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Tervetuloa Vantaan ja 
Keravan hyvinvointialueen 
järjestöinfoon!

14.6.2022



Ohjelma 
17.00 Tervetuloa

Katsaus hyvinvointialueuudistuksen etenemiseen

Hallintovalmistelujohtaja Mikko Hokkanen, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Katsaus HYTE- ja osallisuustyön valmistelun etenemiseen

Erityisasiantuntija Fanni Ali-Melkkilä, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Katsaus järjestöyhteistyön valmistelun etenemiseen
• Järjestöyhteistyön kokonaisuuden valmistelu --> erityisasiantuntija Pia Tasanko-Lavikainen, Asukkaan asialla -hanke
• HyTe ry:n puheenvuoro --> järjestöasiantuntija Ilari Karhumalja
• Järjestöavustusvalmistelun tilanne --> erityisasiantuntija Pia Tasanko-Lavikainen, yhteisöpäällikkö Marjo Nurminen, 

Vantaan kaupunki ja erityissuunnittelija Jaakko Kiilunen, Keravan kaupunki

Loppuyhteenveto

19.00 Tilaisuuden päätös



Ohjeita osallistujille

14.6.2022 4

• Tapahtuma tallennetaan ja esiintyjien puheenvuorot julkaistaan 
myöhemmin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen YouTube-kanavalla. 
Yleisön kysymyksiä ja keskustelua ei julkaista jälkikäteen.

• Pidäthän kameran ja 
mikrofonin kiinni esitysten 
ajan.

• Voit pyytää puheenvuoroa 
nostamalla käden.

• Voit myös kirjoittaa 
kysymyksiä ja kommentteja
tilaisuuden keskusteluosioon.

https://www.youtube.com/channel/UCFnwwwOz1lKVm_NZbQ50Dnw


Katsaus
hyvinvointialueuudistuksen
etenemiseen
Hallintovalmistelujohtaja Mikko Hokkanen
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Yleisesittely:
Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialueen valmistelu



Sisällys
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1. Hyvinvointialueuudistus

2. Hyvinvointialueen valmistelu 

3. Päätöksenteon rakenteet

4. Valmisteluorganisaatio

5. Katsaus valtuustokauden aloitukseen

Liitteet:

1. Jaostojen tehtävät

2. Valmistelukokonaisuuksien tilannekuvat



Hyvinvointialueuudistus



Hyvinvointialueuudistuksen kansalliset tavoitteet - missio
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Uudistuksen tavoitteena on

• kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja

• turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja 
terveyspalvelut kaikille suomalaisille

• parantaa palveluiden saatavuutta ja 
saavutettavuutta erityisesti perustasolla

• turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti

• vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan 
tuomiin haasteisiin

• hillitä kustannusten kasvua



20222021

Eduskunta hyväksyi sote-lait kesäkuussa 2021 
ja hyvinvointialueen rakentaminen on alkanut 
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1.1.2023
Tehtävien siirto 
hyvinvointi-
alueille

Kesäkuu 2021 
Lakien voimaan 
tulo

Joulukuu 2020
HE eduskuntaan

Heinäkuu 2021 
Väliaikais-hallinto 
aloittaa

Alkuvuosi 2022 
Aluevaalit

2020

Avustuspäätökset. 
Lakiluonnokset 
kommenteille.

Sote-uudistuksen etenemis- ja 
valmisteluaikataulu

Sote-uudistuskokonaisuudessa hyväksyttyjen lakien keskeisimmät tarkoitukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen tehtävät 

siirtyvät 22 järjestäjän vastuulle.

Perus- ja erikoissairaanhoito 
sovitetaan paremmin yhteen, 

perustason palveluita 
vahvistetaan.

Hyvinvointialueen väliaikainen 
toimielin vastasi valmistelusta, 

kunnes aluevaltuusto aloitti 
toimintansa.

2023



Hyvinvointialueen valmistelu
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Hyvinvointialue organisaatio pystyy vastaamaan soten ja pelastustoimen 
tarpeisiin tehokkaammin

Kaupunkiorganisaatiosta… … Hyvinvointialueorganisaatioon.2022-2023

Monialainen kaupunkikonserni

Asukas keskiössä

Yleinen toimivalta

Tukipalvelut ja prosessit muodostuneet monialaisen 
kaupunkikonsernin tarpeisiin

Verorahoitus ja valtionosuudet,
lyhyt suunnittelujänne

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslaitoksen palveluihin 
keskittynyt asiantuntijaorganisaatio.

Asiakas keskiössä

Rajattu toimivalta

Tukipalvelut ja prosessit rakennetaan 
palvelutuotannon ehdoilla ja sen ympärille. 

Valtion rahoitus, investointilupa, kova budjetti, pitkä 
suunnittelujänne



Mihin tähtäämme?

Asiakas keskiöön

Turvalliseen siirtymään

Tehokkaisiin rakenteisiin

Toimiva 
hyvinvointialue

Hallinnon 
perustaminen

Toiminnan 
uudistaminen

Demokratian 
lisääminen



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Mahdollisuus uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen palvelut (”rohkea uudistuminen”)

Turvallinen siirtymä
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Palvelujen järjestäminen
hyvinvointialueella

Hyvinvointialue järjestää sille laissa säädetyt tehtävät. 
Hyvinvointialueen tehtäviin kuuluvat:

• Hyvinvointialueen asukkaiden oikeuksien toteutumisen 
varmistaminen

• Palvelukokonaisuuksien yhteensovittaminen

• Järjestettävien palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden 
varmistaminen

• Järjestettävien palveluiden tarpeen, määrän ja laadun 
määritteleminen

• Tuottamistavan valinta

• Tuottamisen ohjaus ja valvonta

• Viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttö

Lähde: Hyvinvointialuelaki 6-7 §
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• Valmistelu on hyvässä vauhdissa; kaikki valtakunnallisen 
tiekartan osa-alueet käynnistetty, aikataulutettu.  

