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Marjut Aalto
asiantuntija, hankekoordinaattori
Päivi Rouvali, asiantuntija

Hankkeen tausta ja tarkoitus
Osa STM:n Suomi 100: Järjestö 2.0: mukana muutoksessa avustusohjelmaa. Alkanut 8 / 2017. Sostella valtakunnan koordinaatio.

JärjestöSotehanke 113:lla
•
•
•
•

.

vahvistetaan sote-järjestöjen roolia Varsinais-Suomessa osana sotealuetta ja maakuntaa
turvataan kansalaisjärjestötoiminnan edellytyksiä peruskuntatasolla.
lisätään järjestöjen yhteistyötä ja omaa muutosvalmiutta uudessa
maakunnassa ja tulevalla sote-alueella
vahvistetaan järjestöjen roolia asiakkaan äänenä, asiakaskokemuksen
esiin tuojana ja asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden
mahdollistajana.

113 PÄÄVASTUIDEN JAKAUTUMINEN
• Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry
Hankekokonaisuuden johto ja koordinaatio
– Ikäihmisiin liittyvän järjestötyön osaprojekti
• Turun Kaupunkilähetys ry:
– Työikäisiin liittyvän järjestötyön osaprojekti
• Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
– Lapsiin ja nuoriin liittyvän järjestötyön
osaprojekti

113 SOPIMUSKUMPPANUUDET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TVJ, Turun Seudun Vammaisjärjestöt (n. 30 järjestöä)
Salon SYTY (n. 30 järjestöä)
Turun Lähimmäispalveluyhdistys
MLL, Varsinais-Suomen piiri
TST, Turun Seudun Työttömät
Varsinais-Suomen FinFami
Fingerroosin säätiö
Suomen Punainen risti, V-S:n piiri
Folkhälsans Förbund, Åboland
Sateenkaarikoto

113 SOPIMUSKUMPPANUUDET
• Turun kauppakamari
• Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
diakoniakeskus
• Turun kaupungin hyvinvointitoimiala,
maakunnalliset kärkihankkeet
• Salon kaupunki
• Opintokeskus Sivis

Muutama esimerkki 113- hankkeen
käytännön toimenpiteistä:
• Syksystä 2017 alkaen tähän hetkeen asti on pidetty erilaisia tilaisuuksia
ympäri maakuntaa tai osallistuttu eri yhteistyökumppaneiden
tilaisuuksiin,
➢ jotka ovat vahvistaneet sosiaali- ja terveysjärjestöjen roolia
yhteistyökumppanina kehittämistyössä ( esim. muutosorganisaation eri
työryhmissä työskentely)
➢ Lisänneet järjestöjen yhteistyötä ( esim. järjestöjen yhteystietojen koonti,
verkostoitumistilaisuudet, seminaarit )
➢ Vahvistaneet sosiaali- ja terveysjärjestöjen roolia asiakkaan äänenä
(esim. olemassa olevien asiakasraatien kartoitus, yhteistyö
kokemusasiantuntijoiden kanssa, esteettömyysraadin perustaminen
yhteistyössä Turun kaupungin kanssa)

Varsinais-Suomen Sote-järjestöjen
hyte-toimintojen kuvaustyö:
• V-S muutosorganisaation hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä
nimesi järjestötyöryhmän kuvaamaan sote-järjestöjen hyvinvointia ja
terveyttä edistävää toimintaa
• Kuvausta hyödynnetään maakunnan hyvinvointikoordinaattoritoiminnan
sote-järjestö-yhteistyön suunnittelussa
https://www.innokyla.fi/documents/5613734/b531fc2e-ea9e-4fb4-a11e4ab68c348f01
•

Maakunnallisena aineistona on hyödynnetty Tuija Braxin valtakunnallista selvitystä
järjestöjen roolista ja sen pohjalta Varsinais-Suomen sote- ja maakuntavalmistelun
järjestöjen intressityöryhmän tekemää järjestöjen tarkistuslistaa
• Alueellista hyvinvointikertomusta varten JärjestöSotehanke 113:n tekemää sotejärjestöjen hyte-toimintojen ja sen yhteistyökumppanien kyselyä.
• Kuvausluonnos on ollut 113:n kautta sote-järjestöjen kommenttikierroksella
lokakuussa 2018, jonka jälkeen työryhmä on tehnyt muutoksia.

