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1 JOHDANTO 

 

Järjestöjen tuottamien palvelujen ja toiminnan huomioiminen osana alueellista hyvinvointia edistävää verkostoa on harmillisen niukkaa. Järjestöt voisivat 

palvella kansalaisia huomattavasti enemmän ja tuoda omaa asiantuntemustaan osaksi alueellista hyvinvoinnin edistämistä, mikäli järjestöt ja kunnat 

löytäisivät molempia osapuolia palvelevan tavan toimia yhteistyössä. Huomio ei voi kiinnittyä ainoastaan kuntiin ajatellen, että kuntien tehtävänä on 

osallistaa järjestöt suunnitelmalliseen alueen kehittämistyöhän. Ennemminkin järjestöjen tulisi ottaa aktiivinen rooli etsien paikkansa alueen järjestelmässä 

ja tavan nivoutua osaksi alueen hyvinvoinnin rakentumista yhteistyössä muiden, eri sektoreiden toimijoiden kanssa. Kunnan ja kolmannen sektorin 

yhteistyön rakentumisen ja toteutumisen tarkastelu ei ole uusi asia. Möttönen ja Niemelä (2005) tarkastelevat teoksessaan Kunta ja kolmas sektori -

yhteistyön uudet muodot monitahoisesti kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön vaiheita ja haasteita.  Möttönen ja Niemelä toteavat julkisella ja 

kolmannella sektorilla olevan omat ja itsenäiset tehtäväalueensa, joiden ohella tahoilla on myös yhteinen hyvinvointipoliittinen tehtäväalue, jonka merkitys 

on alati kasvamassa (Möttönen & Niemelä 2005, 6). Yhteistyön esteenä saattaa olla osapuolten tietämättömyys toistensa toimintatavoista mutta myös 

järjestöjen hyvin ymmärrettävä tietämättömyys siitä, ketä lähestyä ja miten luoda oman järjestön ja kunnan välille yhteistä, kumpaakin osapuolta palvelevaa 

toiminta-aluetta. Myös alati muuttuvat vaatimukset asettavat uusien asioiden äärelle.  

 

Järjestöjen funktiona on ihmisten keräytyminen toimimaan yhdessä heille tärkeän asian äärelle. Järjestöt toimivat paitsi kansalaisten kohtaamisen ja 

osallistumisen mahdollistajina, myös yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi omasta erityistehtävästään käsin. Järjestöjen toiminnan luonne riippuu järjestön 

tavasta toteuttaa perustehtäväänsä; on palvelua tuottavia ja myyviä järjestöjä ja pienellä volyymilla toimivia vapaaehtoisuuteen perustuvia järjestöjä.  

Järjestöjen hyvinvointia tuottavan toiminnan muodosta riippumatta järjestöjen toimimisen tavat tuovat esiin paikallista omaleimaisuutta, mikä tyypillisesti 

värittää kansalaistoiminnan kenttää. Juuri alueellisten toimintatapojen ja omaleimaisuuksien kirjo tekee hankalaksi järjestötoiminnan yleisten 

tyypillisyyksien nimeämisen.  

 

Tässä selvityksessä on tarkoitus tuoda esiin alueellista sosiaali- ja terveysalaan liittyvää yhdistystoimintaa ja esittää se mahdollisimman konkreettisessa 

muodossa. On selvää, että myös muu kuin sosiaali- ja terveysalaan viittaava yhdistystoiminta lisää hyvinvointia vaikka tässä selvityksessä keskitytäänkin 
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selvästi sosiaalisin tai terveyttä edistävien keinojen kautta hyvinvointia tuottaviin yhdistyksiin. Selvityksessä huomion keskipisteessä ovat kunnan ja 

kolmannen sektorin yhteistyön muodot ja ohjautuminen sekä niihin liittyvät käytännöt yhdistysten näkökulmasta. Selvitys nostaa esiin yhdistysten 

kehittämisen kohteita liittyen yhteistyön edistämiseen kuntatoimijoiden kanssa. Kehittämishaasteiden esiin nostaminen antaa tietoa siitä, mitä 

järjestöosaamista alueella pitää vahvistaa ja antaa pohdittavaksi miten osaamisen lisääminen ja järjestöjen tukeminen alueella toteutetaan. Selvityksessä 

huomioidaan Satakunnan hyvinvoinnin järjestöstrategia, mikä toimii hyvinvointialan maakunnallisena toimintasuunnitelmana vuosille 2011-2014. Tämän 

selvityksen on tarkoitus tehdä järjestöstrategian tavoitteet konkreettisiksi ja kiinnittää huomio järjestöjen aktiiviseen rooliin. Järjestöjä ei voi ulkokohtaisesti 

pakottaa toimimaan minkään strategian mukaisesti niiden autonomisen aseman vuoksi. Selvityksen avulla mahdollistetaan järjestöjen oppiminen toisiltaan 

tuomalla esiin hyviä käytäntöjä esimerkeiksi. Ennen kaikkea selvitys pyrkii nostamaan esiin asioita, joihin järjestöt ovat valmiita ja halukkaita ottamaan 

vastaan apua. Tällöin järjestöt voivat olla osaltaan aktiivisesti luomassa yhteistyön edellytyksiä kunnan ja kolmannen sektorin väliselle yhteistyölle. 

 

Selvityksen aineisto kerättiin Porin ja Kankaanpään alueilla. Yhdistysten ja kunnan yhteistyön muotoja, hyviä käytäntöjä yhteistyön tekemisessä sekä 

koettuja hankaluuksia selvitettiin yhdistysten edustajille tarkoitetuissa keskustelutilaisuuksissa kyselylomakkein.  Aineisto kerättiin ainoastaan yhteistyön 

toiselta osapuolelta, yhdistysten edustajilta, koska huomio haluttiin kiinnittää nimenomaan yhdistysten kokemukseen yhteistyöstä sekä yhdistysten 

arvioimaan osaamisen lisäämisen tarpeeseen. Valinta perustui myös siihen, että yhdistyksiä kannustetaan huomioimaan oma osuutensa yhteistyön 

edellytysten luomisessa.  

 

Luvussa kaksi kuvataan lähdemateriaaliin perustuen järjestöjen toiminnan luonnetta, vapaaehtoistoiminnan merkitystä, yleisiä kunnan ja kolmannen 

sektorin yhteistyön ohjautumisen tapoja sekä yhdistysten alueellisen toiminnan erityisyyttä. Kolmannessa luvussa kuvataan käytettyä aineistoa ja sen 

käsittelyä. Selvityksen neljännessä luvussa esitetään tulokset ja tarkastellaan niitä. Viidennessä luvussa esitetään johtopäätökset sekä toimenpide-

ehdotukset. Selvityksessä tarkennetaan erilaisin kuvion kulloinkin käsiteltävänä olevia aiheita. Kuviot toimivat myös yhteenvetoina, joita selvityksessä 

avataan. Toimenpide-ehdotusten on tarkoitus toimia selvityksen tilaajalle, Satakunnan yhteisökeskukselle, toiminnan suunnittelemisen ja kohdentamisen 

tukena, jotta yhteisökeskus voisi vastata mahdollisimman hyvin yhdistysten tarpeisiin. Toimenpide-ehdotukset eivät kuitenkaan toimi toteuttamisen 
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vaatimuksena Satakunnan yhteisökeskukselle. Ehdotusten toivotaan toimivan keskustelun herättäjinä sekä yhteisiin tavoitteisiin haastajana. Toimenpide-

ehdotuksiin voi alueelta tarttua mikä tahansa taho, joka haluaa kantaa kortensa kekoon alueellisen yhdistysten tuottaman hyvinvoinnin edistämiseksi.  

 

Tämä selvitys on yhdistysten kehittämistyön tulos. Selvää on, että yhdistykset ovat motivoituneita tuottamaan hyvinvointia alueillaan. Yhdistykset ovat 

tuoneet tässä selvityksessä esitetyt keinot yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön lisäämiseksi oman toimintansa tarkastelun kautta. Yhdistyslähtöinen 

tapa ryhtyä kehittämistyöhön palvelee niin yhdistyksiä, kuntaa kuin alueen asukkaita. Selvitys on Satakunnan yhteisökeskuksen kädenojennus alueen 

järjestötoimijoille.  

 

Tätä selvitystä en ole tehnyt tarkastellen yhdistystoimintaa ulkokohtaisesti. Selvityksen tarkoituksena on paitsi lisätä edellytyksiä kunnan ja kolmannen 

sektorin yhteistyölle, tarkastella sitä ympäristöä, jossa yhdistykset toimivat. Tähän työhön voi ryhtyä vain asettumalla yhdistystoiminnan ja 

yhdistystoimijoiden äärelle tasavertaisena kumppanina. Selvityksen sanoman ymmärtämiseksi on tärkeää ymmärtää se matka, jota yhdistystoimijoiden 

kanssa voi parhaimmillaan taittaa. Yhdistystoiminnan todellisuuteen voi tutustua vain yhteistä matkaa kulkien. Yhdistystoiminnassa oleellista on yhteys sekä 

yhdistystoiminnan sisältöön että kanssatoimijoihin. Selvitys on toteutettu yhdistystoimijoiden parissa. Aineistonkeruun tilaisuudet järjestettiin mukaviksi 

yhdessäolon tilaisuuksiksi, joissa aineiston keruun ohella tärkeää oli kohtaaminen ja yhdessäolo. Yhdistystoimijat ovat selvityksen aineiston tuottaneet, 

koska he hyväksyivät tavan kerätä aineistoa, selvitykselle asetetut päämäärät sekä mahdollistivat yhteyden muodostumisen. Selvityksessä esitetyt 

johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset nousevat kokemuksista, joita erilaiset työ- ja muut tilaisuudet ovat minulle antaneet. Toimenpide-ehdotukset ovat 

tulosta ajan seuraamisesta, opiskelusta, kokemuksesta yhdistystoiminnan ja toimijoiden parissa sekä kiinnostuksesta yhdistystoiminnan mahdollisuuksia 

kohtaan. Selvitys on syntynyt enimmäkseen ”kenttätyönä” mutta myös kotona kirjoittaen, kokemuksista ammentaen, toisilta oppien ja jäsentäen asioita 

lukuisilla eri tavoilla. Suosittelen matkaa kansalaisyhteiskuntaan! 

 

Porissa 26.1.2014 

Sanni Mäkelä 
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2 MONIÄÄNINEN JÄRJESTÖKENTTÄ 

 

Yhteiskunnan kolmesta (tai neljästä) sektorista kansalaisyhteiskunta kannattelee monipuolisesti kansalaisten ääntä tarjoten erilaisia toiminnan ja 

vaikuttamisen mahdollisuuksia. Elinvoimainen kansalaisyhteiskunta perustuu ihmisten omaehtoiseen aktiivisuuteen, yhteisöllisyyteen ja vapaaehtoiseen 

toimintaan ja osallistumiseen.  

 

Kansalaisyhteiskunnassa kansalaiset toteuttavat ja tarjoavat toimintaa ja palveluja itselleen ja muille, kuitenkin omista toiveistaan ja lähtökohdistaan käsin. 

Motivoiva tekijä on kiinnostus jotakin asiaa kohtaan, jolloin kansalaisten omaehtoisuus ja aktiivisuus kertovat halusta osallistua ja toimia. 

Kansalaisyhteiskunnalla ei pohjimmiltaan ole vaatimuksia, jotka tulevat ulkopuolelta; se määrittää itse toimintansa. Kuitenkin, mikäli yhdistykset hakevat 

toimintaansa rahoitusta, sisältyy rahoituksen ehtoihin toimintaa ohjaavia elementtejä. Suomalaista kansalaisyhteiskuntaa luonnehtivat, autonomisuus, 

vapaus ja vapaaehtoisuus. Kansalaisyhteiskunnassa ihmiset ovat sekä toimijoita että toiminnan kohteita, roolit ovat moninaiset. Kansalaisyhteiskuntaa 

leimaavat voittoa tavoittelemattomuus ja yleishyödyllisyys ovatkin kansalaisyhteiskunnan yksi ideologinen kulmakivi (millä perusteella toimijat saavat myös 

julkisen taloudellisen tukensa). (Harju 2010, 14-15.)  

 

Merkittävän osan kansalaisyhteiskunnasta muodostavat erilaiset järjestöt. Järjestöt ovat ihmisten yhteenliittymiä, joiden tarkoituksena on edistää tai 

ylläpitää jäsenistölleen ja toimijoilleen tärkeitä asioita. Juha Heikkala (2001, 41) kokoaa yhteen järjestön määritelmää todeten järjestöillä olevan kolme 

peruselementtiä: kyseessä on ihmisten yhteenliittymä (1), joka on organisoitunut (2) ja joka on muodostettu tietyn arvon, intressin tai tarpeen eli toiminta-

ajatuksen toteuttamiseksi (3). Mainittuja ominaispiirteitä voidaan pitää järjestötoiminnan ydinulottuvuuksina. (Heikkala 2001, 41). Yhdistysten 

rekisteröimisestä vastaava patentti- ja rekisterihallitus määrittelee yhdistyksen seuraavasti: Yhdistystoiminta on jäsenten yhteistä toimintaa yhteisen 

aatteen hyväksi. Suomalaisen yhdistymisvapauden mukaisesti yhdistys voi olla rekisteröity tai se voi toimia rekisteröimättömänä. Yhdistyksen aatteena voi 

olla yhteisen hyvän asian, ajatuksen tai vaikka harrastuksen edistäminen. Aatteellisiin yhdistyksiin kuuluvat mm. poliittiset puolueet, ammatilliset 

etujärjestöt, erilaiset ajanviete-, urheilutoiminta- ja harrastusyhdistykset sekä kulttuuri-, sosiaali-, ja hyväntekeväisyysyhdistykset. Yhdistystoiminta on 
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yleensä aiottu pysyväksi. Yhdistystä ei pidä perustaa, jos toiminta on pääasiassa taloudellista tai elinkeinotoiminnan luonteista. (Patentti- ja 

rekisterihallituksen www-sivut). 

 

Järjestöt voidaan perustehtävänsä mukaan karkeasti tyypitellä erilaisiksi järjestötyypeiksi. Suomessa on melko segmentoitunut järjestökenttä, mikä 

mahdollistaa järjestöjen löytävän oman tyyppinsä edustajaryhmän. Järjestöt voidaan jakaa seuraaviin tyyppeihin: urheilu- ja liikuntayhdistykset, 

kulttuuriyhdistykset, harrastus ja vapaa-aikayhdistykset, sosiaali- ja terveysalan yhdistykset, nuoriso- ja opiskeluyhdistykset, poliittiset yhdistykset, 

ammattiyhdistykset, talous- ja elinkeinoyhdistykset, uskonnolliset ja maailmankatsomukselliset yhdistykset, kasvatus-, tiede- ja opintoyhdistykset, 

ympäristöön ja luonnonsuojeluun liittyvät yhdistykset, eläkeläis- ja veteraaniyhdistykset, kylä- ja kaupunginosayhdistykset, maanpuolustus- ja 

rauhanjärjestöt, ystävyysseurat, etniset järjestöt ja kehitysyhteistyöjärjestöt sekä palvelujärjestöt. (Mukaillen Heikkala 2001, 60, Harju 2010, 198-205, 

kansanvalta.fi vaikuttajan tietopankki www-sivut). 

 

Kansalaisten osallistumisen ja toimimisen mahdollisuudet sekä toimijana että toiminnan kohteena ovat järjestökentällä moninaiset. Mainitut järjestötyypit 

tuottavat kansalaisille sellaisen toimimisen areenan, josta jokainen voi löytää paikkansa. Järjestötoiminta siis koskettaa tavalla tai toisella lähes kaikkia 

suomalaisia. Järjestöt ovat sellainen yhteistoiminnan ja osallistumisen muoto, joka tuottaa hyvinvointia, palveluja, apua ja vertaistukea suurelle määrälle 

kansalaisia. Edellä mainitun lisäksi järjestötoiminta tarjoaa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja luo sosiaalista koheesiota (Siltaniemi, Hakkarainen, 

Londen, Luhtanen, Perälahti, Särkelä 2011, 141). 

 

 

2.1 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen tyypittelyä 

 

Selvityksen kannalta huomio kiinnittyy sosiaali- ja terveysalan järjestöihin. Katsaus järjestökenttään kokonaisuudessa katsottiin oleelliseksi, jotta muodostuu 

ajatus monipuolisesta, hyvinvointia, osallisuutta ja toimijuutta kannattelevasta järjestökentästä. Vaikka järjestötyypittely erottaa osakseen sosiaali- ja 

terveysjärjestöt, on selvää, että sosiaalista, syrjäytymistä ehkäisevää sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa pitävät sisällään kaikki järjestötyypit.  
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen tarkoituksena on jonkin erityisryhmän, jäsenistönsä tai laajan väestön fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 

tukeminen tai edistäminen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteiskunnallinen luonne tai profiili riippuu siitä, mitä yhteiskunnallisesti merkittäviä toimintoja tai 

tehtäviä järjestöt toteuttavat. Profiloitumisessaan sosiaali- ja terveysjärjestöt eroavat huomattavastikin toisistaan. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan 

alueita, ns. tehtäviä, joiden mukaan järjestöt profiloituvat, voidaan ajatella olevan toimiminen edunvalvontajärjestönä, toimiminen vapaaehtoistoimintaa 

ylläpitävänä järjestönä, toimiminen vertaistoimintajärjestönä tai jäsenjärjestönä, toiminen asiantuntijajärjestönä tai toiminen palveluntuottajajärjestönä. 

Edunvalvontajärjestöt ovat pääsääntöisesti yhteiskunnallisen ja aatteellisen vaikuttamisen järjestöjä, hiljaisten äänen esiintuojia ja ongelmiin tarttujia. 

Vapaaehtoistoimintaa ylläpitävät järjestöt ovat yhteisöjä ja verkostoja vahvistavia järjestöjä, arvojen kantajia ja kannattelijoita sekä sosiaalisen pääoman 

vahvistajia. Vertaistoimintajärjestöt tai jäsenjärjestöt ovat eräänlaisia oppimisorganisaatioita tarjoten edellytyksiä identiteetin tuottamiseen. 

Vertaistoiminnassa tietyt samankaltaiset kokemukset ovat osallistujia yhdistävä tekijä. Asiantuntijajärjestöt tuottavat tietoa ja panostavat tutkimus- ja 

kehittämistoimintaan. Palveluntuottajajärjestöt tuottavat nimensä mukaisesti palveluja toimien yhteisötalouden kehittäjinä. (Särkelä 2013, 7-8, Möttönen & 

Niemelä 2005, 59-60, Rönnberg 1999, 81.) 

