
JÄRJESTÖPOSITIIVINEN KUNTA
ON HYVINVOINNIN VOITTAJA!
Järjestöpositiivisessa kunnassa erilaiset yhdistykset, seurat ja järjestöt ovat kunnan toimin-
nallisia ja strategisia kumppaneita sekä ihmisten arjen hyvinvointia ja aktiivista kansalai-
suutta vahvistavia yhteisöjä. Yhdistysten vireä ja moninainen toiminta on sidoksissa kunnan 
elinvoimaan ja imagoon.

Järjestöjen kanssa yhteisesti sovitut yhteistyön 
rakenteet ja toimintatavat luovat pohjan suunnitel-
malliselle ja pitkäjänteiselle kumppanuudelle.

Kuntatalouden näkökulmasta erilaisten 
järjestöjen tukeminen on kannattava sijoitus 
kuntalaisten hyvinvointiin: vapaaehtois- 
työhön laitettu euro palautuu noin 6,5- 
kertaisena. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuksilla varmistetaan arjen tuki myös 
heikoimmassa asemassa oleville asukkaille.

Kohtaaminen ja toiminta tarvitsee tiloja.  
Maksuttomissa tiloissa järjestöt voivat 
toteuttaa monipuolisesti yleishyödyllistä ja 
avointa toimintaa asukkaille. Terveet tilat 
takaavat tasavertaisen mahdollisuuden 
osallistua.

Järjestöt tavoittavat laajasti kuntalaisia 
heidän arkiympäristössään mm. harrastus- ja 
vertaistoiminnan kautta. Yhteistyö ja vuoro-
puhelu erilaisten järjestöjen kanssa edistää 
asukkaiden osallisuutta ja hyvinvointia.

Lähteet:
Keski-Suomen järjestökartoitus 2018, OTK Tuija Braxin raportti 26/2018,
Valtiovarainministeriön raportti 39/2015, KYT ry:n saamat palautteet ja toiveet.

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry tukee ja kehittää 
keskisuomalaista kansalais- ja järjestötoimintaa.  
Lisätietoja: Anu Hätinen & Katariina Luoto 
etunimi.sukunimi@kyt.fi | www.kyt.fi
www.yhdistystori.fi/yhteistyota/kuntayhteistyo/

• nimetty henkilö, jonka työnkuvaan sisältyy 
järjestöyhteistyö? 

• säännöllisiä viranhaltijoiden, päättäjien ja 
järjestöjen tapaamisia?

• huomioitu monipuolisesti järjestöt ja järjestö- 
yhteistyö keskeisissä asiakirjoissa?

• koottuna ja helposti löydettävissä tieto järjes-
töyhteistyön rakenteista?

• huomioitu järjestöavustukset talousarviossa?
• käytäntönä avustaa järjestöjä monipuolisesti 

ja yhdenvertaisesti sekä seurata avustus- 
kehitystä? 

• kirjallinen ja kaikkien saatavilla oleva avustus-
ohje?

• huomioitu tilat yhtenä avustuskäytäntönä?
• huomioitu tilojen monikäyttöisyys ja moni- 

puolisuus?
• koottuna ja helposti löydettävissä tieto  

tiloista ja niiden käytöstä?

• mahdollisuus löytää helposti tieto  
järjestöistä ja niiden toiminnasta esim.  
Yhdistystori.fi-palvelua hyödyntäen?

• otettu järjestöt mukaan hyvinvointi- 
kertomuksen ja palveluiden suunnitteluun, 
toteutukseen ja arviointiin?

TOIMIVAT RAKENTEET LUOVAT AITOA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA

PIENETKIN TOIMINTA- JA KOHDEAVUSTUKSET OVAT KANNATTAVA SIJOITUS

MAKSUTTOMAT JA TERVEET TILAT TURVAAVAT ELINVOIMAISEN JÄRJESTÖTOIMINNAN

JÄRJESTÖTIETOA HYÖDYNTÄVÄ KUNTA TUNTEE ASUKKAIDENSA ARJEN
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