Järjestöt hyvinvointialueilla 9/2022
Tilannekuva avustuksista, hyvinvointialuestrategioista
ja järjestöille tärkeistä hallintorakenteista
Järjestöjen sote-muutostuki
Tutkija Janne Haikari

janne.haikari@soste.fi

Järjestöille tärkeät valmistelukysymykset
• Esitykseen koottu tietoa hyvinvointialueiden
valmistelun tilanteesta järjestönäkökulmasta
• Esityksen tiedot perustuvat ensisijaisesti
hyvinvointialueiden hallintosääntöihin sekä
aluehallitusten, aluevaltuustojen ja
lautakuntien kokousasiakirjoihin
• Täydentävää tietoa koottu alueiden
valmistelijoiden diaesityksistä, Järjestöjen
sote-muutostuen järjestöasiantuntijoilta ja
alueiden kotisivuilta sekä uutiskirjeistä
• Syyskuun tilanteen tiedot on poimittu lokakuun
alussa 2022. Joitakin lokakuun päätöksiä on
nostettu mukaan tietoihin.
• Lisätietoa saatavilla Järjestöjen sotemuutostuen järjestöasiantuntijoilta tai tutkija
Janne Haikarilta

Hallintorakenteet hallintosäännössä
Mihin päätöksentekoelimiin
keskittyvät järjestöasiat?
Miten hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen päätöksenteko on
organisoitu?
Hyvinvointialuestrategia
Missä vaiheessa hyvinvointialueen
strategiatyö on?
Järjestöavustukset
Missä vaiheessa hyvinvointialueen
järjestöavustusmallin valmistelu on?

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 9/2022
Hallintorakenteet
hallintosäännössä

Kehittäminen ja yhteistyölautakunta
linjaa hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen vaatiman yhteistyön
suunnittelua ja koordinointia
hyvinvointialueen kuntien, kolmannen
sektorin ja erikoissairaanhoidon kanssa.
Lautakunta päättää myönnettävien
yleisten avustusten periaatteista ja
menettelytavoista sekä jakamisesta
määrärahojen puitteissa. Valmistelussa
järjestöjen kumppanuuspöytä
hyvinvointialueen ja järjestöjen
yhteistyöelimeksi.

Hyvinvointialuestrategia

Strategiatyö käynnissä. Kerätty
näkemyksiä kyselyllä ja työstetty
valtuuston työpajassa.

Järjestöavustukset
Avustusten valmistelu
käynnissä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 9/2022
Hallintorakenteet
hallintosäännössä

Hallintosäännössä ei juurikaan säädöksiä
järjestöyhteistyöstä tai hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisestä. Kehittämis- ja
tulevaisuuslautakunnan vastuulla
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
strategiset tehtävät. Hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisessä
järjestöyhteistyö keskitetty HYTEallianssiin, joka koordinoi ja rakentaa
kumppanuutta järjestöjen kanssa eri
tavoin. Hyvinvointialueella oma
edustaja järjestövetoisessa
järjestöneuvottelukunnassa.

Hyvinvointialuestrategia

Hyvinvointialueen strategialuonnos
kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnassa 8.9. ja 28.9.2022.
Tavoitteena hyväksyä se
valtuustossa 12/2022.
Palvelustrategia laaditaan osaksi
hva-strategiaa.

Järjestöavustukset

Malliluonnos laadittuna, valmistelu
käynnissä. Avustuksia kehitetään
osana HYTE-allianssin
kumppanuusmallia.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 9/2022
Hallintorakenteet
hallintosäännössä

Tulevaisuus- ja
kehittämislautakunnan tehtävänä
mm. seurata ja arvioida hyvinvoinnin
ja terveyden edistämistä. Se mm.
seuraa ja arvioi hyvinvointialueen
toiminnan yhteen sovittamista kuntien
ja kolmannen sektorin toimintaan
edistäen hyvinvointia ja terveyttä, ja se
hyväksyy avustusten myöntämisen
periaatteet sekä vastaa avustusten
myöntämisestä määrärahojen
puitteissa.

