Aluevaltuutettujen
webinaarisarja: Yhdyspinnat
Yhdyspintojen valmisteluryhmä 6.4.2022

Ohjelma

Tavoite
• Tilaisuuden tavoitteena on kuvata yhdyspintoja päätöksenteon
näkökulmasta ja tukea aluevaltuutettujen työskentelyä
hyvinvointialueilla
• Tilaisuudessa kuvataan lähtökohtia toimivien yhdyspintojen ja
vaikuttavien palveluiden valmisteluun yhteisen asukkaan
parhaaksi

Webinaarin käytännöt
• Tilaisuus toteutetaan suorana verkkolähetyksenä
• Kommentointi ja kysymysten esittäminen on mahdollistettu
lähetyksen alla olevan viestiseinän kautta
• Tilaisuudesta tulee tallenne nähtäville kahden viikon ajaksi
 tallenne ja materiaalit lisätään soteuudistus.fi -sivustolle

Yhdyspinnat hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen
yhteistyö
Osastopäällikkö Veli-Mikko Niemi, STM

Yhdyspintatyö uudistaa yhteistyötä
– yhteisen asukkaan hyväksi
• Kunta ja hyvinvointialue ovat tasavertaisia toimijoita.
• Tarve uudistaa alueella jo olevia yhteistyörakenteita ja -toimintamalleja.
• Tunnistetaan hyvät jo olemassa olevat toimintamallit ja tarvittaessa kehitetään
uusia.

• Lainsäädäntö määrittelee hyvinvointialueen ja kuntien välille yleisiä
yhteistyövelvoitteita - kaikkea ei voida, eikä ole mielekästä, säätää laeissa.
• Yhteinen visio, tahtoa ja tekeminen rakentavat yhdyspinnoilla olevia
palveluita ja toimintaa
• Yhteistyön toteutumiseen tarvitaan joustavia malleja, jotka joustavat myös
tulevissa muutoksissa.

Yhdyspinnalla olevien palvelujen tarkastelu
kokonaisuuksina
Esimerkkejä yhdyspinnoilla olevista palveluista:
• Lasten, nuorten ja perheiden palvelut (LAPE) ja oppilashuolto
• Työllisyyden edistäminen (esim. monialainen yhteistyö, osatyökykyisten palvelukokonaisuus ja
kuntouttava työtoiminta)
• Ikääntyvien hyvinvointia ja toimintakykyä edistävät palvelut
• Elintapaohjaus ja ehkäisevä päihdetyö
• Kulttuurihyvinvointi
• Arjen turvallisuuden edistäminen ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy
• Kotoutumispalvelut
• Ympäristöterveydenhuolto

• Varautuminen ja turvallisuus
• Asumiseen liittyvät kysymykset (esim. asumispalvelujen ratkaisut ja asumisympäristöt)
• Saavutettavuuskysymykset (esim. joukkoliikenne ja tieverkosto)

Vaikuttava toiminta rakentuu yhteistyölle,
tuelle ja yhteiselle tietopohjalle
• Kunta edistää kunnan asukkaiden hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa
• Kuntien oman hyvinvoinnin edistämisen toiminnan uudistaminen
• Yhteistyörakenteiden ja toimintamallien luominen hyvinvointialueeseen ja muihin alueellisiin
toimijoihin

• Hyvinvointialue luo edellytykset väestön hyvinvoinnin edistämiselle
• Hyvinvoinnin edistäminen osana omaa toimintaa
• Aktiivinen yhteistyön rakentaminen alueen kuntiin ja muihin alueellisiin toimijoihin
• Elinvoiman vahvistaja

• Järjestöt hyvinvoinnin, osallisuuden ja turvallisuuden vahvistajina
• Järjestöillä on tärkeä ja erityinen tehtävä kansalaisyhteiskunnassa.
• Kuntien ja hyvinvointialueiden on tärkeä sopia yhdessä, miten järjestöjen toimintaedellytykset
turvataan.
• SOSTEn muutostuki toimii linkkinä järjestöjen ja hyvinvointialueiden välillä.

