
 

1 
 

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry                             
www.kyt.fi    Matarankatu 6 A1, 40100 Jyväskylä 

 

Keski-Suomen järjestöpositiivisuuden kuntatutka 2020  

 

Järjestöpositiivisuuden kuntatutka valottaa järjestöyhteistyön(* rakenteita ja käytäntöjä Keski-Suomen 

kunnissa. Kuntatutka on koottu ensimmäisen kerran vuonna 2019 ja sitä päivitetään vuosittain. Vuoden 

2020 aineisto on kerätty pääsääntöisesti puhelinhaastatteluin ja osin sähköpostikyselyin Keski-Suomen 23 

kunnan viranhaltijoilta. 

Saatuja vastauksia on peilattu vuoden 2019 tietoihin. Vuonna 2020 aineistossa oli mukana teemakysymys, 

jolla selvitettiin korona-ajan vaikutuksia järjestöyhteistyöhön.  

Kuntatutkan 2020 on koonnut Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n KYT-järjestöpalvelut.  

(*Järjestöllä tarkoitetaan kuntatutkan yhteydessä kaikkia rekisteröityneitä järjestöjä, yhdistyksiä ja seuroja) 

 

Järjestöyhteistyötä tekevien henkilöiden määrä 

Järjestöyhteistyötä tekevien viranhaltijoiden määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia suhteessa 

vuoteen 2019. Järjestöjen kanssa yhteistyötä tekeviä viranhaltijoita on 22 kunnassa ja yhteensä heitä on 44. 

Vuonna 2019 heitä oli 43. Virallisesti nimettyjä järjestöyhdyshenkilöitä on kahdeksassa (8) kunnassa. 

Heidän työnkuvaansa on kirjoitettu järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö. Heidän määränsä on kasvanut 

yhdellä vuodesta 2019. Oman työnsä ohella järjestöyhteistyötä hoitavia viranhaltijoita on 14 kunnassa. Vain 

yhdessä kunnassa ei ole vielä järjestöyhteistyötä tekevää viranhaltijaa.  

Järjestöyhteistyötä tekevät viranhaltijat työskentelevät useimmiten sivistystoimen (ml. kirjasto ja 

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

 

Kuntien tuki paikallisille yhdistyksille 

Avustusten osalta ei ole tapahtunut muutoksia suhteessa vuoteen 2019. Kaikki Keski-Suomen kunnat (23) 

myöntävät järjestöille yleis- ja/tai kohdeavustuksia. Kaksi kuntaa myöntää vastikkeellista kohdeavustusta 

ainoastaan yhdelle ko. kunnassa toimivalle järjestölle. Reilussa puolessa (13) kuntia järjestöjen on 

mahdollista saada myös välirahoituslainaa hankkeille.  

Myöskään tilojen osalta ei ole tapahtunut muutoksia vuoden sisällä. Melkein kaikki kunnat (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 (20) kuntia on tarjolla erilaisia tukipalveluita järjestöille. Yleisimmät tukimuodot ovat 

viestintäapu, liikuntavälineiden lainaus ja apu tapahtumien järjestämiseen. Osassa kuntia tarjotaan myös 

kopiointia ja asiantuntija-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.  

 

 

https://www.kyt.fi/jarjestopalvelut/
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Yhteistyörakenteet ja strateginen yhteiskehittäminen  

Kaikille järjestöille avoimia tapaamisia järjestetään 12 kunnassa. Toimialakohtaisia tai tapahtumien 

suunnitteluun liittyviä tapaamisia järjestetään yhdeksässä (9) kunnassa, ja vain kahdessa (2) kunnassa 

järjestöjä ei olla kutsuttu lainkaan kokoon. Korona-aika on kuitenkin haastanut näiden järjestötapaamisten 

järjestämistä. Sama näkyy myös järjestöjen osallistamisessa hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyöhön.  

Hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyöhön liittyviin kysymyksiin saatiin vastaukset 20 kunnasta, joten ne 

eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoteen 2019. Vuoden 2020 tilanne vastaa kuitenkin paljolti vuotta 2019. 

Vain hieman yli puolet kunnista (13) ottaa järjestöt mukaan hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyöhön. 

Näissä kunnissa järjestöt pääsevät pääsääntöisesti mukaan suunnittelemaan ja tuottamaan sisältöä.  

Suunta on kuitenkin positiivinen. Niiden kuntien määrä, jotka ottavat järjestöt mukaan 

hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyön kaikkiin vaiheisiin (suunnittelusta arviointiin), on kuitenkin 

kasvanut kahdesta viiteen. Jatkossa useampikin kunta on suunnitellut ottavansa järjestöt vahvemmin 

mukaan seuraavan valtuustokauden kertomuksen laadintaan.  