Selvitys: Julkiset avustukset Varsinais-Suomen
sosiaali- ja terveysjärjestöille 3 / 2019:
• V-S muutosorganisaation hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
järjestötyöryhmän tehtävänä on ollut valmistella järjestökentän näkemys
maakunnan avustuskäytänteistä.
• JärjestöSotehanke 113 aloitti avustuskäytänteihin liittyvän työskentelyn
selvittämällä sähköisellä kyselyllä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen
julkisten avustusten nykytilaa Varsinais-Suomessa. Kysely tehtiin
helmikuussa 2019 ja siihen vastasi 101 sosiaali- ja terveysalan järjestöä.
• Kyselyssä keskityttiin julkisiin avustuksiin, joita on myönnetty järjestöjen
hyvinvointia ja terveyttä edistäviin toimintoihin v. 2019. Toimintojen
sisältöjen luokitteluna käytettiin järjestötyöryhmän joulukuussa 2018
julkaisemaa Varsinais-Suomen sote-järjestöjen hyte-toimintojen
kuvausta, jossa järjestöjen toiminta ja palvelut on sisällöllisesti jaettu 22
yhteisen pääotsikon alle

•

Selvityksessä käy ilmi, että julkiset avustukset ovat sote-järjestöjen hytetoiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeitä, kaikkia kuvauksessa mainittuja
toimintoja toteutetaan julkisten avustusten avulla. Suurin yksittäinen julkista
avustusta myöntämä taho oli odotetusti valtakunnallinen Sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, jonka tukee järjestöjen toimintaa
Veikkauksen tuotoilla.

• Kyselyssä selvitettiin tarkemmin sote-järjestöjen saamia kuntien tai
kuntayhtymien avustuksia. Kunta-avustukset ovat selvityksen
perusteella järjestöille erittäin tärkeä resurssi toiminnan
järjestämisessä, sillä kaikkiin Varsinais-Suomen sote-järjestöjen
kuvatuista hyte-toiminnoista saatiin juuri kunta-avustusta. 101
kyselyyn vastannutta järjestöä sai Varsinais-Suomessa kunta-avustuksia
yhteensä 2 941 620,00 euroa.

• Kuntien varsinaisten järjestöavustusten lisäksi sote-järjestöt kertoivat
kuntien tukevan monella muullakin tavalla. Eniten muuta tukea sotejärjestöt kertoivat saavansa maksuttomilla tai edullisemmilla tilojen
käytöllä (38/101 järjestöä) ja kunnilta saamillaan työntekijäresurssilla
(11/101 järjestöä). Jonkin verran tukea saatiin myös esim. suorana
vuokratukena, postitus- ja tulostusapuna sekä asiantuntijapalveluina.
• Julkiset avustukset ja tuki ovat selvityksen perusteella sekä
määrällisesti että laadullisesti erittäin merkittäviä sote-järjestöjen
hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan mahdollistajia
Varsinais-Suomessa.
➢ Selvityksen tuloksia hyödynnetään Varsinais-Suomen sotejärjestöjen maakunta- ja kuntayhteistyön jatkokehittämisessä
kuluvana vuonna.

JärjestöSotehanke 113 ja sote-järjestöjen
vaikuttamisyhteistyön tulevaisuus

STEA on sote-uudistuksen kaatumisen jälkeen linjannut
avustuskriteerejään ja 2.0-hankkeiden toimintaa seuraavasti:
➢ Hankkeet jatkavat työtään järjestöjen vaikuttamisen sekä järjestöjen
osallistumisen turvaamiseksi.
➢ Vuoden 2019 avustusta saa käyttää sille haettuun tarkoitukseen
muuttunut toimintaympäristö huomioiden. Hankkeiden pitää seurata
aktiivisesti poliittisen päätöksenteon etenemistä ja hallitusohjelman
sisältöjä. Hankkeilta tullaan pyytämään erillinen raportti toiminnasta
vuosilta 2017-2019.
➢ Hankkeen voivat hakea normaalisti avustusta viimeiselle
toimintavuodelle 2020. Avustushaussa tulee huomioida
toimintaympäristön tilanteen muutokset ja järjestöjen yhteistyö
kuntien/kuntayhtymisen/maakuntien uusien toimijoiden kanssa.
Avustusehdotus tulee joulukuussa 2019 ja avustuspäätös alkuvuonna
2020.

