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1. Lukijalle 

  

Järjestöillä ja kunnilla on yhteinen tavoite: ihmisten hyvinvointi, joka syntyy arjessa ja 

lähiyhteisöissä. Tähän käsikirjaan on koottu perustietoa Etelä-Pohjanmaan kuntien 

järjestöyhteistyöstä. Tavoitteena on avata toimintamalleja, kuvata ja selkeyttää 

kuntien ja järjestöjen yhteistyötä sekä sen periaatteita. Käsikirja on suunnattu kunnissa 

toimiville työntekijöille sekä järjestöjen toimijoille yhteistyötapojen kirkastamiseksi. 

Tarkoituksena on, että yhteistyön tavat ovat yhtenäisemmät kunnasta riippumatta. 

Käsikirjassa on käytetty mallina Pohjois-Pohjanmaan Järjestörakenne -hankkeen 

tuotoksia. Käsitteellä ”järjestö” tarkoitetaan tässä käsikirjassa kaikkia Etelä-

Pohjanmaalla rekisteröityjä yhdistyksiä, yhteisöjä ja järjestöjä. Käsikirjan sisältö 

tarkistetaan ja päivitetään vuosittain kuntien järjestöyhdyshenkilöiden ja Etelä-

Pohjanmaan Järjestöneuvoston yhteistyönä. 

Kuntajärjestöyhteistyön käsikirjan tarve on noussut järjestöyhdyshenkilöverkostolta 

sekä kevään 2021 aikana järjestettyjen virtuaalisten kumppanuuspöytien 

keskusteluista, joissa teemana oli järjestöystävällinen kunta. Käsikirjaa on valmistellut 

järjestöyhdyshenkilöistä, järjestötoimijoista ja kokemusasiantuntijoista koostuva 

työryhmä yhdessä Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyshuollon uudistusta edistävien 

hankkeiden kanssa. Käsikirja on ollut lausuntokierroksella Etelä-Pohjanmaan 

Järjestöneuvostossa, Leader-toimintaryhmissä sekä kuntien 

järjestöyhdyshenkilöverkostossa. Käsikirja julkaistiin 2.11.2021 Tiedolla, taidolla, 

tunteella – tapahtumassa ja osallistujat valitsivat lausuntokierroksella tulleista 

nimiehdotuksista käsikirjalle nimen: Kunta ja järjestöt kumppaneina - Yhdessä arjen 

hyvinvointia tuottamassa. 

 

 

  

Yhteistyöllä on mahdollista lisätä kuntalaisten osallisuutta, mikä 

osaltaan parantaa kuntien päätöksenteon laatua.  

Toivomme, että käsikirja auttaa vahvistamaan järjestöjen ja kuntien 

yhteistyötä!  

Käsikirjan työryhmän jäsenet 2021 

 



3 
 

2. Käsitteiden määrittely 

 

Yhdistys on luonnollisten henkilöiden (ihmisten) tai oikeuskelpoisten 

yhteisöjen (esimerkiksi rekisteröityjen yhdistysten, osakeyhtiöiden tai 

kuntien) tai molempien jotakin tiettyä tarkoitusta varten perustama 

organisaatio. Yhdistyksen toiminnan perustana ovat yhdistyslaki ja 

yhdistyksen säännöt. Yhdistyksellä on oltava säännöt, jotta se voidaan 

rekisteröidä eli merkitä yhdistysrekisteriin. Rekisteröityminen virallistaa toiminnan.  

Yleishyödyllinen yhdistys on tuloverolain 22 §:n mukaan yleishyödyllinen, jos  

 se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, 

siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä 

 sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin 

 se ei tuota toiminnallaan siihen osallistuville taloudellista 

etuutta osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista 

suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.  

 

Järjestö on ihmisten tai yhteisöjen tiettyä tarkoitusta varten muodostama 

yhteenliittymä. Erilaisia järjestöjä onkin hyvin moneen eri tarkoitukseen. 

