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Järjestöystävällinen kunta 

1. mahdollistaa asukkaiden aktiivisen osallistumisen

2. tunnistaa ja tunnustaa järjestöt tasavertaisina kumppaneina

3. nimeää järjestöyhdyshenkilön ja kutsuu järjestöt säännöllisesti koolle

4. tarjoaa järjestöjen käyttöön maksuttomia tiloja

5. maksaa järjestöavustuksia

6. kerää ja hyödyntää asukkaiden kokemuksia palveluissaan

7. viestii järjestötoiminnasta asukkaille

• Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne-hankkeen Järjestöystävällinen kunta 
toimintamallia on hyödynnetty myös Etelä-Pohjanmaan kunta-
järjestöyhteistyön kehittämistyössä



Järjestöyhteistyön suositus

• Pohjois-Pohjanmaalla toimii maakunnallinen järjestöneuvottelukunta, joka on yksi 
Pohjois-Pohjanmaan liiton toimielimistä 

• Järjestöneuvottelukunta on vuonna 2019 laatinut järjestöyhteistyön suosituksen 
maakunnan kunnille: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/wp-
content/uploads/2021/04/Jarjestoyhteistyon-suositus-kunnille-2019.pdf

• Suositus koostuu neljästä teesistä, niiden tarkennuksista sekä taustamateriaalista:

• Järjestöyhdyshenkilö osaksi kunnan arkea

• Kunnan tilat asukkaista koostuvien järjestöjen käyttöön

• Järjestöavustukset sijoituksena hyvinvointiin ja elinvoimaan

• Järjestöt voimavarana kunnan hyvinvointityössä

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2021/04/Jarjestoyhteistyon-suositus-kunnille-2019.pdf


Kunnan järjestöyhdyshenkilö

• ”Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta suosittaa, että kuntaan nimetään 
järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä vastaava järjestöyhdyshenkilö, jonka 
työtehtävät ja roolit sekä työhön varattu aika on kirjallisesti määritelty. 
Järjestöyhdyshenkilön tehtävä kannattaa kiinnittää kunnan organisaatioon ja 
antaa hänelle mandaatti järjestöjen kanssa toimimiseen sekä järjestöjä koskevien 
asioiden eteenpäin viemiseen kunnassa.” (https://www.pohjois-
pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2021/04/Jarjestoyhteistyon-suositus-kunnille-
2019.pdf)

• Järjestöyhdyshenkilö toimii järjestöasioiden esillä pitäjänä kunnassa ja järjestöjen 
keskinäisen sekä kunnan ja järjestöjen välisen yhteistyön edistäjänä

• Järjestöyhdyshenkilön toimenkuva on kuvattu toimintamalliksi Innokylään: 
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/jarjestoyhdyshenkilon-toimenkuva

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2021/04/Jarjestoyhteistyon-suositus-kunnille-2019.pdf
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/jarjestoyhdyshenkilon-toimenkuva


Yhdistysyhteistyöasiakirja

• Yhdistysyhteistyöasiakirjassa sovitaan pelisäännöt kunnan sekä järjestöjen ja 
yhdistysten yhteistyölle

• Yhdistysyhteistyöasiakirja työstetään kunnassa yhdessä järjestöjen ja yhdistysten 
kanssa ja sitä päivitetään yhdessä vähintään valtuustokausittain

• Yhdistysyhteistyöasiakirja on kuvattu toimintamalliksi Innokylään: 
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/yhdistysyhteistyoasiakirja-kunnassa

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/yhdistysyhteistyoasiakirja-kunnassa


Järjestöyhteistyön opas

• Pohjois-Pohjanmaalla kuntien järjestöyhteistyön tueksi on koottu toimintamalleja 
vuonna 2020 ilmestyneeseen järjestöyhteistyön oppaaseen: 
https://www.ihimiset.fi/assets/files/sites/8/2017/06/J%C3%A4rjest%C3%B6yhtei
sty%C3%B6n-opas-kunnille.pdf

• Oppaasta löytyy tietoa mm. seuraavista asioista:

• Järjestöystävällinen kunta ja maakunta 

• Kuntien järjestöyhteistyön kartoitus 

• Yhdistysyhteistyöasiakirja kunnassa 

• Järjestöyhdyshenkilön toimenkuva 

• Yhdistysilta 

• Yhdistystoimintaan liittyvä tieto kunnan nettisivuilla 

• Järjestöjen huomioiminen kuntien hyvinvointityössä

https://www.ihimiset.fi/assets/files/sites/8/2017/06/J%C3%A4rjest%C3%B6yhteisty%C3%B6n-opas-kunnille.pdf


Kumppanuuspöydät
osallisuuden mahdollistajana



Etelä-Pohjanmaa

Yhdessä enemmän hyvinvointia kuntalaisille

Seinäjoki

Kuortane

Ähtäri, Soini

Evijärvi, Kauhava

Alavus

Kauhajoki, Karijoki, Isojoki, Teuva

Kurikka

Lapua

Ilmajoki

Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli Isokyrö



Etelä-Pohjanmaa

ONNISTUMISIA
• Mahdollisuus yhdenvertaiseen osallistumiseen

• Molemminpuolista tunnustamista tasavertaisena kumppanina

• Järjestöyhdyshenkilöt yhteistyön avaimina 

• Kumppanuuspöydät muistetaan, yhteistyö ja yhteydenottojen määrä on kasvanut

• Kumppanuuspöytiä jatketaan säännöllisesti painotuksia vaihdellen kentän tarpeen mukaisesti

• Yhteiset tapaamiset ja keskustelut ovat ainoa keino hyvinvoinnin turvaamiseksi kaikilla tasoilla  

OPITTUA
• Yhdistykset kuntien tapahtumakalenteriin ja maakunnalliseen Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenteriin

• Maksuttomista kokoustiloista heikosti tietoa

• Suunnittelussa ennakoinnin tärkeys

• Suositus: jokainen yhdistys perustaa yhteisen sähköpostiosoitteen

KEHITETTÄVÄÄ
• Asukkaiden ja palvelujenkäyttäjien kokemuksen hyödyntäminen kunnan palveluissa systemaattisemmaksi

• Järjestöavustusten hakuajankohtien ja ehtojen kirjavuus

• Tarve kuntien ja järjestöjen välisen yhteistyön vahvistamiselle ja kirkastamiselle



Etelä-Pohjanmaa

Kuntajohtajafoorumi 26.1.2021 Kumppanuuspöydät 

Etelä-Pohjanmaan kuntien järjestöystävällisyys 2021 kevät



Etelä-Pohjanmaa

Nyt on sinun vuorosi

Keskustelupalstalla olevien linkkien kautta pääset 

1) Arvioimaan oman kuntasi järjestöystävällisyyttä: 
• mahdollistaa asukkaiden aktiivisen osallistumisen
• tunnistaa ja tunnustaa järjestöt tasavertaisina kumppaneina
• nimeää järjestöyhdyshenkilön ja kutsuu järjestöt säännöllisesti koolle
• tarjoaa järjestöjen käyttöön maksuttomia tiloja
• maksaa järjestöavustuksia
• kerää ja hyödyntää asukkaiden kokemuksia palveluissaan
• viestii järjestötoiminnasta asukkaille

2) Tarkastelemaan vastausten yhteenvetoa



Järjestöystävällinen kunta tehdään yhdessä

Kiitos


