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Tervetuloa!
• Aloitetaan klo 15

• Voit esitellä itsesi ja organisaatiosi chattiin

• Tilaisuudessa käsitellään soten järjestöavustuksiin liittyviä asioita. 

• Tilaisuudessa ei anneta ohjeita tai aikatauluja sote-avustusten 

hakemiseen eikä käsitellä yksittäisen järjestön tai hakemuksen asioita.

• Webinaarin materiaalit lähetetään kaikille ilmoittautuneille ke 11.5. ja 

ohjeet päivitetään verkkosivuille syksyn aikana.

• Huom! Osallistujilta on teknisistä syistä suljettu mikrofonit ja 

kamerat asetuksista. Avataan niitä myöhemmin keskusteluosiossa.



Ohjelma
15.00 Tilaisuuden aloitus

15.10-15.20 Alkusanat: Mikko Vatka, järjestöyhteistyön ja järjestöavustusten 

kaupunkiyhteistä mallia valmistelevan työryhmän varapuheenjohtaja. Nuorisoasiainjohtaja, 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.

15.20-15.40 Tilannekatsaus sosiaali- ja terveystoimialan järjestöavustuksiin: Armi Vadén, 

talouspäällikkö, sosiaali- ja terveystoimiala.

15.40-15.45 Järjestöjen sote-muutostuen tervehdys. Järjestöasiantuntija Ilari Karhumalja.

15.45-16.15 Keskusteluosuus. Osallistujilta kerätään näkemyksiä ja toiveita pienellä 

kyselyllä ja puheenvuoroilla.

16.15 Lopetus
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Käytännön ohjeita

• Osallistujilla mikrofonit ja kamera suljettu asetuksista

• Kun ohjelmassa on aika puheenvuoroille, avataan mikkejä.

• Kaikki materiaalit toimitetaan ilmoittautuneille jälkikäteen.
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Alkusanat ja päivän 
tavoite
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Mikko Vatka

Varapuheenjohtaja 

Järjestöyhteistyön ja järjestöavustusten työryhmä

Nuorisoasiainjohtaja

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Helsingin kaupunki



Mitä uusi sote-lainsäädäntö määrää 
järjestöyhteistyöstä?
• Jatkossa Helsingin kaupungin on neuvoteltava vähintään kerran vuodessa 

mm. yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja 

seurannasta. 

• Lisäksi kunnan on tehtävä hyte-yhteistyötä edellä mainittujen kanssa.

• Kunnan on myös edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä 

tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia. 

• Uuden lainsäädännön tavoitteena on tiivis yhteistyö järjestöjen kanssa.

6Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021, § 6 & 10.



Tilanne 10.5.2022: järjestöyhteistyö
Järjestöyhteistyön ja järjestöavustusten kaupunkiyhteistä mallia valmisteleva 

työryhmä:
• Työryhmän tehtävänä on laatia kaupunkiyhteinen järjestöyhteistyön ja järjestöavustusten 

jakamisen malli ja ehdottaa koordinointitehtävän tarkoituksenmukaisinta sijoittumista 

kaupungin organisaatiossa. 

• Työryhmän on työskentelyssään selvitettävä järjestökentän näkemyksiä. 

• Työryhmän dl on 20.5. Työryhmän ehdotuksia käsitellään tämänhetkisen tiedon mukaan 

ainakin 30.5. sotepe-jaostossa. Ehdotuksia käsitellään poliittisesti kesän/syksyn 2022 aikana.

• Lisätietoa työryhmästä: 
• https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/asiakirja?year=2022&ls=11&doc=Keha_2022-04-

14_Kp_96_Pk&vdoc=U02100VH2

• Lisätietoa järjestöjen kuulemisesta: 
• https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingin-jarjestoyhteistyota-koskeva-kysely-on-avattu?pd=v

75/2022

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/asiakirja?year=2022&ls=11&doc=Keha_2022-04-14_Kp_96_Pk&vdoc=U02100VH2
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingin-jarjestoyhteistyota-koskeva-kysely-on-avattu?pd=v


Tilanne 10.5.2022 järjestöyhteistyö
• Kaupunginhallituksen sotepe-jaoston linjaukset 2.5.2021:

• Kumppanuutta sote-järjestöjen kanssa on syytä tiivistää luomalla jatkuva ja 

säännöllinen yhteistyön rakenne 

• Sote-järjestöjen neuvottelukunta tai vastaava toimielin mahdollistaisi jatkuvan 

vuoropuhelun toimintojen kehittämisestä

• Tulee valmistella, mitkä järjestöavustukset jatkuisivat sisällöllisesti sotepe-

toimialalla ja mitkä voisi sisällöllisesti siirtää kaupungin talousarvion puolelle, 

eli muille toimialoille tai kansliaan.

