
Pohteen
järjestö-
avustukset 
2023

Helena Liimatainen, projektisuunnittelija, järjestöyhteistyö



Avustusmääräraha 
päätöksenteossa 19.12.2022

• Aluehallitus keskusteli määrärahasta kokouksessaan 3.11.2022 

• Aluehallitus piti järjestöavustuksia niin tärkeänä, että se linjasi 

tavoitteeksi nykytason säilyttämisen, vaikka hyvinvointialueen 

talouden tasapainottamistarve on suuri

• Aluevaltuusto päättää järjestöavustuksiin käytettävissä olevasta 

määrärahasta 19.12.2022



Järjestöavustusten periaatteet 
hyväksytty 23.9.2022

• Johdanto 

• Avustusten hakijat 

• Avustuslajit 

• Avustusehdot

• Avustusmäärät

• Avustuksen haku ja käyttö

• Avustamisen ulkopuolelle jäävä toiminta

• Toiminta- ja kerta-avustusten pisteytys

• Muu toimintaedellytysten tukeminen
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Toiminta-avustus

• Vuonna 2023 varataan 32% määrärahasta

• Hakijoina yhdistysrekisteriin rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset, 

joiden tehtävänä on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin tai 

turvallisuuden edistäminen

• Haetaan vuosittain määriteltynä hakuaikana syksyisin, 

vuodelle 2023 hakuaika 15.11.-14.12.2022

• Avustusten jakoperusteena pisteytysmalli
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• Vuonna 2023 varataan 65% määrärahasta

• Hakijoina:

• Yhdistysrekisteriin rekisteröidyt 

yleishyödylliset yhdistykset, joiden 

tehtävänä on terveyden ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin tai turvallisuuden 

edistäminen

• Säätiörekisteriin rekisteröidyt säätiöt, 

joiden tarkoituksena on terveyden ja 

sosiaalisen hyvinvoinnin tai turvallisuuden 

edistäminen

• Voidaan myöntää harkinnan mukaan 

toimintaan, johon hakija hakee joko 

hankeavustusta tai kohdennettua toiminta-

avustusta STEAlta tai ESR-hankerahoitusta 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta 

• Haku ympäri vuoden, vuodelle 2023 haku 

käynnistyy 15.11.2022 

• Hakemus käynnistää neuvottelumenettelyn, 

jossa hyvinvointialue käy yhdessä hakijan 

kanssa läpi toimintaa ja sen kytkeytymistä 

sosiaali- ja terveys- tai pelastuspalveluihin
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Kumppanuusavustus



Kerta-avustus

• Vuonna 2023 varataan 3% määrärahasta

• Hakijoina:

• Yhdistysrekisteriin rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset, joiden tehtävänä on terveyden ja 

sosiaalisen hyvinvoinnin tai turvallisuuden edistäminen

• Rekisteröimättömät yleishyödylliset toimintaryhmät

• Voidaan myöntää harkinnan mukaan toimintaan, jolla vastataan äkilliseen, ajankohtaiseen 

toimintaympäristössä ja/tai kohderyhmän tarpeissa tapahtuneeseen muutokseen. 

Harkinnan tukena pisteytysmalli.

• Haku ympäri vuoden, vuodelle 2023 haku käynnistyy 15.11.2022 
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Millaista 
toimintaa 
Pohde tukee?



Avustusehdot

• Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen

• Kohderyhmä on määritelty, toiminta on kohderyhmälle avointa

• Toiminta toteutuu Pohjois-Pohjanmaalla, kannustetaan toimimaan yhtä kuntaa 

laajemmalla alueella

• Toiminta toteuttaa hyvinvointialuestrategian painopisteitä, strategisia periaatteita ja 

toimenpiteitä

• Toiminta tukee ja täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja 

terveyspalveluja tai pelastuspalveluja ja toimii yhteistyössä näiden palvelujen kanssa

• Hakijat voivat hakea avustuksia yhdessä ja toteuttaa toimintaa yhteisvastuullisesti

• Hakijan tulee ilmoittaa avustettavasta toiminnasta Lähellä.fi-palvelussa 
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• Ihmistä varten: 

• Osallisuus, varhainen tuki sekä omaehtoinen 

terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen 

painottuvat. 

