
Social- och
hälsovårdsorganisationerna som

stöd för kommuner och
välfärdsområden

Hur garantera ett gott samarbete med organisationerna?



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



Välfärdsområdena, kommunerna och
social- och hälsovårds-
organisationerna har ett gemensamt
mål, människornas välbefinnande. 



Social- och hälsovårdsorganisationerna arbetar med olika
befolkningsgrupper

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

kommunernas uppdrag



välfärdsområdena 1/2



välfärdsområdena 2/2



Organisationerna utgör en del 
av välfärdsområdenas och

kommunernas livskraft



Tähän kuvakollaasi



Tipslista till beslutsfattare
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Bakgrundsinformation på tipslistan



Viktigt i organisationernas sohä-reform

• Att ombesörja att organisationernas mervärde kanaliseras i
kommande strukturer för service och hälsa och välfärd (hyte)

• Att trygga organisationernas verksamhetsförutsättningar

• Att utnyttja organisationernas resurser i produktionen av 
hälsa och välfärd samt i utvecklandet av servicesystemet.

Källa: SOSTE:s chef, biträdande 

generalsekreterare Anne Knaapi



Organisationernas sohä-
förändringsstöd

– organisationerna som stöd för 
människorna i sote-Finland



Järjestöjen sote-muutostuki 
– din länk till organisationsfältet i ditt område
• Vi följer med och sammanställer information om hur reformen

ur organisationssynvinkel framskrider inom alla välfärdsområden

• Vår målsättning är att det stöd, den verksamhet och den service 
som organisationerna erbjuder finns med i främjandet av hälsa, 
välfärd och trygghet, också från och med år 2023 i den service 
som står under reform.

• Organisationernas sohä-förändringsstöd fungerar som stöd för 
organisationerna i sotereformen samt som en länk mellan
tjänsteinnehavare, beslutsfattare och organisationer i de olika
områdena.



Järjestöjen sote-muutostuki:s kontaktuppgifter



Tilläggsinformation

• Järjestöjen sote-muutostuki på SOSTEs webbsidor

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

https://www.soste.fi/jarjestojen-sote-muutostuki-organisationerna-som-manniskans-stod-i-vardreformens-finland/
https://www.verkostojarjestot.fi/sote-muutostuki/


Följ oss och vårt arbete i socialamedier

• Järjestöt ihmisen tukena sote-Suomessa = #ihmisensote



Tack!



Järjestöjen sote-muutostuen logo


