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Yhteistyösopimus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
sote-muutostuki 2021-2023
SOSTE:n koordinoima hallinnollinen ja 
valtakunnallinen työ  

• SOSTE

Muiden sopimusosapuolten 
toteuttamaan alueelliseen työ

• Ejy ry 
• Satakunnan yhteisökeskus 
• Artteli-kumppanuusyhdistys ry
• Lapin sosiaali- ja 

terveysturvayhdistys ry
• Kymen-Karjalan sosiaali- ja 

terveysturva ry
• Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys 

ry
• Pohjois-Karjalan 

Sosiaaliturvayhdistys ry



Tavoitteet

• järjestöjen rooli ja toimijaverkostot kuntien ja maakuntien kumppanina kansalaisten 
sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ovat vakiintuneet

• järjestötoiminnan merkitys sote-palvelutuotannon ja hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen liittymäpinnoilla on selkiytynyt

• järjestöjen tietojohtamista ja toiminnan näkyväksi tekemistä on vahvistettu tukemalla 
kansallisen tietopohjan yhdenmukaistamista ja järjestötoimijoiden 
vaikuttavuusosaamista 



Organisointi ja resurssit

• Hankkeen johtamista koordinoi ohjausryhmä. Kukin sopimuksen osapuoli ja 
STEA nimeävät yhden jäsenen ohjausryhmään. SOSTE nimeää ohjausryhmän 
puheenjohtajan.

• Hankkeen toteuttamisen edellyttämä henkilöstöresurssi on 10 työntekijää. 
SOSTE palkkaa hankkeeseen kolme työntekijää, muut osapuolet yhteensä 
seitsemän työntekijää.

• SOSTE hakee STEA:lta valtionavustusta kolmen työntekijän palkkaamiseen. 
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry hakee STEA:lta valtionavustusta 
seitsemän työntekijän palkkaamiseen. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry 
tekee tarvittavat avustuksen siirtosopimukset hankkeen työntekijöiden 
työnantajina toimivien yhdistysten kanssa.
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Järjestämislaki 6 ja 7 §
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Kunnan on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. 

Kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisestä siltä osin, kun tämä tehtävä kytkeytyy kunnan 
muihin lakisääteisiin tehtäviin.

Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat 
toimenpiteet. Sen on arvioitava ennakkoon ja otettava huomioon 
päätöstensä vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen 
väestöryhmittäin. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Kunnan on nimettävä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho. 

6 § Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen kunnassa 
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Kunnan on seurattava kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja 
terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja 
väestöryhmittäin. 
Sen on raportoitava kuntalaisten hyvinvoinnista ja 
terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista 
toimenpiteistä kunnanvaltuustolle vuosittain. 

Lisäksi kunnan on valmisteltava valtuustolle 
valtuustokausittain hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 
edellä mainituista asioista. 

Sen on toimitettava hyvinvointikertomus ja - suunnitelma 
hyvinvointialueelle ja julkaistava se julkisessa tietoverkossa. 
Kunnan on toimittava hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ja 
tuettava sitä asiantuntemuksellaan. 
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Lisäksi kunnan on tehtävä hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä yhteistyötä 
kunnassa toimivien hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistyötä tekevien muiden julkisten 
toimijoiden, yksityisten yritysten ja 
yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Sen on myös edistettävä hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen 
toimintaedellytyksiä ja 
vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä.
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Hyvinvointialueen on edistettävä asukkaidensa 
hyvinvointia ja terveyttä. 
Hyvinvointialueella on ensisijainen vastuu 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin, 
kun tämä tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen 
muihin lakisääteisiin tehtäviin. Hyvinvointialueen on 
strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä 
tavoitteita tukevat toimenpiteet. Sen on arvioitava 
ennakkoon ja otettava huomioon päätöstensä 
vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen 
väestöryhmittäin. 

7 § Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen hyvinvointialueella 
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Hyvinvointialueen on nimettävä hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen vastuutaho. 
Hyvinvointialueen on seurattava asukkaittensa elinoloja, 
hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä 
alueittain ja väestöryhmittäin. Sen on raportoitava 
asukkaidensa hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin 
vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä 
aluevaltuustolle vuosittain. 
Lisäksi hyvinvointialueen on valmisteltava valtuustolle 
valtuustokausittain alueellinen hyvinvointikertomus ja 
-suunnitelma edellä mainituista asioista. 
Hyvinvointialue laatii hyvinvointikertomuksen ja -
suunnitelman yhteistyössä alueen kuntien kanssa. 
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Sen on julkaistava hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 
julkisessa tietoverkossa. Hyvinvointialueen on toimittava 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä 
alueen kuntien kanssa ja tuettava niitä 
asiantuntemuksellaan. 

Lisäksi hyvinvointialueen on tehtävä hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisessä yhteistyötä 
hyvinvointialueen alueella toimivien hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden 
julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja 
yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.
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Sen on myös edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistyötä tekevien järjestöjen 
toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
Hyvinvointialueen on neuvoteltava vähintään 
vuosittain yhdessä alueen kuntien sekä muiden 
edellä mainittujen hyvinvointialueen alueella 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien 
toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, 
yhteistyöstä ja seurannasta.

Sen lisäksi, mitä edellä tässä pykälässä säädetään, kukin 
Uudenmaan hyvinvointialue laatii hyvinvointikertomuksen 
ja -suunnitelman yhteistyössä HUS-yhtymän kanssa.
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Lähde: Pekka Puustinen: 

Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen sote-

maakunnissa
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Kiitos


