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1. Pohteen avustusten päätöksenteko viivästyy 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen järjestöavustushaku alkoi 15. marraskuuta 2022. 

Toiminta-avustukset olivat haettavana 14.12.2022 asti. Toiminta-avustuksista oli tarkoitus päättää 

yhdyspintalautakunnan kokouksessa 19. tammikuuta, mutta päätöksenteko hieman viivästyy.  

 

Toiminta-avustushakemuksia saatiin määräajassa 99 kappaletta. Toiminta-avustuksia haettiin yhteensä 

795 832,60 euroa. Kerta-avustushakemuksia on saatu tähän mennessä viisi. Kerta-avustuksia on haettu 

yhteensä 47 730 euroa. Kumppanuusavustushakemuksia on saatu tähän mennessä kymmenen.  

 

Kumppanuusavustuksia on haettu yhteensä 315 666 euroa. Kumppanuusavustuskohteet saavat STEA- 

ja ESR-rahoituksia yhteensä 1 751 459 euroa. Kerta- ja kumppanuusavustuksia voi hakea ympäri 

vuoden. 

 

Avustuksia on siis jo tähän mennessä haettu yhteensä 1 159 228,60 euron verran. Aluevaltuuston 

19.12.2022 hyväksymän talousarvion mukaisesti järjestöavustuksia vuodelle 2023 on jaossa yhteensä 

800 000 euroa. Aluevaltuusto hyväksyi talousarviokäsittelyssä myös valtuustoryhmien puheenjohtajien 

toimenpidealoitteen lisähaun järjestämiseksi järjestöavustuksiin asukkaiden sote-digiosaamisen 

lisäämiseksi. Aluevaltuuston päätöksen mukaisesti rahoitus lisähakuun etsitään kokonaisbudjetin sisältä. 

  

Avustusten suosion, uuden avustuslajin sekä valmistelussa esiin nousseiden haasteiden vuoksi 

yhdyspintalautakunta ei vielä 19. tammikuuta tehnyt päätöksiä toiminta-avustuksista. Sen sijaan 

yhdyspintalautakunta merkitsi saapuneet järjestöavustushakemukset tiedoksi, uudelleenarvioi 

avustusmäärärahan jakautumista avustuslajeittain ja sopi uuden kokousajan päätöksentekoa varten. 

Avustuksista päätetään ylimääräisessä kokouksessa 26.1.2023. 

 

2. Pohde kerää tietoa järjestöjen ohjaus- ja työryhmistä 

Pohde kerää tietoa järjestöjen ohjaus- ja työryhmistä, joihin jatkossakin tarvitaan Pohteen edustajia. 

Tietoa kerätään, jotta Pohteen johdossa voidaan linjata, millaisiin ryhmiin Pohteen edustajia voidaan 

nimetä ja miltä organisaation tasolta.  

 

Ilmoita omat ohjaus- ja työryhmäsi viimeistään 17.2.2023: 

https://link.webropol.com/s/ohjausryhmakartoitus   

https://link.webropol.com/s/ohjausryhmakartoitus
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3. Hyte-neuvottelut järjestöjen ja seurakuntien kanssa käydään tammikuussa 

Pohteen ensimmäiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelut järjestöjen ja seurakuntien 

käydään Teams-etäyhteydellä tammikuussa. Maakunnallista järjestöneuvottelukuntaa ja maakunnallisia 

järjestöverkostoja on pyydetty nimeämään edustajansa neuvotteluihin. 

 

Laki velvoittaa hyvinvointialuetta neuvottelemaan kerran vuodessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

toimijoiden, kuten yleishyödyllisten yhteisöjen, kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista 

tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 

612/2021, 7§). Lain perustelujen mukaan järjestöjen toiminnan tulee olla osa hyvinvointialueen 

hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa ja järjestöt tulee ottaa mukaan hyvinvointikertomuksen arviointiin 

ja hyvinvointisuunnitelman laatimiseen (Hallituksen esitys 241/2020, 4.2.4.8 Vaikutukset järjestöihin). 

 

4. Sote-keskusten järjestöyhteistyön kehittäminen jatkuu 

Järjestöyhteistyön projektisuunnittelija käy Pohteen toimialuejohtajien kanssa tammi-helmikuussa 

neuvottelut toimialueiden ja sote-keskusten järjestöyhdyshenkilöiden toimenkuvista ja nimeämisestä. 

