
 

 

  Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta 13.12.2022   

Kainuun hyvinvointialue   Verkkolaskutusosoite: 
Sotkamontie 13, 87300 Kajaani                                  Kainuun hyvinvointialue 0037322133187000 
kirjaamo.hyvinvointialue@kainuu.fi   Operaattoritunnus: 003703575029, välittäjä: CGI Suomi Oy 
Y-tunnus: 3221331-8   tai Kainuun hyvinvointialue, PL 401, 87070 Kainuu    

Järjestöavustusten pisteytys v. 2023  

Kainuun hyvinvointialue tukee järjestöavustuksilla Kainuussa toimivia sosiaali- ja terveysalan sekä pelastusalan 
yhdistyksiä, joiden tehtävänä on terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja/tai turvallisuuden edistäminen. 
Avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja 
terveyspalveluja tai pelastuspalveluja ja toimia yhteistyössä näiden palvelujen kanssa. Hyvinvointialue käyttää 
pisteytystä arvioidessaan hakemuksia. 
 
PISTEYTYS, maksimipisteet 60 p. 

1. Avustettava toiminta toteuttaa Kainuun hyvinvointialueen strategian painopisteitä, strategisia periaatteita ja 
toimenpiteitä. Kainuun hyvinvointialue strategia 
https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/download/noname/%7B7e324130-cc4c-4d1e-a51b-
3b8bfb1cda2d%7D/49116  

0 p= ei täytä avustusehtoja, toiminta ei toteuta strategian painopisteitä, periaatteita eikä 
toimenpiteitä 
5 p= Toiminta toteuttaa 1-2 strategian painopistettä, periaatetta ja toimenpidettä 
10 p= Toiminta toteuttaa kolmea tai useampaa strategian painopistettä, periaatetta ja 
toimenpidettä. 

2. Toiminnan avulla voidaan tukea hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palveluiden ja yhdistyksen 
keskinäistä yhteistyötä ja yhteensovittamista (perus- ja erikoistason palvelujen sosiaali- ja terveyspalvelujen tai 
sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalvelujen välillä). 

0 p= toiminnan avulla ei voida tukea hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palvelujen    
keskinäistä yhteistyötä ja yhteensovittamista 
5 p= toiminnan avulla voidaan tukea 1-2 järjestämisvastuulla olevan palvelun välistä yhteistyötä 
10 p= toiminnan avulla voidaan tukea kolmen ja useamman järjestämisvastuulla olevan palvelun 
keskinäistä yhteistyötä ja yhteensovittamista. 

3. Toiminnan avulla voidaan tukea sosiaali- ja terveysalan sekä pelastusalan yhdistysten toimintojen välistä 
yhteistyötä ja yhteen sovittamista. 

0= toiminnan avulla ei voida tukea sosiaali- ja terveysalan sekä pelastusalan yhdistysten 
toimintojen välistä yhteistyötä ja yhteen sovittamista 
4 p= toiminnan avulla voidaan tukea sosiaali- ja terveysalan sekä pelastusalan yhdistysten 
toimintojen välistä yhteistyötä ja yhteen sovittamista. 

4. Hakija esittää realistisen arvion siitä, kuinka paljon kohderyhmän edustajia (henkilö) toiminnalla voidaan 
tavoittaa. 
  
  0 p= ei ole esitetty arviota tai esitetty arvio on epärealistinen 
  2 p= esitetty arvio on realistinen, mutta sitä ei ole perusteltu 
  5 p= esitetty arvio on realistinen ja se on perusteltu tilastotiedolla ja/tai aikaisempien vuosien 
  osallistujamäärillä. 

https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/download/noname/%7B7e324130-cc4c-4d1e-a51b-3b8bfb1cda2d%7D/49116
https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/download/noname/%7B7e324130-cc4c-4d1e-a51b-3b8bfb1cda2d%7D/49116


5. Hakija esittää realistisen arvion siitä, kuinka suuri osuus (%) toimintaan osallistujista kokisi toiminnan 
edistävän henkilön osallisuutta, hyvinvointia, terveyttä ja/tai turvallisuutta. 

0 p= ei ole esitetty arviota tai esitetty arvio on epärealistinen 
2 p= esitetty arvio on realistinen, mutta sitä ei ole perusteltu 
5 p= esitetty arvio on realistinen ja se on perusteltu esim. tilastotiedolla tai aikaisempien vuosien 
seuranta- ja arviointitiedolla. 

6. Hakija kuvaa konkreettisia ja realistisia tuloksia osallistujien hyvinvoinnin, terveyden ja/tai turvallisuuden 
edistymisessä, joita toiminnalla saavutettaisiin.  

0 p= ei ole esitetty arviota tai esitetty arvio on epärealistinen 
2 p= esitetty arvio on realistinen, mutta sitä ei ole perusteltu 
8 p= esitetty arvio on realistinen ja se on perusteltu tilastotiedolla tai aikaisempien vuosien 
seuranta- ja arviointitiedolla. 

7. Hakija kuvaa konkreettisia ja realistisia menetelmiä (kyselyt, haastattelut, mittarit, itsearviointi), joiden avulla 
aiotaan seurata ja arvioida asetettujen tavoitteiden saavuttamista ko. toiminnan avulla. 

0 p= menetelmiä ei ole kuvattu 
2 p= menetelmä on kuvattu, mutta niiden toteuttamisesta käytännössä ei ole kerrottu tai ne eivät 
ole realistisia toteuttaa hakijan resursseilla  
8 p= menetelmiä on kuvattu, niiden toteuttaminen on kuvattu ja ne ovat realistisia toteuttaa 
hakijan resursseilla.   

8. Hakija toteuttaa hakemuksessa esitettyä toimintaa joko yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa yhtä 
kuntaa laajemmalla alueella Kainuussa. 

0 p=hakija ei toteuta toimintaa muiden toimijoiden kanssa 
1 p=hakija toteuttaa toimintaa yhden kunnan tai tätä pienemmällä alueella  
3 p= hakija toteuttaa toimintaa joko yksin tai yhdessä muiden järjestötoimijoiden kanssa 
vähintään kahden kunnan alueella Kainuun hyvinvointialueella 
5 p=hakija toteuttaa toimintaa joko yksin tai yhdessä muiden järjestötoimijoiden kanssa 
vähintään kolmen kunnan alueella Kainuun hyvinvointialueella. 

9. Hakija toimii yhteisyössä toiminnan toteuttamiseen liittyen alueen muiden sosiaali- ja terveysalan 
sekä pelastusalan yhdistysten kanssa.  

 
0 p= hakija ei toimi toiminnan tuottamiseen liittyen yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveysalan 
ja/tai pelastusalan yhdistyksen kanssa Kainuun hyvinvointialueella 
3 p= hakija toimii toiminnan tuottamiseen liittyen yhteistyössä vähintään yhden muun sosiaali- ja 
terveysalan ja/tai pelastusalan yhdistyksen kanssa Kainuun hyvinvointialueella 
5 p= hakija toimii toiminnan tuottamiseen liittyen yhteistyössä vähintään kolmen muun sosiaali- 
ja terveysalan ja/tai pelastusalan yhdistyksen kanssa Kainuun hyvinvointialueella. 

 

 


