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• Erilaisia osallistumismahdollisuuksia järjestöille 

sekä kuntien ja kuntayhtymien 

järjestöyhdyshenkilöille 6/2021-4/2022, joissa 

osallistumisia yhteensä yli 600 kertaa

• 1. luonnos järjestöavustuskriteeristöstä 12/2021

• Järjestöavustusselvitys luonnoksen pohjalta 

1-4/2022, yhdyspintalautakunnassa 21.4.2022

• Yhdyspintalautakunta perusti järjestöavustusten 

periaatteiden valmistelua varten työryhmän

(kokoonpano seuraavalla dialla)

• Työryhmä kokoontui viisi kertaa 5-6/2022 ja laati 

luonnoksen järjestöavustusten periaatteista

• Yhdyspintalautakunta käsitteli luonnosta 

22.6.2022, lausuntoaika 21.8.2022 saakka (2kk)

• Lausuntoja saatiin seitsemän: 

• Kempele, Kuusamo, Pudasjärvi, Raahe, Siikajoki

• Oulun ensi- ja turvakoti ry ja Pohjois-Pohjanmaan 

perhehoitajat ry

• Lautakunta hyväksyi lausuntojen pohjalta viilatut 

periaatteet 23.9.2022

• Työryhmä viimeisteli toiminta- ja kerta-avustusten 

pisteytyksen, joka hyväksyttiin 9.11.2022
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Avustusten 
valmisteluprosessi



Yhdyspintalautakunnan jäsenet:

Parttimaa, Sinikka, varsinainen jäsen, Haapajärvi 

(kesk.)

Soronen, Mauno, varsinainen jäsen, Haapavesi 

(kesk.)

Törmänen, Anni-Inkeri, varsinainen jäsen, 

Pudasjärvi (kesk.)

Kuntien edustajat:

Ohtamaa, Anita, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, 

Kalajoki Akatemia, Kalajoen kaupunki

Puhakka, Tuija, asiantuntija, hyvinvointipalvelut, 

Oulun kaupunki

Santavuori, Outi, hyvinvointijohtaja, hyvinvointitoimi, 

Sievin kunta

Hyvinvointialueen järjestöyhteistyön valmistelija:

Liimatainen, Helena, projektisuunnittelija, 

järjestöyhteistyö, Tulevaisuuden sote-keskus -

hanke, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Järjestöjen edustajat:

Isoviita, Eevaleena, toiminnanjohtaja, Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry/koolle kutsuja, Lasten, 

nuorten ja perheiden maakunnallinen järjestöverkosto

Sutela, Arja, pääsihteeri, Nuorten ystävät ry/jäsen, Pohjois-

Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta

Örling, Risto, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan EETU 

(eläkeläisjärjestöt)/jäsen, Oulun kaupungin vanhusneuvosto/koolle 

kutsuja, Ikäihmisten maakunnallinen järjestöverkosto 

Järjestöjen varaedustajat:

Katajala, Anna, toiminnanjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja 

terveysturvayhdistys ry/koolle kutsuja, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja 

terveysjärjestöjen alueverkosto

Lähde, Marja, edunvalvonta- ja sosiaalineuvoja, Kriminaalihuollon 

tukisäätiö/puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Perhehoitajat ry/koolle 

kutsuja, Mielenterveys- ja päihdepalveluiden maakunnallinen 

järjestöverkosto

•

Järjestöavustustyöryhmä



Avustusperiaatteiden 
punainen lanka

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siihen liittyvä järjestöjen toimintaedellytysten 

tukeminen ovat lain mukaan sekä hyvinvointialueen että kuntien vastuulla 

• "Hyvinvointialueella on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin 

kuin tämä tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin" eli sosiaali- ja 

terveyspalveluihin ja pelastustoimeen (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 7 §) 