Sote-keskusten ja kuntien järjestöyhdyshenkilöt kokoontuvat tammikuun lopussa tarkastelemaan sote-

keskusten järjestöyhteistyön kokeilun tuloksia sekä suunnittelemaan toimintamallin jalkauttamista ja 

juurruttamista toimialuejohtajien linjausten pohjalta.  

 

Sote-keskuksen järjestöyhdyshenkilön toimenkuva on kokeilun tulosten pohjalta kuvattu Innokylään: 

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/sote-keskuksen-jarjestoyhdyshenkilon-toimenkuva  

  

Vuoden 2023 kehittämistyön tavoitteena on, että jokaisessa Pohteen sote-keskuksessa toteutetaan 

asukkaiden tarpeiden mukaista paikalliset olosuhteet ja voimavarat huomioivaa yhteistyötä järjestöjen ja 

seurakuntien kanssa.  

 

5. Pohteen uusilla nettisivuilla oma osio järjestöille ja seurakunnille  

Pohteen uudet nettisivut on avattu. Järjestöille ja seurakunnille on sivustolla oma osio, joka sijoittuu 

yhteistyöstä ja kumppanuudesta kertovan kokonaisuuden sisälle. Voit tutustua kevään aikana 

täydentyvään osioon jo nyt ja antaa palautetta sisällöstä järjestöyhteistyön projektisuunnittelijalle. 

 

Tutustu järjestöille ja seurakunnille suunnattuun nettisivuosioon: https://pohde.fi/tietoa-meista/yhteistyo-

ja-kumppanit/jarjestot-ja-seurakunnat/    

 

6. Yhdyspinnat, osallisuus ja hyvinvointi -tiimin jäsenet mukaan maakunnallisiin 

järjestöverkostoihin 

Pohteen yhdyspinnat, osallisuus ja hyvinvointi -tiimin jäsenet tulevat mukaan maakunnallisten 

järjestöverkostojen toimintaan seuraavasti: 

• Lapset, nuoret ja perheet: Iida-Maria Bimberg  

• Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Einari Viirretjärvi (aloittaa 13.2.)  

• Hoitotakuu: Sara Veteläinen 

• Kuntoutus: Sara Veteläinen 

• Ikäihmisten palvelut: Carita Hiironen 

• Vammaispalvelut: Sirpa Hyyrönmäki 

Kaikkien sähköpostit ovat muotoa @pohde.fi. 

 

  

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/sote-keskuksen-jarjestoyhdyshenkilon-toimenkuva
https://pohde.fi/tietoa-meista/yhteistyo-ja-kumppanit/jarjestot-ja-seurakunnat/
https://pohde.fi/tietoa-meista/yhteistyo-ja-kumppanit/jarjestot-ja-seurakunnat/
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7. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen järjestöverkostot ja verkostojen 

yhteistapaamiset 

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämistyön tueksi perustetut järjestöverkostot kokoontuvat 

säännöllisesti. Mikäli et vielä kuulu mihinkään verkostoon, pääset mukaan ottamalla yhteyttä verkostojen 

koolle kutsujiin: https://pohde.fi/tietoa-meista/yhteistyo-ja-kumppanit/jarjestot-ja-

seurakunnat/jarjestotapaamiset-ja-verkostot/sote-toimialueiden-jarjestoverkostot/  

  

Verkostotapaamisten lisäksi Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittäjät ja järjestöverkostot 

kokoontuvat kuukausittain yhteiseen tapaamiseen. Myös näiden tapaamisten kutsut saat ottamalla 

yhteyttä verkostojen koolle kutsujiin. 

 

Kevään 2023 yhteistapaamiset toteutuvat seuraavasti: 

24.1. klo 8.30-9.30 

21.2. klo 8.30-9.30 

28.3. klo 8.30-9.30 

25.4. klo 8.30-9.30 

23.5. klo 8.30-9.30 

 

8. Asiakkaan kokonaisvaltainen kuntoutuminen tarvitsee verkostoyhteistyötä -

blogiteksti 

”Kuntoutuksen ammattilaiset haluavat kehittää asiakkaan tarpeista lähteviä oikea-aikaisia 

kuntoutuspalveluita. Tämä edellyttää monialaista ja moniammatillista yhteistyötä asiakkaan verkostossa 

toimivien tahojen kanssa. Lisäksi palveluprosesseja ja vastuita tulee selkeyttää. Monialainen ja 

moniammatillinen yhteistyö onnistuu kehittämällä kollektiivista asiantuntijuutta.” 