Kiitos

#sote #soteuudistus

Yhdyspintajohtaminen suosituksia ja esimerkkejä kuntien
ja hyvinvointialueen yhteistyön
johtamiseen
Aluevaltuutettujen koulutus 6.4.2022
Sami Niemi, twitter @namisiemi

Yhdyspinnan määrittelyä
• ”Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai
useamman organisaation yhteistä
työtä, jossa korostuvat asiakkaan
tarpeen mukainen palvelujen
toteuttaminen, yhteiset tavoitteet ja
selkeät vastuut työnjaossa”

”Tärkeintä on muistaa, että viime kädessä ihmiset
tekevät yhteistyötä, eivät organisaatiot”
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Kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteiset
asukkaat ja paljon yhteisiä tavoitteita
mm.

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
Alueiden ja kuntien elinvoiman vahvistaminen
Asiakaslähtöiset ja toimivat palvelut
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Lähtökohdat kuntien ja hyvinvointialueiden
yhdyspintojen hallintaan muutoksessa
• Kunnat ja muodostettavat hyvinvointialueet ovat
uudistuksen osalta yhteistyötarpeisiin liittyen uuden
tilanteen edessä.

• Tulevan yhteistyön rakenteiden ja niiden toteuttamisen
toimintamallien suunnittelu tulee käynnistää jo
uudistuksen valmistelu- ja toimeenpanovaiheessa.
• Yhteistyön ja sen edellyttämien rakenteiden ja
toimintamallien tulee pystyä kattamaan laajasti
alueen ja kuntien hallinnon eri tasot lähtien
poliittisen päätöksenteon ja organisaatioiden
strategisen suunnittelun ja johtamisen tasoilta, aina
asiakkaille tuotettavista palveluista vastaavien
toimintayksiköiden ja asiantuntijaverkostojen tasoille.
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Esimerkkejä yhteistyön rakenteista ja kohteista
Poliittisen
päätöksenteon tasot

Johdon taso
Yhteistyöryhmät

Asiantuntijataso
Yhteistyöverkostot

Aluevaltuuston ja kuntien
valtuustojen vuorovaikutus
(esim. puheenjohtajiston
tapaamiset)

Kuntien ja hyvinvointialueen
ylimmän johdon
yhteistyöfoorumit

Toimialojen
yhteistyöverkostot

Toimiala- ja
palvelualuejohdon
yhteistyöryhmät

Toimialan
Yhteistyökysymykset

Muiden toimielinten
vuorovaikutus
Yhteiset strategiset tavoitteet
ja niiden seuranta

Hyvinvointikertomukset
ja suunnitelmat
Sopimukset
Hallintosääntökirjaukset
ja
15
muut sovitut
yhteystyönmuodot

Yhteisten asioiden osalta
•
•
•
•

Valmistelu
Kehittäminen
Yhteistyön johtaminen
Osaamisen kehittäminen

•
•
•
•

Kehittämistarpeiden ja
ilmiöiden esiin nostaminen
Asiakasprosessien
kehittäminen
Yhteiset koulutukset

”Kentällä toimijan”
ja asiakkaan taso

SUJUVAT PALVELUT

Verkostomaisen yhteistyön
keskeisimmät edellytykset
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Tunteminen

Luottamus

Sitoutuminen

Tunteminen lisää luottamusta ja
luottamus avoimuutta ja yhteistyön
tuloksellisuutta. Hyvinvointialueen ja
kuntien ja niiden edustajien tulisi
tuntea toisensa ja niiden odotukset ja
tavoitteet mahdollisimman hyvin. Mitä
paremmin eri toimijoiden odotukset ja
tavoitteet tunnistetaan, sen paremmin
yhteistyötä voidaan suunnitella ja
johtaa yhteisten ja samansuuntaisten
päämäärien saavuttamiseksi. Myös
intressiristiriidat on hyvä avoimesti
tunnistaa sen välttämiseksi, etteivät
ne vinouta yhteistyötä. Myös eri
osapuolten vahvuuksien tunnistaminen
on tärkeää.