Hyvinvointialuestrategia

Hyvinvointialue laatii vuonna 2022
”muutosstrategian”, joka vastaa
strategisen seurannan tarpeisiin ja
pohjustaa varsinaisen hyvinvointialueja palvelustrategian laatimista
valtuustokauden aikana.

Järjestöavustukset

Useampia vaihtoehtoisia
malliluonnoksia laadittuna, valmistelu
käynnissä. Avustusten jatkuvuus
turvataan tarvittaessa kevääseen 2023
ulottuvilla erityisjärjestelyillä.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 9/2022
Hallintorakenteet
hallintosäännössä

Aluehallitus päättää
järjestöavustusperiaatteiden hyväksymisestä
ja avustusten myöntämisestä
lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan
ehdotuksen pohjalta.
Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan
tehtävänä on mm. edistää hyvinvointia ja
terveyttä sekä turvallisuutta, koordinoida
hyvinvointialueen järjestöyhteistyötä. Päättää
avustushaun avaamisesta ja laatii
aluehallitukselle ehdotuksen avustusten
myöntämisestä.
Valmistelussa suunniteltu erillistä
järjestöyhteistyön koordinaatioryhmää
hyte- ja osallisuusrakenteiden osaksi. Lisäksi
harkinnassa järjestöneuvottelukunta ja
kumppanuuspöytä.

Hyvinvointialuestrategia

Strategiatyö käynnissä, luonnos
lausunnoilla lautakunnissa 9/2022.
Tavoitteena hyväksyä strategia
valtuustossa 11/2022. Palvelustrategia
sovitetaan osaksi
hyvinvointialuestrategiaa.

Järjestöavustukset

Aluehallitus hyväksyi 5.10.2022
järjestöäavustusten periaatteet.
Päätetty 8/22 että talousarvioon
700 000 € avustusmääräraha.
Tavoitteena avata haku
marraskuussa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue 9/2022
Hallintorakenteet
hallintosäännössä

Aluehallitus päättää mm. avustusten
maksamisen periaatteista ja
avustusten myöntämisestä.
Palvelualakohtaiset lautakunnat
aloittaneet toimintansa elokuussa.
Henkilöstöorganisaatiossa
Järjestämisen palvelut –tulosalue
huolehtii mm. hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisestä sekä
yhteistyöstä kuntien ja järjestöjen
kanssa hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä, myös järjestöavustukset tehtävissä.

Hyvinvointialuestrategia

Hyvinvointialuestrategia hyväksytty
aluevaltuustossa 21.9.2022. Tarkemmin
palvelutasolle kohdentuva palvelustrategia
valmistuu 2023.

Järjestöavustukset

Aluehallitus hyväksynyt järjestöavustusten
periaatteet 14.6.2022, ja ne on julkaistu omana
dokumenttinaan hyvinvointialueen kotisivuilla
31.8.2022. Syksyllä 2022 avustamisen yksityiskohdat
viimeistellään osana muita järjestöyhteistyön
kysymyksiä. Hyvinvointialue on antanut STEArahoituhakemuksiin järjestökohtaiset lausunnot
(aluehallitus 27.9.2022).

Satakunnan hyvinvointialue 9/2022
Hallintorakenteet
hallintosäännössä

Aluehallitus päättää järjestöavustusten
kohdentamisesta.
Toimielinrakenteessa lautakunnat
muodostetaan elinkaariajattelun
mukaisesti. Lautakuntien päätehtävät
liittyvät palveluihin (9/2022).
Lakisääteisten vaikuttamistoimielinten
rinnalle kaavaillaan elinkeino- ja
järjestöneuvottelukuntaa, jossa
edustajia järjestöistä ja yrityksistä.
Henkilöstöorganisaatiossa hyte on
Strategia ja järjestäminen –
vastuualueen tehtävissä.

