
Tapani Mattilan tapaaminen 24.5.2019  

Keski-Suomessa on yhteensä lähes 5000 järjestöä/ yhdistystä/ seuraa.  

Järjestöjen hyte-työ  

Avainsanat: Näkyväksi tekeminen. Tunnistaminen. Tunnustaminen/ arvonanto. Tukeminen. Koordinaatio. 
Tiedonkeruu. Seuranta. Rakenteet. Yhteistyö eri toimijoiden kesken. Maakunnalliseen strategiatyöhön 
kiinnittyminen.   

Järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävä toimintaa (=hytetoiminta) voidaan järjestää ilman rahoitusta 
vapaaehtoistyönä, Veikkauksen tuotoilla (STEA-avustukset), julkisen sektorin avustamana, ostopalveluina tai 
asiakasmaksuin rahoitettuna. Toiminnot voivat olla paikallisia, kuntakohtaisia, seutukunnallisia, maakunnal-
lisia tai valtakunnallisia. Toiminnan kohderyhmänä voivat olla kaikki maakunnan asukkaat tai pieni erityis-
ryhmä. Usein toiminta suunnataan erityistä tukea tarvitsevaan ihmisryhmään. Monet järjestöt tavoittavat 
sellaisia kohderyhmiä, jotka ovat jääneet julkisten palvelujen ulkopuolelle tai tarvitsevat täydentävää tukea. 
Usealla järjestöllä hyte-toiminta mahdollistaa asiakkaan joustavan tuen palveluiden rinnalla.  

Järjestöjen toiminnalla mahdollistetaan kansalaisille osallisuuden paikkoja, joiden kautta toteutuu hyvinvoin-
nin ja terveyden edistäminen ja siten ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Vapaaehtoisuuteen 
perustuva toiminta järjestöissä on kansalaisyhteiskunnan voimavara ja sen arvostusta tulee nostaa enemmän 
esiin. Arvostuksella luodaan kansalaisille merkityksellisiä kiinnittymisen tiloja. Näkyvyyden lisäämiseksi tarvi-
taan toimivaa tiedonkulkua ja laajaa maakunnallista informaatiota ja tiedottamista. Järjestöjen hyten merki-
tysten vahvistaminen ja yhteistyön kehittäminen ei synny itsestään.  

Järjestöjen hyte-työ tarvitsee tunnistamista ja näkyväksi tekemistä  

Tarvitaan  

- panostusta ennaltaehkäisevään työhön ja mm. kuntien ym. resursseja.  
- tiedonkeruuta ja koordinointia  
- pysyviä käytäntöjä ja yhteistoimintaa maakunnan ja kuntien kanssa. 
- sovitut rakenteet järjestöjen ja maakunnan + järjestöjen ja kuntien yhteistyön edistämiselle.   
- maakunnallinen järjestökoordinaattori  
- kuntien järjestöyhdyshenkilöt  
- yhtenäisiä mittareita (esim. ns. hyvinvointi-indeksi, joka toimisi sellaisenaan tai tarvittaessa voitai-

siin kääntää euroiksi, esim. vapaaehtoistyö 15 €/tunti, tai KS vaikuttavat järjestöt -hankkeessa luotu 
järjestö-kuntayhteistyötä kuvaava ns. kuntaranking) 

 
Järjestöt voivat itse tehdä työtään näkyväksi 

- vaikuttamistyötä päättäjiin enemmän.  
- kunnanjohtaja- ja kansanedustajatapaamiset ym.  

 
Järjestöjen hyte-työn ja sen roolin nostaminen tarvitsee koordinaatiota ja tiedonkeruuta  
 

- Näkyväksi tekeminen ja hyödyntäminen tarvitsee koordinaatiota sekä tiedontuottamista ja resurs-
sia tiedon tuotantoon.  

- Jotta järjestöjen toiminta olisi aidosti osaksi maakunnallista ja kuntatason hyte-työtä, tarvitaan yh-
teinen näky siitä, mistä järjestöjen tiedot tässä maakunnassa löytyvät. Maakuntaliitto ja kunnat voi-
sivat painottaa Yhdistystoria paikkana, josta virkamiehet hakevat tietoja järjestöistä > sen myötä 
saisimme myös järjestöt vielä enemmän kiinnostumaan omien tietojen laittamisesta sivustolle.  

