
Kaupungin ja hyvinvointialueen tehtäväjako järjestöavustuksissa
Tiina Toivonen 19.10.2022



Lähtökohdat
• Sekä hyvinvointialueella että kunnilla on lainsäädäntöön perustuvia velvoitteita huolehtia yhdistysten 

toimintaedellytyksistä.
• Kunnat ovat tukeneet omalla alueellaan tapahtuvaa toimintaa, hyvinvointialue ylittää kuntarajat.
• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021), § 6:
• Kunnan on toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ja tuettava sitä 

asiantuntemuksellaan. Lisäksi kunnan on tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä kunnassa hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen 
kanssa. Kunnan on myös edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja 
vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. 

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021), § 7:
• Hyvinvointialueen on toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä alueensa kuntien kanssa ja tuettava 

niitä asiantuntemuksellaan. Lisäksi hyvinvointialueen on tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä 
hyvinvointialueen alueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten 
yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Sen on myös edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien 
järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

 Miten yhteistyö käytännössä rakentuu ja vastuu jakautuu?



Siirtyvät avustukset määritelty ja ilmoitettu
• Valtakunnallisen ohjauksen puuttuessa kaikki alueet etsivät omaa ratkaisumallia HVAn, kuntien ja 

järjestöjen tulevan yhteistyön järjestämiseen ja järjestöavustusten jakamiseen

• Satakunnan HVA teki alkuvuonna 2022 tietopyynnön kuntien järjestöjen kanssa tekemistä 
sopimuksista ja vuonna 2020 jakamista järjestöavustuksista 

• HVA kutsui järjestöt ja kunnat keskustelemaan järjestöavustuksista 2.6.2022

– Järjestöt ja HVA valmistelleet keskenään ehdotuksen siirtyvistä avustuksista

• Uusi tietopyyntö 22.6. 

– Vuonna 2021 maksettujen järjestöavustusten määrä, saajat ja sisältö (463 100 €)

– Eritelty avustuksiin sisältyvän kuntouttavan työtoiminnan määrä euroissa

– Eritelty myös kumppanuussopimukset, jotka on ilmoitettu siirtyvinä sopimuksina



Mitkä avustukset siirtyvät kunnilta 
hyvinvointialueelle: ehdotus

Kunnille jäävät

• Kulttuurityö

• Nuorisotoiminta, esim. VPK:t, partio

• Liikunta ja urheilu

• Kotoutumisen tukeminen

• Ikäihmisten toiminta (mm. eläkeläisjärjestöt, 
veteraanijärjestöt)

• Ruoka-apu

• Työttömyyden ehkäisy ja tuki, työllisyyden edistäminen

• Osallisuus, yhteisöllisyys, kohtaamispaikat

• Kylä- ja asukasyhdistystoiminta

• Tilat mahdollisimman laajasti maksutta käyttöön

Hyvinvointialueelle siirtyvät

• Hyte-kertoimeen kiinnittyvä ja vaikuttava järjestötoiminta?

• Päihde ja mt-toimintaan kiinnittyvät kohtaamispaikat

• Potilas- ja vammaisjärjestöjen kohderyhmilleen tarjoama 
toiminta

• Tukioppilastoiminta 

• Lastensuojeluun kiinnittyvä toiminta, perhekahvilat

• Mielenterveys- ja päihdepalveluihin kiinnittyvä toiminta

• Ikäihmisten ja muiden kotona asumisen tukemiseen liittyvä 
toiminta

• Järjestöjen tarjoama toimintakyvyn tuki mm. sosiaalinen 
kuntoutus

• Pelan myöntämät avustukset omassa prosessissaan 

• Tilat mahdollisimman laajasti maksutta käyttöön

Lähde: HVAn järjestämä tilaisuus kunnille ja järjestöille 2.6.2022 



Porin kaupungin järjestöavustukset 3,1 meur
vuonna 2022

Kumppanuussopimukset
49 %

Toiminta-avustukset hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämiseen
8 %

Toiminta-avustukset 
liikuntaan

16 %

Toiminta-avustukset 
kulttuuriin

3 %

Kevytavustukset
4 %

Hankeavustukset
10 %

Tapahtuma-avustukset
3 %

Yksityistieavustukset
5 %

Kesäruokailu
2 %



HVAlle siirtyvät avustukset 
• Sosiaali- ja terveysalaan sekä pelastusalaan liittyvät kumppanuussopimukset, 215 000 €

– Kaksi mielenterveyskuntoutujille palveluita tarjoavaa yhdistystä

• Sosiaali- ja terveysalaan sekä pelastusalaan osittain liittyvät kumppanuussopimukset, 195 000 €

– Neljä yhdistystä, joilla merkittävä määrä kuntouttavaa työtoimintaa, sosiaalista kuntoutusta ja 
lapsiperheiden sosiaalityötä

• Sosiaali- ja terveysalaan sekä pelastusalaan liittyvät hyte-toiminta-avustukset 53 100 €

– Esim. potilasjärjestöjen toiminta, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu toiminta, 
kuntouttava työtoiminta

 Siirtyvien avustusten yhteissumma 463 100 euroa



Porin kaupungin järjestöavustukset 2,7 meur
vuonna 2023

Kumppanuussopimukset
36 %

Strategiset 
tapahtumakumppanuudet

8 %

Toiminta-avustukset
29 %

Tapahtuma-avustukset
5 %

Kevytavustukset
4 %

Hankeavustukset
8 %

Yksityistieavustukset
6 %

Kesäruokailu
4 %

AVUSTUKSET VUONNA 2023



Avustusten valmistelu hyvinvointialueella

• Hyvinvointialueelle ei ole vielä nimetty avustuksista ja 
järjestöyhteistyöstä vastaavaa organisaatiota tai 
henkilöä

• Avustusperiaatteita ja -käytäntöjä ei ole määritelty

• Ensi vuonna hyvinvointialue tullee myöntämään 
avustukset kuntien aiemmin tekemien päätösten 
mukaisesti

• HVAlle viestitty, että päättyvien kumppanuussopimusten 
uusiminen tärkeää

• Samoin monipuolisia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja 
oltava tarjolla katkottomasti



Kiitos!
www.pori.fi/avustukset

Tilaa uutiskirje avustuksista: https://porin-
kaupunki.creamailer.fi/subscribe/C3qX6mVEr
fKpB

Tiina Toivonen
Avustustyöryhmän puheenjohtaja, controller
tiina.m.toivonen@pori.fi
044 701 3342