Yhteistyön tärkein rakennusaine on
luottamus, ja jotta luottamusta on, sen
rakentamiseen pitää investoida aikaa.
Luottamus voi syntyä vain siitä, että
kuntien ja hyvinvointialueen yhteiset
tavoitteet ja toimenpiteet niiden
toteuttamiseksi tehdään näkyväksi ja
voidaan luottaan että osapuolet
tavoittelevat niitä yhdessä,
osaoptimoinnin sijaan. Selkeät ja
ennakolta yhdessä sovitut rakenteet ja
toimintamallit lisäävät osapuolten
välistä luottamusta ja mahdollistavat
myös yhteistyössä esiin nousevien
haasteiden ja ristiriitatilanteiden
ratkaisemisen.

Yhteistyössä onnistuminen edellyttää
pitkäjänteistä sitoutumista.
Sitoutuminen ja motivaatio ovat
pitkälti kiinni siitä kokemuksesta,
kuinka hyödylliseksi osapuolet kokevat
yhteistyön hyödyt ja panostuotossuhteen. Sitoutuminen
edellyttää myös tasavertaisuuden
toteutumista ja kollektiivista ja
osallistavaa yhteistyön tavoitteita ja
toteutustapoja koskevaa
päätöksentekoa. Päätöksiin ja
yhteistyöhön sitoutuminen on sen
sijaan huomattavasti parempaa, kun
kaikki ovat olleet päätöksenteossa
osallisena.

Yhteistyön johtamisjärjestelmän
rakenneosat
Lainsäädännön
puitteet
ja reunaehdot

Lainsäädäntö
määrittää tehtävät
ja ohjaa yhteistyön
toteuttamista.
Lainsäädäntö jättää
kuitenkin väljyyttä
sopia yhteistyötavat
ja –rakenteet kunkin
alueen erityispiirteet
huomioon ottaen.

17

Yhteinen
tilannekuva
ja tietopohja

Yhteisiä asukkaita ja
palvelutarpeita
koskevan
tilannekuvan
ylläpidon tulisi olla
jatkuvaa.
Hyvinvointikertomuks
et ja -suunnitelmat ja
näiden liittyvä
yhteistyö
muodostavaa
tilannekuvan pohjan

Yhteiset
tavoitteet ja
niiden seuranta

Määritelty
työnjako
ja vastuut

Sovitut
yhteistyön
toimintamallit

Yhteistyön
foorumit
ja areenat

Yhteistyötä
ohjaamaan tarvitaan
yhteisiä tavoitteita.
Tavoitteiden tulee
olla realistisia,
konkreettisia ja
mitattavia.

Toimijoiden roolit,
työnjako ja vastuut
tulee tunnistaa ja
kuvata.

Yhteistyö edellyttää
myös yhdessä
sovittuja pelisääntöjä.
Mm. miten
tavoitteista ja
työnjaosta sovitaan ja
miten näitä
tarvittaessa
muutetaan, miten
tietoa osapuolten
välillä jaetaan, miten
epäkohtia ja
ristiriitoja ratkotaan

Onnistunut yhteistyö
edellyttää poliittisen-,
virka- ja
toimialajohdon
säännöllisiä
kohtaamisia. Tämän
mahdollistavia
rakenteita tarvitaan eri
tasoilla.

Tavoitteet ja niiden
seuranta tulee
dokumentoida.

Jokaiselle
yhteistyön osaalueelle tulee
nimetä vastuutahot
hyvinvointialueen ja
kuntien osalta.

