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Kumppanuusavustushakemus (pakolliset kentät 

merkitty *) 

 

 

Tutustu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten periaatteisiin ennen 
hakemuksen täyttämistä. 
 
Vastaaja* 
Etunimi  
Sukunimi  
Sähköposti 
 
Avustushakemus vuodelle*: Avoin kenttä 
 
1. Avustuksen hakijan tiedot 
Hakija*: 

1. Yhdistysrekisteriin rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena 
on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin tai turvallisuuden edistäminen.  
Yhdistyksen jäsenmäärä (paikallisyhdistyksillä henkilöjäsenten määrä, 
valtakunnallisilla ja piirijärjestöillä organisaatiojäsenten määrä)*: Avoin kenttä 

2. Säätiörekisteriin rekisteröity säätiö, jonka tarkoituksena on terveyden ja 
sosiaalisen hyvinvoinnin tai turvallisuuden edistäminen. 

Yhdistyksen tai säätiön toimiala* (Lähellä.fi-luokittelu): 
1. Ammatti ja elinkeinotoiminta 
2. Asukas- ja kylätoiminta 
3. Eläkeläis- ja senioritoiminta 
4. Harraste- ja vapaa-ajantoiminta 
5. Ihmisoikeus- ja rauhantoiminta 
6. Koulutusalan toiminta 
7. Kulttuuritoiminta 
8. Lapsi- ja perhetoiminta 
9. Luonnonsuojelu- ja ympäristötoiminta 
10. Mielenterveystoiminta 
11. Monialatoiminta 
12. Nuorisotoiminta 
13. Palo-, pelastus -ja maanpuolustustoiminta 
14. Poliittinen toiminta 
15. Päihdetyön toiminta 
16. Sairaus- ja terveysala ja potilastoiminta 
17. Sosiaalialan toiminta 
18. Urheilu- ja liikuntatoiminta 
19. Uskontoon ja maailmankatsomukseen liittyvä toiminta 
20. Vammaistoiminta 
21. Joku muu 

 
Yhdistyksen tai säätiön nimi*: Avoin kenttä 
Yhdistyksen tai säätiön sähköpostiosoite*: Avoin kenttä 
Yhdistyksen tai säätiön postiosoite (kadunnimi ja -numero, postinumero ja 
postitoimipaikka)*: Avoin kenttä 



2 

Hakemus 
2023 

 
 

 

 

Kaakkurin terveysasema Puhelin  08 558 44510 

  Käyntiosoite  Pesätie 11, 90420 Oulu 

Pohde.fi  Postiosoite  PL 8, 90015 Oulun kaupunki 

 

Yhdistyksen tai säätiön rekisterinumero*: Avoin kenttä 
Yhdistyksen tai säätiön tilinumero*: Avoin kenttä 
Yhdistyksen tai säätiön toimihenkilöt: 

 Puheenjohtajan tai muun nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön 
yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite)*: Avoin kenttä 

 Taloudesta vastaavan henkilön yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite)*: Avoin kenttä 

 
Yhdistys tai säätiö on eriyttänyt yleishyödyllisen toiminnan kirjanpidossa 
mahdollisesta palvelutuotannosta tai muusta taloudellisesta toiminnasta.*  

1. Yhdistyksellä tai säätiöllä ei ole palvelutuotantoa tai muuta taloudellista 
toimintaa 

2. Kyllä 
3. Ei  Ohjausviesti: Valitettavasti hakemus ei täytä hyvinvointialueen 

järjestöavustusten periaatteita.  
Yhdistys tai säätiö antaa hyvinvointialueelle luvan tarvittaessa tarkastaa kirjanpidon ja 
hallinnon.*  

1. Kyllä 
2. Ei  Ohjausviesti: Valitettavasti hakemus ei täytä hyvinvointialueen 

järjestöavustusten periaatteita. 
Yhdistys tai säätiö on rekisteröitynyt Lähellä.fi-palveluun.*  

