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1 Johdanto
Hyvinkääläisten sote-yhdistysten ja vapaaehtoisten arvokas työ
Sosiaalisessa ja printtimediassa sekä poliittisessa vuoropuhelussa on viime vuosina ja etenkin tammikuussa 2022 pidettävien aluevaalia alla nostettu säännöllisesti esiin hyvinkääläisten sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja vapaaehtoisten tekemää työtä. Niin päättäjät, virkamiehet, kentän työntekijät, vapaaehtoiset kuin sote-yhdistysten tuottamista palveluista kiinnostuneet ja hyötyvät kuntalaiset ovat
pääsääntöisesti samaa mieltä: rekisteröidyt 3. sektorin sote-yhdistykset ja niitä väljemmin organisoituneet 4. sektorin verkostot vapaaehtoisineen ja palkattuine työntekijöineen tekevät inhimillisesti ja taloudellisesti erittäin arvokasta ja kustannustehokasta työtä kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden,
yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämiseksi. Sote-yhdistyksillä on tutkitusti merkittävä rooli niin hyvinvointia vahvistavassa, ongelmia ehkäisevässä, kuntoutumista tukevassa, saavutettua toimintakykyä ylläpitävässä kuin ongelmia korjaavassa työssä.
Samalla on kuitenkin – perustellusta syystä – ihmetelty ääneen, miksi Hyvinkään nykyinen kaupunkiorganisaatio tai kaikki lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut tällä hetkellä tuottavat Keski-Uudenmaan
sote -kuntayhtymä (Keusote) eivät tue paikallisia sote-yhdistyksiä enää entiseen tapaan. Toistuvasti on
hämmästelty, miksi kumpikaan organisaatio
•
•

ei myönnä paikallisille sote-yhdistyksille ymv. hyvinvointia tuottaville toimijoille samanlaisia kohdeavustuksia kuin paikallisille liikuntaseuroille sekä nuoriso- ja kulttuuriyhdistyksille
ei tue isommilla toiminta-avustuksilla tms. isompia ja merkittävimpiä, todistetusti hyvin kustannustehokkaita sote-yhdistyksiä, kuten tapahtuu esimerkiksi kulttuurilaitosten kohdalla.

Sote-yhdistyksiä ja vapaaehtoisia kyllä tuetaan – tosin enimmäkseen epäsuoraan
Tästä kaupungin hyvinvointipalveluiden tammikuussa 2022 tekemästä selvityksestä ilmenee, että kun
sote-yhdistysten avustamista tarkastellaan laaja-alaisemmin ja syvällisemmin kuin yksittäisten avustuspäätösten kautta, edellä luetellut epäkohdat pitävät paikkansa enää vain osittain; Tosiasiassa Hyvinkään
kaupunki tukee merkittävästi paikallisia sote-yhdistyksiä, mutta avustaminen tapahtuu usein epäsuorasti nimenomaan toimintaedellytyksiä tarjoamalla. Tosin on varmasti totta, että sote-yhdistyksiä voisi ja kannattaisi tukea enemmänkin niin inhimillisin kuin taloudellisin perustein. Hyvinvointipalveluiden mielestä
avustustoimintakokonaisuuden tulisi lisäksi olla myös sote-yhdistysten osalta nykyistä systemaattisempaa, ennustettavampaa, saavutettavampaa ja arvioivampaa.
Lisäksi on muistettava, että palvelurakenteet, demografiset seikat ja kuntalaisten tarpeet, kaupungin
taloudellinen liikkumavara ja perustehtävät sekä kaikkinensa yhteiskunnalliset olosuhteet ovat muuttuneet Hyvinkäällä historiallisen paljon muutaman viime vuoden aikana. Yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi
tässä selvityksessä avataan tätä murrosta sekä paikallisten sote-yhdistysten ja vastaavien toimijoiden
avustamisen lähihistoriaa ja nykyistä tilannetta, realiteetteja. Tätä akuuttia asiaa on tarkasteltu myös
muissa Keusote-kunnissa, kuntayhtymän tarkastuskertomuksessa, Hyvinkään kaupungin tarkastuslautakunnassa (arviointiraportti ilmestynee kevään 2022 aikana) sekä useissa muissa hyvinvointia käsittelevissä dokumenteissa.
Samalla tällä selvityksellä reagoidaan
•
•

valtuutettu Kukkolan valtuustoaloitteeseen (24.5.2021 § 135; ks. myös kuhla 16.12.2021 § 103)
valtuutettu Jokisen talousarvion 2022 muutosesitykseen (15.11.2021)
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•

valtuutettu Kokon valtuustoaloitteeseen (20.12.2021).

Tämän selvityksen lopuksi tehdään Hyvinkään kaupungin päätöksenteon ja vuoden 2023 talousarviovalmistelun tueksi hyvinvointipalveluiden ehdotus siitä, millä tavoin hyvinkääläisten sote-yhdistysten toimintaa
kannattaisi inhimillisen hyvinvoinnin ja järkevän taloudenpidon näkökulmasta tukea, kun Keski-Uudenmaan
hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Tämän selvityksen tiedoista ja näkemyksistä toivotaan olevan apua myös muiden tahojen, kuten kuntayhtymän, päätöksentekoprosessin eri vaiheissa.

2 Sote-yhdistysten avustusten taustaa
Kuntalain (410/2015 § 1 ja 9) mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueen
elinvoimaa sekä järjestää tarvittavat palvelut ekonomisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Lain mukaan kunta voi tuottaa palvelut itse tai hankkia ne joltain muulta. Hyvinkäällä hyvinvoinnin,
terveyden ja turvallisuuden edistämisen rakenteet ovat muuttuneet viime vuosina historiallisen paljon,
sillä kaupungin aikaisemmin itse tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät Keusoten järjestämisvastuulle
1.1.2018 ja tuottamisvastuulle 1.1.2019 alkaen. Hyvinkäällä ennakoitiin näin valtakunnallista sote-uudistusta, jota koskevan esityksen eduskunta hyväksyi kesällä 2021 ja jonka myötä hyvinvointialueiden toiminta käynnistyy 1.1.2023 koko Suomessa.
Sote-uudistuksen tavoitteena on tuottaa palvelut nykyistä kustannustehokkaammin, tasapuolisemmin
ja laadukkaammin sekä saada kavennettua ihmisten välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja. Kuten sosiaalija terveysministeriön (Hätönen 2021) kuviosta 1 ilmenee, hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden tietoon perustuva edistäminen on kaikkien yhteinen tehtävä, vaikka seitsemän vuotta sitten hyväksytyssä
laissa puhutaankin edelleen ainoastaan kunnan vastuusta.

KUVIO 1. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden yhteinen työkenttä