• Valmisteluorganisaatioon rekrytoitu kriittiset osaajat, 
maaliskuussa palkkoja maksettiin jo yli 50 henkilölle

• Tällä hetkellä kiireellisintä on ict-arkkitehtuurin 
rakentaminen ja talouden ja henkilöstöhallinnon 
ratkaisujen luominen hyvinvointialueelle 

• Syksyllä toiminnan muutos ja muutosjohtaminen sekä 
toimivien HR-prosessien luominen tulee nousemaan 
ykköseksi

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue tulee 

palvelemaan noin 275 000 asukasta, ja työllistää 

noin 4 600 työntekijää vuoden 2023 alusta alkaen.

• Yksi  yhteinen pelastuslaitos Keski-Uudenmaan ja 
Vantaa-Kerava hyvinvointialueen alueilla. Tästä on 
solmittu yhteistoimintasopimus hyvinvointialueiden 
välillä. Yhteisen pelastuslaitoksen valmistelu 
tehdään osana Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialueen valmistelua.

• Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmistelu on 
jaoteltu 8 kokonaisuuteen, jotka ovat jaoteltuna 
noin 55 tehtäväkokonaisuuteen

Valmistelun yleistilanne - kunnossa
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Hallinto-
valmistelu 

johtaja

Talous-
valmistelu 

johtaja

Valmistelun yleistilanne - kunnossa

8 kokonaisuutta, joissa yhteensä noin 
55 tehtävä-kokonaisuutta

HR-
valmistelu 

johtaja

Pela-
valmistelu 

johtaja

Viestintä-
valmistelu 

johtaja

Sote-
palvelu-

valmistelu 
johtaja

ICT-
valmistelu 

johtaja

Johdon 
tukiryhmä

Valmistelijat

Valmistelijat

Valmistelijat

Valmistelijat

Valmistelijat

Valmistelijat

Valmistelijat

Valmistelijat

Valmistelijat

Valmistelijat

Valmistelijat

Valmistelijat

Valmistelijat

Valmistelijat

Valmistelijat

Valmistelijat

Valmistelijat

Valmistelijat

Valmistelijat

Valmistelijat

Valmistelijat
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Valmistelun yleistilanne - kunnossa

Lisäksi valmistelua tukemassa konsultteja ja lukuisia 
oman toimensa ohella työskenteleviä henkilöitä 
Vantaalta ja Keravalta

Valmistelijoita yhteensä, n. 50 Valmistelijoista yhteensä
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Täysiaikaisia Osa-aikaisiaHallinto Talous HR Pela Viestintä Palvelut ICT
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76 %

24 %
11 %

9 %

32 %



11-12/2022

Hyvinvointialueen järjestelmien 
jne. koekäyttöönotto
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Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisen tiekartta

2020 
Vantaan ja Keravan 
yhteisen 
vapaaehtoisen 
valmistelun 
aloittaminen 
hanketyöskentelynä
.

07/2021
Sote-lait astuivat voimaan ja 
Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialue perustettiin.
ja toiminnan valmistelu alkoi 
VATE:n johdolla. 
Muutosjohtaminen yhdessä 
Vantaan ja Keravan 
sostereiden ja Pelan kanssa 
yhdessä

08/2021 
Väliaikainen valmistelutoimielin 

aloitti toimintansa

03/2022: 
Aluevaltuustot aloittavat

▪ Hyvinvointialueen toiminnan valmistelu 
jatkuu.

▪ Poliittinen päätöksenteko käynnistyy: 
Aluevaltuusto tekee hyvinvointialuetta 
koskevia päätöksiä, kuten
▪ Strategia ja talousarvio
▪ Organisaatiorakenne
▪ Viestintäkanavat, tukipalvelut ja 

järjestelmät, ml. ICT (huom! Erillinen 
rahoitus)

▪ Tulevaisuuden sote-keskus –hanke 
jatkaa palvelujen kehittämistä 
asukaslähtöisesti, osallisuus

01/2022
Aluevaalit

01/2023
Sote-palvelujen ja pelastustoimen 
järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle

▪ Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveyspalvelujen 
sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

▪ Siirtymä on ollut turvallinen ja siinä on 
toteutettu
▪ Henkilöstön siirtyminen
▪ Palvelutoiminnan järjestämisvastuun ja 

toimintojen siirtyminen
▪ Tukipalvelujen siirtyminen ja toimitilojen 

vuokraus
▪ Tietoon perustuva poliittinen päätöksenteko 

vaikuttavaa ja tukee alueen onnistumista
▪ Asukaslähtöinen osallistava palvelujen 

kehittäminen jatkuu, osallisuus

8 kk 10 kk
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Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisen tiekartta

01/2024 (Visio 2024)
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella

▪ Asukasosallisuus ja demokratia kuskin paikalla, tukevat 
palvelutuotannon onnistumista, palveluja johdetaan strategiaan 
perustuen.

▪ Asukkaat saavat palvelulupauksen mukaisia palveluja (esim. hoitoon ja 
palveluun pääsy 7 päivässä)

▪ Palvelujen jatkuva parantaminen asukkaiden tarpeiden ja 
asiakaskokemuksen perusteella

▪ Sote-palvelujen vaikuttavuutta ja laatua parannetaan tietoon perustuen
▪ Ennakoidaan toimintaympäristön muutoksia (ennakoiva toiminnan 

suunnittelu)
▪ Henkilöstöpolitiikka onnistunutta; kilpailukykyisin työnantaja 

Uudellamaalla
▪ Kustannusten kasvua hillitään
▪ Yhteinen toiminta hyvinvointialueena ja yhteistyössä  HUSin kanssa on 

vakiintunut ja jatkaa kehittymistään

12 kk 10 kk



Sote-palvelut ja pelastustoiminta ovat turvallisesti siirtyneet 
hyvinvointialueelle

Hallinto ja tukipalvelut aloittaneet toimintansa

• Palvelutuotanto jatkuu hyvinvointialueella turvallisesti ilman 

katkoa

• Tulevaisuuden sote-keskus –hanke jatkaa v. 2023 loppuun 

peruspalvelujen kehitystyötä.

• Hyte-rakenteet kuntien kanssa on otettu käyttöön. 

• Yhdyspintaprosessit ja ohjausmallit on otettu käyttöön (kunta, 

sote, HUS, sidosryhmät).

• Yhteinen (Vantaan ja Keravan h.v.a ja Keski-Uudenmaan h.v.a.) 

pelastuslaitos on aloittanut toimintansa.