 

Edellisessä kappaleessa luotiin katsausta sosiaali- ja terveysjärjestöjen profiileihin. Vaikka järjestön perustehtävä toteutuukin tietyssä profiilissa, on 

todennäköistä, että järjestöt tarpeen tullen liikkuvat useilla profiiliulottuvuuksilla. Profiloituminen kuvattiin tietyn yhteiskunnallisen tehtävän mukaisen 

toiminnan määrittelemäksi. Tämän lisäksi sosiaali- ja terveysjärjestöt toteuttavat monia merkittäviä tehtäviä paitsi osallisilleen myös yhteiskunnallisesti. 

Järjestöt voimana muutoksessa  -sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikirjassa (2011) on ansiokkaasti listattu erilaisia sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimimisen 

areenoita kuvaten, että järjestöt toimivat arvojen kantajina, vaikeuksissa olevien ihmisten äänitorvena, osallistumismahdollisuuksien tarjoajina ja luojina, 

tuen ja avun tarjoajina, paikallisina vaikuttajina sekä yhteiskunnan muutosvoimana (Strömberg 2011, 6-7). Sosiaali- ja terveysjärjestöjen hyvinvointia 

tuottavaa vaikutusta on vaikea arvioida. Selvää kuitenkin on, että jos yli miljoona suomalaista on osallisina tavalla tai toisella sosiaali- ja terveysjärjestöjen 

toiminnassa, on sen välittömät ja välilliset hyvinvointivaikutukset merkittäviä niin yksilöllisesti, yhteisöllisesti, alueellisesti, kansallisesti ja 

kansantaloudellisesti.   
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Järjestöt ovat olemassa ihmisiä ja heidän tarpeisiinsa vastaamista varten. Huomattava osa järjestöjen toiminnasta tapahtuu paikallisesti ja 

paikallisyhdistyksissä.  Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on merkittävä rooli palvelujen ja tuen tuottajana ja uusien tuen muotojen kehittäjänä. Järjestöt ovat 

tärkeä innovaattori alueellaan ja suomalaisessa yhteiskunnassa. (Peltosalmi & Hakkarainen & Särkelä & Eronen 2012, 15.) Sosiaali- ja terveysjärjestön 

muodostuminen alueelle kertoo aina jonkin epäkohdan havaitsemisesta ja kansalaisten vastineesta puuttua siihen. Joidenkin järjestöjen elinkaari saattaa 

päättyä tai funktio muuttua havaitun ongelman tai ilmiön ratketessa. Sosiaali- ja terveysjärjestöt seurannevat yhteiskunnan sosiaalisia ongelmia ja 

rakenteellisia muutoksia ja kehitystä, mikä on syytä huomioida tarkasteltaessa sosiaali- ja terveysjärjestöjen profiloitumista paitsi kansallisesti myös 

alueellisesti.  

 

 

2.2 Vapaaehtoistoiminnan merkitys  

 

Järjestöjen elinehtona ja toiminnan toteutumisen keinona on vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoistoiminta voidaan määritellä toiminnaksi, joka on vapaasta 

tahdosta nousevaa, palkatonta ja yleishyödyllistä.  Vapaaehtoistoiminta on ei-ammatillista hyvinvointia edistävää toimintaa, jota tehdään tavallisen ihmisen 

tiedoin ja taidoin. Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on toimia muiden kuin oman perheenjäsenten hyväksi ja hyödyttää tällä tavoin yhteiskuntaa. 

Vapaaehtoistoiminnan muotoja on monia, esimerkiksi osallistuminen julkiseen toimintaan, politiikkaan ja kansalaistoimintaan, toimiminen yleistä etua 

koskevien asioiden hyväksi, hyväntekeväisyyden tekeminen, muiden auttaminen, vastavuoroinen auttaminen, toimiminen uskonnollisissa yhteisöissä sekä 

erilaisissa järjestöissä, yhdistyksissä ja seuroissa toimiminen. (Harju 2003, 118-119; Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta 

”Vapaaehtoistoiminta, sen rooli ja vaikutukset eurooppalaisessa yhteiskunnassa 2006, 3.1-3.5; Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry. 2005, 8; Lehtinen 

1997, 20). 

 

Vapaaehtoisuus on yksi ihmissuhteiden peruselementeistä. Vapaaehtoisuudessa on kysymys ihmisten tarpeesta osallistua oman yhteisönsä toimintaan ja 

tuntea olevansa tärkeä muille. Vapaaehtoistoiminnalle luontaiset sosiaaliset suhteet ovat erityisen tärkeitä ihmisen ja hänen yhteisönsä hyvinvoinnille. 

Vapaaehtoistoiminta on osa arjen sosiaalisia suhteita ja yhteisöllisyyden rakentumista. Vapaaehtoistoiminta perustuu arvoihin, kuten solidaarisuus, 
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vastavuoroisuus, keskinäinen luottamus ja yhteenkuuluvuuden tunne, jotka kaikki ovat elämänlaatua edistäviä arvoja. Vapaaehtoistoiminta tuottaa 

hyvinvointia ihmisille ja heidän yhteisöilleen ehkäisten samalla sosiaalista syrjäytymistä. Vapaaehtoistoiminta muodostaa selkärangan monille kansallisille ja 

kansainvälisille kansalaisjärjestöille, muille kansalaisyhteiskunnan järjestöille sekä sosiaalisille ja poliittisille liikkeille. (Raportti maailman 

vapaaehtoistoiminnan tilanteesta). Raportissa maailman vapaaehtoistoiminnan tilanteessa todetaan, että on korkea aika ymmärtää vapaaehtoistoiminnan 

merkitys elämänlaatua ja yleistä hyvinvointia edistävänä ”puuttuvana lenkkinä” yhteiskunnallisen kehityksen kaavassa, jossa talouskasvu on edelleen 

keskipisteenä. Vapaaehtoistoiminnan arvopohja antaa kauaskantoisia mahdollisuuksia inhimilliseen kehitykseen.  

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon esipuheessa todetaan vapaaehtoistyön olevan aktiivisen kansalaisuuden merkittävä ilmentymä, mikä luo 

sosiaalista pääomaa, edistää sosiaalista koheesiota, tarjoaa arvokkaita taloudellisia etuja yhteiskunnalle ja antaa ihmisille mahdollisuuden käyttää 

potentiaaliaan. Vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan kaikkea vapaaehtoista toimintaa, jota toteutetaan henkilön omasta vapaasta tahdosta ja harkinnasta, 

oman motivaation perusteella ja ilman ansaitsemistarkoitusta. Ajateltaessa Euroopan nykyistä kriisiä, väestökehityksen muutosta ja siihen liittyviä haasteita, 

on tärkeää tunnustaa vapaaehtoistyön avainrooli yksilöiden kannalta osallistamisen, voimaannuttamisen, taitojen kehittämisen ja verkottumisen edistäjänä. 

(Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnossa aiheesta ” Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle, sekä alueiden komitealle – tiedonanto EU:n politiikasta ja vapaaehtoistyöstä: valtioiden rajat ylittävän vapaaehtoistoiminnan 

tunnustaminen ja edistäminen EU:ssa, Euroopan unionin virallinen lehti 21.6.2012)  

 

Järjestöt ovat vapaaehtoistoiminnan mahdollistajia. Suomalaiset toimivat tunnetusti huomattavan paljon vapaaehtoistoimijoina. Järjestöjen rooli 

vapaaehtoistoiminnan edellytysten tarjoajina on merkittävä huomioiden vapaaehtoistoiminnan monenlaiset hyödyt niin toimijoille, toiminnan kohteille, 

kuin yhteiskunnallisesti ja kansantaloudellisesti. Vapaaehtoistoimintaa ei voida erottaa järjestötoiminnasta. Vapaaehtoistoiminta tuo järjestöille monenlaisia 

haasteita (etenkin kun vapaaehtoistoiminnan toteuttamisen tavat muuttuvat ajassa) tarjoten samalla yhteiskunnalle vapaaehtoistoimijoiden joukon 

kansalaisten hyvinvointia edistämään.  
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2.3 Verkostoitumista, kumppanuutta, yhteistyötä, yhdessä tekemistä  

 

Oletuksena on, että yksin toimimista järjestöissä ei harrasteta mutta mihin perustuu erilainen yhteistyö, verkostoituminen, kumppanuus, yhdessä 

tekeminen tai millä sanalla yhteisellä asialla olemista nyt halutaankaan kutsua. Selvityksen tarkoitus on konkreettisesti kuvata, mitä järjestöjen ja kunnan 

yhteistyö on, mihin se perustuu ja millä keinoilla toteutuu. Yhteisellä toimimisella ja toteuttamisella on aina jokin funktio, joka hyödyttää kaikkia osapuolia. 

Jos näin ei ole, lienee yhteistyö melko löyhää. Miksi yhteistyöhön sitten hakeudutaan ja keiden kanssa yhteistyöhön kannattaa ryhtyä?  Entä sitten 

verkostoituminen,  erilaisiin toimijoihin tutustuminen ja suhdepääoman kerryttäminen? Järjestöjen ja kunnan yhteistyötä sekä järjestöjen keskinäistä 

verkostoitumista tarkastellaan seuraavaksi lyhyesti luoden kuvaa yleisistä yhteistyön muodoista. Alueellisia yhteistyön toteuttamisen tapoja tarkastellaan 

myöhemmin tuoden esiin järjestöjen esittämiä konkreettisia vastineita kolmannen sektorin ja kunnan yhteistyölle.  

 

 

2.3.1 Yhteistyöllä menestymään 

 

Pekka Mykrä ja Elina Varjonen toteavat artikkelissaan järjestöjen ja kuntien yhteistyö Raha-automaattiyhdistyksen näkökulmasta yhteistyö -termillä olevan 

lähtökohtaisesti erittäin myönteinen väritys. Yhteistyötä pidetään asiana, johon tulee pyrkiä ja jonka avulla saavutetaan mitä hienoimpia asioita ja tuloksia. 

Periaatteellisella tasolla yhteistyötä pidetään itsestäänselvyytenä, vaikka käytännössä sen aikaansaaminen saattaa olla hidasta ja työlästä. Järjestöjen 

yhteistyöhalukkuus on kirjattu myös RAY:n avustusstrategiaan yhdeksi järjestöjen menestystekijäksi, millä halutaan rohkaista järjestöjä sekä keskinäiseen 

yhteistyöhön muiden järjestöjen kanssa että aktiiviseen yhteistoimintamahdollisuuksien etsintään mm. kuntien ja yritysten kanssa. Yhteistyön ei kuitenkaan 

pidä olla itse tarkoitus, mutta usein se toimii keinona saavuttaa tavoitteita. Yksin toimiessaan isonkin järjestön menestymisen mahdollisuudet ovat hyvin 

pienet. RAY rohkaisee järjestöjä asettamaan yhteistyölle mahdollisimman konkreettiset tavoitteet ja analysoimaan toimintaympäristöä, jossa tavoitteet on 

mahdollista saavuttaa. (Mykrä & Varjonen 2013, 23.)  
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Järjestöt ovat aina yhteistyön tulosta, joukko ihmisiä on kokoontunut tietyn asian ympärille. Näin ollen yhteistyö ei järjestöissä suinkaan ole vieras asia. 

Huomionarvoista on, että yhteistyön tulisi olla tavoitteellista toimintaa, johon osallistuisi tavoitteiden toteutumisen kannalta oleelliset tahot. Yhteistyön 

soisi olevan strategisempaa ja suunnitellumpaa, jotta mahdollistuisi yhteistyön avulla menestyminen ja kehittyminen. Myös yhteistyön muotojen tulisi 

ohjautua järjestöjen tavoitteiden mukaisesti.  

 

Verkostoituminen on enemmän kuin yhteistyö. Yhteistyö voi kevyimmillään olla kahden tahon välistä voimavarojen käyttämistä tietyn yksittäisen tavoitteen 

saavuttamiseksi. Verkostoituminen vaatii opettelemista sekä syvällistä ja pitkäjänteistä työskentelyä. Vastavuoroisuus, kumppanuus ja luottamus ovat 

välttämättömiä verkostoitumisessa. Kaikilla verkostossa osallisilla tulee olla motiivi ja halu tehdä saumatonta yhteistyötä, jakaa tietoa ja kokemuksia sekä 

rakentaa pitkäkestoista kumppanuutta. Verkostomaisessa työskentelyssä on oltava läsnä lähes täydellinen luottamus. Verkostoissa kaikki osalliset hyötyvät. 

Verkostoituminen on erityisen hyvä keino oppia uutta. Tämä kuitenkin edellyttää järjestöiltä sellaista luottamusta ja ulospäin suuntautumista, että 

osaamisen jakaminen mahdollistuu. (Harju 2012, 187-188.) Verkostoitumisessa on kysymys vakiintuneen vuorovaikutussuhteen rakentamisesta, jolloin 

aikaisemmin erilliset toimijat löytävät toisensa ja alkavat tehdä tietoista ja tiivistä yhteistyötä (Harju 2004, 86). Toimiessaan verkostot ovat hieno tapa 

työskennellä sekä edistää ja jakaa asioita. Toimimattomat verkostot ovat melko tehottomia. Niissä saattaa esiintyä päätöksenteon ja roolien epäselvyyttä, 

vastuunpakoilua, näennäistä osallistumista ja lisää työtä, mikäli verkostot rakennetaan entisen toiminnan lisäksi eikä sitä korvaamaan. Verkostot tulee 

ymmärtää työkaluna, joka tuottaa konkreettista hyötyä ja joiden toimintaa pitää arvioida. (Möttönen & Niemelä 2005, 92.) 

 

Järjestöt tekevät paljon yhteistyötä keskenään. Usein järjestöjen välinen yhteistyö on erilaisten tapahtumien, koulutusten, virkistysten ym. järjestämistä. 

Tyypillistä on resurssien jakaminen erilaisten tilaisuuksien mahdollistamiseksi. Usein yhteistyöhön lyöttäytyvät järjestöt, joilla on samantyyppinen 

’asiakaskunta’, perustehtävä tai muuta osittain päällekkäistä tai lomittuvaa toimintaa. Lisäksi tiedotuksessa järjestöt ovat valmiita edistämään toistensa 

asiaa. Möttönen ja Niemelä (2005, 160) toteavat, että järjestökenttä on hajanainen ja epäyhtenäinen. Järjestöt tekevät päällekkäistä työtä ja järjestöjen 

välillä on jännitteitä. Juuri päällekkäisen työn minimoimiseksi järjestöjen soisi keskenään verkostoituvan niin, että kaikilta osapuolilta säästyisi resursseja 

muuhun toimintaan.  
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Yhteistyö ja verkostoituminen ovat voimien, resurssien, osaamisen, tiedon, taidon ja kokemuksen jakamista ja käyttöönottoa sekä toisilta oppimista. 

Onnistuneelle yhteistyölle on edellytyksensä, joista tahto, asenteet ja luottamus ovat keskeisiä. Onnistuessaan yhteistyö on mitä ilmeisimmin tie 

tavoitteiden saavuttamiseen ja sitä kautta menestyksekkään ja laadukkaan toiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen.  

 

 

2.3.2 Kuntien ja järjestöjen yhteistyöstä 

 

Julkiset hyvinvointipalvelut perustuvat lainsäädännön asettamiin velvollisuuksiin, sisältävät viranomaistehtäviä ja työn tekeminen perustuu ammatilliseen 

osaamiseen.  Julkisen vallan, valtion ja kunnan tehtävänä on siis huolehtia universaalisti kansalaisten sosiaaliturvasta ja -palveluista.  Julkisille 

hyvinvointipalveluille tyypillistä on oma sektorijaottelunsa, jolloin jokainen sektori keskittyy vastaamaan sille asetettuun tehtävään.  Julkishallinnon tehtävät 

perustuvat yhteiskunnallistuneisiin, riittävän yleisiksi koettuihin tarpeisiin. Tärkeää julkisissa palveluissa on kansalaisten yhdenvertainen kohtelu (Rönnberg 

1999, 78). Yhä enemmän esiintyy sektorialueisiin sopimattomia sosiaalisia ongelmia, joihin vastaamisessa järjestöt saattavat olla avainasemassa.  Järjestöt 

keskittyvät oman jäsen- ja väestöryhmänsä asioihin, jolloin myös järjestöt muodostavat palveluverkoston, kuitenkin ilman kattavan palvelun luonnetta ja 

velvoitetta. (Särkelä & Vuorinen & Peltosalmi 2005, 29, Möttönen & Niemelä 2005, 204.) Kolmannella sektorilla on erilainen intressi kuin kunnallisilla 

palveluilla. Sosiaali- ja terveysjärjestöt eivät pyri vastaamaan kaikkien kansalaisten tarpeisiin vaan se saa motiivinsa kapeammasta sosiaalisesta 

lähtökohdasta, jolloin toiminta saattaa koskea hyvinkin pieniä väestöryhmiä. Tässä näkyy myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen arvo, kerääntynyt 

asiantuntemus erityisessä asiassa.  