Sote-asiantuntijuus ja -resurssit ovat siirtyneet Hyvinkään kaupungilta kuntayhtymälle
Keusoten muotoutumisen myötä Hyvinkään kaupungin 2.745 työntekijästä (31.12.2018) noin tuhat
sote-alan asiantuntijaa siirtyi kuntayhtymän palvelukseen vuoden 2019 alussa. Samalla kaupungin käyttökatteesta siirtyi Keusoten hallintaan 2/3. Hyvinkään kaupungilla työskentelee tällä hetkellä määrittelystä ja laskentatavasta riippuen 1400–1700 työntekijää. Keusoten tämänhetkinen työtekijämäärä on
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saatujen tietojen mukaan noin 3.900 ja arvio vuonna 2023 starttaavan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen työntekijämäärästä 4.500. Samalla on hyvä tiedostaa, että Hyvinkään kaupungin kulttuuri- ja
hyvinvointipalveluissa työskentelee kaikkiaan 75–77 henkeä, joista kaksi hyvinvointipalveluissa. Suurin
osa työskentelee entiseen malliin mm. liikunta- ja nuorisopalveluissa, museoissa ja kirjastossa. Lienee
selvää, ettei näillä kaupunkiorganisaatioon jääneillä, omaa tehtäväänsä täyttävillä resursseilla voida korvata tuhannen sote-ammattilaisen jättämää aukkoa ei-lakisääteisten tehtävien monimuotoisilla yhdyspinnoilla, saati rakentaa ”kompensoivaa varjo-sotea” nykyiseen kaupunkiorganisaatioon.
Sote-yhdistysten toimintaa ja tukemista tarkasteltaessa onkin syytä olla tietoinen, että Hyvinkään nykyisellä kaupunkiorganisaatiolla ei ole enää töissä ainuttakaan sote-alan ammattilaista. Esimerkiksi käytännössä kaikki päihde- ja mielenterveyspalvelut, ikääntyneiden palvelut, vammaispalvelut, lasten, nuorten
ja lapsiperheiden palvelut ja asumispalvelut tuotetaan Keusotessa. Kaupungilla ei ole näiden osaamisalueiden työntekijöitä, määrärahoja tai muita resursseja. Toki on samalla myönnettävä, että samat kuntalaiset käyttävät näihin teemoihin nivoutuen myös kaupungin tuottamia palveluita, joita esimerkiksi päiväkodit, koulut sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut tarjoavat entiseen tapaan. Esimerkiksi liikkuminen ja tapahtumiin osallistuminen on mitä parhainta, ehkäisevää hyte-työtä. Vaikka asiayhteyttä ei
aina hahmoteta, käytännössä kaikki, mitä kaupungin palvelualueet ja yksittäiset työntekijät tekevät katujen hiekoittamisesta vesijumpan vetämiseen ja kaavoittamisesta ympäristöterveydestä huolehtimiseen pyrkii edistämään kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.
Sote-uudistusta on edistetty Keski-Uudellamaalla jo muutaman vuoden ajan, joten vastuualueita ja todellisiin resursseihin perustuvaa työnjakoa yhdyspinnoilla on onnistuttu kirkastamaan monilta osin. Samalla on syytä alleviivata, että edelleen on monia, nimenomaan ei-lakisääteisten sote-palveluiden harmaalle
alueelle kuuluvia, inhimillisesti ja taloudellisesti hyvinkin relevantteja asioita, joiden hoitamiseen Hyvinkään
nykyisellä kaupunkiorganisaatiolla ei ole enää resursseja, sillä ne on siirretty perustamissopimuksen mukaisesti kuntayhtymälle. Ajankohtaisia ja voimakastakin debattia synnyttäneitä esimerkkejä tällaisista eienää-kenellekään kuuluvista teemoista ovat Hyvinkäällä olleet mm. seuraavat:
•
•
•
•
•

sote-yhdistysten avustaminen
ikääntyneiden päivätoiminta (pl. vaativa päivätoiminta)
matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalvelut (mm. nuorisoaseman ikärajamuutokset)
asunnottomuuden vastainen työ
ruoka-aputoiminta.

Näiden teemojen selkeyttämiseksi ja epäkohtien korjaamiseksi on tehty yhdessä erittäin paljon työtä ja
monilta osin asiat ovatkin askel askeleelta selkiytyneet, mikä on kaikkien osapuolten etu.

Hyvinkään kaupunki edellytysten luojana, ennakoijana ja mahdollistajana
Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ja toisaalta erilaisten haasteiden ratkaisemisen
työnjakoa sekä kaupunkiorganisaation erityisiä vastuu- ja painopistealueita voidaan tällä hetkellä kuvata seuraavasti (Hyvinkään kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022–2025):
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KUVIO 2. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden rakentamisen työnjako Hyvinkäällä.

Kuten kuviosta 2 voi nähdä, kaupunki operoi nykyään vaaleansinisellä alueella luoden edellytyksiä ja ennakoiden riskejä, ja toisaalta tarjoamalla kuntalaisille uusia mahdollisuuksia edistää omaa hyvinvointia,
terveyttä ja turvallisuutta. Kuvaava esimerkki tästä on se, nykyinen kaupunki ei hoida enää tuki- ja liikuntaelinten sairauksia tai diabetesta, mutta ehkäisee ongelmien syntymistä ja syvenemistä sekä ylläpitää kuntalaisten toimintakykyä mm. liikunnanohjauksen, monipuolisten liikkumismahdollisuuksien ja
koululiikunnan avulla. Sama työnjako koskee myös mm. mielenterveyden, toimeentulon, ikääntymisen
ja asumisen ongelmia: kaupunki edistää palveluillaan kaikkien kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, ja jos ongelmat nostavat päätään, ensisijainen vastuu siirtyy
mm. kuntayhtymälle. Toimintaedellytysten siirtyminen sote-kuntayhtymään on muuttanut merkittävästi kaupungin roolia ongelmien lieventäjästä hyvinvoinnin takaajaksi.
Sote-yhdistysten osalta tämä tarkoittaa sitä, että kaikenlainen korjaava, kuntouttava ja interventiota vaativa työ ja niiden tukeminen linkittyvät ensisijaisesti sote-palveluihin. Sen sijaan kaupungin kannattaa luoda
myös paikalliselle sote-yhdistyksille samanlaisia toimintaedellytyksiä kuin liikuntaseuroille, nuorisoyhdistyksille ja kulttuuriyhdistyksille, joiden tukemiseen kaupungilla on jo olemassa omat avustusmekanisminsa ja -sääntönsä.
Aivan kuten liikuntaseurojen kohdalla, kaupungin tehtävänä ei ole esimerkiksi jalkautua yksittäisten, eilakisääteisiä sote-palveluita tarvitsevien kuntalaisten pariin, koordinoida autonomisten yhdistysten vapaaehtoisia tai huolehtia sote-yhdistysten sisäisestä viestinnästä ja operatiivisista toimenpiteistä. Kaupunki ei toimi näin myöskään liikuntaseurojen tai kulttuuriyhdistysten kohdalla. Sen sijaan kaupungin
tehtävänä on auttaa myös sote-yhdistyksiä auttamaan kuntalaisia esimerkiksi tukemalla yhdistyksiä taloudellisesti ja tilojen kautta tai edistämällä tiedonkulkua ja verkostoitumista (vrt. kulttuuri- ja liikuntafoorumi).
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3 Sote-yhdistysten määrä ja merkitys Hyvinkäällä
Suomi on yhdistysten luvattu maa, sillä meillä arvioidaan olevan noin 100.000 yhdistystä, joilla on jäseniä huikeat 15 miljoonaa (Stranius 2019). Pelkästään Uudellamaalla on 35.000 yhdistystä, joista soteyhdistyksiä on 3.300 (Koiranen 2020). Tilanne elää koko ajan, yhdistyksiä syntyy ja näivettyy ja aktiivisuuden aste vaihtelee, mutta tämänhetkisen arvion mukaan Hyvinkäällä on suunnilleen 260–300 rekisteröityä, kaupungin kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan alaisiin palveluihin tavalla tai toisella linkittyvää yhdistystä. Nämä yhdistykset jakautuvat seuraavasti:
•
•
•
•

liikuntaseuroja 125–150 (lisätietoja liikuntasihteeri)
kulttuuriyhdistyksiä noin 50 (lisätietoja kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö)
nuorisoyhdistyksiä vajaa 10 (lisätietoja nuorisopäällikkö)
sote-yhdistyksiä 80–85 (lisätietoja hyvinvointi- ja osallisuussuunnittelija).

Sote-yhdistyksistä arviolta puolella on säännöllistä toimintaa. Esimerkiksi Hyvinkään Yhdistykset ry:n
jäsenenä on tällä hetkellä 49 yhdistystä. Ehkä 10–20 sote-yhdistyksen toimintaa voidaan pitää vakiintuneena ja osalla jopa hyvinkin ammattimaisena, sillä niillä on mm. toimitilat ja palkattua henkilökuntaa.
Lisäksi on huomattava, että Hyvinkäällä toimii myös useita rekisteröimättömiä, vapaamuotoisesti organisoituneita 4. sektorin toimijoita (esimerkiksi Rusakot puskassa -verkosto) sekä valtakunnallisia tai alueellisia sote-järjestöjä. Joiltain osin myös nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimijat ja esimerkiksi uskonnolliset yhteisöt tekevät ajoittain sote-yhdistyksille tyypillisiä ja lakisääteisiä sote-palveluita tukevia tehtäviä.