• Henkilöstö on siirtynyt. HR-toiminto ja –prosessit (mm. palkanmaksu) 

ovat toimii onnistuneesti.

• Tiedonhallintamalli ja ICT-palvelut ovat käytössä.

• Talousjärjestelmät ja -organisaatio toimii. 

• Uusi strategisen hankinnan yksikkö on aloittanut. 

• Pelastustoimen kansallinen ohjausmalli on käyttöönotettu.

• Hyvinvointialueen nettisivut ja yhteiset asukkaiden asiointikanavat ovat 

toiminnassa.

• Toimitilat ja työkalut ovat riittävät.
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03-12 /2022
07/2021

- 02/2022

2023: Sote-palvelujen ja pelastustoimen
järjestämisvastuu siirtynyt hyvinvointialueelle

2024: Hyvinvointialueen toiminta vakiintunut
ja palvelut parantuneet

Toimivat sote-palvelut perustasolla ja integraatiossa

Toimivien ja oppivien palvelujen järjestäminen
ja ohjaus

• Palvelujen laatua ja vaikuttavuutta parannetaan, jatkuvan 

parantamisen malli.

• Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen kehitystyössä löydetyt 

parannukset vakiinnutetaan. 

• Yhteistyö kuntien, kolmannen sektorin sekä yksityisten 

palvelutuottajien kanssa toimii sujuvasti.

• Sote-palvelujen integraatio  (so-te, sote-pela-kaupungit, sote-HUS) 

toimii vakiintuneesti.

• Asukasosallisuus ja demokratia kuskin paikalla, tukevat 

palvelutuotannon onnistumista, palveluja johdetaan strategiaan 

perustuen.

• Henkilöstökulttuuri kehittynyt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 

omaksi kulttuuriksi molempien vahvuuksista (mm. TYHY ja johtaminen)

• ICT-järjestelmät tukevat käytännön työtä ja mahdollistavat tiedolla 

johtamisen sekä digitaaliset palvelupolut.

• Talous on tasapainossa ja sen seuranta on ajantasaista. Hankinnat 

suunnitellaan strategisesti.

• Viestintä asukkaille on tehokasta ja asukaslähtöistä. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminta on käynnistynyt ja 
järjestämisvastuu siirtynyt 2023-2024
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Uudet tehtävät toimialojen ja pelastuslaitoksen näkökulmasta

Hyvinvointialue itsenäisenä organisaationa hoitaa huomattavan määrän tehtäviä, 
jotka aiemmin on hoidettu kaupunkien keskushallinnosta:

• Tilahallinta
• Rahoitus
• Tukipalveluiden omistajaohjaus/toimittajaohjaus
• Valtuustotyöskentely
• Sisäinen tarkastus

Edellä mainittujen lisäksi monia hallinnon tehtäviä on koordinoitu kaupunkien
keskushallinnosta:

• HR
• Hankinnat
• Strateginen tietohallinto
• Viestintä
• Päätöksenteon prosessit ja järjestelmät
• … Ja paljon muuta

Valmistelussa hyödynnetään alueellisen toimeenpanon tiekarttaa

Hallinto, talous ja 
tukipalvelut

Johtaminen ja 
osaaminen

Palveluiden 
järjestäminen

Yhdyspinnat ICT

VATE ja valmisteluorganisaatio ovat aloittaneet hyvinvointialueen 
käynnistämisen ja valmistelua edistetään alueellisen toimenpanon 
tiekartan tehtävät huomioiden. Valmistelun vaiheista ja tuotoksista 
tiedotetaan niiden valmistuttua.     



23

Uudet tehtävät toimialojen ja pelastuslaitoksen näkökulmasta

Hyvinvointialue itsenäisenä organisaationa hoitaa huomattavan määrän tehtäviä, 
jotka aiemmin on hoidettu kaupunkien keskushallinnosta:

• Tilahallinta
• Rahoitus
• Tukipalveluiden omistajaohjaus/toimittajaohjaus
• Valtuustotyöskentely
• Sisäinen tarkastus

Edellä mainittujen lisäksi monia hallinnon tehtäviä on koordinoitu kaupunkien
keskushallinnosta:

• HR
• Hankinnat
• Strateginen tietohallinto
• Viestintä
• Päätöksenteon prosessit ja järjestelmät
• … Ja paljon muuta

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen erityispiirteet valmistelun näkökulmasta

• Tässä fuusiossa yhdistyy vain kaksi kaupunkia, mikä helpottaa 
esimerkiksi sopimusten siirtoa, sekä organisaatioiden yhteen 
sovittamista

• Toisaalta siirtyvissä organisaatioissa ei ole niitä hallinnon ja 
tukipalveluiden rakenteita, joita itsehallinnollinen alue ja 
itsenäinen organisaatio tarvitsee toimiakseen

• Näiden rakenteiden pystyttäminen alle 1,5 vuodessa on valtava 
– ja kallis – työ 



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnan valmistelu: Kaupunkien ja 
väliaikaisen valmistelutoimielimen toteuttama valmistelu 07/21 - 2/22 
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07/2021 – 02/2022
Kaupunkien ja väliaikaisen valmistelutoimielimen toteuttama valmistelu

Hallinto ja tukipalvelut
Toimintojen 
eriyttäminen 
kaupungeista

09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/2207/21 08/21

Toimintojen eriyttäminen kaupungeista –projekti (ERPO) sekä ilmoitukset siirtyvästä henkilöstöstä, omaisuudesta, tiloista

Tulevaisuuden sote-keskus –hanke johtoryhmien ohjauksessa 12/2022 asti

HUS-valmisteluryhmän edustajat 
valittu ja ilmoitettu

HYTE-yhteistyömuodot ja tarpeet kartoitettu

ESH:n ja perustason palvelupolkujen ja -prosessien integraatioiden selvittely käynnissä

Pelastustoiminnan yhteistyösopimus valmisteltu

Ehdotus taloushallinnon palveluiden ja 
toiminnon järjestämisestä valmisteltu

ICT-valmistelurahoitushakemus jätetty
Ehdotus ICT-palveluiden järjestämisestä ja toimintamallista valmisteltu

HR-valmistelu käynnistetty, päätökset HR-järjestelmistä tehty

Ilmoitus siirtyvistä tiloista

Talousarvio 2022 
valmisteltu

Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstön 
siirtosuunnitelma valmisteltu

