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Yhdistysohjelmien kehittäminen alkoi vuonna 2011

• Kolmas sektori maaseutukunnissa by Ritva Pihlaja (2010)

• Yhdistysten ja järjestöjen rooli vs. odotukset

• Kuntien (ja seurakuntien) suhde 3. sektoriin arvioimatta

• Osallisuuskeskustelu ja kuntalaki

• Esikuvana Keski-Uusimaan Kuuma-kuntien järjestöstrategia

• Paras, Maku, Sote…

• Sopivia sattumia…



oKunta palvelukoneena
▪ Tehokas, luotettava, 

hyvinvointipalveluista huolehtiva 
organisaatio

oKunta demokratia-alustana
▪ Moniarvoinen, asukkaiden paikallista 

itsehallintoa toteuttava väline

oKunta elinvoiman kehittäjänä
▪ Kytkee yhteen kunnan organisaation 

ja paikallisyhteisöjen etujen 
valvonnan



 Kansalaisnäkökulman 
vahvistaminen – asiantuntijuus, 
vaikuttaminen ja osallisuus

 Yhdistystoiminnan ja 
yhteisöllisyyden vahvistuminen

 Palveluyhteistyö

 Kuntalaisten hyvinvointi

Vol I: Yhdistysohjelma tavoitteellisena työkaluna



1. Tilannekuva, missä ollaan nyt?

2. Tulevaisuudennäkymiä?

3. Mitä tehdään? Toimenpide-ehdotuksia?

Yhdistyksille, viranhaltijoille, luottamushenkilöille:

❑ Webropol-kyselyitä

❑ Haastatteluja

❑ Kylä- ja yhdistysiltoja

❑ Strategiat, ohjelmat ym.

Käytännön toimet ohjelman tekemisessä



1. Avustuskäytäntöjen kehittämistä

2. Yhdistystilojen käytön kehittäminen

3. Yhteisiä tapahtumia

4. Yhteisiä hankkeita

5. Koordinointia ja tiedottamista

6. Yhdistykset palvelutuotannon kumppaneina

7. Koulutusta yhdistyksille

8. Yhdistystoiminnan asiantuntemusta hyödynnetty

9. Nuorisotilojen kehittäminen

10. Päättäjien jalkautumisia

11. Yhteisesiintymisiä mm. rakennusmessuilla

12. Yhteistyötä yli rajojen

Seurasiko kunnissa jotain?



1. Yhdistyksiä laidasta laitaan

2. Miten tarpeelliseksi ohjelma nähdään?

3. Miten siihen sitoudutaan?

4. Päivitys & seuranta

5. Miten määritellään yhteinen visio?

6. Syntyykö paperista uusia toimintatapoja?

7. Organisaation kannan henkilöityminen?

8. Srk?

9. ?

10. ?

Haasteita silti ihan riittämiin…



Vol II Järjestöyhteistyön pelisäännöt 
• Erilaiset foorumitoimet. Millaiset rakenteet kunnassa 

on yhdistysten ja kunnan väliselle yhteistyölle 
lakisääteisten vanhus- ja vammaisneuvostojen lisäksi, 
esim. säännölliset yhdistysillat, 
järjestöneuvottelukunnat, seuraparlamentit ym.

• Myönnettävät avustukset ja tuet. Millä perusteilla 
yhdistyksille myönnetään avustuksia, avustusten 
hakuajat ym.

• Järjestöille tarjottavat toimitilat. Yhdistysten 
käytettävissä olevat kunnan tilat, tilankäytön 
myöntämisperusteet, maksut ja maksuttomuus, miten 
tiloja haetaan.

• Kumppanuustoiminta

• Yhteistyön vuosikello

• Kunnan järjestöyhteyshenkilöt & tukikeinot

Case Aura



Osallisuus

• Lakisääteiset elimet, järjestöfoorumit, toimialojen yhteistyöryhmät ja kokeilut

Tasavertainen kumppanuus

• Yhdistystoiminnan resurssit strategiassa, kumppanuuden toimintamallit, 

kumppanuuskokeilut 

Järjestöyhteistyön toteuttaminen

• Yhdistysyhdyshenkilön nimeäminen toimialakohtaisten lisäksi, säännölliset 

yhdistyspalaverit

Tilat ja avustukset

• Tila- ja avustuskäytäntöjen kehittäminen, kokeillaan uusia rahoitusmekanismeja

Järjestöyhteistyön pelisäännöt: 

Yhdistysystävällisen kunnan määrittely

Case Uusikaupunki



Vol III: Hyvinvoinnin kokonaisuus –
kestävän kansalaistoiminnan perusteet 

Case Mynämäki – 2. kierros



1. Vaihe 2011-17: Haetaan yhteisiä tavoitteita yhteistyölle toimenpiteillä. 

❑ Konkreettiset toimet etualalla

❑ Toimet hajanaisia, seuranta ja päivitys satunnaista

2. Vaihe 2017-2020: Määritellään pelisäännöt

❑ Konkreettisia toimia, mutta pääpaino yhteistyön periaatteissa, säännöllisyydessä ja 

jatkuvuudessa

❑ Yhdistysystävällisen kunnan määrittely

3. Vaihe 2020-: Kokonaiskuva kuntoon

❑ Konkreettisia toimia, mutta pääpaino yhteistyön kokonaisuuden hahmottamisessa

❑ Kunta-yhdistys –yhteistyön pelisäännöt

❑ Yhdistysten oman toiminnan kestävyys

Yhdistysohjelmien 10 vuotta: summausta ja 

johtopäätöksiä 

Case Uusikaupunki



KIITOS!