• Lisätietoa päätöksestä: https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallituksen_sosiaali-

_ja_terveydenhuollon/Suomi/Paatostiedote/2022/Keha_2022-05-02_Sotepeja_5_Pt/index.html

• Lisätietoa sotepe-jaostosta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-

hallinto/paatoksenteko/jaostot/sotepe-jaosto/jasenet/

85/2022

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallituksen_sosiaali-_ja_terveydenhuollon/Suomi/Paatostiedote/2022/Keha_2022-05-02_Sotepeja_5_Pt/index.html
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/sotepe-jaosto/jasenet/


Päivän tavoitteet:

•Kertoa sote-avustuksenhakijoille tilanteesta.

•Avata keskustelua ja kerätä näkemyksiä järjestöiltä.
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Nyt on aika vaikuttaa:
• Keräämme nyt tietoa siitä, kuinka avustustoiminta tulisi järjestää 

jatkossa. Näin pääset vaikuttamaan:

• Osallistu kohta alkavaan työpajaan!

• Vastaa laajempaan järjestöyhteistyökyselyyn osoitteessa: 

https://kerrokantasi.hel.fi/jarjestokuuleminen

Huom. Vastaamisaika päättyy 12.05. klo 23.59.

Linkki tulee myös webinaarin chattiin!
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Sote-uudistuksen vaikutukset 
vuoden 2023 järjestöavustuksiin

Armi Vadén
Järjestöyhteistyön ja järjestöavustusten työryhmä

Talouspäällikkö

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala, 

talous- ja suunnittelupalvelut, talouden tukiyksikkö



Sote-järjestöavustusten
myöntäminen vuoteen 2022 saakka
• Sosiaali- ja terveyslautakunta on tähän saakka myöntänyt avustuksia 

helsinkiläisille järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille, joiden toiminta tukee 

ja täydentää sosiaali- ja terveystoimen toimialaa. 

• Avustuksilla toteutettavan järjestötoiminnan tavoitteena on ollut 

täydentää helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä sekä ehkäistä 

eriarvoistumista ja syrjäytymistä. 

• Avustukset on haettu avustusvuotta edeltävän vuoden syyskuussa ja 

avustuspäätökset on tehty joulukuussa. 

11.5.2022 12



Sote-uudistuksen vaikutukset

• Helsinki vastaa ainoana kuntana jatkossakin sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä eikä kuulu 

mihinkään hyvinvointialueeseen. Siitä huolimatta muutoksia on 

tulossa:
• Nykyinen sosiaali- ja terveyslautakunta muuttuu vuoden 2023 alusta 

sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnaksi, jonka rahoitus tulee jatkossa 

valtiolta.

• Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen budjetit erotetaan kaupungin 

talousarviosta. 
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Miten tämä vaikuttaa kaupungin 
myöntämiin sote-avustuksiin?
• Kaupunki joutuu järjestelemään avustamisen uudelleen. Seuraavia 

kysymyksiä pohditaan parhaillaan:

• Keneltä sote-avustuksia haetaan jatkossa (SOTEPE-lautakunta, joku 

muu päätöksentekijä vai näiden yhdistelmä)?

• Millä perusteilla avustuksia haetaan jatkossa?

• Millaisia sote-avustuksia jatkossa myönnetään: tuleeko mukaan 

esim. uudenlaisia projektiavustuksia?
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Mitä tiedämme nyt
• On todennäköistä, että SOTE-avustusten haku ei aukea vielä 

syyskuussa. Haku pyritään aukaisemaan mahdollisimman pian 

päätösten jälkeen!

• Hausta tiedotetaan syksyn 2022 aikana osoitteessa: 

https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/jarjestoyhteistyo-ja-avustukset/

• Vuodelle 2022 avustusta saaneet saavat lisäksi tiedon sähköpostiinsa.

• Haku voi olla erilainen kuin ennen, mutta hakemisesta annetaan ohjeet 

ja hakijoita tuetaan!

• Perusajatus ei muutu: hyvinvointia ja terveyttä edistävää työtä 

tuetaan myös jatkossa!
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Järjestöyhteistyön 
työryhmä tekee 

ehdotukset 20.5. 
mennessä

SOTEPE-jaosto 
antaa oman 

näkemyksensä 
30.5.

