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Keski-Suomen järjestöpositiivisuuden kuntatutka 2021 

 

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

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

2021 aineisto on kerätty pääsääntöisesti puhelinhaastatteluin ja osin sähköpostikyselyin Keski-Suomen 22 

kunnan viranhaltijoilta. 

Saatuja vastauksia on peilattu vuoden 2020 tietoihin. Vuonna 2021 aineistossa oli mukana teemakysymys, 

jolla selvitettiin sitä, millä tavoin päättäjät ovat tietoisia kunnan järjestöyhteistyöstä ja sen käytännöistä.  

Kuntatutkan 2021 on koonnut Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n KYT-järjestöpalvelut.  

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

 

Kaikista Keski-Suomen kunnista löytyy nyt järjestöyhteistyötä tekevä viranhaltija  

Merkittävin muutos vuoden takaiseen tilanteeseen on se, että nyt järjestöjen kanssa yhteistyötä tekeviä 

viranhaltijoita on kaikissa Keski-Suomen kunnissa. Virallisesti nimettyjä järjestöyhdyshenkilöitä on 

yhdeksässä (9) kunnassa. Heidän työnkuvaansa on kirjoitettu järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö. Määrä 

on kasvanut yhdellä vuodesta 2020. Oman työnsä ohella järjestöyhteistyötä hoitavia viranhaltijoita on 13 

kunnassa. Kahdeksassa (8) kunnassa järjestöyhteistyötä tekeviä viranhaltijoita on enemmän kuin yksi. 

Isommissa kunnissa heitä saattaa olla eri toimialoilla, jopa kahdesta seitsemään. Yhteensä heitä on yli 40. 

Järjestöyhteistyötä tekevät viranhaltijat työskentelevät useimmiten sivistystoimen sekä vapaa-aikatoimen 

vastuualueilla.  

 

Kuntien tuki paikallisille yhdistyksille säilynyt ennallaan 

Avustusten osalta ei ole tapahtunut muutoksia suhteessa vuoteen 2020. Kaikki Keski-Suomen kunnat 

myöntävät järjestöille yleis- ja/tai kohdeavustuksia. Kaksi (2) kuntaa myöntää vastikkeellista 

kohdeavustusta ainoastaan yhdelle ko. kunnassa toimivalle järjestölle. Reilu puolet kunnista (13) myöntää 

järjestöjen hankkeille välirahoituslainaa. Yksittäisissä kunnissa on jaossa tila-avustusta, latujen ylläpitoon 

tarkoitettua avustusta tai kylien kehittämisrahaa.  

Myöskään tilojen osalta ei ole tapahtunut muutoksia vuoden sisällä. Melkein kaikki kunnat (21) myöntävät 

ainakin joitain tiloja maksutta järjestöjen käyttöön. Usein kriteerinä on toiminnan kohdistuminen alle 18-

vuotiaisiin ja toiminnan avoimuus. Pelkästään maksuttomia tiloja on vain neljässä (4) kunnassa, sekä 

maksuttomia että maksullisia tiloja on 17 kunnassa ja yhdessä (1) kunnassa on pelkästään maksullisia tiloja.  

Lähes kaikissa kunnissa (20) on tarjolla erilaisia tukipalveluita järjestöille. Yleisimmät tukimuodot ovat apu 

viestintään ja tapahtumien järjestämiseen. Osa kunnista tarjoaa myös kopiointia ja asiantuntija-apua esim. 

järjestöyhdyshenkilö voi jalkautua järjestöjen tilaisuuksiin/tapahtumiin tai auttaa hankehaussa. Nämä 

tukimuodot saattavat olla hyvinkin merkittäviä järjestöjen toimintaedellytysten kannalta. Esimerkiksi 

kunnan tarjoama markkinointiapu, esiintymislava tai teltat mahdollistavat erilaisten tapahtumien 

järjestämisen ja voivat olla rahallisesti tärkeitä panoksia järjestötoimintaan.  