 

Kunnan ja järjestöjen yhteistyössä on kysymys hyvinvointivaltion ja kansalaisyhteiskunnan suhteesta (Möttönen & Niemelä 2005, 6). Kunnalla eli julkisen 

sektorin edustajalla ja sosiaali- ja terveysalan järjestöillä eli kolmannen sektorin edustajilla on omat itsenäiset tehtäväalueensa, joiden lisäksi niillä on 

yhteinen hyvinvointipoliittinen tehtäväalue. Yhteinen tehtäväalue mitä ilmeisimmin tähtää ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. Tämän yhteisen 

tehtäväalueen selvittäminen ja rakentaminen edellyttää sektoreilta yhteistyötä. Yhteinen hyvinvointipoliittinen tehtäväalue on mahdollista ratkaista 

paikallisesti hyödyntäen sektoreiden erilaisia palvelutehtäviä ja erilaista asiantuntemusta.   
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Kunnan ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyössä olennainen kysymys on, miten yhteistyö ohjautuu ja mitä se on.  Pääsääntöisesti kunnan ja järjestöjen 

yhteistyö perustuu kolmenlaisiin ohjaussuhteisiin: hierarkioihin, markkinoihin ja verkostoihin. Hierarkisessa ohjaussuhteessa kysymys on siitä, että 

ylemmältä hallinnon ja organisaation tasolta käytetään oikeutta ja valtaa alemman tason toimijoihin. Ohjaussuhde perustuu muodolliseen asemaan, 

vallankäyttöön ja kontrolliin, mikä tuo mukanaan omanlaisensa byrokratian. Markkinaohjaus perustuu tuotteen tai palvelun ostoon ja myyntiin, jolloin 

ostajan ja myyjän välinen suhde käynnistyy, kun hinnasta päästään sopimukseen. Markkinaohjaukseen liittyy kilpailu, ostajan etu on saada mahdollisimman 

edullisesti laadukas tuote tai palvelu. Ostajan ja myyjän oikeudet ja velvollisuudet vahvistetaan sanktioiduilla sopimuksilla, jotka yleensä ovat määräaikaisia 

ostajan toimesta. Verkostosuhde perustuu osapuolten vapaaehtoisuuteen, toimijoiden väliseen riippuvuuteen ja hyödyn tuottamiseen kaikille verkoston 

osallisille. Ideaalisessa tilanteessa verkostolla on yhteinen päämäärä, jota toteutetaan yhdessä toimien ilman kenenkään osapuolen ehdotonta 

määräysvaltaa. Verkostosuhteessa olennaista on luottamus, se perustuu yhteiseen intressiin, samaan arvopohjaan ja eettisten pelisääntöjen 

noudattamiseen. Verkostosuhteessa haetaan ennen kaikkea toimivia ja tavoitteen kannalta oleellisia yhteistyökumppaneita. (Möttönen & Niemelä 2008, 

222-223.) 

 

Niin hierarkisissa kuin markkinoihin perustuvissa kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyössä on kysymys vastikkeellisuudesta. Vastikkeellisuuden vaatimus 

on tullut esiin myös kuntien myöntämissä pienemmissäkin järjestöille annettavissa avustuksissa (esimerkiksi toimitila-avustuksissa). Vastikkeellisuuden 

vaatimusta ei pidä nähdä huonona asiana, vaan se selkiyttää sekä toimintojen rahoituksen periaatteita, että järjestöjen omaa perustehtävää ja sen 

yleishyödyllisen arvon määrittelyä. Selvää on, että järjestöt eivät pysty toimintaansa tai palveluansa kokonaisuudessaan paketoimaan tuotteeksi. Tuotteen 

ulkopuolelle jäävä osuus saattaa olla järjestön tuottamassa toiminnassa tai palvelussa kaikkein arvokkain ja eniten hyvinvointia tuottava osuus. Kuitenkin, 

tietyn selkeän perustehtävän ilmaiseminen avustuksen vastikkeena saattaa nostaa järjestön asemaa hyvinvoinnin tuottajana. Kansalaisjärjestötoiminnan 

peruselementtejä; kansalaisten osallistumista, yhteisöllisyyttä, sosiaalista pääomaa, lähimmäisistä välittämistä, johonkin kuulumisen kokemusta ei ole 

mahdollista paketoida vastikkeeksi. Edellä mainittu onkin juuri se järjestötoiminnan omaleimainen ominaisuus, mikä tulee nähdä ja huomioida ”tuotteen” 

ulkopuolelle jäävänä ehkä kaikkein eniten kannattavimpana satsauksena.  
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Verkostomainen kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyö on tietenkin kaikkein idealistisin yhteistyön toteutumisen muoto. Hyviä kokemuksia 

verkostomaisesti toteutettavasta kuntien ja järjestöjen yhteisestä hyvinvoinnin edistämisestä on olemassa. Keskeisin kysymys lienee, miten yhteistyö 

saadaan alulle niin, että siihen kutsutaan halukkaat osallistujat ja mistä käsin yhteistyötä ohjataan. Järjestöt eivät ole välineitä kunnan määrittelemän 

hyvinvoinnin toteuttamisessa vaan keskeisiä toimijoita verkostomaisessa hyvinvoinnin toteuttamisessa. Vastuuta yhteisen tehtäväalueen hoitamisesta ei 

voida kuitenkaan sysätä kunnille vaan myös järjestöjen aktiivisen roolin tulee nousta keskiöön. Tässä ohitetaan valtaan liittyvä asetelma kunnan ja 

kolmannen sektorin yhteistyössä sekä sen pohtiminen, siirretäänkö vastuita sektorilta toiselle. Selvää on, että kunnalla on oma roolinsa ja järjestöillä 

omansa. Kunnan ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyössä on kysymys siitä että hyvinvointipolitiikan muutoksessa kuntien ja järjestöjen yhteinen 

toiminta-alue on laajentunut (Möttönen & Niemelä 2005, 103).  

 

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kirjo on niin laaja ja niiden intressit niin erilaiset, ettei voida ajatella kunnalla ja järjestöillä olevan samanlaisia yhteistyön 

muotoja (vrt. palveluja tuottavat, ammatilliseen osaamiseen ja palkattuun henkilöstöön perustuvat järjestöt ja vapaaehtoistoimintaan perustuvat, tietylle 

erityisryhmälle toimintaa järjestävä järjestö).  Järjestöjen tulisikin määritellä omat perustehtävänsä ja tavoitteensa ja pohtia niiden kautta suhdetta 

kuntayhteistyöhön. Järjestöt joutuvat suhdetta pohtiessaan myös sen päätöksen eteen, missä määrin ovat valmiita luopumaan itsenäisyydestään.  

 

 

2.4 Alueellisen toiminnan erityisyys 

 

Kansalaisjärjestötoiminnan eräs keskeisistä tehtävistä on tarjota ihmisille osallistumisen, liittymisen, sosiaalisen kanssakäymisen, vapaaehtoistoiminnan ja 

sosiaalisen tuen saamisen mahdollisuuksia. Pienet alueelliset yhdistykset saattavat olla merkittävä tuki erityisessä elämäntilanteessa oleville jo pelkästään 

vertaistukea mahdollistamalla. Alueilla sosiaali- ja terveysjärjestöjen merkitys tuskin koskaan pääsee sellaiseen arvoon, minkä ne ansaitsisivat. Tämä johtuu 

aikaansaadun hyvinvoinnin mittaamisen ja vaikutusten seuraamisen vaikeudesta. Paikallisesti sosiaali- ja terveysjärjestöt toimivat oletettavasti eri tavalla eri 

puolella Suomea. Toimintaan vaikuttavat paitsi alueelliset toimimisen tavat, myös väestörakenne sekä asiat, joiden äärelle järjestöt on perustettu. Yhteistä 

niille kuitenkin on, että ne tuottavat hyvinvointia lukemattomilla eri tavoilla, tarjoavat tietoa, tukea sekä mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan 
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kansalaisina eikä pelkästään palvelujen vastaanottajana (Särkelä & Vuorinen & Peltosalmi 2005, 97). Järjestöt tavoittavat paljon ihmisiä sellaisissa 

elämäntilanteissa, joissa ihmiset ovat kaikkein haavoittuvimmillaan. Kynnys järjestöjen toimintaan osallistumiselle on matala, mikä antaa mahdollisuuden 

ennaltaehkäisevälle työlle ja ehkäisee syrjäytymistä. Järjestöjä tulisikin tarkastella ja huomioida erityisesti paikallisen hyvinvoinnin rakentajina.  

 

Paikallisesti toimivilla pienillä sosiaali- ja terveysalan yhdistyksillä harvoin on resursseja näkyvyyden hankintaan, mikä osaltaan johtaa siihen, että niiden 

olemassa olemisen merkitykset jäävät vain pienen yhteisön tietoon. Tämä ei suinkaan vähennä järjestön arvoa.  Lisäksi pieniä järjestöjä vaivaa jonkinlainen 

vaatimattomuus ja nöyryys. Paikallisesti järjestöt eivät ole pelkästään erilaisen hyvinvoinnin tuottajia vaan myös vaikuttamisen mahdollistajia. Järjestöt 

tulisikin nähdä paikallisen demokratian toteuttajina. Järjestöissä kansalaiset pääsevät vaikuttamaan omiin elinoloihinsa osallistumalla ja vaikuttamalla niin 

toimijana kuin toiminnan kohteena. Järjestöt elävät ruohonjuuritasolla läsnä mitä arkisimmissa asioissa. Järjestöt ovat tällä tavalla näköalapaikalla aistimaan 

heikkoja signaaleja, joihin ne ryhtyvät melko ketterästi myös vastaamaan. Järjestöjen hienona ominaisuutena on niiden joustavuus nopeaankin muutokseen. 

Erilaiset innovaatiot kukoistavat järjestöissä mutta jäävät usein hyödyntämättä. Alueellisesti järjestöt puolustavat ja välittävät kansalaisten intressejä, arvoja, 

ääntä, toiveita ja elämäntilanteita sekä aistivat sosiaalisia ongelmia, muutoksia ihmisten arjessa ja muita suurempiakin ilmiöitä, joihin ne ovat omalta 

osaltaan vastaamassa.  

 

Kolmanteen sektoriin liittyvä alueellisen toiminnan erityisyys piilee paitsi järjestöissä, myös toimijoissa sekä alueellisesti muotoutuneissa sosiaalisissa 

suhteissa. Alueella on tuttuutta, asenteita, totuttuja toimintatapoja mutta myös tietämättömyyttä alueen toimijoista, eripuraa ja muutosvastarintaa. 

Innovatiivinen alueellinen yhteistyö kunnan kanssa vaatii kolmannen sektorin toimijoilta oman toiminnan perustehtävän määrittelyä ja sen sijoittamista 

yhteiseen hyvinvoinnin alueeseen. Kunnalta yhteistyö vaatii kolmannen sektorin toimijoiden sijoittumisen sallimista yhteiseen hyvinvoinnin alueeseen. 

Yhteistyön edellytyksenä lienee ennen kaikkea asennoituminen sekä yhteisen hyvinvoinnin alueen näkeminen.  
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3 AINEISTO 

 

Selvityksen tarkoituksena on tuoda esiin alueellisia kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön muotoja sosiaali- ja terveysalaan liittyvien järjestöjen 

edustajien näkökulmasta kuvaten niitä mahdollisimman konkreettisesti. Samalla selvitettiin, mitä tukea järjestöt kaipaavat edistääkseen yhteistyötä kunnan 

kanssa. Selvitys toteutettiin Porin ja Kankaanpään alueilla. Pori ja Kankaanpää sijaitsevat Satakunnan maakunnassa. Kankaanpää on reilun 12 000 asukkaan 

kaupunki ja Porissa asukaita on noin 83 000 (Kankaanpään kaupungin www-sivut ja Porin kaupungin www-sivut).  Patentti- ja rekisterihallituksen 

yhdistysnetin mukaan Kankaanpäässä on eri sisältöisiä yhdistyksiä 362 kappaletta ja Porissa 2 114 kappaletta. Patentti – ja rekisterihallituksen yhdistysnetin 

lukumääräiset tiedot kuvaavat kaikkia alueen yhdistyksiä eikä anna tietoa siitä, mikä osa yhdistysten kokonaismäärästä voidaan luokitella sosiaali- ja 

terveysalan yhdistyksiksi. Suhteessa Kankaanpään ja Porin asukasmäärään, yhdistyksiä on kohtalaisen sama määrä.  

 

Pori ja Kankaanpää valikoituivat selvityksen aineistonkeruun alueiksi luontevasti kaupunkien yhdistysaktiivien yhteistoiminnan kautta. Porissa toimivan 

Satakunnan yhteisökeskuksen ja Kankaanpäässä toimivan Kankaanpään seudun vammaisjärjestöt ry:n toiminnanjohtajat ovat aktiivisessa roolissa 

Satakunnan järjestöyhteistyöryhmässä. Satakunnassa toimii aktiivinen järjestöyhteistyöryhmä, jonka tavoitteena on tukea maakunnan järjestö- ja 

vapaaehtoistoimijoita, vahvistaa keskinäistä yhteistyötä ja karsia päällekkäisiä toimintoja. Satakunnan yhteisökeskus on kohtaamis- ja toimintapaikka 

satakuntalaisille yhteisöille ja yksilöille. Satakunnan yhteisökeskus tarjoaa tukea, tietoa, tiloja ja toimintaa eri ikäisille yhteisö- ja vapaaehtoistoimijoille ja 

kaikille asiasta kiinnostuneille. (Satakunnan yhteisökeskuksen www-sivut).  Kankaanpään seudun vammaisjärjestöt ry (Kaseva) on siihen kuuluvien 

alueellisten vammais- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys, jonka tarkoituksena on tukea järjestöjen yhteistoimintaa sekä valvoa vammaisjärjestöjen 

yleisiä ja yhtäläisiä etuja sekä parantaa järjestöjen yleisiä toimintaedellytyksiä (Kankaanpään seudun vammaisjärjestöt ry:n www-sivut.)  

 

Koska yhteisökeskus Porissa ja Kaseva Kankaanpäässä ovat omien alueidensa yhdistysten yhteensaattajia, oli alueiden yhdistysten koollekutsuminen heidän 

toimestaan hyvä tapa tavoittaa asiasta kiinnostuneita yhdistysten edustajia. Satakunnan yhteisökeskus kutsui porilaisia yhdistyksiä aineistonkeruun 

tilaisuuteen, joka toteutettiin Porissa 6.11.2013 ja Kaseva kutsui koolle kankaanpääläisiä sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä Kankaanpäässä 28.11.2013 

järjestettyyn tilaisuuteen. Porin aineisto koostuu kahdestakymmenestäyhdestä yhdistyksestä ja Kankaanpään aineisto kolmestatoista yhdistyksestä.  
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Aineistonkeruun tilaisuudet järjestettiin iltaiseen aikaan, jolloin yhdistysten edustajilla ajateltiin olevan hyvät mahdollisuudet osallistua. Sekä Porissa että 

Kankaanpäässä tilaisuudet noudattelivat samaa kaavaa. Aineistonkeruun tilaisuudet sisälsivät ensin alustusta aiheesta kunnan ja kolmannen sektorin 

yhteistyö, jonka jälkeen osallistujien kanssa edettiin tarkastellen luotua kyselylomaketta yhtäaikaisesti kohta kerrallaan läpi. Näin mahdollistettiin 

osallistuvien yhtäaikainen kiireetön eteneminen sekä kysymysten tarkentaminen tarpeen vaatiessa. Molemmissa tilaisuuksissa osallistuville oli tarjolla 

yhteinen päivällinen, joten tilaisuus toimi paitsi aineistonkeruun mahdollistajana, myös yhdistysten tapaamisen ja verkostoitumisen mahdollistajana.  

 

Kyselylomake koostui neljästä osiosta. Ensimmäisessä osiossa kerättiin yhdistysten toiminnan perustietoja. Yhdistysten edustajat pohtivat edustamansa 

yhdistyksen profiilia valiten annetuista vaihtoehdoista (edunvalvontajärjestö, vapaaehtoistoimintaa ylläpitävä järjestö, vertaistoimintajärjestö, 

asiantuntijajärjestö ja palveluntuottajajärjestö) eniten yhdistyksen toimintaa kuvaavan profiilin. Ensimmäisessä osiossa yhdistysten edustajat määrittelivät 

edustamansa yhdistyksen kohderyhmän, perustehtävän sekä perustehtävän toteuttamisen tavat. Toisessa osiossa yhdistysten edustajat määrittelivät 

edustamansa yhdistyksen alueellista arvoa.  Kyselylomakkeen kolmas osio keskittyi yhdistyksen ja kunnan väliseen yhteistyöhön. Tässä osiossa yhdistysten 

edustajat pohtivat, miksi yhdistys tarvitsee kuntaa yhteistyökumppaniksi, miksi kunta tarvitsee yhdistystä yhteistyökumppaniksi sekä sitä, millaisia yhteisiä 

hyötyjä kunnalla ja yhdistyksellä on yhteistyöstä. Kolmannessa osiossa yhdistyksiltä kysyttiin yhteistyön mahdollisesti sisältämää rahallista avustusta sekä 

sitä, mihin rahallinen avustus perustuu. Lisäksi yhdistykset pohtivat, mitkä tekijät edistävät yhteistyötä yhdistyksen ja kunnan välillä ja toivat esiin 

konkreettisia yhteistyön muotoja. Kyselyn neljännessä osiossa keskityttiin yhdistysten kehittämis- ja osaamistarpeisiin yhdistyksen ja kunnan välisessä 

yhteistyössä. Neljännessä osiossa yhdistysten edustajat pohtivat, mitä esteitä yhteistyölle on sekä sitä, miten yhteistyötä voisi edistää eli mitä yhdistykset 

voisivat tehdä mainitsemiensa esteiden poistamiseksi. Yhdistykset toivat neljännessä osiossa esiin niitä tiedon ja osaamisen tarpeita, mitä yhdistykset 

kokevat tarvitsevansa haastavassa yhteistyön lisäämisessä ja kehittämisessä. Viimeisenä yhdistysten edustajat pohtivat, mitä yhdistykset voisivat yhdessä 

tehdä, jotta yhdistysten ja kunnan välinen yhteistyö lisääntyisi ja yhdistykset voisivat palvella kohderyhmiään yhteistyössä.  

 

Kerätyt Porin ja Kankaanpään aineistot käsiteltiin erikseen, jotta mahdollistui alueiden vertailu. Aineistot kirjoitettiin puhtaaksi ja käsiteltiin kysymys 

kerrallaan. Aineiston käsittely mukaili sisällönanalyysia, aineistosta etsittiin samaan viittavia asioita ja niille annettiin mahdollisimman hyvin niiden sisältöä 
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kuvaavat yhteiset nimittäjät. Koska tarkoituksena oli saada yhdistysten ääni kuuluviin, aineistosta otettiin mukaan yksittäisetkin kysyttävään asiaan liittyvät 

huomiot. Tulosten esittämisen tapaa kuvataan seuravaassa luvussa. 
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4 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELUA 

 

Tulokset esitetään neljässä luvussa, jotka ovat yhteneväiset kyselylomakkeen neljän osion kanssa. Tuloksia tarkastellaan kuvaamalla Porin ja Kankaanpään 

aineistoja mahdollisimman tarkasti aineistosta löydettyjen yhtäläisyyksien avulla. Tuloksia tarkennetaan kuvioiden avulla.  Kunkin luvun alussa selitetään 

tarkasteltavan aiheen tulosten esittämisen tapa. Tulosten esittämisen lisäksi esiin tuodaan huomioita tuloksista. Tulokset esitetään niin, että yhdistyksiä ei 

mainita nimeltä.  

