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Kokousaika

1.12.2022 klo 17:00 -

Kokouspaikka

Teams-yhteys

Jäsenet

Inka Häkkinen, puheenjohtaja
Esko Lavonen, varapuheenjohtaja
Mikko Almgren
Lauri Eerola
Carina Jäntti
Elina Ketonen
Piia Kleimola
Risto Kouki
Miia Kurttila
Saara Kiventöyry-Tocklin
Jukka Nyberg
Laila Uljas
Toni Vainikka

Muut läsnäolijat

Ismo Korhonen, palveluketjun johtaja, esittelijä
Nina Brask, aluehallituksen puheenjohtaja
Samuli Sibakoff, aluehallituksen nimeämä edustaja
Harri Hagman, vt.hyvinvointialuejohtaja
Tuula Paakkari, sihteeri

Kutsuttuna

Osallisuuskoordinaattori Tuija Kivikko, § 12
Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen päällikkö Sanna Koste, § 13 -14
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§ 10

2
02-2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Julkinen

Diaarinumero

D/59/00.02.15/2022

Selostus asiasta

Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosäännön 143 §:n mukaan avattuaan
kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti
koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Hallintosäännön 135 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja
muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, mikäli mahdollista, vähintään
neljää (4) päivää ennen kokousta.
Hyvinvoinnista annetun lain 108 § 2 momentin mukaan lautakunta on
päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.
Kokouksen esityslista on lähetetty jäsenille ja julkaistu 25.11.2022.

Esittelijän ehdotus

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
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§ 11
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Julkinen

Diaarinumero

D/61/00.02.15/2022

Selostus asiasta

Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosäännön 155 §:n mukaan pöytäkirja
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Esittelijän ehdotus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää valita tämän
pöytäkirjan tarkastajiksitarkastusvuorossa olevat jäsenet Carina Jäntti ja Elina
Ketonen.
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§ 12

4
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Osallisuusohjelman valmisteluvaiheen esittely

Julkinen

Diaarinumero

D/134/00.02.15/2022

Lisätietoja

Osallisuuskoordinaattori Tuija Kivikko, p. 040 624 2064, tuija.kivikko (a)
kymenhva.fi
Palveluketjun johtaja Ismo Korhonen, p. 040 487 5510, ismo.korhonen (a)
kymsote.fi

Selostus asiasta

Osallisuus on laaja, monitulkintainen ja joskus vaikeakin käsite.
Hyvinvointialueella osallisuutta katsotaan asukkaiden (demokraattinen
osallisuus), asiakkaiden ja henkilöstön näkökulmista. Lisäksi
osallisuuskeskusteluun vaikuttaa se, minkä palvelukokonaisuuden osalta sitä
katsotaan. Uusi hyvinvointialuelaki nostaa esiin demokraattisen osallisuuden
rakentamisen ja toteuttamisen hyvinvointialueilla joka on sosiaali- ja terveys,
sekä pelastusalalla uutta.
Osallisuusohjelmatyö on käynnissä ja syksyn 2022 aikana osallisuusohjelman
pohjaa on valmisteltu. Osallisuudesta ja erilaisista osallisuuden työkaluista on
kerätty tutkimustietoa. Lisäksi on haastateltu Kymsoten sisällä avainhenkilöitä,
tehty verkostoyhteistyötä mm. alueen kuntien, järjestöjen sekä muiden
hyvinvointialueiden kanssa. Apua on saatu niin Sitran Demokratian
teemaryhmä-työskentelystä, kuin Kymsoten online-kehittäjäyhteisö
Prototyypeiltä.
Osallisuusohjelman aikataulu on vielä avoinna, mutta aluehallituksen /
aluevaltuuston käsittelyyn se on tulossa kevään 2023 aikana. Joulukuun ja
tammikuun aikana ohjelman laatimisessa kuullaan henkilöstöä sekä
vaikuttamistoimielimiä, jotka pääsevät aloittamaan toimintansa tammikuussa
2023. Seuraava askel ohjelman laatimisessa on tavoitteiden, toimenpiteiden ja
mittareiden valinta sekä osallisuuden rakenteiden suunnittelu ja kokoaminen
hyvinvointialueen organisaatiossa.
Esittely osallisuuohjelmasta jaetaan lautakunnan jäsenille oheismateriaalina.