Viestintästrategia ja –suunnitelmia valmis (ml. nettisivut, some)

Ehdotus hallintosäännöstä  valmisteltu 

Varautuminen aluevaaleihin 
valmis

Ehdotus päätöksenteko-organisaatiosta valmisteltu

Ehdotus organisaatiosta valmisteltu

Ehdotus hallinnon organisaatiosta valmisteltu
Hyvinvointialueen yhteinen visio palveluiden kehittämisestä valmisteltu (sis. soster, pela, 

tulsote)

Erityishuoltopiirien purun suunnittelu

Palveluiden 
järjestäminen ja 
strategia
Palvelutuotanto-
organisaatio

Demokratia ja 
osallisuus sekä 
alueelliset 
yhteistyömallit
Hyte, HUS, ERVA, 3. ja 
yksityisen sektorin  
yhteistyö

Kriittinen piste

Olennainen valmistelupiste

Ehdotus osallisuussuunnitelmasta valmis

Raportointi- ja riskien hallinta suunnitelmat valmiit

Aluevaalit

Ehdotus poliittisen päätöksenteon rakenteista



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnan valmistelu: alueellisen 
poliittisen päätöksenteon vaihe 03/22 – 12/22
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03/2022 – 12/2022
Alueellisen poliittisen päätöksenteon vaihe

03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22

Tulevaisuuden sote-keskus –hanke - johtoryhmien ohjauksessa 12/2022 asti

Toimintojen eriyttäminen kaupungeista –projekti (ERPO) sekä ilmoitukset siirtyvästä henkilöstöstä, omaisuudesta, tiloista

Henkilöstöpolitiikka 
hyväksytty

Yhdyspintaprosessit ja ohjausmallit valmisteltu ja 
hyväksytty

HYTE-malli hyväksytty

HYTE-malli valmisteltu

Päätös pelastustoimen yhteistoiminnasta

HUS-yhtymän perussopimus hyväksytty

ESH:n yhteistyö- ja palveluintegraation malli 
hyväksytty 

Sote- ja muiden sopimusten siirrot 
valmisteltu

Talousarvioesitys ja 
–suunnitelma valmisteltu

HR-järjestelmäarkkitehtuuri ja toimintamalli hyväksytty

Henkilöstösiirrot 
tehty

Henkilöstösiirrot hyväksytty ja HR-
järjestelmät toiminnassa

ICT ja tiedonhallintamallit 
käyttöönottovalmiita

Päätös palveluiden järjestämis-
suunnitelmasta

Talousarvio ja –suunnitelma
2023-2025 hyväksytty

ICT-sopimussiirrot hyväksytty ja ICT-
hankinnat tehty

Päätös taloushallinnan palveluiden
ja toiminnan järjestämisestä 

Päätös ICT:n järjestämisestä ja 
tiedonhallintamallista

Org.rakenne ja hallintosääntö hyväksytty (ml. pela)

Palveluiden 
järjestäminen ja 
strategia
Palvelutuotanto-
organisaatio

Demokratia ja 
osallisuus sekä 
alueelliset 
yhteistyömallit
Hyte, HUS, ERVA, 3. ja 
yksityisen sektorin  
yhteistyö

Hallinto ja 
tukipalvelut
Toimintojen 
eriyttäminen 
kaupungeista

HUS-yhtymän 1. 
sopimus hyväksytty

Hyvinvointialueen osallisuussuunnitelma 
valmisteltu

Yhteistyösuunnitelma valmisteltu

Valmius ja varautumissuunnitelma
Erityishuoltopiirien purkaminen

HVA- ja palvelu-
strategia

hyväksytty

Kriittinen piste

Olennainen valmistelupiste

Palveluverkkosuunnittelu

Hyvinvointialueen
verkkosivut valmiit



Yhtenäisen hyvinvointialueorganisaation perustaa luodaan ennen 
järjestämisvastuun siirtymistä
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Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

2021
Hyvinvointialueen

valmistelu käynnistyy.

2022
Hyvinvointialueen muodostavat organisaatiot valmistelevat yhteisen 
organisaation toimintaa sulautuen yhteen valmisteluvuoden aikana.

2023
Järjestämisvastuu ja palvelutuotanto

siirtyy hyvinvointialueelle.
Jatkuvasti kehittyvä & oppiva organisaatio.

Hallinto- ja 
tukipalvelut

Poliittiset ja 
osallisuuden 
rakenteet



14.6.2022
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TURVALLINEN 
SIIRTYMÄ

ROHKEA 
UUDISTUMINEN



Katsaus HYTE- ja 
osallisuustyön valmistelun
etenemiseen
Erityisasiantuntija Fanni Ali-Melkkilä



HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN 
(HYTE)
Tavoite: Mallintaa tulevalle Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 
kaikkia HYTE-yhteistyökumppaneita palveleva

1) Alueellinen HYTE-yhteistyön rakenne
2) Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma



Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021
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7 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen hyvinvointialueella

• Hyvinvointialueen on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä

• Hyvinvointialueen on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä
tavoitteita tukevat toimenpiteet

• Otettava päätöksenteossaan huomioon päätöstensä arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin

• Hyvinvointialueen on nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho.

• Hyvinvointialueen on seurattava asukkaittensa elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja 
väestöryhmittäin

• Hyvinvointialueella on raportoitava asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä 
aluevaltuustolle vuosittain

• Lisäksi hyvinvointialueella on valmisteltava aluevaltuustolle valtuustokausittain alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma edellä 
mainituista asioista.

• Hyvinvointialueen on tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä kuntien sekä muiden julkisten toimijoiden, yksityisten 
yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa

• Sen on myös edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

• Hyvinvointialueen on neuvoteltava vähintään kerran vuodessa yhdessä alueensa kuntien sekä muiden edellä tässä momentissa mainittujen 
hyvinvointialueen alueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä 
koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen HYTE-valmistelu

Mitä on tehty? Vantaa-Kerava HYTE-työryhmän 
kokoaminen ja työskentely

Työpajat (2021):

HYTE-rakenne ja 
Alueellinen 

hyvinvointikertomus

HUS-
järjestämissopimukse

n HYTE-osion 
laatiminen

Mitä tehdään nyt? HYTE-valmistelun jatko syksyn 
2021 materiaalien pohjalta

Alueellisen 
hyvinvointikertomuks

en ehdotuksen 
työstäminen

HTYE-rakenteiden 
työstäminen

Mitä on tulossa syksyllä?

