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Järjestökartoituksen tausta, 
tarkoitus ja toteutus

• Tässä yhteydessä järjestöllä tarkoitetaan mitä tahansa 
rekisteröityä yhdistystä, seuraa ja järjestöä. 

• Taustalla tarve ajantasaiselle tiedolle maakuntamme 
järjestökentästä ja kunta-järjestöyhteistyöstä

• Keski-Suomen yhdistyksille, seuroille ja järjestöille suunnattu 
kysely

• Keski-Suomen kunnille järjestöyhteistyötä koskeva kysely

• Analyysi ja raportointi: tutkija YTT Päivi Kivelä

• Taitto: Henna Takala

• Toteuttaja: Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke (KYT, 
STEA 2017–2020)



Maakuntamme 
järjestöt 
kartalla

Rekisteröityneet järjestöt 
Keski-Suomessa (02/2018)

Yhteensä 5300

Politiikka 800

Ammatti ja elinkeino 1200

Vapaa-aika 850

Kulttuuri 870

Sosiaali- ja terveysala 530 

Liikunta ja urheilu 470

Maanpuolustus ja kv suhteet 200

Uskonto ja maailmankatsomus 80

Toimiala muut 300

Vapaaehtoisia ~ 100 000



Vastanneiden järjestöjen 
(N=270) yleisimmät toimialat

17 % asukas-, kylä- tai 
kaupunginosatoiminta

13 % urheilu ja liikunta

12 % sairaudet, vammaisuus, 
kansanterveys

8 % eläkeläiset ja vanhustyö

8 % kulttuuri

7 % lapset ja perheet

7 % vapaa-aika

28 % muut
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12 %

8 %8 %

7 %

7 %

28%



Vastanneiden järjestöjen 
yleisimmät 

Toimintamuodot Kohderyhmät



Järjestöjen ja kuntien 
yhteistyö



Järjestöt osana kuntayhteisöä

• 62 % toimii paikallisesti yhden kunnan, kylän tai 
kunnanosan alueella

• 30 % toimii alueellisesti Keski-Suomessa

• 27 % ainakin yksi osa- tai kokoaikainen työntekijä

• 54 % sai avustuksia ja muuta taloudellista tukea 
kunnalta tai kunnilta

• 43 % toiminnan jatkuvuus riippuvainen kuntien 
taloudellisesta tuesta

• 100 % vastanneista kunnista myöntää 
järjestöavustuksia



Järjestöyhdyshenkilöt 
kunnissa

Onko kunnassa erikseen 
nimetty 
järjestöyhdyshenkilö?

N %

Kyllä 7 35%

Ei 15 65%

Vastuualueet / yksiköt

• Vapaa-aika, ml. kulttuuri ja 
liikunta

• Sivistystoimi, ml. kirjasto ja 
kansalaisopisto 

• Hyvinvointi ja osallisuus

• Elinvoima ja työllisyys 

• Muut: tekninen toimi, 
kaavoitus ja 
kaupunkirakennepalvelut



Järjestöjen mahdollisuudet osallistua hyvinvointikertomustyöhön

N

Suunnitteluun 9

Sisällön tuottamiseen 11

Toteuttamiseen 12

Seurantaan 7

Arviointiin 8

Ei mihinkään edellä mainituista 6

Kuntien hyvinvointikertomukset 
yhteiskehittämisen välineenä 



Järjestö-kuntayhteistyön 
kehittämisen paikat (kuntavastaajat)

• Suunnitelmallisempaa, tavoitteellisempaa ja 
pitkäjänteisempää kumppanuutta 

• Järjestöjen voimien yhdistämistä ja yhteistyön 
tiivistämistä

• Kuntavastaajilla myös realismia sen suhteen, miten 
paljon ja millaisia odotuksia järjestöjen harteille voi 
asettaa

• Kunnissa tunnistetaan kunnan ja järjestöjen 
yhteinen tavoite: edistää kuntalaisten sosiaalista 
hyvinvointia ja terveyttä. 



Miten järjestöt pysyvät 
mukana muutoksissa? 



Järjestöjen 
toimintaedellytyksiin 

vaikuttavat muutokset 

Ajassa pysymisen 
haaste; ihmisten 

muuttuvat tarpeet, 
tavat ja tottumukset

Rahoitusuudistukset 
sekä talouteen ja 
tilakysymyksiin 

liittyvä epävarmuus

Maakunta- ja sote-
uudistukseen 

liittyvät muutokset

Kuntakentän 
uudistusten 
vaikutukset 

järjestöyhteistyöhön

Muut 
lainsäädännölliset ja 
yhteiskuntapoliittiset 

uudistukset

Reuna-alueiden ja 
harvaanasutun 

maaseudun 
erityiskysymykset



Järjestövastaajien varautuminen 
toimintaympäristön muutoksiin

Oman yhdistyksen 
perustehtävän 

kirkastaminen ja/tai 
uudistaminen

Yhteistyö ja 
kumppanuudet, 

yhteiskehittäminen ja 
strateginen vaikuttaminen

Toiminnan muotoileminen
kohderyhmän ja 

toimintaympäristön 
tarpeisiin sopivaksi / 

sopeuttaminen 
käytettävissä oleviin 

resursseihin

Uusien 
rahoitusvaihtoehtojen 

etsiminen ja käyttöönotto

Muut (esim. 
jäsenhankinnan 
tehostaminen)



Järjestöjen monet roolit

• Järjestöt 
luottamuksen 
rakentajina

Järjestöt yksilön 
toimijuuden ja 
aktiivisuuden 
vahvistajina

Järjestöt 
kehittämis-
kumppaneina 

Järjestöt yhteisöjen 
elinvoiman 
moottoreina 

Hyvinvoivat 
ja huolta-

pitävät 
lähiyhteisöt

Ihmisten 
hyvinvointia 
palveleva 
maakunta

Kohdatuksi, 
nähdyksi ja 

kuulluksi 
tuleminen

Osallistumi-
nen ja 
vaikuttami-
nen



Suosituksemme – jatkossa tarvitaan

Kunnissa ja maakunnassa

1. Järjestöjen toimintaedellytysten turvaamista, suunnitelmallista ja 
pitkäjänteistä kumppanuutta

2. Pysyviä yhteistyön rakenteita ja käytäntöjä sekä 
järjestöyhteyshenkilöitä  

3. Asukaslähtöistä toimintakulttuuria ja yhteiskehittämistä sekä 
ketteriä kokeiluja

4. Paikallisesti toimivien sosiaalialan järjestöjen asemaan ja niiden 
edustamien, haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten 
palveluiden ja tuen turvaamiseen tulee kiinnittää erityishuomiota. 

Järjestöissä 

5. Perustehtävän kirkastamista ja näkyväksi tekemistä 

6. Keskinäisen yhteistyön lisäämistä ja voimien yhdistämistä

7. Ennakointia; toimintaympäristön muutosten seuraamista




