
Järjestöavustuksista päätettyä 8/2022 
(lähde: sote-muutostuki SOSTE) 

• Ensimmäiset alueet ovat tehneet päätöksiä järjestöavustusten 
jakamisesta
• Kymenlaakso, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Lappi, Varsinais-Suomi, Päijät-

Häme

• Kymenlaakson malli valmis, muissa vielä hiotaan kriteereitä ja käytänteitä

• Yhdistäviä tekijöitä
• Avustettava järjestötoiminta on sote-palveluihin, hyteen ja turvallisuuteen 
”liittyvää”, ”tukevaa” ja ”täydentävää, joka palvelee hva:n strategiaa

• Yleishyödyllisyys, rajanveto ostopalveluihin

• Eroja
• Joissakin tarjolla vain kumppanuusavustus, toisissa useampia avustuslajeja

• Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa lueteltu avustettavia toiminta-
muotoja

• Päijät-Hämeessä avustukset kytketty osaksi järjestöyhteistyön mallia



Kumppanuussopimukset kriittinen asia

*Kuntien ja järjestöjen kumppanuuteen kuuluu järjestötoimintaa, jota kunnat 

rahoittavat kumppanuusavustuksilla, eivät ole ostopalveluja! 

*Kyse on toiminnasta, joka ei lakisääteistä, mutta lähellä palveluja

*Samaan toimintaan järjestö saa STEAlta avustusta ja osa rahoituksesta tulee 

nykyisin kunnalta. Toiminta pysyväisluonteista  jatkuvuus turvattava 2023-

ESIMERKKEJÄ

 Kriisikeskukset

 Klubitalot mielenterveyskuntoutujille, Tyttöjen talot

 Lähisuhdeväkivaltatyön avopalvelut

 Vauvaperheiden päiväryhmät ja päihdeäitien avomuo-

toinen tuki & etsivä työ odotus- ja vauvavaiheessa

 Päihdetyön matalan kynnyksen kohtaamispaikat
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Järjestöavustukset ja eurot

• Keväällä kuntien piti ilmoittaa järjestöavustustensa määrät 
VM:lle  huomioon HVA rahoituksessa

• Pohjana vuoden 2020 tilinpäätöksessä ja 2021 talousarviossa 
olleet järjestöavustusten euromäärät

• Osa kunnista ei ole ilmoittanut mitään!

• HVA 2022 talousarviossa järjestöavustusten määrä saattaa olla 
aikaisempia vuosia suurempi

• Varaus tulee näkyä HVA  ja kuntien talousarvioissa
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Hyvinvointialuestrategiat 
järjestöjen näkökulmasta



Hyvinvointialuestrategiat pääosin 
valmistelussa

• Hyväksyttyjä hyvinvointialuestrategioita: Pohjois-Pohjanmaa 
5/22, Keski-Suomi 6/22, Päivät-Häme 6/22 ja Keski-Pohjanmaa 
6/22

• Lausunnoilla tai kommenteille eri toimielimissä: Vantaa-
Kerava, Keski-Uusimaa, Pohjois-Karjala

• Valmistelussa loput hyvinvointialueet ja hyvin eri vaiheissa

 Järjestöjen osaaminen ja kumppanuus näkyviin kaikissa!
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Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen



Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä 612/2021 7§

”Hyvinvointialueen on neuvoteltava vähintään kerran 
vuodessa yhdessä alueensa kuntien sekä muiden edellä 
tässä momentissa mainittujen hyvinvointialueen alueella 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien 
toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä 
koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja 
seurannasta.”

 Järjestöjen kriittistä päästä tuleviin hyte-neuvotteluihin: 
tavoitteet, sisällöt, työnjako, resurssit, arviointi
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Lopuksi



Tärkeimmät linkit järjestötiedon äärelle 

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/jarjestojen-sote-muutostuki-
jarjestot-ihmisen-tukena-sote-suomessa

https://www.verkostojarjestot.fi/sote-muutostuki/

https://www.soste.fi/jarjestojen-sote-muutostuki/

Valmisteluun kiinnittyvä järjestötieto elää hyvinvointialueiden 
valmistelun mukana (päivämäärät tai kk) – päivityksiä tehdään

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/jarjestojen-sote-muutostuki-jarjestot-ihmisen-tukena-sote-suomessa
https://www.verkostojarjestot.fi/sote-muutostuki/
https://www.soste.fi/jarjestojen-sote-muutostuki/


• Hyvinvointialueet eivät 
yksin pysty vastaamaan 
tuleviin haasteisiin -
järjestöt ovat tärkeä ja 
ohittamaton kumppani

•Mahdollisuuksien ikkuna 
auki hyvään yhteiseen 
työhön- käytetään se!

10

Etunimi Sukunimi

Riitta Särkelä