Sote-yhdistykset heikommassa asemassa Hyvinkäällä
Liikuntaseurat sekä kulttuuri- ja nuorisoyhdistykset ovat kuuluneet Hyvinkäällä jo pitkään kulttuuri- ja
hyvinvointipalveluiden vastuualueelle sekä kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan avustussääntöön. Sen
sijaan sote-yhdistykset ja niiden tukeminen ovat aikaisemmin kuuluneet kaupungin itse tuottamien sote-palveluiden (sotela) vastuulle. Tekeväthän sote-yhdistykset työtänsä lakisääteisten ja julkisten sote-palveluiden yhdyspinnoilla ja nimenomaan siellä, mihin julkiset sote-palvelut eivät syystä tai toisesta yllä.
Koska kuntayhtymän perustamisen yhteydessä on kuitenkin saatujen tietojen perusteella linjattu yhdessä, että Keusote-alueen sote-yhdistysten avustaminen ei kuulu Keusotelle, sote-yhdistyksiä koskevat asiat ja huolet ovat ohjautuneet – kenties osuvamman osoitteen puuttuessa – kaupungin johtaville
virkamiehille ja varsin usein kaupungin tuoreelle, asemaansa vasta rakentavalle toiminnolle, hyvinvointipalveluille. Asiat ovat vaihdelleet yksittäisen kuntalaisen huolesta havaittuihin rakenteellisiin epäkohtiin. Näin on tiettävästi käynyt myös muissa Keusote-kunnissa.
Vastuu sote-yhdistyksistä on lipunut sote-palveluilta nykyisille kunnille siitä huolimatta, että esimerkiksi
nykyisellä Hyvinkään kaupungilla ja vielä vähemmän hyvinvointipalveluilla ei ole minkäänlaisia määrärahoja sote-yhdistysten tukemiseen. Lähtökohtaisesti nykyisellä kaupungilla tai sen työntekijöillä ei ole
edes tarvittavaa sote-osaamista, syvällisempää tietoa sote-yhdistyksistä tai niiden toiminnasta. Järkevän taloudenpidon ja logiikan näkökulmasta on tärkeä muistaa, ettei kuntien tai niiden hyvinvointipalveluiden edes ole tarkoitus, mielekästä tai mahdollista tuottaa kuntayhtymän ja tulevan hyvinvointialueen
kanssa päällekkäisiä sote-palveluita.
Sote-yhdistyksillä on ollut historiallisesti erittäin tärkeä ja jopa ratkaiseva rooli suomalaisten hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden takaajana, tienraivaajana ja uusien
avausten tekijänä. Sote-yhdistykset eivät voittopuolisesti tee julkisen sektorin lakisääteisiä tehtäviä,
vaan ne täydentävät palveluntarjontaa ja operoivat usein siellä, missä apua ja tukea tarvitaan, mutta
mistä puuttuvat julkiset sote-palvelut. Sote-yhdistyksillä on erityisen tärkeä rooli kaikkein heikoimmassa
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asemassa olevien ja julkisten palveluiden väliin pudonneiden ihmisten elämässä. Sote-yhdistykset ja vapaaehtoiset tekevät siis inhimillisesti ja taloudellisesti arvokasta, julkista sektoria tukevaa ja korjaavien sotekustannusten nousua hillitsevää työtä. Samalla tavoin myös hyvinkääläiset sote-yhdistykset
•
•
•
•

•
•

täydentävät lakisääteisiä palveluita ja kompensoivat julkisissa palveluissa olevia puutteita
tarjoavat vertaistukea, edunvalvontaa ja kokemusasiantuntijuutta
tarjoavat kohtaamisen, kuulluksi tulemisen, vaikuttamisen ja osallistumisen kanavia
tuovat merkittäviä taloudellisia säästöjä, sillä tutkimusten mukaan jokainen vapaaehtoistyöhön
laitettu euro tulee kuutena takaisin säästyneinä sote-kuluina ja vapaaehtoistyöntekijöiden tekemä tuntimäärä vastaa merkittävää htv-määrää.
tuo alueelle erityisosaamista, taloudellista toimeliaisuutta, ulkopuolista pääomaa (esim. STEA)
ja työpaikkoja (Hyvinkäällä kymmeniä työ-, harjoittelu- ja työllistymistä tukevia paikkoja)
tuo mielekästä sisältöä autettavien ja auttajien elämään (Harju 2019; Hoffrén 2019; Laasanen
2011).

Hyvinkääläisten sote-yhdistysten tekemän työn merkitystä ja roolia on tarkasteltu lähemmin mm. seuraavissa Hyvinkään kaupungin dokumenteissa:
•
•
•

Hyvinkään kaupungin tuottamien hyvinvointipalveluiden malli (kuhla 24.6.2020 § 38)
Hyvinkään kaupungin ehkäisevän työn suunnitelma 2022–2025 (kuhla 25.3.2021 § 19)
Hyvinkään sosiaali- ja terveysalan yhdistyksissä on voimaa. Hyvinkään kaupungin sote-yhdistyskysely 2020.

Saatuihin tuloksiin kannattaa luonnollisesti suhtautua rakentavan kriittisesti ja ainoastaan suuntaa antavasti, mutta yhtä kaikki ne osoittavat, että paikalliset sote-yhdistykset tekevät erittäin arvokasta työtä
niin euroissa, inhimillisessä hyvinvoinnissa, osallistujavolyymeissa, vapaaehtoisten määrässä kuin tehtyjen työtuntien kertymässä mitattuna.

4 Sote-yhdistysten tukeminen ennen vuotta 2019
Aikaisemmin Hyvinkään kaupungin perusturvalautakunnan (petula) ja vuoden 2018 loppuun asti sosiaali- ja terveyslautakunnan (sotela) toimikaudella kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden määrärahoista tuettiin eri mekanismeilla paikallisia sote-yhdistyksiä. Näistä erilaisista suorista ja epäsuorista
avustusmekanismeista ei ole nykyisellä kaupunkiorganisaatiolla täysin kattavaa tietoa ja tähän liittyviä
seikkoja tuleekin edelleen esiin poikkihallinnollisen selvitystyön tuloksena. Esimerkkeinä tällaisista suorista ja epäsuorista tukimuodoista ennen vuotta 2019 voidaan mainita saatujen tietojen ja selvitystyön
perusteella seuraavat:
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Tukimuoto

Määrä

Myöntäjä

Lisätietoja

Eero Eskolan rahasto
Ulkopuolinen testamentti. Rahaston sääntöjen mukaisesti ikääntyneiden hyvinvoinnin
tukemiseen paikallisille sote-yhdistyksille.

100.000–160.000
euroa vuosittain

Sotela myönsi 20012018 sosiaali- ja terveystoimen (ikääntyneiden palveluiden) esityksestä

Sotelan päätökset vuosina
2001–2018
Ks. myös KV 25.5.2020 §
30

Sote-yhdistysten avustusmääräraha

??

Sotela (Petula)

??

Tilakulut lienevät
samansuuntaiset
kuin tällä hetkellä
(112.269,60 €/v)

Hyvinkään kaupungin
perusturvakeskus; perusterveydenhuolto/
päihdehuolto

Toimarin vastaava ohjaaja
ja Keusoten johtava erityisasiantuntija (toiminta)

Lisäksi sosiaali- ja
terveystoimi
(Keusote) osti palveluita
Laskennallinen
vuokra lienee samansuuntainen
kuin nyt
(101.812,61 €/v)

Sopimus tilojen maksuttomuudesta tehty
23.1.2008 § 6 (terveydenh. johtaja Eloranta)

Ks. myös kuhla 25.11.2021
§ 85 (Kohdeavustushakemus Hyvinkään Toimari ry)

Vuokrasopimus on ollut tällainen 2016-2018

Hyvinvointipäällikkö, hyvinvointi- ja osallisuussuunnittelija ja HyvYn toiminnanjohtaja (toiminta)

Hyvinkään Toimari ry
Kaupungin omistaman kiinteistön
(Teollisuuskatu 8) käyttö maksutta
2008-2018.