Esittelijän ehdotus

Lautakunta merkitsee osallisuusohjelman valmisteluvaiheen tiedoksi
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5
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Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus 2020 ja suunnitelma 2020-2025 - asiakirjan päivittäminen

Julkinen

Diaarinumero

D/135/00.02.15/2022

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Sanna Koste, p. 040 726 9992, sanna.koste (a) kymsote.fi
Palveluketjun johtaja Ismo Korhonen, p. 040 487 5510, ismo.korhonen (a)
kymsote.fi

Selostus asiasta

Sote-järjestämislain 7 § mukaan hyvinvointialueen on valmisteltava omalta
osaltaan valtuustolleen valtuustokausittain alueellinen hyvinvointikertomus ja
-suunnitelma väestön hyvinvoinnista, terveydestä ja niihin vaikuttavista
tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä. Hyvinvointikertomus ja suunnitelma laaditaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa.
Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus 2020 ja -suunnitelma 20202025 (Liite 1) on laadittu tiiviissä yhteistyössä Kymsoten, alueen kuntien ja
järjestöjen kanssa. Asiakirja on hyväksytty Kymsoten yhtymävaltuustossa
27.11.2020.
Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Kymenlaakson
hyvinvointialueen strategia 2023-2025 on hyväksytty 27.9.2022
aluevaltuustossa. Alueellista hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa tulee
päivittää niiltä osin, että se vastaa hyvinvointialueen strategian mukaisiin
tavoitteisiin. Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta vastaa muun muassa
hyvinvointialueen hyvinvoinnin strategisten linjausten valmistelusta sekä
valmistelee alueellisen hyvinvointikertomuksen aluevaltuustokausittain.
Hyvinvointilautakunnan käsittelyn pohjalta hyvinvointikertomuksen
päivittämistä jatketaan siten, että se voidaan tuoda päätöksentekoon
alkuvuodesta 2023.

Liitteet

Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman päivittäminen, hytela
011222

Esittelijän ehdotus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta käsittelee alueellisen
hyvinvointikertomuksen painopisteet ja tavoitteet sekä linjaa
hyvinvointikertomuksessa seurattavien indikaattoritietojen päivittämistarpeet.

Alueellisen hyvinvointikertomuksen 2020
ja
–suunnitelman 2020-2025
päivittäminen
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Kymenlaakson alueellinen
HYVINVOINTIKERTOMUS 2020
ja -SUUNNITELMA 2020-2025
~ Voidaan hyvin yhdessä ~
Hyväksytty 27.11.2020 (Kymsoten yhtymävaltuusto)

Asiakirja liitteineen löytyy: https://www.kymsote.fi/alueellinen-hyvinvointikertomus
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- Tuleeko AHVK:ta päivittää/täydentää?

Taustaa:
Sote-järjestämislaki 7 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen hyvinvointialueella:
Hyvinvointialueen on valmisteltava omalta osaltaan valtuustolleen valtuustokausittain alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma
väestön hyvinvoinnista, terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä.
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma laaditaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa.
HVA:n hallintosääntö, Hyte-lautakunta:
- vastaa hyvinvointialueen hyvinvoinnin strategisten linjausten valmistelusta sekä näihin liittyvän alueyhteistyön kehittämisestä
- valmistelee alueellisen hyvinvointikertomuksen aluevaltuustokausittain ja raportoi sen toteutumisesta vuosittain
- ohjaa ja seuraa kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä hyvinvoinnin edistämiseksi
- seuraa THL:n tuottamien hyvinvointi –indikaattorien tilan kehittymistä ja tekee ehdotuksia tarvittavista toimenpiteistä hyvinvoinnin
edistämiseksi
- toimii hyvinvoinnin seuranta- ja ohjausryhmänä
Kymenlaakson hyvinvointialuestrategia 2023-2025 ja palvelustrategia 2023-2025:
Tahtotila: Hyvinvoivat kymenlaaksolaiset  Toimintamme perimmäinen tavoite on sinun, Kymenlaakson asukkaan, hyvinvointi,
terveys ja turvallisuus.
Arvoissa: Rakennamme hyvinvoivaa ja turvallista Kymenlaaksoa yhdessä. Toimimme vuorovaikutuksessa toistemme ja
alueen asukkaiden kanssa. Lisäksi vaalimme yhteistyötä alueen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.
Tavoitteissa:
- Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille: toimiva ennaltaehkäisy
- Huolehdimme hyvinvoinnistasi, terveydestäsi ja turvallisuudestasi
- Palvelurakenne: Siirrämme painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin
- Palvelutaso: Parannamme perus- ja ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuutta ja vaikuttavuutta
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Päivitystarpeet, kysely eri toimijoille:
•

