
Liite hyvinvointikertomukseen: Järjestöjen hyte-toiminnot Varsinais-Suomessa 

 

Varsinais-Suomessa on muiden maakuntien tapaan lukuisia erilaisia järjestöjä, joilla on hyvinvointia ja 

terveyttä edistävää toimintaa. Vuonna 2018 on järjestölähtöisten hyte-toimintojen listaus aloitettu sosiaali- 

ja terveysalan järjestöistä (= sote-järjestöt). Sote-järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa 

voidaan järjestetää ilman rahoitusta vapaaehtoistyönä, julkisen sektorin (pääasiassa kunnat) avustamana, 

Veikkauksen tuotoilla avustettuna, ostopalveluina tai asiakasmaksuin rahoitettuna. Sote-järjestöjen hyte-

toiminnot voivat olla hyvin paikallisia, kunnallisia, seutukunnallisia, maakunnallisia tai maakuntarajat 

ylittäviä. 

SOSTE ry:n (Suomen sosiaali ja terveys ry) tilastojen mukaan Varsinais-Suomessa olisi yli 800 sote-alan 

järjestöä. Näistä on monialajärjestöjä 147, lapsi- ja perhetyön järjestöjä 226, sairaus- ja vammajärjestöjä 101, 

ikääntyneiden järjestöjä 138, nuorisoalan järjestöjä 10, pelastusalan vapaaehtoisjärjestöjä 9, mielenterveys, 

päihde- ja riippuvuusjärjestöjä 44, yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöjä 122, omaisjärjestöjä 7 ja 

työllisyyden edistämisen ja työttömien järjestöjä 7. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen hyte-toiminnan kohderyhmänä voivat järjestöstä ja toiminnasta riippuen olla 

kaikki maakunnan asukkaat tai hyvinkin pieni erityisryhmä. Usein toiminta suunnataan tiettyyn erityistä tukea 

tarvitsevaan ihmisryhmään, esim. terveydellisessä tai sosiaalisessa riskiryhmissä olevat, syrjäytymisvaarassa 

olevat tai jo syrjäytyneet, pitkäaikaissairaat ja vammaiset henkilöt, omaiset, maahanmuuttajat, vanhukset, 

lapset ja nuoret, työelämän ulkopuolella olevat tai muut erityistä tukea tarvitsevat ihmisryhmät. Sote-

järjestöt tavoittavat usein sellaisia kohderyhmiä, jotka ovat jääneet syystä tai toisesta julkisten palvelujen 

ulkopuolelle tai tarvitsevat niitä täydentävää tukea.  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistää toimintaa Varsinais-Suomessa ovat mm: 

1. Matalan kynnyksen neuvonta, palvelunohjaus ja tukipalvelut, elintapaohjaus 

- puhelinpalvelut, nettiportaalit, kasvokkain tapahtuva neuvonta, liikkuvat palvelut, kotikäynnit 

- kurssit (esim. terveellinen ravitsemus, ensiapukurssit, viittomakielenkurssit, opaskoirakerho, 

riskiryhmien elintapaohjaus) ja leiritoiminta 

2. Vertaistukitoiminta 

- ammatillisesti tai vapaaehtoistyönä ohjatut vertaistukiryhmät, nettifoorumit 

3. Vapaaehtoistyön ja kansalaistoiminnan tuki 

- vapaaehtoisten kouluttaminen, virkistystoiminta ja tukeminen, esim. ystävätoiminta  

- järjestöjen ja niiden hyte-toiminnan tuki (”järjestöjen järjestöt”) 

4. Tukihenkilötoiminta (ammatillinen ja vapaaehtoispohjalta toimiva)  

5. Avoimet kohtaamispaikat eri kohderyhmille ja muut osallisuutta tukevat toiminnot  

6. Erityisryhmien toimintakykyä ja arjessa selviytymistä ylläpitävät toiminnalliset ryhmät 

7. Etsivä ja löytävä työ 

8. Kriisityö mielenterveyden vahvistamisen osalta 

- kriisien kärjistymisen ennaltaehkäisy, vapaaehtoistyönä ja ammatillisena työnä 

9. Hyte-asioihin liittyvät asiantuntijapalvelut eri sektoreille  

- esim. julkisen sektorin henkilöstön kouluttaminen 

- kokemusasiantuntija-koulutus ja -toiminta  

10. Tiedotustoiminta 

- lehdet, tiedotteet, kotisivut, materiaalin tuotanto, avoimet yleisötilaisuudet 

11. Hyte-asioihin liittyvä verkosto- ja kumppanuustyö 



12. Liikuntatoiminta, varsinkin erityisryhmien ohjattu liikunta 

13. Harrastus- ja kulttuuritoiminta, varsinkin erityisryhmille  

14. Virkistystoiminta 

- esim. kerhot, retket, matkat 

 

 

Edellä mainittujen lisäksi sote – alan järjestöillä on paljon merkittävää hyvinvointia ja terveyttä edistävää 

toimintaa sote- ja kasvupalveluiden yhdyspinnoilla. Tällaisia ovat esim. pitkäaikaissairaiden ensitieto-, 

sopeutumisvalmennus- ja päivätoiminta, omaishoitajien lomat, kuntouttava työtoiminta, ruokajako, 

lastenhoitajien koulutus ja välitys ja ensivastetoiminta. Lisäksi järjestöt voivat toimia kohderyhmänsä edun- 

ja oikeuksien valvojina. 

 