Hyvinvointialuestrategia

Hyvinvointialuestrategian valmistelu käynnissä.
Asukkaille, henkilöstölle ja sidosryhmille suunnattu
kysely käynnissä 31.7. asti. Strategian viimeistely
syksyllä, hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi
marraskuussa. Palvelustrategia valmistellaan
hyvinvointialuestrategian osaksi.

Järjestöavustukset

Aluehallitus käsitellyt järjestöavustuksia 19.9.2022.
Väliaikaisratkaisuna vuoden 2023 avustuksiksi
suunniteltu kunnista siirtyviksi merkittyjä avustuksia,
joiden kokonaissumma ollut 750 000€.
Hyvinvointialueen varsinainen avustusmalli tarkoitus
luoda vasta vuoden 2023 aikana ja ottaa käyttöön
vuoden 2024 alussa.

Kanta-Hämeen järjestökenttä 9/2022
Hallintorakenteet
hallintosäännössä

Hallintosäännössä (5/2022) määritelty
niukasti suoraan järjestöjä koskevia tehtäviä.
Aluehallitus päättää hyvinvointialueen
avustusten myöntämisperiaatteista ja
avustuksista, jotka eivät kuulu muun
hyvinvointialueen viranomaisen
toimivaltaan. Terveyden ja toimintakyvyn
edistämisen lautakunnan sekä muiden
lautakuntien yleistehtävänä mm. edistää
asukkaiden ja eri sidosryhmien kanssa
käytävällä vuoropuhelulla asioiden
tuloksellista valmistelua ja
hyvinvointialuestrategian toteuttamista.
Hallintosäännössä määritellään yleisesti
menestyksellisen johtamisen yhdeksi
edellytykseksi hyvä yhteistyö eri
sidosryhmien, mukaan lukien järjestöjen,
kanssa.

Hyvinvointialuestrategia

Hyvinvointialueen strategian
laadinta on käynnissä. Tavoitteena
on, että aluevaltuusto päättää
strategiasta vuoden 2022 loppuun
mennessä. Palvelustrategia ja
palvelutasopäätös ovat kiinteä osa
hyvinvointialuestrategiaa.

Järjestöavustukset

Järjestöavustusten mallin
luonnos valmis 6/2022, lähetetty
kommentoitavaksi kuntien ja
hyvinvointialuevalmistelun
johtoryhmille.

Pirkanmaan hyvinvointialue 9/2022
Hallintorakenteet
hallintosäännössä

Hyvinvointialuestrategia

Asiakkuus- ja laatujaosto käynnistänyt
syksyllä 2022 hyvinvointialueen
Asiakaskokemus- ja osallistamisen
ohjelman, jossa hahmotetaan osallisuuden
tavat, rakenteet ja periaatteet. Muiden
muassa kumppanuudet ja
yhteiskehittäminen avaimia järjestöjen
osallisuusroolissa.

Järjestöavustukset

Hallintosäännössä määritelty vähän
suoraan järjestöihin liittyviä tehtäviä.
Aluehallituksella kolme jaostoa. Niistä
asiakkuus- ja laatujaoston tehtävänä on
mm. päättää järjestöavustusten
myöntämisestä.

Strategialuonnos julkaistaan kesäkuun
puolivälin jälkeen, ja strategiatyö jatkuu
sen jälkeen kolmannella
osallistumisvaiheella. Valtuusto päättää
strategiasta lokakuussa 2022.