• Työryhmä laati avustusperiaatteet siten, että ne kohtelisivat kaikkia hakijoita tasapuolisesti 

riippumatta siitä, paljonko hakijalla on omaisuutta tai omaa varainhankintaa, onko toiminta 

työntekijä- vai vapaaehtoisvetoista, missä alueen kunnissa toiminta toteutuu ja mistä 

toiminnasta on kyse

• Periaatteiden avulla haettiin myös lain hengen mukaista avustustoiminnan työnjakoa kuntien 

kanssa kytkemällä Pohteen avustama toiminta hyvinvointialueen strategiaan ja 

järjestämisvastuulla oleviin palveluihin
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• Kyselyistä, työpajoista, verkkotyöpajoista ja 

infotilaisuuksista 6-12/2021 ja 4/2022 sekä 

lausuntopyynnöstä 6/2022 on viestitty 

• Nettisivujen ja sosiaalisen median kautta

• Suoraan järjestöille maakunnallisten 

järjestöverkostojen kautta  

• Kuntien ja kuntayhtymien järjestöyhdyshenkilöiden 

kautta kuntiin ja kuntayhtymille sekä paikallisille 

yhdistyksille

• Vuoden 2021 järjestöavustustiedot on pyydetty 

kunnista ja kuntayhtymistä tietopyyntönä 

kirjaamojen ja järjestöyhdyshenkilöiden kautta

• Järjestöavustushausta 11/2022 on viestitty 

• Nettisivujen ja sosiaalisen median kautta

• Suoraan järjestöille maakunnallisten 

järjestöverkostojen kautta

• Suoraan järjestöavustusselvityksessä esiin 

nousseille järjestöille 

• SPEK:n kautta pelastusjärjestöille

• Kuntien ja kuntayhtymien järjestöyhdyshenkilöiden 

kautta kuntiin ja kuntayhtymille sekä paikallisille 

yhdistyksille

• Pohteen viestinnän kautta: lehdistötiedote, tiedote 

kuntien kirjaamoihin ja mainos Kalevaan

• Lisäksi kuntien järjestöyhdyshenkilöille on 

lähetetty 24.11.2022 muistutus siitä, että Pohteen

avustaminen ei korvaa kuntien avustamista

Järjestöavustuksista 
viestiminen
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• Pohteen aluevaltuusto varasi 

talousarviokäsittelyssä 19.12.2022 

järjestöavustuksiin 800 000 euroa

• Hakuaikataulu vuodelle 2023:

o Toiminta-avustusten hakuaika oli 

15.11.-14.12.2022 (1kk)

o Kerta- ja kumppanuusavustusten 

jatkuva haku auki 15.11.2022 alkaen 

(12kk)

o Lisähaku asukkaiden sote-

digiosaamisen lisäämiseksi

valmistelussa, auki arviolta 4-5/2023

• Viestintä ja vuorovaikutus 

11/2022-1/2023:

• Materiaalit Pohteen nettisivulla

• Opastusvideo katsottu 370 kertaa

• Seitsemän puheenvuoroa, joissa 

yhteensä 260 osallistujaa

• Henkilökohtaisia yhteydenottoja 

noin 90 henkilöltä

• Lisätietopyyntöjä hakijoille 

noin 40 hakemukseen liittyen
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Avustushaku 2023

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


• Alueelliset neuvottelut kuntien kanssa:

• Kunnat eivät antaneet neuvotteluissa 

kriittistä palautetta Pohteen avustusten 

valmistelusta

• Oulun kaupunki kertoi 1.12. neuvottelussa 

valmistelevansa järjestöavustuksia 

Pohde pyysi kaupunkia viestimään asiasta 

järjestöille

• Kuntien kanssa sovittiin, että työnjakoa 

vielä kirkastetaan ja hakuaikataulut 

vuodelle 2024 suunnitellaan yhdessä

• Neuvottelu järjestöjen ja seurakuntien 

kanssa: 

