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SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖJEN SAAMAT JULKISET AVUSTUKSET HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ 

EDISTÄVÄÄN TOIMINTAAN VARSINAIS-SUOMESSA 

Varsinais-Suomen muutosorganisaation hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen järjestötyöryhmän 

tehtävänä on ollut valmistella järjestökentän näkemys maakunnan avustuskäytänteistä ja tehdä kannanotto 

päätöksentekorakenteeseen avustuskäytänteiden osalta.  

Järjestötyöryhmän puheenjohtajuudesta vastaa JärjestöSotehanke 113, joka aloitti avustuskäytänteihin 

liittyvän työskentelyn selvittämällä sähköisellä kyselyllä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen julkisten 

avustusten nykytilaa Varsinais-Suomessa. Kysely tehtiin helmikuussa 2019 ja siihen vastasi 101 sosiaali- ja 

terveysalan järjestöä. 

Kyselyssä keskityttiin julkisiin avustuksiin, joita on myönnetty järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistäviin 

toimintoihin v. 2019. Toimintojen sisältöjen luokitteluna käytettiin järjestötyöryhmän joulukuussa 2018 

julkaisemaa Varsinais-Suomen sote-järjestöjen hyte-toimintojen kuvausta, jossa järjestöjen toiminta ja 

palvelut on sisällöllisesti jaettu 22 yhteisen pääotsikon alle*. 

Selvityksessä käy ilmi, että julkiset avustukset ovat sote-järjestöjen hyte-toiminnan kannalta ensiarvoisen 

tärkeitä, kaikkia kuvauksessa mainittuja toimintoja toteutetaan julkisten avustusten avulla. Suurin yksittäinen 

julkista avustusta myöntämä taho oli odotetusti valtakunnallinen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 

avustuskeskus STEA, jonka tukee järjestöjen toimintaa Veikkauksen tuotoilla. STEA:n avustuksia käytettiin 

suurimpaan osaan kuvauksessa mainittuihin järjestöjen toimintoihin. 

Muita valtakunnallisia avustuksen myöntäjinä vastauksissa mainittiin mm. EU, Opetus- ja kulttuuriministeriö, 

Opintokeskus Sivis, Taiteen edistämiskeskus ja Ikäinstituutti. Useampi paikallinen yhdistys kertoi saamansa 

avustusta myös valtakunnallisen liittonsa tai kattojärjestönsä kautta. Muina avustuksen myöntäjinä 

mainittiin Opintorahayhdistys, yksittäiset säätiöt ja rahastot sekä muutamia yksityisiä yrityksiä.  

Kyselyssä selvitettiin tarkemmin sote-järjestöjen saamia kuntien tai kuntayhtymien avustuksia. Kunta-

avustukset ovat selvityksen perusteella järjestöille erittäin tärkeä resurssi toiminnan järjestämisessä, sillä 

kaikkiin Varsinais-Suomen sote-järjestöjen kuvatuista hyte-toiminnoista saatiin juuri kunta-avustusta. 101 

kyselyyn vastannutta järjestöä sai Varsinais-Suomessa kunta-avustuksia yhteensä 2 941 620,00 euroa. 

Eniten Varsinais-Suomen sote-järjestöjen kunta-avustuksia myönnettiin seuraaviin toimintoihin: 1) Harraste, 

kulttuuri- ja liikuntaryhmät (42/101 järjestöä), 2) Vertaistoiminta (38/101 järjestöä), 3) Matalan kynnyksen 

neuvonta ja ohjaus (37/101 järjestöä), 4) Avoimet kohtaamispaikat (29/101 järjestöä). 5) Toimintakykyä 

tukevat ryhmät, varsinkin erityisryhmät (28/101 järjestöä). 

Voit tutustua vastauksiin tarkemmin alla olevassa kuvassa. ** 

Kuntien varsinaisten järjestöavustusten lisäksi sote-järjestöt kertoivat kuntien tukevan monella muullakin 

tavalla. Eniten muuta tukea sote-järjestöt kertoivat saavansa maksuttomilla tai edullisemmilla tilojen käytöllä 

(38/101 järjestöä) ja kunnilta saamillaan työntekijäresurssilla (11/101 järjestöä). Jonkin verran tukea saatiin 

myös esim. suorana vuokratukena, postitus- ja tulostusapuna sekä asiantuntijapalveluina. 

Julkiset avustukset ja tuki ovat selvityksen perusteella sekä määrällisesti että laadullisesti erittäin merkittäviä 

sote-järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan mahdollistajia Varsinais-Suomessa. Selvityksen 

tuloksia hyödynnetään Varsinais-Suomen sote-järjestöjen maakunta- ja kuntayhteistyön jatkokehittämisessä 

kuluvana vuonna. 

Lisätietoja:  

Järjestötyöryhmän pj, aluejohtaja Minna Rosendahl, JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomi 

minna.rosendahl@muistiturku.fi, p. 0400-653379 
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* Varsinais-Suomen sote-järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan kuvaus: 

https://www.innokyla.fi/documents/5613734/b531fc2e-ea9e-4fb4-a11e-4ab68c348f01 

 

** 

SELVITYS: JULKISET AVUSTUKSET VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖILLE 2019 

Varsinais-Suomi, 3/2019: 101 sote-järjestöä vastannut, kunta-avustuksia yht. 2 941 620 € 

 1. Järjestämme toimintaa, 2. Saamme julkista avustusta ja 3. Saamme kunta-avustusta 
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