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#ihmisensote

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
§6 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa
§7 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen hyvinvointialueella

Hyvinvointialueen ja kunnan

”on edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistyötä tekevien järjestöjen 
toimintaedellytyksiä ja 
vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä”

Säädöskohtaisissa 
perusteluissa järjestöjen 
toimintaedellytysten 
edistäminen tarkoittaa 
esimerkiksi
 toimitilojen 

luovuttamista 
järjestöjen käyttöön

 avustusten 
myöntämistä 
järjestöille

Laki: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210612
Säädöskohtaiset perustelut: https://soteuudistus.fi/documents/16650278/50979257/7+S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6skohtaiset+perustelut.pdf/ff9f1a99-de47-a3f8-b8d3-
adfdaa248ec1/7+S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6skohtaiset+perustelut.pdf?t=1608204433315

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210612
https://soteuudistus.fi/documents/16650278/50979257/7+S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6skohtaiset+perustelut.pdf/ff9f1a99-de47-a3f8-b8d3-adfdaa248ec1/7+S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6skohtaiset+perustelut.pdf?t=1608204433315


Järjestöjen sote-muutostuki

Toiminnan ja toimialan rajankäynti
• Sote-uudistus on korostetusti 

toimialauudistus
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on 

toimialarajat ylittävää toimintaa
• Mikä hyte liittyy soteen?

• Lain rajaus hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä: ”siltä osin kuin tämä tehtävä 
kytkeytyy kunnan/hyvinvointialueen muihin 
lakisääteisiin tehtäviin”

• Avustusten valmistelussa alueittain pohdittu 
ja määritelty tuetaanko järjestöavustuksilla 
toimintaa, toimijaa vai toimialaa



#ihmisensote

Järjestöjen avustusmallien
valmistelun tilanne 10/2022

Kartta: ©Tilastokeskus 2022 ja ©Kuntaliitto 2022

vd

Avustusmalli hyväksytty

Hyväksytty periaatteita, viimeistellään kriteereitä

Edistytty (tiedonkeruuta, luonnoksia)

Väliaikaisratkaisu vuodelle 2023

Valmistelu käynnissä



Järjestöjen sote-muutostuki

Järjestöavustuksista päätettyä
• Yhdistäviä tekijöitä

• Avustettava toiminta on sote-palveluihin, hyteen ja turvallisuuteen 
”liittyvää”, ”tukevaa”, ”edistävää” ja ”täydentävää” toimintaa, 
joka palvelee hyvinvointialueen strategisia tavoitteita

• Yleishyödyllisyys, rajanveto ostopalveluihin 
• Tukea myös toimitilojen muodossa
• Lähtökohtana, että kunnat edelleen avustavat järjestöjä

• Eroja
• Joissakin tarjolla vain kumppanuusavustus, toisissa useampia avustuslajeja
• Muutama alue määritellyt avustettavaa toimintaa luettelemalla toimintamuotoja
• Joillakin alueella avustaminen kytketään osaksi laajempaa järjestöyhteistyön mallia
• Avustusten kokonaissummassa suurta vaihtelua: 1€ - 5€ / asukas



Järjestöjen sote-muutostuki

Kulttuurihyvinvointityö 
hyvinvointialueiden avustusmalleissa
• Suora maininta kulttuurihyvinvointityöhön: 

• Keski-Suomen hyvinvointialueen järjestöyhteistyön asiakirjan luettelo 
tuettavasta toiminnasta: ”Sotepalveluihin kiinnittyvä erityisliikunta- ja 
kulttuurihyvinvointityö”

• Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen avustamisen periaatteita konkretisoiva 
luettelo: ”Kulttuurihyvinvointityö”

• Käytännössä kaikilla hyvinvointialueilla avustuskriteerit jättävät 
tilaa toimialarajat ylittävälle toiminnalle

• … kunhan se liittyy sote-palveluihin ja hyvinvointialueen strategisiin 
tavoitteisiin

• Rajoittavia yleisiä kriteereitä:
• Avustettavan toiminnan alueellinen kattavuus
• Vaatimukset muun rahoituksen hankkimisesta



Järjestöjen sote-muutostuki

Järjestöyhteistyön muotoutuminen vie vuosia
• Hyvinvointialueiden avustusmallit valmisteltu vauhdilla –

tulevina vuosina odotettavissa jatkokehittämistä
• Järjestöyhteistyön syventyminen kumppanuudeksi vie aikaa

• Monilla alueilla avustusten hakuaikataulu ei vielä tiedossa
• Hakuaika julkistettu:

• Varsinais-Suomi 27.10. – 11.11.2022
• Pohjois-Karjala 15.12.2022 – 22.1.2023
• Pohjois-Pohjanmaa 15.11.2022 – 14.12.2022
• Vantaa ja Kerava 24.11.2022 – 22.12.2022



Järjestöjen sote-muutostuen tilannekuva 10/2022 hyvinvointialueittain Innokylässä:
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/jarjestojen-sote-muutostuki-jarjestot-ihmisen-tukena-sote-suomessa

Kiitos!

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