 

Luvussa 4.1 tarkastellaan yhdistysten perustoimintaa, mikä pitää sisällään yhdistysten profiilin, toiminnan kohderyhmän, perustehtävän ja perustehtävän 

toteuttamisen tavat. Luku 4.2 pitää sisällään yhdistysten edustajien näkemyksiä yhdistysten toiminnan alueellisesta arvosta. Luvussa 4.3 keskitytään 

yhdistysten ja kunnan väliseen yhteistyöhön ja luvussa 4.4 tuodaan esiin yhdistysten osaamistarpeita. Johtopäätöksiä tuloksista esitetään seuraavassa 

luvussa viisi.  

 

 

4.1 Yhdistysten toiminta 

 

Aineistoon osallistuneiden yhdistysten toimintaa tuodaan esiin yhdistysten perustietojen avulla. Yhdistysten perustietoja kartoitettiin selvittämällä 

yhdistysten profiloitumista, perustehtävää ja kohderyhmää. Lisäksi selvitettiin, mitä perustehtävän mukaisia palveluja tai toimintaa yhdistykset 

konkreettisesti tuottavat. Perustietojen avulla saadaan esiin yhdistysten sisällöllistä toimintaa sekä sitä, mihin tarpeeseen yhdistykset toiminnallaan ovat 

vastaamassa.  

 

Yhdistysten toiminnan kuvaaminen aloitetaan yhdistysten profiileiden tarkastelusta. Profiileiden avulla saadaan käsitys siitä, minkä tyyppisiä yhdistyksiä 

aineistossa on. Yhdistysten toiminnan kohderyhmää, perustehtävää ja perustehtävän toteuttamisen tapoja tarkastellaan keräten yhteen niitä yhdistyksiä, 
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joilla on samansuuntainen kohderyhmä. Perustehtävää ja perustehtävän toteuttamisen tapoja tarkastellaan suhteessa kohderyhmään. Aineistossa 

tarkastellaan erikseen Porin ja Kankaanpään aineistoja.  

 

 

4.1.1 Yhdistysten profiloituminen 

 

Kuten jo edellä, luvussa 2.1 todettiin, järjestöjen profiloituminen eroaa huomattavastikin toisistaan. Profiloitumisella tarkoitetaan tässä yhdistysten 

toiminnan alueita eli sitä, mistä näkökulmasta käsin yhdistys työskentelee kohderyhmänsä edun mukaisesti. Selvästi esiin nousi se, että järjestöjen 

profiloitumista määritteli järjestöjen kohderyhmä. Esimerkkinä mainittakoon mm. että yhdistyksen kohderyhmän ollessa jonkin sairauden kohdanneet 

henkilöt, profiloitui yhdistys vertaistoimintajärjestöksi kun taas kohderyhmän ollessa mm. jäsenyhdistykset, profiloitui yhdistys asiantuntijajärjestöksi. 

Annetuista profiloitumisen vaihtoehdoista (edunvalvontajärjestö, vapaaehtoistoimintaa ylläpitävä järjestö, vertaistoimintajärjestö, asiantuntijajärjestö ja 

palveluntuottajajärjestö) selvitykseen osallistuneet yhdistykset löysivät hyvin edustamansa yhdistyksen profiilin, vaikka yhdistykset liikkuvatkin eri profiilien 

välillä varsin ketterästi toimiessaan kohderyhmiensä eduksi.   

 

Alla esitetyistä kuvioista (kuvio 1 ja kuvio 2) selviää selvitykseen osallistuneiden yhdistysten profiloituminen edellä esitetyn jaottelun mukaisesti. Porilaiset 

yhdistykset edustivat melko tasaisesti edunvalvontajärjestöjä, vapaaehtoistoimintaa ylläpitäviä järjestöjä, vertaistoimintajärjestöjä ja asiantuntijajärjestöjä. 

Selvitykseen ei osallistunut yhtään palveluntuottajajärjestöksi profiloituvaa yhdistystä. Kankaanpääläiset selvitykseen osallistuneet yhdistykset luonnehtivat 

itseään annetuista vaihtoehdoista selvästi eniten vertaistoimintajärjestöiksi. Tämä selittyy mm. sillä, että valtaosa kankaanpääläisten yhdistysten 

kohderyhmistä oli jonkun tietyn sairauden tai vamman kohdanneet ihmiset tai saman elämäntilanteen tai -kokemuksen jakavat ihmiset. Myöskään 

Kankaanpäässä aineistonkeruutilaisuuteen ei osallistunut yhtään palveluntuottajajärjestöä.  
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Kuvio 1. Yhdistysten profiloituminen/Pori       Kuvio 2. Yhdistysten profiloituminen/Kankaanpää 
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4.1.2 Yhdistysten toiminnan kohderyhmä, perustehtävä ja perustehtävän toteuttamisen tavat  

 

Yhdistykset perustuvat useimmiten tietyn alueella havaitun asian, ihmisryhmän tai epäkohdan äärelle. Yhdistysten kohderyhmä määrittelee yhdistyksen 

perustehtävää sekä perustehtävän toteuttamisen tapoja. Seuraavassa kuvataan selvitykseen osallistuneiden yhdistysten perustehtävää ja toimimisen tapoja 

kohderyhmäperusteisesti. Kohderyhmäperusteisen yhdistysten toiminnan kuvaamisen tavan on tarkoitus johdatella ajattelemaan yhdistysten 

samanluonteisia toimimisen tapoja, mikä tarjoaa näköalan samansuuntaisesti profiloituneiden yhdistysten yhteistyön kehittelemiselle. Mielenkiintoinen 

huomio on, miten samalla tavalla profiloituneiden yhdistysten toimimisen tavat ovat yhteneväiset. Huomio voisi aikaisempaa enemmän kiinnittyä siihen, 

miten yhdistykset voisivat luoda keskenään yhteistyösuhteita, mikäli ne jakavat samantapaisen kohderymän tai palvelevat erilaisia kohderyhmiään 

samantapaisin keinoin.  

 

Aineistossa yhdistysten kohderyhmien perusteella tehtiin jaottelu seuraavasti:  

◦ kohderyhmänä yhteisö- ja paikallistoimijat, jäsenyhdistykset ja vapaaehtoistoimijat  

◦ kohderyhmänä lapset, nuoret ja lapsiperheet 

◦ kohderyhmänä sairauden kohdanneet ja heidän läheisensä sekä terveyteen heikentävästi vaikuttavista haitoista kärsivät 

◦ kohderyhmänä vammaisryhmät ja heidän läheisensä 

◦ kohderyhmänä ikäihmiset 

◦ kohderyhmänä mielenterveyskuntoutujat 

◦ kohderyhmänä alueen asukkaat 

 

Yhdistysten kohderyhmiä, perustehtäviä ja perustehtävien toteuttamisen tapoja tarkastellaan seuraten sekä Porin että Kankaanpään aineistoa, jolloin niitä 

päästään myös vertaamaan keskenään. Porin aineisto on kuvattu sinisellä värillä ja Kankaanpään aineisto on kuvattu vihreällä värillä.  
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Yhdistysten kohderyhmänä yhteisö- ja paikallistoimijat, jäsenyhdistykset ja vapaaehtoistoimijat  

 

Yhteisö- ja paikallistoimijat, jäsenyhdistykset ja vapaaehtoistoimijat kohderyhmikseen määritelleet yhdistykset jakavat aineiston perusteella huomattavan 

samanlaiset perustehtävät sekä perustehtävän toteuttamisen tavat (kuvio 3 ja kuvio 4). Tarkastelussa olevien yhdistysten kohderyhmät ovat varsin laajat ja 

yhdistykset luonnehtivat itsensä asiantuntijajärjestöiksi tai edunvalvontajärjestöiksi. Näiden yhdistysten tarkoituksena on palvella varsin organisoituneita 

toimijajoukkoja luoden niille toimimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia sekä toimia tiedon välittäjänä ja verkostojen luojana. Yhteisö- ja paikallistoimijoita, 

jäsenyhdistyksiä ja vapaaehtoistoimijoita palvelevat yhdistykset toteuttavat perustehtäväänsä mm. tarjoamalla tiloja, välineitä sekä omaa tai ’alihankittua’ 

asiantuntemusta muiden toimijoiden käyttöön ja järjestämällä koulutuksia ja muita yhteisiä tilaisuuksia. Ko. yhdistyksilä on käytettävissään myös valtaa 

huolehtiessaan avustusten jakautumisesta jäsenyhdistyksilleen sekä aloitteisiin vastaamisesta.  

 

Vertailtaessa Porin ja Kankaanpään aineistoa, samantyyppisen kohderyhmän jakavilla yhdistyksillä on melko samanlaiset perustehtävät ja niiden 

toteuttamisen tavat. Liekö kysymys alueiden erilaisesta koosta, mutta Kankaanpäässä muita yhdistyksiä tai toimijoita palvellessaan yhdistyksillä on 

konkreettisempia ja selkeämpiä tehtäviä kuin vastaavilla sevitykseen osallistuneilla porilaisilla yhdistyksillä. Tällä viitataan siihen, että Kankaanpäässä 

jäsenyhdistyksiä ja niiden jäseniä palveleva yhdistys erittelee perustehtävän toteuttamisen tavoiksi mm. paikallislehtien lukemisen äänilehdiksi, 

ystäväpiiritoiminnan järjestämisen ikäihmisille sekä vapaaehtoistoimijoiden kouluttamisen. Todennäköisesti kunnan koko on tässä merkittävässä roolissa 

sekä alueella palveltavien yhdistysten, toimijoiden ja asukkaiden määrä.  
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PORI                     KANKAANPÄÄ

            

Kuvio 3. Yhdistysten toiminta/     Kuvio 4. Yhdistysten toiminta/ 
kohderyhmänä yhteisö- ja paikallistoimijat, jäsenyhdistykset ja vapaaehtoistoimijat/Pori kohderyhmänä yhteisö- ja paikallistoimijat, jäsenyhdistykset ja vapaaehtoistoimijat/Kankaanpää 
  
 

 

Kohderyhmät 

 

•yhteisö-, kylä- ja paikallistoimijat   

•Paikallisyhdistykset 

•Jäsenyhdistykset 

•Vapaaehtoistoimijat 
 

Perustehtävä 

•Tuen, tilojen ja toiminnan tarjoaminen yhteisö- ja 
vapaaehtoistoimijoille.  

•Yhteistyön mahdollisuuksien luominen 

•Paikallistoimijoiden edunvalvonta 

•Tiedon välittäminen toiminnan ja toimijoiden tukemiseksi 

•Verkostoavun antaminen 

•Jäsenjärjestöjen eduksi toimiminen 

•Samansisältöisten yhdistysten yhteen liittäminen 

•Tiedon jakaminen sekä yhdistyksille että yhdistyksiltä yleiseen 
tietoon 

Perustehtävän 
toteuttamisen 

tavat 

•Yhteisö- ja vapaaehtoistoimintaa tukevien koulutusten, luentojen 
ja tapahtuminen järjestäminen 

•Koulutus-, toimisto- ja harrastetilojen tarjoaminen yhteisöille 

•Toimijoista ja heidän toiminnastaan tiedottaminen 

•Yhdistysten aloitteisiin vastaaminen 

•Kaupungin myöntämän määrärahan jakaminen avustuksina 
yhdistyksille 

•Jäsenyhdistysten tuottaman tiedon jakaminen  ja oikean tiedon 
saattaminen eri viestintävälineille 
 

Kohderyhmät 

 
•Jäsenyhdistykset  ja niiden jäsenet  

Perustehtävä 

• Alueellisten jäsenjärjestöjen  yhteistoiminnan, toimintaedellytysten ja 
niiden jäsenten hyvinvoinnin edistäminen 

Perustehtävän 
toteuttamisen tavat 

 

•Koulutus-, kokoontumis- ja harrastetilojen sekä välineiden (kamera, 
videotykki ym.) tarjoaminen jäsenyhdistysten käyttöön 

•Liikunta- ja virkistystoiminnan ohjaajan palveuiden tarjoaminen 
jäsenyhdistysten käyttöön 

•Jäsenyhdistysten toimintaa tukevien koulutusten, luentojen, neuvonnan ja 
tapahtumien järjestäminen 

•Jäsenyhdistyksistä ja heidän toiminnastaan tiedottaminen 

•Asiointiavun ja neuvonnan tarjoaminen jäsenyhdistyksille 

•Erilaisen harrastus- ja ryhmätoiminnan järjestäminen jäsenyhdistysten ja 
heidän jäsentensä käyttöön 

•Paikallislehtien lukeminen äänilehdiksi 

•Ystäväpiiritoiminnan järjestäminen ikäihmisille 

•  Vapaaehtoistoimijoiden kouluttaminen 

•Kaikille avoimen kohtaamispaikan ylläpitäminen 
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Yhdistysten toiminnan kohderyhmänä lapset, nuoret ja lapsiperheet 

 

Lapset, nuoret ja lapsiperheet kohderyhmäkseen nimenneet yhdistykset kuuluvat sekä Porissa että Kankaanpäässä samaan valtakunnalliseen 

kattojärjestöön, minkä vuoksi niiden perustehtävät ja perustehtävän toteuttamisen tavat ovat hyvin samankaltaiset. Mielenkiintoista kuitenkin on, että 

toinen yhdistyksistä profiloi itsensä edunvalvontajärjestöksi ja toinen vapaaehtoistoimintaa ylläpitäväksi järjestöksi, mikä todennäköisesti viestii yhdistyksen 

roolista alueella. Sekä Porissa että Kankaanpäässä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asialla ollaan toteuttamalla perhekahvila- ja tukiperhetoimintaa, 

järjestämällä erilaisia tapahtumia sekä pitämällä esillä lasten oikeuksia. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi toimivien yhdistysten perustehtävät ja 

niiden toteuttamisen tavat on esitetty kuviossa 5 ja kuviossa 6.  

PORI                KANKAANPÄÄ

         

Kuvio 5. Yhdistysten toiminta/kohderyhmänä lapset, nuoret ja lapsiperheet/Pori      Kuvio 6. Yhdistysten toiminta/kohderyhmänä lapset, nuoret ja lapsiperheet/Kankaanpää 

Kohderyhmät 

•Lapset, nuoret ja lapsiperheet 

Perustehtävä 

•Lasten, nuorten ja lapsiperheiden oikeuksien ja etujen hyväksi toimiminen 

•Vertaistuen mahdollistaminen 

•Alueellinen vaikuttaminen 

Perustehtävän 
toteuttamisen 

tavat 

 

•Ryhmien ja kerhojen järjestäminen ja toteuttaminen: alueelliset 
pienryhmät, perhekahvilat, tukitoiminta lähiöissä 

•Tukioppilastoiminnan ja oppilaskuntatoiminnan koordinointi 

•Lasten oikeuksiin liittyvien oppituntien ja tapahtumien järjestäminen 

•Monikulttuuritoiminnan järjestäminen tapahtumien muodossa 

•Lasten ja nuorten tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan järjestäminen 

•Perheavun ja kotiavun järjestäminen 

•Asiantuntijaluentojen ja koulutusten pitäminen 

Kohderyhmät 

•Lapset, nuoret ja lapsiperheet 

Perustehtävä 

•Lasten, nuorten ja lapsiperheiden oikeuksien ja etujen hyväksi toimiminen 
ja hyvinvoinnin lisääminen 

•Alueellinen vaikuttaminen 

Perustehtävän 
toteuttamisen tavat 

 

•Perhekahviloiden järjestäminen ja toteuttaminen 

•Tukiperhetoiminnan järjestäminen ja toteuttaminen 

•Tapahtumien järjestäminen 
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Yhdistysten toiminnan kohderyhmänä sairauden kohdanneet ja heidän läheisensä sekä terveyteen heikentävästi vaikuttavista haitoista 

kärsivät 

 

Huomattava määrä sekä Porin että Kankaanpään yhdistyksistä toimivat niiden ihmisten hyväksi, jotka ovat kohdanneet jonkin sairauden tai kärsivät joistakin 

terveyteen heikentävästi vaikuttavista haitoista. Näiden yhdistysten kohderyhmät ovat yhdistyskohtaisesti hyvinkin tarkasti määritelty ja yhdistykset ovat 

erikoistuneet tiettyyn sairauteen tai terveyteen vaikuttavaan haittaan. Yhdistykset profiloituvat vahvasti vertaistoimintajärjestöiksi. Kohderyhmiä yhdistää 

tietty sama kokemus ja siihen sopeutuminen. Vaikka sairaus- tai haittakohtainen kohderyhmä on yhdistyksillä rajattu, on yhdistysten perustehtävät ja niiden 

toteuttamisen tavat lähes identtiset. Perustehtävänsä ko. yhdistykset määrittelevät olevan ihmisten elämänlaadun ylläpitäminen tai kohentaminen 

sairaudesta huolimatta, tiedon lisääminen sairaudesta, vertaistuen mahdollistaminen, vapaa-ajan toiminnan järjestäminen sekä kohderyhmänsä edun 

valvominen. Perustehtävän toteuttamisen tapoina on mm. liikunta- harrastus- ja vertaistukiryhmien järjestäminen, asiantuntija-avun antaminen sekä 

neuvonta ja ohjaus. Sairauden kohdanneiden tai terveyteen heikentävästi vaikuttavista haitoista kärsivien ihmisten asialla olevat yhdistykset palvelevat jo 

tämänkin aineiston perusteella huomattavaa määrää ihmisiä, joilla on elämässään sopeutumista vaativa kokemus. Palvelluksi tulevat parkinsonpotilaat, 

muistisairaat, diabetestä sairastavat, hengityssairaat, sydänsairauksia sairastavat, aivoverenkiertohäiriön sairastaneet, tuki- ja liikuntaelinongelmaiset sekä 

edellä mainittujen läheiset. Ajatusleikkinä on varsin houkuttelevaa pohtia ko. yhdistysten kohderyhmilleen tarjoamien palvelujen yhdistämistä lukuun 

ottamatta vertaistukea, jonka ydinajatus on siinä, että vertaiset jakavat samantyyppisen kokemuksen.  