Puolueet ovat yksi esimerkki järjestöistä, joilla on hyvin vakiintunut asema 

ja tarkoitus. Muita yhteiskunnallisesti merkittäviä järjestöjä ovat muun 

muassa työmarkkinajärjestöt, sosiaali- ja terveysjärjestöt, nuorisojärjestöt 

ja opiskelijajärjestöt. 

Säätiön tarkoitus on kerätä ja jakaa varoja yhteishyödyllisiin 

tarkoituksiin. Ne jakavat apurahoja ja avustuksia, joilla ne tukevat 

esimerkiksi tiedettä, taidetta ja kulttuuria. Ne voivat myös auttaa 

ylläpitämään laitoksia, kuten museoita, oppilaitoksia tai sairaaloita. Osa 

säätiöistä voi myös tuottaa itse palveluita, niitä kutsutaan toiminnallisiksi 

säätiöiksi.  

 

Yhdistyslaki (26.5.1989/503) 

Loimu, Kari. Yhdistystoiminnan käsikirja (2013) 

Yhdistyksellä tulee olla 

 vähintään kolme 
jäsentä 

 aatteellinen tarkoitus 

 pysyvää toimintaa 

Säätiöiden toiminta  
ei tähtää  

taloudellisen voiton 
tuottamiseen 

Kolme määrettä tulee 
täyttyä yhtäaikaisesti  
jotta yhteisöä voidaan pitää 
yleishyödyllisenä 

Tarkoitus, jota varten 
järjestö on perustettu, voi 
olla mikä tahansa, kunhan 
se toimii lain puitteissa 
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Sote-säätiöitä 

Etelä-

Pohjanmaalla 

(YTJ 8/2019)  

5 

Järjestömuotoiset terveyspalvelujen 

tuottajat Etelä-Pohjanmaalla vuonna 

2020 

11 järjestöä 

11 toimintayksikköä 
Järjestömuotoisten tuottajien sosiaali-, varhaiskasvatus-  

ja terveyspalvelut vuonna 2020, SOSTE 2021 

Järjestömuotoiset sosiaali- ja 

varhaiskasvatuspalvelujen tuottajat 

Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2020 

32 järjestöä 

68 toimintayksikköä 
Järjestömuotoisten tuottajien sosiaali-, varhaiskasvatus 

- ja terveyspalvelut vuonna 2020, SOSTE 2021 

3. Järjestöjen tarjoama apu ja tuki 

Järjestöt edistävät hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta. Järjestöt 

tavoittavat kohderyhmiä, jotka muuten jäävät helposti palveluiden ulkopuolelle. 

Järjestöjen tuottamien kansalaislähtöisten toimintojen avulla muodostetaan 

saumattomia palvelupolkuja. Järjestöillä on vahva rooli ennaltaehkäisyssä, kriisityössä 

sekä muutoksista selviämisessä. Etelä-Pohjanmaalla on patentti- ja rekisterihallituksen 

tilastojen mukaan kaikkiaan 4082 rekisteröityä yhdistystä (www.prh.fi).  

 

  

 

 

 

Järjestön toiminnalla ei saa tehdä kunnalle lakisääteisesti kuuluvia tehtäviä. 

Yleishyödyllisyys arvioidaan sekä sääntöjen, että tosiasiallisen toiminnan 

perusteella. Tällöin sekä sääntöjen että tosiasiallisen toiminnan on täytettävä 

yleishyödyllisyyden edellytykset. Yleishyödyllisyysratkaisu on verovuosikohtainen ja 

koskee sitä verovuotta, jonka verotuksen toimittamisesta kulloinkin on kyse. Ratkaisu 

yhteisön yleishyödyllisyydestä arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 

Katso www.vero.fi - Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille 

 

Rekisteröidyt yhdistykset 
(PRH 4/2021) 