Työpajat (2022):

Toimialojen kytkeytyminen HYTE-
rakenteisiin

Lähidemokratia- ja 
osallisuuslautakunnan seminaari

HYTE-rakenteen 
vahvistaminen: 

työryhmien 
asettaminen ja 
nimeäminen

Hyvinvointikatsaukse
n laatiminen

HYTE-neuvottelut

Hv-suunnitelmat
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HYTE-valmistelun alustava prosessikuvaus
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Q1-Q2/2021

Vantaa-Kerava HYTE-
työryhmän kokoaminen ja 
yhteistyön käynnistäminen

Q3/2021

Vantaa-Kerava HYTE-työryhmän 
työskentely

Syksyn valmistelun aikataulutus

HYTE-työpajojen suunnittelu

Q4/2021

HYTE-työpajat

Koontien ja tuotosten esittely 
johdolle

Q1/2022

HYTE-rakenteen työstäminen

Muiden alueiden benchmarkkaus

HUS-järjestämissopimus

Q2/2022

Alueellisen 
hyvinvointikertomuksen ja 

suunnitelman ehdotus

HYTE-rakenteen jatkotyöstö

Q3/2022

Lautakunnan seminaari + työpaja

HYTE-työpajat (toimialat)

Hyvinvointikatsauksen työstö

Q4/2022

Hyvinvointikatsauksen kommentit 
ja viimeistely

HYTE-työpajojen koonnit

HYTE-neuvottelujen suunnittelu

Q1/2023

Alueellisen HYTE-rakenteen 
käynnistyminen

Alueelliset HYTE-neuvottelut

Laajan hyvinvointisuunnitelman 
laatiminen

Q2/2023

Ikäryhmäkohtaisten 
hyvinvointisuunnitelmien 

laatiminen



OSALLISUUS

Tavoite: Mallintaa tulevalle Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle
1) Osallisuuden hallinnolliset ja organisatoriset rakenteet

2) Alueellinen osallisuusohjelma



Laki hyvinvointialueesta 611/2021
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29 § Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen
toimintaan. Aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja 
vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukasraateja;

2) selvittämällä asukkaiden ja hyvinvointialueella säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti asuvien tai 
oleskelevien palvelujen käyttäjien mielipiteitä ennen päätöksentekoa;

3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia hyvinvointialueen toimielimiin;

4) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;

5) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen talouden suunnitteluun;

6) tukemalla asukkaiden sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja 
valmistelua



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen HYTE-valmistelu

Mitä on tehty? Osallisuuden koordinaatioryhmän 
kokoaminen ja työskentely

Työpajat: Asukas-, 
asiakas-, henkilöstö- ja 
sidosryhmäosallisuus & 
osallisuuden johtaminen 

ja koordinointi

Kokemusasiantuntijat 
mukana Tulevaisuuden 
sote-keskus -hankkeen 

kärkien kehittämistyössä

Mitä tehdään nyt? Osallisuusrakenteiden ja -ohjelman 
työstäminen syksyn 2021 materiaalien 

pohjalta

Työpaja: 
Painopistealueiden ja 

tavoitteiden määrittely

Kokemusasiantuntija-
toiminnan rakenteiden 

suunnittelu

Mitä on tulossa syksyllä?
Lähidemokratia- ja 

osallisuuslautakunnan seminaari 
& työpaja 23.-24.8.:

Tavoitteiden kirkastaminen

Työpaja:

Toimenpiteiden 
määrittäminen 
(palvelualueet)

Osallisuusohjelman 
laajempi 

kommentointi, 
lausuntokierrokset ja 

viimeistely
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Osallisuusvalmistelun alustava prosessikuvaus
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Q3/2021

Osallisuuden koordinaatioryhmä

Alkukartoitus sote-
uudistushankkeissa

Q4/2021

Osallisuustyöpajat (asukas, 
asiakas, henkilöstö, sidosryhmä, 

johtaminen & koordinointi)

Koontien ja tuotosten esittely 
johdolle

Q1/2022

Osallisuusrakenteen työstäminen

Muiden osallisuusohjelmien 
benchmarkkaus

Q2/2022

Muiden alueiden benchmarkkaus

24.5. Työpaja: Painopistealueet ja 
tavoitteet

Osallisuuden nykytila sote-
palveluissa (kartoitus)

Q3/2022

Lautakunnan seminaari + työpaja 

26.9. Työpaja: Toimenpiteet

Laajempi kommentointi

Osallisuusohjelman jatkotyöstö

Q4/2022

Osallisuusohjelman 
lausuntokierrokset ja viimeistely

Osallisuusrakenteen hyväksyntä

Q1/2023

Osallisuusohjelman hyväksyntä

Alueellisen osallisuusrakenteen 
käynnistyminen

Q2/2023

Toimialakohtaisten 
osallisuussuunnitelmien 

työstäminen

Q3/2023

Osallisuuden edistäminen 
ohjelman ja suunnitelmien 

mukaisesti

Osallisuusrakenteiden ja 
yhteistyön kehittäminen



Katsaus
järjestöyhteistyön
valmistelun etenemiseen
Erityisasiantuntija Pia Tasanko-Lavikainen



Viestintä

Järjestöyhteistyön kokonaisuus
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Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
7 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen hyvinvointialueella

Hyvinvointialueen strategia

Hyvinvointialueen ohjelmat ja 
suunnitelmat

Rakenteet 
(HVA:n sisäinen ja ulkoiset)

Tuki (taloudellinen ja sisällöllinen 
tuki, tilat)

Yhteistyön muodot ja käytännöt

Järjestöyhteistyö
Tehtävä:

• Hyvinvointialueen on tehtävä hyvinvoinnin 
ja terveyden 

edistämisessä yhteistyötä alueella 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä 

tekevien muiden julkisten toimijoiden, 
yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten

yhteisöjen kanssa.
• Sen on myös edistettävä

järjestöjen toimintaedellytyksiä ja
vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämisessä.