JärjestöSotehanke 113 ja sote-järjestöjen
vaikuttamisyhteistyön tulevaisuus
• 113-väki ole Varsinais-Suomen kartalta mihinkään katoamassa, vaikka
Varsinais-Suomen maakunnan muutosorganisaatio ajetaankin alas.
• Nythän juuri tarvitaan sote-järjestöjen yhteistyötä, onhan tämän
hetken epäselvä tilanne haastava meille kaikille. JärjestöSotehanke
113:n pitää toki muiden 2.0-hankkeiden lailla pysähtyä, tarkastella jo
tehtyä työtä ja saada sen tulokset näkyviksi, tarkastaa tavoitteemme,
varmistaa tulevien toimenpiteidemme sisällöt ja aikataulut,
uudelleenarvioida ja löytää tärkeimmät kumppanimme muilta
sektoreilta ja sitten jatkaa taas täyttä höyryä eteenpäin yhdessä
sotejärjestöjen kanssa ☺

➢ Joka tapauksessa nyt on aika vahvistaa mm. sote-järjestöjen
kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä

KYSELY MIELENTERVEYS-JA PÄIHDETYÖTÄ
TEKEVILLE JÄRJESTÖILLE
Kyselyn aihealueet:
• Toiminnan kohderyhmät
• Toimintamuodot
• Asiakasmäärä vuonna 2018
• Työntekijöiden määrä, koulutustaso
• Vapaaehtoistyöntekijöiden määrä
• Vapaaehtoistyön muodot
• Toiminta-alueet

•

Fingerroosin säätiö / Löytävä vanhustyö Turku ja Arki haltuun -hanke

•

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry

•

Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö / Vamos Turku

•

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry (kansalaistoiminnan kokonaisuus)

•

Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry

•

Monipalvelukeskus Tsemppi ry

•

Turun ensi- ja turvakoti ry

•

Mielenterveyden keskusliitto (Neuvontapalvelut)

•

SPR Nuorten Turvatalo

•

Varsinais-Suomen Sininauha ry

•

Turun NMKY- Nuorten kohtaamispaikka Toivo

•

Turun Seudun TST ry

•

Salon Klubitalo

•

EHYT ry Turun Elokolo

•

Turun A-Kilta ry.

•

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry

•

Tukenasi.fi - Turun Kaupunkilähetys ry

Toiminnan kohderyhmät

Laps et j a nuoret
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Nuoret aik uis et
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Järjestön toiminta pääsääntöisesti

Yleis es t i m ielenter ve tt ä tuk evää työtä

94,1 %

Mielent er ve ys k u nt ou t uj i a tuk evaa työt ä

58,8 %

Ehk äis evää pähdet yö tä

41,2 %

Päihdeo ng e lm ia k or j aavaa työt ä

35,3 %

Läheis ten tuk em is työt ä
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Keskeiset toimintamuodot
Ver tais tuk i, ver tais tuk ir yhm ät

66,7 %

Matalan k ynn yk s en k ohtaam is paik k atoim in ta

72,2 %

T uk ihenk ilötoim in ta

27,8 %

Yk s ilöt yö
Kr iis it yö

77,8 %
22,2 %

Am m atillis es ti ohj attu r yhm äto im int a

72,2 %

Kuntoutt a va toim inta

33,3 %

O m ais ille j a läheis il l e s uunnattu toim inta

27,8 %

Kes k us teluap u

77,8 %

Neuvonta p al v e l ut

66,7 %

Koulutuk s et , k ur s s it, yle is ö l ue n no t
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Asiakkaiden määrä n. 19 000
Työntekijöiden määrä
• Toisen asteen koulutus 34
• Alempi korkea-asteen koulutus 118
• Ylempi korkea-asteen koulutus 56
Vapaaehtoisten määrä n. 1700

Vapaaehtoistyön muodot

T uk ihenk ilö

50,0 %

Vertais tuk ir yhm än o hj a aj a

66,7 %

Vir k is tys r y hm än ohj aaj a

41,7 %

Kes k us telur yhm äno hj aaj a

75,0 %

Puhelin p äi v ys t äj ä / ver k k opäiv ys täj ä

33,3 %

Kok em us as iantun t ij a

66,7 %

Ver tais ne u voj a
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Toiminta-alue

Pääs ääntö is es t i yhdes s ä k unnas s a

27,8 %

1-5 k unnas s a

27,8 %

Yli viides s ä k unnas s a
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Kiitos! Olehan yhteydessä:
• Minna Rosendahl, 0400-653379
minna.rosendahl@muistiturku.fi
• Marjut Aalto, 040-5271665
marjut.aalto@muistiturku.fi
• Päivi Rouvali, 040-8378730
• paivi.rouvali@tukenasi.fi
• Janina Andersson 040-5098998
• janina.andersson@mll.fi
• FB, TWITTER: @sote113, #sote113
• Kotisivut: https://vslapset.fi/jarjestosotehanke-113/
(Kotisivujen alalaidasta voit myös ilmoittaa tietosi ja/tai tilata uutiskirjeen)

