
 

 

 

Keski-Suomen järjestöpositiivisuuden kuntatutka 2019  

 

Järjestöpositiivisuuden kuntatutka 2019 valottaa tämän hetkisiä järjestöyhteistyön rakenteita ja käytäntöjä 

kunnissa. Aineisto on kerätty puhelinhaastatteluin kaikista Keski-Suomen 23 kunnasta. Vastauksia on 

peilattu vuoden 2017 tilannetta kartoittaneeseen kuntakyselyyn, jonka tulokset on esitelty Keski-Suomen 

järjestökartoituksessa 2018.  

Kuntatutkan on koonnut Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke.  

 

Järjestöyhteistyötä tekevien henkilöiden määrä kasvussa  

Järjestöyhteistyötä tekevien henkilöiden määrä kunnissa määrä on kasvanut huimasti parin viime vuoden 

aikana. Vuonna 2017 järjestöjen kanssa yhteistyötä tekeviä viranhaltijoita oli 7 kunnassa yhteensä 23 ja nyt 

heitä on 22 kunnassa yhteensä 43.  

Virallisesti nimettyjä järjestöyhdyshenkilöitä on 7 kunnassa. Heidän työnkuvaansa on kirjoitettu järjestöjen 

kanssa tehtävä yhteistyö. Oman työnsä ohella järjestöyhteistyötä hoitavia viranhaltijoita on 15 kunnassa. 

Vain yhdessä kunnassa ei ole vielä järjestöyhdyshenkilöä.  

Järjestöyhteistyötä tekevät viranhaltijat työskentelevät useimmiten sivistystoimen (ml. kirjasto ja 

kansalaisopisto) sekä vapaa-aikatoimen (ml. kulttuuri ja liikunta) vastuualueilla.  

 

Kuntien tuki paikallisille yhdistyksille 

Tilojen ja avustusten osalta ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia suhteessa vuoteen 2017. Kaikki Keski-

Suomen kunnat myöntävät järjestöille yleis- ja/tai kohdeavustuksia. Suurimmassa osassa kuntia järjestöjen 

on mahdollista saada myös välirahoituslainaa hankkeille. Muita yksittäisissä kunnissa olevia 

avustusmuotoja ovat esim. työllistämistuki pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen, suurtapahtuma-avustus 

ja kylien kehittämisavustus. Kirjallinen avustusohjeistus löytyy 19 kunnasta, mutta vain 10 kunnassa löytyy 

kunnan nettisivuilta ja lopuissa ohjeistus on esillä vain avustusten hakuaikana.  

Lähes kaikki (22) myöntävät ainakin joitain tiloja maksutta järjestöjen käyttöön. Usein kriteerinä on 

toiminnan kohdistuminen alle 18 vuotiaisiin ja toiminnan avoimuus. Pelkästään maksuttomia tiloja on vain 

neljässä kunnassa.  

Suurimmassa osassa kuntia on tarjolla erilaisia tukipalveluita, kuten esimerkiksi viestintäapua ja erilaisten 

välineiden käyttömahdollisuuksia. yleisimmät tukimuodot ovat kopiointi, viestintäapu ja liikuntavälineiden 

käyttö. Osassa kuntia tarjotaan myös kahvitusta ja neuvonta-apua. Nämä tukimuodot saattavat olla 

hyvinkin merkittäviä järjestöjen toimintaedellytysten kannalta. Esimerkiksi kunnan tarjoama 

markkinointiapu, esiintymislava tai teltat mahdollistavat erilaisten tapahtumien järjestämisen ja voivat olla 

rahallisesti isoja panoksia järjestötoimintaan.  
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Yhteistyörakenteet ja strateginen yhteiskehittäminen  

Reilu puolet Keski-Suomen kunnista kutsuu järjestöjä säännöllisesti kaikille avoimiin tapaamisiin. 

Pääsääntöisesti tapaamisia on kaksi kertaa vuodessa. Muutoin tapaamiset ovat usein toimialakohtaisia ja 

kohdennettuja esimerkiksi liikuntaseuroille ja kyläyhdistyksille tai tietyn tapahtuman järjestämiseen. 

Toimialakohtaisuus aiheuttaa sen, että sote-järjestöt eivät välttämättä löydä paikkaansa kunnan 

kumppanina.  

Vain puolet kunnista ottaa järjestöt mukaan hyvinvointikertomustyöhön. Näissä kunnissa järjestöt pääsevät 

pääsääntöisesti mukaan suunnittelemaan ja tuottamaan sisältöä kertomukseen. Vain kahdessa kunnassa 

järjestöt ovat mukana kertomusprosessin kaikissa vaiheissa. Muutamassa kunnassa hyvinvointikertomusta 

ei vielä ole tai sen tekeminen on vasta ihan alussa.  

Järjestöjä on otettu mukaan yleisimmin kyselyiden ja järjestöiltojen muodossa. Muutamassa kunnassa hyte-

ryhmässä on järjestöjen tai sote-järjestöjen edustaja mukana. Osassa kuntia järjestöjen osallisuuden 

nähdään toteutuvan siinä, että hyte-ryhmässä on vanhus- ja vammaisneuvoston edustajat. 

Positiivinen suunta on se, että jatkossa useampikin kunta on suunnitellut ottavansa järjestöt mukaan 

kuluvan valtuustokauden kertomuksen arviointiin ja seuraavan kauden kertomuksen laadintaan. 

Hyvinvointikertomus onkin oivallinen paikka kaikkien järjestöjen osallisuuteen ja yhteiskehittämiseen.  

 

Yhteistyön kehittämisen kohteita  

Yhdeksi kehittämisen kohteeksi nousi järjestötiedon löydettävyys kunnan nettisivuilta. Tällä hetkellä tieto 

saattaa vielä puuttua tai se on hajanaisesti ja vaikeasti löydettävissä sivuilta. Asukkaiden osallisuutta 

edistetään ja yhteistyön tekemistä helpotetaan osaltaan sillä, että kaikki järjestöjä koskeva tieto on koottu 

yhteen, helposti löydettävään paikkaan. Näin on tällä hetkellä vain yhdessä kunnassa.  

Tämän lisäksi järjestöyhteistyötä voidaan kehittää ja vahvistaa huolehtimalla siitä, että kuntaan on nimetty 

virallinen järjestöyhdyshenkilö, jonka työkuvaan on kirjoitettu järjestöyhteistyö. Myös vuoropuhelu kaikkien 

järjestöjen kanssa on hyvä vakiinnuttaa pysyväksi tavaksi.  

Yhteistyön kehittämisessä oiva apuväline on Järjestöpositiivisen kunnan tarkistuslista. 

 

Lisätietoja: Anu Hätinen / Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt, p. 050 599 6293  

 

https://www.yhdistystori.fi/assets/files/sites/4/2019/03/J%C3%A4rjest%C3%B6positiivinen-kunta-on-hyvinvoinnin-voittaja.pdf