Yhteistyön tasot:
• Strateginen taso
• Operatiivinen taso

(palvelut, teemat, toimipaikat 
ja -pisteet)



Järjestöjen rooleja
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Hyvinvoinnin 
ja terveyden 

edistäjä

Hyvinvointi-
alueen toimija

Tiedon 
saaja

Palvelun 
tuottaja

Kehittäjä
Asian-
tuntija

Yhteisön 
edustaja

• Avoin viestintä: 
nettisivut, 
uutiskirjeet, 
some

• Infot, 
seminaarit ym. 
tilaisuudet

• Palvelu-
sopimukset

• Asiakas- ja 
potilastietojen 
kerääminen ja 
luovuttaminen

• Seuranta ja 
arviointi

• Valvonta

• Hyvinvointi-
alueen toiminnan 
ja palveluiden 
kehittäjä

• Esim. palvelu-
polkujen 
rakentaminen, 
HYTE- ja 
osallisuustyö

• Työryhmät ja 
-pajat ym.

• Strategia-,  
suunnitelma- ja 
ohjelmatyö

• Kokemusasian-
tuntijuus

• Esim. 
hyvinvointi-
kertomus ja
-suunnitelma, 
osallisuus-
ohjelma

• Järjestö-
neuvottelukun
ta tms.

• Vaikuttamis
-toimielimet

• Neuvottelut
• Työryhmät

Tuen 
saaja

• Avustukset
• Kumppanuus-

sopimukset
• Tilojen käyttö



Hyvinvointialue
(Sijoittuminen hyvinvointialueen organisaatiossa auki)

Poliittinen päätöksenteko

Hyvinvointialueen HYTE-
osallisuus-yksikkö

Esihenkilö/päällikkö (1)
HYTE (2)
Osallisuus (2)
Järjestöyhteistyö (2)
+Tiedolla johtaminen
+Viestintä

Hyvinvointi-
alueen HYTE-
ohjausryhmä

Lähidemokratia-
ja osallisuus-
lautakunta

Alue-
hallitus

Alue-
valtuusto

Teemaverkostot ja työryhmät
Miepä, neuvonta ja ohjaus ym.

Järjestöyhteistyön valmisteluvaiheen rakenne 

HVA:n järjestöyhteistyön 
koordinaatioryhmä

- HVA, kunnat, järjestöt

H
yv

in
vo

in
ti

al
u

ee
n

 s
is

äi
n

en
A

lu
ee

lli
n

en
 y

h
te

is
ty

ö

Kuntien omat 
järjestöyhteistyön 

verkostot ja foorumit

Järjestöjen omat 
verkostot ja foorumit

Vuosittaiset 
lakisääteiset 
neuvottelut

Vammaisneuvosto

Nuorisovaltuusto

Monikulttuurisuusasiain 
neuvottelukunta

Kansalliskielilautakunta

Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut 
-jaosto

Terveydenhuollon palvelut -jaosto

Vanhusten palvelut -jaosto

Vanhusneuvosto Edunvalvonta -jaosto

Perheiden palvelut -jaosto

Ei vielä vahvistettu

Sisäinen
valmisteleva 
työryhmä?

Järjestö-
neuvottelukunta 

tms.?



Valmistelun toimenpiteet
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11-12/2209-10/2206-08/22

Viestintä (infot 14.6. ja syksyllä, työpajat, podcast, nettisivut, uutiskirjeet, some ym.)

Tilat: nykytilan kartoitus

Kumppanuussopimukset:
nykytilan kartoitus

Järjestöavustukset: yleisten 
linjausten ja hallintosäännön 

päivityksen käsittely 
luottamuselimissä 08/22

Hyvinvointialueen käytäntöjen ja toimintatapojen rakentaminen

Hyvinvointialueen käytäntöjen ja toimintatapojen rakentaminen

Avustuskriteerien, ohjeistusten ja lomakkeiden 
laatiminen + kommentointi

Talousarviovalmistelu

Tavoite: avustushaun 
käynnistyminen 11/22Hyväksyminen

Rakenteet: Nykytilan kartoitus

Sisäisen valmisteluryhmän, 
järjestöyhteistyön 
koordinaatioryhmän ja järjestöjen 
oman valmisteluryhmän
käynnistyminen Rakenteiden jatkovalmistelu 

Yhteistyön muodot: nykytilan kartoitus
Uusien yhteistyön muotojen rakentaminen, olemassa 

olevien kehittäminen
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Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 
asukas- ja järjestökysely

Raportti 6.5.2022

https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/hyvinvointialueelta-toivotaan-saavutettavia-ja-oikea-aikaisia-palveluja


Mitkä ovat mielestäsi sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelujen onnistumisen kannalta tärkeimmät asiat?

Järjestövastaajien vastauksissa korostui asukkaan elämäntilanteen huomioimisen tärkeys

• Sekä asukkaiden että 
järjestövastaajien vastauksissa korostui 
nopean palveluihin pääsyn sekä 
helpon ja nopean yhteydensaannin 
merkitys. 

• Lisäksi erityisesti järjestövastaajien 
näkökulmasta keskeiseksi nousi 
asiakkaan elämäntilanteen 
huomioiminen kokonaisuutena. 

• Vähiten tärkeimmät asiat eroavat 
hieman asukkaiden ja järjestön tai 
yhdistyksen edustajien välillä. 
Asukkaat pitävät vähiten tärkeimpänä 
asiana kustannustehokasta asian 
hoitamista, kun taas järjestön tai 
yhdistyksen edustajien mielestä 
vähiten tärkeä asia on palveluiden 
keskittäminen lähelle toisiaan.



Millä tavoin haluaisit osallistua hyvinvointialueen kehittämiseen tulevaisuudessa?

Järjestöjen edustajat toivovat mahdollisuutta osallistua kehittämiseen yhdessä 
ammattilaisten kanssa

• Asukkaat toivovat voivansa osallistua 
hyvinvointialueen kehittämiseen 
antamalla asiakaspalautetta 
käytetyistä palveluista sekä
vastaamalla kyselyihin.