 

Kuvioista seitsemän ja kahdeksan voi tarkastella niiden yhdistysten perustehtäviä ja perustehtävän toteuttamisen tapoja, jotka toimivat sairauden 

kohdanneiden henkilöiden ja heidän läheistensä hyväksi sekä niiden ihmisten hyväksi, jotka kärsivät terveyteen heikentävästi vaikuttavista haitoista.  
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PORI              KANKAANPÄÄ

           

Kuvio 7. Yhdistysten toiminta/        Kuvio 8. Yhdistysten toiminta/ 
kohderyhmänä sairauden kohdanneet ja heidän läheisensä sekä      kohderyhmänä sairauden kohdanneet ja heidän läheisensä 
terveyteen heikentävästi vaikuttavista haitoista kärsivät/Pori     sekä terveyteen heikentävistä vaikuttavista haitoista kärsivät/Kankaanpää  
             

Kohderyhmät 

•Parkinson -potilaat ja heidän läheisensä 

•Muistisairaat ja heidän läheisensä 

•Hengityssairaat ja heidän läheisensä 

•Diabetekseen sairastuneet ja riskiryhmät 

•  Tuki- ja liikuntaelinongelmaiset  

 

 

Perustehtävät 

•  Parantumattomasta sairaudesta huolimatta elämänlaadun 
ylläpitäminen ja parantaminen 

•Sairauden kohdanneiden ja heidän läheistensä ohjaus ja 
neuvonta 

•  Tiedon lisääminen sairaudesta 

•Kohderyhmän ’äänenä’ toimiminen.  

•Erilaisten harraste- ja liikuntaryhmien järjestäminen 
kohderyhmälle toimintakyvyn ylläpitämiseksi 

•  Itsehoidon tukeminen 

•Ennalta ehkäisevän toiminnan järjestäminen 

•Kohderyhmän edunvalvonta 

•Vertaistoiminnan järjestäminen 

Perustehtävän 
toteuttamisen 

tavat 

•Säännöllisten asiantuntijoiden ohjaamien liikuntaryhmien 
järjestäminen 

•Vertaistukiryhmien ja harrastekerhojen järjestäminen 

•Virkistyksen järjestäminen 

•Tiedon lisääminen sairaudesta koulutusten muodossa 

•  Edunvalvonnan toteuttaminen 

•  Neuvonta 

Kohderyhmät 

•Parkinson -potilaat ja heidän läheisensä 

•  Hengityssiraat ja heidän läheisensä 

•  Sydänsairauksia sairastavat ja sydänterveydestä 
kiinnostuneet 

•Diabetekseen sairastuneet, omaiset ja riskiryhmät 

•Aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneet ja heidän 
läheisensä 

Perustehtävät 

•Sairauden kohdanneiden ja heidän läheistensä elämänlaadun 
huolto ja parantaminen, uskon antaminen tulevaisuuteen 

•Tiedon lisääminen sairaudesta 

•Vertaistoiminnan järjestäminen 

•Terveyden edistäminen ja sairauden ennaltaehkäisy 

•Erilaisten harraste- ja liikuntaryhmien järjestäminen 
kohderyhmälle toimintakyvyn ylläpitämiseksi 

•Vertaistuen järjestäminen 

 

Perustehtävän 
toteuttamisen tavat 

•Säännöllisten liikuntaryhmien järjestäminen 

•Vertaistukiryhmien ja harrastekerhojen järjestäminen 

•Virkistyksen järjestäminen 

•Henkisen ja fyysisen tuen antaminen 

•Tiedon lisääminen sairaudesta koulutusten ja 
asiantuntijaluentojen muodossa/tiedottaminen 

•Tukihenkilötoiminta 

•Yhteistoiminta terveyskeskuksen kanssa 

•Edunvalvonta ja vaikuttaminen 
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Yhdistysten toiminnan kohderyhmänä vammaisryhmät ja heidän läheisensä 

 

Samoin kuin sairauden kohdanneita henkilöitä, yhdistykset tukevat toiminnallaan huomattavan paljon erilaisten vammojen kanssa eläviä ihmisiä ja heidän 

omaisiaan. Kohderyhmänä vammaisryhmät ja heidän läheisensä muistuttaa sairauden kohdanneita yhdistysten kohderyhmänä myös yhdistysten 

perustehtävistä ja perustehtävien toteuttamisen tavoista käsin. Vammaisryhmät ja heidän läheisensä otettiin tässä omaksi kohderyhmäkseen, koska 

yhdistysten perustehtävien toteuttamisen tavoissa painottui selvästi apuvälineisiin liittyvät palvelut. Toisaalta erottavana tekijänä voidaan pitää myös 

vammaisuuden pysyvää luonnetta. Myös vammaisryhmiä ja heidän läheisiään palvelevat yhdistykset profiloituivat vertaistukijärjestöiksi mutta huomattavan 

paljon myös edunvalvontajärjestöiksi.  

 

Niin Porissa kuin Kankaanpäässäkin yhdistysten toimesta huomioiduksi tulevat monet eri vammaisryhmät, kuten kuurosokeat, kuulo- ja näkövammaiset, 

invalidisoituneet, kehitysvammaiset ja muut vamman saaneet ja heidän omaisensa. Vammaisryhmiä palvelevien yhdistysten perustehtävinä ovat mm. 

kohderyhmän oikeuksien toteutumisen valvonta, apuvälineisiin liittyvä neuvonta ja ohjaus, vertaistuen järjestäminen sekä erilaisten liikunnallisten ja 

toiminnallisten ryhmien toteuttaminen kohderyhmän hyvinvoinnin lisäämiseksi. Samoin kuin perustehtävät, myös perustehtävien toteuttamisen tavat sekä 

Porissa että Kankaanpäässä muistuttivat toisiaan. Perustehtäviään vammaisryhmiä palvelevat yhdistykset toteuttavat ylläpitämällä ja mahdollistamalla niitä 

toimintoja, joita yhdistykset perustehtäväkseen määrittelivät. Perustehtävien toteuttamisen tavoissa erityisesti apuvälineisiin liittyvä neuvonta, huolto, 

lainaaminen ja tiedottaminen korostuivat yhdistysten tärkeäksi tehtäväksi.  

 

Kuviosta 9. ja kuviosta 10. voi tarkastella vammaisryhmille ja heidän omaisilleen suunnattua yhdistystoimintaa.  
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PORI               KANKAANPÄÄ

           

Kuvio 9. Yhdistysten toiminta/kohderyhmänä vammaisryhmät ja heidän läheisensä/Pori    Kuvio 10. Yhdistysten toiminta/kohderyhmänä vammaisryhmät ja heidän läheisensä/Kankaanpää 
               
 

 

Kohderyhmät 

 

•Kuurosokeat ja kuulo- näkövammaiset sekä heidän läheisensä 

•Huonokuuloiset 

•Vamman saaneet ihmiset ja heidän omaisensa  

•  Invalidit 

•  Näkövammaiset 

 

 

Perustehtävät 

•  Arkea helpottavista apuvälineistä tiedottaminen  

•  Vartaistuen tarjoaminen, yhdessäolon mahdollistaminen 

•Vammaan liittyvissä asioissa neuvominen ja opastaminen 

•Oikeuksien toteutumisen valvonta 

• Kerhotoiminnan järjestäminen 

 

Perustehtävän 
toteuttamisen tavat 

 

•Apuvälineiden huoltaminen, puhdistaminen ja vuokraaminen  
ja käytössä neuvominen sekä erilaisten apulaitteiden 
välittäminen 

•Yhteiset illanvietot, retket ja muut tapahtumat 

•  Äänilehtien lukupalvelun järjestäminen 

•Kerhotoiminnan järjestäminen: käsityö-, liikunta- ja muut 
harrastekerhot 
 

Kohderyhmät 

•ADHD, dysfasia ja autismiperheet ja lasten ja nuorten 
vanhemmat 

•Näkövammaiset ja heidän läheisensä 

•Kehitysvammaiset lapset ,nuoret ja aikuiset 

•Kuulovammaiset 

Perustehtävät 

•  Vertaistuen tarjoaminen, yhdessäolon mahdollistaminen 

•Läheisten tukeminen arjen haasteissa 

•Vammaan liittyvissä asioissa neuvominen, opastaminen ja 
asioiden parantaminen 

•Oikeuksien toteutumisen valvonta 

•Harrastustoiminnan kehittäminen alueella 

Perustehtävän 
toteuttamisen tavat 

 

•Apuvälineasioissa neuvominen ja opastaminen 

•Yhteiset illanvietot, retket ja muut tapahtumat 

•Vertaistuen ja harrastusmahdollisuuksien järjestäminen 

•Asiantuntijatilaisuuksien järjestäminen 
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Yhdistysten toiminnan kohderyhmänä ikäihmiset 

 

Ikäihmisten hyvinvointiin tähtääviä yhdistyksiä osallistui aineistonkeruutilaisuuksiin vain muutama. Aineisto niin ikäihmisille suunnatusta 

yhdistystoiminnasta kuin muillekaan kohderyhmille suunnatusta toiminnasta ei anna kokonaista kuvaa siitä, miten paljon yhdistykset suuntaavat 

toimintaansa erilaisille kohderyhmille. Kuitenkin aineisto antaa kuvaa siitä, miten yhdenmukaisesti samantyyppisiä kohderyhmiä palvelevat yhdistykset 

suuntaavat toimintaansa. Ikäihmiset toiminnan kohderyhmänä -kategoriaan luetaan tässä myös sotaveteraanit. Aineistossa sotaveteraaniyhdistyksen 

edustaja oivallisesti totesi, että yhdistyksen toiminnan on muututtava kohderyhmän ikääntyessä.  

 

Porilainen ikäihmisiä palveleva yhdistys suuntaa toimintaansa kaikille ikäihmisille kun taas kankaanpääläiset yhdistykset suuntaavat toimintaansa niille 

ikäihmisille, jotka jakavat saman kokemuksen. Kohderyhmien määräytymisen erilaisuutta kuvaa myös se, että kaikille ikäihmisille suunnattu yhdistys 

profiloituu edunvalvontajärjestöksi kun taas yhdistykset, joiden kohderyhmänä ovat saman kokemuksen jakaneet ihmiset, profiloituvat 

vertaistoimintayhdistyksiksi. Yhdistysten kohderyhmän määräytymisen erilaisuudesta huolimatta yhdistysten perustehtävistä ja perustehtävien 

toteuttamisen tavoista on mahdollista löytää yhtäläisyyksiä. Molemmissa aineistoissa perustehtävissä on mainittu hyvinvoinnin edistäminen ja 

perustehtävien toteuttamisen tapoina on ikääntymiseen liittyvissä asioissa tukeminen sekä erilaisten hyvinvointia ja sosiaalista elämää edistävien 

harrastustoimintojen, kerhojen ja illanviettojen järjestäminen.  

 

Ikäihmisille suunnattua yhdistystoimintaa tarkastelemalla voi jo tämänkin aineiston perusteella todeta, että tämän kohderyhmän jakavilla yhdistyksillä 

lienee monia yhteistyön mahdollisuuksia paitsi keskenään, myös kuntien kanssa. Ikäihmisiä palvelevien yhdistysten perustehtäviä ja perustehtävien 

toteuttamisen tapoja voi tarkastella kuviosta 11. ja kuviosta 12.  
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PORI                  KANKAANPÄÄ 

            

Kuvio 11. Yhdistysten toiminta/kohderyhmänä ikäihmiset/Pori       Kuvio 12. Yhdistysten toiminta/kohderyhmänä ikäihmiset/Kankaanpää 

Kohderyhmät 

 

 

•Ikäihmiset 

Perustehtävät 

•   Ikäihmisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin edistäminen 

Perustehtävän 
toteuttamisen tavat 

•Asiantuntijaluentojen ja keskustelutilaisuuksien 
järjestäminen 

•Juhlien, retkien ja harrastus-, ja liikuntaryhmien 
järjestäminen 

•Ikääntymissuunnitelmien laatiminen 

Kohderyhmät 

 

 

•Sotainvalidit 

•Veteraanit, heidän puolisonsa ja leskensä 

 

Perustehtävät 

•   Veteraanien yhteiskunnallisten etujen edistäminen 
ja toteutumisen valvonta 

• Veteraaniperinteen tallentamisen edistäminen 

• Hyvinvoinnin edistäminen 

Perustehtävän 
toteuttamisen 

tavat 

•Kuntoutustoiminta 

•Kotona asumisen tukeminen tai muun 
tarkoituksenmukaisen asumisen järjestymisen 
tukeminen 

•Virkistystoiminnan järjestäminen 
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Yhdistysten toiminnan kohderyhmänä mielenterveyskuntoutujat 

 

Mielenterveyskuntoutujia kohderyhmänään palvelevia yhdistyksiä edustaa tässä porilaiset yhdistykset. Tämä ei kerro siitä, että Kankaanpäässä ei olisi 

mielenterveyskuntoutujia palvelevia yhdistyksiä. Aineistossa on edustettuna kaksi mielenterveyskuntoutujia palvelevaa yhdistystä, jotka molemmat 

profiloituvat vertaistoimintayhdistykseksi. Molemmat mielenterveyskuntoutujille toimintaansa suuntaavat yhdistykset painottivat yhdistyksen 

perustehtävän kuvaamisessa ja perustehtävän toteuttamisen tavoissa vertaistukea. Toimintaa pyritään suuntaamaan niin, että osallistuminen 

kohderyhmälle tehdään mahdollisimman helpoksi ja toiminnassa painottui elämänhallintaan liittyvissä asioissa auttaminen ja tukeminen.  

Mielenterveyskuntoutujille toimintaansa suuntaavien yhdistysten perustehtäviä ja niiden toteuttamisen tapoja voi tarkastella kuviosta 13.  
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PORI 

 

Kuvio 13. Yhdistysten toiminta/kohderyhmänä mielenterveyskuntoutujat/Pori 

 

 

 

Kohderyhmät 

•Mielenterveyskuntoutujat 

Perustehtävä 

•Vertais- ja virkistystoiminnan järjestäminen 

•Jäsenten sosiaalisten suhteiden edistäminen 

•  Matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminta 

•Erilaiset tukipalvelut 

•Kuntoutumismahdollisuuden tarjoaminen yhteisön tukemana 

•Auttaminen, tukeminen ja ohjaaminen löytämään suunta elämälle 

Perustehtävän 
toteuttamisen tavat 

•Matalan kynnyksen päivätoiminta:  mahdollisuus tavata ihmisiä, 
ruokailumahdollisuus, pyykinpesumahdollisuus 

•Vertaistukiryhmät, yhteisöllinen toiminta 

•Harrastus- ja liikuntaryhmät, muu vapaa-ajan toiminta 

•Retket ja tapahtumat 

•Työhönkuntoutus 

•Opiskelu- ja työmahdollisuuksien etsiminen ja niissä tukeminen 
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Yhdistysten toiminnan kohderyhmänä kaikki alueen asukkaat 

 

Omanlaisenaan yhdistystoimintana voidaan pitää sellaisia yhdistyksiä, joiden tehtävänä on vaikuttaa asioihin ja ilmiöihin, lisätä tasavertaisuutta ja 

suvaitsevaisuutta. Näitä yhdistyksiä edustavat tässä selvityksessä porilaiset ihmisarvoa ja -oikeuksia ajavat yhdistykset. Yhdistysten kohderyhmänä 

selvitykseen osallistuneilla yhdistyksillä ovat kaikki alueen asukkaat. Edellä kuvatuilla yhdistyksillä on ymmärrettävästi vaikeuksia profiloida 

yhdistystoimintaansa annettuihin vaihtoehtoihin juuri kohderyhmän tarkan määrittelyn mahdottomuuden vuoksi. Yhdistykset liikkuvat profiilien välissä 

omaten kuitenkin luonteekseen vertaistukijärjestönä toimimisen tai edunvalvontajärjestönä toimimisen. Kohderyhmäkseen kaikki alueen asukkaat 

nimeävien yhdistysten perustehtäviä ja perustehtävien toteuttamisen tapoja voi tarkastella kuviosta 14.  

 

Tarkastelussa olevien yhdistysten perustehtävänä on suvaitsevaisuuden lisääminen erilaisuutta kohtaan. Vaikka vähemmistöt, joiden asiaa yhdistykset 

ajavat, ovatkin erilaiset, on mielenkiintoista kuinka samankaltaiset perustehtävän toteuttamisen tavat ovat kumpaisellakin yhdistyksellä. Perustehtäviään 

yhdistykset toteuttavat sekä edustamilleen vähemmistöille suunnattuna toimintana (vertaistuki, tapaamiset) mutta myös luoden kaikille avoimia 

kohtaamisen mahdollisuuksia, ajamalla yhdenvertaisuuden asiaa erilaisin tavoin sekä toimimalla siltana ihmisten välillä.  
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PORI 

 

Kuvio 14. Yhdistysten toiminta/kohderyhmänä kaikki alueen asukkaat/Pori 

 

 

 

 

Kohderyhmät 

•Kaikki tasa-arvoisista ihmisoikeusasioista kiinnostuneet 

•Kaikki monikulttuurisuudesta kiinnostuneetja siihen liittyviin arvoihin kunnioittavasti 
suhtautuvat maahanmuuttajat + kantasuomalaiset  

Perustehtävät 

•  Tasa-arvoisten ihmisoikeuksien ajaminen kaikille riippumatta seksuaalisesta 
suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä 

•Oikean tiedon jakaminen seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvissä asioissa 

•Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen 

• Edellytysten luominen maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten kohtaamiselle 

•  Kerhotoiminnan ja vertaistoiminnan ylläpitäminen 

Perustehtävän 
toteuttamisen 

tavat 

•Yhdenvertaisuuskoulutusten järjestäminen 

•Ryhmien järjestäminen nuorille ja sateenkaariperheille 

•Vertastuen mahdollistaminen 

•Kerhojen ja illanviettojen toteuttaminen 

•Kielen opettelemisen mahdollistaminen 

•Kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtumien järjestäminen 

•Siltana toimiminen suhteessa muihin ihmisiin ja viranomaisiin 
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4.2 Yhdistysten alueellinen arvo 

 

Yhdistysten arvon kokevat todennäköisesti merkityksellisimmin ihmiset, jotka ovat mukana yhdistystoiminnassa toiminnan toteuttajina tai ihmiset, jotka 

ovat toiminnassa mukana kohderyhmän ominaisuudessa. Näille ihmisille yhdistyksen arvoa tuskin pystytään mittamaan. Yhdistykset toimivat kohtaamisen 

paikkoina, vertaistuen mahdollistajina, arjessa rinnalla kulkijoina, neuvojina, kuuntelijoina, asianajajina, edunvalvojina, vaikuttajina ja läsnäolijoina. 

Yhdistykset toimivat ihmisen virassa.  