Tilaavustukset

Päihdekuntoutujien ja asunnottomien parissa tehtävä työ, ruoka-aputoiminta, ensisuoja.
Hyvinkään Yhdistykset ry
Kaupungin omistaman Onnensillan
(Siltakatu 6) käyttö 1 euron vuosivuokralla.
HyvY on 49 sote-yhdistyksen kattoyhdistys tarjoten mm. tiloja, osaamista ja tietoa.
Mielenterveysyhdistys Hyvinkään
Verso ry
Mielenterveyskuntoutujien ja omaisten parissa tehtävä työ

Erillisavustukset

Hyvinkään Mäntylä ry
Päihdekuntoutujien, asunnottomien
ja lainrikkojien parissa tehtävä työ
Kehitysvammaisten Tuki ry
Kehitysvammaisten kerho- ja virkistystoimintaan sekä tilaisuuksien järjestämiseen
MLL Uudenmaan piiri ry, Hyvinkään
osasto
Lapsiperheiden tukihenkilö- (3/4) ja
tilapäiseen lastenhoitotoimintaan

Kiinteistöjohtaja (kiinteistö)

Lisäksi HyvY sai
asunnoista vuokratuottoa (20.566
€ vuonna 2020)
25.000–40.000
€/v

Kiinteistöjohtaja (kiinteistö)

Hyvinkään kaupungin
sosiaali- ja terveystoimi

Vapautus tonttivuokrasta

Verso ry:n toiminnanjohtaja
Ks. myös KH 28.9.2020 §
201; kuhla 4.3.2021 § 12
Kiinteistöjohtaja (tontti)

15.000-16.000 €/v

Hyvinkään kaupungin
sosiaali- ja terveystoimi;
vammaispalvelut

Keusoten vammaisten palveluiden päällikkö

12.000 €/v

Perustui perhe- ja
sos.palv. johtajan tekemään sopimukseen
(17.5.2018 § 55)

Keusoten asiakasohjauksen päällikkö

TAULUKKO 1. Hyvinkään kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden myöntämät suorat ja epäsuorat
avustukset sote-yhdistyksille ennen vuotta 2019

On tärkeä muistaa, että taulukon 1 tiedot saattavat olla vajavaisia ja jopa erheellisiä, sillä ne perustuvat
paljolti toisen käden tietoihin ja siihen, mitä sosiaali- ja terveystoimen dokumentteja selvityksen tekijä
on jälkikäteen saanut käsiinsä koskien aikaa ennen vuotta 2019.
Yhdistysten toiminnan edistämiseksi voidaan katsoa myös se, että sosiaali- ja terveystoimi ja sittemmin
Keusote on tiettävästi ostanut tai muuten hankkinut alueen sote-yhdistysten tuottamia palveluita ja
erityisosaamista. Esimerkkeinä näistä voidaan mainita mm. Kriisikeskus Hymise ja Toimari ry.
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5

Sote-yhdistysten tukeminen vuodesta 2019 alkaen

Keusoten perustamissopimuksen (1.1.2019 alkaen) perusajatuksena oli se, että sote-kuntayhtymä hoitaa myös jatkossa samat tehtävät kuin aikaisemmin kuntien sosiaali- ja terveystoimet, mutta laadukkaammin ja kustannustehokkaammin. Tämä on myös loogista, sillä kaikki näiden tehtävien tekemiseen tarvittavat resurssit (työntekijät, määrärahat, osaaminen) siirrettiin kuntayhtymään. Tällä hetkellä haasteita
vastuiden suhteen aiheuttaa paljolti se, että massiivisen kokonaisuuden kaikista yksityiskohdista ei ole
varsin ymmärrettävistä syistä huomattu sopia siirtymän yhteydessä kirjallisesti, vaan ainoastaan periaatetasolla. Tutkija Markku Jokisipilä onkin muistuttanut, että myös hyvinvointialueiden kohdalla on
välttämätöntä, että vallan, resurssien ja vastuiden pitää olla oikeassa suhteessa samoissa käsissä, sillä
muuten riskinä voi olla mm. osaoptimointi, vastuiden siirtäminen muille ja sanelupolitiikka.
Väliinpudonneiden sote-yhdistysten haastava tilanne
Vaikka isossa kuvassa työntekijöiden, määrärahojen ja tehtävien siirtyminen on tapahtunut pääasiassa
varsin sujuvasti, epäselvyyksiäkin on noussut esiin vuosina 2019–2021. Erityisinä haasteina sote-yhdistysten ja -avustusten näkökulmasta voidaan pitää mm. seuraavia seikkoja:
•

•

•

•

Vastinparin tai neuvottelukumppanin puuttuminen tai jatkuva vaihtuminen. Myöskään nykyisistä
kuntaorganisaatioista ei löydy, eikä ole tarkoituksenmukaistaan löytyä enää riittävää sote-osaamista (työntekijäresurssia) hallita laajaa sote-yhdistys- ja vapaaehtoiskenttää. Tätä asiaa kuitenkin edistetään juuri tällä hetkellä.
Sote-palveluiden profiloituminen voimakkaasti ja tietoisesti olemassa oleviin (pääasiassa diagnoosipohjaisiin) asiakkuuksiin sekä korjaaviin lakisääteisiin sote-palveluihin, jolloin iso määrä kuntalaisia ja vastuu heidän parissaan tehtävän ehkäisevän ja varhaisen puuttumisen sote-työstä
lipuu helposti sekundäärisille tahoille, kuten yhdistyksille, nykyisille kuntaorganisaatioille, vapaaehtoisille, omaishoitajille, oppilaitoksille jne.
Sote-palveluiden tuottamiseen tarkoitetut määrärahat on siirretty kokonaisuutena kuntayhtymälle, jolloin nykyiselle kaupunkiorganisaatiolle ei ole jäänyt ainuttakaan sote-asiantuntijaa tai
sote-yhdistysten avustamiseen tarkoitettuja määrärahoja. Tämä koskee ainakin Hyvinkäätä,
mutta Keusote-kunnissa on eroja tässä asiassa. Lisäksi sote-kustannusten nousu 6-7 % vuosittain on syönyt peruskuntien taloudellista liikkumavaraa esimerkiksi juuri ehkäisevän, ei-lakisääteisen hyte-työn tekemiseltä. Korona selittää vain osan kustannusten noususta.
Sote-osaamisen puutteen vuoksi nykyisellä kaupunkiorganisaatiolla on lähtökohtaisesti vain
pinnallinen tietämys sote-yhdistyksistä sekä niiden tekemän työn määrästä ja merkityksestä.

Selkeän vastinparin puuttuessa paikalliset sote-yhdistykset ja yksittäiset kuntalaiset ovat ottaneet vanhasta tottumuksesta yhteyttä nykyiseen kaupunkiorganisaatioon apua pyytääkseen; päättäjiin, johtaviin virkamiehiin ja yksittäisiin työntekijöihin. Koska nykyisen Hyvinkään kaupungin työntekijöillä ei ole
ollut juurikaan tietoa hyvinkääläisistä sote-yhdistyksistä, niistä on pyritty saamaan tietoa vuosina 2019–
2021 muun muassa
•
•
•

toteuttamalla Hyvinkään kaupungin sote-yhdistyskysely vuonna 2020
osallistumalla laajasti verkostoihin (esim. Valikko-verkosto ja Hyte-allianssi) ja kutsumalla myös
sote-yhdistyksiä erilaisiin työryhmiin (esim. Hyvinvointiryhmä ja Digitukiverkosto)
käymällä aktiivisesti vuoropuhelua sote-yhdistysten ja vastaavien tahojen kanssa (esimerkiksi
lukuisat avustusneuvottelut suoraa ja epäsuoraa tukea sosiaali- ja terveystoimelta aikaisemmin
tukea saaneiden tahojen kanssa).
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Koska sote-yhdistysten tekemän työn inhimillinen ja taloudellinen arvo on evidenssin perusteella kiistaton ja kuntayhtymä on linjannut, ettei se tue sote-yhdistyksiä, Hyvinkään kaupungin kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden viranhaltijat ovat katsoneet kuntalaisten, sote-yhdistysten ja kaupungin kokonaisedun kannalta välttämättömäksi pyrkiä olemassa olevin mahdollisuuksin tukemaan sote-yhdistyksiä
myös taloudellisesti. Näin siitäkin huolimatta, että budjetissa ei ole siihen varattuna määrärahoja.
Vuosina 2019–2021 Hyvinkään kaupunki (tai kertaluonteisesti erikseen sovitusti Keusote) on tukenut suoraan
ja epäsuoraan hyvinkääläisiä sote-yhdistyksiä ainakin seuraavilla tavoilla:

Tukimuoto

Määrä

Myöntäjä

Eero Eskolan rahasto
Ulkopuolinen testamentti. ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemiseen paikallisille yhdistyksille.