• Palvelut ovat tarpeenmukaiset ja lähellä monin eri 

tavoin. 

• Palvelujärjestelmä on yhteen sovitettu. 

• Vaikuttavasti yhdessä: 

• Ennaltaehkäisevät ja perustason palvelut 

vahvistuvat. 

• Palvelujen verkostoa uudistetaan yhteistyössä 

kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa. 

• Kustannuskehitys vastaa rahoitusta.

• Parhaat osaajat: 

• Henkilöstö osallistuu ja kehittää vaikuttavaa 

toimintaa. 

• Hyvinvointialue on arvostettu työnantaja ja 

kouluttaja. 

• Johtaminen tukee henkilöstön työhyvinvointia ja 

osaamisen kehittämistä.

• Rohkeasti uutta: 

• Johtamis- ja toimintamallit uudistuvat. 

• Tieto, tutkimus ja käytännön kokeilut ohjaavat kohti 

vaikuttavia toimintamalleja. 

• Uudistaminen kuuluu kaikille.
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Hyvinvointialuestrategia

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


• Toiminta tukee ja täydentää 

hyvinvointialueen järjestämisvastuulla 

olevia sosiaali- ja terveyspalveluja tai 

pelastuspalveluja ja toimii yhteistyössä 

näiden palvelujen kanssa

• Avustus eroaa hankinnasta siten, että 

avustaminen on täysin vastikkeetonta

• Avustusta ei myönnetä 

• hyvinvointialueen järjestämisvastuulla 

olevaan toimintaan

• toimintaan, joka saa avustusta kunnasta 

vuodelle 2023

• normaaliin yhdistyksen ja säätiön 

toiminnan organisointiin kuuluvaan 

toimintaan, kuten hallinnon kokouksiin ja 

viestintään, sekä merkkipäivän 

juhlallisuuksiin
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Avustettava toiminta liittyy 
Pohteen toimintaan



Ikääntyneille suunnattu kerho, esim.

• Kerhoon ohjautuu osallistujia Pohteen

ikääntyneiden palveluohjauksen kautta

• Kerhossa käy alustajina Pohteen

asiantuntijoita

• Vertaistuki auttaa sairauden tai vamman 

kanssa arjessa selviytymisessä, mikä 

vähentää sote-palvelujen tarvetta

• Strategian painopiste ”Osallisuus, varhainen 

tuki sekä omaehtoinen terveyden ja 

hyvinvoinnin parantaminen painottuvat” 

toteutuu 

Ikääntyneille suunnattu kerho, esim.

• Kerhossa on vakiporukka, joka on kokoontunut 

jo vuosia

• Toiminnasta ei viestitä tai siitä viestitään vain 

paikallislehdessä tai kaupan seinällä

• Kerhossa esim. kahvitellaan, lauletaan, 

pelataan bingoa tai käydään yhdessä 

kulttuuritapahtumissa

• Osallistujia yhdistää lähinnä vain kuuluminen 

samaan ikäryhmään

• Kerholla ei ole mitään tekemistä sote-

palvelujen kanssa
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Pohteen vai kunnan avustus-
kuvitteellinen esimerkki

Pohde? Kunta?