Järjestöavustuksille laadittu
vaihtoehtoisia malleja. Järjestöjen
näkemyksiä kerätty kesäkuussa. Malli ja
hallintosääntöön tarvittavat muutokset
tulossa syksyllä hyvinvointialueen
päätöksentekoon.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue 9/2022
Hallintorakenteet hallintosäännössä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
toimii mm. lain mukaisena hyte-vastuutahona, edistää
yhdyspintatyöhön liittyvää yhteistyötä ja hyte-työtä
tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä. Lautakunta
päättää avustusten myöntämisestä yhteisöille
talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Asiakas- ja
osallisuuslautakunta mm. edistää osallisuuden
edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä.
Järjestöneuvottelukunnan tehtävänä on edistää
järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä lisätä yhteiskehittämistä ja kumppanuutta
hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi.
Aluehallitus asettaa neuvottelukunnan ja päättää sen
kokoonpanosta.
Yhdyspintaneuvottelukunnan tehtävänä on edistää
hyteen liittyvää yhteistyötä alueella, edustus: kunnat, hva,
maakuntaliitto sekä järjestöedustajat
järjestöneuvottelukunnasta.

Hyvinvointialuestrategia
Hyvinvointialuestrategia

hyväksytty 6/2022.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
toimintaa tarkemmin ohjaaviksi
strategioiksi vahvistettu Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymän strategiat
2021-2025. Palvelustrategian
valmistelu syys-loka, pyritään saamaan
hyväksyttyä 7.11.2022.

Järjestöavustukset

Järjestöyhteistyön malli hyväksytty
hyte-lautakunnassa, asiakas- ja
osallisuuslautakunnassa ja lopuksi
aluehallituksessa 3.10.2022. Malli
sisältää avustamisen pääperiaatteet.

Kymenlaakson hyvinvointialue 9/2022
Hallintorakenteet hallintosäännössä

Avustuksista ja järjestöasioista vastaa
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunta, joka mm. päättää järjestöjen
toiminta-avustuksista hyvinvoinnin-, terveyden
edistämisen ja osallisuuden lisäämisen
käyttötarkoituksiin sekä edistää hyvinvoinnin ja
terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen
toimintaedellytyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia
sekä vastaa yhteistyöstä Kymenlaakson
maakunnallisen järjestöjen neuvottelukunnan
kanssa. Hyvinvointialueen
henkilöstöorganisaatiossa Strategia- ja
integraatiopalvelujen toimialan tarkoitus on
mm. yhteensovittaa hva:n toimialojen, kuntien,
järjestöjen ja muiden viranomaisten
yhdyspintayhteistyötä.

Hyvinvointialuestrategia
Aluevaltuusto hyväksynyt
hyvinvointialuestrategian
27.9.2022. Palvelustrategia
laadittu osaksi
hyvinvointialuestrategiaa.

Järjestöavustukset

Hyvinvointialueen
avustusperusteinen
järjestöyhteistyömalli hyväksytty
6/2022 aluehallituksessa.

Etelä-Karjalan hyvinvointialue 9/2022
Hallintorakenteet hallintosäännössä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
poikkihallinnollisesta johtamisesta vastaa
maakunnallinen hyte-johtoryhmä, jossa edustujat
kunnista, pelastuslaitoksesta, oppilaitoksista,
järjestöistä. Valitaan valtuusto kausittain.
Hyvinvointialuejohtaja johtaa ryhmän toimintaa.
Osallisuus- ja demokratiajohtokunta vastaa
hyvinvointialueen asukkaiden, kuntien, yhteisöjen ja
muiden toimijoiden sekä erilaisten
yhteistyöverkostojen osallistamiseen liittyvien
toimintamallien kehittämisestä sekä kolmannen
sektorin toimijoiden vuosittaisten toiminta-avustusten
hakuohjeiden julkaisemisesta, hakemusten
vastaanottamisesta ja avustuskoosteen laatimisesta
aluehallituksen päätöksentekoa varten osana
vuosittaista talousarviovalmistelua

Hyvinvointialuestrategia

Hyvinvointialuestrategian kolme
kärkeä määritelty 9/2022, lokamarraskuussa valmistelu jatkuu.
Palvelustrategia tehdään
samaan yhteyteen, kolmas
sektori otetaan mukaan sen
luomiseen.