108.000 € (myönnetty
2019 vuodelle 2020)

Kuhla päättänyt Keusoten ja kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden
esityksestä (2019)

Kuhla myöntänyt vuodesta 2019.

40.000 € (2021)

Rahaston on loppumassa niin, että
syksyllä 2022 voidaan myöntää enää
noin 20.000 € vuodelle 2023.

40.000 € (2022)

Hyvinkään Toimari ry
Kaupungin omistaman kiinteistön (Teollisuuskatu 8)
käyttö maksutta vuodesta
2008 lähtien.

Tila-avustukset

Päihdekuntoutujien ja asunnottomien parissa tehtävä
työ, ruoka-aputoiminta, ensisuoja.
Hyvinkään Yhdistykset ry
Kaupungin omistaman Onnensilta-kiinteistön (Siltakatu
6) käyttö 1 euron pääomavuokraperiaatteella.
HyvY on 49 sote-yhdistyksen
kattoyhdistys tarjoten mm. tiloja, osaamista, tietoa.

Yhteisötalo Onni
Paavolan entinen lähikirjasto
siirretty hyvinvointipalveluiden haltuun ja hallinta luovutettu yhdistyksille ja verkostolle.
Yhteisötyötä, ruoka-apua,
kohtaamispaikkatyötä

20.000 € (arvio 2023)
Tilakustannukset ovat
112.269,60 €/v (2021)
Lisäksi kaupunki tukenut mm. vähävar.
kasvomaskien, työllistämistoimien ja ruokaterminaalin osalta
(ks. tarkemmin liite 2)
Laskennallinen
vuokra 101.812,61 €
(2022)
Lisäksi HyvY saa
asunnoista vuokratuottoa 20.566 €
(2020)
Kaupungin sisäinen
vuokra 13.897,16 €
(2022). Lisäksi kiinteistöä on v. 2021 remontoitu (13.100 €).
Lahjoitettu kalusteita,
hankittu materiaaleja,
laitteita, maskeja ja
elintarvikkeita (6.0007.000 €). Onni suurin
hyötyjä terminaalista.
Yhteisötaloon on ohjattu myös työntekijäresurssia.
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Kuhla päättänyt kulttuuri- ja hyvinvointipalv.
esityksestä (2021-22)
Sopimus tilojen maksuttomuudesta:
23.1.2008 § 6 (terveydenhuollon johtaja Eloranta)
Kaupunki neuvottelee
asiasta, sillä kiinteistölle
löydyttävä maksaja
(tällä hetkellä tilapalv.)

Vuokrasopimus on ollut tällainen vuodesta
2016 ja se on uusittu
toistaiseksi voimassa
olevaksi vuonna 2021.

kuhla 17.12.20 hyvinvointipalveluiden esityksestä: Paavolan lähikirjaston muuttaminen
yhteisötaloksi.

Lisätietoja
Kuhla 26.11.20 § 66;
16.12.21 § 100

Ks. KV 25.5.20 § 30
(Eero Eskolan rahaston jakoperusteiden,
sääntöjen ja hakuprosessin uusiminen)
Toimarin vastaava ohjaaja ja Keusoten johtava erityisasiantuntija (toiminta)
Kiinteistöjohtaja (kiinteistö)
Ks. kuhla 25.11.21 §
85 (Kohdeavustushakemus Toimari ry)
Hyvinvointipäällikkö,
hyvinvointi- ja osallisuussuunnittelija ja
HyvYn toiminnanjohtaja (toiminta)
Kiinteistöjohtaja (kiinteistö)

Kiinteistöjohtaja (kiinteistö)
Hyvinvointipäällikkö ja
hyvinvointi- ja osallisuussuunnittelija (toiminta)

Hävikkiruokaterminaali
Hyria säätiön johdolla toimivan terminaalin rahoittamiseen osallistuminen. Terminaalin kautta kulkee vuosittain yli 100.000 kg elintarvikkeita. Suurin jakopiste on Yhteisötalo Onni, jota kaupunki
tukee.
Mielenterveysyhdistys Hyvinkään Verso ry

Erillisavustukset

Mielenterveyskuntoutujien ja
omaisten parissa tehtävä työ

18.000 € (2021)

Kaupunginjohtaja

18.000 € (2022), josta
tilat 10.000 €

Hyvinvointipäällikkö ja
hyvinvointi- ja osallisuussuunnittelija (toiminta)

Lisäksi merkittävä
työllistämispaikka

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspäällikkö (rahoitus, työllistäminen)

40.000 € (2019)

Keusote (2019)

Verson toiminnanjohtaja (toiminta)

40.000 € (2020)
38.000 € (2021)

Hyvinkään kaupunki
(2020-2021)

KH 28.9.20 § 201
KV 16.11.20 § 82;
kuhla 4.3.21 § 12

Hyvinkään Mäntylä ry

Ei tonttivuokraa

Päihdekuntoutujien, asunnottomien ja lainrikkojien
parissa tehtävä työ

36.000 € (2020)

Erillispäätöksellä budjetin ulkopuolella:
Keusote (2020)

47.000 € (2021)

Kaupunki (2021)

KV 16.11.2020 § 82;
kuhla 4.3.2021 § 12

Kehitysvammaisten Tuki ry

16.000 € (2019)

Keusoten vammaisten palv. päällikkö

Kehitysvammaisten kerho- ja
virkistystoimintaan sekä tilaisuuksien järjestämiseen

Erillispäätöksellä:
Keusote, vammaispalvelut (2019)

15.000 € (2020)

Erillispäätöksellä:
Kaupunki (2020-2021))

KH 30.11.20 § 267
kuhla 4.3.21 § 12

12.000 (2019)

Avustus perustui
perhe- ja sosiaalipalv.
johtajan sopimukseen
17.5.18 § 55.

Keusoten asiakasohjauksen päällikkö

12.000 € (2020)

Sopimus sanottu irti
(Hyvinkään kaupungin
lakimies) 15.9.2020

Kaupungin lakimies

MLL Uudenmaan piiri ry, Hyvinkään osasto
Lapsiperheiden tukihenkilö(3/4) ja lastenhoitotoimintaan (1/4)

7.000 € (2021)

Kiinteistöjohtaja
(tontti)