Yhteistyön foorumit ja
areenat voivat olla
pysyviä tai tilapäisiä

Seitsemän suositusta hyvinvointialueiden
ja kuntien yhteistyön rakentajille
1. Tunnistakaa alueellanne vallitseva yhteistyökulttuuri vahvuuksineen ja heikkouksineen, ja
rakentakaa tämän tiedon pohjalta uutta yhteistyötä.
2. Varmistakaa yhteisen tietopohjan saatavuus ja hyödyntäkää sitä.
3. Määritelkää yhteiset strategiset menestystekijät ja tavoitteet sekä hyödyntäkää niitä kuntien
ja hyvinvointialueen strategiatyössä.
4. Perustakaa tarvittavat yhteistyörakenteet eri tasojen yhteistyötä varten ja varmistakaa niissä
toimivien ihmisten valta sopia asioista.
5. Hyödyntäkää olemassa olevia toimintamalleja ja välineitä kuten hyvinvointikertomusta ja suunnitelmaa ja varmistakaa, että yhteistyötä käsittelevät suunnitelmat muodostavat
yhteensopivan kokonaisuuden.
6. Käyttäkää aikaa ja resursseja toimivan yhteistyön ja luottamuksen rakentamiseen, sillä hyvin
toimiva yhteistyö on asukkaiden, kuntien ja hyvinvointialueen etu.
7. Arvioikaa ja kehittäkää kokemusten perusteella yhteistyön toimintamallia ja jakakaa näitä
kokemuksia avoimesti.
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Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää
toimivaa yhteistyötä useilla eri osa-alueilla
Hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen
Lasten, nuorten ja perheiden
tukeminen
Työllisyyden hoito
Maahanmuutto ja kotoutumisen
edistäminen
Turvallisuus ja häiriötilanteisiin
varautuminen
19

Esimerkki perusopetuksen ja toisen
asteen koulutuksen yhdyspinnoista
• Asiakkaan palveluohjaus
• Moniammatilliset
yhteistyöprosessit
• Tiedonkulku
• Vastuut
• Resursointi

•
•
•
•
•
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Johtaminen
Kehittäminen
Yhteistyön foorumit
Toimitilat
Tukipalvelut

Kouluterveydenhuolto
Lastensuojelu
Mielenterveyspalvelut
(hyvinvointialue)

Perusopetus
Lukiokoulutus
Ammatillinen
koulutus
(kunnat, kuntayhtymät
ja muut koulutuksen
järjestäjät)

Opiskeluhuolto
(kunta, koulutuksenjärjestäjä)

Kuraattorit ja
psykologit
(hyvinvointialue)

•
•
•

• Missä, miten ja milloin
palvelua saa ja miten sinne
ohjautuu?
• Mitä tehdään jos palvelu ei
toimi?
• Miten valmistaudutaan
uudistuksiin?

Hyvinvointisuunnitelmat ja kertomukset
Strategiat ja toimintamallit
Sopimukset

Turvallisuus ja häiriötilanteisiin varautuminen
Kuntien
palvelut/tehtävät
(kunta)

TAVOITTEET

•
•
•
•
•
•
•

Kuntien asukkaat kokevat
turvallisuuden tunnetta
Kuntien asukkaat kokevat
merkitykselliseksi edistää
omaa turvallisuuttaan
arjessa
Sujuvat palvelut ja tiedon
saanti kaikissa tilanteissa

•
•

•

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
(hyvinvointialue)
•
•
•
•
•
•
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turvallisuussuunnittelu
kaavoitus
rakennusvalvonta
kunnan valmiussuunnittelu
viestintä
vesihuolto
väestönsuojelu

ensihoitopalvelut
ensivastetoiminta
ikäihmisten turvallisuus
asumisen turvallisuus
sosiaali- ja kriisipalvelut
sote-valmiussuunnittelu

Pelastustoimen
palvelut / tehtävät
(hyvinvointialue)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pelastustoiminta
öljyntorjunta
palontutkinta
väestön varoittaminen
vaaratiedottaminen
turvallisuusviestintä
valvontatoiminta
kemikaalivalvonta
ohjaus- ja neuvonta
väestönsuojeluun
varautuminen

KESKEISIÄ
KYSYMYKSIÄ
•

•

•

•

Yhteistyön ja tiedonvaihdon
menettelyt eri tasoilla
yhdessä
• suunnittelu
• toteutus
• kehittäminen
• harjoittelu
Yhteinen tilannetieto:
• Tilannekeskusten
yhteistyö
• Järjestelmät
• Hälyttämisen
menettelyt
Häiriötilanteissa tiedon ja
tuen yhdenvertainen
saavutettavuus
toimintakyvystä riippumatta
Arjen turvallisuustyössä
erityisryhmien tarpeet

