
Vammaisjärjestöt vaikuttavat yhdessä
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@kumajaverkosto



▶︎Tervetuloa | Heikki Majava, HUN ry

▶︎Kumaja järjestöjen vaikutuskanavana | Paula Oittinen, 

Kumaja

▶︎Uudenmaan maakuntavalmistelu, mitä nyt |Taru 

Syrjänen, Uusimaa 2019

▶︎Vammaisneuvoston ja järjestökentän yhteistyö | Pirkko 

Kuusela, UVA & Anneli Iltanen, HUN ry

▶︎Kahvitauko

▶︎Uudenmaan sote-järjestöjen keskinäinen 

organisoituminen | Elisa Lipponen, Kumaja

▶︎Käytännön kokemuksia järjestöjen vaikuttamistyöstä -

paneeli

Ohjelma
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Kuntayhteistyö



Uudenmaan kuntien järjestöavustukset
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▶︎ Kaikkiaan Uudenmaan kuntien järjestöavustukset

noin 90 761 600 eurolla.

▶︎ Helsingin osuus tästä 70 000 000 euroa

▶︎ Sote/hyvinvointi/peruspalvelu –sektorin avustukset 

noin 10 172 200 euroa

▶︎ Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä uusmaalaisten 

järjestöjen kautta n. 55 € / uusmaalainen / vuosi

▶︎ Helsinkiläiset: 108 €

▶︎Muu uusimaa 21 €



▶︎ Kuntien myöntämissä avustuksissa ei merkittäviä 

muutoksia viime vuosina

▶︎ Sote- ja maakuntauudistuksen tuomat 

muutokset: työnjaon ja vastuiden selkiyttäminen 

kunnan ja maakunnan välillä

▶︎ Kunnat ovat halukkaita jatkossakin tiiviiseen 

yhteistyöhön järjestöjen kanssa

▶︎ Osa kunnista panostaa jatkossa järjestötukien 

hakuprosessien selkeyteen ja läpinäkyvyyteen

Järjestöavustusten trendit
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▶︎ Useimmissa kunnissa järjestöyhteistyötä 

koordinoidaan toimialoittain

▶︎ Järjestöyhteistyö uusmaalaisissa kunnissa ei 

näyttäydy useinkaan strategisella tasolla

▶︎ Järjestöohjelma: Vantaalla ja Lohjalla

Järjestöyhteistyön koordinointi ja 
järjestö- tai yhdistysohjelma
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▶︎ 8/26 uusmaalaisesta kunnasta kerää hyvinvointikertomukseen 

järjestöiltä, mm.: 

▶︎Järjestöjen toiminnan kuvauksia

▶︎Järjestöavustusten määrä

▶︎Käynti- ja osallistujamäärät

▶︎Tieto järjestöjen kanssa toteutetuista projekteista

▶︎Osallistujapalautteet

▶︎Kommentointimahdollisuus järjestöillä

▶︎ 3/26 kuntaa: järjestöt osallistuvat hyvinvointikertomuksen 

sisällöntuotantoon, toteutukseen ja arviointiin (seurantaan). 

Järjestöt hyvinvointikertomuksissa
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Järjestötiedon kerääminen



▶︎Yleiskuvaus siitä, mitä kaikkea 

järjestöt tekevät

▶︎Kohderyhmät

▶︎Työ aloitettiin työpajoilla 8. ja 11.4.

▶︎Pohjalla Varsinais-Suomessa 

toteutettu toiminnankuvaus, jota 

muokataan vastaamaan Uudenmaan 

tilannetta

Sote-järjestöjen hyte-
toiminnot
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Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta

Ruoka- ja vaateapu 
sekä harrastetuki

Järjestöjen 
lastenhoitoapu

Vertaistuki

Ystävä-, avustaja- ja 
tukihenkilötoiminta

Etsivä ja löytävä työ
Matalan kynnyksen 
neuvonta ja ohjaus

Elintapaohjaus ja 
neuvonta

Keskusteluapu ja tuki

TUKEA ELÄMÄNTILANTEESEEN

Yleishyödyllinen 
sosiaalinen 
kuntoutus

Kuntouttava 
työtoiminta

Kriisiauttaminen

Vapaaehtoistyön 
koordinointi ja tuki

Järjestöjen 
yhteisjärjestöjen tuki

Avoimet 
kohtaamispaikat- ja 

alustat

Edunvalvonta & 
vaikuttaminen

Verkostoyhteistyö ja 
kumppanuustyö

Asiantuntija-, 
tiedontuotanto- ja 
tiedotuspalvelut

Virkistystoiminta
Toimintakykyä 
tukevat ryhmät 

(vrt. erityisryhmät

Harraste-, 
kulttuuri- ja 

liikuntaryhmä

OSALLISUUTTA, TOIMINTAA JA TEKEMISTÄ

ERITYISASIANTUNTEMUS SOTE-PALVELUJEN 
YHDYSPINNOILLA

Omaishoitaja-
lomitus- ja 

päivätoiminta

Sopeutumis-
valmennus

Talous- ja 
asumisneuvonta

Selkokielistäminen
eli saavutettavuus

Vertaistoiminta

Järjestö- ja 
kansalaistoiminta

Vapaaehtois-
toiminta

Kansalaistaitojen 
vahvistaminen

Koulutus & neuvonta

Kehittämistoiminta ja 
- hankkeet

Kokemusasian-
tuntijuus ja 

kokemustieto



Kokoaa kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa yhdelle sivustolle

www.uusimaalaiset.fi

Aino Yrjänä, EJY ry 24.1.2019 11



Uudenmaan sote-järjestöjen 
keskinäinen organisoituminen



Ehdotus Uudenmaan maakunnan rakenteeksi sote-
järjestöjen kanssa tehtävässä yhteistyössä

