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Sote-uudistuksen lopunajan tunnelmat
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Järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023

Siirtymävaiheessa tiedossa paljon uhkia ja riskejä

Toimiiko ICT?

Saadaanko 

henkilökunnan 

palkat 

maksuun?

Saavatko 

potilaat 

tarvitsemansa 

hoidon?
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Järjestöavustukset
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Järjestöjen avustusmallien
valmistelun tilanne 6/2022

Kartta: ©Tilastokeskus 2022 ja ©Kuntaliitto 2022

vdvd

Avustusmalli hyväksytty

Valmistelu on käynnissä

Edistytty (tiedonkeruuta, luonnoksia)

Hyväksytty periaatteita, viimeistellään kriteereitä 

Valmistelu on käynnissä

Edistytty (tiedonkeruuta, luonnoksia)

Hyväksytty periaatteita, viimeistellään kriteereitä 
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Järjestöavustuksista päätettyä 6/2022 
• Ensimmäiset alueet ovat tehneet päätöksiä järjestöavustusten jakamisesta

• Kymenlaakso, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Lappi, Varsinais-Suomi

• Kymenlaakson malli valmis, muissa vielä hiotaan kriteereitä ja käytänteitä

• Yhdistäviä tekijöitä
• Avustettava järjestötoiminta on sote-palveluihin, hyteen ja turvallisuuteen ”liittyvää”, 

”tukevaa” ja ”täydentävää” toimintaa, joka palvelee hva:n strategisia tavoitteita

• Yleishyödyllisyys, rajanveto ostopalveluihin

• Toiminnan alueelliset rajaukset ainakin yleisperiaatteissa löyhiä

• Eroja
• Joissakin tarjolla vain kumppanuusavustus, toisissa useampia avustuslajeja 

(kumppanuus, toiminta-avustus)

• Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa määritelty avustusten piiriin kuuluvaa 
toimintaa luettelemalla toimintamuotoja
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Varsinais-Suomen hyvinvointialueen avustukset
• Aluehallitus hyväksyi 14.6.2022 järjestöavustusten periaatteet vuodelle 2023

• Hyvinvointialue avustaa niitä järjestöjä, joiden toiminta tukee ja täydentää 
hyvinvointialueen lakisääteistä tehtävää eli sosiaali- ja terveyspalveluita sekä 
pelastuspalveluita
• Järjestöavustusten piiriin toiminnan sisällön perusteella kuuluvat:

• Potilasjärjestöjen kohderyhmilleen tarjoama toiminta
• Lastensuojeluun kiinteästi kuuluva toiminta
• Mielenterveys- ja päihdepalveluihin kiinteästi kuuluva toiminta
• Vammaispalveluihin kiinteästi kuuluva toiminta
• Ikääntyneiden palveluihin kiinteästi kuuluva toiminta
• Muu SOTE-palvelutuotantoa turvaava toiminta
• Aluepelastuslaitoksen myöntämät avustukset 

• Avustukset jakautuvat toiminta-avustuksiin sekä kumppanuusavustuksiin, 
molemmissa samat kriteerit

• Jatkovalmistelussa yksityiskohtaisemmat avustuskriteerit ja ohjeet 
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Yhteistyörakenteet
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AJANKOHTAISTA: 
Hyte-yhteistyön konkreettiset foorumit? 
Järjestöyhteistyön rakenteet?

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
• Yhteistyövelvoite: hyvinvointialueet – kunnat – järjestöt 

• Hyvinvointialueen on neuvoteltava vähintään 
kerran vuodessa yhdessä alueensa kuntien sekä 
muiden toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, 
toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta

Missä ja miten 
neuvottelut 
käydään? 

Mistä asioista 
neuvotellaan?

Missä ja miten 
neuvottelut 
käydään? 

Mistä asioista 
neuvotellaan?
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Alueelliset järjestöasioiden yhteistyöelimet (6/2022)

1. Itä-Uusimaa
Kumppanuuspöytä tulossa valmisteluun (syksy 2022)
2. Keski-Uusimaa
Järjestöneuvottelukunta valmistelussa
3. Länsi-Uusimaa
Neuvottelukunta tulossa valmisteluun (syksy 2022)
4. Vantaa ja Kerava
Neuvottelukunta tulossa valmisteluun (syksy 2022)
5. Varsinais-Suomi
Maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaosto 2019
Sote-järjestöjen neuvottelukunta 2020
6. Satakunta
Järjestöjen neuvottelukunta 2019
Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä JYTRY
7. Kanta-Häme
Järjestöneuvottelukunta 2019
8. Pirkanmaa
Järjestöneuvottelukunta valmistelussa
Tampereen järjestöedustamo (ei maakunnallinen).
9. Päijät-Häme
Järjestöneuvottelukunta valmistelussa
Yhdistysfoorumi
10. Kymenlaakso
Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunta 2022
11. Etelä-Karjala
Etelä-Karjalan kumppanuuspöytä 2021