Etelä-
Pohjanmaa 

Alajärvi 214 

Alavus 257 

Evijärvi 80 

Ilmajoki 197 

Isojoki 67 

Isokyrö 121 

Karijoki 41 

Kauhajoki 292 

Kauhava 375 

Kuortane 95 

Kurikka 431 

Lappajärvi 97 

Lapua 254 

Seinäjoki 1115 

Soini 67 

Teuva 116 

Vimpeli 91 

Ähtäri 172 

Yhteensä 4 082 

Järjestöt ovat kunnille tärkeä kumppani  

Järjestöbarometri 2021, SOSTE 

http://www.prh.fi/
http://www.vero.fi/
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3.1. Järjestöjen toiminnan monimuotoisuus 

 

Järjestöjen toiminnot voivat olla paikallisia, kunnallisia, seutukunnallisia, 

maakunnallisia tai maakuntarajat ylittäviä. Järjestöt tarjoavat tukea arkeen ja eri 

elämäntilanteisiin sekä auttavat kriisistä selviytymiseen ja niihin sopeutumisessa. Se voi 

olla harrastus- ja osallistumismahdollisuuksia, käytännön apua arkeen. Erilaisia 

järjestöjen tarjoamia tukimuotoja on paljon ja hyvinkin erilaisia toisiinsa nähden. 

Matalan kynnyksen toimintaa, neuvontatyötä on useiden eri järjestöjen kautta tarjolla, 

samoin vertaistukitoimintaa ja tukihenkilötoimintaa. Etsivää työtä tehdään 

kohdennetusti nuorison, ikäihmisten tai syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden 

parissa. Kriisiauttaminen, kotoutumisen tuki sekä perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyö 

muodostavat oman erityisosaamisen alueen. Pelastus- ja turvallisuusalan koulutuksia ja 

muita turvallisuuden ylläpitämiseen liittyviä palveluja. Yleishyödylliset sosiaali- ja 

terveyspalvelut kuuluvat myös yhtenä osa-alueena avun tarjoajien sektoriin. Äkillisessä 

elämäntilanteen muutoksessa (sairastuminen, läheisen menetys, trauma, taloudellinen 

kriisi tms.) sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan ohjata asiakkaita järjestösektorin 

tarjoamien tuen ja palveluiden piiriin. 

Eläkeläis -, veteraani- ja vanhustyön järjestöt Neuvonta- ja harrastusjärjestöt 

Kulttuurijärjestöt Opinto-, sivistys- ja kansanvalistusjärjestöt 

Kylä- ja asukastoiminnan järjestöt Palvelu- ja pelastusjärjestöt 

Lasten, nuorten ja perheiden järjestöt Sosiaalihuollon, työllistämisen ja työttömien järjestöt 

Maaseudun kehittämisjärjestöt Terveys-, potilas- ja omaisjärjestöt 

Mielenterveys- ja päihdejärjestöt Urheilu- ja liikuntajärjestöt 

Monialajärjestöt ja muut järjestöt Vammaisjärjestöt 

 

Yllä olevat Patentti- ja rekisterihallituksen järjestökategoriat ovat myös Etelä-Pohjanmaan Järjestöneuvostossa 

Etsi oman kuntasi 

järjestöt 

Järjestöistä löydät apukäsiä 

ja asiantuntemusta! 
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3.2. Järjestöjen ammatillinen ja kokemuksellinen 

tieto 

Hyvinvointikertomus kokoaa tietoa kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta. Tiedon 

kokoamisessa ovat mukana myös järjestöt. Laaja hyvinvointikertomus tehdään 

valtuustokausittain hyvinvointipolitiikan johtamisen, suunnittelun, seurannan, 

arvioinnin ja raportoinnin työvälineeksi. Se auttaa tiivistämään eri alojen 

asiantuntijoiden näkemykset ja yhteiset tavoitteet. Kertomuksen tavoitteita ja 

toimenpiteitä tarkennetaan vuosittain. Järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävä 

toiminta on tärkeä osa kunnan hyvinvointijohtamista. Järjestötoiminnan merkitys 

kunnassa voidaan tunnistaa, kun kartoitetaan olemassa oleva järjestölähtöinen 

toiminta. Järjestöiltä kerätään tietoa järjestötietoraporttiin, joka on alueellisen 

hyvinvointikertomuksen liitteenä.    

