisia ja ne kirjataan myös osaksi valtuustokausittain hyväksyttävää 

kumppanuusmallia. 

2.3. Viestintä 

Hyvinvointialueen ja 3. sektorin välisen viestinnästä sovitaan erikseen kumppanuusmallin 

yhteydessä valtuustokausittain. Viestinnässä keskeinen rooli on hyvinvointialueen viestinnän ja 

järjestöjen neuvottelukunnan yhteistyöllä. Neuvottelukunnan kautta tavoitetaan 3. sektori erittäin 

laajasti ja viestintä voidaan järjestää tehokkaasti ja keskitetysti. Viestinnällisellä yhteistyöllä voidaan 

myös edistää eri ihmisryhmien tieto-osallisuutta. 

2.4. Osallisuus 

Vuonna 2021 on laadittu Osallisuus Satakunnassa – asiakirja, jossa maakunnassa tehtävää 

osallisuustyötä kuvataan ja suunnitellaan laajasti. Asiakirja uudistetaan ja hyväksytään 

valtuustokausittain yhteensovitetussa prosessissa 3. sektorin kumppanuusmallin kanssa. 

2.5. Suhde muihin asiakirjoihin ja suunnitelmiin 

Tähän kaikki strategiset, hyte-johtamisen, palvelujen kehittämiseen sekä muuhun hyvinvointialueen 

palvelujen järjestämiseen tai tuottamiseen liittyvät asiakirjat kun varmistuvat mitkä ne ovat. 

 

3. YHTEISTYÖN SISÄLLÖT 

 

3.1. Palveluketjut 

Hyvinvointialueen laatimat palveluketjujen kuvaukset ja niiden kehittäminen tehdään 

yhteisprosessissa, jossa huomioidaan 3. sektorin edustus sekä asiakasnäkökulma esim. 

kokemustiedon kautta. 

3.2. Varautuminen ja valmius 

Tarkentuu myöhemmin 

3.3. Pelastuslaitos 

Tarkentuu myöhemmin, mm. VPKt? 

3.4. Hyvinvointijohtaminen 

Tarkentuu myöhemmin osaksi valmisteilla olevaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallia 



3.5. TKIO 

Tarkentuu myöhemmin, 3. sektorin toiminta osaksi valmisteilla olevaa TKIO-alustaa, merkittävää 

myös 3. sektorin oppilaitosyhteistyön kannalta 

3.6. Toimintamallit ja -alustat 

Hyvinvointialueen ja 3. sektorin yhteistyö organisoidaan maakunnallisesti yhtenäisten ja kattavien 

toiminta-alustojen kautta. Niiden tarkoituksena on luoda aidosti monitoimijaisia tapoja, joiden avulla 

palvelukokonaisuudesta tulee kustannustehokas ja asiakaslähtöinen. Palvelukokonaisuus 

näyttäytyy tuolloin myös asiakkaille yhtenäiselle ja tasavertaiselle maakunnan eri alueilla. Sosiaali- 

ja terveydenhuollon käytäntöjä, prosesseja ja painospisteitä voidaan yhteiskehittää ja arvioida 

yhdessä. Toimintamallien kuvaukset kumppanuusmallin liitteenä. 

 

4. LIITTEET 

OLKA-toimintamalli sotekeskuksissa (valmisteilla) 

Vapaehtoistoiminnan malli (valmisteilla) 

Kokemustoiminnan malli (valmisteilla) 

Diakoniatyön malli (valmisteilla) 