Toiminnassa

Valmisteilla

12. Etelä-Savo
Järjestöneuvottelukunta YhES 2019
13. Pohjois-Savo
Järjestöneuvosto 2019
14. Pohjois-Karjala
Järjestöasiain neuvottelukunta JANE 2008
15. Keski-Suomi
Järjestöareena 2008
Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä 2019
16. Etelä-Pohjanmaa
Järjestöneuvosto 2021
Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen monialainen 
järjestöyhteistyöryhmä EMMY
17. Pohjanmaa
Järjestöneuvottelukunta 2019
18. Keski-Pohjanmaa
Järjestöjen työryhmä
Järjestöjen pyöreä pöytä
(Järjestöneuvottelukunta 2018-2019)

19. Pohjois-Pohjanmaa
Järjestöneuvottelukunta 2014
20. Kainuu
Järjestöasiain neuvottelukunta 2020
21. Lappi
Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta 2012
22. Helsinki
Järjestöneuvottelukunnan perustamispäätös 6/2022

3.3.
1.1.2.2.

4.4.

5.5.

6.6.

7.7.

8.8.

9.9.

10.10.
11.11.

12.12.

13.13.
14.14.

15.15.

16.16.

17.17.
18.18.

19.19.
20.20.

21.21.

22.22.

Kartta: ©Tilastokeskus 2022 ja ©Kuntaliitto 2022
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Yhteistyön yhdyspinnat hyvinvointialueiden 
hallintorakenteissa
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Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 6/2022

Hallintorakenteet 
hallintosäännössä
Yhdyspintatyön sekä hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen lautakunta on hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen vastuutaho sekä vastaa 

järjestämislaissa mainituista neuvotteluista. Lisäksi se 

vastaa mm. yhteistyöstä muiden alueen toimijoiden 

kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, 

”suunnittelee toimenpiteitä hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen 

toimintaedellytyksien ja vaikutusmahdollisuuksien 

parantamiseksi”. Aluehallituksen vastuulla päättää 

järjestöavustuksista. Etelä-Pohjanmaan 

osallisuusohjelma tärkeä yhteistyökanava 

hyvinvointialueen ja järjestöjen välillä. 

Järjestövetoisen järjestöneuvoston yhtenä 

tehtävänä toimia järjestöjen ja hyvinvointialueen 

yhteistyötahona, hyvinvointialueella edustaja 

neuvostossa.

Järjestöavustukset
Kuntien vanhoja avustuskäytäntöjä 

selvitetty, perehdytty toisten alueiden 

malleihin, pohdittu kriteereitä. 

Yhdyspintajaoston alle perustettu 

avustusmallin työnyrkki, 

joka valmistelee asiaa ja järjestää 

työpajan aiheesta elo- tai syyskuulle. 

Tavoitteena saada avustusmalli ja 

järjestöyhteistyön kokonaisuus 

päätöksentekoon syksyn aikana.

Hyvinvointialuestrategia
Strategiatyö käynnissä, 

palvelustrategia hva-strategian 

osana.
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Hyvinvointialueiden strategiat
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Hyvinvointialuestrategiat tekeillä 

• Hyvinvointialuestrategiat 

muotoutumassa ylätason 

asiakirjoiksi

• Palvelustrategioiden 

valmistelu rinnalla

• Strategista ajattelua 

kirjataan myös alemman 

tason asiakirjoihin
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Alueilla erilaisia tapoja vahvistaa osallisuutta

Keski-Suomessa laaditaan osallisuusohjelmaa

Osallisuusohjelman 

luonnos tulossa 

kommentoitavaksi 

21.9.-10.10.