Asiakasnäkökulma on tärkeässä roolissa palveluiden kehittämisessä.  Asiakasraadit ovat 

yksi keino. Etelä-Pohjanmaalla on 14 erilaista asiakasraatia. Asiakasraatien 

kokoonpanoissa on yksittäisten kuntalaisten lisäksi järjestöjen edustajia. Järjestöjen 

edustajia on myös kuntien lakisääteisissä vammais- ja vanhusneuvostoissa ja 

nuorisovaltuustoissa.  

Kokemustieto, eri elämäntilanteen, sairauden tai vamman kokeneelta on yhtä 

tärkeää kuin ammattilaisen tuottama kokemustieto ja tutkittu tieto. Kokemustieto 

tarjotaan jatkossa paremmin ammattilaisten, oppilaitosten kuin myös asukkaiden 

käyttöön. Täydennys- ja muuntokoulutuksilla koulutettujen kokemusosaajien resurssit 

on laajemmin käytettävissä. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kokemusasiantuntijat 

sekä järjestötaustaiset kokemustoimijat on jatkossa tilattavissa ”yhden luukun takaa”: 

www.epshp.fi/ammattilaiselle_ja_opiskelijalle/koulutus/voimaa_arkeen/kokemusasiantuntija 

 

 

 

  

http://www.epshp.fi/ammattilaiselle_ja_opiskelijalle/koulutus/voimaa_arkeen/kokemusasiantuntija
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3.3. Etelä-Pohjanmaan Järjestöneuvosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä rakentavana toimielimenä Järjestöneuvosto: 

 

 Toimii yhteistyötahona järjestöjen ja julkishallinnon organisaatioiden välillä: 

työryhmän ensisijainen ja tärkein tehtävä on saada eri toimintasektorien 

toimijat kohtaamaan yhteisen tavoitetyön parissa. 

 

 Kerää järjestötietoa ja tuo järjestöjen osaamisen ja kokemustiedon 

strategioiden ja ohjelmien valmisteluun, sekä julkisten palveluiden ja 

rakenteiden kehittämiseen Etelä-Pohjanmaalla. 

 

 Valmistelee ja toteuttaa järjestöjen keskinäistä, että järjestöjen ja julkisen 

sektorin välistä yhteistyötä edistäviä tilaisuuksia ja muita toimenpiteitä.  

 

 Antaa lausuntoja sekä tekee aloitteita ja esityksiä julkishallinnon 

organisaatioille tuoden tarvittaessa esille järjestöjen ja niiden jäsenten 

tarpeita. 

 

 Erityistehtävänä on varmistaa Järjestöneuvoston toimintaedellytykset ja 

 kiinnittyminen koko toiminta-alueen kattavaan julkiseen organisaatioon. 

Kokoonpanoon kuuluu järjestöedustajien (14 jäsentä ja 14 varajäsentä) lisäksi julkisen 

sektorin edustajina hyvinvointialueen valmistelusta, maakuntaliitosta ja kunnan 

edustajat (järjestöyhdyshenkilöt) sekä heidän varajäsenensä. Lisätietoja 

Järjestöneuvostosta osoitteesta www.jtalo.fi/jarjestoneuvosto/ 

  

järjestöjen keskinäistä sekä 
järjestöjen ja julkisen 

toimijan yhteistyötä 

järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan 
eri toimijoiden roolia maakunnan sekä 
tulevan hyvinvointialueen yhteisen 

tulevaisuuden suunnittelussa 

asukkaiden osallisuutta 
ja yhteisöjen 
toimivuutta toiminta-

alueella 

VAHVISTAA VAHVISTAA EDISTÄÄ 
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4. Kuntien mahdollisuudet tukea järjestöjä 

 

Kunnan toimintaa ohjaavat sekä valtiotasolta tulevat lait ja säädökset että kunnan 

sisällä päätettävät strategiat ja suunnitelmat. Perustuslaissa (731/1999) käytetään 

käsitettä osallistumisen oikeus. Kuntalaissa (410/2015) säädetään kuntalaisen 

mahdollisuudesta osallistua palveluja koskevaan päätöksentekoon niiden suunnittelu-, 

valmistelu-, päätös- ja toimeenpanovaiheessa. Kuntaan on perustettava ainakin 

seuraavat lakiin perustuvat osallistumisryhmät: nuorisovaltuusto tai vastaava 

vaikuttajaryhmä, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto.  Asukkaiden ja asiakkaiden sekä 

potilaiden oikeudesta osallistumiseen on säädetty lisäksi sosiaalihuoltolaissa 

(1301/2014), laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) ja 

laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) ja useissa erityislaeissa. 

