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▶Maakunta- ja sote-uudistuksen 
valmistelu lopetettiin 8.3.2019

▶Samana päivänä Juha Sipilä jätti 
hallituksensa eronpyynnön

▶Toimitusministeristö ei tee poliittisia 
päätöksiä

▶Eduskuntavaalit 14.4.2019

SOTE-uudistus
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▶Uusimaa2019-hanke jatkuu kesäkuun 
loppuun

▶Silta-malli
▶Dokumentoidaan valmistelun 

aikana tehty työ
▶Keskitytään kokonaisuuksiin, joista 

on hyötyä jo nykytilanteessa 
▶Järjestöjen kehittäjäryhmä ja 

asiantuntijapooli jatkavat toimintaa 
ainakin kevään ajan

Uusimaa
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▶Järjestöjen edustajilla mahdollisuus 
ilmoittautua asiantuntijapooliin

▶ Ilmoittautumislinkki: 
https://link.webropolsurveys.com/S/
B5AD26CDE6EABD0A

▶ Seuraava asiantuntijapoolin 
tapaaminen 11.4.

Asiantuntijapooli
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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 €

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Uusimaa 1 655 624 asukasta (Tilastokeskus 31.12.2017)Helsinkiläiset 643 000 asukasta, heille kohdentuu 70 000 000 euroa, eli 108 e/asukasMuut uusmaalaiset 1 012624 asukasta, heille kohdentuu 20 761 600 euroa, eli 20,50 euroa/asukas, pyöristettynä 21 euroa.



Tilat tärkeä tukimuoto järjestöille
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▶Merkittävä osa järjestöille suunnatusta tuesta
▶ Useat kunnat eivät pystyneet erittelemään tilojen arvoa 

avustuksistaan.
▶ Liikuntatilat
▶ Tilat tapahtumia, kursseja ja leirejä varten
▶ Tilat usein maksutta alle 18-vuotaiden toimintaan
▶ Tilamaksut subventoituja
▶ Tilatuet vaihtelevat kunnan koosta riippuen, esim.:

▶ Vantaa 10 000 000 euroa
▶ Vihti 100 000 euroa
▶ Pukkila 7000 euroa

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Lähes kaikki Uudenmaan kunnat luovuttavat tiloja järjestöjen käyttöön joka maksutta tai maksua vastaan. Käytäntöjä on lukuisia eikä huomattava määrä vastaajista pystynyt raportoimaan tiettyä arvoa tilatuelle. Tästä syystä tilatuet on jätetty taulukoista pois. Tilatuet ovat kuitenkin yksi merkittävimmistä kuntien järjestötukimuodoista ja muodostavat huomattavan osan kokonaisuudesta. Vantaalla tilojen käytön tuki subventoituina tilahintoina on noin 10 miljoonaa euroa, Vihdissä tiloja tuetaan arviolta 100 000 eurolla ja pienessä Pukkilassakin seurantalot on vapautettu kiinteistöverosta ja muita tilatukia annetaan noin 7000 euron arvosta. Tyypillisin tapa tukea järjestöä on luovuttaa seuroille liikuntatiloja käyttöön. Järjestöt saavat kunnan tiloja käyttöönsä usein myös tapahtumia, kursseja ja leirejä varten. Maksukäytännöt vaihtelivat kunnittain ja toimialojen välillä. Koulujen liikuntasalit olivat usein maksuttomia seuroille, toisinaan maksuttomuus koskee alle 18-vuotiaille suunnattua toimintaa. Muutenkin tilamaksut ovat usein subventoituja. Loviisassa sote-järjestöjen ainoa tukimuoto on kaupungin tarjoama kumppanuustalo. 