Järjestöavustukset

Järjestöavustusten mallin
luonnos valmis, elosyyskuussa keskustelukierros.
Tavoitteena saada malli
hyväksytyksi syksyn aikana.

Etelä-Savon hyvinvointialue 9/2022
Hallintorakenteet
hallintosäännössä

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen lautakunnan tehtävänä
mm. edistää asukkaiden ja eri
sidosryhmien kanssa käytävällä
vuoropuhelulla asioiden tuloksellista
valmistelua ja hyvinvointialuestrategian
toteuttamista ja päättää myönnettävien
yleisten avustusten periaatteista ja
menettelytavoista sekä jakamisesta
määrärahojen puitteissa. Lakisääteisten
vaikuttamistoimielinten rinnalla
yhteistyöfoorumeita, joista yksi sosiaalija terveydenhuollon palvelutuottajien
ja järjestöyhteistyön foorumi.

Hyvinvointialuestrategia

Valmistelu käynnissä. Tavoitteena
pitää viimeiset työpajat syyslokakuussa.

Järjestöavustukset

Luonnos avustamisen periaatteista
laadittuna 9/2022. Kolme avustuslajia
suunnitteilla: toiminta-avustukset,
kumppanuusavustukset, toiminnallinen
yhteistyö. Avustukset kytkeytyvät
tulevaan hyvinvointialueen
järjestöyhteistyösuunnitelmaan.

Pohjois-Savon hyvinvointialue 9/2022
Hallintorakenteet
hallintosäännössä

Aluehallituksen alainen
asiakaskokemusjaosto päättää
järjestöavustuksista, eri lautakuntien
tukemana. Vaalikausittain muodostettava
järjestöneuvosto on aluehallituksen ja
järjestöjen yhteistyö- ja neuvottelutoimielin.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
kokonaisrakenne määritelty aluehallituksessa
(eri hallintoelinten tehtävät hytessä).
Aluehallitus asettaa vuosittain HYTEneuvottelukunnan johtamaan hyte-työtä,
järjestöillä edustus neuvottelukunnassa.
Yrittäjäfoorumi on yrittäjäjärjestöjen ja
aluehallituksen yhteistyö- ja
neuvottelutoimielin.

Hyvinvointialuestrategia

Strategiatyö ”on käynnissä” (22.6.)

Järjestöavustukset

Malliluonnos laadittuna, sen pohjalta
aluehallituksen periaatepäätös
avustamisesta 13.6.2022:
hyvinvointialue tekee
avustusperusteista ja toiminnallista
yhteistyötä järjestöjen kanssa ja
yhteistyö perustuu kumppanuusmalliin. Avustusten ja kumppanuusmallin kriteereiden jatkovalmistelu
asiakaskokemusjaoston vastuulla.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 9/2022
Hallintorakenteet
hallintosäännössä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunta vastaa mm. kunta- ja
järjestöyhteistyön strategisesta
järjestämisestä, järjestöavustuksista ja
vastaa hyvinvointialueelle järjestämislailla
osoitettujen vuosittaisten kuntien ja
muiden hyvinvointia ja terveyttä edistävien
toimijoiden välisten neuvottelujen
järjestämisestä. Hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen yhteistyöstä
(hyvinvointialue, kunnat, sidosryhmät)
laadittu malliluonnos, jonka valmistelu
jatkuu syksyllä 2022.
Valtuustokausitain valitaan
osallisuusvaliokunta, jonka tehtävänä
edistää asukkaiden ja sidosryhmien
osallisuutta, kaksi järjestöedustajaa.

Hyvinvointialuestrategia

Strategialuonnos ollut kesällä ja alkusyksystä
lausunnoilla. Strategia tarkoitus hyväksyä
aluevaltuustossa 10/2022. Aikeena ottaa
kuntayhtymän palvelutuotantosuunnitelma
sovellettavaksi hyvinvointialueella 1.1.2023, mutta
suunnitelma tarkoitus päivittää uudeksi
palvelustrategiaksi vuoden 2023 aikana.

