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Sote-järjestöjen laaja ja monimuotoinen 
kenttä!
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• Suomessa on n. 11 000 sote-järjestöä

• Suurin osa on pieniä toimijoita, osa on suuria valtakunnallisia toimijoita

• Järjestöjen toiminnassa on mukana n. 1,3 milj. jäsentä sekä 260 000 
vertaisohjaajaa

• SOTE järjestöt työllistävät kymmeniä tuhansia sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisia. (lähde: SOSTE ry /järjestöbarometri 2020)

• STEA rahoitti v. 2020 SOTE järjestöjen sopeutumisvalmennuskursseja n. 8 400 000 
€:lla (Huom! Avustussummaan kuuluu myös muuta sopeutumista tukevaa toimintaa, 
kuin kursseja)

- > Rahoitusta haki 42 järjestöä  48 kohteeseen



Mitkä ovat järjestöjen toimintaedellytykset 
sote-uudistuksen jälkeen?

• Sanna Marinin hallitusohjelman tavoite:

– "Vahvistetaan sote-järjestöjen toiminnan edellytyksiä sekä tuetaan 
järjestölähtöisen työn uudistamista ja monimuotoisuutta."

Kohteesta <https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/oikeudenmukainen-yhdenvertainen-ja-mukaan-ottava-suomi> 

• Sote-järjestöjen rahoituksen vähentäminen ja kohderyhmiin kuuluvien 
etuuksien poistaminen lisää eriarvoistumista sekä erityisryhmien, 
pitkäaikaissairaiden ja vaikeavammaisten riskiä syrjäytymiseen

• Järjestöillä on iso huoli kohderyhmistään jos järjestöjen 
toimintaedellytyksiä heikennetään tai ne heikkenevät sote-
uudistuksessa
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Järjestöjen tuottama kuntoutus ja 
sopeutumisvalmennus tavoittaa väliinputoajia

• V. 2020 Kelan sopeutumisvalmennuskursseille osallistui 3 300 ihmistä 
(lähde: Kelan tilastot 2020)

– Kela järjesti MS-tautia sairastaville v. 2020 sopeutumis-
valmennuskursseja 15 kpl, joihin 113 ihmistä sai myönteisen 
päätöksen.

– Neuroliiton Avokuntoutusyksikkö toteutti v. 2020 STEA-
rahoituksella 37 sopeutumisvalmennus- ja avomuotoista kurssia 
325 osallistujalle

– Järjestöjen ”yleishyödylliset” hyte-palvelut tavoittava julkisten 
palveluiden rajapinnoilla olevat välinputoajia, joiden haasteita 
julkiset tai markkinalähtöiset palvelut eivät pysty ratkaisemaan
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Järjestöjen mahdollisuudet sote-uudistuksen 
jälkeen

• Toiminta julkisten palveluiden rajapinnoilla. Väliinputoajien sekä 
pienien erityisryhmien tavoittaminen

• Tarve preventiivisessä työssä, joka on järjestöjen ydinosaamista (omien 
kohderyhmien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, vertaistuki, 
psykososiaalinen tuki, ohjaus, neuvonta esim. palveluohjaus ja 
elintapaohjaus, sopeutumista tukeva toiminta

• Yhteistyö hyvinvointialueiden /maakuntien, kuntien ja sekä toisten 
järjestöjen kanssa
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Yhteenveto:

• Järjestöjen tuottamille kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseille sekä 
hyte-palveluille on suuri tarve myös sote-uudistuksen jälkeen.

• Järjestöjen tuottamat palvelut vähentävät eriarvoisuutta ja tukevat myös 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevia erityisryhmiä.

• Järjestöjen toimintamahdollisuudet ovat turvattava hallitusohjelman 
tavoitteiden mukaisesti. Edellytyksenä on vakaan rahoituksen turvaaminen,  
järjestöjen huomioiminen sote-uudistuksessa sekä pohdittaessa 
Veikkauksen pelivoittojen jakoa.

• Yhteiskunnalla ei ole varaa menettää järjestöjen tekemää sote- ja hyte-
työtä. Julkisten palveluiden resurssit ja liikkumavara on pieni. Julkisin 
palveluin ei pystytä paikkaamaan järjestöjen tekemää työtä.

• Järjestöt ovat toiminnoissaan ketteriä ja pystyvät tuottamaan 
asiakaslähtöisiä, vaikuttavia ja preventiivisiä palveluita taloudellisesti ja 
lähellä kohderyhmiään.
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Kiitos!
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