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Yhteisö-
taloudessa 
vain TEM 
liikkeellä

Kunta- ja 
julkistalouden 
alijäämäisyys

Hyvät HO-
linjaukset –

toteutuksessa 
unohdettu

Tulevaisuuden 
sotekeskus-
ohjelma –
järjestöt?

Korona-
paketit ja 

yhteisötalous 
(TEM, BF, 

ELYt)

Viksut
vauhdissa: 

Vaikuttavuus-
kiihdyttämö

Hoivakriisi, 
hoitajapula, 

oligopolit

Ei myytävänä 
 osallisuus-

työryhmä 
perustettu
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-analyysi 

Helmikuussa 2020 tekemääni analyysia ei 
tarvitse juurikaan muuttaa, mutta monet 

kehityskulut ennakoitua rajumpia!



Miksi tämä(kin) hallitus unohti 
järjestöjen palvelutuotannon?
1. Tieto ja tilannekuva 

järjestöistä osana sote-
kokonaisuutta puuttuvat 

2. Hallitusohjelma on 
valitettavan pirstaleinen 
yhteisötalouden osalta

3. Kolmas sektori ja 
yhteisötalous asemoitu 
sekavasti valtion-
hallintoon

4. Yritykset käyttävät EU-
retoriikkaa hyödykseen, 
järjestöt eivät
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Mihin johti?
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Eilen selkeä linjaus!
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Yhteisötaloudelle laadittavana  EU:ssa uusi 
ohjelma – löytääkö Suomi uuden vaihteen?
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Erityisesti Sote-
järjestöjen / Socialan 
osakkaiden ominta 

aluetta



Järjestöistä yksi keskeinen osa 
pandemian jälkeistä jälleenrakennusta

• Skenaariot: Virus
1. Voitetaan
2. Siirretään
3. Hallitaan (rokotukset, lääkkeet, jäljitykset, täsmätoimet)
4. Ei voiteta eikä hallita (uusiutuu, muuntuu, aaltoilee)

• Futures Platformin (http://www.futuresplatform.com/) 
futuristit ovat luoneet tulevaisuudennäkymän maailmasta 
pandemian jälkeen. Järjestöjen kannalta tulevaisuuskuvissa 
esillä mm. (vrt. Socialan toiminta):
1. Kolmannen sektorin nousu palveluissa.
2. Alustatalous. 
3. Jakamistalous.
4. Verkkokaupan vahvistuminen.
5. Datan kulutus.
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Auttamisen ja yhteisöllisyyden 
uusi nousu?

• Järjestöjen toimintaa sopeutettu ketterästi mm. etäpalveluiksi, mutta 
osa toiminnassa mukana olevista joutunut ahdinkoon ilman 
kasvokkaisia palveluja.

• Auttamista kanavoitunut järjestöjen ulkopuolelle.
• Osa järjestöistä kanavoinut nopeasti uutta auttamishalua.
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Paine rakenteellisiin 
uudistuksiin kasvaa

• Poikkeusolojen purku on osoittanut, että aluehallintomme 
on huonosti johdettava himmelien himmeli (shpt, elyt, avit, 
maakuntaliitot, kuntayhtymät). Määrätietoisesti johdettu 
alueittainen purku vaikeaa – siksikin tarvitaan laaja 
maakuntauudistus.

• Julkistalouden romahdus vauhdittanee rakenteellisia 
uudistuksia, mukaan lukien sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistusta.

• Järjestöjen paikka maakunta- ja sote-uudistuksessa ei ole 
olla osa ongelmaa vaan osa ratkaisua. Järjestöjen ei tule 
tyytyä ylätason seurusteluun ja sopimuksiin vaan tärkeintä 
tarjota konkreettisia, kiinnostavia ja vaikuttavia, 
arkkitehtuuriin jäsennettyjä kokonaisuuksia:
1. Järjestelmätasolla tulisi (laajennetun) integraation lisäksi ajaa 

inkluusiota, joka on järjestöjen ja hyvinvointivaltion yhteinen 
missio.

2. Maakunnittain tulisi luoda, edistää ja vahvistaa kehittyviä 
asiakas- ja asiakasryhmälähtöisiä tuki-, palvelu- ja 
kuntoutuspolkuja.
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Paine uusiin ratkaisuihin kasvaa
• Eilen 14.5. julkistettiin Sosiaali- ja terveysjärjestöt uudistajina? Selvitys 

STEA-avusteisesta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta. 
• Järjestöjen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa on kohtuullisen 

paljon, mutta se on jäsentymätöntä ja heikosti asemoitunut 
strategisesti.

• Keskeinen tulevaisuuden kysymys on: Miten järjestöt palauttavat 
itselleen innovaatiojohtajuuden sote-alalla?