1. Kyllä  
2. Ei 

 
2. Haettavan avustuksen tiedot 
Hyvinvointialueelta hakuvuodelle haettava avustusmäärä (mikäli toimintaa on 
aikaisemmin tuettu myös kunnan tai kuntayhtymän henkilöresurssilla, sisällytäthän 
myös tämän resurssin rahallisen arvon haettavaan avustusmäärään)*: Avoin kenttä  
Yhdistys tai säätiö hakee/saa avustettavaan toimintaan hakuvuodelle* 

1. STEA-avustusta 
2. ESR-hankerahoitusta 
3. Sekä STEA-avustusta että ESR-hankerahoitusta 

Yhdistyksen tai säätiön avustettavaan toimintaan hakuvuodelle hakema/saama 
STEA-avustuksen ja/tai ESR-hankerahoituksen määrä(t)*: Avoin kenttä 
Yhdistyksen tai säätiön toimintaan hakeman/saaman STEA-avustuksen tai ESR-
hankerahoituksen toiminta-aika (mistä päivämäärästä lähtien toistaiseksi voimassa tai 
määräaikaisessa aloitus- ja päätöspäivämäärä)* Avoin kenttä 
Onko yhdistyksellä tai säätiöllä toimintaan liittyvä voimassaoleva sopimus (joko 
toistaiseksi voimassa tai voimassa vuonna 2023) kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja 
terveyspalveluiden tai pelastustoimen kanssa? Yhteistyösopimus toimitettava 
liitteenä. * 

1. Kyllä 
2. Ei 

 
Onko yhdistys tai säätiö saanut hakuvuotta edeltävänä vuonna kunnalta tai 
kuntayhtymältä avustusta tähän toimintaan?* 

1. Kyllä  Kuinka paljon hakija sai kunnan tai kuntayhtymän avustusta tähän 
toimintaan hakuvuotta edeltävänä vuonna ja kuinka paljon hakija sai 
avustuksen lisäksi kunnalta tai kuntayhtymältä muuta mahdollista taloudellista 
tukea (esim. työntekijän työpanosta) tähän toimintaan hakuvuotta edeltävänä 
vuonna?* Avoin kenttä 

2. Ei 
Yhdistys tai säätiö on saanut samaan toimintaan hakuvuodelle avustusta myös 
kunnasta/kunnista* 
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1. Kyllä  Ohjausviesti: Valitettavasti hakemus ei täytä hyvinvointialueen 
järjestöavustusten periaatteita. 

2. Ei  
Lisätietoja haettavasta avustuksesta (esim. Haettavaan avustusmäärään sisällytetty 
henkilöresurssin rahallinen arvo): Avoin kenttä  
 
3. Avustettavan toiminnan tiedot 
Kyseessä on yleishyödyllinen toiminta, joka edistää pohjoispohjalaisten ihmisten 
hyvinvointia, terveyttä ja/tai turvallisuutta.* 

1. Kyllä  
2. Ei  Ohjausviesti: Valitettavasti hakemus ei täytä hyvinvointialueen 

järjestöavustusten periaatteita. 
 
Minkä ikäisille toiminta on tarkoitettu? Voit valita useita vaihtoehtoja.* (Lähellä.fi-
luokittelu) 

1. Iällä ei ole väliä 
2. Vauvat 
3. Lapset 
4. Nuoret 
5. Aikuiset 
6. Ikäihmiset 
7. Vanhukset 

Mikä on toiminnan kohderyhmä*: Avoin kenttä 
Avustettava toiminta on kaikille kohderyhmän edustajille avointa.*  

