
Vad kan organisationer
erbjuda välfärdsområdena?

Social- och hälsovårdsorganisationer som partners åt
välfärdsområden

Järjestöjen sote-muutostuki



Välfärdsområdena och social- och 
hälsovårdsorganisationerna förenas 
av ett gemensamt mål, människors 

välmående



I Finland finns nästan 11 000 social- och hälsovårdsorganisationer

Ungefär 111 000 organisationer

Varav nästan 10 % alltså

10 700 är social- och hälsovårdsorganisationer

Till social- och hälsovårdsorganisationer räknas såväl

allmännyttiga föreningar som serviceproducerande

organisationer – och allt där emellan.



Över en miljon personer delaktiga i organisationerna

1 300 000 medlemmar

500 000 frivilliga

50 000 experter

Social- och hälsovårdsorganisationerna har både avlönade proffs och 

frivilliga. De frivilligas insats i social- och hälsovårdsorganisationer har

beräknats motsvara till och med 21 000 årsverken

Källa: SOSTE



Social- och hälsovårdsorganisationerna arbetar med olika
befolkningsgrupper

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

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

Föreningar kopplade till barnskydd, barnvård samt föräldra- och vårdnadshavarskap

Föreningar kopplade till sjukdom eller handikapp (bla. Patient- och handikappföreningar, krigsinvalider)

Föreningar kopplade till främjande av hälsa och välfärd samt förebyggande av utanförskap

Pensionärsföreningar

Övriga social- och hälsovårdsföreningar

Föreningar kopplade till äldres välmående

Föreningar kopplade till rusmedels-, narkotika- och andra beroenden, nykterhetsföreningar

Föreningar kopplade till sysselsättning och främjande av sysselsättning

Källa: PRS föreningsregisters branchklassificering, 1/2022

Toimialojen osuudet



Organisationernas verksamhet stöder 
välfärdsområdenas uppgifter
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Organisationer främjar vårdreformens mål

Demokrati

• Organisationer 

verkar nära

människor med

betoning på

särgrupper.

• Invånarnas och

samfundens

synvinkel stärks

då

organisationernas

roll stärks via 

representativ

demokrati

Delaktighet

• Organisations-

verksamhet ökar

delaktighet och 

minskar på 

ensamhet.

• Verksamheten

riktar sig oftast

till utsatta

befolknings-

grupper.

Färdighet

• Organisationerna

har

specialsakkunskap

och kunskap om

människors vardag

• Kopplat till den

offentliga sektorns

verksamhet uppnås

en bättre

helhetsbild om

situationen för 

områdets 

befolkning.

Tillgänglighet

• Organisations-

verksamhet

kompletterar den

offentliga sektorns

tjänster.

• I synnerhet 

organisationernas 

stödtjänster, 

kamrataktiviteter 

och aktiviteter 

riktade till 

specialgrupper 

säkerställer aktualitet 

och målinriktning.

Kunskap

• I organisationerna

skapas kunskap om

organisationernas och 

välfärdsområdenas

behov och 

verksamhet. 

• Det systematiska

insamlandet av 

information och 

utvärdering möjliggör

effektiv uppföljning

och inriktning av 

verksamheten.



Organisationerna är en del av 
välfärdsområdenas livskraft



Organisationerna en del av den lokala livskraften

• Organisationerna täcker luckorna i den offentliga och privata
servicen

• Organisationerna hämtar också extern finansiering till 
kommunerna och välfärdeområdena

• Organisationerna stärker folkhälsan

• Organisationerna skapar samhörighet



Organiationerna är redo för samarbete

• Organisationernas verksamhet är av yttersta vikt vid sida av offentliga 
tjänster, och en viktig del för att uppnå målen för vårdreformen

• Utan organisationer skulle många människor bli utan den hjälp de 
behöver

• Organisationers kunnande, expertis och stöd bör tas tillvara inom 
välfärdsområden och de kan inte gå förlorade

• En fortsättning av den hjälp och det stöd som organisationerna ger 
kräver också att verksamhetsförutsättningarna för organisationerna 
tas hand om i områdena.

Källa: SOSTE



Såhär får du organisationerna som stöd till ditt 
välfärdsområde

• Se till att man i välfärdsområdesstrategin har gjort linjedragningar 
kring hur organisationernas verksamhet och stöd knyts till en del av 
välfärdsområdets verksamhet och servicehelheter

• Säkra att välfärdsområdet och organisationerna har en fungerande 
samarbetsstruktur. Se till att detta syns i välfärdsområdesstrategin. 

• Se till att social- och hälsovårdens servicestrategi möjliggör många 
aktörers – också organisationernas - serviceproduktion



Tähän kuvakollaasi



Tillsammans gör vi
människornas vårdreform!



Mera info om organisationerna

• Info om Finlands social- och hälsovårdsorganisationer på
SOSTE: s webbsidor (på finska)

• Info om Järjestöjen sote-muutostuki på SOSTE: s webbsidor

• Organisationerna som är med i vårdreformens verkställande i 
välfärdsområdena på Maakuntien verkostojärjestöjen 
neuvottelukuntas webbsidor

https://www.soste.fi/sote-jarjestot/sosiaali-ja-terveysjarjestot-suomessa/
https://www.soste.fi/jarjestojen-sote-muutostuki-organisationerna-som-manniskans-stod-i-vardreformens-finland/
https://www.verkostojarjestot.fi/sote-muutostuki/


Lycka och framgång i 
välfärdsområdesfullmäktige!



Järjestöjen sote-muutostuki:s logotyp


