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Hyvin toimiva yhteistyö

Varsinaissuomalaisten asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden kysymykset, 
arjen turvallisuus ja toimivat palvelut ovat kuntien, Varhan ja järjestöjen 
yhteinen asia.

• Asiakaslähtöiset ja toimivat palvelut

• Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

• Alueiden ja kuntien elinvoiman vahvistaminen

Hyvin toimivan yhteistyön kannalta on tärkeää: 

• Tunnemme toisemme riittävän hyvin, myös henkilötasolla

• Keskinäinen luottamus, että tiedämme ja ymmärrämme mitä tavoitteita eri 
osapuolilla on ja mitkä ovat yhdessä sopimamme tavoitteet.

• Sitoudumme yhteistyöhön, sitoutuminen tapahtuu silloin kun osapuolet 
tuntevat ja tietävät, että jokainen voi hyötyä yhteistyöstä. 
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Avustushaku 2023 (LUONNOS) 

• Aluehallitus päätti 14.6. järjestöavustusten periaatteet vuodelle 2023

• Suunnitelma aikataulusta: 
• 25.10. aluehallitus päättää: avustusten myöntämisohjeet ja hakuaikataulu 
• 26.10. - 11.11. avustushaku on auki (2,5 viikkoa)
• 20.12.2022 aluehallitus päättää vuoden 2023 avustuksista
• 1/2023 avustusten maksatus järjestöille

• Avustushakemus tehdään Webropol -järjestelmällä
• Järjestöjen alatyöryhmälle kommentoitavaksi Minnan kautta

• Avustuspäätösten toimeenpano on ehdollinen suhteessa HVAn 
talousarvioon varattuun määrärahaan.

➢Toiveena on, että avustushakemuksia jätetään mahdollisimman nopeasti.



HVAn avustuksista

• HVA avustaa niitä järjestöjä, joiden toiminta tukee ja täydentää HVAn 
lakisääteistä tehtävää eli sosiaali- ja terveyspalveluita sekä 
pelastuspalveluita. 

• Kysymyksessä on siirtymävaiheen avustustoiminta. Turvataan sosiaali-
ja terveysjärjestöjen toimintaedellytykset siirtymävaiheessa. 

• HVAn toiminta-avustukset kohdentuvat vuonna 2023 niihin järjestöihin, 
joita kuntaorganisaatiot ovat avustaneet. 

• Olemassa olevan toiminnan avustaminen (avustuksen suuruus ja 
laajuus, ei uutta toimintaa tai uusia avustettavia toimijoita)

• Avustusta hakevan järjestön tai yhdistyksen toiminnan tulee olla 
dokumentoitua vähintään vuoden ajalta.



HVAn avustuksista

• Myöhemmin, kun hyvinvointialueen strategia ja 
hyvinvointisuunnitelma sekä niiden tavoitteet ovat valmistuneet, 
hyvinvointialueen myöntämät avustukset painottuvat niiden 
mukaisesti.

• Avustukset jakautuvat toiminta-avustuksiin sekä 
kumppanuusavustuksiin. Molemmissa on samat kriteerit.

• Avustus on aina harkinnanvarainen. 

• Hyvinvointialueen järjestöavustusten lisäksi kunnat voivat myöntää 
avustuksia järjestöille omien kriteeriensä ja harkintansa mukaan.



HVAn avustama toiminta

• Potilasjärjestöjen kohderyhmilleen tarjoama toiminta
• mm. vertaistuki, asiantuntija-apu, ensitieto kohderyhmilleen, kohderyhmä liittyy 

diagnoosiin.

• Lastensuojeluun kiinteästi kuuluva toiminta
• mm. tukihenkilötoiminta (pois lukien Ystäväksi maahanmuuttajaäidille), 

lastenhoitotoiminta, lastensuojelun ennalta ehkäisevä työ, lähisuhdeväkivallan 
ehkäisy, alueellisen perhekeskuksen kohtaamispaikka.

