
Mitä järjestöt tarjoavat 
hyvinvointialueille?

Sosiaali- ja terveysjärjestöt hyvinvointialueiden kumppaneina

Järjestöjen sote-muutostuki



Suomessa on liki 11 000 sote-järjestöä

Noin 111 000 järjestöä

joista lähes 10 % eli 

10 700 on sote-järjestöjä

Sote-järjestöihin kuuluu niin yleishyödyllisiä yhdistyksiä kuin 

palveluita tuottavia järjestöjä – ja kaikkea siltä väliltä.



Sote-järjestöjen piirissä on yli miljoona ihmistä

1 300 000 jäsentä

500 000 vapaaehtoista

50 000 ammattilaista

Sote-järjestöissä on sekä palkattuja ammattilaisia että vapaaehtoisia. 

Sote-järjestöissä toimivien vapaaehtoisten työpanoksen on arvioitu 

vastaavan jopa 21 000:ta henkilötyövuotta.

Lähde: SOSTE



Hyvinvointialueita ja sosiaali- ja 
terveysjärjestöjä yhdistää 
yhteinen tavoite, ihmisten hyvinvointi.



Sote-yhdistykset toimivat eri ihmisryhmien parissa

28% 24% 14% 12% 10% 8% 3% 2%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Lastensuojeluun, -hoitoon, sekä vanhemmuuteen ja huoltajuuteen liittyvät yhdistykset

Sairauteen ja vammaan liittyvät yhdistykset (mm. potilas- ja vammaisyhdistykset, sotainvalidit)

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvät yhdistykset

Eläkeläisyhdistykset

Muut sosiaali- ja terveysalan yhdistykset

Vanhusten hyvinvointiin liittyvät yhdistykset

Päihde-, huume- ym. riippuvuuksiin liittyvät yhdistykset, raittiusyhdistykset

Työllisyyden ja työllistymisen edistämiseen liittyvät yhdistykset

Toimialojen osuudet



Järjestöjen toiminta tukee 
hyvinvointialueiden tehtäviä
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Järjestöt edistävät sote-uudistuksen tavoitteita

Demokratia

• Järjestöt toimivat 

lähellä ihmisiä 

erityisryhmiin 

painottuen.

• Asukkaiden ja 

yhteisöjen 

näkökulma 

vahvistuu, kun 

järjestöjen roolia 

vahvistetaan 

edustuksellisen 

demokratian 

keinoin.

Osallisuus

• Järjestötoiminta 

lisää osallisuutta 

ja vähentää 

yksinäisyyttä.

• Toiminta 

kohdistuu usein 

haavoittuvassa 

asemassa oleviin 

ihmisryhmiin.

Kyvykkyys

• Järjestöissä on 

erityisasiantunti-

juutta ja ihmisten 

arjen tuntemusta.

• Liitettynä julkisen 

sektorin toimintaan 

saavutetaan 

parempi 

kokonaiskuva 

alueen väestön 

tilanteesta.

Saavutettavuus

• Järjestötoiminta 

täydentää julkisen 

sektorin palveluita.

• Erityisesti järjestöjen 

tuottamat 

tukipalvelut, 

vertaistoiminta ja 

erityisryhmille 

kohdennettu 

toiminta varmistavat 

oikea-aikaisuutta ja 

kohdentumista. 

Tietopohja

• Järjestöissä syntyy

tietoa järjestöjen ja 

hyvinvointialueen 

tarpeista sekä

toiminnasta. 

• Tiedon ja arvioinnin 

systemaattinen keruu 

mahdollistaa 

toiminnan tehokkaan 

seuraamisen ja 

kohdentamisen.



Järjestöt ovat osa 
hyvinvointialueen elinvoimaa



Järjestöt ovat osa paikallista elinvoimaa

• Järjestöt paikkaavat julkisten ja yksityisten palvelujen aukkoja

• Järjestöt tuovat alueelle myös kuntien ja hyvinvointialueiden 
ulkopuolista rahoitusta

• Järjestöt vahvistavat kansanterveyttä

• Järjestöt luovat yhteisöllisyyttä



Järjestöt ovat valmiita yhteistyöhön

• Järjestöjen toiminta on ensiarvoisen tärkeää julkisten 

palveluiden rinnalla ja keskeinen osa sote-uudistuksen 

tavoitteiden saavuttamista

• Ilman järjestöjä moni ihminen jäisi vaille tarvitsemaansa apua

• Järjestöjen osaamista, asiantuntemusta ja tukea kannattaa 

hyödyntää hyvinvointialueilla, eikä niitä ole varaa menettää

• Järjestöjen antaman avun ja tuen jatkuminen edellyttää 

osaltaan myös järjestöjen toimintaedellytyksistä huolehtimista 

alueilla

Lähde: SOSTE



Näin saat järjestöt alueesi tueksi

• Huolehdi, että hyvinvointialuestrategiassa on linjattu, miten 
järjestöjen toiminta ja tuki nivotaan osaksi alueen toimintaa ja 
palvelukokonaisuuksia.

• Varmista, että hyvinvointialueella ja järjestöillä on toimiva 
yhteistyörakenne. Huolehdi, että tämä näkyy 
hyvinvointialuestrategiassa.

• Huolehdi, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia 
mahdollistaa monien toimijoiden – myös järjestöjen –
palvelutuotannon.



Tähän kuvakollaasi



Tehdään yhdessä 
ihmisen sote!



Lisätietoa järjestöistä

• Tietoa Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöistä SOSTE Suomen 
sosiaali ja terveys ry:n verkkosivuilla

• Tietoa Järjestöjen sote-muutostuesta SOSTEn verkkosivuilla

• Sote-uudistuksen toimeenpanossa mukana olevat järjestöt 
hyvinvointialueittain Maakuntien verkostojärjestöjen 
neuvottelukunnan verkkosivuilla

https://www.soste.fi/sote-jarjestot/
https://www.soste.fi/jarjestojen-sote-muutostuki/
https://www.verkostojarjestot.fi/sote-muutostuki/


Onnea ja menestystä 
aluevaltuustoon!



Järjestöjen sote-muutostuen logo