 

https://www.kyt.fi/jarjestopalvelut/
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Yhteistyörakenteissa ja strategisessa yhteiskehittämisessä vielä vahvistettavaa 

Kaikille järjestöille avoimia tapaamisia järjestetään 14 kunnassa. Toimialakohtaisia tai tapahtumien 

suunnitteluun liittyviä tapaamisia järjestetään seitsemässä (7) kunnassa, ja vain yhdessä (1) kunnassa 

järjestöjä ei olla kutsuttu lainkaan kokoon.  

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

Näissä kunnissa järjestöt pääsevät pääsääntöisesti mukaan suunnittelemaan ja tuottamaan sisältöä. 

Viidessä (5) kunnassa järjestöt otetaan mukaan hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyön kaikkiin vaiheisiin 

(suunnittelusta arviointiin). Kokonaisuutena tilanne ei ole muuttunut vuodesta 2020. Haasteena ovat olleet 

erityisesti koronatilanne ja pienet resurssit. Suunta on kuitenkin positiivinen. Useampikin kunta on 

suunnitellut ottavansa järjestöt vahvemmin mukaan kuluvan valtuustokauden suunnitelman laadintaan.  

 

Kunnista löytyy hyviä käytäntöjä lisätä päättäjien tietoisuutta järjestöyhteistyöstä  

Reilussa puolessa kunnista (13) oli käytössä jonkinlaisia käytäntöjä, joilla lisätään päättäjien tietoisuutta 

kunnan järjestöyhteistyöstä ja sen käytännöistä. Useimmiten sivistyslautakunta on tietoisin 

järjestöyhteistyöstä avustusten jakamisen myötä verrattuna muihin lautakuntiin. Yksittäisessä kunnassa 

järjestöyhdyshenkilö on päässyt kertomaan järjestöjen merkityksestä ja kumppanuuksista uusien 

luottamushenkilöiden koulutukseen, tai teema on ollut yleisellä tasolla esillä valtuustoseminaarissa.  

Osassa kunnista on erilaisia foorumeja päättäjien ja järjestöjen kohtaamiseen, esim. kunnan 

koollekutsumaan järjestöiltaan on kutsuttu päättäjiä mukaan. Järjestöjä on myös kannustettu kutsumaan 

päättäjiä omiin tilaisuuksiinsa. Muutamissa kunnissa tieto järjestöyhteistyöstä välittyy heille mm. 

kuntatiedotteiden, keskeisten strategisten asiakirjojen, tapahtumayhteistyön ja hankkeiden kautta. Pienissä 

kunnissa usea päättäjä on itse mukana järjestötoiminnassa.  

 

Yhteistyön kehittäminen yhteistyörakenteiden ja käytäntöjen avulla tärkeää vuonna 2022 

Yhdeksi yhteistyön kehittämiskohteeksi nousee järjestöyhteistyön vahvistaminen yhteistyörakenteiden 

avulla. Kaikille järjestöille suunnattuja avoimia tapaamisia on suositeltavaa järjestää vähintään kerran 

vuodessa. Näitä tapaamisia voi teemoitella ja näin osallistaa järjestöjä esim. hyvinvointi- ja 

turvallisuussuunnitteluun tai kuntastrategian päivittämiseen. Ensi vuonna on erityisen tärkeää käydä 

järjestöjen kanssa yhteistä keskustelua hyvinvointialueen muodostumiseen liittyvistä asioista ja siitä, 

millaisia vaikutuksia sillä on järjestöyhteistyöhön.  

Näihin järjestötapaamisiin on hyvä kutsua mukaan myös kunnan päättäjät. Tämä on yksi oiva keino lisätä 

päättäjien tietoisuutta kunnan järjestöyhteistyöstä ja sen käytännöistä. Samalla mahdollistuu luontevalla 

tavalla päättäjien ja järjestöjen tutustuminen, vuoropuhelu ja yhteinen kunta-järjestöyhteistyön 

kehittäminen.  

Yhteistyön arvioinnissa ja kehittämisessä oivia apuvälineitä ovat Järjestöpositiivisen kunnan tarkistuslista ja 

kehityskeskustelutyökalu sekä maakunnallinen järjestöyhteistyön toimintamalli.  

 

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
https://hyvaks.fi/jarjestot