1. Kyllä  
2. Ei  Ohjausviesti: Valitettavasti hakemus ei täytä hyvinvointialueen 

järjestöavustusten periaatteita. 
Kuinka paljon (lukumäärä, arvio) kohderyhmän edustajia yhdistys tai säätiö tällä 
toiminnalla tavoittaa?* Avoin kenttä 
Mihin esittämäsi arvio perustuu (esim. tilastotiedot tai aikaisempien vuosien 
osallistujamäärät)? Avoin kenttä 
Kuinka suuri osuus (%-osuus, arvio) osallistujista tulee kokemaan tähän toimintaan 
osallistumisen parantaneen hyvinvointiaan, terveyttään ja/tai turvallisuuttaan?* Avoin 
kenttä 
Mihin esittämäsi arvio perustuu (esim. tilastotiedot tai aikaisempien vuosien seuranta- 
ja arviointitiedot)? Avoin kenttä 
 
Mitä toiminta tarjoaa kohderyhmälle?* (Lähellä.fi-luokittelu) 

1. Tukea ja apua 
2. Harrastuksia ja vapaa-aikaa 

1  Millaisesta tuesta tai toiminnasta on kyse? Voit valita useita vaihtoehtoja.* 
(Lähellä.fi-luokittelu) 

1. Arjen tukipalvelut  
2. Koulutus, tilaisuus ja kurssi  
3. Ohjaus, neuvonta ja kriisityö 
4. Oppaat ja julkaisut 
5. Ryhmätoiminta 
6. Vertaistuki 
7. Ystävä- ja tukihenkilötoiminta  

1  Mihin elämänalueeseen tai -tilanteeseen toiminta, tuki tai tieto on tarkoitettu? Voit 
valita useita vaihtoehtoja.* (Lähellä.fi-luokittelu) 

1. Asuminen 
2. Digitaidot 
3. Erilaisuus, suvaitsevaisuus ja vähemmistöt 
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4. Kaveri- ja ihmissuhteet 
5. Kotoutuminen ja maahanmuutto 
6. Mielen hyvinvointi ja mielenterveys 
7. Opiskelu ja oppiminen 
8. Päihteettömyys ja muut riippuvuudet 
9. Sairaudet ja sairastuminen, sairauden kohdatessa 
10. Talous- ja velkaongelmat 
11. Terveys ja elintavat 
12. Työttömyys ja työllistyminen 
13. Vammaisuus ja liikuntarajoitteisuus 

2  Millaisesta harrastus-, vapaa-ajan- tai viriketoiminnasta on kyse? Voit valita 
useita vaihtoehtoja.* (Lähellä.fi-luokittelu) 

1. Esitykset 
2. Harrastukset ja harrastustoiminta 
3. Leirit, retket ja matkat 
4. Näyttelyt 
5. Oleskelu, virkistys ja ajanvietto 
6. Oppaat ja julkaisut 
7. Ryhmät ja kerhot 
8. Tilaisuudet, tapahtumat ja luennot 

2  Mihin teemaan harrastus-, vapaa-ajan- tai viriketoiminta liittyy? Voit valita useita 
vaihtoehtoja.* (Lähellä.fi-luokittelu) 

1. Digi-, teknologia ja pelit 
2. Hyvinvointi ja elintavat 
3. Kansainvälisyys 
4. Kohtaamispaikka- ja olohuonetoiminta 
5. Kulttuuri ja taide 
6. Kylä- ja asukastoiminta 
7. Kädentaidot ja askartelu 
8. Luonto ja eläimet 
9. Palo- ja pelastustoiminta, maanpuolustus ja rauhantyö 
10. Urheilu ja liikunta 
11. Uskonnot, kirkolliset tehtävät, hengellisyys ja maailmankatsomukset 
12. Vaikuttaminen, demokratia, ihmisoikeus ja poliittinen toiminta 

Kuvaus toteutettavasta toiminnasta (toimenpiteet, esim. mitä, missä, milloin, kuinka 
usein)*: Avoin kenttä 
 