• Innovaatio on 
 uutuusarvoa sisältävää tietoa, toimintatapaa, palvelua tai muuta yhdistelmää, 

joilla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa, edistetään kansalaisten hyvinvointia 
ja terveyttä sekä osallisuutta ja toimijuutta ja/tai parannetaan palveluita tai 
palvelujärjestelmää. 

• Esillä caseina Socialan osakkaista mm. Valli, KVPS ja Nuorten Ystävät.
• Socialan kehittämistyö ESR-rahoituksella ja sen resepti on: 

1. Toiminta ja tavoitteenasettelu rakentuvat tutkittuun tietoon ja selvityksiin,
2. rakennetaan alusta alkaen korkeakouluyhteistyö ja 
3. asetetaan konkreettiseksi tavoitteeksi palveluiden kehittäminen 

yhteiskehittämisen kautta (co-creation) – kumppaneina paikalliset toimijat.
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Arviointi- ja avustusjaoston ja STM:n
tilaama selvitys julkistettiin 
14.5.2020



Viiden teesin 
toiminta-
ohjelman 

luonnostelua

1. Pandemiakriisin keskellä vahvistamme kansalaisten toivoa, osallisuutta ja toimijuutta
paikallisesti, alueellisesti ja verkossa. Näin siis vahvistamme kansalaisyhteiskuntaa ja 
sitä kautta kansalaisten, yhteisöjemme ja yhteiskuntamme selviytymiskykyä, 
resilienssiä.

2. Edellytämme, että hallitus laatii vihdoin yhteisötalouden kokonaisohjelman, joka lisää 
järjestöjen palvelutuotannon ja sen ansaintalogiikan tunnettuutta ja joka selkiyttää 
niiden asemaa politiikassa, hallinnossa ja lainsäädännössä.
• Vielä parempi: Brittien lailla meillä olisi lisäksi kansalaisyhteiskunnan ja yhteisötalouden ministeri 

valtioneuvoston kansliassa, uudistuva strateginen ohjelma ja toimenpiteiden koordinaatio.
• EU:n komissio on laatimassa yhteisötalouden toimintaohjelmaa eli Social Economy Action Plan’ia

avuksi jäsenvaltioille. Tämän kokousväen ideat Hanna Hauta-aholle 20.5. mennessä!

3. Nostamme järjestöinä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa integraatio-
tavoitteen rinnalle hyvinvointivaltion kanssa yhteisen inkluusiotavoitteen, minkä tulisi 
näkyä tulevaisuuden sote-keskusten arkkitehtuurissa.
• Yksi malli on työpaperissa Asiakaslähtöinen palvelupolkumalli tulevaisuuden sote-keskusten 

lähtökohdaksi (Niemelä & Kivipelto, THL 2019). Vrt. osallistavan sosiaaliturvan kokeilu. 
• Vahvistamme maakunnittain toimivaa yhteistyötä ns. hyte-järjestötoiminnan ja järjestöjen 

palvelutuotannon välille niin, että kansalaisia varten syntyy eheitä tuki- ja palveluketjuja.

4. Nostamme palvelutuotantojärjestöjen yhteistyön aivan uuteen tasoon ja laajuuteen, 
niin että hankintalain mukaista yhteisesiintymistä lisätään, tarjontaa 
monipuolistetaan, osaamista jaetaan ja skaalaetuja otetaan käyttöön – kaikki 
yhteiskehittämisen kautta esimerkiksi Alustapalvelu Socialan alustalla ja malleilla.
• Arvioimme olisiko syytä tehdä pandemiakehityksen vaihtoehtojen pohjalta esimerkiksi 3-4 

skenaariota hoiva- ja palvelumarkkinoiden kehityksestä ja palvelutuotantojärjestöjen 
tulevaisuudesta?

5. Löydämme järjestöjen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kautta vaikuttavia ja 
kustannustehokkaita uusia ratkaisuja, jotka osaltaan mahdollistavat erityisesti 
haavoittuvien ryhmien ja koko Suomen selviytymistä talouden romahduksen jälkeen 
(kohdat 1, 3 ja 4).
• Ks. tuore selvitys Ranta, T. ym (2020): Sosiaali- ja terveysjärjestöt uudistajina? STM.
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Uudistamme
hyvinvointi-

valtiota

Kehitämme 
vaikuttavia 
palveluita

Vahvistamme
kansalais-

yhteiskuntaa

Kuvion taustalla ajatus järjestöistä kansalais-
yhteiskunnan toimijoina, hyvinvointivaltion 

työparina ja vaihtoehtoisen ansaintalogiikan 
toimijoina talouselämässä (Niemelä: Järjestöt 

sote-Suomea rakentamassa, Kaks 2019).



Menestyksen 
tiekartta

Tieto, osaaminen

Osallistaminen

Verkostot

Visio&strategia
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