Kymsote/viestintäjohtaja:
Alueellisen hyvinvointikertomuksen visuaalista ilmettä ei ole tarpeen muuttaa HVA:n pohjalle, koska hyvinvointikertomukselle tehty oma visuaalinen
ilme ja kyseessä on maakunnallinen asiakirja.

•

Alueen kunnat (hyte-koordinaattorit):
Ei päivitystarpeita. Tavoitteille asetetut toimenpiteet säännöllisesti käydään läpi alueellisissa hyte-työryhmissä ja peilataan mm. kuntien
hyvinvointikertomuksiin. Vuosittain linjataan yhteiset välitavoitteet.

•

Kymenlaakson liitto:
Maakuntaohjelman päivitys menossa huomioiden mm. Ukrainan sodan vaikutukset Kymenlaaksossa. Maakuntaohjelman painopisteissä mukana
myös hyvinvointi, osallisuus ja eriarvoisuus Valmis vuoden loppuun /alkuvuoteen 2023 mennessä, sen jälkeen olisi hyvä, jos linkki löytyisi puolin ja
toisin näistä dokumenteista. Muutoin ei päivitystarpeita ole.

Kuultu alueellisia hyte-työryhmiä (elintapaohjauksen kehittämistyöryhmä, ept-työryhmä, osallisuustyöryhmä ja turvallisuusohjelma-työryhmä):
•

Hyten monialaisissa alatyöryhmissä määritellään vuosittaiset painopisteiden mukaiset välitavoitteet.
Vuosittaisessa raportoinnissa seurataan tavoitteiden mukaisten toimenpiteiden edistymistä. Joka toinen vuosi raportoidaan indikaattoritieto.

•

Alueellinen turvallisuusohjelma liitetään AHVK:n liitteeksi.

•

Kymenlaakson kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2020 sekä Järjestöjen hyte-toiminnat 2020 päivitetään osana AHVK:n päivitystä.

•

Kymenlaakson terveysliikuntastrategia päivitetty: liitetään AHVK.

•

Asiakirjan liitteistä tarkistetaan: Kuntakortit ja maakunnallisesti seurattavat indikaattorit.

•

Huomioidaan viittaukset Maakunnalliseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sekä Kymenlaakson alueelliseen ikääntyneen väestön
hyvinvointisuunnitelmaan.
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Alueelliset
painopisteet on
muodostettu
tutkimus- ja
asiantuntijatiedon
vuoropuhelussa.

Kymenlaakson alueellinen
hyvinvointikertomus 2020 ja –
suunnitelma 2020-2025
Strategiset painopisteet aidoista tarpeista
Kymenlaakson hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
strategiset painopisteet ovat seuraavat:
Kymenlaakson asukkailla on mahdollisuus
1) elää päihteetöntä elämää ja saada tukea siihen
2) terveellisiin elintapoihin ja hyvään mielenterveyteen
3) elää turvallista arkea terveellisessä ympäristössä
4) merkitykselliseen elämään

Strategian tavoitteet perustuvat väestöstä nouseviin
tarpeisiin. Ne ohjaavat väestön hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistä poikkihallinnollisena ja monialaisena yhteistyönä.
Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma kytketään
kuntayhtymän ja kuntien strategisiin suunnitteluprosesseihin.