• Mielenterveys- ja päihdepalveluihin kiinteästi kuuluva toiminta
• mm. kohtaamispaikat, vertaisryhmätoiminta, päivätoiminta, kriisityö, liittyy 

diagnoosiin.

• Vammaispalveluihin kiinteästi kuuluva toiminta
• mm. vertaistukitoiminta, vapaaehtoinen avustajatoiminta, esteetön 

kohtaamispaikka, jäsenistön virkistystoiminta.



HVAn avustama toiminta

• Ikääntyneiden palveluihin kiinteästi kuuluva toiminta
• mm. löytävä vanhustyö, muistisairaiden päivätoiminta, muistineuvola, 

veteraanien ja heidän puolisoidensa avustaminen, ystävätoiminta.

• Muu SOTE-palvelutuotantoa turvaava toiminta
• mm. omaishoitokeskus, ensiapuryhmätoiminta, mikäli tukee sote-

palvelutuotantoa valmiusryhmänä (ei pelkkä harrastustoiminta), 
nuorten turvatalo, kuntouttava työtoiminta, terveysneuvonta.

• Aluepelastuslaitoksen myöntämät avustukset (VAPEPA, Meripelastus)
• Aluepelastuslaitoksen myöntämät avustukset siirtyvät sellaisenaan 

hyvinvointialueelle. 



Järjestöjen käytössä olevat tilat 2023

• Hyvinvointialue luovuttaa hallinnassaan olevia (joko omistamiaan tai 
vuokraamiaan) tiloja maksutta järjestöjen käyttöön lähtökohtaisesti 
siten kun kunnat ovat antaneet, riippumatta järjestön statuksesta eli 
siitä, avustaako hyvinvointialue vai kunta järjestöä muuten 
taloudellisesti.

• Hyvinvointialue toivoo kuntien toimivan samoin, mutta kunnat tekevät 
päätökset asiassa itsenäisesti.



Kysymyksiä

1. Mitkä rahoitukset jäävät kunnalle? Mitkä siirtyvät maakunnalle ja mistä niitä 
sieltä haetaan? → kts. esitys edellä

2. Mikä on vuoden 2023 hyvinvointialueen järjestöavustusten hakuaikataulu? 
→ kts. esitys edellä

3. Rahoittaako hyvinvointialue järjestöjen kehittämishankkeita? 
→ Toiminta-avustuksia myönnetään säännöllisen toiminnan tukemiseen, 
kumppanuusavustuksen tarkoituksena on kehittää yhdessä palveluja ja 
hyte-toimintoja.

4. Jos palkkatukiuudistus esityksen mukaisesti toteutuu, tuleeko kunta 
/hyvinvointialue taloudellisesti vastaan, jotta järjestöjen 
toimintaedellytykset pysyvät palveluiden järjestämisessa ja 
pitkäaikasityöttömien sekä osatyökykyisten työllistämisessa? 
→ Tätä ei ole vielä tässä vaiheessa pohdittu. Avustuskriteerit muokkautuvat 
jatkossa.



Kysymyksiä

5. VPKn nuorisotoiminta, kuuluuko nuorisotoiminnan avustus jatkossa 
kuntien vastuulle kuten nyt vai siirtyykö ne hyvinvointialueelle? 
→ Aluepelastuslaitoksen myöntämät avustukset siirtyvät 
sellaisenaan hyvinvointialueelle. VPKn nuorisotoiminta on sisällytetty 
Alpen sopimuspalokuntasopimukseen (sopimuspalokunta-
Pelastuslaitos) ja nuoriso-osastotoiminnasta maksetaan tietty 
korvaus. Kyseessä on kokonaissopimus, joka pitää sisällään kaikki ko. 
sopimuspalokunnan tärkeimmät elementit. Ilmeisesti kyseinen 
sopimuspalokunta on hakenut avustusta myös kunnalta 
nuorisotoiminnan pyörittämiseen→ avustusta voi jatkossa hakea 
myös kunnalta, avustuksen myöntäminen kunnan harkinnassa.