 

Kunnilla on erilaisia tapoja tukea kuntalaisten ja järjestöjen osallisuutta. Kunnat 

myöntävät järjestöavustuksia ja kehittämisrahaa tai järjestötuki voi myös perustua 

ostopalveluihin ja kumppanuussopimuksiin. Tilatuet ovat yksi merkittävimmistä kuntien 

järjestötukimuodoista. 

 

Seuraavassa esitellään toimintamalli, jossa kunta kutsuu eri yhdistykset koolle 

kuulemaan avustuskäytänteistä.  

 

4.1. Yhdistysilta – toimintamalli 

 

Aika:  Tilaisuuden kesto kaksi tuntia, ajankohta ennen avustusten haun käynnistymistä 

Paikka: Teams, hybridi tai livetapaaminen 

Tavoite: Kertoa kunnan avustuskäytänteistä, avustusten hakemisesta ja maksatuksesta 

Kohderyhmä: kunnan alueella toimivat yhdistykset 

Yhdistysillan jälkeen saimme ennätysmäärän hakemuksia, 

hakemuksissa oli tarvittavat liitteet mukana ja hakemukset 

saapuivat määräajassa (kunnan järjestöyhdyshenkilö) 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=kuntalaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=sosiaalihuoltolaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=sosiaalihuollon%20asiakkaan%20asema%20ja%20oikeus
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=potilaan%20n%20asema%20ja%20oikeus
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Kohdeavustukset 

Myönnetään kertaluontoisen tapahtuman tai 

toiminnan järjestämiseen, koulutukseen, 

kuljetuskustannuksiin, asiantuntijapalkkioihin, 

harrastustoimintaa palvelevan erityiskaluston 

hankkimiskustannuksiin, tutkimustyöhön, uusien 

työmuotojen kokeilemiseen sekä erilaisten 

tallenteiden tekemiseen. 

 

Kohdeavustusta myönnetään ainoastaan kyseisenä 

vuonna toteutettaviin hankkeisiin ja samaa 

tarkoitusta varten ainoastaan yhdelle hakijataholle 

kerrallaan. Kohdeavustuksen käyttötarkoitusta ei 

voi muuttaa jälkikäteen. 

Kylien kehittämisraha 

Kehittämisrahalla voidaan tukea ja avustaa kylien hankkeita, pieniä investointeja 

sekä toimintoja, jotka 

 lisäävät kunnan sekä kylien elinvoimaa ja vetovoimaisuutta 

 edistävät harrastus-, liikunta-, kulttuuri- ja virkistystoimintaa  

 edistävät elinolosuhteita ja mahdollisuuksia kylillä asumiseen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yleisavustukset 

 

Myönnetään hakijan 

esittämän 

toimintasuunnitelman 

mukaisen toiminnan 

tukemiseen tai toiminnan 

aloittamisesta aiheutuviin 

kustannuksiin. Yleisavustusta 

ei myönnetä toimitilojen 

ylläpitokustannuksiin. 

Kylien kehittämisrahan jakoperusteet 

 

 Painopiste on asuinympäristön ja asukasviihtyvyyteen liittyvissä hankkeissa  

 Hakijana on oltava kyläyhdistys, osuuskunta, kylässä toimiva yhdistys tai 

niiden yhteenliittymä.  

 Mikäli tukikelpoisten hankkeiden loppusumma ylittää käytettävissä olevan 

määrärahan, tukea pienennetään hakemusten suhteessa.  

 Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaisesti.  

 Tukea ei myönnetä yksityisteiden kunnossapitoon tai perusparannukseen. 

Ota selvää oman kuntasi 

avustuskäytännöistä 
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Avustusten maksatus 

 

 Avustuksen myöntämisestä ilmoitetaan saajalle sähköpostilla. 

 Yleisavustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille vuosittain  

 Kohdeavustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille jälkikäteen kuitteja ja 

avustuksen käyttöä koskevaa selvitystä vastaan (tapahtumatuotannon osalta 

mm. tilaisuuden osanottajamäärä). 

 Avustuksen saajan on toimitettava tiedot maksajalle viipymättä kustannusten 

toteutumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään vuoden viimeiseen arkipäivään 

mennessä. 

 Tositteiden toimittamisesta ei muistuteta erikseen, eikä myöhästyneitä 

selvityksiä hyväksytä. 

 

Jakamatta jäävä määräraha 

 

 Kunta voi julistaa mahdollisesti jakamatta jäävät avustussummat uudelleen 

haettavaksi ja jaettavaksi kohdeavustuksina. 

Avustuksien hakeminen  
 

 Sähköinen hakulomake 

 Hakemukset julkaistaan kunnan verkkosivujen etusivulla uutiset osiossa. 

 Muista määräaika! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilman kunnan antamia maksuttomia tiloja 

toimintamme ei olisi mahdollista. 

(järjestötoimija) 
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4.2. Järjestöystävällisen kunnan kriteerit 

 

 

1. Osallisuutta tukeva kunta mahdollistaa aktiivisen osallistumisen mm. lakisääteisten 

elimien (nuorisovaltuustot sekä vanhus- ja vammaisneuvostot), asiakasraatien ja 

palautejärjestelmien avulla. Asukkaiden osallisuutta lisäävät myös järjestöyhteistyön 

toimintatavat, järjestöjen toimintaedellytysten tukeminen ja kokemustiedon 

hyödyntäminen.   

2. Kumppanuuteen panostava kunta tunnistaa ja tunnustaa järjestöt tasavertaisina 

kumppaneina: kirjaamalla järjestökentän (eri alojen järjestöt) ja järjestötoiminnan 

moninaisuuden (vapaaehtoistoiminta, ammatillinen toiminta ja palvelutuotanto) 

toimintaa ohjaaviin asiakirjoihinsa sekä laatimalla käytännöt kumppanuuden 

toteutumiselle. 
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Parhaiten järjestöihin liittyvät asiat saadaan mukaan kunnan asiakirjoihin, kun kunta 

laatii niitä yhdessä kuntalaisten ja järjestöjen kanssa. Kunnan toimintaa ohjaavia 

asiakirjoja ovat esim. kuntastrategia, toiminta- ja taloussuunnitelma, 

hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sekä erilaiset ohjelmat. Kumppanuutta tukevat 

alueen järjestöyhteistyön rakenteet, kuten Järjestöneuvosto ja Kumppanuuspöytä -

toimintamalli (ks. www.kylille.net) 

 

 

 

3. Toimiva yhteistyö vaatii sujuvaa ammattimaista yhteydenpitoa. Etelä-Pohjanmaan 

jokaiseen 18 kuntaan on nimetty järjestöyhdyshenkilö. Järjestöyhdyshenkilö on kunnan 

työntekijä, jonka työnkuvaan kuuluu kunnassa toimivien järjestöjen kanssa tehtävä 

yhteistyö ja järjestöyhteistyön koordinointi. Järjestöyhdyshenkilö kutsuu järjestöt 

säännöllisesti koolle keskustelemaan asukkaiden hyvinvoinnista sekä järjestötoiminnan 

mahdollisuuksista ja haasteista.  

4. Yleishyödylliseen, kaikille avoimeen ja maksuttomaan toimintaan kunnan tulisi 

tarjota tiloja järjestöjen käyttöön maksutta. Järjestöt kokevat tärkeäksi, että 

järjestöjen käytössä olevat tilat ovat listattuina ja helposti löydettävissä kunnan 

nettisivuilta.  

