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Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:
1. Osallisuus
• ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen eri tasoille
• osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen

2. Järjestöt
• toimintaedellytysten ja järjestöjen kansalaistoiminnan edistäminen
• työllistämisen, viestinnän, monikulttuurisuuden tukeminen
• järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön edistäminen

3. Yhteiskuntapolitiikka
• alueelliseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan vaikuttaminen
• muihin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin vaikuttaminen
• alueellisen ja valtakunnallisen vuoropuhelu
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HANKKEISTA JATKOHANKKEITA VAI PYSYVIÄ 
TOIMINTOJA?
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P-KSotun viime vuosien hankkeita/Stea-
rahoituksella

 Yleisavustus vuodesta 2016
 Ak, Kathy-toiminta  järjestöjen viestintä- ja it-tuki 

Vuodesta 2001 ensin C-rahoitus, sitten Ak
 C-hankkeita (päättyvät 2020)

MOI- maahanmuuttajien osallisuushanke
 Joensuun kaupungin ostopalvelu kotouttamistyöhön 2020-21

 Järjestöt 2.0-hanke
 Maakuntaliiton tulevaisuusrahalla tuki JANElle ja järjestö-kuntayhteistyöhön 21

Styke-hanke: maakuntien sosiaali- ja terveysturvayhdistysten tuki
 Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta: yhteistyössä maakuntien ja Sosten kanssa Järjestöjen 

Sote-muutostuki 2021-2023
 oSallisuus-hanke SALLI vv 2011-2015

Osallisuustyö osaksi yhdistyksen kaikkea toimintaa, koulutuksia maakunnan, Siun soten ja 
kuntien päättäjille ja työntekijöille

 Ikaros-hanke Terveyden edistämisen määrärahalla: 
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Työllisyyshankkeet
Vuodesta 2001 työllisyyspoliittisella avustuksella tai vastaavalla: 

järjestöjen työllistämisen tuki
Kate-projekti 2001-2003
Kajo I 2004-2006
Polkuja yrityksiin projekti

Kajo II 2007-2009
Kajo –keskus: sisälsi Polkuja yrityksiin 2010-2018 

ESR-rahoituksella ja ostopalveluna
Kaiku: kuntouttava työtoiminta yhdistyksissä 2015-2018
Kumina: Joensuun kaupungin ostopalveluna 2017-

Tarmo-hanke: laaja-alainen työllistämisen tuki
Järjestötyöllistämisen tuki Joensuun kaupungin ostopalveluna 2021
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Onnistumisia/haasteita PKSotu
 Onnistumisia
Osaaminen kehittynyt ja tunnistettu maakunnassa
Hyvä palaute: yhteistyökumppanit ja kohderyhmät
Hyvät tulokset, mukana kehittäminen, uuden kokeilua

 Strateginen kumppanuus: Siun sote, Karelia amk, pitkä yhteistyö Itä-
Suomen yliopiston, maakuntaliiton ja Joensuun kaupungin kanssa

 Haasteena:
Rahoitus
Toimintaympäristön muutos:

Yhteistyöstä kilpailuun
Hanketoiminnasta palveluiden myyntiin – yleishyödyllisyys?
Osaava henkilöstön sitouttaminen hankemaailmaan
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Mikä tukee juurruttamista

Kohderyhmä ja kumppanit mukaan suunnitteluun ja 
kehittämiseen aina kun se on vain mahdollista
Hanketta hakiessa: ”ketä muita tässä olisi hyvä olla mukana”
Sitkeys, yhteistyökyky, luovimiskyky ja reagointi muuttuviin 

olosuhteisiin
Paavo Viirkorpi: ”hankkeen tulosten kannalta usein on 

tärkeämpää mitä tapahtuu ennen hanketta kuin sen aikana”
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