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Muutosohjemalla kohti sotea
• Voittoa tavoittelemattomia, ry –pohjaisia kansalaisyhteiskunnan 

ylläpitäjiä ja palveluntuottajia 
• Yleishyödyllisen toiminnan alla kehitetty siirtyy osaksi 

palvelutuotannon osaamista
• Järjestöissä panostetaan kehittämiseen ja henkilöstön osaamiseen
• Kansalaisyhteiskunnan ylläpitäjän rooli ei ole erotettavissa  

palveluntuotannosta
• Hyvinvoinnin edistämisessä vapaaehtoiset ovat tulevaisuudessa yhä 

merkittävämmässä asemassa
• Tapahtuu asioita, joista emme tiedä mitä tarkoittavat 

järjestösektorin toimintaedellytyksille, jatkuvuudelle ja henkilöstölle
• Muutokset saattavat tarkoittaa järjestökentälle kuolemista 
• Kuntatoimijat tärkeitä yhteistyökumppaneita järjestöille
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Proudly presents

• Järjestöillä mittava rooli ja pitkä historia kehittäjinä ja palveluntuottajina 

• On kehitetty runsaasti toimivia työmuotoja - toimintaa ehkäisevästä korjaavaan 
(seikkailukasvatusta, tukihenkilötoimintaa, maahanmuuttajatyötä, vertaistukea, 
väkivaltatyötä, kriisityötä, eropalveluita, sijaishuoltoa, nuorten 
mielenterveystyötä…)

• Erilaisten ryhmien ja tarpeiden kanssa työskentelystä erityisosaamista

• Vaativien palveluiden kokonaisuudessa unikkia erityisosaamista esim. kriisityö, 
vaativa vauvatyö, väkivaltatyö

• Järjestöt tekevät yhdessä, Perhetalo Heideken (vrt. muut alueet)

• Palvelukartat, hakulaari, järjestömessut 

• Hyla –hankkeessa otettiin hyviä askelia alkuun kuntajärjestötyön 
vaikuttavuusketjujen kehittämisessä (Kaarina/Raisio)

• Sektorirajat ylittävästä toiminnasta on myös hyviä kokemuksia (oppilashuolto, 
terveystoimi, sosiaalitoimi, poliisi…)
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Kehitetään viisaasti

• Valintaa, konkretiaa ja panostusta

• Olemassa olevien mallien lujittamista, käyttöympäristön tai 
kohderyhmän laajentamista – pääsääntöisesti ei uuden 
kehittämistä

• Otetaan mallia ELY-keskuksesta – kokosi yhteen 
toimijat/rahoituksen hakijat, kartoittivat kokonaisuuden, 
karsivat päällekkäisyydet, lisäsivät toimijoiden tietoisuutta ja 
verkon vahvuutta, rahoittivat toimivaa ja vaikuttavaa 
kokonaisuutta (kunta, järjestöt, oppilaitokset…)
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Mitä kärkihankkeella?

• Kehitetään kohtaamisen osaamista ja laatua asiakassuhteissa
• Ei jonoteta – otetaan koppi ja kuljetaan rinnalla, autetaan 

kokonaisvaltaisesti 
• Vanhemmuuden tuki – verkko, josta yksikään lapsi, nuori tai 

perhe ei tipu
• Vertaisryhmien käyttö - tutkitusti vaikuttavaa ja 

kustannustehokasta 
• Perhekeskusmalli, ryhmäneuvolat 
• Tukihenkilötoiminta
• Keskusteluapu
• Matalan kynnyksen paikkoja 
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Mitä kärkihankkeella?

• Sektorirajat ylittäviä työmuotoja

• Lasten- ja nuorisopsykiatrian ja vaativan lastensuojelun 
integraatio käytäntöön - järjestöt mukaan 

• Tuotetaan palvelukokonaisuuksia esim. eropalvelut

• Palveluketjut kuntoon 

• Mietitään kärkihankkeen avulla miten erityisosaamista 
vaativat kuntien ja järjestöjen palvelut taittuvat soteen. 
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Kudotaan verkko yhdessä

• Järjestöillä innostusta ja kiinnostusta yhteistyöhön – mukaan 
suunnittelemaan

• Runsaasti tehokkaita työmuotoja ja toimintoja 

• Paljon erityisosaamista ja kykyä toteuttaa 

• Joustava ja nopea innovaatioalusta omasta perustehtävästä 
käsin

• Ryhdytään tekemään ja uskalletaan peruuttaa

• Järjestöt pitävät välttämättömänä kokemusasiantuntijoiden 
kuulemista 

• Mitä kiitetään ja kuka kiittää