 

Lue Pohteen kuntoutuksen kehittämisohjelman blogiteksti OAMK Journal -julkaisusta: 

https://oamk.fi/oamkjournal/2022/asiakkaan-kokonaisvaltainen-kuntoutuminen-tarvitsee-

verkostoyhteistyota/   

 

9. Hyvinvointialueen järjestöyhteistyön rakenteet ja toimintamallit -webinaarin tallenteet 

Marraskuun lopussa järjestetyn Hyvinvointialueen järjestöyhteistyön rakenteet ja toimintamallit -

webinaarin tekstitetyt tallenteet löytyvät nyt Youtubesta: 

Osa 1:  https://youtu.be/0nCkLQli1pI  

Osa 2: https://youtu.be/1A3URJFqykg  

Osasta 1 löydät seuraavat puheenvuorot: 

• Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue – yhdessä tehden, Marjo Riitta Tervonen 

• Järjestöt ja seurakunnat kumppanina hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, Sanna Salmela 

• Hyvinvointialueen järjestö- ja seurakuntayhteistyön resurssit, rakenteet ja toimintatavat, Helena 

Liimatainen 

• Järjestöt ja seurakunnat kumppanina lapsen tuen polulla, Sanna Iisakka ja Katja Suni 

• Järjestöt ja seurakunnat kumppanina mielenterveyskuntoutujien ryhmätoiminnassa, Mari Viljas 

ja Anna-Liisa Lämsä 

Osasta 2 löydät seuraavat puheenvuorot: 

• Sote-ammattilaisten perehdytys järjestöjen ja seurakuntien toimintaan, Helena Liimatainen ja 

Paula Vidnäs 

• Sote-keskusten järjestöyhteistyö, Helena Liimatainen, Kaisa Nurmi ja Karita Pesonen 

• Hyvinvointialueen kokemustoiminta ja kehittäjäasiakastoiminta, Annamaija Saastamoinen ja Ulla 

Isopahkala 

 

  

  

https://pohde.fi/tietoa-meista/yhteistyo-ja-kumppanit/jarjestot-ja-seurakunnat/jarjestotapaamiset-ja-verkostot/sote-toimialueiden-jarjestoverkostot/
https://pohde.fi/tietoa-meista/yhteistyo-ja-kumppanit/jarjestot-ja-seurakunnat/jarjestotapaamiset-ja-verkostot/sote-toimialueiden-jarjestoverkostot/
https://oamk.fi/oamkjournal/2022/asiakkaan-kokonaisvaltainen-kuntoutuminen-tarvitsee-verkostoyhteistyota/
https://oamk.fi/oamkjournal/2022/asiakkaan-kokonaisvaltainen-kuntoutuminen-tarvitsee-verkostoyhteistyota/
https://youtu.be/0nCkLQli1pI
https://youtu.be/1A3URJFqykg
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10. Järjestöyhteistyön projektisuunnittelijan sähköpostiosoite vaihtunut 

Järjestöyhteistyön projektisuunnittelija Helena Liimataisen sähköpostiosoite on vaihtunut. Uusi 

sähköpostiosoite on helena.liimatainen@pohde.fi. Puhelinnumero pysyy samana: 050 520 1081. 

 

 

Lisätietoja Pohteen järjestö- ja seurakuntayhteistyöstä:  

Helena Liimatainen 

Projektisuunnittelija, järjestöyhteistyö 

Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämishanke 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 

Puh. 050 520 1081 

Sähköposti: helena.liimatainen@pohde.fi  

https://pohde.fi/tietoa-meista/yhteistyo-ja-kumppanit/jarjestot-ja-seurakunnat/  

mailto:helena.liimatainen@pohde.fi
mailto:helena.liimatainen@pohde.fi
https://pohde.fi/tietoa-meista/yhteistyo-ja-kumppanit/jarjestot-ja-seurakunnat/

