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Järjestöavustusten pisteytys  
 

Hyvinvointialue jakaa kumppanuus ja euromääräisiä avustuksia ehdot täyttävien 

toimijoiden/järjestöjen kesken pisteytyksen avulla. Hyvinvointialue käyttää myös 

pisteytystä muissa myöntämisissä tukena.  

 

Minimipisteet 20 – maksimipisteet 60   

 

Pisteytys 
 

Avustusta saatu toiminta kohdistui  
• Sairastavuus vähenee  

• Liikkuminen lisääntyy vähän liikkuvien ja liikkumattomien parissa  

• Ylipainoisten ja lihavien määrä laskee  
• Yksinäisyyden kokemus vähenee  

• Sähköinen omahoito ja asiointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä     lisääntyy  

• Mielenterveysongelmien määrä laskee  

• Päihteiden käyttö (nikotiinituotteet, alkoholi, huumeet) vähenee  
0p = toiminta ei täytä avustusehtoja 

3p = toiminta toteuttaa yhtä tavoitetta 

6p = toiminta toteuttaa kahta tai kolmea tavoitetta 

9p = toiminta toteuttaa neljää tai viittä tavoitetta 

12p = toiminta toteuttaa kuutta tai seitsemää tavoitetta 

 

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 mahdollinen, mutta sitä ei ole perusteltu  

6p = esitetty arvio on mahdollinen ja se on perusteltu esim. tilastotiedoilla tai 

aikaisempien vuosien osallistujamäärällä 

 

Hakija esittää 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 = arvio on esitetty, mutta sitä ei ole perusteltu 

6p = arvio on esitetty ja se on perusteltu esim. tilastotiedoilla tai aikaisempien 

vuosien seuranta – ja arviointitiedoilla 
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Hakija kuvaa menetelmiä (esim. tutkimus, kyselyt, haastattelut, mittarit, itsearviointi), 

joiden avulla se aikoo seurata ja arvioida asetettujen tavoitteiden saavuttamista toiminnan 

avulla 

0p = Menetelmiä ei ole kuvattu 

3p = Menetelmiä on kuvattu, mutta niiden toteuttamisesta käytännössä ei ole 

kerrottu tai niitä ei ole perusteltu 

6p = Menetelmät on kuvattu, niiden toteuttaminen on kuvattu ja ne ovat 

mahdollisia toteuttaa hakijan resursseilla 

 

Hakija kuvaa toiminnalla tavoiteltavia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä 

tuloksia 

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

3p = tavoiteltavat tulokset ovat kuvatut, mutta niitä ei ole perusteltu 

6p = tavoiteltavat tulokset ovat kuvatut ja ne on perusteltu esim. 

tutkimustiedolla tai aikaisempien vuosien seuranta- ja arviointitiedoilla 

 

Hakija toteuttaa toimintaa (joko yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa) yhtä kuntaa 

laajemmalla alueella Keski-Uudellamaalla 

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

2p = hakija toteuttaa toimintaa vähintään kolmen kunnan alueella 

4p = hakija toteuttaa toimintaa vähintään neljän kunnan alueella 

6p = hakija toteuttaa toimintaa vähintään viiden kunnan alueella 

9p = hakija toteuttaa toimintaa kaikilla kuuden kunnan alueella 

 

Hakija toimii toiminnan toteuttamiseen liittyen Keusoten lisäksi yhteistyössä muiden 

yleishyödyllisten toimijoiden kanssa 

1p = hakija ei toimi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 

3p = hakija toimii yhteistyössä vähintään yhden muun yleishyödyllisen toimijan 

kanssa  

6p = hakija toimii yhteistyössä vähintään kolmen muun yleishyödyllisen 

toimijan kanssa 

  

Toiminnan avulla voidaan tukea hyvinvointialueen palvelujen keskinäistä yhteistyötä ja 

yhteen sovittamista muiden toimintojen kanssa  

0p = toiminnan avulla ei voida tukea hyvinvointialueen järjestämisvastuulla 

olevien palvelujen keskinäistä yhteistyötä ja yhteensovittamista 

6p = toiminnan avulla voidaan tukea yleishyödyllisten toimintojen välistä 

yhteistyötä ja yhteensovittamista 

9p =toiminnan avulla voidaan tukea hyvinvointialueen järjestämisvastuulla 

olevien palvelujen sekä yleishyödyllisten toimintojen välistä yhteistyötä ja 

yhteensovittamista 