Hyten painopisteet ja tavoitteet vuoteen 2025:
PAINOPISTE 1. Kymenlaakson asukkailla on mahdollisuus elää päihteetöntä elämää ja saada tukea siihen
TAVOITE 1: Alkoholin kulutuksen ja käyttöön liittyvien haittojen vähentäminen
TAVOITE 2: Savuton Kymenlaakso 2030
TAVOITE 3: Muiden päihteiden käytön ja käyttöön liittyvien haittojen vähentäminen
TAVOITE 4: Rahapelaamiseen liittyvien haittojen vähentäminen

PAINOPISTE 2. Kymenlaakson asukkailla on mahdollisuus terveellisiin elintapoihin ja hyvään mielenterveyteen
TAVOITE 1: Terveellisten ravinto- ja liikuntatottumusten edistäminen
TAVOITE 2: Painonhallinta ja 2-tyypin diabeteksen vähentäminen
TAVOITE 3: Muistisairauksien ilmaantuvuuden väheneminen
TAVOITE 4: Mielen hyvinvoinnin edistäminen

Alueellinen koonti, RAPORTOINTI 2021-2022 toimenpiteistä:
PAINOPISTE 3. Kymenlaakson asukkailla on mahdollisuus elää turvallista arkea terveellisessä ympäristössä
TAVOITE 1: Tapaturmien ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy
TAVOITE 2: Syrjäytymisen ehkäisy
TAVOITE 3: Ympäristöterveyden edistäminen

Alueellinen koonti, RAPORTOINTI 2021-2022 toimenpiteistä:
PAINOPISTE 4. Kymenlaakson asukkailla on mahdollisuus merkitykselliseen elämään
TAVOITE 1: Eri-ikäiset asukkaat innostuvat osallistumaan ja vaikuttamaan omaan, yhteisönsä ja ympäristönsä hyvinvointiin
TAVOITE 2: Kymenlaakson alueen eri toimijat mahdollistavat yhdessä asukkaiden kanssa paikallisen toiminnan ja saumattoman yhteisen tekemisen

Alueellinen koonti, RAPORTOINTI 2021-2022 toimenpiteistä:
PAINOPISTE 1. Kymenlaakson asukkailla on mahdollisuus elää päihteetöntä elämää ja saada tukea siihen

Esimerkki

TAVOITE 1: Alkoholin kulutuksen ja käyttöön liittyvien haittojen vähentäminen
TAVOITE 2: Savuton Kymenlaakso 2030
TAVOITE 3: Muiden päihteiden käytön ja käyttöön liittyvien haittojen vähentäminen
TAVOITE 4: Rahapelaamiseen liittyvien haittojen vähentäminen
Vuoden 2022 välitavoitteet/teemat:
Missä on onnistuttava?

1. Ehkäisevän päihdetyön alueellinen
toimintamalli. Lisäksi paikalliset epttoimintamallit.
Päihteidenkäytön ja rahapelaamisen
puheeksiottomallien jalkauttaminen eri
tahojen toiminnassa.
2. Nikotiinittomuusohjelmat ja -ryhmät eri
toimijoiden palveluissa ja yhteistyönä.

3. Tiedonkulun ja yhteistyön
vahvistaminen eri toimijoiden välillä
yhteydenpidon ja yhteisten foorumien
keinoin.

Jatkovalmistelu ja
vastuutaho/yhdyspinta
Sote-palveluiden, kuntien,
järjestöjen vastuut. Yhdyspinnat,
jotka vaativat yhteistyörakenteita.

Mittarit/toteuma:

Kymsote, kunnat, järjestöt, AVI ja muut
yhteistyökumppanit.
Alueellinen ehkäisevän päihdetyön
työryhmä sekä muut alueelliset
työryhmät.

1. EPT- toimintamalli valmis
- Alueellinen ept-työryhmä järjestäytynyt (Kymsote, kunnat, järjestöt)
- Alueen kunnissa ept-rakenteet ja -toimintamallit rakentuneet
Päihteidenkäytön puheeksiottomallin jalkauttaminen:
- Alueellisia Päihteet puheeksi –koulutuksia ja infoja 4 kpl (200 hlö)
- Puheeksioton verkkokurssi (Kymsote): Terveyspalvelut (107 hlö)
- Huoli -korttien jalkauttaminen kunnissa ja järjestöissä
- Puhutaan rahapelaamisesta ja Rahapeliriippuvuus hallintaan
koulutukset sote-ammattialisille (248 hlö)
- Pelineuvola-työpajat (84 paikallistoimijaa) ja Tietoiskut kuntalaisille (573 hlöä)