 

Yhdistysten edustajia pyydettiin pohtimaan, mikä tekee yhdistyksen toiminnasta erityisen tärkeää omalla alueella. Sekä Porissa että Kankaanpäässä 

yhdistysten alueellista arvoa ja merkitystä määriteltiin kuvaten yhdistysten olevan vertaistuen mahdollistajia, yhdenvertaisuuden edistäjiä, tiedon välittäjiä, 

ainutlaatuisen avun ja tuen antajia, sisällön tuojia ihmisten elämään sekä kunnan tarjoamien palveluiden täydentäjiä. Porissa yhdistysten arvo nähtiin myös 

syrjäytymisen ehkäisijöinä, yhteisöllisyyden kannattelijoina sekä alueellisina asiantuntijoina. Kankaanpäässä yhdistysten arvoiksi määrittyivät myös 

yhdistykset ennaltaehkäisevinä toimijoina, vaikeassa asemassa olevien tukijoina sekä henkilökohtaisen avun antajina. Yhdistykset antoivat hyvin 

samantapaiset merkitykset toiminnalleen niin Porissa kuin Kankaanpäässäkin. Yhdistysten alueellista arvoa voi tarkastella kuvoista 15. ja 16. Kuvioiden 

jälkeen esitetään otteita aineistosta tarkentaen näin yhdistysten esittämiä alueellisia yhdistystoiminnan merkityksiä.  Aineistoa kuvattaessa Poria edustaa 

sininen väri ja Kankaanpäätä vihreä väri. Yhdistysten alueellisen merkityksen luettelo on vaikuttava. Kysyttäessä yhdistyksiltä, olisiko vastaavanlaista 

toimintaa tai palvelua saatavissa ilman yhdistystä, vastaus oli pääsääntöisesti kielteinen. Muutamat yhdistykset perustelivat kielteistä vastaustaan todeten, 

että vaikka samantyyppistä toimintaa olisi, sen lähtökohtana olisivat muut asiat kuin yhdistysten kannattelemat yhteisöllisyys, vertaisuus ja yhdenvertaisuus. 

Myös vertaistuen merkitystä kohderyhmän palvelemisessa korostettiin todeten, että se ei liene mahdollista muutoin kuin yhdistystoiminnan kautta.  
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PORI        KANKAANPÄÄ 

          

Kuvio 15. Yhdistysten merkitys alueella/Pori                   Kuvio 16. Yhdistysten merkitys alueella/Kankaanpää  
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Yhdistysten arvoa vertaistuen mahdollistajina kuvattiin aineistossa mm. seuraavasti: ”Ihminen tarvitsee toipuakseen toisia ihmisiä”, 

”Kohderyhmä pääsee tapaamaan toisiaan, kukaan ei ole yksin” ja ”On tärkeää, että yhdistys mahdollistaa alueella vertaistukea, se poistaa 

syyllisyyttä ja auttaa jaksamaan”. Vertaistuen merkitys tuli esille lähes jokaisessa yhdistysten vastauksessa, jossa määriteltiin yhdistyksen 

alueellista merkitystä.  

 

 

 

Yhdistysten merkitys yhdenvertaisuuden edistäjinä tuli esiin mm. seuraavanlaisissa vastauksissa: ”Yhdistys edistää yhdenvertaisuutta 

pitämällä vähemmistön asiaa esillä”, ”Yhdistys edistää vammaisten yhdenvertaista kohtelua yhteiskunnassamme” ja ”Nostamme 

kohderyhmämme asioita ja heidän asiointiinsa liittyviä epäkohtia jatkuvasti esille, jotta asioihin saadaan muutosta”.  

 

 

 

Yhdistykset toivat esiin rooliaan ja merkitystään tiedon välittäjinä viitaten sekä kohderyhmälle antamaansa tietoon että kohderyhmää 

koskevan tiedon välittämiseen eteenpäin. Tiedon välittäjänä toimimisen merkitystä kuvattiin mm. seuraavasti: ”Yhdistys antaa 

sairastuneille tietoa sairaudesta, kertoo tapaamisista sekä siitä, mistä saa apua”, ”Yhdistys mahdollistaa alueella vertaistuen ja tiedon 

saamisen”, ”Jaamme alueella oikeaa tietoa” sekä ”Toimimme lähellä ja tunnemme erityispiirteet joten pystymme välittämään tietoa ja 

vaikuttamaan”. 

 

 

 

Syrjäytymisen ehkäisyssä yhdistysten merkitys huomioitiin todeten ”Toiminnan ehkäisevän syrjimistä ja syrjäytymistä” sekä ”Toiminnan 

estävän muusta yhteiskunnasta ulkopuolelle jäämisen”.  
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Yhdistykset näkivät alueellisen merkityksensä myös ainutlaatuisena avun ja tuen antajina, mitä kuvattiin seuraavasti: ”Yhdistys on alueella 

ainoa laatuaan, vastaavaa toimintaa ei ole”, ”Olemme ainoa alueella toimiva yhdistys, jonka toiminnan kohde on selän hyvinvointi ja 

toiminnallisuus” sekä ”Tarjoamme ainoana laatuaan tämäntyyppistä toimintaa”.  

 

 

 

Yhdistysten merkitys yhteisöllisyyden kannattelijana tuli esiin mm. seuraavasti: ”Olemme ainoa maakunnallinen yhteisötoimijoita tukeva 

yhdistys”, ”Edistämme alueellista verkostoitumista” sekä ”Toimintamme lisää vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia ja tukee 

yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta”.  

 

 

 

Sisällön tuominen ihmisten elämään pitää sisällään seuraavanlaisia yhdistysten antamia merkityksiä: ”Yhdistys tuo yhteisöllisyyden kautta 

sisältöä ihmisten elämään” sekä ”On tärkeää, että ihmisillä on paikka minne mennä tapaamaan toisia ja viettämään aikaa”.   

 

 

 

Alueellisen asiantuntemuksen merkitystä kuvattiin toteamalla ”Yhdistyksen tuntevan oman asuinalueen palvelut niin, että osaa ohjata 

sairastuneet oikeiden palveluiden piiriin”, ”Kun toimitaan lähellä ja tunnetaan erityispiirteet, osataan käyttää oikeita palveluita ja 

henkilöitä” sekä ”Satakunnassa ei ole yhtään alaan erikoistunutta toimijaa, joten tuotamme tärkeää tietoa”.  
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Kunnan tarjoamien palveluiden täydentäjinä yhdistykset näkivät alueellisen merkityksensä seuraavasti: ”Täydennämme kunnan 

kohderyhmällemme tuottamia palveluita, koska tarjoamme mahdollisuuden osallistua, vaikuttaa ja saada vertaistukea”, ”Täydennämme 

kansansairauden ehkäisevää toimintaa julkisen sektorin rinnalla” sekä ”Tuemme ihmisten selviytymistä itsenäisesti, mikä palvelee myös 

kuntaa”.  

 

 

Kankaanpäässä yhdistysten alueellisessa merkityksessä korostui ennaltaehkäisevä toiminta, mitä kuvattiin seuraavasti: ”Yhdistys pitää 

esillä, muistuttaa ja tiedottaa terveellisistä elämäntavoista, mikä on ennaltaehkäisevää toimintaa” ja ”Virikkeellinen toiminta on 

ennaltaehkäisevää työtä”. 

 

 

 

 Vaikeassa asemassa olevien auttajana yhdistystoiminnan merkitystä kuvattiin toteamalla, että ”Toimintamme auttaa vaikeassa tilanteessa 

olevia perheitä” sekä ”Kohderyhmämme on pitkälti yksinäisiä, joten toimintaan osallistuminen on merkittävää”.  

 

 

 

Henkilökohtaisen avun ja tuen antajana yhdistysten merkitystä kuvattiin seuraavasti: ”Ihmiselle on tärkeää saada henkilökohtaista apua, 

mitä annamme” ja ”Autamme ihmisiä juuri hänen ongelmissaan”.  
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4.3 Yhdistysten ja kunnan välinen yhteistyö  

 

Yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä, sen toteutumisen muotoja, yhteistyötä edistäviä ja estäviä tekijöitä sekä yhteistyön määräytymisen tapoja 

selvitettiin pyytämällä yhdistyksiä määrittelemään syitä (hyötyjä) yhteistyölle. Lisäksi yhdistyksiä pyydettiin tuomaan esiin yhteistyön hyviä käytäntöjä 

yhdistysten ja kunnan välisessä yhteistyössä. Tulokset esitetään sekä kuvioiden avulla että lainaten yhdistysten edustajien ajatuksia. Kuvioissa sininen väri 

edustaa Porin aineistoa ja vihreä väri Kankaanpään aineistoa.  

 

Aineiston porilaisista yhdistyksistä kahdellakymmenellä on yhteistyötä kunnan kanssa ja yhdellä ei. Aineiston kankaanpääläisistä yhdistyksistä yhdellätoista 

on yhteistyötä kunnan kanssa ja kahdella yhdistyksellä ei ole yhteistyötä kunnan kanssa. Yhdistyksillä, joilla ei ollut yhteistyötä kunnan kanssa, yhteistyön 

puuttuminen selittyi sillä, että yhdistystoimintaa ollaan vasta käynnistämässä.  

 

 

4.3.1 Kunnan merkitys yhteistyökumppanina yhdistyksille 

 

Yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön tarkastelu aloitetaan tarkastelemalla yhdistysten ajatuksia ja kokemuksia siitä, miksi yhdistykset tarvitsevat kuntaa 

yhteistyökumppaniksi. Sekä Porissa että Kankaanpäässä yhdistykset kokivat kunnan tärkeäksi yhteistyökumppaniksi lähes täsmälleen samoista syistä. 

Vahvasti esiin nousi kunnan merkitys yhteistyökumppanina kunnan työntekijöiden asiantuntemuksen vuoksi, kunnan työntekijöiden merkitys tiedon 

välittäjänä, jotta yhdistys saavuttaa kohderyhmänsä sekä kunnan merkitys yhteistyökumppanina, jotta saavutetaan mahdollisimman hyvä apu ja tuki 

yhteistyössä yhteisille kohderyhmille. Selvänä erona yhdistysten antamassa merkityksessä kunnalle yhteistyökumppanina on taloudellisiin resursseihin 

liittyvä merkitys. Valtaosa porilaisista yhdistyksistä toi kunnan merkityksen esiin erimuotoisten taloudellisten tukien ja avustusten antajina. Kankaanpäässä 

kunnan merkitystä yhteistyökumppanina ei korostettu taloudellisen tuen antajana vaan ennemminkin sen mahdollistajana, että yhdistykset saavat erilaisen 

liikunta- ja harrastustoiminnan toteuttamisessa käyttöönsä kunnan tiloja maksuttomasti. Yhdistysten antamia merkityksiä kunnan kanssa tehtävälle 

yhteistyölle voi tarkastella kuvioista 17. ja 18. Kuvioiden jälkeen esitetään lainauksia aineistosta, jotta yhteiset nimittäjät saavat konkreettisemman sisällön.  
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PORI      KANKAANPÄÄ

               

Kuvio 17. Kunnan merkitys yhteistyökumppanina/Pori                                                              Kuvio 18. Kunnan merkitys yhteistyökumppanina/Kankaanpää 
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Kunnan merkitys korostui yhteistyökumppanina, jotta yhteistyössä tulee saavutetuksi mahdollisimman hyvä apu ja tuki yhteisille kohderyhmille. Merkitystä 

annettiin myös yhteisten asioiden hoitamiselle yhteistyössä.  Kunnan merkitys yhteistyökumppanina tavoiteltaessa yhteistä päämäärää, kunkin yhdistyksen 

kohderyhmän palvelemista tuli esiin seuraavasti:  

◦ ”Hyöty on molemminpuolista, kumpikin taho ohjaa yhteisiä asiakkaita toistensa palvelujen piiriin”  

◦ ”Tarvitsemme kuntaa yhteistyökumppaniksi palvelujen tuottamiseksi yhdessä”  

◦ ”Yhteistyötä tarvitaan hyvän hoidon mahdollistamiseksi ja ymmärryksen lisäämiseksi”  
◦ ”Vanhuspalveluiden kehittämisessä ja palveluita käytettäessä yhteistyö on tärkeää. Hyötynä näemme vanhusten hyvinvoinnin  

     lisääntymisen”  

                    ◦ ”Muistisairaiden palveluiden kehittäminen on molempien intressi päällekkäisten palvelujen poistamiseksi”  

  ◦ ”Yhdistys saa kunnalta jäsenistön tarvitsemia kunnan tuottamia palveluja”  

 

 

  ◦ ”Kunta huolehtii vammaispalvelulain mukaiset tehtävät, yhdistys taas huolehtii, että jäsenet saavat kaikki mahdolliset palvelut  

    jotka heille kuuluu ja auttaa jäseniään hakemaan heille kuuluvia palveluja.”  

  ◦ ”Yhteiset projektit tuovat molemmille lisäarvoa”  

 

 

Yhdistykset kokevat kunnan tärkeäksi yhteistyökumppaniksi kunnan työntekijöiden asiantuntemuksen vuoksi, mikä tuli esiin seuraavasti: 

  ◦ ”Viranomaisyhteistyö ja asiantuntijuuden vaihto on tärkeää”  

◦ ”Erityinen hyöty asiantuntijuudesta puolin ja toisin on yhdistyksen ja perusturvan ja yhdistyksen ja sairaanhoitopiirin välillä”  

◦ ”Saamme kuulla kunnan ajankohtaisista kehityssuunnitelmista”  

◦ ”Saamme asiantuntijoita tai ohjaajia vertaistukiryhmiin tai luennoille”  

 

 

 

 

◦ ”Yhdistys saa kunnan asiantuntemusta, tietoa ja neuvoa”  

◦ ”Kunnan työntekijät ja luottamushenkilöt osallistuvat tilaisuuksiimme esiintyjinä  

◦ ”Kunnan työntekijät osallistuvat mm. liikuntatoimintaamme ohjaajina satunnaisesti”  
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Aineiston porilaiset yhdistykset antoivat suurimman merkityksen rahallisille resursseille kunnan kanssa tehtävässä yhteistyössä. Yhdistykset saavat erilaisia 

taloudellisen avun muotoja, minkä merkitys korostui yhdistysten pohtiessa kunnan merkitystä yhteistyökumppanina. Taloudellisen tuen merkitys näkyi 

vastauksissa seuraavasti:  

◦ ”Kunta on vuokranantajamme ja saamme kunnalta toiminta-avustusta”  
◦ ”Rahoituksen vuoksi. Kunta tukee toimintaa monin eri tavoin esim. antamalla tiloja tarvittaessa ja tukea erilaisten    

rahoitusten hakemisessa” 

◦ ”Saamme avustusta” 

◦ ”Yhdistysten tilat, ilman kaupungin tukea ei olisi mahdollista toimia ydinkeskustassa ja saada vastaavanlaista näkyvyyttä,   

perustoiminnan tukeminen; toiminta-avustus” 

◦ ”Yhdistys tarvitsee toimiakseen taloudellista avustusta kunnalta” 

◦ ”Pienelle yhdistykselle kunnan avustus on erittäin tärkeä, tilavuokra on halvempi” 

◦ ”Saa pelikenttiä ja avustusta”  
◦ ”Yhdistys tarvitsee toiminnan ylläpitoon varoja, jäsenmaksu ei voi olla suuri, joten kunnan antama tuki on erittäin tärkeää” 

◦ ”Kunta mahdollistaa (suurelta osin rahallisesti) toiminnan olemassaolon ja jatkuvuuden” 

 

 

Aineistossa olevat porilaiset yhdistykset näkivät kunnan hyödyn yhteistyökumppanina suurelta osin myös taloudellisen turvan antajana. Kankaanpään 

yhdistykset sen sijaan näkivät kunnan kanssa tehtävän yhteistyön hyödyksi sen, että yhdistykset saavat käyttää kunnan tiloja. Tämä tuli aineistossa esiin 

seuraavasti:  

◦ ”Saamme käyttää tiloja, esimerkiksi kuntosalia” 
◦ ”Tilojen käyttämisen mahdollisuus” 
◦ ”Yhdistys saa käyttöönsä monenlaisia tiloja liikuntaa varten ja muita tiloja muuta toimintaa varten” 
◦ ”Osa vesivoimistelustamme tapahtuu kunnan uimahallissa” 
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Kunnan merkitys tiedon välittäjänä koetaan merkityksekkääksi yhdistysten ja kunnan välisessä yhteistyössä. Tällä tiedonvälittäjänä toimimisella viitataan 

siihen, että kunnan (lähinnä sosiaali- ja terveyspalvelut) työntekijät välittävät asiakkailleen tietoa yhdistysten toiminnasta tarjoten näin yhdistysten palveluja 

kuntalaisten käyttöön. Kunnan merkitys tiedon välittäjänä yhdistysten saavuttamiseksi kohderyhmäänsä tuli esiin seuraavasti:  

◦ ”Kunnan työntekijät ohjaavat kävijöitä meille”  
◦ ”Asiakkaita tulee myös kunnan eri toimijoiden lähettämänä”  
◦ ”Kohderyhmää saavutetaan kunnan toimijoiden kautta”  
◦ ”Vertaisryhmiimme ohjataan asiakkaita esimerkiksi terveydenhuollosta”  

 

 

 
◦ ”Yhdistyksen toimintaan osallistuu lapsia mm. päivähoidon, neuvolan ja koulun kautta. Saamme myös vertaistukea tarvitsevat    

     vanhemmat tätä kautta”  
◦ ”Muun muassa neuvolat tiedottavat toiminnastamme” 
◦ ”Tavoitamme kohderyhmiämme kunnan toimijoiden kautta; mm. terveydenhoitajat ja opettajat välittävät tietoa    

      palveluistamme”  

 

 

 

4.3.2 Yhdistysten merkitys kunnan yhteistyökumppanina 

 

Kunnan ja yhdistysten yhteistyön merkitystä yhdistykset määrittelivät ensin siitä näkökulmasta, miksi yhdistykset tarvitsevat kuntaa yhteistyökumppaniksi. 

