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Avustaminen hyvinvointialueen 
ja kuntien vastuulla

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siihen liittyvä järjestöjen 

toimintaedellytysten tukeminen ovat lain mukaan sekä hyvinvointialueen 

että kuntien vastuulla 

• "Hyvinvointialueella on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen 

muihin lakisääteisiin tehtäviin" eli sosiaali- ja terveyspalveluihin ja 

pelastustoimeen (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 7 §) 
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Työnjako järjestöluokittain tai 
toiminnoittain

• Kaikki järjestötoiminta 

• Edistää hyvinvointia ja/tai terveyttä

• Ennalta ehkäisee ongelmien syntymistä ja pahentumista

• Osa järjestötoiminnasta on korjaavaa

 Näillä perusteilla ei voi erottaa, mikä kuuluu hyvinvointialueen ja mikä kuntien 

vastuulle

 Työnjako on käytännössä tehtävä joko järjestöluokittain tai toiminnoittain

 Jos työnjako tehdään toiminnoittain, on tehtävä joko listaus tai periaatteet
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Avustusperiaatteet 
valmisteltiin työryhmässä

• Erilaisia osallistumismahdollisuuksia järjestöille sekä kuntien ja kuntayhtymien 

järjestöyhdyshenkilöille 6/2021-4/2022, joissa osallistumisia yhteensä yli 600 kertaa

• 1. luonnos järjestöavustuskriteeristöstä 12/2021

• Järjestöavustusselvitys luonnoksen pohjalta 1-4/2022, yhdyspintalautakunnassa 

21.4.2022

• Yhdyspintalautakunta perusti järjestöavustusten periaatteiden valmistelua varten 

työryhmän, jossa edustajat yhdyspintalautakunnasta, kunnista ja järjestöistä

• Työryhmä kokoontui viisi kertaa 5-6/2022 ja laati luonnoksen järjestöavustusten 

periaatteista
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Periaatteet viimeisteltiin 
lausuntojen pohjalta

• Yhdyspintalautakunta käsitteli luonnosta 22.6.2022, lausuntoaika 

21.8.2022 saakka (2kk)

• Lausuntoja saatiin seitsemän: 

• Kempele, Kuusamo, Pudasjärvi, Raahe, Siikajoki

• Oulun ensi- ja turvakoti ry ja Pohjois-Pohjanmaan perhehoitajat ry

• Lautakunta hyväksyi lausuntojen pohjalta viilatut periaatteet 23.9.2022

• Työryhmä viimeisteli toiminta- ja kerta-avustusten pisteytyksen, joka 

hyväksyttiin 9.11.2022
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Avustusperiaatteiden 
punainen lanka

• Työryhmä laati avustusperiaatteet siten, että ne kohtelisivat kaikkia hakijoita tasapuolisesti 

riippumatta siitä, 

• paljonko hakijalla on omaisuutta tai omaa varainhankintaa 

• onko toiminta työntekijä- vai vapaaehtoisvetoista

• missä alueen kunnissa toiminta toteutuu 

• mistä toiminnasta on kyse.

• Periaatteiden avulla haettiin myös lain hengen mukaista avustustoiminnan työnjakoa kuntien 

kanssa kytkemällä Pohteen avustama toiminta hyvinvointialueen strategiaan ja 

järjestämisvastuulla oleviin palveluihin 

• Työnjako toiminnoittain, ei järjestöluokittain

• Avustusperiaatteet, ei listausta toiminnoista
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Avustushaku 2023

• Pohteen aluevaltuusto varasi talousarviokäsittelyssä 19.12.2022 

järjestöavustuksiin 800 000 euroa

• Hakuaikataulu vuodelle 2023:

o Toiminta-avustusten hakuaika oli 15.11.-14.12.2022 (1kk)

o Kerta- ja kumppanuusavustusten jatkuva haku auki 15.11.2022 alkaen (12kk)

o Lisähaku asukkaiden sote-digiosaamisen lisäämiseksi valmistelussa, 

auki arviolta 4-5/2023

• Avustuksiin liittyvä materiaali: https://pohde.fi/tietoa-meista/yhteistyo-ja-

kumppanit/jarjestot-ja-seurakunnat/jarjestoavustukset-ja-muu-tuki/
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Järjestöavustusten 
jakotilanne

• Toiminta-avustushakemuksia saatiin määräajassa 99 kappaletta, yhteensä 795 832,60 euroa. 

Toiminta-avustuksia jaettiin 26.1.2023 kokouksessa 63 avustuskohteelle yhteensä 255 547,70 

euroa.

• Kerta-avustushakemuksia saatiin käsiteltyä 26.1.2023 kokoukseen mennessä viisi, yhteensä 

47 730 euroa. Kerta-avustuksia ei jaettu näille kohteille. 

• Kerta-avustushakemuksia saatiin käsiteltyä 16.3.2023 kokoukseen mennessä neljä, yhteensä 

43 945,83 euroa. Kerta-avustuksia ei jaettu näille kohteille. 

• Kumppanuusavustushakemuksia saatiin käsiteltyä 16.3.2023 kokoukseen mennessä 19, 

yhteensä 503 986 euroa. Kumppanuusavustuksia jaettiin 16 kohteelle, yhteensä 400 948 

euroa. Ks. Uutinen kumppanuusavustuksista
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Kumppanuusavustukset 
vuodelle 2024

• Avustuksia vuodelle 2024 voi hakea vasta, kun talousarvio on päätetty, 

avustusperiaatteet hyväksytty ja avustushaku avattu

• Jos yhdistys tai säätiö aikoo hakea kumppanuusavustusta vuodelle 2024 

esimerkiksi uuteen STEA- tai ESR-hankkeeseen liittyen, tästä kannattaa 

viestiä Pohteelle etukäteen, koska tilannekuvan muodostuminen auttaa 

talousarvion ja avustushaun valmistelussa
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Lisätietoja

Helena Liimatainen

Projektisuunnittelija, järjestöyhteistyö

Tulevaisuuden sote-keskus -

kehittämishanke

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Puh. 050 520 1081

Sähköposti: 

helena.liimatainen@pohde.fi

https://pohde.fi/tietoa-meista/yhteistyo-

ja-kumppanit/jarjestot-ja-seurakunnat/
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