Toimenpiteen
tilanne
valmis

2. Nikotiinittomuus -hoitopolku valmistunut ja –ryhmät käynnistyvät 10/22 (Kymsote,
järjestöt)
- Tupakoinnin lopettamisen valmennusohjelma (Omaolo) käyttöönotto
- COPD-ryhmä käynnistynyt (Kymsote, kuntien liikuntaneuvojat, yhdistykset)
3. Miepä-yhdyspintojen toimintamalli valmis (Kymsote, kunnat, järjestöt)
- Foorumien toteutuminen: AVI Kymenlaakson ohjaustilaisuus, Palveluiden välinen
yhteistyö ja toiminnan yhdyspinnat ehkäisevässä päihdetyössä (100 hlö)
- Palvelut puheeksi –foorumi (53 hlö)

Huomioitavaa:
- Alueellisen ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaation vahvistaminen (huomioiden lainsäädäntö HE56/2021).
- Alkoholinmyyntiluvut kasvoivat korona-aikana. Ammattilaiset ennakoivat päihteidenkäytön lisääntymistä ja sen vaikutuksia väestön hyvinvointiin myös läheisnäkökulma huomioiden.

valmis

etenee

valmis

etenee

valmis

etenee

aloittamatta

Valtakunnallinen SOTE-uudistustyö laajempana kehyksenä
Alueellinen hyvinvointikertomus (AHVK)
Tausta-aineiston koonti Kymenlaaksossa:
Tiedon tuottaminen väestön hyvinvoinnin ja
terveyden tilasta, jonka pohjalta
johtopäätökset ja ehdotukset
jatkotyöskentelyyn

Alueen hyte-työn strateginen asiakirja
6/2019 Kymsote vastaamaan AHVK-työstä

Osallistava prosessi
2019: Toteutettiin neljä osallistavaa työpajaa:
tavoitteet, kehittämisen kohteet ja mittarit

Alueelliset hyte-työryhmät: AHVK:n
valmistelutyö, osallisuusfoorumien
2019/2020: AHVK:n kokoaminen, AHVK:n
suunnittelu, toteutus sekä tiedon kokoaminen hyväksyminen lokakuu/marraskuu 2020
Alueen kunnat: hyvinvoinnin kuntakortit

1) Päihteetön elämä ja sen tukeminen
2) Terveelliset elintavat ja hyvä mielenterveys
3) Turvallinen arki ja terveellinen ympäristö
4) Merkityksellinen elämä

Kuvio: Hyvinvointikertomuksen osallistavan valmisteluprosessin konteksti

VISIO: Hyten alatyöryhmät ja alueelliset hytetyöryhmät. Alueellinen hyte- ja osallisuusfoorumi vuosittain. Painopisteet osana työtä.

KYMENLAAKSON HYVINVOINTIALUE
Esityslista
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§ 14

15
02-2022

Kymenlaakson hyvinvointialueen avustusperusteisen
järjestöyhteistyön mallin toteutus vuonna 2023

Julkinen

Diaarinumero

D/136/00.02.15/2022

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Sanna Koste, p. 040 726 9992, sanna.koste (a) kymsote.fi
Palveluketjun johtaja Ismo Korhonen, p. 040 487 5510, ismo.korhonen (a)
kymsote.fi