Millaista kohderyhmän hyvinvoinnin, terveyden ja/tai turvallisuuden edistymistä 
(toiminnan tavoite ja tulokset) yhdistys tai säätiö toiminnalla tavoittelee?* Avoin kenttä 
Mihin esittämäsi tavoitteet ja tulokset perustuvat (esim. tilastotiedot tai aikaisempien 
vuosien seuranta- ja arviointitiedot)? Avoin kenttä 
Millaisten menetelmien (esim. tutkimus, kyselyt, haastattelut, mittarit) avulla yhdistys 
tai säätiö aikoo seurata ja arvioida asetettujen tavoitteiden saavuttamista toiminnan 
avulla? Miten seuranta ja arviointi käytännössä toteutetaan?* Avoin kenttä 
 
Kunnat, joissa toiminta toteutuu Pohjois-Pohjanmaalla. Voit valita useita vaihtoehtoja.*  

1. Kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat 
2. Alavieska 
3. Haapajärvi 
4. Haapavesi 
5. Hailuoto 
6. Ii 
7. Kalajoki 
8. Kempele 
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9. Kuusamo 
10. Kärsämäki 
11. Liminka 
12. Lumijoki 
13. Merijärvi 
14. Muhos 
15. Nivala 
16. Oulainen 
17. Oulu  
18. Pudasjärvi 
19. Pyhäjoki 
20. Pyhäjärvi 
21. Pyhäntä 
22. Raahe 
23. Reisjärvi 
24. Sievi 
25. Siikajoki 
26. Siikalatva  
27. Taivalkoski 
28. Tyrnävä 
29. Utajärvi 
30. Vaala 
31. Ylivieska 

 
Avustuskelpoiset hakijat hakevat avustusta yhdessä ja toteuttavat toimintaa 
yhteisvastuullisesti.*  

1. Kyllä  Hakijat ovat sopineet keskenään* 
a. Päävastuullisesta hakijasta, jolle avustus maksetaan ja joka vastaa 

avustuksen käytön raportoinnista. Vain päävastuullinen hakija täyttää 
hakemuksen kaikkien hakijoiden puolesta. Hakijoiden keskinäinen 
työnjako ja avustuksen jyvitys käyvät ilmi yhteistyösopimuksesta. 
Yhteistyösopimus toimitettava liitteenä. 

b. Avustuksen ja raportointivastuun jakautumisesta toiminnan 
toteuttamiseen osallistuvien hakijoiden kesken. Jokainen hakija täyttää 
hakemuksen oman toimintansa osalta. Hakijoiden keskinäinen 
työnjako ja avustuksen jyvitys käyvät ilmi yhteistyösopimuksesta. 
Yhteistyösopimus toimitettava liitteenä.  Toimintaa 
yhteisvastuullisesti toteuttavien hakijoiden nimet*: Avoin kenttä 

2. Ei  Hakija toimii muulla tavoin yhteistyössä muiden yleishyödyllisten 
toimijoiden kanssa.* 

a. Kyllä  Kuvaus yhteistyöstä ja yhteistyöhön osallistuvista toimijoista*: 
Avoin kenttä 

b. Ei 
 
4. Avustettavan toiminnan yhteys hyvinvointialueen toimintaan 
Mitä hyvinvointialuestrategian painopisteitä, strategisia periaatteita ja toimenpiteitä 
avustettava toiminta toteuttaa? Voit valita useita vaihtoehtoja.* Katso strategian 
periaatteet ja toimenpiteet: https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/wp-
content/uploads/2022/05/pohjois-pohjanmaan_hyvinvointialueen_strategia_2023-
2030_versio_4-5-2022.pdf  

1. Ihmistä varten:  
a. Osallisuus, varhainen tuki sekä omaehtoinen terveyden ja hyvinvoinnin 

parantaminen painottuvat.  
b. Palvelut ovat tarpeenmukaiset ja lähellä monin eri tavoin.  