- Kumppanuuspöydän toimijoiden mielestä KS vaikuttavat järjestöt hankkeen toiminnan soisi jatku-
van ja syvenevän. ”Hanke on osoittautunut järjestöjen toiminnan aktivoimisen, yhteistyön, 



informaation välittämisen ja silloittamisen merkittäväksi kumppaniksi maakunnallisten toimijoiden 
kanssa”.  

- Nykytilanteen, tulevaisuuden ja teknologian kehittymisen myötä uudistumiseen ja kehittämiseen 
tarvitaan jatkossakin resursseja (esim. hankkeita) mm. koordinoimaan ja kirkastamaan maakunnal-
lista järjestöjen moninaisuutta ja hyte-toimintaa (mitä hankkeiden jälkeen - jatkossa esim. maakun-
nallinen järjestökoordinaattori?).  
 

Järjestöjen hyte-työ näkyvämmäksi osaksi hoito- ja palvelukokonaisuuksia 
 

- Nyt suunniteltu velvoite yrityksille ja kunnille ottaa yhdistykset mukaan palveluketjuun ja tiedottaa 
niistä asiakkaille, on hyvä keino.  

- Lisäksi tarvitaan yhteistä kehittämistä ja yli rajojen toimimista, esim. yritysten, julkisen ja kolman-
nen sektorin yhteisten hankkeiden avulla. Eri rahoituskanavien tulisi sallia tällaiset yhteistoiminta-
mallit.  

- Koordinoimalla toimintaa ja ottamalla järjestö toteutukseen sekä suunnittelu- ja arviointityöhön.  
- Hyvä esimerkki: Taideapteekki ja kulttuuriluotsi toiminta Jyväskylässä https://www.jyvaskyla.fi/uu-

tinen/2019-01-14_taideapteekki-toiminut-jyvaskylassa-10-vuotta 
 

Järjestöt mukaan maakunnan hyte-työhön - mitä se edellyttää?  
 

- Oleellista on toimintojen näkyväksi tekeminen ja niiden nostaminen maakunnan hyte-strategiaan. 
- Järjestöjen on oltava tiiviisti mukana maakunnan hyte-roolin nostamisessa. Erityisesti maakunnalli-

set järjestöt voisivat ottaa yhdeksi viestinnän kärjekseen myös sen, että Keski-Suomi on hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisen maakunta ja me omalta osaltamme viemme tätä asiaa eteenpäin.  

- Kylätoiminnan osalta oleellisia ovat kylien kyläsuunnitelmat ja hyvinvointisuunnitelmat; niistä kun-
nat ja maakunta saavat suoraan kansalaisilta tietoa siitä mistä heidän hyvinvointinsa koostuu. Tämä 
edistää yhteisten toimenpiteiden mitoittamisen suunnittelua.  
 

Miten parhaiten tuetaan järjestöjen hyte-työtä?  
 

- Tärkeintä on tunnistaa ja tunnustaa järjestöjen hyte-työn arvo.  
- Takaamalla tarpeeksi resursseja eli rahoitusta, koulutusta, tukea, tiloja ja mahdollistamalla pääsy 

järjestelmiin (siltä osin kuin on asian kannalta tarkoituksenmukaista), avustusta ohjaajien ja tuotta-
jien palkkauskulujen kattamiseen.  

- Kolmannella sektorilla on myös tärkeä hyte-työn kehittämistehtävä. Jos joistain toimista ei heti ole 
konkreettista apua, se ei tarkoita ettei se voisi olla sitä tulevaisuudessa. 

 

Parhaiten järjestöjen hyte-työtä tuetaan antamalla erityisesti pienille vapaaehtoisesti toimiville toiminta-

edellytyksiä eli niitä tiloja ja esim. mahdollisuuksia markkinoida jouhevasti toimintaansa esim. yhteistyössä 

kunnan kanssa. Kunnat omalta osaltaan voisivat nostaa paikallisen yhdistystoiminnan yhdeksi tärkeäksi 

osaksi oman alueen hyvinvointityötä. Keski-Suomen liitto voi omalla vaikutusvallallaan myös viedä tätä vies-

tiä kuntiin ja herätellä niitä tämän asian äärelle.  

 

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän toimijat 

Koonnut järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen 
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