▶ 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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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Toive selkeästä työnjaosta ja säännöistä (myös hyte/sote-rajapinta).Tulkittavissa kuntien vastauksista, että järjestöjen toimiminen kunnan alueella on tärkeää, ja ne halutaan pitää sieltä. Rahoitus jatkunee entisellään, eli niitä ei olla syysämässä suoraan maakunnalle.Järjestötukien läpinäkyvyys: Lohja, Porvoo ovat ainakin panostaneet tähän. Monet kunnat kertoivat myös, että tarve lisätä järjestötukien hakuprosessien läpinäkyvyyttä ja selkeyttä on kasvanut ja tähän on jo puututtu tai puututaan.”Sote- ja maakuntauudistuksen arvioidaan toteutuessaan tuovan jonkin verran muutoksia kuntien järjestöyhteistyöhön ja tukiin. Etenkin työnjaon ja vastuiden selkeyttämistä kaivattiin, jos maakunta vastaa jatkossa sotesta ja kunnille jää hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tämä on tärkeää sekä kuntien että järjestöjen näkökulmasta. Huomiota sai myös se, että sote-sektorilta yhteyshenkilöt siirtyvät mahdollisesti maakunnan palvelukseen. Merkittävää on, että kunnat ovat jatkossakin halukkaita tekemään tiivistä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Järjestöjen työ halutaan jatkossakin pitää lähellä kuntalaisia ja kehittää yhdyspintatyötä, ja tähän toivottiin myös maakunnan sitoutuvan. Monet kunnat kertoivat myös, että tarve lisätä järjestötukien hakuprosessien läpinäkyvyyttä ja selkeyttä on kasvanut ja tähän on jo puututtu tai puututaan.



▶ 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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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Vastuu järjestöyhteistyöstä sisällytetty työnkuvaanJoissain kunnissa erillinen järjestöyhteistyön koordinaattoriUusmaalaisissa kunnissa järjestöyhteistyö on järjestetty eri tavoin. Pääosassa kunnista  ei ole yhtä koko kunnan järjestöyhteistyöstä vastaavaa tai sitä koordinoivaa henkilöä.  Näitä kuntia olivat Askola, Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Karkkila, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Loviisa, Nurmijärvi, Pornainen, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula ja Vihti.Kunnissa, joissa järjestöyhteistyötä koordinoivaa henkilöä ei ole, on järjestöyhteistyö hajautettu eri toimialoille ja useisiin yksiköihin, jotka tekevät järjestöyhteistyötä omaa toim012intaansa lähellä olevien järjestöjen kanssa. Tällöin kunnissa on toimialakohtaisesti tietty henkilö, joka vastaa järjestöyhteistyöstä. Osa heistä myös solmii yhteistyösopimuksia omaa toimialaansa lähellä olevien järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Vaikkei nimettyä järjestöyhdyshenkilöä kunnassa ole, saattaa järjestöille olla selkeää keiden puoleen kunnassa kääntyvät.  Järjestöyhteyshenkilö voi olla myös nimetty koko kunnan järjestöyhteistyöstä vastaava henkilö(-t) tai kunnasta löytyy selkeä vastuutaho koko kunnan järjestöyhteistyölle. Näin oli kuudessa uusmaalaisessa kunnassa. Koko kunnan järjestöyhteistyö oli tällöin nimetty tehtäväksi esimerkiksi kulttuuri- ja kurssisuunnittelijalle, hyvinvointikoordinaattorille, sivistystoimenjohtajalle tai vapaa-aikakoordinaattorille. Järjestöyhteistyö saattoi kohdentua myös useammalle henkilölle, kuten esimerkiksi Porvoossa. Kaupungissa hyte- ja vapaaehtoistyön koordinaattorit, kehittämispäällikkö, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelupäällikkö ja nuorisopalvelupäällikkö vastasivat yhteistyötä. Vantaalla taas kaupunki koordinoi vapaaehtoistoimintaa ja kaupunkitasoisesta koordinoinnista vastaa Kuntalaispalvelut. Uusmaalaisissa kunnissa ei monessakaan ollut järjestöstrategiaa mutta kuntien strategioissa  esimerkiksi Helsingissä ja Tuusulassa oli mainintoja järjestöyhteistyöstä.  Järjestö- tai yhdistysohjelma on kehitteillä kahdessa uusimaalaisessa kunnassa:   Vantaalla ja Lohjalla. Vantaalla on aloitettu järjestöohjelman valmistelu vuonna 2018 yhdessä järjestötoimijoiden kanssa. Lohjan kaupungissa on kehitteillä yhdistysohjelma yhteistyössä alueen järjestötoimijoiden ja järjestöjen järjestö Apuomenan kanssa.(Espoossa on käynnistymässä kumppanuusfoorumin suunnittelu yhteistyössä järjestöjen kanssa, mutta järjestöstrategiaa ei ole kehitteillä. Mäntsälässä on tehty jonkinlaista pohjatyötä Mäntsälän vapaaehtoistukiyhdistys ry:n toimesta järjestö-kunta -yhteistyön pohjustamiseksi mutta kirjallista järjestöstrategiaa ei ole olemassa.)  Tähän olisi varmaankin syytä nostaa myös sitä, miten järjestöyhteistyö näkyy kuntien strategioissa ylipäätään. Taisi olla useampia kuntia, jotka korostivat strategiassaan järjestöyhteistyötä, vaikka niillä ei erillisiä järjestöohjelmia ole tehty. 



