
 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | Mellersta Österbottens välfärdsområde 

1 

2.1 

Järjestöavustusten pisteytys  
Hyvinvointialue jakaa toiminta-avustuksiin varatut määrärahat ehdot täyttävien toimintojen kesken 

pisteytyksen avulla. Hyvinvointialue voi käyttää pisteytystä myös harkinnanvaraisten kerta-avustusten 

myöntämisen tukena. 

Minimipisteet 9, maksimipisteet 60  
 
Pisteytys  
 
Hakija esittää realistisen arvion siitä, kuinka paljon kohderyhmän edustajia toiminnalla voidaan tavoittaa  

• 0p = ei ole esitetty arviota tai esitetty arvio ei ole realistinen  

• 3p = esitetty arvio on realistinen, mutta sitä ei ole perusteltu  

• 6p = esitetty arvio on realistinen ja se on perusteltu esim. tilastotiedoilla tai aikaisempien vuosien 
osallistujamäärillä  

 
Hakija esittää realistisen arvion siitä, kuinka suuri osuus osallistujista tulee kokemaan toimintaan 
osallistumisen parantaneen hyvinvointiaan, terveyttään ja/tai turvallisuuttaan  

• 0p = ei ole esitetty arviota tai esitetty arvio ei ole realistinen  

• 3p = esitetty arvio on realistinen, mutta sitä ei ole perusteltu  

• 6p = esitetty arvio on realistinen ja se on perusteltu esim. tilastotiedoilla tai aikaisempien vuosien 
seuranta- ja arviointitiedoilla  

 
Hakija kuvaa konkreettisia, realistisia toiminnalla tavoiteltavia hyvinvoinnin, terveyden ja/tai turvallisuuden 
edistymiseen (tällä hetkellä voimassa olevan alueelliseen hyvinvointisuunnitelman painopisteisiin liittyen ja 
jatkossa päivitettyyn suunnitelmaan liittyen) liittyviä tuloksia  

• 0p = ei ole kuvattu tuloksia tai kuvatut tulokset eivät ole realistisia  

• 4p = kuvatut tulokset ovat realistisia, mutta niitä ei ole perusteltu  

• 8p = kuvatut tulokset ovat realistisia ja ne on perusteltu esim. tutkimustiedoilla tai aikaisempien 
vuosien seuranta- ja arviointitiedoilla  

 
Hakija kuvaa konkreettisia, realistisia menetelmiä (esim. tutkimus, kyselyt, haastattelut, mittarit, 
itsearviointi), joiden avulla se aikoo seurata ja arvioida asetettujen tavoitteiden saavuttamista toiminnan 
avulla  

• 0p = menetelmiä ei ole kuvattu  

• 2p = menetelmiä on kuvattu, mutta niiden toteuttamisesta käytännössä ei ole kerrottu tai ne eivät ole 
realistisia toteuttaa hakijan resursseilla  

• 4p = menetelmät on kuvattu, niiden toteuttaminen on kuvattu ja ne ovat realistisia toteuttaa hakijan 
resursseilla  

 
Hakija toteuttaa toimintaa (joko yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa) yhtä kuntaa laajemmalla 
alueella Keski-Pohjanmaalla  

• 0p = hakija toteuttaa toimintaa yhden kunnan tai tätä pienemmällä alueella  

• 3p = hakija toteuttaa toimintaa joko yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa vähintään kahden 
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kunnan alueella  

• 4p = hakija toteuttaa toimintaa joko yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa vähintään kolmen 
kunnan alueella  

• 5p = hakija toteuttaa toimintaa joko yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa vähintään neljän 
kunnan alueella  

• 7p = hakija toteuttaa toimintaa joko yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa koko 
hyvinvointialueella  

 
Hakija toimii toiminnan toteuttamiseen liittyen yhteistyössä muiden yleishyödyllisten toimijoiden kanssa  

• 1p = hakija ei toimi yhteistyössä muiden yleishyödyllisten toimijoiden kanssa  

• 4p = hakija toimii yhteistyössä vähintään yhden muun yleishyödyllisen toimijan kanssa  

• 8p = hakija toimii yhteistyössä vähintään kolmen muun yleishyödyllisen toimijan kanssa  
 
Avustettava toiminta toteuttaa hyvinvointialuestrategian strategisia tavoitteita ja kriittisiä 
menestystekijöitä (https://soite.fi/soite/keski-pohjanmaan-hyvinvointialue/hyvinvointialueen-
valmistelumateriaalit/).  

• Ei täytä avustusehtoja = Toiminta ei toteuta strategisia tavoitteita eikä kriittisiä menestystekijöitä  

• 8p = Toiminta toteuttaa yhtä strategista tavoitetta sekä yhtä kriittistä menestystekijää  

• 10p = Toiminta toteuttaa kahta strategista tavoitetta sekä kahta kriittistä menestystekijää  

• 12p = Toiminta toteuttaa kahta tai kolmea strategista tavoitetta sekä kolmea kriittistä menestystekijää  
 
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)  

• 0p = toiminnan avulla ei voida tukea hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palvelujen 
keskinäistä yhteistyötä ja yhteensovittamista  

• 3p = toiminnan avulla voidaan tukea hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palvelujen 
keskinäistä yhteistyötä ja yhteensovittamista  

 
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)  

• 0p = toiminnan avulla ei voida tukea hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palvelujen sekä 
yleishyödyllisten toimintojen välistä yhteistyötä ja yhteensovittamista  

• 3p = toiminnan avulla voidaan tukea hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palvelujen sekä 
yleishyödyllisten toimintojen välistä yhteistyötä ja yhteensovittamista  

 
Toiminnan avulla voidaan tukea yleishyödyllisten toimintojen välistä yhteistyötä ja yhteensovittamista 
(esimerkiksi yhdistysten välillä tai yhdistysten ja säätiöiden välillä)  

• 0p = toiminnan avulla ei voida tukea yleishyödyllisten toimintojen välistä yhteistyötä ja 
yhteensovittamista  

• 3p = toiminnan avulla voidaan tukea yleishyödyllisten toimintojen välistä yhteistyötä ja 
yhteensovittamista  

 
 

 

https://soite.fi/soite/keski-pohjanmaan-hyvinvointialue/hyvinvointialueen-valmistelumateriaalit/
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