Muutokset 
viedään 

poliittiseen 
päätöksentekoon 

kesän/syksyn 
aikana

Avustushausta ja 
uusista ohjeista 

tiedotetaan 
syksyn aikana

Avustuspäätökset 
tehdään uuden 

mallin mukaisesti

Prosessi vuoden 2022 aikana:



Kertauksena: Mitä emme tiedä 
vielä..
• Milloin hakuaika alkaa.

• Mikä toimielin avustuspäätökset tekee.

• Millaisia avustusmuotoja tulee.

• Millaisia avustusmäärärahoja on käytössä: se määritellään kaupungin 

talousarviossa.

• Miten muutos vaikuttaa johonkin tiettyyn avustuksensaajaan.

Näistä tiedotetaan syksyn 2022 aikana!
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Lisätietoa soten
järjestöavustuksista tulee
hel.fi –sivullemme.
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https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/jarjestoyhteistyo-ja-avustukset/


Järjestöjen sote-
muutostuen tervehdys
Järjestöasiantuntija Ilari Karhumalja, HyTe ry & SOSTE



Järjestöjen sote-muutostuki –
yhteistyö Helsingin sote-

uudistusvalmistelussa

Webinaari sote-uudistuksen vaikutuksista ensi vuoden 

järjestöavustuksiin 10.5.2022

Järjestöjen sote-muutostuki – Uusimaa (Facebook-sivut), 

HyTe ry – hyvinvoinnin ja terveyden puolesta!

https://www.facebook.com/sotemuutostukiuusimaa


Muutostuen alueellisia tehtäviä 

Järjestöjen sote-muutostukikokonaisuus tukee sote-järjestöjen 

osallistumista sote-uudistuksen valmisteluun sekä toimeenpanoon.

• Järjestöjen sote-muutostuki on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n 

ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden (Uudellamaalla HyTe ry) 

muodostama hankekokonaisuus.

• Järjestöasiantuntijoina toimimme keskustelukumppanina sote-

uudistuksen valmistelijoiden ja järjestökentän välillä.

• Luomme kokonaiskuvaa alueellisesta järjestöyhteistyöstä, välittämme 

järjestöille tietoa sote-uudistuksen etenemisestä ja varmistamme 

järjestöjen osallistumisen valmisteluun.





Tiedonkeruuta kyselyllä 
ja osallistujien ajatuksia
Annika Kabata, projektisuunnittelija, Tulevaisuuden sote-keskushanke.



Tiedonkeruuta ja lämmittelyä 
kyselyllä

• Lyhyt Forms-kysely, linkki chattiin. 

• Katsotaan yhdessä tuloksia

• Pidempiä vastauksia voi jättää kyselyyn tai teams:n keskusteluun.

• Kysely on auki tämän päivän.

• Otamme vastaukset huomioon valmistelun jatkossa.

• Kiitos vastauksistanne!
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https://forms.office.com/r/FEXP5arT8M


Mahdollisuus kertoa ajatuksia 
järjestöavustuksista
• Puheenvuoropyynnöt kättä nostamalla ylärivin toimintapaneelista (kuva)

• Annika jakaa vuoroja ja avaa mikrofonin ja kameran asetuksista.

• Aikaa noin viidelle kysymykselle.

• Voit kirjoittaa ajatuksiasi, kysymyksiäsi ja kommenttejasi myös chattiin.

• Meillä ei välttämättä ole vastauksia kysymyksiin, mutta tieto on meille 

tärkeää ja sitä hyödynnetään suunnittelussa.
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Tilaisuuden lopetus



Kiitos osallistumisestasi!

• Kiitos keskustelun avaamisesta kanssamme, jatketaan sitä 

myöhemmissä vaiheissa.

• Tilaisuuden materiaalit lähetetään teille huomenna.

• Järjestöavustusten ja järjestöyhteistyön asioiden kehitys jatkuu.

• Tiedotamme heti kun pystymme ja pyritään sujuvaan 

avustusprosessiin.

• Tänään vielä iltatilaisuus järjestöyhteistyön asioista kaupungintalolla.

• KerroKantasi –kyselyyn kannattaa vielä vastata. Vastaamisaika päättyy 

12.05. klo 23.59.

• Avustusasioissa voitte olla yhteydessä samoihin yhteyshenkilöihin kuin 

ennenkin.
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https://kerrokantasi.hel.fi/jarjestokuuleminen