▶ 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). 

Hyvinvointikertomustieto
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kuntien hyvinvointikertomukset ovat kuvauksia kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä. Kunnissa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain. Hyvinvointikertomus on kunnan johtamisen strateginen työkalu, joka ohjaa kunnan hyvinvointipolitiikkaa. Sen avulla voidaan perustella päätöksiä, priorisoida toimenpiteitä ja ohjata resurssien käyttöä. Hyvinvointikertomus on paitsi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, myös seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Nykyinen terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnat valmistelemaan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa. Maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä esitetyssä laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä maakunnan on puolestaan valmisteltava valtuustokausittain alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma. Samoin kuin kunnissa, maakunnassa hyvinvointikertomus ja -suunnitelma ohjaavat toimenpiteitä ja resurssien käyttöä. Kahdeksen kuntaa kerää tietoja hyvinvointikertomukseen järjestöiltä: ( Askola, Hyvinkää, Lapinjärvi, Loviisa, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pukkila ja Vantaa)Järjestöt mukana seurannassa ja arvioinnissa Kolmessa kunnassa (Loviisa, Pukkila, Vantaa) järjestöt ovat mukana myös hyvinvointikertomusprosessiin sisällöntuotannossa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Lisäksi Loviisassa ja Pukkilassa järjestöt osallistuvat lisäksi myös hyvinvointikertomusprosessin seurantaan.  Järjestöt entistä vahvemmin mukaan työstämässä hyvinvointikertomuksia Kartoituksen aikana kolmessa kunnassa hyvinvointikertomusta ja sen työstämisprosessia oltiin päivittämässä.  Nämä kunnat olivat Hanko, Helsinki sekä Lohja, jossa kertomus ehdittiin päivittää Kumajan raportin kirjoitusaikana. Helsingin vastauksessa todettiin, että jatkossa kaupunki tuottaa laajan hyvinvointikertomuksen, joka kytkeytyy tilastotietoon ja talouden suunnitteluun. Pukkilassa järjestöjen osallistumista hyvinvointikertomuksen valmisteluun on juuri lisätty.  Mäntsälässä ja Tuusulassa on tavoitteena osallistaa järjestöjä jatkossa enemmän hyvinvointikertomustyöhön, kun Mäntsälä aloittaa järjestötiedon keräämisen vuodesta 2019 alkaen ja tavoitteena on, että yhdistykset osallistuvat koko hyvinvointiprosessiin. Tavoitteena on toisiaan täydentävät toiminnot kunnassa. Tuusulassa vuosien 2017-2021 hyvinvointisuunnitelmaan osallistetaan myös 3. ja 4. sektorin toimijat. Kerava ja Porvoo arvioivat vastauksissaan, että tulevaisuudessa järjestöillä on mahdollisuus osallistua hyvinvointikertomuksen valmisteluprosessiin enemmänkin, lähinnä seurannan ja arvioinnin näkökulmasta.



Maku.fi ja siitä 
eteenpäin



Makufi-projektin 2-vaiheen ratkaisut 
toistaiseksi jäissä
• Makufi-versio 2.0
• Palvelupolut
• Palvelukuvaukset
• Kohderyhmät
• 2-tason navigaation yhteiset linjaukset
• Integroituminen palveluiden vertailuun ja palv.valintaan
• Kansalaisen Suomi.fi-tunnistautuminen
• Työntekijän tunnistautuminen (Vimana IdM)
• Yhteystietojen hallinta



Mitä Makufi’sta jäi käteen?
KIITETTÄVÄÄ
• Valtakunnallinen yhteistyö 

(kärkimaakunnat, Vimana, 
Kuntaliitto, VRK ym.) toimi hyvin ja 
oli erittäin hedelmällistä

• Vimanan asiantuntijuus teknisten 
puitteiden luomisessa sekä 
kilpailutuksen toteuttamisessa 
erittäin onnistunutta => aikaa 
säästyi 

• Tuotoksina syntyivät yhdessä 
hyväksytty konsepti, 
vaatimusmäärittely ym.