Selostus asiasta

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt 27.6.2022
Kymenlaakson hyvinvointialueen avustusperusteisen järjestöyhteistyön
toimintamallin (liite). Mallin mukaan avustusperusteinen yhteistyö on
tarkoitettu järjestöille, joiden toiminta sekä kehittämistyö tapahtuu
hyvinvointialueen toimialueella (sosiaali- ja terveydenhuolto), ja järjestön
toiminta tukee tai täydentää toiminnallaan hyvinvointialueen
palveluprosesseja. Järjestöllä on oltava toimintaansa STEA-avustusta.
Yhteistyön painopisteitä määrittää hyvinvointialueen strategia ja
palveluprosessit. Yhteistyön aloittamisesta sovitaan aina hyvinvointialueen ja
järjestön välillä tapauskohtaisesti sovitun yhteyshenkilön kanssa (Hytelautakunta nimeää). Pelastustoimen lakisääteisistä avustuksista vastaa
pelastustoimi, ei mallin piirissä. Kunnat tukevat taloudellisesti omalla alueella
toimivia järjestöjä omien sovittujen järjestöavustuskriteerien ja sopimusten
mukaisesti.
Hyvinvointialue tukee järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia mm. seuraavilla tavoilla
- Avustusten myöntäminen järjestöille
- Toimitilojen tarjoaminen järjestöjen käyttöön
- Asukkaiden ohjaaminen järjestötoimintaan
- Asiantuntija-avun antaminen
Kymsote ja kunnat ovat käyneet elokuussa 2022 seitsemän avustusperusteisen
järjestöyhteistyön piirissä olevan järjestön kanssa yhteistyön arviointi- ja
neuvottelutilaisuudet koskien vuoden 2023 avustuksia. Tilaisuuksissa on
todettu, että avustamiset vuodelle 2023 tullaan toteuttamaan aluehallituksen
hyväksymän Kymenlaakson hyvinvointialueen avustusperusteisen
järjestöyhteistyön toimintamallin mukaisesti hyvinvointialueen
hallintosäännössä määritellyllä tavalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan toimesta.
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Hyvinvointialueen talousarviovalmisteluun on varattu avustusperusteiseen
järjestöyhteistyöhön 550 000 € vuodelle 2023. Kokonaissumma sisältää
aiemmin järjestöyhteistyöhön kunnilta läpilaskutetut sekä Kymsoten budjettiin
vuonna 2019 siirtyneet avustusosuudet. Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen lautakunnalle esitetään jako-osuudet järjestöjen kesken
toteutettavaksi seuraavasti:
Avustu
sosuus
%
v. 2022

Avustussumma €
v. 2022

Avust
usosuus
%
v.
2023

3,7 %

20 000 €

3,7 %

3,7 %
4%
5,5 %

20 000 €
22 000 €
30 000 €

3,7 %
4%
5,5 %

10,8 %

59 250 €

10,8 %

11 %

60 000 €

11 %

12 %

65 000 €

12 %

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry

49,3 %

269 000
€

49,3 %

Yhteensä

100%

545 250
€

100%

Järjestö

Kouvolan seudun sosiaalipsykiatrinen
yhdistys ry, Inkeroisten tukiyhteisö
Vuoroveto mielenterveysseura ry
Anjalankosken A-kilta ry
Kaakkois-Suomen Sininauha ry
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL)
Kaakkois-Suomen piiri ry
Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen
yhdistys, (Kakspy ry)
- Haminan Klubitalo
Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen
yhdistys, (Kakspy ry)
- Karhulan klubitalo

Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunta vahvistaa päätökset
järjestöavustuksista hyväksytyn talousarvion toimintaan varattujen
määrärahojen mukaisesti kokouksessaan tammikuun alussa siten, että
maksatus aloitetaan tammikuun lopussa.
Keväällä 2023 kuvataan hyvinvointialueen avustusprosessi ja sen vaiheet
tarkemmin, jolloin varmistetaan myös avustettavien hankkeiden osalta
hyvinvointialueen strategian mukaisen toiminnan toteutuminen ja tukeminen.
Vuoden 2024 avustukset avataan järjestöille haettaviksi syksyllä 2023 siten,
että järjestöillä on mahdollisimman laajasti mahdollisuus hakea
hyvinvointialueen tähän toimintaan osoittamia määrärahoja.
Liitteet

Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestöyhteistyön malli
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää vahvistaa
tammikuun 2023 kokouksessa avustettavien järjestöjen sopimukset sekä
avustussummat asian esittelytekstissä olevan taulukon jako-osuuksien
mukaisesti. Avustukset maksetaan kahdessa erässä; maksukuukaudet
tammikuu ja elokuu.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Järjestöyhteistyön malli

1

Järjestöjen toimintaedellytysten tukeminen
Avustusperusteinen yhteistyö on tarkoitettu järjestöille, joiden toiminta sekä kehittämistyö tapahtuu hyvinvointialueen
toimialueella (sosiaali- ja terveydenhuolto), ja järjestön toiminta tukee tai täydentää toiminnallaan hyvinvointialueen
palveluprosesseja. Järjestöllä on oltava toimintaansa STEA-avustusta.

Yhteistyön painopisteitä määrittää hyvinvointialueen strategia ja palveluprosessit.
Yhteistyön aloittamisesta sovitaan aina hyvinvointialueen ja järjestön välillä tapauskohtaisesti sovitun yhteyshenkilön
kanssa (Hyte-lautakunta nimeää).
Pelastustoimen lakisääteisistä avustuksista vastaa pelastustoimi, ei mallin piirissä.
Kunnat tukevat taloudellisesti omalla alueella toimivia järjestöjä omien sovittujen järjestöavustuskriteerien ja
sopimusten mukaisesti.