Järjestöavustukset

Malli hyte-lautakunnassa 31.5.2022. Lautakunta
hyväksyi esityksen harkinnan-varaisten
avustusten luokittelusta (8 toimintakokonaisuutta) ja jaon kolmeen avustuskoriin:
toiminta-avustukset, kumppanuusavustukset ja
hankeavustukset. Avustusten hakuohjeen ja
tarkentavien kriteereiden luonnos lautakunnassa
16.8.2022, valmistelu jatkuu.

Keski-Suomen hyvinvointialue 9/2022
Hallintorakenteet
hallintosäännössä

Toimielinorganisaatiota määritelty
hallintosäännössä toistaiseksi vain vähän
(9/2022). Järjestöyhteistyöhön tai
avustamiseen liittyvistä tehtävistä ei
kirjauksia.

Hyvinvointialuestrategia

Hyvinvointialuestrategiaa valmisteltu alkuvuonna.
Aluevaltuusto hyväksynyt hyvinvointialuestrategian 1. vaiheen 14.6.2022. Strategian
valmistelu jatkuu 2. vaiheessa tarkennusten ja
palvelustrategian laatimisella
hyvinvointialuestrategian osaksi.

Järjestöavustukset

Malliluonnos esitelty aluehallitukselle 21.6., merkitty
tiedoksi. Mallin valmistelu jatkuu. Avustamismallin
lisäksi tullaan laatimaan laajempi järjestöyhteistyön
asiakirja, joka kokoaa yhteen yhteistyökäytäntöjä.
Aluehallitus jo myöntänyt (30.8.2022) STEArahoitteisille järjestöille vuoden 2023 avustukset,
yhteensä n. 660 000 euroa.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 9/2022
Hallintorakenteet
hallintosäännössä

Yhdyspintatyön sekä hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen lautakunta on hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen vastuutaho sekä vastaa
järjestämislaissa mainituista neuvotteluista. Lisäksi se
vastaa mm. yhteistyöstä muiden alueen toimijoiden
kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä,
”suunnittelee toimenpiteitä hyvinvoinnin ja
terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen
toimintaedellytyksien ja vaikutusmahdollisuuksien
parantamiseksi”. Aluehallituksen vastuulla päättää
järjestöavustuksista. Etelä-Pohjanmaan
osallisuusohjelma tärkeä yhteistyökanava
hyvinvointialueen ja järjestöjen välillä.
Järjestövetoisen järjestöneuvoston yhtenä
tehtävänä toimia järjestöjen ja hyvinvointialueen
yhteistyötahona, hyvinvointialueella edustaja
neuvostossa.

Hyvinvointialuestrategia

Strategiatyö käynnissä. Kuntalaisten
näkemyksiä kerätty syyskuussa.
Palvelustrategia laaditaan hvastrategian osana. Palvelustrategiatyön
yhteydessä yhdenmukaistetaan
palvelukriteereitä palvelualoittain.

Järjestöavustukset

Kuntien vanhoja
avustuskäytäntöjä selvitetty,
perehdytty toisten alueiden
malleihin, pohdittu kriteereitä.
Yhdyspintajaoston alle
perustettu avustusmallin
työnyrkki. Avustustyöpaja
tulossa 8.11., sitä ennen malli
esillä aluehallituksessa.

Pohjanmaan hyvinvointialue 9/2022
Hallintorakenteet
hallintosäännössä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
sekä yhdyspintojen jaoston tehtävänä
mm. toimia sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisestä annetun lain tarkoitettuna
hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen vastuutahona, vastata
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
yhteistyöstä eri tahojen (mm.
yleishyödyllisten yhteisöjen) kanssa, tukea
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä
tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja
vaikutusmahdollisuuksia.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
rakenteita hahmotellaan hyvinvointialueen
yhdyspintayhteistyön periaatteissa, jotka
hyväksytty jaostossa 28.9.2022.

