
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen
järjestöavustukset

Hyvinvointialueen johtoryhmä 11.10.

HYTE- valmisteluryhmä 13.10.

Työvaliokunta 13.10.



Järjestöavustukset
• Kumppanuusavustukset

• Yhteiskehittämisen
avustukset



Laki sosiaali- ja terveyshuollon järjestämisestä

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021
• Hyvinvointialueen on tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden

edistämisessä yhteistyötä mm. yleishyödyllisten yhteisöjen
kanssa

• Hyvinvointialueen on edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja
vaikuttamismahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä.

• Hyvinvointialueen on neuvoteltava vähintään kerran vuodessa
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista,
toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta.



Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestöyhteistyön malli

2. YHTEISTYÖSOPIMUKSET, ei rahallista avustusta
o Hankkeiden aiesopimukset, ohjausryhmien jäsenyydet ja muut jäsenyydet
o Sovittujen verkostojen koordinointi ja kehittämisyhteistyöryhmät

3. KUMPPANUUSAVUSTUKSET, järjestöavustus
o Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä täydentävä ja rikastava

järjestölähtöinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kohdentuva
toiminta.

4. YHTEISKEHITTÄMISEN AVUSTUKSET, avustus
o Alueellisen hyvinvointisuunnitelman kärkien mukaisten

teemojen tarvelähtöinen yhteiskehittäminen

1. TOIMINNALLINEN YHTEISTYÖ, ei rahallista avustusta
o Tila-, tapahtuma- ja viestintäyhteistyön käytännöt
o Järjestöyhteistyön rakenne: järjestöneuvottelukunta, Kumppanuusfoorumi ja verkostot

Hyvinvointialue tiivistää
yhteistyötä ja yhteisiä
neuvotteluita sekä edistää
hyvinvoinnin, terveyden ja
turvallisuuden edistämistyötä
tekevien järjestöjen
toimintaedellytyksiä ja
vaikuttamismahdollisuuksia
hyvinvoinnin ja
terveyden
edistämisessä.

N
E
U
V
O
T
T
E
L
U
T

O
H
J
A
U
S



Järjestöavustukset
1. Kumppanuusavustukset

o Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä täydentävä ja
rikastava järjestölähtöinen hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseen kohdentuva toiminta.

2. Yhteiskehittämisen avustukset
o Alueellisen HYTE kärkien mukaisten teemojen

tarvelähtöinen yhteiskehittäminen



Hyvinvointialueen järjestöavustusta voidaan myöntää
1. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategian, palvelustrategian ja ohjelmien tavoitteiden mukaiseen

järjestölähtöiseen toimintaan

2. Päijäthämäläisille tai ensisijaisesti Päijät-Hämeessä toimiville yhdistyksille, jotka ovat rekisteröityneet
Patentti- ja rekisterihallitukseen sekä lisänneet tietonsa Lähellä.fi palveluun

3. Toimintaan, joka ei kuulu kunnan tai hyvinvointialueen lakisääteisisin palveluihin tai muuten
avustettaviin toimintoihin

4. Hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan, joka tavoittaa laajasti päijäthämäläisiä

5.    Toimintaan, joka on avointa ja saavutettavaa kohderyhmään kuuluville

6.    Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, josta on kuvattu vaikutuksia

7.    Järjestölle, jolla on riittävä perusrahoitus omaan toimintaan

8. Hyvinvointialueen kanssa toteutettavaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteiskehittämiseen



Hyvinvointialueen avustussääntö
Sisällys

1. Johdanto

2. Avustusmuodot

Kumppanuusavustus

Yhteiskehittämisen avustus

3. Hakukelpoisuus

4. Avustuksen haku

5. Avustuksen jakoperusteet

6. Päätökset

7. Maksatus

8. Raportointi ja arviointi

9. Aikataulutus

10. Voimaantulo ja soveltaminen



Järjestöjen avustussäännön aikataulu

Kuntien kuuleminen
29.9.2022

Kumppanuusfoorumi
Järjestöjen kuuleminen
13.10.2022

Poliittisten päättäjien
kuuleminen (lautakunnat)



Lisätiedot

Järjestökoordinaattori
Helena Haaja

helena.haaja@phhyky.fi
044 482 5263