Hyvinvointialue tukee järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia mm.
seuraavilla tavoilla
• Avustusten myöntäminen järjestöille
• Toimitilojen tarjoaminen järjestöjen käyttöön
• Asukkaiden ohjaaminen järjestötoimintaan
• Asiantuntija-avun antaminen

2

Hyvinvointialueen järjestöyhteistyön malli
Avustusperusteinen
järjestöyhteistyö
• Sosiaali- ja terveysalan järjestö toimii
Kymenlaakson alueella.
• Järjestön toiminta tukee tai
täydentää hyvinvointialueen
palveluprosesseja.
• Järjestö saa muualta (esim. STEA,
ESR) toimintaansa avustusta, johon
tarvitaan lisärahoitusosuus tai
sopimukseen pohjautuva yhteistyö
hyvinvointialueen kanssa katsotaan
eduksi.
• Vuosittain syksyllä järjestetään
kumppanuuteen perustuvan
yhteistyön arviointi- ja
neuvottelutilaisuus, jolloin
arvioidaan kumppanuusmallin
mukaisen toiminnan toteutumista ja
sovitaan avustuksista seuraavalle
toimintavuodelle.
• Arviointi kaksi kertaa vuodessa
ennakkoon sovitun aikataulun
mukaisesti.

Kumppanuusyhteistyö

Avustusten hakeminen

• Sovitaan yhteistyön tekemisestä
sopimuksella.
• Ei myönnetä rahaa.
• Yhteistyö voi olla esim.
asiantuntijatukea, toimitilojen
tarjoamista järjestöjen käyttöön
ja asukkaiden ohjaamista
järjestötoimintaan.
• Hyvinvointialueen tuki
järjestöille rahoituksen
hakemisessa (esim. lausunto).
• Sopimukset käsittelee sosiaali- ja
terveyspalvelujen toimialan
johtoryhmä. Toimialajohtaja
allekirjoittaa sopimukset.
(Ei sisälly avustusohjeeseen)

• Määräraha tarkentuu vuosittain.
• Mahdollistaa uusien järjestöjen
mukaan pääsemisen yhteistyöhön.
• Voidaan myöntää esim.
hankkeiden käynnistämiseksi.

Kuntien
järjestöavustukset eri
alojen järjestöille
• Kunnat avustavat järjestöjä
kunnassa sovittujen
järjestöavustuskriteerien ja
sopimusten mukaisesti.
• Kunnat voivat myöntää tukea
kaikkien toimialojen
järjestöille, myös soteyhdistyksille.

• Hyvinvointialue, kunnat ja järjestöt neuvottelevat vuosittain hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista,
toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta
• Hyvinvointialue, kunnat ja järjestöt neuvottelevat valtuustokausittain järjestöjen toimintaedellytysten ja
vaikuttamismahdollisuuksien tukemisen periaatteista ja työnjaosta

3
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokoukset
vuonna 2023

Julkinen

Diaarinumero

D/137/00.02.15/2022

Lisätietoja

palveluketjun johtaja Ismo Korhonen, p. 040 487 5510, ismo.korhonen
(a)kymsote.fi

Selostus asiasta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalla on hallintosäännön
mukaan laaja vastuu mm. hyvinvointialueen järjestöyhteistyössä, hytetoiminnan alueellisessa toteutumisessa sekä osallisuuden toteutumisen
varmistamisessa. Tämän tehtävän hoitamiseksi on tarkoituksenmukaista
kutsua kokouksiin asiantuntijavierailijoita sekä tarvittaessa tutustua eri
toimijoiden työskentelyyn. Sujuvan toiminnan varmistamiseksi on tarpeen
päättää kokosaikataulusta ja keskeisistä aiheista vuodelle 2023.
Alustava suunnitelma kokousajoista ja teemakohtaisista aiheista esitellään
kokouksessa.

Esittelijän ehdotus

Lautakunta päättää kokousajat ja alustavat aiheet vuodelle 2023
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Muut asiat
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Kokouksen päättäminen
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