• Opimme toisiltamme paljon
• Kontakteja syntyi ja niitä jokaisen 

kannattaa jatkossakin hyödyntää 

OPPEJA
• Skype-yhteistyö toimii, mutta ei ole 

kovinkaan ketterää => kasvokkais-
tapaamiset ovat myös tärkeitä ja niille 
pitää varata aikaa

• Järjestelmälliseen dokumentointiin ja 
projektinhallintaan täytyy panostaa 
(hallinnointitarve)

• Odotetaanko seuraavalla kerralla 
lakien voimaantuloa 



Sanastotyö merkityksellistä jatkokehityksessä

• Sosiaali- ja terveyspalveluissa suurin asiakaspaine ja kriittisimmät palvelutarpeet: 
siitä aloitettaneen, jos työ jatkuu 

• Yhtenäisellä ja ymmärrettävällä sanastolla parannetaan palveluiden saatavuutta, 
saavutettavuutta ja mielikuvaa

• Sanastotyö koskee verkkopalveluissa
• palvelulajittelua: miten ryhmittelemme palvelut mm. navigaatioon (esim. sosiaalipalvelut)
• palvelunimiä: ovatko yhtenevät eri tuottajien kesken, ymmärtääkö asiakas mitä ao. palvelu 

sisältää (esim. hammashoito)
• vrt. PTV: saammeko sieltä ”palveluhakemiston”

• kohderyhmiä ja ilmiölähtöisyyttä: puhutammeko yhdenvertaisesti, käsittelemmekö samoja 
ilmiöitä (esim. vanhus, odotus)

• vastuualueita, osaamisia: löytyykö tietoa metasanojen avulla silloinkin, kun sille ei ole 
palvelua (esim. imetys, uhmaikä) 

• toimintojen nimityksiä: miten ohjaamme asiakasta yhtenäisesti palveluihin (esim. eAsiointi, 
digipalvelu, palveluhakemisto, hampurilaisvalikko, mobiili) 

• sisällöntuotantotapoja: sinutellaanko vai ei, mennäänkö asiaan lyhyesti vai pitkästi (esim. 
Uusi reseptisi Omakannassa, Kirjaudu asiointitilillesi)



Palveluhaettavuuden kehittäminen myös 
todella tärkeää

Hakuesimerkki:
Äitiysneuvola

X-kunta

Toimipaikan 
katuosoite

(postin 
toimituspaikka)

Toimipaikan 
sijainti kartalla

Toimipaikan oma 
verkkosivuosoite

Kerrostieto, 
aukioloajat

Neuvolassa 
työskentelevät 

henkilöt

Neuvolassa 
tuotettavat 
palvelut tai 

vastuualueet

Esteettömyys-
tiedot

Puhelinnumerot, 
sp.osoitteet

Ajanvaraus ja 
muu asiointi

Nyt näitä tietoja 
ylläpidetään:

Yhteystietojärjestelmissä
Toimipaikkarekistereissä

HR-järjestelmissä
AD-järjestelmissä

Asiointijärjestelmissä
Paikkatietojärjestelmissä

Soterissa
Palvelutietovarannossa

ja missä muualla???



Järjestötiedon 
kerääminen



▶Yleiskuvaus siitä, mitä kaikkea 
järjestöt tekevät
▶Kohderyhmät

▶Työ aloitetaan 8.4. työpajalla 
▶Pohjalla Varsinais-Suomessa 

toteutettu toiminnankuvaus, jota 
muokataan vastaamaan Uudenmaan 
tilannetta

Sote-järjestöjen hyte-
toiminnot
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Kokoaa kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa yhdelle sivustolle
www.uusimaalaiset.fi

Aino Yrjänä, EJY ry 24.1.2019
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