Kuntalaisten hyvinvoinnin johtaminen
• Hyvinvoinnin johtaminen
kuntalaisen näkökulmasta
kokonaisuus ja se edellyttää
poikkihallinnollista yhteistyötä
kunnassa ja yhdessä
hyvinvointialueen kanssa
• Jokaisella toimijalla on omat
tehtävänsä, jotka tulee tunnistaa

• Yhteistyökumppaneita hytessä ovat
yhteisöt, järjestöt, yritykset,
seurakunnat, alueelliset toimijat
sekä vapaaehtoiset kuntalaiset
• Kuntalaiset huolehtivat omasta ja
lähiyhteisönsä hyvinvoinnista ja
terveydestä voimavarojensa
puitteissa.
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Kuntien ja hyvinvointialueiden tehtävät
hytessä
• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisestä (612/2022) 6 ja 7 §
• Kunnan ja hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät:
• Ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä omassa toiminnassaan.
• Strategisessa suunnittelussa asetettava tavoitteet ja määriteltävä toimenpiteet.
• Tehtävä päätösten vaikutusten ennakkoarviointi ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin.
• Nimettävä terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutaho.
• Seurattava asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin.
• Raportoitava valtuustolleen vuosittain ja valmisteltava valtuustokausittain hyvinvointikertomus ja –suunnitelma.
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kunnan ja hyvinvointialueen on tehtävä yhteistyötä:
• toistensa kanssa ja tuettava toisiaan asiantuntemuksellaan
• alueella toimivien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.
• Kunnan ja hyvinvointialueen on edistettävä järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia.
• Hyvinvointialue järjestää vuosittaiset alueelliset neuvottelut tavoitteista, toteutuksesta ja seurannasta
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Ensimmäinen valtuustokausi edellyttää erityistä
huomiota strategisen johtamisen yhteensovittamiseksi
6-12/2021
Kuntien
hyvinvointiSuunnitelma

2-6/2022
Strategisten
tavoitteiden
arviointi, kunta &
HVA tilinpäätös

6-12/2022
HYTEneuvottelut
Strategioiden
konkretisointi,
kunta &
HVA talousarvio

1-6/2023
Strategisten
tavoitteiden
arviointi kunta &
HVA tilinpäätös

6-12/2023
HYTEneuvottelut
Strategioiden
konkretisointi,
kunta &
HVA talousarvio

1-6/2024
Strategisten
tavoitteiden
arviointi,
kunta &
HVA tilinpäätös

Alueen
hyvinvointisuunnitelma

Kuntastrategia

Hyvinvointialuelain 14§
mukaiset neuvottelut yhteistyöstä,
tavoitteista ja työnjaosta

Strategioiden
väliarviointi
Tarkennukset
neuvotteluissa sovittuun
(tarvittaessa)

jatkuva seuranta ja vuorovaikutus
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HYTE-neuvottelut
Strategioiden
konkretisointi,
kunta &
HVA talousarvio

2025
Edellisen
strategian
arviointi ja
uuden
suunnittelu

Kuntien
hv-kertomukset
Alueellinen
hv-kertomus

Hyvinvointialuestrategia ja palvelustrategia
Yhteisten
tavoitteiden
määrittely

6-12/2024

Hyvinvointialuestrategia
ja palvelustrategia

Kuntastrategia

Hyvinvointialuelain
14§ mukaiset
neuvottelut

Kuntaliitto on muutoksessa kuntien ja
hyvinvointialueiden tukena
Kuntaliiton muutostuki

• Ohjeita ja tukimateriaalia
• Muutostukiwebinaareja
• Verkostoja

• Muutostuki-neuvontapalvelu
www.kuntaliitto.fi/sotemuutostuki
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Sami Niemi
Erityisasiantutija
Suomen Kuntaliitto/Hyvinvointi- ja sivistysyksikkö
sami.niemi@kuntaliitto.fi
+358 50 5899 187

www.kuntaliitto.fi

Yhdyspintajohtaminen
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Aluevaltuutettujen iltatilaisuus 6.4.2022

6.4.2022
Tapani Kauppinen

Hyvinvoinnin edistämistä on ennen
sotepalveluja, sotessa ja sotepalvelujen jälkeen
Edistävä