• Järjestöt eivät antaneet neuvottelussa 

kriittistä palautetta Pohteen avustusten 

valmistelusta

• Neuvottelussa kiitettiin Pohteen toimintaa 

siitä, että järjestöt ovat saaneet olla 

aktiivisesti mukana 

järjestöavustusperiaatteiden ja 

pisteytyksen laatimisessa (ks. Tiedote) 

Hyte- ja yhdyspintaneuvottelut 
10/2022-2/2023
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https://uutiset.pohde.fi/pohteella-neuvoteltiin-jarjestojen-ja-seurakuntien-kanssa-hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisesta/


Järjestöavustusten 
jakotilanne

• Toiminta-avustushakemuksia saatiin määräajassa 99 kappaletta, yhteensä 795 832,60 euroa. 

Toiminta-avustuksia jaettiin 26.1.2023 kokouksessa 63 avustuskohteelle yhteensä 255 547,70 

euroa.

• Kerta-avustushakemuksia saatiin 26.1.2023 kokoukseen mennessä viisi, yhteensä 47 730 

euroa. Kerta-avustuksia ei jaettu näille kohteille. Tämän jälkeen on saatu lisää kerta-

avustushakemuksia. Avustuspäätöksiä tehdään tarvittaessa joka kokouksessa.

• Kumppanuusavustushakemuksia on saatu myös runsaasti. Avustuspäätöksiä tehdään 

tarvittaessa joka kokouksessa.

• Yhdyspintalautakunta päätti 16.2.2023, että järjestöavustusten lisähaun (sote-digiosaamisen 

lisääminen) valmistelu tehdään samassa työryhmässä kuin aiempi valmistelu. 
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https://tweb.ppshp.fi/ktwebscr/pk_asil_list_tweb.htm?bid=2060
https://tweb.ppshp.fi/ktwebscr/pk_asil_list_tweb.htm?bid=2060


Yleisimmät hylkäämisperusteet:

• Yhdistys ei ole osoittanut, millä tavalla 

toiminnassa tehdään yhteistyötä Pohteen

palvelujen kanssa (17 hakemusta)

• Toiminta, joka täyttää avustusperiaatteet, ei 

aiheuta yhdistykselle kuluja (6 hakemusta)

• Yhdistyksen tehtävänä ei ole terveyden ja 

sosiaalisen hyvinvoinnin tai turvallisuuden 

edistäminen (5 hakemusta)

• Hakija saa toimintaan STEA-avustusta, joten 

oikea avustuslaji on kumppanuusavustus 

(4 hakemusta)

Yleisimmät rajaamisperusteet:

• Yhteistyö Pohteen palvelujen kanssa toteutuu 

vain osassa toiminnasta (12 hakemusta)

• Toiminnasta hakijalle aiheutuvat kulut ovat 

pienemmät kuin haettu avustus (7 hakemusta)

• Osa toiminnasta on Pohteen

järjestämisvastuulla (5 hakemusta; näistä 

yhdessä lisäksi osa toiminnasta on 

lastenhoitopalvelua, jota paikkakunnalla 

tarjoaa moni muukin toimija)

• Yhdistys hakee osaan toiminnasta Oulun 

kaupungin avustusta (5 hakemusta)9

Toiminta-avustusten hylkäämis-
ja rajaamisperusteita



Päätöksistä 
tiedottaminen

• Päätös pöytäkirjaotteena hakijalle

• Hakemus ja palautelomake (toiminta-avustus) hakijalle

• Tiedote nettisivuilla ja jakoon järjestöverkostojen sekä kuntien 

järjestöyhdyshenkilöiden kautta

• Tieto avustusta hakeneiden hakukohteiden toiminta-alueista kuntien 

järjestöyhdyshenkilöille

• Päätökset kootaan pöytäkirjalinkkeinä nettisivuille
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https://pohde.fi/tietoa-meista/yhteistyo-ja-kumppanit/jarjestot-ja-seurakunnat/jarjestoavustukset-ja-muu-tuki/


Lisätietoja

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/
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