 

Korona-ajan vaikutukset järjestöyhteistyöhön ja järjestöjen toimintaan  

Korona-aika on vaikuttanut yhteistyössä erityisesti siihen, että kuntien järjestämiä järjestöiltoja on jouduttu 

peruuttamaan tai niitä ei olla voitu järjestää koko vuotena. Yksi merkittävä yhteistyön muoto on kunnan ja 

järjestöjen yhdessä järjestämät tapahtumat. Kun näitä on jouduttu peruuttamaan, on samalla yhteistyökin 

vähentynyt. Vain muutamassa kunnassa korona-ajalla ei ole ollut suuria vaikutuksia järjestöyhteistyöhön.  

Korona-aika on haastanut järjestöjen toimintaa ja asettanut niille uudenlaisia vaatimuksia. Suurimmassa 

osassa kuntia järjestöt ovat joutuneet supistamaan toimintaansa koronan vaikutuksesta. Etenkään pienet 

järjestöt eivät ole toteuttaneet toimintaa. Ainakin yhdessä kunnassa on järjestöjä, jotka ovat päättäneet 

olla järjestämättä toimintaa keväällä 2021. Osassa kuntia valtakunnalliset tai alueelliset koronaohjeistukset 

ovat aiheuttaneet järjestöissä epävarmuutta, ja ne ovat kysyneet neuvoja on kunnan 

järjestöyhdyshenkilöltä. Tilanne on myös pakottanut järjestöjä ottamaan haltuun sähköisiä alustoja ja uusia 

osallistumisen tapoja.  

Korona-aika on vaikuttanut myös jossain määrin avustuksiin. Osassa kuntia kaikkia avustuksia ei olla 

maksettu, niitä on jouduttu palauttamaan tai niiden hakuun on annettu joustoa, koska järjestöt eivät ole 

voineet toteuttaa suunniteltua toimintaa. Ilahduttavaa on, että ainakin yhdessä kunnassa järjestöjen ei ole 

tarvinnut palauttaa avustuksia, vaikka toimintaa ei ole voitu toteuttaa. Vuoden 2021 osalta avustusnäkymät 

ovat positiiviset ja muutamassa kunnassa avustusten tasoa on esitetty jopa hieman korotettavan.  

Osa kunnista jakaa huolen korona-ajan pitkän aikavälin vaikutuksista yhteistyöhön ja järjestöjen toimintaan, 

ja sitä kautta myös kuntalaisten hyvinvointiin.  

 

Suosituksia yhteistyön kehittämiseksi vuodelle 2021  

Vastausten pohjalta yhdeksi yhteistyön kehittämiskohteeksi nousee järjestöjen vahvempi osallistaminen 

kunnan hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyöhön. Hyvinvointikertomusprosessi on hyvä nivoa osaksi 

kunnan muuta järjestöyhteistyön toteuttamista. Yhteistyön toteuttamisessa kannattaa hyödyntää 

esimerkiksi vuosikelloa, jonka avulla yhteistyötä voidaan toteuttaa systemaattisemmin ja 

pitkäjänteisemmin.  
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Korona-aika on nostanut esiin tarpeen pohtia tapoja, joilla kunnissa voidaan sekä toteuttaa yhteistyötä että 

tukea järjestöjen toiminnan toteuttamista ja jaksamista poikkeuksellisimmissa oloissa. Yhdessä järjestöjen 

kanssa on hyvä tarkastella, onko korona-aika nostanut esiin tarpeita yhteistyön uudenlaiselle 

toteuttamiselle. Toisaalta taas, jos kulunut vuosi on jo selkeästi nostanut esiin uudenlaisia yhteistyön tapoja 

tai käytäntöjä, kannattaa tehdä niitä näkyväksi (esim. Innokylään) kaikkien vapaasti hyödynnettäväksi.  

Yhteistyön arvioinnissa ja kehittämisessä oivia apuvälineitä ovat Järjestöpositiivisen kunnan tarkistuslista ja 

kehityskeskustelutyökalu.  

 

Lisätietoja: Anu Hätinen / KYT-järjestöpalvelut, p. 050 599 6293  

https://thl.fi/documents/966696/1449811/J%C3%A4rjest%C3%B6positiivinen-kunta-on-hyvinvoinnin-voittaja.pdf-correctedByPAVE.pdf/02b72e6e-06c3-48c6-b10f-c92dca756eb7
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/jarjestopositiivisen-kunnan-kehityskeskustelu