Hyvinvointialuestrategia

Hyvinvointialueen strategiaa valmisteltu
keväällä työpajoissa, hyväksytty
aluehallituksessa 29.8.2022.
Palvelustrategia aluehallituksessa
26.9.2022, seuraavaksi valtuustoon
hyväksyttäväksi.

Järjestöavustukset

Avustusmallista luonnos laadittuna,
ollut esillä hyte- ja yhdyspintojen
jaostossa 28.9.2022.
Avustusperiaatteiden työstöä
jatketaan työryhmässä.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 9/2022
Hallintorakenteet
hallintosäännössä

Hallintosäännössä eri hallintoelinten
tehtäviä yksilöity niukasti.
Hyvinvointi- ja
tulevaisuuslautakunnan tehtävänä
mm. edistää hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen (HYTE) toteutumista
yhteistyössä eri toimijoiden kesken.
Lakisääteisten vaikuttamistoimielinten
rinnalla alueneuvottelukunta
koordinoi hyvinvointialueen, kuntien,
Keski-Pohjanmaan liiton ja järjestöjen
yhteistoimintaa. Alueneuvottelukunnassa 2 kolmannen sektorin
edustajaa.

Hyvinvointialuestrategia

Aluevaltuusto hyväksynyt hyvinvointialueen
strategian 13.6.2022. Asiakirjaa täydennetään
myöhemmin useilla ohjelmatasoisilla strategisilla
kokonaisuuksilla. Palvelustrategia ja
järjestämissuunnitelma laaditaan syksyn aikana,
valmistelun lähetekeskustelu hyvinvointi- ja
tulevaisuuslautakunnassa 8.9.2022.

Järjestöavustukset

Hyvinvointialueen järjestöavustuksista tehty
16.5.2022 valtuustoaloite, lautakunta käsitellyt sen
8.9.2022. Avustusten periaatteet ovat
valmistelussa. Kuntien kanssa neuvotellaan ja
tavoiteena muodostaa järjestöjä parhaiten
palveleva kokonaisuus käytettävissä olevilla
resursseilla. Avustusperiaatteiden luonnos
alueneuvottelukunnassa 14.10.2022.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 9/2022
Hallintorakenteet
hallintosäännössä

Yhdyspintalautakunta päättää
mm. myönnettävien yleisten
avustusten periaatteista ja
menettelytavoista sekä jakamisesta
määrärahojen puitteissa, ja edistää
hyvinvointialueen ja kuntien,
järjestöjen sekä muiden
sidosryhmien yhteistyötä.
Syksyllä 2022 pilotoidaan
järjestöjen yhteistyötä sote- ja
perhekeskusten kanssa. Keskuksissa
nimetyt järjestöyhdyshenkilöt.

Hyvinvointialuestrategia

Aluevaltuusto hyväksynyt
hyvinvointialuestrategian 2.5.2022, sisältää sotepalvelustrategian. Ohjelmat ja suunnitelmat
täydentävät strategiakokonaisuutta. Sotepalveluiden järjestämissuunnitelma ollut
lausunnoilla 9/2022, tavoitteena että valtuusto
päättää suunnitelmasta lokakuussa.

Järjestöavustukset

Järjestöavustusperiaatteet hyväksytty
yhdyspintalautakunnassa 23.9.2022.
Sähköinen avustusjärjestelmä vielä kehitteillä.
Yhdyspintalautakunta päättää
järjestöavustusprosessin käynnistämisestä
1.11., tavoitteena tehdä avustuspäätökset
tammikuussa 2023.

