
Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen 
koordinaatio- ja viestintähanke

09.2.2023



KANTO-hanke
• Toiminta-aika 15.3.2022-31.12.2023
• Rahoittaja EU:n sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY –keskus

• Tavoite
• Koordinoida koko maakunnan alueella kansalaistoimijalähtöistä kehittämishanketoimintaa 

sekä huolehtia kokonaisuuteen liittyvästä viestinnästä.
• Tukea maakunnan asukkaiden, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien osallisuutta 

sekä työ- ja toimintakykyä. 
• Rohkaista, tukea ja kehittää kansalaistoimijuutta ja sen toimintamahdollisuuksia 

rakennerahastoissa. 
• Yhdistää ja vahvistaa kansalaistoimijoita omaehtoisessa kehittämisessä ja vahvistaa 

järjestöjen hankeosaamista.
• Vahvistaa sosiaalista osallisuutta tukemalla järjestötoimijoiden osallisuusosaamista.



Miten autamme?

Yhdistyskohtaista neuvonta ja tuki

• Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 
• Erityistavoite 4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen
• EURA 2021
• Hankkeiden suunnittelu
• Rahoituksen haku
• EU rakennerahasto-ohjelmassa toimijana oleminen
• Livenä, Teams:illä, puhelimella, s-postilla
• Liikumme koko Pohjois-Karjalan alueella
• Keskustelut ja neuvonta ovat aina luottamuksellisia



Koulutusta ja infotilaisuuksia

• Hankehaku
• Arviointi ja vaikuttavuus 

• Viestintä 

• Osallisuusosaamiseen

Muu tuki

• Vertaiskehittämisryhmät
• Yhteistyön edistäminen

• Tulos- ja vaikuttavuusviestintä

Miten autamme?



4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen,
Kansalaistoimijalähtöinen 
kehittäminen

• Hakuajat: 1.3.-5.5.2023 ja 1.7.-8.9.2023 

• Yhden toimijan hanke tai ryhmähanke

• Omarahoitusosuus 20% 
• Kustannusmalli flat rate 40 % tai 7 %

• Kohderyhmänä 16-65vuotiaat 

• Osallistujatietojen seuranta
• Täysin sähköisesti
• Tunnistautuminen suomi.fi –palvelun kautta
• Aloitus- ja lopetuspäivän välillä oltava 5 päivää



SROI-arviointimenetelmän koulutus
28.2.2023 klo 13.00-15.00, Teams

• SROI (Social Return on Investment) on menetelmä, jonka avulla voidaan arvioida 
rahamääräisesti esim. yhdistyksen tai projektin sosiaalisia, terveydellisiä ja ympäristöllisiä 
vaikutuksia. 

• Menetelmän tuloksia voidaan käyttää mm. toiminnan kehittämiseen, viestintä- ja 
vaikuttamistyöhön sekä järjestörahoituksen haun tukena. 

• Koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistujalla on tietoa SROI-
menetelmän käsitteistä ja periaatteista sekä siitä, kuinka SROI-laskentaa tehdään 
käytännössä. 

• Ilmoittautuminen 24.2.2.2023 klo 16.00 mennessä: https://link.webropol.com/s/SROI280223i

• Lisätietoja: Teija Sivonen, teija.sivonen@pksotu.fi, p. 050 5012724

https://link.webropol.com/s/SROI280223i


KIITOS!

Lisätietoja
Teija Sivonen, projektipäällikkö
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry 
teija.sivonen@pksotu.fi 
050 501 2724

Hanna Kääriäinen, järjestökehittäjä 
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
hanna.kaariainen@pksotu.fi
044 715 2060

www.pksotu.fi/kanto

http://www.pksotu.fi/kanto
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