


Järjestöt ihmisen tukena 
sote-Suomessa

Järjestöjen sote-muutostuen tausta, tavoitteet ja tekijät



#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 sekä 
turvallisuuden takaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa



#ihmisensote

Järjestöjen sote-muutostuen tavoitteet 

• Järjestöjen rooli ja toimijaverkostot kuntien ja hyvinvointialueiden 
kumppanina kansalaisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseksi ovat vakiintuneet

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

• Järjestöjen tietojohtamista ja toiminnan näkyväksi tekemistä on 
vahvistettu tukemalla kansallisen tietopohjan yhdenmukaistamista ja 
järjestötoimijoiden vaikuttavuusosaamista



#ihmisensote

Järjestöjen sote-muutostuessa mukana



Järjestöjen sote-muutostuen työnjako

Kansallinen koordinointi Alueellinen työ

#ihmisensote



#ihmisensote

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



Järjestöjen sote-muutostuen tekijät

Henna Hovi
Etelä-Karjala

Kymenlaakso

Päijät-Häme

Laura Meriluoto
Pohjois-Savo

Etelä-Savo

Keski-Suomi

Pohjois-Karjala

Johanna Saarivaara
Lappi

Kainuu

Pohjois-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Reeta Valta
Varsinais-Suomi

Satakunta

Pohjanmaa

Niina Salo-Lehtinen
Pirkanmaa

Etelä-Pohjanmaa

Kanta-Häme

Anu Toija & Ilari Karhumalja
Uusimaa

Järjestöasiantuntijat alueilla Kansallinen koordinointi

Anita Hahl-Weckström

Hankepäällikkö

Sirkku Aalto

Viestinnän erityisasiantuntija

Janne Haikari

Tutkija

#ihmisensote



Järjestöjen sote-muutostuen työnjako

Kansallinen koordinaatio

• Järjestöyhteistyö: Erityisesti kansallisissa kehittämishankkeissa

• Valtakunnalliset yhteistyökumppanit: STM, muut ministeriöt, THL, AVIt jne.

• Alueelliset yhteistyökumppanit: Muutosjohto kansallisen tason kysymyksissä

Alueellinen toteutus

• Järjestöyhteistyö: Valtakunnallisen ja alueellisen toiminnan yhteensovitus

• Muutosjohto: Rakenneuudistus- ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeet

Paikallinen toiminta

• Järjestöyhteistyö: Lähinnä välillistä

• Kuntien teemapohjaiset verkostot ja työryhmät



#ihmisensote

Sote-muutostuen kansallisia tehtäviä

• Seurata palvelujen järjestämisvastuun siirtoa kansallisella tasolla 
ja vaikuttaa järjestöjen näkökulmasta (lainsäädäntökysymykset)

• Huolehtia järjestöjen yhteistyön tiekartan valmistelusta

• Tukea kansallisen tietopohjan yhdenmukaistamista

• Vastata toiminnan valtakunnallisesta viestinnästä, tukea 
viestintälinjausten toimeenpanoa sekä tuottaa materiaalia

• Huolehtia kansallisen valmistelun tilannekuvan laatimisesta ja 
ylläpitämisestä

• Lisätä vuoropuhelua alueiden ja kansallisten toimijoiden kesken



#ihmisensote

Sote-muutostuen alueellisia tehtäviä

• Tukea sote-järjestöjen osallistumista alueellisen 
rakenneuudistuksen ja Tulevaisuuden sote-keskuksen 
valmisteluun ja toimeenpanoon maakunnissa

• Tukea sote-järjestötoiminnan yhdyspintojen kehittämistyötä

• Huolehtia alueellisen valmistelun tilannekuvan laatimisesta ja 
ylläpitämisestä

• Tukea valtakunnallisten liittojen ja näiden aluetyöntekijöiden 
kiinnittymistä sote-uudistukseen

• Vastata osa-alueiden alueellisesta tiedottamisesta 



Sote-rakenteet

Sote-uudistuksen 

valmistelu

• maakuntaliitot

• sairaanhoitopiirit

• sote-kuntayhtymät

• kunnat

Järjestökenttä

• maakuntien verkostojärjestöt

• (sote)järjestöjen erilaiset 

verkostot maakunnissa

• valtakunnalliset keskusjärjestöt 

ja niiden aluetyöntekijät

• maakunnalliset ja paikalliset 

yhdistykset

Tilannekuvan ylläpito, raportointi, viestintä 

Vaikuttaminen, tiedottaminen

Hyvät käytännöt

Yhteydenpito

Järjestöjen sote-muutostuen kuvaus alueilla

Yhteiskehittäminen

THL
Yhteistyö-

rakenteet

Muutostuki

#ihmisensoteLähde: Järjestöasiantuntija Johanna Saarivaara



Järjestöjen sote-muutostuen 
työn raameja



Taustakuvan lähde: www.soteuudistus.fi/aikataulu



#ihmisensote

1.7.2021 1.8.2021 23.1.2022 1.3.2022 1.1.2023 2024 31.5.2025

Järjestöjen sote-muutostukityön raamit

Hyvinvointialueet aloittavat           Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille

Uudet kunnan- ja kaupunginvaltuustot aloittavat                 Vaalikausi päättyy

Aluevaalit

Aluevaltuustot aloittavat               Vaalikausi päättyy

Väliaikainen valmistelutoimielin



#ihmisensote

Tärkeää järjestöjen sote-muutoksessa

Huolehtia järjestöjen tuoman lisäarvon kanavoitumisesta 
uusiutuviin palvelu- ja hyte-rakenteisiin

Turvata järjestöjen toimintaedellytykset

Hyödyntää järjestöjen kyky terveyden ja hyvinvoinnin 
tuottamisessa ja palvelujärjestelmän kehittämisessä



Näkyvyyttä yhteisellä tunnisteella

• Ihmisen tukena sote-Suomessa = #ihmisensote



Järjestöjen sote-muutostuen tekijät

Henna Hovi
Etelä-Karjala

Kymenlaakso

Päijät-Häme

p. 050 567 3610

henna.hovi@kykasote.fi

Laura Meriluoto
Pohjois-Savo

Etelä-Savo

Keski-Suomi

Pohjois-Karjala

p. 050 330 0286

laura.meriluoto@pssotu.fi

Johanna Saarivaara
Lappi

Kainuu

Pohjois-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

p. 040 580 3765

johanna.saarivaara@lapinsote.fi

Reeta Valta
Varsinais-Suomi

Satakunta

Pohjanmaa

p. 044 989 5937

reeta.valta@yhteisokeskus.fi

Niina Salo-Lehtinen
Pirkanmaa

Etelä-Pohjanmaa

Kanta-Häme

p. 045 277 4607

niina.salo-lehtinen@artteli.fi

Anu Toija & Ilari Karhumalja
Uusimaa

p. 050 381 5511   p. 050 552 2778

anu.toija@ejy.fi ilari.karhumalja@ejy.fi

Järjestöasiantuntijat alueilla

Kansallinen koordinointi

Anita Hahl-Weckström

Hankepäällikkö

Sirkku Aalto

Viestinnän erityisasiantuntija

Janne Haikari

Tutkija

p. 044770 0491

anita.hahl-weckstrom@soste.fi

p. 040 121 6546

sirkku.aalto@soste.fi

p. 050 376 4573
janne.haikari@soste.fi 

Lisätietoa muutostuesta osoitteessa 

soste.fi/jarjestojen-sote-muutostuki/ 
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Kiitos!


