
Sote-järjestöt kuntien ja 
hyvinvointialueiden tukena

Miten varmistaa hyvä yhteistyö järjestöjen kanssa?



Suomessa on liki 11 000 sote-järjestöä

Sote-järjestöihin kuuluu niin yleishyödyllisiä yhdistyksiä kuin 

palveluita tuottavia järjestöjä – ja kaikkea siltä väliltä.

Noin 111 000 järjestöä

joista lähes 10 % eli 

10 700 on sote-järjestöjä



Sote-järjestöjen piirissä on yli miljoona ihmistä

Sote-järjestöissä on sekä palkattuja ammattilaisia että vapaaehtoisia. 

Sote-järjestöissä toimivien vapaaehtoisten työpanoksen on arvioitu 

vastaavan jopa 21 000:ta henkilötyövuotta.

Lähde: SOSTE

1 300 000 jäsentä

500 000 vapaaehtoista

50 000 ammattilaista



Hyvinvointialueita, kuntia sekä 
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 ja kuntien 

tehtäviä



hyvinvointialueita ja kuntia



kuntien tukena



Järjestöt ovat osa 
hyvinvointialueen ja kuntien 

elinvoimaa



Tähän kuvakollaasi



päättäjille



Kohta 1



Kohta 2



Kohta 3



Kohta 4



Vinkkilista päättäjille



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



Järjestöjen sote-muutostuki
– järjestöt ihmisen tukena sote-

Suomessa



Järjestöjen sote-muutostuki 
– linkki alueesi järjestökenttään

• Seuraamme ja kokoamme tietoa uudistuksen etenemisestä 
järjestönäkökulmasta jokaisella hyvinvointialueella

• Toimintamme tavoitteena on, että järjestöjen tarjoama tuki, 
toiminta ja palvelut ovat mukana hyvinvoinnin, terveyden ja 
turvallisuuden edistämisessä sekä hyvinvointialueiden vastuulle 
vuoden 2023 alusta lähtien siirtyvissä uudistuvissa palveluissa

• Järjestöjen sote-muutostuki toimii eri alueiden järjestöjen tukena 
sote-muutoksessa sekä linkkinä viranhaltijoiden, päättäjien ja eri 
alueiden järjestökenttien välissä



yhteystietoineen



Lisätietoa järjestöistä

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

• Tietoa Järjestöjen sote-muutostuesta SOSTEn verkkosivuilla

• Järjestöjen sote-muutostuen kokonaisuus Innokylässä

• 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://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/jarjestojen-sote-muutostuki-jarjestot-ihmisen-tukena-sote-suomessa
https://www.verkostojarjestot.fi/sote-muutostuki/


Seuraa työtämme somessa

• Järjestöt ihmisen tukena sote-Suomessa = #ihmisensote



Kiitos!



Järjestöjen sote-muutostuen logo