TAULUKKO 2. Hyvinkään kaupungin tuki sote-yhdistyksille vuosina 2019-2021

Kuten taulukosta 2 ilmenee, Hyvinkään nykyinen kaupunkiorganisaatio on tukenut vuosina 2019–2021
hyvinkääläisiä sote-yhdistyksiä suoraan ja epäsuoraan hyvinkin merkittävästi. Esimerkiksi vuoden 2021
osalta puhutaan yli 400.000 euron, käytännössä suuremmastakin, suorasta ja epäsuorasta kädenojennuksesta hyvinkääläisille sote-yhdistyksille. Päälle tulee vielä kaupungin työntekijöiden työpanos (mm. poikkeusajan ruoka-apu ja ikääntyneiden kontaktointi), erilaiset hankinnat (mm. yli 300.000 maskia vähävaraisille), kaupungin tuottamien palveluiden (esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntapalvelut) aktiivinen hyödyntäminen ja kaupungin tilojen (esimerkiksi kaupungintalo, liikuntatilat ja Rytkön leirikeskus) tarjoaminen
maksutta tai edullisesti sekä lainopillisissa ja viestinnällisissä haasteissa auttaminen. Tähän kaikkeen
on venytty usein oman perustehtävän ohella ja budjetin ulkopuolella, koska sen on nähty palvelevan
parhaiten kuntalaisia ja kokonaisetua. Näin merkittävä suora ja epäsuora tukeminen sekä sote-yhdistysten auttaminen esimerkiksi tilojen kautta ei olisi onnistunut ilman kaupungin eri palvelualueiden
yhteistyötä, joustoa ja yhteistä tahtotilaa.
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6 Hyvinvointipalveluiden ehdotus hyvinvointiavustusten määrärahoista 1.1.2023 alkaen
Sote-yhdistykset tekevät pääasiassa varhaisen, korjaavan ja kuntouttavan vaiheen sote-työtä lakisääteisten sote-palveluiden yhdyspinnoilla. Kaupungin hyvinvointipalveluiden näkemys onkin, että isojen soteyhdistysten ammattimaisen toiminnan tukemisen tulisi kuulua taholle, joka niitä on perinteisestikin tukenut ja joka on järjestämisvastuussa sote-palveluista: tulevalle Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.
Tämä on pelkkä suositus, sillä on selvää, että asiasta päätetään muualla ja muiden toimesta. Ehdotus
on kuitenkin linjassa niin perinteisen vastuunjaon, resurssien kohdentumisen kuin hyvinvointipalveluiden tammikuussa 2022 laatiman sote-avustusselvityksen perusteella.
Selvityksen tärkeän osan muodosti taulukko, joka lähetettiin täytettäväksi seitsemälle kaupungilta merkittävää tukea saaneelle, Hyvinkäällä toimivalle taholle: 1) Versolle, 2) Toimarille, 3) Mäntylälle, 4) Kehitysvammaisten Tuelle, 5) MLL:n Uudenmaan piirille, 6) Hyvinkään Yhdistykset ry:lle ja 7) Paavolan Yhteisötalo Onnille, jota pitää yllä useampi pienempi toimija. Taulukon palautti täytettynä kuusi. Toimijat
arvioivat itse, että heidän luettelemansa 18 päätoimintoa linkittyivät 77-prosenttisesti (51/66) Keusoten
(51/66) ja ainoastaan 23-prosenttisesti (15/66) Hyvinkään kaupungin tuottamiin palveluihin. Taulukkoon 3 on koottu tarkemmin nämä toimijoiden omat näkemykset.

Sote-yhdistys
(toimija)

Päätoiminnot
1. Asunnottomuustyö
(70 %)

Hyvinkään
Toimari ry

Hyvinvointialue
Hyvinvointialue

Elinvoimapalvelut (kaupunki)
Aikuisten sosiaalipalvelut (Keusote)
Aikuisten mielenterveyspalvelut (Keusote)
Aikuisten päihdepalvelut (Keusote)
Aikuisten sosiaalipalvelut (Keusote)
Aikuisten mielenterveyspalvelut (Keusote)

Kaupunki
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut (Keusote)

Hyvinvointialue

Kotouttamispalvelut (kaupunki)

Kaupunki

2. Tilapäinen lastenhoitoapu

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut (Keusote)

Hyvinvointialue

3. Avoin kohtaamispaikkatoiminta

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut (Keusote)

Hyvinvointialue

Aikuisten päihdepalvelut (Keusote)
Aikuisten mielenterveyspalvelut (Keusote)
Aikuisten sosiaalipalvelut (Keusote)
Kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointi- ja liikuntapalvelut (kaupunki)
Aikuisten päihdepalvelut (Keusote)
Aikuisten mielenterveyspalvelut (Keusote)
Aikuisten sosiaalipalvelut (Keusote)
Kotouttamispalvelut (kaupunki)
Kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointi- ja liikuntapalvelut (kaupunki)
Aikuisten päihdepalvelut (Keusote)
Aikuisten mielenterveyspalvelut (Keusote)
Aikuisten sosiaalipalvelut (Keusote)
Elinvoimapalvelut (kaupunki)

Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue

2. Tukityöllistäminen
(20 %)

1. Tukihenkilötoiminta
(perhekummi ja ystäväksi mamu-äideille)

1. Vertaisryhmätoiminta (kymmeniä
ryhmiä ja toimintoja)

Mielenterveysyhdistys Hyvinkään Verso ry

Ehdotus
avustajasta

Terveyspalvelut ja sairaanhoito (Keusote)
Aikuisten sosiaalipalvelut (Keusote)

3. Päihdetyö (10 %)

MLL Uudenmaan piiri ry

Ensisijainen linkittyminen julkisiin palveluihin tällä hetkellä

2. Vapaaehtois- ja olohuonetoiminta

3. Työllistämistoiminta
(kuntouttava, sosiaalinen kuntoutus ym.)
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Kaupunki
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Kaupunki
Kaupunki
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Kaupunki

1. Asuntolatoiminta

Hyvinkään Mäntylä ry

2. Itsenäisen asumisen
tukeminen
3. Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen
kuntoutus

1. Kohtaamispaikkatyö
(50 %)

Hyvinkään Yhdistykset ry

2. Verkostoyhteistyö
(25 %)

3. Viestintä (25 %)

1. Ystävänpäivän tanssiaiset ja yleisurheilukilpailut

Kehitysvammaisten Tuki ry

2. Kesäretki ja ulkoilmatanssiaiset

3. Joulukuun juhla ja
kirkkokonsertti
Yhteisötalo Onni

Ikäihmisten palvelut (Keusote)
Vammaisten palvelut (Keusote)
Terveyspalvelut ja sairaanhoito (Keusote)
Aikuisten päihdepalvelut (Keusote)
Aikuisten sosiaalipalvelut (Keusote)
Ikäihmisten palvelut (Keusote)
Vammaisten palvelut (Keusote)
Terveyspalvelut ja sairaanhoito (Keusote)
Aikuisten päihdepalvelut (Keusote)
Aikuisten sosiaalipalvelut (Keusote)
Terveyspalvelut ja sairaanhoito (Keusote)
Aikuisten mielenterveyspalvelut (Keusote)

Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue

Aikuisten sosiaalipalvelut (Keusote)

Hyvinvointialue

Ikäihmisten palvelut (Keusote)

Hyvinvointialue

Vammaisten palvelut (Keusote)
Aikuisten sosiaalipalvelut (Keusote)
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut (Keusote)
Kotouttamispalvelut (kaupunki)
Kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointi- ja liikuntapalvelut (kaupunki)
Ikäihmisten palvelut (Keusote)
Vammaisten palvelut (Keusote)
Aikuisten sosiaalipalvelut (Keusote)
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut (Keusote)
Kotouttamispalvelut (kaupunki)
Kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointi- ja liikuntapalvelut (kaupunki)
Ikäihmisten palvelut (Keusote)
Vammaisten palvelut (Keusote)
Aikuisten sosiaalipalvelut (Keusote)
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut (Keusote)
Kotouttamispalvelut (kaupunki)
Kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointi- ja liikuntapalvelut (kaupunki)

Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Kaupunki

Ikäihmisten palvelut (Keusote)

Hyvinvointialue

Vammaisten palvelut (Keusote)
Kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointi- ja liikuntapalvelut (kaupunki)
Ikäihmisten palvelut (Keusote)
Vammaisten palvelut (Keusote)
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut (Keusote)
Kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointi- ja liikuntapalvelut (kaupunki)
Ikäihmisten palvelut (Keusote)
Vammaisten palvelut (Keusote)
Kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointi- ja liikuntapalvelut (kaupunki)

Hyvinvointialue

Kaupunki
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Kaupunki
Kaupunki
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Kaupunki
Kaupunki

Kaupunki
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Kaupunki
Hyvinvointialue
Hyvinvointialue
Kaupunki