5. Järjestötoimintaa tukeva kunta maksaa järjestöavustuksia, joiden avulla pienetkin 

järjestöt voivat keskittyä perustehtäväänsä varainhankinnan sijaan. 

6. Järjestöystävällinen kunta kerää ja hyödyntää asukkaiden kokemuksia palveluidensa 

suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Kysymällä kokemuksia järjestöiltä 

saadaan tietoa palveluista myös niiden asukkaiden osalta, jotka eivät itse vastaa 

kyselyihin tai osallistu kunnan järjestämiin tapahtumiin. 

7. Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävä kunta viestii järjestötoiminnasta 

mahdollistaen näin asukkaidensa osallistumisen heidän hyvinvointiaan tukevaan 

toimintaan. Järjestötoimintaan liittyvät tiedot on kunnan nettisivuilla helposti 

löydettävissä. 

 

tietokatkokset vähenevät, 

koordinaatio paranee 

Miten järjestöystävällinen 

oma kuntasi on?  

http://www.kylille.net/
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5. Kuntien ja järjestöjen tiedonkulku ja 

viestintä 

  

Järjestöjen tapahtumista ilmoittaminen oman kunnan verkkosivuilla ja Etelä-

Pohjanmaan tapahtumakalenterissa  

Tapahtumista tiedottaminen on tärkeä osa kunnan ja järjestöjen välisessä yhteistyössä. 

Kunnan viranhaltijat voivat paremmin ohjata asiakkaita järjestöjen tapahtumiin, kun 

niistä on tiedotettu. Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenteri www.epkalenteri.fi 

 

 

 

 

 

Ajan tasalla olevat yhteystiedot  

Järjestöjen tulee huolehtia ajan tasalla olevat yhteystiedot kunnan verkkosivuille ja 

kirjaamoon sekä järjestöyhdyshenkilölle. Järjestöjen tulee huolehtia myös muille 

yhteistyökumppaneille, sekä muille paikkakunnalla toimiville yhdistyksille 

yhteystiedoissa tapahtuneet muutokset, esim. puheenjohtajan ja sihteerin vaihdokset. 

 

Yhteinen sähköpostiosoite järjestölle 

Sähköpostiosoite järjestön nimellä varmistaa, että yhteydenotot onnistuvat 

henkilövaihdoksista huolimatta. 

 

Kuntien verkkosivuilla tietoa järjestöyhdyshenkilöstä ja maksuttomista tiloista  

Yhdistykset kokevat tärkeäksi, että järjestöjen käytössä olevat tilat ovat listattuina ja 

helposti löydettävissä kunnan nettisivuilta. 

 

 

  

Välty päällekkäisiltä 

tapahtumilta 

Päivitäthän yhteystietosi! 

Se helpottaa molemminpuolista 

tiedottamista ja viestintää. 

Löytyykö järjestöyhdyshenkilö 

kuntasi verkkosivuilta? 

https://www.epkalenteri.fi/
https://www.epkalenteri.fi/
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6. Kutsu järjestö kumppaniksi 

 

Kumppanuuspöytä - toimintamalli on käytössä koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Siinä 

yhteiskunnan eri sektoreiden toimijat kokoontuvat ideoimaan ja suunnittelemaan 

yhteisen teeman äärelle. Kumppanuuspöytä on asioiden valmistelun työkalu parempien 

päätösten tekemiseksi. Se on kanava, jossa asukkaiden sekä muiden toimijoiden 

kokemuksen ja äänen avulla voidaan tunnistaa ilmiöitä ja haasteita sekä hakea niihin 

ratkaisuja. Kumppanuuspöytiä järjestetään säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. 

Koollekutsujana toimii kunta ja järjestäjinä kuntien nimeämät järjestöyhdyshenkilöt 

yhdessä Leader -toimintaryhmien kanssa. Kumppanuuspöytien muistiot löytyvät kuntien 

verkkosivuilta sekä osoitteesta www.kylille.net 

 

 

 

http://www.kylille.net/

