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Tuetaan apua tarvitsevia ja rakenteellisia muutoksia
SOSTE esittää lisäpanosten kohdentamista
• Avun ja tuen tehostamiseen 40 %

• Vahvistetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kykyä auttaa, vähentää haittoja, tunnistaa kasautuneita ja piilossa olevia 
avuntarpeita sekä reagoida nopeammin.

• Digitalisaation ja tietoturvaan 20 %
• Tuetaan kertainvestoinnella sosiaali- ja terveysjärjestöjen tietoturvan vahvistamista ja turvallisten digitaalisten 

järjestelmien hankintaa ja käyttöönottoa.
• Tukipalvelu- ja toimitilaratkaisut 40 %

• Tuetaan kansallisten ja alueellisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen tukipalvelujen yhteistoiminnan kehittämistä ja 
käyttöönottoa.

• Tuetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjä uudistamaan toimitilojaan ja lisäämään yhteistyötä toimitilojen käytössä, sekä 
vastaamaan työn tekemisen tarpeisiin muuttuvassa tilanteessa.

SOSTE esittää sosiaali- ja terveysministeriölle lisähakua, ohjelmarahoitusta tai 
takautuvaa rahoitusta järjestöjen auttamiskyvyn tukemiseen  sekä yhteistyön 
koordinointiin ja toimenpiteisiin, joilla toimien valmistelu- ja suunnittelutyöt voidaan 
käynnistää. SOSTE esittää, että toisessa vaiheessa järjestöille myönnettäisiin 
investointiavustuksia tarvittavien muutostöiden toteuttamiseen.



Avun ja tuen tehostamiseen 40%

Koronapandemia on kasvattanut terveyseroja, näkymätöntä hätää ja 
kasautuneita ongelmia. 

• Hoito-, kuntoutus- ja palveluvelka on kasvanut.
• On syntynyt uusia väliinputoajien ihmisryhmiä.
• Vertaistuen saavutettavuus parantunut, mutta toisaalta sen saatavuus on heikentynyt.
• On syntynyt uusia ihmisryhmiä, jotka putoavat suojaverkkojen läpi tai joita ei 

tunnisteta avun tarvitsijoiksi.
• Häpeä, tiedon puute, ennakkoluulot tai muut syyt ehkäisevät avun hakemista.
• Mielenhyvinvointiin liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet.

SOSTE esittää koronapandemian haittojen lieventämiseen lisätukea sosiaali-
ja terveysjärjestöjen auttamiskyvyn ja toiminnan lisäämiseksi, kasautuneiden 
tai piilossa olevan avun tarpeen tunnistamiseen, sekä niihin reagoimiseen. 



Digitalisaatioon ja tietoturvaan 20 %

Digitaalisten ratkaisujen lisääntyessä yhteiskunnan haavoittuvuus lisääntyy, mikäli 
samanaikaisesti ei huolehdita tietosuojasta ja tietoratkaisujen kestävyydestä

• Sosiaali- ja terveysjärjestöjen tietojärjestelmiä ja tieto-osaamista tulee päivittää 
ja uudistumistoimia tukea.

• HVA-yhteistyöhön valmistautuminen.
• Tukea tarvitaan investointien lisäksi käyttöönottoon ja koulutukseen.
• Järjestöjen keskinäisellä yhteistyöllä saavutetaan kustannussäästöjä.
• Järjestöt tarvitsevat tukea juuri nyt. Uudistuksia ei tule siirtää 

myöhäisemmäksi ja odotella parempia aikoja. 

SOSTE esittää että kertainvestoinnella tuetaan sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen tietoturvan vahvistamista ja turvallisten 
digitaalisten järjestelmien hankintaa ja käyttöönottoa.



Tukipalvelut ja toimitilaratkaisut 40 %

Tuetaan kansallisten ja alueellisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen tukipalvelujen 
yhteistoiminnan kehittämistä ja käyttöönottoa.

• Järjestöt ovat tunnistaneet tukipalveluyhteistyön tarpeet ja mahdollisuudet. 
Toimintaa voidaan kehittää yhteisten hankintojen lisäksi yhteistoiminnalla 
ja yhteisillä ratkaisuilla.

Tuetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjä uudistamaan toimitilaratkaisujaan.
• Järjestöt ovat tunnistaneet työn tekemisten tapojen muutokset. Tukea 

tarvitaan muutosprosessien valmisteluun, toteutukseen ja investointeihin.

SOSTE esittää, että järjestöjä tuetaan kansallisten ja alueellisten tukipalvelujen 
yhteistoiminnan kehittämisessä, sekä niihin liittyvissä investoinneissa. Lisäksi järjestöjä 
tuetaan uudistamaan toimitilaratkaisujaan ja mahdollistetaan yhteistyötä toimitilojen 
käytössä.
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