Ei toimitettu tietoja määräaikaan mennessä

TAULUKKO 3. Yhdistysten päätoiminnot ja ehdotus toiminnan avustajasta

Liitteessä 2 on tarkempi kuvaus ko. toimijoiden ilmoittamista muista toimintaedellytyksistä.
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Sote-yhdistysten tuottaman hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävän työn tukeminen on
yhteinen velvollisuus ja mahdollisuus
Edellä olleesta taulukosta voi nähdä, että tarkemman selvitystyön kohteena olevien, jollain erillisjärjestelyllä tukea saaneiden hyvinkääläisten sote-yhdistysten ym. oman arvion mukaan yli 3/4 niiden tekemästä
työstä liittyy ensisijaisesti Keusoten ja tulevan hyvinvointialueen tuottamiin palveluihin. Tämä antaa lisäpontta kaupungin hyvinvointipalveluiden ehdotukselle siitä, että sote-yhdistyksiä tuettaisiin jatkossa
myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen toimesta, sillä etenkin se hyötyy taloudellisesti ja toiminnallisesti näiden tahojen tekemästä kustannustehokkaasta ja sote-kulujen kasvua hillitsevästä työstä.
Aluetasoinen tukeminen olisi perusteltua myös siitä syystä, että se toisi huomattavasti synergiaetua ja
professionaalista syvyyttä, lisäisi alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä sekä edistäisi uusien ja hyvien
käytäntöjen leviämistä ja päällekkäisen työn karsimista hyvinvointialueella.
Omien kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen kuuluu luonnollisesti myös Hyvinkään kaupungille siltä osin kuin se on taloudellisesti mahdollista
sekä kaupungin perustehtävän, inhimillisen hyvinvoinnin, kustannustehokkuuden ja kokonaisedun
kannalta perusteltua. Taulukko 3 vahvistaa ajatusta siitä, että Hyvinkään kaupungin eri palvelualueiden
(esimerkiksi kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut ja tilapalvelut) kannattaisi myös jatkossa tukea paikallisia soteyhdistyksiä ja vastaavia toimijoita monin, totutuin tavoin. Hyvinvointipalvelut ehdottaa seuraavaa:
•

•

•

•

Yhdistysten tukemista ja työllistymisen edistämistä jatketaan työllisyystoimien osalta entiseen
malliin (mm. työkokeilupaikat sote-yhdistyksissä tarjoavat yhdistyksille tärkeää lisätyövoimaa ja
toiminnan uudistamisen mahdollisuuksia).
Vaikka Hyvinkään kaupungin vastuulla ei ole itse järjestää ruoka-apua, se on niin elintärkeä osa
kuntalaisten turvaverkostoa, että kaupungin kannattaa jatkossakin luoda hävikkiruokaterminaalille ja ruoka-aputoimijoille toimintaedellytyksiä.
Kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointi- ja liikuntapalveluiden sekä tilapalveluiden kannattaa jatkossakin tarjota mahdollisuuksien ja tilanteen mukaan myös paikallisille sote-yhdistyksille
1. toistaiseksi voimassa olevia tiloja (esim. Onnensilta)
2. kokeilunomaisia ja olosuhteiden muuttuessa siirtyviä tiloja (esim. Yhteisötalo Onni)
3. tilapäisiä maksuttomia ja edullisia tiloja (esim. kaupungintalo ja Rytkö).
Kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointi- ja liikuntapalveluiden sekä teemasta riippuen muidenkin palvelualueiden on suositeltavaa jatkossakin tarjota myös sote-yhdistyksille ammatillista, verkostoitumista vahvistavaa, viestinnällistä ja soveltuvilta osin myös materiaalista (esim. kalustaminen,
ruoka-apu, hygienia) tukea näiden toimintaan.

Näiden jossain määrin vakiintuneiden suorien ja epäsuorien tukimuotojen lisäksi Hyvinkään kaupungin
hyvinvointipalvelut ehdottaa, että kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan avustussääntöä täydennetään
1.1.2023 alkaen hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetulla 40.000 euron määrärahalla, hyvinvointiavustuksella. Taulukkoon 4 on koottu alustavia ajatuksia ehdotetusta hyvinvointiavustuksesta:
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Ehdotus: Hyvinkään kaupungin hyvinvointiavustus (40.000 €)

Käyttötarkoitus

Hyvinvointiavustus on kohdeavustus, joka on tarkoitettu hyvinkääläisille ja Hyvinkäällä toimiville 3. ja 4. sektorin sote-yhdistyksille, järjestöille, yhteisöille ymv. Avustus on tarkoitettu toimintaan, jolla edistetään erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kuntalaisten hyvinvointia,
terveyttä, turvallisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Avustuksia myönnetään vain yleishyödyllisille ja voittoa tavoittamattomille tahoille kaikille avoimeen, matalakynnyksiseen ja vaikuttavaan toimintaan. Avustuksia ei myönnetä yrityksille, asunto-osakeyhtiöille, julkisen sektorin toimijoille ja niihin rinnastettaville tahoille, lakisääteisten tehtävien tekemiseen tai yksityishenkilölle henkilökohtaisiin menoihin. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon toiminnan ja sen rahoittamisen kokonaisuus sekä muu kaupungin antama tuki esimerkiksi avustusten, tilojen, materiaalien ja asiantuntijuuden muodossa.
Hyvinvointiavustus on tarkoitettu kaikenikäisten hyvinkääläisten hyvinvoinnin edistämiseen ja
ennen kaikkea toimintaan, joka vahvistaa erilaisessa elämäntilanteessa tai -vaiheessa olevien
kuntalaisten välistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta.
Vuosittain jaetaan 40.000 euroa.
Yksittäisen avustuksen enimmäismäärä on 3.000 euroa hakijaorganisaatiota kohden.

Määrä (€)
Yksi hakijaorganisaatio tai -taho voi hakea hyvinvointiavustusta kerrallaan useampaan kohteeseen, mutta tällöinkään myönnettävä kokonaisavustussumma ei voi ylittää 3.000 euroa vuodessa.
Ensisijaiset
hakijat

Hyvinkääläiset jai Hyvinkäällä toimivat sosiaali- ja terveysalan yhdistykset ja muut vastaavat tahot, joiden toiminta on avustussäännön mukaista.
Hyvinvointiavustusta haetaan kaupungin sähköisellä avustushakemuksella tammi-helmikuussa. Avustuspäätös ja avustusten maksatus hakijoille maalis-huhtikuussa. Avustuksen
käyttö saman vuoden aikana.

Aikataulu
Selvitys avustuksen käytöstä toimitettava maksajalle viimeistään seuravan vuoden huhtikuun
loppuun mennessä. Uuden avustuksen maksamisen edellytys on, että kaupungille on toimitettu riittävän kattava ja laadukas selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä.
Avustussääntö

Kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden avustussääntö

Ehdotuksen
valmistelu ja
esittelijä

Hyvinvointipalvelut valmistelee ja sivistystoimenjohtaja esittelee hyvinvointiavustusehdotuksen
kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnalle joka vuoden keväällä.

Avustuspäätöksen
tekijä

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta
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Hyvinvointiavustusmäärärahan myöntäminen Hyvinkään kaupungin hyvivointipalveluille
1.1.2023 alkaen on perusteltua ennen kaikkea seuraavista syistä:
• Kuntalaisten hyvinvoinnin ja hyvinvointia tuottavien sote-yhdistysten kannalta erittäin
haastava yhteiskunnallinen tilanne (hyvinvointialueuudistus, korona jne.).

• Kuntalaisten hyvinvoinnin ja hyvinvointia tuottavien sote-yhdistysten kannalta erittäin
haastava taloudellinen tilanne (STEA-avustusten epävarmuus, talous- ja työllisyystilanne,
sote-palveluiden irtautuminen sote-yhdistysten taloudellisesta tukemisesta).

• Eero Eskolan rahaston avustusten päättyminen vuonna 2022.
• Yhteiskunnalliset ja globaalit megatrendit, kuten väestön ikääntyminen, muutokset hyvinvointihaasteissa ja sairastavuudessa, polarisaation voimistuminen, mielenterveysongelmien lisääntyminen, digitalisaation tuomat muutokset ja haasteet.