• Hakija esittää realistisen arvion siitä, kuinka paljon kohderyhmän 

edustajia toiminnalla voidaan tavoittaa (0-6p)

• Hakija esittää realistisen arvion siitä, kuinka suuri osuus 

osallistujista tulee kokemaan toimintaan osallistumisen 

parantaneen hyvinvointiaan, terveyttään ja/tai turvallisuuttaan 

(0-6p)

• Hakija kuvaa konkreettisia, realistisia toiminnalla tavoiteltavia 

hyvinvoinnin, terveyden ja/tai turvallisuuden edistymiseen liittyviä 

tuloksia (0-8p)

• Hakija kuvaa konkreettisia, realistisia menetelmiä (esim. 

tutkimus, kyselyt, haastattelut, mittarit, itsearviointi), joiden avulla 

se aikoo seurata ja arvioida asetettujen tavoitteiden 

saavuttamista toiminnan avulla (0-4p)

• Hakija toteuttaa toimintaa (joko yksin tai yhdessä muiden 

toimijoiden kanssa) yhtä kuntaa laajemmalla alueella Pohjois-

Pohjanmaalla (1-7p)

• Hakija toimii toiminnan toteuttamiseen liittyen yhteistyössä 

muiden yleishyödyllisten toimijoiden kanssa (1-8p)

• Avustettava toiminta toteuttaa hyvinvointialuestrategian 

painopisteitä, strategisia periaatteita ja toimenpiteitä (8-12p)

• Toiminnan avulla voidaan tukea hyvinvointialueen 

järjestämisvastuulla olevien palvelujen keskinäistä yhteistyötä ja 

yhteensovittamista (esimerkiksi perus- ja erityistason palvelujen 

välillä, sosiaalipalvelujen ja terveyspalvelujen välillä tai sosiaali-

ja terveys- sekä pelastuspalvelujen välillä) (0-3p)

• Toiminnan avulla voidaan tukea hyvinvointialueen 

järjestämisvastuulla olevien palvelujen sekä yleishyödyllisten 

toimintojen välistä yhteistyötä ja yhteensovittamista (esimerkiksi 

sosiaali- tai terveyspalvelujen ja yhdistysten toimintojen välillä tai 

pelastuspalvelujen ja yhdistysten toimintojen välillä) (0-3p)

• Toiminnan avulla voidaan tukea yleishyödyllisten toimintojen 

välistä yhteistyötä ja yhteensovittamista (esimerkiksi yhdistysten 

välillä tai yhdistysten ja säätiöiden välillä) (0-3p)

=   Kokonaispistemäärä 10-60 pistettä
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Toiminta- ja kerta-avustusten 
pisteytys hyväksytty 9.11.2022
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Miten 
avustuksia 
haetaan?



• Toiminta-avustusten hakuaika 

15.11.-14.12.2022

• Kumppanuus- ja kerta-avustusten 

hakuaika 15.11.2022 alkaen

• Lisätietoja hakuilmoituksesta 

hyvinvointialueen nettisivuilta

• Sähköiset Webropol-lomakkeet, joissa

• Yksi sisältökokonaisuus yhdellä sivulla

• Ohjaavat kysymykset

• Käytetään Lähellä.fi-luokittelua

• Liitteet saa lisättyä Word-, PDF- ja Excel-

tiedostoina

• Hakemuksen voi tallentaa ja jatkaa täyttämistä 

myöhemmin

• Hakemuksen vastaanottamisesta saa 

automaattisen sähköpostikuittauksen

• Hakemus toimitetaan hakijalle PDF-muodossa 

seurantaa varten päätöksen ohessa

• Kysymyksiin voi tutustua etukäteen PDF-

versioista14

Avustushaku vuodelle 2023



Yhdyspintalautakunta 
päättää avustuksista

• Yhdyspintalautakunta päättää toiminta-avustuksista ja siihen mennessä 

valmistelluista kumppanuusavustuksista ja kerta-avustuksista tammikuun 

2023 kokouksessa 

• Yhdyspintalautakunta päättää kumppanuusavustuksista ja kerta-

avustuksista tämän jälkeen tarvittaessa joka kokouksessa
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Lisätietoja

Projektisuunnittelija, järjestöyhteistyö

Helena Liimatainen

050 520 1081

helena.liimatainen@ppshp.fi (2022)

helena.liimatainen@pohde.fi (2023)
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