Porissa ja Kankaanpäässä koettiin melko samantapaisesti kunnan merkitys yhteistyökumppanina. Yhdistysten pohtiessa, miksi kunta tarvitsee yhdistyksiä 

yhteistyökumppaniksi, olivat vastaukset molempien alueiden yhdistyksillä edelleen hyvinkin samanlaiset. Sekä Porissa että Kankaanpäässä yhdistykset 

kokivat yhdistysten merkityksen kunnan yhteistyökumppanina olevan tärkeää, koska yhdistyksillä on annettavanaan asiantuntemusta ja osaamista, 

yhdistystoiminta tuo hyvinvointivaikutuksia, yhteistyö yhdistysten kanssa mahdollistaa kattavan tuen ja avun antamisen alueen asukkaille ja yhdistyksen 

merkitys kohderyhmälleen koettiin myös kunnan eduksi.  Mielenkiintoista on huomata, että yhdistykset löytävät melko erilaisia merkityksiä yhdistysten ja 

kunnan väliselle yhteistyölle määritellessään yhteistyön hyötyjä yhdistysten tai kunnan näkökulmasta. Ainoastaan yhteisten asioiden ja asiakkaiden kattavan 
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avun ja tuen mahdollistaminen yhteistyössä esiintyi yhteistyön hyötynä myös edellisessä luvussa yhdistysten pohtiessa, mitä hyötyä niille on yhteistyöstä 

kunnan kanssa. Yhdistysten antamia merkityksiä yhdistysten ja kunnan yhteistyölle kunnan kannalta voi tarkastella kuviosta 19. Porin ja Kankaanpään 

yhdistysten aineistoa tarkastellaan tässä yhteydessä saman kuvion avulla, koska aineistot olivat keskenään samankaltaiset.  Kuvion jälkeen esitetään 

lainauksia aineistosta tarkastellen kutakin yhteistä nimittäjää kerrallaan.  

 

PORI JA KANKAANPÄÄ          

                

Kuvio 19. Yhdistysten merkitys yhteistyökumppanina kunnalle/Pori ja Kankaanpää                     
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Yhdistysten asiantuntemuksen ja osaamisen nähtiin oleva merkittävä hyöty kunnalle yhdistysten kanssa tehtävässä yhteistyössä. Asiantuntemuksen ja 

osaamisen merkitystä kuvattiin seuraavasti:  

  ◦ ”Kunta saa ennaltaehkäisevään työhön lisää resursseja, osaamista ja tietoa”  

  ◦ ”Kunta saa yhdistykseltä tietoon ja kokemukseen pohjautuvaa asiantuntijatietoa kotoutumiskysymyksissä”  

  ◦ ”Kunta saa tietoa vammaisia koskevissa asioissa järjestääkseen oikeanlaiset palvelut”  

 ◦ ”Kunta saa tietoa, jota voi hyödyntää kohdistettaessa palveluja kuurosokeille. Pystyvät näin huomioimaan vaikeuksia, joita   

                         kuurosokea kohtaa arkipäivässään”  

  ◦ ”Toimimme asiantuntijalähteenä organisaatioille, kunnalle ja unihäiriöisille”  

  ◦ ”Annamme neuvoa ja opastusta esteettömyyteen”  

◦ ”Kunta saa kauttamme tietoa kylä- ja paikallisyhdistysten toiminnasta, mahdollisuuksista, yhteistyömahdollisuuksista ja –    

    tavoista. Kunta voi hyödyntää asiantuntemustamme mm. lähidemokratiasta”  

  ◦ ”Annamme tarvittaessa asiantuntija-apua diabetekseen liittyvissä asioissa”  
  ◦ ”Kunta saa tietoa yksittäisten ikäihmisten elämästä ja palvelutarpeista”  

 ◦ ”Kunta saa yhdistykseltä tietoa tuottaessaan näkövammaisia helpottavia palveluita ja kunta saa myös tarvitsemiaan tietoja    

                         näkövammaisuudesta”  

 

  ◦ ”Yhdistyksellä on paljon tietoa näkövammaisuudesta, erityistietoa” 

  ◦ ”Yhdistyksellä on erilaista asiantuntemusta kuin mitä ’ammattihenkilöstöllä’, asiantuntemus on ihmisen arjen tuntemista”                                        
◦ ”Kunta saa asiantuntemusta eri toimintojensa kehittämiseen kauttamme”  

 

 

 

 

 

Sekä Porissa että Kankaanpäässä yhdistykset kokivat kunnan hyötyvän yhdistysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä, koska yhdistykset toiminnallaan tuottavat 

hyvinvointivaikutuksia. Näitä hyvinvointivaikutuksia yhdistykset täsmensivät kuvaten ennaltaehkäisevän työn ja vertaistuen merkitystä sekä osallistumisen 

mahdollisuuksien tuottamia merkityksiä ja vaikutuksia. Yhdistysten tuottamia hyvinvointivaikutuksia yhdistykset kuvasivat seuraavasti:  

◦ ”Yhdistys tarjoaa erittäin matalan kynnyksen palvelua alueen mielenterveyskuntoutujille” 

◦ ”Ehkäisee syrjäytymistä ja siitä mahdollisesti koituvia seurauksia”  

◦ ”Kuntalaiset (hengityssairaat) saavat tietoa hengityssairauksista, vertaistukea, mielekästä tekemistä, mahdollisuuden vaikuttaa  

     heitä koskevissa asioissa”  
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◦ ”Yhdistys edesauttaa jäsentensä terveyttä”  

◦ ”Hyvinvointia lisäävä toiminta (luennot ja virkistystapahtumat) ennaltaehkäisevät lapsiperheiden ongelmia”  

◦ ”Yhdistyksen aikaansaama kuntalaisten terveys ja viihtyvyys on kunnan etu. Vireä yhdistystoiminta on vetovoimatekijä”     
◦ ”Ennaltaehkäisemme monia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia jäsenyhdistysten ja oman vertais-, ohjaus-, tiedotus ja muun  

     toiminnan avulla”  

 

 

 

Yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön etuna sekä yhdistysten että kunnan näkökulmasta yhdistykset kokivat sen, että yhteistyö mahdollistaa kattavan 

avun ja tuen tarjoamisen asiakkaille. Yhdistykset kokevat kunnan hyötyvän yhteistyöstä myös säästämällä resursseja, kun yhdistykset ja kunnat yhteistyössä 

jakavat samaa asiakaskuntaa.  Yhteistoiminnan hyötyä yhdistykset kuvasivat seuraavasti:  

◦ ”Kunta saa mielenterveyskuntoutujille laadukasta kuntoutusta pienellä rahalla kuntaa säästää. Yhdessä pidetään ryhmiä ja  

     koulutusta samalle asiakasryhmälle. Kehitetään yhteistä toimintaa jatkuvalla yhteistyöllä missä mietitään miten voimme  

    yhdistää voimavaroja. Tästä on ollut seurauksena koulutuksia, ryhmiä ja tapahtumia (tempauksia) esim. yhteinen kesäpäivä,  

    miesten ryhmä ym. Kunnan työntekijöiden aika säästyy perustehtävään”  

◦ ”Kunnan vastuulla on maahanmuuttajien kotoutuminen yhdistyksemme työ tukee työtä hyvin kustannustehokkaasti”  

◦ ”Olemme yksi kohde, johon voi ohjata ’jatkohoitoon’. Olemme edullinen vaihtoehto jatkotoimille”  

◦ ”Kunnan ei tarvitse järjestää näitä palveluja huonokuuloisille” 

◦ ”Toimintamme auttaa ihmisiä selviytymään pidempään kotona”  

◦ ”Koska sairaus etenee ja vaatii enemmin tai myöhemmin sosiaalipalveluja, niin yhdistyksen toiminnan ansiosta voidaan kotona  

    asumisen aikaa pidentää kaiken toiminnan tuoman tiedon ja palvelun avulla”  

 

◦ ”Tukiperhetoiminta auttaa/helpottaa lastensuojelua” 

◦ ”Yhdistys auttaa kotiin, ettei tarvitse mennä laitokseen”  

◦ ”Yhdistys hoitaa jäsentensä avulla joukon, joka hoitaminen muuten jäisi kunnan tehtäväksi tavalla tai toisella”  

◦ ”Paikkaamme kunnan palveluverkon aukkoja joiltain osin”  

◦ ”Tavoitamme ihmisiä kunnan eri tiedotustarpeita varten”  
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Yhdistykset niin Porissa kuin Kankaanpäässä kokivat kunnan hyötyvän yhteistyöstä yhdistysten kanssa, koska yhdistysten merkitys kohderyhmilleen on myös 

kunnan etu. Tätä kohderyhmän saavan tuen tai avun merkitystä myös kunnan etuna yhdistykset kuvasivat seuraavasti:  

◦ ”Yhdistys tarjoaa erittäin matalan kynnyksen palvelua alueen mielenterveyskuntoutujille. Kävijäkunta muodostuu pitkään  

sairastaneista, joille ei ole vastaavaa palvelua tarjolla. Ilman yhdistyksen toimintaa nämä ihmiset olisivat palvelujen        

suurkuluttajia muilla sektoreilla”  

◦ ”Ehkäisee syrjäytymistä ja siitä mahdollisesti koituvia seurauksia (sosiaalisia, taloudellisia)”  

◦ ”Ihmisten saama apu on aina kunnan etu”  

 

 

 

◦ ”Ennaltaehkäisemme monia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia jäsenyhdistysten ja oman vertais-, ohjaus-, tiedotus ja muun  

    toiminnan avulla”  

◦ ”Järjestämme erityislasten harrastustoimintaa”  

 

 

 

 

4.3.3 Kunnan ja yhdistysten yhteistyön yhteiset hyödyt 

 

Yhdistysten pohtiessa ensin yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön hyötyjä yhdistysten näkökulmasta ja kunnan näkökulmasta, pohtivat yhdistykset tämän 

jälkeen sellaisia asioita, joista molemmat osapuolet yhteistyössä hyötyvät. Edelleen sekä porilaiset että kankaanpääläiset yhdistykset kokivat samanlaisten 

asioiden olevan yhteistyön hyötynä sekä kunnalle että yhdistyksille. Kuten jo edellä, tarkasteltaessa yhteistyön hyötyjä yhdistysten ja kunnan näkökulmista, 

yhteisiksi hyödyiksi nähtiin kuntalaisten eli molempien osapuolten työn ja toiminnan kohderyhmän hyvinvoinnin edistämisen, tietojen, taitojen, osaamisen 

ja asiantuntijuuden liikkumisen ja jakamisen sekä resurssien säästämisen. Porin aineistossa esiin nousi myös kokemus siitä, että yhteistyön yhteinen hyöty 

on avoimuuden lisääntyminen ja yhteistyössä työn ja toiminnan kehittäminen. Selvästi enemmän yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön molempien 
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osapuolen hyötynä nähtiin resurssien säästäminen sekä alueen asukkaiden palveleminen. Yhdistysten kokemaan yhteistyön yhteistä hyötyä voi tarkastella 

kuvioista 20. ja 21. Kuvioiden jälkeen yhteisiä hyötyjä tarkennetaan aineistoa lainaamalla. Sekä Porin että Kankaanpään aineistot toistivat hyvin paljon jo 

edellä esitettyä aineistoa. Esiin poimitaan tässä yhteydessä vain joitakin yhdistysten kokemuksia yhteistyön yhteisistä hyödyistä.  

 

 

PORI               KANKAANPÄÄ 

                     

 

Kuvio 20. Kunnan ja yhdistysten yhteistyön yhteiset hyödyt /Pori                             Kuvio 21. Kunnan ja yhdistysten yhteistyön yhteiset hyödyt/Kankaanpää 
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Resurssien säästämistä kuvattiin kunnan ja yhdistysten yhteistyön hyötynä mm. seuraavasti:  

  ◦ ”Molemmat säästävät aikaa ja resursseja. Molempien rahaa säästyy”  

  ◦ ”Päällekkäiset toiminnat vähenevät ja resursseja säästyy ja toiminta kohdistuu paremmin”  

  ◦ ”Palvelut kohdistuvat oikeisiin asioihin ja asiat sujuvat yhdessä tehokkaammin”  

  ◦ ”Vaikutukset talouteen”  

  ◦ ”Kunnalla tarve – meillä tuote, raha vastaan hyödyke”  

 

 

  ◦ ”Yhdistys antaa apua invalidien kotiin, jolloin kotona voi asua pidempään eikä vie laitospaikkoja” 

  ◦ ”Määrätyt sosiaaliset tehtävät tulevat yhteistyössä paremmin ja kattavammin hoidetuiksi”  

  ◦ ”Yhdessä toteutetut tiedotuskampanjat ja -päivät säästävät molemmilta resursseja” 

 

 

 

 

 

Yhteistyön molempia osapuolia hyödyttävänä tekijää pidettiin kuntalaisten eli molempien osapuolten työn ja toiminnan kohderyhmän hyvinvoinnin 

edistämistä. Tätä yhteistä yhteistyön hyötyä kuvattiin seuraavasti:  

  ◦ ”Kummankin etu on hyvinvoivat kansalaiset”  

  ◦ ”Opitaan tuntemaan molempien tahojen työntekijät, asiakkaathan ovat enimmäkseen yhteisiä. Molempien asiakkaat  

                                           kuntoutuvat paremmin ja tehokkaammin”  

  ◦ ”Sosiaalisen pääoman lisääntyessä ihmisten hyvinvointi kasvaa”  

  ◦ ”Yhteistyö lisää ihmisten hyvinvointia, ehkäisee syrjäytymistä ja syrjimistä omalta osaltaan, lisää osallisuutta, lisää  

                                          tietoisuutta”  

  ◦ ”Asiakkaan hoito ja palvelut paranevat”  

 

  ◦ ”Kunta huolehtii vammaispalvelulain mukaiset tehtävät, yhdistys taas huolehtii, että jäsenet saavat kaikki mahdolliset palvelut  

                                          jotka heille kuuluu ja auttaa jäseniään hakemaan heille kuuluvia palveluja”  

  ◦ ”On yhteinen päämäärä, ihmisten terveys”  
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Kuten jo edellä on todettu, kokevat yhdistykset yhteistyön hyödyksi molemmille osapuolille tiedon, taidon, osaamisen ja asiantuntijuuden jakamisen. Tätä 

yhteistyön hyötyä kuvattiin seuraavasti:  

  ◦ ”Tieto välittyy tehokkaasti yhteistyössä”  

  ◦ ”Tiedot ja taidot tehdä asiakastyötä paranevat”  

 

 

 

 

 

  ◦ ”Tietoa levitetään yhdessä”  

 

 

 

 

 

 

Porilaiset yhdistykset näkivät molempia yhteistyön osapuolia hyödyttäväksi sen, että yhteistyö lisää avoimuutta, mikä parhaimmillaan johtaa yhteistyössä 

työn ja toiminnan kehittämiseen. Tätä yhteistyön hyötyä kuvattiin seuraavasti:  

  ◦ ”Avoimuus lisääntyy, löytyy enemmän mahdollisuuksia yhdistää voimia. Toisen tekemä työ tulee tutuksi ja sen arvostus  

                                           kasvaa”  

  ◦ ”Yhteistyö hyödyttää niin, että oppii tuntemaan kummankin osapuolen toimintaa ja näin löytyy mahdollisesti ne yhteiset asiat,  

                                           jotka luovat yhteistä toimintaa”  
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4.3.4 Rahallinen avustus osana yhteistyötä  

 

Porilaisista selvitykseen osallistuneista yhdistyksistä kahdeksantoista (18) saa rahallista avustusta toimintaansa tila-, vuokra-, toiminta ja muina avustuksina. 

Vastineeksi yhdistykset toimittavat toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman sekä tilinpäätöstiedot. Yhdellä porilaisista selvitykseen osallistuneista 

yhdistyksistä on ostopalvelusopimus. Kaksi selvitykseen osallistunutta porilaista yhdistystä ei saa rahallista avustusta, toinen koska toiminta on uutta eikä 

avustuksia ole edes haettu ja toinen ei kerro syystä avustuksettomuuteen.  

 

Kankaanpääläisistä yhdistyksistä yksi yhdistys ilmoitti saavansa kunnalta rahallista avustusta. Tässä tapauksessa avustus oli 100€ vuodessa ja vastineeksi 

yhdistys toimittaa kunnalle tilinpäätöstiedot ja toimintakertomuksen. Useampi yhdistys ilmoitti saavansa käyttää kunnan tiloja (liikuntasalit), mistä 

vastineeksi toimitetaan niinikään toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Valtaosa kankaanpääläisistä yhdistyksistä ilmoitti, että yhteistyö ei missään 

muodossa sisällä rahallista avustusta. Kankaanpääläiset yhdistykset toimivat omavaraisesti.   

 

Rahallinen avustus osana yhteistyötä nousi porilaisten yhdistysten kohdalla selkeästi esille. Rahallisen avustuksen saamisessa on huomattava alueellinen 

ero. Tarkasteluun myöhemmin tulosten pohdinnan yhteydessä otetaan myös se, miten taloudellista avustusta saaneet porilaiset yhdistykset vastaavat 

saamaansa avustukseen, toimittamalla toimintakertomuksen ja tilinpäätöstiedot. Mielenkiintoista on lisäksi se, yhdistyksillä tuntui olevan huono käsitys 

siitä, mihin rahallinen avustus on tarkoitettu ja mihin se perustuu. Rahallisen avustuksen vastikkeellisuus on ajankohtainen asia ja asettaa yhdistykset uuden 

haasteen eteen.  

 

 

 

 

 

 



57 
 

4.3.5 Yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä edistävät tekijät 

 

Edellä on esitetty yhdistysten ajatuksia yhteistyön hyödyistä omasta näkökulmastaan, kunnan näkökulmasta ja molempien osapuolten hyötyjä yhteistyöstä. 