• Hyvinkään Pelikirjan mukaiset tavoitteet ja kärkihankkeet liittyen hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen, osallisuuteen, kestävään kehitykseen sekä veto-, pito- ja elinvoimaan.
Perustelut

• Hyvinkääläiset sote-yhdistykset (80-85) ovat eriarvoisessa asemassa kuin hyvinkääläiset
liikuntaseurat (125-150), nuorisoyhdistykset (10) ja kulttuuriyhdistykset (50), joilla on oma
avustussääntö ja avustusmäärärahat. Hyvinkääläiset sote-yhdistykset ovat myös eriarvoisessa asemassa kuin monien muiden Keusote-alueen kuntien sote-yhdistykset, joilla on
erilaisia avustusmekanismeja käytössään (esim. Järvenpää).

• Korjaavien sote-kulujen voimakas kasvaminen (6-7 % per annum) Keski-Uudellamaalla, joiden hillitsemisen suurimmat mahdollisuudet ovat hyvinvointialueella itsellään, mutta joihin voitaisiin vaikuttaa isostikin myös sote-yhdistysten tekemän ennaltaehkäisevän sekä
hyvinvointia ja terveyttä edistävän hyte-työn avulla.

• Lukuisat tutkimukset osoittavat, että jokainen kansalaistoimintaan laitettu euro maksaa
itsensä takaisin noin kuutena säästyneiden sote-kustannusten kautta. Sote-yhdistysten
tukeminen taloudellisesti (esim. hyvinvointiavustukset) ja toimintaedellytyksiä (esim. tilat)
tarjoamalla on kokonaistaloudellisesti kannattavaa. Tutkimusten mukaan parannukset ja
heikennykset hyvinvointia tuottavissa palveluissa vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin ja sitä
kautta kustannuksiin usein vasta vuosien viiveellä.

TAULUKKO 4. Kuvaus hyvinvointiavustuksesta perusteluineen

On selvää, että ehdotettu avustusmääräraha (40.000) on sen suuruinen, että sillä enimmäkseen vain
symbolista merkitystä kaupunkiorganisaation kokonaisbudjetissa, mutta oletusarvoltaan sitäkin suurempi, konkreettinen vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin, kasvavien sote-kustannusten hillitsemiseen ja
kaupungin imagoon. On myös selvää, että hyvinvointipalveluiden ehdottama määräraha olisi mielekästä käyttää taulukossa 4 mainittuihin pienehköihin ja kertaluonteisiin kohdeavustuksiin, mutta ei
isompiin kumppanuusavustuksiin, joita kaupunki on myöntänyt vuosina 2019–2021 erillisillä päätöksillä
tässäkin selvityksessä mainituille isommille toimijoille. Hyvinkään kaupungin hyvinvointipalveluiden näkemysten mukaan hyvinkääläisten sote-yhdistysten mittavamman tukemisen pitäisi kuulua tulevan hyvinvointialueen vastuulle. Varsinainen asiasta keskusteleminen ja siitä päättäminen kuuluu kuitenkin
muille instansseille.
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8 Liitteet
Liite 1. Eero Eskolan rahaston säännöt ja jakoperusteet
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Liite 2. Selvitys sote-avustuksista vuoden 2021 osalta (2022)

Hyvinkään Toimari ry
Ensisijainen toimiala
Ennakonperintärekisterissä
ALV-rekisterissä
Työnantajarekisterissä
Harjoitetaanko liiketoimintaa
Palkattua henkilökuntaa
Vuosibudjetti
Vuositulot

Vuosimenot

Asunnottomuus- ja päihdetyö
Ei
Ei
Kyllä
Ei
4 kokoaikaista + 1 osa-aikainen
225.000 euroa
Asiakasmaksut 118.000-130.000 euroa
Työllistämistuki 57.000 euroa
Kuntouttava työtoiminta 8.000 euroa
Ensisuojan ostopalvelu 95.000 euroa
Elintarvikkeet hävikkiruokaterminaalista 3.000 euroa
Henkilöstökulut 145.000 euroa
Elintarvikeostot 20.000 euroa
Hallintokulut 10.000 euroa
Tilakulut 112.000

Mielenterveysyhdistys Hyvinkään Verso ry
Ensisijainen toimiala
Ennakonperintärekisterissä
ALV-rekisterissä
Työnantajarekisterissä
Harjoitetaanko liiketoimintaa
Palkattua henkilökuntaa
Vuosibudjetti
Vuositulot

Vuosimenot

Mielenterveys- ja päihdetyö
Ei ennakonperintävelvollisuutta (kahvilatoiminta päättynyt)
Ei, poistettu ALV-rekisteristä toistaiseksi (kahvilatoiminta päättynyt)
Kyllä
Ei (kahvilatoiminta päättynyt)
2 kokoaikaista + 1 osa-aikainen (palkkatuki)
145.600 (176.000, jos toiminta jatkuu isommissa tiloissa)
STEA 88.566
Hyvinkään kaupunki 38.000 (erillinen päätös)
Palkkatuki 30.000
Muu varainhankinta 4.500
Henkilöstökulut 87.500
Toimitilakulut 34.380 (yksi kerros) / 59.480 (kaksi kerrosta)
Muita kuluja 8.000

Hyvinkään Mäntylä ry
Ensisijainen toimiala
Ennakonperintärekisterissä
ALV-rekisterissä
Työnantajarekisterissä
Harjoitetaanko liiketoimintaa
Palkattua henkilökuntaa
Vuosibudjetti
Vuositulot
Vuosimenot

Asunnottomuuden ja syrjäytymisen vastainen työ, päihde- ja mielenterveystyö,
Kyllä
Ei (verottajan päätös)
Kyllä
Ei
2 kokoaikaista + 1 osa-aikainen
120.000 euroa
Asiakasmaksut asiakkailta 130.000
Hyvinkään kaupungin tuki 47.000 (erillispäätös vuodelle 2021)
Henkilöstökulut 120.000
Kiinteistökulut 50.000
Muut kulut 20.000
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Kehitysvammaisten Tuki ry
Ensisijainen toimiala
Ennakonperintärekisterissä
ALV-rekisterissä
Työnantajarekisterissä
Harjoitetaanko liiketoimintaa
Palkattua henkilökuntaa
Vuosibudjetti
Vuositulot

Vuosimenot

Kehitysvammatyö ja edunvalvonta
Ei
Ei
Ei
Ei
0
11.500 euroa
Jäsenmaksut ja myyjäiset n. 1.200 euroa
Ahti Viljasen rahasto 1.000 euroa
Eero Eskolan rahasto 950 euroa
Tukiliiton ja kuntien avustukset
Ystävänpäivätanssiaiset 3.000 euroa
Yleisurheilukilpailut 1.400 euroa
Puurojuhla 600 euroa
Kehitysvammaisten viikko (konsertti) 2.500 euroa

MLL Uudenmaan piiri ry
Ensisijainen toimiala
Ennakonperintärekisterissä
ALV-rekisterissä
Työnantajarekisterissä
Harjoitetaanko liiketoimintaa
Palkattua henkilökuntaa
Vuosibudjetti
Vuositulot

Vuosimenot

Lapsi- ja perhetyö, maahanmuuttajaperhetyö
Kyllä
Kyllä (lasten ryhmähoidon ja koulutuspalveluiden osalta)
Kyllä
Kyllä, pienimuotoisesti (lasten ryhmähoidon osalta)
30 kokoaikaista + 10 osa-aikaista
1.700.000 euroa (koko Uudenmaan piiri)
STEA 756.000
Kunta-avustukset 670.000
Säätiöt 50.000
Henkilöstökulut 1.300.000
Toimintilakulut 100.000
Puhelin- ja toimistokulut 20.000
Matkakulut 16.500
Koulutuskulut 16.000
Tiedotuskulut 32.000
Ohjelmistokulut 16.000

Hyvinkään Yhdistykset ry
Ensisijainen toimiala
Ennakonperintärekisterissä
ALV-rekisterissä
Työnantajarekisterissä
Harjoitetaanko liiketoimintaa
Palkattua henkilökuntaa
Vuosibudjetti
Vuositulot
Vuosimenot

Kohtaamispaikka
Ei
Ei
Kyllä
Ei
3 kokoaikaista
180.000
STEA-avustus ja jäsenmaksut
Henkilöstökulut 130.000
Kiinteistökulut (hoitovastike) 27.000
Ulkopuoliset palvelut 47.000
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