Osallisuusohjelma 

tulee sisältämään 

”järjestöyhteistyön 

asiakirjan”
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Järjestöt sote-palveluiden kehittämisessä
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Järjestöjen sote-muutostuen tilannekuvakysely 6/2022

Järjestöt palveluiden kehittämistyössä 1/2

• Yleiskuva sekoitus varovaista myönteisyyttä ja 
varauksellisia epäilyksiä

• MYÖNTEISIÄ signaaleja
• Kyselyn asteikkokysymyksissä tulokset kallistuivat 

selvästi myönteisiksi

• Järjestöistä ollaan kiinnostuneita palveluiden 
kehittämisessä

• Järjestöille näyttää avautuvan mahdollisuuksia vaikuttaa 
palveluiden kehittämiseen ja edistää kohderyhmiensä 
asioita

Kyselyn tiedot

Ajankohta 6/2022

Vastaajajoukkona 210 

järjestöedustajaa 

hyvinvointialueiden 

palveluiden 

kehittämistyössä

Vastaajia 85, vastauksia 90 

(yksi vastaaja pystyi 

vastaamaan usean alueen 

osalta)

Vastausprosentti 40%
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Järjestöjen sote-muutostuen tilannekuvakysely 6/2022

Järjestöt palveluiden kehittämistyössä 2/2

• EPÄILYKSIÄ, varaumia:

• Kehittämistyö ei useammalla 

hyvinvointialueella ole päässyt 

vielä kunnolla vauhtiin

• Epävarmuutta siitä, toteutuvatko 

hyvät suunnitelmat käytännössä

• Alueiden erot, 

palvelualakohtaiset erot! Sähköisen 

perhekeskuksen 

kehittämisessä 

edetään kohti 

pilotointia

Sähköisen 

perhekeskuksen 

kehittämisessä 

edetään kohti 

pilotointia
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Tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskeskus -ohjelman

arvioinnin väliraportti owalgroup 15.6.2022

• Arvioinnin keskeisiä havaintoja:

• Kyse pikemminkin ”kokoelmasta kehityshankkeita” 

kuin ”johdonmukaisesta ohjelmallisesta 

kokonaisuudesta” =>kyse on jatkuvasta 

kehittämisestä, ei hankkeesta

• Toistaiseksi terveyspuoli painottunut ohjelmassa 

vahvasti; ennaltaehkäisevän näkökulman ja hyten 

katsotaan jääneen syrjään

• Järjestöjen kanssa tehtyä yhteistyötä arvioitu lyhyesti 

osallisuuden toteutumisen yhteydessä

• Kokonaisarvio: järjestöyhteistyö toteutunut hyvin
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Vielä ehtii vaikuttamaan!
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Tärkeimmät soten toimeenpanon vaikuttamisen 
teemat järjestöille

Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Järjestöjen toimintaedellytykset ja tilat

Hyte-rakenteiden ja osallisuusohjelman valmistelu

Vuoden 2023 talousarviovalmistelu 

hyvinvointialueilla ja kunnissa

Palvelustrategia

Hallintosäännön päivitys

Hyvinvointialuestrategia

Aluevaltuutetuille tietoa alueen 

järjestöjen toiminnasta
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Aluekohtaiset tiedot
• Luettelo järjestöedustajista sote-

toimeenpanossa hyvinvointialueittain 
https://www.verkostojarjestot.fi/sote-muutostuki/

• Hyvinvointialueiden kotisivut
Itä-Uusimaa https://itauusimaa.fi/

Keski-Uusimaa https://www.keusote.fi/etusivu/tietoa-meista/hyvinvointialue/hyvinvointialue_2/

Länsi-Uusimaa https://www.luvn.fi/fi

Vantaa ja Kerava https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/fi

Varsinais-Suomi https://vshyvinvointialue.fi/

Satakunta https://satasote.fi/

Kanta-Häme https://omahame.fi/

Pirkanmaa https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Pirkanmaan_hyvinvointialue

Päijät-Häme https://paijat-sote.fi/sote-uudistus/

Kymenlaakso https://kymenhva.fi/

Etelä-Karjala https://eksote.fi/hyvinvointialue/

Etelä-Savo https://etela-savo.fi/

Pohjois-Savo https://www.pshva.fi/

Pohjois-Karjala https://www.siunsote.fi/hyvinvointialue

Keski-Suomi https://hyvaks.fi/

Etelä-Pohjanmaa https://www.epsoteuudistus.fi/

Pohjanmaa https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/

Keski-Pohjanmaa https://soite.fi/soite/keski-pohjanmaan-hyvinvointialue/

Pohjois-Pohjanmaa https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/

Kainuu https://kainuunhyvinvointialue.fi/

Lappi https://lapha.fi/

• Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen aluekohtaiset sivut
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelma

• Järjestöjen sote-muutostuen tilannekuva 6/2022 avustuksista, 
hyvinvointialuestrategioista ja järjestöille tärkeistä hallintorakenteista

https://innokyla.fi/sites/default/files/2022-08/J%C3%A4rjest%C3%B6t%20hyvinvointialueilla%206_2022.pdf
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