Maakuntavaltuusto

Maakuntahallitus

Alueellinen 
hyvinvointikertomus 
ja -suunnitelma

Maakunnan sote-järjestö-
yhteistyön vastuuvirkamiehet

- lista järjestölähtöisistä sote-
toiminnoista, (päivitetään vuosittain)

- avustusvalmisteluprosessi (haku+ 
esityksen laatiminen)
- arviointi ja seuranta
- HYTE-neuvottelukunnan sihteerit 
(substanssiasiantuntijoita sote-
alueella)

Sote-järjestöjen jaosto
- järjestölähtöistä toimintaa
tuottavat sote-järjestöt

Palveluohjauksen 
neuvottelukunta

- sote-järjestöjen  
edustus

Osallisuusjaosto
- maakunnan alueella 
toimivien järjestöjen 
edustus

HYTE-neuvottelukunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta
- Sote-järjestöjen avustuskriteerit
- Päätökset sote-järjestöavustukista

Kuntien HYTE -työ



Maakunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan
tehtävät sote-järjestöyhteistyöhön liittyen

▶︎Linjaus sote-järjestöjen avustuskriteereistä

▶︎Päätökset avustuksista vuosittain

▶︎Järjestölähtöisen sote-seuraaminen maakunnassa ja 

saumattoman yhteistyön edistäminen sote-palvelujen ja 

varhaisen järjestölähtöisen tuen ja toiminnan välillä 

▶︎HYTE- kriteerit ja kuntien kanssa tehtävän hyte-työn 

koordinointi



Hyte-neuvottelukunta sisältää kaksi jaostoa

▶︎Sote-järjestöjaosto: edustaa järjestölähtöistä tukea tarjoavia sote-järjestöjä, ja sen 

tehtävänä on: 

▶︎Toimia yhteistyöelimenä maakunnan ja sen alueella järjestölähtöistä tukea tarjoavien 

välillä

▶︎Edistää sote-palvelujen ja järjestölähtöisen tuen yhteistyötä. 

▶︎Edistää asiakkaiden ohjautumisesta varhaiseen tukeen ja palveluihin

▶︎Osallistua hyte-kriteerien laadintaan 

▶︎Osallistua alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman ja maakuntastrategian 

laadintaan

▶︎Osallisuusjaosto: edustaa kaikkia maakunnan yhdistystoimijoita sekä ad hoc -

ryhmiä (ns. 4. sektori)



Ehdotus sote-järjestöjaoston
valintaprosessiksi:

▶︎Hyödynnetään Kumajan verkostoja Sosten jäsenjärjestöjen jaottelun mukaan. 

▶︎Painotukset sektoreiden järjestömäärän mukaan

▶︎Järjestöt valitsevat verkostostaan edustajan/ edustajat

▶︎Kumaja koordinoi aluksi, jatko riippuu toimielimen tahdosta ja Kumaja-hankkeen 

jatkosta

▶︎Edustajilta edellytetään panostusta tehtävään sekä huolehtimaan viestinnästä 

omassa verkostossaan. Kannustetaan sektoreiden väliseen yhteistyöhön. 

▶︎Sovelletaan rotaatioperiaatetta eli edustaja vaihtuu kussakin järjestöryhmässä 

sovituin väliajoin.

▶︎Kannustetaan valitsemaan erilaisia edustajia, jotta saadaan monipuolinen 

edustus.



Palveluohjauksen neuvottelukunta

▶︎Sosiaali- ja terveyspalveluissa on nykyisellään suuri tarve palveluohjaukseen, jotta 

asiakkaat löytävät tarvitsemiensa palvelujen ja hoidon piiriin. Sote-palvelupolkujen 

kehittämisestä on syytä koordinoida esimerkiksi palveluohjauksen 

neuvottelukunnan muodossa.

▶︎ Sote-järjestöt toteuttavat paljon jo nykyisin palveluohjausta eli auttavat 

asiakkaitaan ja jäseniään löytämään tarvitsemaansa hoitoa ja hoivaa, siksi 

palveluohjauksen neuvottelukunnassa tulee olla sote-järjestöjen edustus.



Uusimaa

1686 paikallisyhdistystä
22 piiriyhdistystä
11 aluetoimistoa
Yhteensä 1719 järjestöä
106 järjestöä/100 000 asukasta

Eri toimialojen järjestöjä
114 Monialajärjestöt
703 Lapsi- ja perhetyön järjestöt
203 Sairaus- ja vammaisjärjestöt
288 Ikääntyneiden järjestöt
23  Nuorisoalan järjestöt
13 Pelastusalan vapaaehtoisjärjestöt
102 Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt
249 Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt
10 Omaisjärjestöt
14 Työllisyyden edistämisen ja työttömien 

järjestöt



Työryhmän johtopäätöksiä:

▶︎Tarvitaan kommentit mallille uusmaalaiselta 

järjestökentältä.

▶︎Maakunta- ja sote-uudistus kaatuivat, mutta järjestöjen 

on syytä jatkaa organisoitumista omaehtoisesti.

▶︎Sovelletaan mallia seuraavan hallituksen sote-esitykseen, 

mikäli sellainen tulee.



Keskustelu: 

1. Onko sektoreihin perustuva tapa 
organisoitua perusteltu?

2. Miten vammaissektori organisoituu 
sisäisesti?

3. Miten vammaisjärjestöt voisivat edistää 
yhteistyötä muiden järjestösektoreiden 
kanssa?