• Järjestön tai yhdistyksen edustajat 
pitävät tärkeimpänä  osallistumista 
palveluiden kehittämiseen yhdessä 
ammattilaisten kanssa. Myös 
vaikuttamistoimielimiin 
osallistuminen korostui 
järjestövastaajilla.

• Vähiten tärkeimpänä 
osallistumismuotona molempien 
vastaajien keskuudessa pidetään oma-
aloitteista osallistumista mm. 
aloitteen tekemistä aluevaltuustolle. 



HyTe ry:n puheenvuoro
Järjestöasiantuntija Ilari Karhumalja



Järjestöjen sote-muutostuki Vantaan ja 
Keravan sote-uudistuksessa

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen järjestöinfo 14.6.2022

Ilari Karhumalja, järjestöasiantuntija

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

HyTe ry – hyvinvoinnin ja terveyden puolesta!

https://www.facebook.com/sotemuutostukiuusimaa




hyvinvointialueiden tehtäviä 1/2



Uudellamaalla työ on painottunut alueellisten hyte-
rakenteiden ja osallisuuden kehittämistyöhön
1. Alueellisen hyte-rakenteen ja osallisuuden kehittämistyö

• Uudellamaalla järjestöasiantuntijat ovat mukana hyvinvointialueiden 
yhteistyörakenteiden ja prosessien valmistelussa

• Olemme mukana järjestöedustajana mm. yhdyspintojen kehittämisryhmissä, 
hyte-rakenteiden työpajoissa ja osallisuuden koordinaatioryhmässä

2. Järjestöverkostojen yhteistyön tiivistäminen ja siitä viestiminen
• Käymme keskustelua yhteistyön tiivistämisen tarpeesta ja muodoista yhdessä 

järjestöverkostojen vetäjien ja sote-valmistelijoiden kanssa.
• Yhteistyörakenteet ja -prosessit, kumppanuuteen perustuva yhteistyö

• Olemme mukana teemaverkostojen työskentelyssä ja tukeneet heidän työtään
sekä tiivistämme vuoropuhelua verkostojen välillä

• Teemme yhteistyötä Uudenmaan alueellisten verkostojärjestöjen kanssa

3. Osallisuuden paikoista viestiminen
• TULSOTE-kehittäminen, palveluketjutyöpajat ja ilmiötyöpajat yms.



aivoriihestä



#ihmisensote

Järjestöyhteistyön valmistelua tehdään niin 
rakenteiden kuin palveluiden osalta

• Järjestöyhteistyörakenteiden osalta pisimmällä ollaan Keski-Uudellamaalla, 
missä järjestöneuvottelukunta aloittanut toimintansa

• Palveluyhteistyön osalta eniten yhteiskehittämistä on ollut 
perhekeskuskehittämisessä ja päihde- ja mielenterveyskysymyksissä.
• Lue lisää työryhmäedustuksista: https://hyte.fi/jarjestojen-tuki/sote-muutostuki/

• Tärkeää on, että kukin järjestötoimia löytää oman verkoston, jonka toimintaan 
osallistuu
• Tietoa teemaverkostoista Uudellamaalla: https://hyte.fi/jarjestojen-tuki/jarjestoyhteistyo/

• Tietoa olemassa olevista verkostoista löytyy HyTe ry:n sivuilta ja viestimme 
laajasti osallistumisen paikoista muutostuen facesta: 
https://www.facebook.com/sotemuutostukiuusimaa

https://hyte.fi/jarjestojen-tuki/sote-muutostuki/
https://hyte.fi/jarjestojen-tuki/jarjestoyhteistyo/
https://www.facebook.com/sotemuutostukiuusimaa


Yhdistää järjestöt ja ihmiset

Lähellä.fi tuo ihmiset hyvinvointia

ja terveyttä edistävän

yhdistystoiminnan pariin. 

Yhdistykset saavat osallistujia

toimintaansa, kun vapaaehtoiset

ja aktiivit löytävät palvelusta

merkityksellistä ja kiinnostavaa

tekemistä.

Yhdistysten ja muiden

yleishyödyllisten toimijoiden

toiminta löytyy yhdestä

osoitteesta.

Kuntalaiset, kunnissa ja 

hyvinvointialueilla asiakastyötä

tekevät löytävät tietoa

yhdistysten tarjoamasta tuesta ja 

toiminnasta välitettäväksi

asiakkailleen. 



1. Mene osoitteeseen lähellä.fi

2. Tarkista löytyykö järjestösi jo palvelusta: 

• kirjaa järjestön perustiedot palveluun

• tai liity olemassa olevaan järjestöön

3. Luo henkilökohtainen käyttäjätunnus ja kytke

se niihin järjestöihin, joiden parissa toimit

4. Kirjaudu sisään palveluun

5. Julkaise ja hallinnoi toimintailmoituksia

Miten järjestöt saavat palvelun käyttöönsä?  



Kiitos!

Uudenmaan järjestöasiantuntijat:

Ilari Karhumalja (Helsinki, Vantaa ja Kerava, Itä-Uusimaa) ilari.karhumalja@hyte.fi

Anu Toija (Helsinki, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa) anu.toija@hyte.fi

Järjestöjen sote-muutostuki Uusimaa, HyTe ry

mailto:ilari.karhumalja@hyte.fi
mailto:anu.toija@hyte.fi


Järjestöavustus-
valmistelun tilanne
Erityisasiantuntija Pia Tasanko-Lavikainen, Asukkaan asialla -hanke,
yhteisöpäällikkö Marjo Nurminen, Vantaan kaupunki ja 
erityissuunnittelija Jaakko Kiilunen, Keravan kaupunki



Taustaa
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• Pääosa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoa tukevien järjestöjen avustuksista
on myönnetty Vantaalla kaupunkikulttuurin toimialalla sekä Keravalla vapaa-ajan ja 
hyvinvoinnin toimialalla

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä: 6 § ja 7 § Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen kunnassa / hyvinvointialueella
• Kunnan ja hyvinvointialueen "on myös edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä."