Ehkäisevä
Arjen tuki
Korjaava

(Jonsson & Persson 2007)
tapani.kauppinen@thl.fi

@TapaniKa

6.4.2022

Päättäjän rooli on tietää, asettaa tavoitteet,
resursoida ja seurata
Tietää
hyvinvointikertomuksen
kuvaama
hyvinvoinnin
nykytilanne

Asettaa
hyvinvointisuunnitelman
tavoitteet

Resursoida
toimintaa ja
antaa
talousarvion
mittarit

tapani.kauppinen@thl.fi

@TapaniKa

Seurata ja
valvoa
tavoitteiden
toteutumista

6.4.2022

Hyvinvointikertomuksen strategiset tavoitteet
ja -suunnitelman monialaiset toimet

(Kymenlaakson
alueellinen
HYVINVOINTIKERTO
MUS 2020 & SUUNNITELMA 2020–
2025)
tapani.kauppinen@thl.fi

@TapaniKa

6.4.2022

Päätösten ennakkoarviointi päätöksenteon
tukena

• Arvioidaan ennalta valmisteltavan päätöksen vaikutukset
hyvinvointiin
• Tarkastellaan eri päätösvaihtoehtoja ja erityyppisiä
vaikutuksia
• Päätöksen valmistelija tekee arvioinnin, jota voi käyttää
päätöksen tekemisessä apuna
• Hyödyttää päättäjää ja edistää
•
•
•
•

tietoon perustuvaa päätöksentekoa
strategian mukaisia päätöksiä
avoimuutta päätöksiin
sitoutumista päätökseen ja sen toimeenpanoon
Lue lisää: THL:n verkkosivut
tapani.kauppinen@thl.fi

@TapaniKa

6.4.2022

Ennakkoarvioinnissa vertaillaan eri vaihtoehtojen
vaikutuksia –päättäjä arvottaa hyvyyden

(Kouvola Vaikutusten ennakkoarviointi
HYVINVOINTIPISTE Sijainti ja rooli 2019)
tapani.kauppinen@thl.fi

@TapaniKa

6.4.2022

Yhteisen työn kohde on alueen kunnissa
asuvat ihmiset

Katso oman alueesi infograafi
hyvinvoinnin ja terveyden
eriarvoisuudesta

tapani.kauppinen@thl.fi

@TapaniKa

6.4.2022

Lue lisää
•
•
•
•

Alueellinen hyvinvointijohtaminen
Kuntien ja alueiden terveyden edistämisaktiivisuus
Hyvinvointijohtamisella hyvinvointitaloutta
Katso oman alueesi infograafi hyvinvoinnin ja terveyden
eriarvoisuudesta

tapani.kauppinen@thl.fi

@TapaniKa

6.4.2022

Järjestöt kumppanina
yhdyspintatyössä
6.4.2022
Järjestöjen sote-muutostuen ohjausryhmän puheenjohtaja,
pääsihteeri, YTT Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto ry

Suomen järjestökenttä 2022: yhdistykset ja säätiöt
Suomessa on

107 709

Suomessa on
rekisteröityä

yhdistystä
Sosiaali- ja terveysalan
yhdistysten määrä:

9 749
PRH yhdistysrekisteri 1/2022

2 681
rekisteröityä
säätiötä
Sosiaali- ja terveysalan
säätiöiden määrä:

525
PRH säätiörekisteri 1/2022

Yhdistyksistä ja säätiöistä
sosiaali-, varhaiskasvatus- ja
terveyspalvelujen tuottajaksi
on rekisteröitynyt

869 järjestöä
Järjestöjen osuus kaikista yksityisistä
palveluntuottajista on
sosiaali- ja varhaiskasvatuspalveluissa 18%
terveyspalveluissa 3%
Valveri-rekisteri 11/2020

Järjestöjen ja hyvinvointialueiden yhteistyön kulmakivet

Toimenpiteet, jotka tärkeintä toteuttaa:
*Palveluiden ihmislähtöisyys järjestöjen asiantuntemus
*Järjestöjen aito osallisuus hyvinvointialueen kumppanina
 Pysyvä järjestöyhteistyön rakenne
*Järjestöjen osaaminen tunnistettu ja tunnustettu
hyvinvointialueen strategiassa ja palvelustrategiassa