Kainuun hyvinvointialue 9/2022
Hallintorakenteet
hallintosäännössä

Hyvinvointi- ja
yhdyspintalautakunta mm. kehittää
osallisuuteen sekä hyten
edistämiseen liittyviä asioita ja
yhteistyötä kuntien, järjestöjen sekä
muiden toimijoiden kanssa.
Lautakunta myöntää
järjestöavustukset talousarviossa
hyväksyttyjen määrärahojen
puitteissa sekä hyväksyy
kumppanuussopimukset, jotka
liittyvät ko. lautakunnan toimialaan.

Hyvinvointialuestrategia

Strategiaa valmistellaan, näkemyksiä kerätty
kyselyllä ja kuulemistilaisuuksilla. Tavoitteena
saada strategia aluevaltuuston hyväksyttäväksi
lokakuussa 2022. Soten palvelustrategia
laaditaan osana hyvinvointialuestrategiaa.

Järjestöavustukset

Järjestöavustusten valmistelu
käynnissä. Kuntayhtymä on aiemmin
myöntänyt järjestöavustuksia, mutta
avustuskäytäntöjä on tarkoitus kehittää.

Lapin hyvinvointialue 9/2022
Hallintorakenteet
hallintosäännössä

Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta toimii
hyte-vastuutahona. Se vastaa hyteyhteistyöstä muiden toimijoiden, kuten
yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa, sekä
edistää hyte-edistämistyötä tekevien
järjestöjen toimintaedellytyksiä ja
vaikutusmahdollisuuksia, vastaa vuosittaisista
neuvotteluista kuntien sekä muiden
toimijoiden kanssa hyten tavoitteista,
toimenpiteistä, yhteistyöstä. Lisäksi lautakunta
päättää yleisistä avustuksista sekä niiden
jakamisesta määrärahojen puitteissa.
Osallisuus‐ ja asiakkuuslautakunnan
tehtävänä mm. tukea asukkaiden sekä
järjestöjen ja muiden yhteisöjen
oma‐aloitteista asioiden suunnittelua ja
valmistelua.

Hyvinvointialuestrategia

Hyvinvointialuestrategiaa valmisteltu,
viimeistelyvaihe syys-lokakuussa.

Järjestöavustukset

Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta
hyväksynyt 14.6.2022 hyvinvointialueen
yleiset avustus-periaatteet. Tarkentavaa
avustusohjetta laaditaan. Talousarvioon
avustusten kokonaissummaksi esitetty 450
000€. Hyvinvointialue tehnyt syyskuussa
kumppanuussopimuksia STEAhakuaikataulu huomioiden. Tilojen käyttöä
koskevat linjaukset tulossa osaksi
avustusperiaatteita. Avustusten hakuajasta
päätös loka-marraskuussa.

Helsingin sote-uudistus 9/2022
Hallintorakenteet

Sote-uudistuksen lainsäädännössä ei ole
Helsingin kaupungin hallinnon
järjestämiseksi sääntelyä, joten
kaupunginvaltuusto ratkaisee, miten
erillisrahoitettu sotepe-organisaatio
järjestetään. Uudistuksen toimeenpanoa
ohjaa kaupunginhallituksen sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen
uudistusjaosto.
Jaosto päättänyt 6.6.2022, että
kaupunkiin perustetaan kaupungin
järjestöneuvottelukunta ja tarvittaessa
toimialakohtaisia neuvottelukuntia
vahvistamaan järjestöyhteistyötä.

Palvelustrategia

Palvelustrategia valmisteltavana.
Käsitelty jaostossa 19.9.2022,
valtuuston päätettäväksi
lokakuussa.

Järjestöavustukset

Kaupungin järjestöavustuksista ja
järjestöyhteistyöstä tehty laaja selvitys
käsitelty sotepe-uudistusjaostossa
30.5.2022 ja 6.6.2022, merkittiin
kokonaisuus tiedoksi, mutta samalla
päätettiin avustustoiminnan,
järjestöyhteistyön, asukastoiminnan
sekä hyte-koordinaation
jatkosuunnittelun ja toteutuksen
suuntaviivoista.