• Keskustelu järjestöjen avustamisesta tulevaisuudessa käynnistettiin syksyllä 2021
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Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoa
tukevien järjestöjen avustusten nykytila

Vantaa

• Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan avustukset järjestöille

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset (ml. 
avustukset merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville toimijoille)

Kerava

• Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen vuosiavustus

• Tilatuet

• MLL Uudenmaan (Onnila) ja Iceheartsin avustukset



Järjestöavustusvalmistelun prosessi
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Vantaan ja Keravan kaupunkien johtoryhmät linjasivat 14.2./15.2. kokouksissaan tavoitteen, 
että järjestöavustuslinjaukset ja yhteistyömalli olisi yhteisesti valmisteltuna hyvinvointialueen 
kanssa 5/22

• Linjaukset valmisteltiin yhteistyössä Keravan, Vantaan ja hyvinvointialueen sekä 
järjestöedustajien kanssa. Linjaukset pohjautuvat kunnille ja hyvinvointialueelle 
lainsäädännössä määritettyihin tehtäviin sekä kuntien olemassa oleviin 
avustuskäytäntöihin.

• Linjausehdotus ja valmistelun etenemisen vaihtoehdot käsiteltiin Vantaan kaupungin 
soster joryssä sekä Vantaan ja Keravan kaupunkien johtoryhmissä toukokuussa.

• Johtoryhmät linjasivat kokouksissaan, että jatkossa sekä hyvinvointialue että kunnat 
avustavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoa tukevia järjestöjä yhdessä 
sovitun linjauksen perusteella. 
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Esitys hyvinvointialueen avustusperiaatteiksi

• Lainsäädäntö ja hyvinvointialueen strategia: Toiminta edistää strategisten tavoitteiden 
toteutumista ja täydentää sosiaali- tai terveystoimen palvelutuotantoa

• Aluerajaus: Toiminta palvelee koko hyvinvointialuetta

• Palveluun ohjautuminen ja asiakkuus: Tuettavan palvelun tai toiminnan asiakkaat tulevat 
sosiaali- ja terveystoimen ohjaamina ja/tai palvelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä

• Toiminnan ammatillisuus ja vakiintuneisuus: Toiminta on ammatillisesti johdettua ja 
vakiintunutta

• Rahoitus: Hakijalla tulee olla varattuna omarahoitusosuus

• Järjestöjen yhteistyö: Järjestöt voivat hakea avustuksia yhdessä ja toteuttaa toimintaa 
yhteisvastuullisesti

• Avustuskokonaisuudesta tulee määrittää se kokonaisuus, joka on sopimusperusteista
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Esitys toimintojen tuen jakautumisesta 
hyvinvointialueen ja kuntien välillä

Hyvinvointialueelle esimerkiksi:

• Sote-palvelutuotantoa täydentävä ammatillisesti johdettu kriisityö

• Sote-palvelutuotantoa täydentävä ammatillisesti johdettu neuvonta ja ohjaus

• Sote-palvelutuotantoa täydentävä ammatillisesti johdettu yksilö-, perhe- ja ryhmätuki

• Sote-palvelutuotantoa täydentävä ammatillisesti johdettu kohtaamispaikkatoiminta

Kuntiin esimerkiksi:

• Kuntien palvelutuotantoon liittyvä ammatillinen ja ei-ammatillinen toiminta

• Vapaaehtoinen vertaistuki

• Virkistystoiminta, kuten kerhot, leirit, retket

• Kuntien palvelutuotantoon liittyvä kohtaamispaikkatoiminta
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• Järjestöinfo 14.6.

• Linjausten ja hallintosäännön päivityksen
hyväksyttäminen hyvinvointialueen luottamuselimissä elokuussa

• Vuoden 2023 talousarvioiden valmistelu

• Avustusten haun valmistelut hyvinvointialueella ja kunnissa
• Selvitetään yhteisen hakuajan toteuttamista loppuvuodesta. Yhtäaikainen avustusvalmistelu

tukisi dialogisuutta, jolla varmistetaan, etteivät kuntien ja hyvinvointialueen yhdyspinnalla
toimivat järjestöt saa joko päällekkäisiä avustuksia tai jää kokonaan avustusmahdollisuuksien
ulkopuolelle.

• Hyvinvointialueen avustushaun valmistelun alustava aikataulu:

• Avustuskriteerien, ohjeistusten ja lomakkeiden valmistelu elo-syyskuu

• Kommentointi syys-lokakuu

• Hyväksyminen lokakuu

Valmistelun jatko



Keravan kaupungin avustukset
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• Keravalla on kaksi erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöille 
kohdennettua avustusmuotoa (haku 28.2. mennessä):

1. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosiavustusta myönnetään toimintaan, joka 
edistää keravalaisten hyvinvointia ja terveyttä, ehkäisee hyvinvointia uhkaavia 
ongelmia sekä auttaa ongelmia kohdanneita asukkaita ja heidän perheitään.

2. Eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen tilatukea myönnetään 
kokoontumistilojen vuokraamiseen toiminnan laajuuden perusteella.

• Kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan tukea on haettavissa kohde- ja 
toiminta-avustuksina viisi kertaa vuodessa.

Lisätietoja: https://www.kerava.fi/asioi-verkossa/avustukset

https://www.kerava.fi/asioi-verkossa/avustukset


Vantaan kaupungin avustukset
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• Tukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (toiminta-avustus) sekä 
paikalliseen kansalaistoimintaan (toiminta-avustus ja kohde-avustusta) 
yhteensä 1 220 900 euroa. Tämä on noin neljännes kaupungin kaikista 
järjestöavustuksista.

• Toiminta-avustusten haku helmikuussa, kohdeavustusta voi hakea läpi 
vuoden.

• Terveyden ja hyvinvoinnin avustusten linjaukset ja kriteerit eivät 
muuttuneet.

Lisätietoja: https://www.vantaa.fi/fi/avustukset

https://www.vantaa.fi/fi/avustukset


Loppuyhteenveto



Tallenne ja palaute
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• Tapahtuma tallennetaan ja esiintyjien puheenvuorot julkaistaan 
myöhemmin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen YouTube-kanavalla. 
Yleisön kysymyksiä ja keskustelua ei julkaista jälkikäteen.

• Jätäthän meille palautetta, ideoita ja ajatuksia Osallistuvavantaa.fi:ssä
21.6.2022 mennessä!

• Lämmin kiitos osallistumisesta ja mukavaa kesää!

https://www.youtube.com/channel/UCFnwwwOz1lKVm_NZbQ50Dnw