*Kumppanuudesta ja yhteistyöstä sovitaan
*Järjestöjen avustamiseen selkeät kriteerit
yhdessä järjestöjen kanssa (hyvat ja kunnat)
*Järjestöjen asiantuntemus hyödyksi palvelujen
kehittämisessä ja palvelupolkujen yhteiskehittäminen (mm. perhekeskus, tulev. sote-keskus

Kivijalkana isot teemat:
*Kumppanuuden toimintatapojen määrittely
*Toimintaedellytysten turvaaminen
*Järjestöjen palvelut palvelustrategiaan
* Järjestöt näkyviin hyvinvointialueen strategiassa

*Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhdessä
*Aktiivinen vuoropuhelu ja tiedon jako
*Järjestöjen vaikuttamismahdollisuudet ja osallisuus
*Palvelujen ja tuen yhteiskehittäminen
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Miksi järjestötoimintaa avustetaan?
• Lainsäädäntö velvoittaa kuntia ja hyvinvointialueita tukemaan järjestöjä
• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
• §6 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa
• §7 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen hyvinvointialueella
• Molempien on edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen
toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä

• Perustana vuosikymmenten yhteistyö järjestöjen ja kuntien välillä
• Haaste: kuntien avustuksissa suuria eroavaisuuksia (nimikkeet, kriteerit)

• Järjestötoiminnalla suuri merkitys hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä ja sote-palveluita tarvitsevien ihmisten tukena, jota ilman
ihmiset, hyvinvointialueet ja kunnat eivät jatkossa pärjää
• Ennaltaehkäisy, ihmiskeskeisyys, osallisuus

Hyvinvointialueiden ja kuntien erilaiset tukimuodot turvaavat
monimuotoista järjestötoimintaa ja yhteistyötä
Kunnat tukevat järjestöjä
monimuotoisesti.
Avustuslajikkeiden ja
tukimuotojen määrä vaihtelee
kunnissa määrittely ja
sopiminen hyvinvointialueilla
Yleiset järjestöavustukset
auttavat pienimpiäkin soteyhdistyksiä.
Vastikkeellisemmat avustukset
mahdollistavat syvemmän
järjestöyhteistyön.

Rahalliset avustukset järjestöille (yhdistykset, säätiöt)
Yleisavustus
Järjestöavustus
Toimintaavustus

Kohdeavustus

Hanketuki

-> Vastikkeellisuus ->
Muu tuki kunnilta
Maksuttomat tilat yhdistyksille
Apu tapahtumien järjestämiseen
Vuokratuki tilojen hankintaan
Tulostaminen, tietokoneen käyttö, toimiston käyttö
Kuljetukset, kahvitukset, postitukset

Kumppanuusavustus
Yksilöllis
et maksusitoumukset,
ostopalvelut
muuten
toteutettuna

Kumppanuudella ratkotaan ongelmia, jotka palvelujärjestelmän ja ostopalveluiden katveeseen  varmista jatkuvuus
*Kuntien ja järjestöjen kumppanuuteen kuuluu
järjestötoimintaa, jota kunnat rahoittavat
kumppanuusavustuksilla.
*Kyse on toiminnasta, joka ei lakisääteistä,
mutta lähellä palveluja
*Samaan toimintaan järjestö saa usein STEAlta
avustusta ja osarahoituksesta tulee kunnalta
Esimerkkejä:

•

Kriisikeskukset
Klubitalot
Tyttöjen talot
Väkivaltatyön avopalvelut
Vauvaperheiden päiväryhmät ja päihdeäitien
avomuotoinen tuki & etsivä työ
 Päihdetyön matalan kynnyksen kohtaamispaikat






suomenklubitalot.fi

• Kiitos ja menestystä
hyvinvointialueiden
rakentamiseen
yhteistyössä
järjestöjen kanssa!
• Lisätietoja www.soste.fi