https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/wp-content/uploads/2022/05/pohjois-pohjanmaan_hyvinvointialueen_strategia_2023-2030_versio_4-5-2022.pdf
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/wp-content/uploads/2022/05/pohjois-pohjanmaan_hyvinvointialueen_strategia_2023-2030_versio_4-5-2022.pdf
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/wp-content/uploads/2022/05/pohjois-pohjanmaan_hyvinvointialueen_strategia_2023-2030_versio_4-5-2022.pdf
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c. Palvelujärjestelmä on yhteen sovitettu.  
2. Vaikuttavasti yhdessä:  

a. Ennaltaehkäisevät ja perustason palvelut vahvistuvat.  
b. Palvelujen verkostoa uudistetaan yhteistyössä kuntien, yritysten ja 

järjestöjen kanssa.  
c. Kustannuskehitys vastaa rahoitusta. 

3. Parhaat osaajat:  
a. Henkilöstö osallistuu ja kehittää vaikuttavaa toimintaa.  
b. Hyvinvointialue on arvostettu työnantaja ja kouluttaja.  
c. Johtaminen tukee henkilöstön työhyvinvointia ja osaamisen kehittämistä. 

4. Rohkeasti uutta:  
a. Johtamis- ja toimintamallit uudistuvat.  
b. Tieto, tutkimus ja käytännön kokeilut ohjaavat kohti vaikuttavia 

toimintamalleja.  
c. Uudistaminen kuuluu kaikille. 

Miten avustettava toiminta toteuttaa em. hyvinvointialuestrategian painopisteitä, 
strategisia periaatteita ja toimenpiteitä?* Avoin kenttä 
 
Avustettava toiminta tukee ja täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia 
palveluja. Voit valita useita vaihtoehtoja.*   

1. Sosiaalipalveluja 
2. Terveyspalveluja 
3. Pelastuspalveluja 

Miten avustettava toiminta tukee ja täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla 
olevia sosiaali- ja terveyspalveluja tai pelastuspalveluja?* Avoin kenttä 
Avustettava toiminta toimii yhteistyössä hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien 
palvelujen kanssa. Toiminnan ensisijainen yhteistyökumppani hyvinvointialueella tulee 
toimialueista olemaan*   

1. Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria 
2. Terveyden ja sairaanhoidon palvelut 
3. Ikäihmisten palvelut 
4. Vammaispalvelut 
5. OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito 
6. Pelastustoimi 
7. En vielä tiedä 

Miten avustettava toiminta toimii yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen tai 
pelastuspalvelujen kanssa?* Avoin kenttä 
Mikäli yhteistyöstä sosiaali- ja terveyspalvelujen tai pelastuspalvelujen kanssa on 
sovittu hyvinvointialueen kanssa, hyvinvointialueen yhteyshenkilön yhteystiedot (nimi, 
puhelinnumero, sähköpostiosoite): Avoin kenttä 
 
5. Liitteet  
 
Päätös STEA-avustuksesta tai ESR-rahoituksesta tulee toimittaa hyvinvointialueelle 
siinä vaiheessa, kun avustus-/rahoituspäätös on saatu. 
 
Avustettavan toiminnan toimintasuunnitelma koko toiminta-ajalle*  
Avustettavan toiminnan talousarvio koko toiminta-ajalle* 
Ote yhdistys- tai säätiörekisteristä* 
Voimassa olevat säännöt* 
Viimeksi hyväksytty toimintakertomus* 
Viimeksi hyväksytty tilinpäätös* 
Tilintarkastuskertomus* 
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Yhteistyösopimus 
Hakijat, jotka hakevat avustusta yhdessä ja toteuttavat toimintaa yhteisvastuullisesti, 
liittävät tähän yhteistyösopimuksen.  
 
Muut liitteet  
Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tai pelastustoimen kanssa tehty 2023 
voimassaoleva sopimus toimintaan liittyen 
 
 
Hyväksytyt tiedostomuodot kaikissa liitteissä: 

 Excel  
 Word  
 PDF 

 


