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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



Järjestöjen sote-muutostuessa mukana 1/2



Järjestöjen sote-muutostuessa mukana 2/2



Järjestöjen sote-muutostuen työnjako



#ihmisensote

Muutostukea tekee 10 hengen joukkue

• SOSTEssa varsinaista muutostukityötä tekee kolme työntekijää

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

• Kullakin järjestöasiantuntijalla on työalueenaan useampi 
hyvinvointialue



Järjestöjen sote-muutostuen tekijät



#ihmisensote

Muutostuen kansallisia tehtäviä 1/2

• Seurata palvelujen järjestämisvastuun siirtoa kansallisesti ja 
vaikuttaa siihen järjestöjen näkökulmasta 
(lainsäädäntökysymykset)

• Huolehtia järjestöjen yhteistyön tiekartan valmistelusta 

• Tukea kansallisen tietopohjan yhdenmukaistamista



#ihmisensote

Muutostuen kansallisia tehtäviä 2/2

• 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

Muutostuen alueellisia tehtäviä 1/2

• Tukea sote-järjestöjen osallistumista rakenneuudistus ja 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeiden 
valmisteluun ja toimeenpanoon maakunnissa

• Tukea sote-järjestötoiminnan yhdyspintojen kehittämistyötä



#ihmisensote

Muutostuen alueellisia tehtäviä 2/2

• Huolehtia alueellisen valmistelun tilannekuvan laatimisesta ja 
ylläpitämisestä

• Tukea valtakunnallisten liittojen ja näiden aluetyöntekijöiden 
kiinnittymistä sote-uudistukseen

• Vastata osa-alueiden alueellisesta tiedottamisesta 



Järjestöjen sote-muutostuen 
työn raameja



Sote-uudistuksen aikataulu 2020–2024



Järjestöjen sote-muutostukityön raamit



#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

• Järjestöt ihmisen tukena sote-Suomessa = #ihmisensote



yhteystiedot



#ihmisensote

Lisätietoa Järjestöjen sote-muutostuesta

• Lisätietoa, ajankohtaisia sisältöjä ja tuottamiamme materiaaleja 
löydät Järjestöjen sote-muutostuen verkkosivulta osoitteesta 
soste.fi/jarjestojen-sote-muutostuki/

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


Kiitos!


