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Järjestö 2.0: mukana muutoksessa –avustusohjelma 
yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa  
toimintaympäristössä

- 17 maakunnallista hanketta (1,7 milj.euroa) ja 

Päämääränä

- Vahvistaa järjestöjen roolin ja toimijaverkostojen muodostumista 
sote- ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena. 

- Toiminnan tuloksena kaikissa maakunnissa on järjestöjen 
yhteistyöverkosto ja järjestöjen työ nähdään osana maakuntien 
toimintaa



Järjestö 2.0: mukana muutoksessa –avustusohjelma 
yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa  
toimintaympäristössä

seitsemän digihanketta (500 tuhatta euroa)

Tukea kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia 
osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa.



SOSTE KOORDINOI JA TUKEE

• Verkostoitumisessa

• Vaikuttamistoiminnassa

• Tiedontuotannossa

• Viestinnässä 

• Arvioinnissa



Maakunnalliset hankkeet



Hankkeen päätyttyä

• Järjestöt toimivat monimuotoisena älykkäänä verkostona 
kumppaneidensa kanssa

• Jokaisessa maakunnassa on järjestöt osallistavien rakenteiden 
kokonaisuus

• Järjestöt osaavat toimia vaikuttavasti maakunnan alueen 
osallistavissa  rakenteissa

• Järjestöillä on kuntien ja maakuntien mahdollistamat 
toimintaedellytykset kansalaistoimintaan, järjestölähtöiseen 
auttamistyöhön ja palvelutoimintaan

• Järjestöt vastaavat toiminnallaan muuttuneen toimintaympäristön 
haasteisiin



Vuosittaiset tilanne- ja tuloksellisuuskartoitukset
Seurattavat tavoitteet

1. Maakunnassamme on maakunnallinen sote- ja hyvinvointialan järjestöjen  
järjestöstrategia ja se on huomioitu osana maakuntastrategiaa

2. Maakunnassamme on järjestöjen ja maakunnan yhteistyörakenne

3. Maakunnassamme sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöt ovat mukana
tulevan maakunnan palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä

4. Miten sote- ja hyvinvointialan järjestöjen toimintaedellytykset ovat muuttuneet 
maakunnassanne viimeisen vuoden aikana?

5. Järjestö 2.0: mukana muutoksessa maakuntahanke on edustettuna järjestöjen 
kannalta keskeisissä maakunnallisissa rakenteissa



Tiedonkeruu
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SOSTEn jäsenjärjestöjen 
jäsenyhdistysten määrä 
maakunnittain

Järjestö 2.0 – järjestöt mukana muutoksessa

17 maakuntahanketta

7 digihanketta



Maakuntahankkeet kokoavat tietoa maakuntansa 
järjestöistä 

• 12/17 maakuntahanketta on jo koonnut tietoa maakuntansa 
järjestöistä – työ jatkuu

• Selvitetty mm seuraavia asioita:

✓ Millaisia järjestöjä maakunnassa on ja mitä ne tekevät

✓ Yhteistyön muodot: millaista yhteistyötä järjestöjen kesken, 
millaista yhteistyötä on julkisen toimijan kanssa, millaista 
yhteistyötä tulevaisuudessa halutaan, mitä pitäisi tehdä, että 
tulevaisuuden unelmavisioon päästään

✓ Miten maku & sote -muutos vaikuttaa järjestötoimintaan 

✓ Järjestöjen toimintaedellytykset



Tietoa hyödynnetään monin tavoin

• Omassa toiminnassa – aiemmin vastaavaa tietoa ei ole ollut 
olemassa – vuoropuhelussa järjestöjen kanssa

• Omien 2.0-tavoitteiden eteenpäin viemisessä (mm. työryhmät)

• Järjestöjen välisen yhteistyön kehittämisessä

• Tiedotuksessa 

• Tulevan järjestöstrategian valmistelussa 

• Vaikuttamistoiminnassa: Maakunnallinen järjestämissuunnitelma, 
kuntien hyte-työ, hyvinvointikertomukset, päättäjiin 
vaikuttaminen, vaalivaikuttaminen



Järjestöt mukana muutoksessa

https://www.innokyla.fi/web/tyotila5607
938

Järjestöt mukana muutoksessa –
facebook-sivu

M/S SOSTE 9.-10.10.2018

https://www.innokyla.fi/web/tyotila5607938


Kiitos! 