Yhteistyölle löytyi jokaisesta esitetystä näkökulmasta merkityksiä ja hyviä syitä toimia yhteistyössä.  Yhdistysten edustajia pyydettiin pohtimaan, mitkä 

tekijät edistävät yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä. Sekä Porissa että Kankaanpäässä nähtiin samojenkin asioiden toimivan yhteistyön edistäjinä 

mutta eroja alkoi jo näyttäytyä. Molemmilla alueilla nähtiin yhteistyötä edistäväksi tekijäksi toimijoiden tuttuuden ja henkilökohtaisten suhteiden 

merkityksen. Tuttuuden lisäksi Porin aineistosta esiin nousi yhteistyötä edistäviksi tekijöiksi säännöllinen vuoropuhelu, yhteistyöhalukkuus, arvostus, laatu, 

yhdistyksen oma-aloitteisuus, yhteiset tavat ja yhteinen kohderyhmä sekä tieto. Kankaanpäässä yhdistykset kokivat yhteistyötä edistäviksi tekijöiksi 

tuttuuden lisäksi samat tiedon tarpeet, hyvän tahdon, luottamuksen sekä pienen paikkakunnan mukanaan tuomat edut.  Porin ja Kankaanpään yhdistysten 

pohtimia yhdistysten ja kunnan yhteistyötä edistäviä tekijöitä voi tarkastella kuvioista 22. ja 23. Yhteistyötä edistäviä tekijöitä tarkastellaan aluekohtaisesti 

esittämällä kumpaisenkin alueen aineistoa kuvioiden jälkeen, aloittaen porilaisten yhdistysten kokemuksista yhteistyötä edistävistä tekijöistä.  
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PORI               KANKAANPÄÄ 

            
Kuvio 22. Kunnan ja yhdistysten yhteistyötä edistävät tekijät/Pori                                                                            Kuvio 23. Kunnan ja yhdistysten yhteistyötä edistävät tekijät/Kankaanpää 
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Porilaiset yhdistykset nimesivät tuttuuden yhdeksi yhteistyötä edistäväksi tekijäksi. Tuttuuteen liitettiin hyvät suhteet, henkilökohtaiset kontaktit sekä 

yhteisen historia. Tuttuutta yhteistyötä edistävä tekijänä yhdistykset kuvasivat seuraavasti:  

 ◦ ”Hyvät suhteet ovat kaikkein tärkeimmät” 

◦ ”Henkilökohtaiset kontaktit” 

 

 

 

 

 

Säännöllisen vuoropuhelun koetaan olevan Porissa yhteistyötä edistävä tekijä. Säännölliseen vuoropuheluun katsotaan tässä kuuluvan myös kunnan 

työntekijöiden vierailut yhdistyksen toimintoihin, säännöllisen yhteydenpidon sekä yhteiset tapaamiset. Säännöllisen vuoropuhelun merkitystä yhteistyön 

edistäjänä kuvattiin mm. seuraavasti:  

  ◦ ”Säännöllinen vuoropuhelu ja kunnan työntekijöiden vierailut yhdistyksen arjessa edistäisivät yhteistyötä” 

  ◦ ”Kunnan edustajat käyvät yhdistyksen kokouksissa, se edistää yhteistyötä” 

  ◦ ”Tasa-arvoinen vuoropuhelu, osallistuminen järjestettyihin tilaisuuksiin, kutsuminen järjestettäviin tilaisuuksiin edistävät 

                                          yhteistyötä” 

 

 

 

 

Yhteistyöhalukkuuden koettiin Porissa olevan yhteistyötä edistävä tekijä. Tämä kokemus tuotiin esiin seuraavasti:  

  ◦ ”Yhteistyöhalukkuus on välttämättömyys” 
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Porissa arvostuksen koettiin edistävän yhteistyötä. Arvostuksen kokemisen tärkeys nousi esiin mm. seuraavanlaisin yhdistysten huomioin:  

  ◦ ”Molemminpuolinen arvostus ja toisen toiminnan ymmärtäminen edistävät yhteistyötä” 

  ◦ ”Pitää arvostaa vapaaehtoistoimintaa” 

 

 

 

 

Porilaiset yhdistykset kokivat yhdistyksen laadukkaan ja luotettavan toiminnan olevan yhteistyötä edistävä tekijä. Laadun merkitystä yhteistyön edistäjänä 

tuotiin esiin seuraavasti:  

  ◦ ”Tuotettu palvelu ja asiantuntemus edistävät yhteistyötä” 

  ◦ ”Laadukas toiminta edistää yhteistyötä” 

  ◦ ”Yhdistyksen pitkällisen työn tuloksena saavutettu hyvä maine ja toiminnan laatu edistävät yhteistyötä” 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyötä edistävänä tekijänä porilaiset yhdistykset pitävät yhdistyksen oma-aloitteisuutta mihin liitettiin myös aktiivinen omasta toiminnasta 

tiedottaminen. Oma-aloitteisuuden merkitys tuli esiin seuraavasti:  

  ◦ ”Johtajan pitää tehdä lobbaustyötä” 

  ◦ ”Oma-aloitteisuus molemmin puolin on tärkeää” 
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Yhteiset tavoitteet ja kohderyhmät nähtiin Porissa yhteistyötä edistäviksi tekijöiksi. Kohderyhmän ja yhteisten tavoitteiden jakamisen merkitystä tuotiin 

esiin seuraavasti:  

  ◦ ”Molempien pitää hyötyä, muuten se ei ole yhteistyötä. Pitää olla halua kehittää ja hakea yhteistyön muotoja ja satsata niihin” 

  ◦ ”Yhteinen tavoite ja yhteinen historia” 

  ◦ ”Yhteinen kohderyhmä ja intressit -kunnalla tarve, johon voidaan joustavasti vastata” 

 

 

 

Tiedon merkitys yhteistyötä edistävänä tekijänä korostui huomattavasti porilaisten yhdistysten vastauksissa. Tietoon liitetään tässä tarvittava tieto sosiaali- 

ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä, mahdollisista yhteistyötahoista sekä mahdollisista henkilöistä, joiden kautta yhteistyö mahdollistuu. Tiedon 

merkitys yhteistyön edistäjänä tuli esiin seuraavasti:  

  ◦ ”Pitää tuntea organisaatiosta ne, kenen kanssa voi aloittaa neuvottelut yhteistyöstä” 

  ◦ ”Tietoisuus toisen osapuolen olemassaolosta ja toiminnasta on tärkeää” 

  ◦ ”Pitää tuntea oikeat ihmiset ja tietää toisen osa-puolen toiminnasta ja tehtävistä” 

 

 

 

 

 

 

 

Myös kankaanpääläiset yhdistykset nimesivät tuttuuden yhdeksi merkittäväksi yhteistyöstä edistäväksi tekijäksi. Porista poiketen Kankaanpäässä esiin 

nostettiin myös kunnan luottamushenkilöiden merkitys. Tuttuuden tuomia etuja yhdistykset kuvasivat seuraavasti:  

  ◦ ”Henkilökohtaiset kontaktit ovat tärkeitä” 
  ◦ ”Hyvät henkilösuhteet, samoja toimijoita julkisella sektorilla ja yhdistyksessä edistää yhteistyötä” 

  ◦ ”Sopivat henkilöt kunnan työntekijöinä ja luottamustehtävissä” 

 

 

Yhteiset 

tavoitteet ja 

yhteinen 

kohderyhmä 

Tieto 

Tuttuus 
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Yhdistysten ja kunnan samat tiedon tarpeet koettiin Kankaanpäässä yhdeksi yhteistyötä edistäväksi tekijäksi. Tätä yhteistyön edistäjää kuvattiin seuraavasti:  

  ◦ ”Samaa tietoa tarvitsevat molemmat tahot ja tiedon jakaminen kohderyhmästä ja heidän tarpeistaan edistää sen vuoksi  
                                          yhteistyötä” 

 

 

 

 

Hyvän tahdon todettiin Kankaanpäässä olevan yhteistyötä edistävä tekijä. Hyvän tahdon merkitystä kuvattiin seuraavasti:  

  ◦ ”Hyvä tahto puolin ja toisin” 

  ◦ ”Hyvällä tahdolla voi saavuttaa paljon” 

 

 

 

 

Kankaanpääläiset yhdistykset kokivat luottamuksen merkittäväksi yhteistyötä edistäväksi tekijäksi kunnan ja yhdistysten välillä. Luottamukseen liitetään 

tässä yhdistyksen tehtävien hoitaminen kunnolla, luottamus henkilösuhteissa sekä yhdistyksen vahvan aseman mukanaan tuoman luottamuksen. 

Luottamuksen merkitystä yhteistyötä edistävänä tekijänä kuvattiin seuraavasti:  

  ◦ ”Toiminnan tunnettuus ja pitkät perinteet antavat luottamusta, mikä edistää yhteistyötä” 

  ◦ ”Molemminpuolinen luottamus ja omien tehtävien hoitaminen kunnolla. Oman yhdistyksemme pitkät perinteet ja jo ennestään  

                                           vahva asema lisää yhteistyötä” 

 

 

Samat tiedon 

tarpeet 

Hyvä tahto 

Luottamus 
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Kankaanpäässä yhteistyötä edistäväksi tekijäksi todettiin pienen paikkakunnan edut, mihin liitettiin etäisyydet, ihmisten välisen tuttuuden sekä asioinnin 

helppouden. Pienen paikkakunnan etuja yhteistyön edistäjinä kuvattiin seuraavasti: 

  ◦ ”Kohtalaisen pienellä paikkakunnalla on helppo solmia henkilösuhteita ja lyhyet matkat tavata toisia” 

  ◦ ”Pienellä paikkakunnalla saadaan helposti tunnettavuutta ja näkyvyyttä” 

 

 

 

 

 

4.3.6 Yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön hyvät käytännöt 

 

Yhdistyksiä pyydettiin kuvaamaan edustamansa yhdistyksen ja kunnan välistä yhteistyötä esittämällä asioita tai toimimisen tapoja, jotka ovat edistäneet 

yhteistyötä. Näitä yhteistyön lisäämisen tai toteuttamisen oivalluksia ja tapoja kutsutaan tässä yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön hyviksi käytännöiksi. 

Noin puolet aineiston yhdistyksistä kuvasi yhteistyön hyviä käytäntöjä. Kysymys oli ainoa, johon osa yhdistyksistä jätti vastaamatta. Hyviä käytäntöjä 

esitetään käyttäen samaa kohderyhmään perustuvaa jaottelua, mitä käytettiin kuvattaessa yhdistysten perustehtäviä ja sen toteuttamisen tapoja. 

Yhdistykset hyötynevät toistensa kokemista hyvistä käytännöistä, vaikka kohderyhmät olisivatkin erilaiset. Kohderyhmäperusteinen yhteistyön hyvien 

käytäntöjen kuvaamisen tapa saattaa kuitenkin tehdä hyvistä käytännöistä sovellettavampia yhdistysten omaan toimintaan. Hyvien käytäntöjen suhteen ei 

tehdä alueellista eroa, vaan Porin ja Kankaanpään aineistot käsitellään tässä yhdessä niitä mitenkään toisistaan erottelematta. Esitettävistä hyvistä 

käytännöistä osa on varsin konkreettisia ja yksittäisiä yhteistyön toteuttamisen tapoja. Ikäihmisiä toiminnallaan palvelevien yhdistysten hyvissä käytännöissä 

esitetään melko pitkä erään yhdistyksen kuvaus hyvistä käytännöistä. Tämä tarina sisältää monenlaisia hyviksi koettuja tapoja, minkä vuoksi se esitetään 

kokonaisuudessaan. Kaikki vastanneet yhdistykset esittivät hyväksi käytännöksi yhdistyksen edustajien aktiivisen ja rohkean lähestymisen kunnan 

työntekijöitä kohtaan.  

 

Pienen 

paikka-

kunnan edut 
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Yhteisö- ja paikallistoimijoita, jäsenyhdistyksiä ja vapaaehtoistoimijoita palvelevien yhdistysten hyvät käytännöt yhdistysten ja kunnan 
välisessä yhteistyössä:  
 

◦ ”Hallituksemme periaatteena on, että ¼ hallituksen jäsenistä työtehtävissään edustaa kuntaa. ” 

◦ ”Hyvänä käytäntönä on Hyvinvoinnin portaat 65 -vuotiaille:  kyseessä on seniorineuvolan hallinnoima kokonaisuus, jossa kaikki 65 vuotta ko.vuonna      

täyttävät kankaanpääläiset kutsutaan 10 kertaa kokoontuvalle hyvinvointikurssille. Kurssi sisältää eri sosiaali- ja terveysasioiden asiantuntijoiden luentoja, 

liikuntaa ja kulttuuripalveluiden esittelyä ja järjestöpäivän. Järjestöpäivänä järjestöt saavat esitellä omaa toimintaansa ja tuoda esiin myös vapaaehtoistyön 

mahdollisuuksia.” 

◦ ”Kirjasto nostaa esille teemaviikkojamme.” 

 

 

Lapsia, nuoria ja lapsiperheitä palvelevien yhdistysten hyvät käytännöt yhdistysten ja kunnan välisessä yhteistyössä:   
 

◦ ”Kunnan työntekijät ovat mukana kehittämässä, suunnittelemassa ja luomassa toimintaamme sekä valvovat sitä olemalla osallisina eri toimintojen arviointi- 

ja ohjausryhmissä. ” 

 

 

Sairauden kohdanneita ja heidän läheisiään sekä terveyteen heikentävästi vaikuttavista haitoista kärsiviä palvelevien yhdistysten hyvät 
käytännöt: 
 
◦ ”Yhdistyksen alueellinen kohderyhmätyö jatkuu perusturvassa, vammaisneuvostossa, vanhusneuvostossa, sairaanhoitopiirissä, kaupungin 

työterveyshuollossa.” 

 

◦ ”Yhteiset sairauskohtaiset ensitietopäivät kunnan ja yhdistyksen yhteistyönä” 
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◦ ”Ensitietopäivät: terveyskeskuksen astmahoitaja kerää vuoden mittaan nimilistan kaikista hengityssairaus – diagnoosin saavista henkilöistä ja heidät 

kutsutaan myöhemmin yhteiseen ensitietopäivään, jossa myös yhdistystoimijoilla on mahdollisuus kertoa toiminnastaan.” 

◦ ”Yhdistys kävi valtuuston kokouksessa lukemassa lyhyen viestin puhujanpöntöstä sekä jakoi materiaalia valtuutetuille.” 

 

 

Vammaisryhmiä ja heidän läheisiään palvelevien yhdistysten hyvät käytännöt yhdistysten ja kunnan välisessä yhteistyössä: 
 
◦ ”Kunta on ottanut vammaisten näkökannan huomioon erilaisissa toiminnoissa ja korjauksissa esim. uimahallin suunnittelussa.” 

 

◦ ”Yhteistyötä on ollut seuraavissa asioissa: työmaakuulosuojelu, meluvalot, kuulolähipalvelu.” 

 

◦ ”Järjestetään tilaisuuksia, joissa kerrotaan näkövammaisuudesta ja esitellään apuvälineiden käyttöä. Osallistutaan kuntien vammaisneuvostojen toimintaan 

asiantuntijana. Paikkakunnan kerhoihin kutsutaan kunnan edustaja kertomaan palveluista. Yhteistyöstä on hyötyä jäsenistölle sekä kunnan työntekijöille.” 

◦ ”Kotipalvelu ja seniorineuvola ohjaavat asiakkaitaan järjestelmällisesti yhdistyksemme liikuntapalvelujen pariin.” 

◦ ”Kaupunginmuseolta lainataan materiaaleja toimintoihin, mm. muistelusalkkuja.” 

 

 

Ikäihmisiä palvelevien yhdistysten hyvät käytännöt yhdistysten ja kunnan välisessä yhteistyössä:   
 

◦ ”Yhdistyksen jäsenet ovat jatkuvasti kiinteässä yhteistyössä kunnan koululaitoksen kanssa vierailemalla koulujen järjestämissä yhteistilaisuuksissa 

kertomassa koettujen sotien ja kriisiaikojen tapahtumista ja niistä selviytymisestä korostamalla isänmaan vapauden ja sen kansalaisten hyvinvoinnin ja 

turvallisuuden hoitamisen tärkeyttä.” 

◦ ”Kunta on ostanut yhdistyksen irtaimen omaisuuden ehdolla, että yhdistyksen veteraanit saavat nauttia omaisuudesta sovitun ajan.” 

◦ ” Voidaksemme todella auttaa ikäihmisiä, yhdistyksemme näki tärkeäksi perustaa toimipisteen, mistä ikäihminen voi tulla kysymään mitä tahansa hänen 

mieltään askarruttavaa asiaa. Meillä oli selkeä näky siitä, että ikäihmisillä on paljon asioita niin terveyteen, palveluihinkin kuin tavalliseen arkielämään 
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liittyviä asioita, joista olisi varmasti helpompi tulla keskustelemaan tällaiseen matalan kynnyksen palvelupaikkaan kuin virallisempiin paikkoihin. Olimme tosi 

iloisia ja innostuneita saadessamme myönteisen rahoituspäätöksen kolmen vuoden ”Turvassa kotona” projektiin, joka aloitettiin 7.3.2005 Ikäihmisten 

neuvolan nimellä. Projektiin palkattiin kaksi sairaanhoitajaa työntekijöiksi. Hyvin pian toiminnan alettua huomasimme, että tämäntyyppiselle toiminnalle oli 

tosiaan selkeä tilaus. Tiedotimme lehdistössä uudenlaisen vanhuspalvelun aloittamisesta ja nopeasti myös puskaradion kautta tieto levisi. Neuvolatoiminnan 

myötä yhdistyksen jäsenmääräkin nousi vuosittain tasaisesti.  Toimistossa oli aamupäivisin vastaanotto ja iltapäivisin työtekijät tekivät kotikäyntejä lähinnä 

niiden iäkkäiden luo, jotka eivät toimistoon jaksaneen tulla tai eivät muuten sinne päässeet. Ensimmäisen neuvolavuoden 2005 loppuun mennessä eri 

asiakkaita oli ollut jo n500 ja yhteyden ottoja 1541. Toiminnassa terveydenhoidolliset toimenpiteet ja sosiaali- ja terveysneuvonta olivat tärkeimpiä 

yhteydenottoaiheita. Siinä samalla oli helppo puhua monista henkilökohtaisista asioista. Kotikäynneillä turvattomuus ja yksinäisyys nousivat tärkeimmiksi 

käynnin aiheiksi. Kohta projektin alussa aloitimme myös luento- ja keskusteluryhmät sekä liikuntaryhmät.  Asiakkaista puolet oli 75 – 84 -vuotiaita ja 15 % yli 

85 -vuotiaita.  Koko ”Turvassa kotona”- projektin kolmen vuoden aikana eri asiakkaita oli yhteensä 1214 ja yhteydenottoja 8995. Neuvolatoiminta oli 

osoittanut tarpeellisuutensa ennaltaehkäisevänä palveluna sekä kunnallisia palveluita täydentävänä tukipalveluna. 

”Turvassa kotona” -projektin jatkoksi haimme Raha-automaattiyhdistykseltä rahoitusta toiseen projektiin, jonka päätarkoituksena oli ikäihmisten terveyden 

edistämiseen. Saimme rahoituksen ”Kunnossa kotona” -projektiin, joka jatkoi välittömästi neuvolatoimintaa. Tässä projektissa ensimmäisen vuoden rahoitus 

oli kuitenkin niin pieni, että toimintaan olisi tullut katkos, ellei Porin kaupunki olisi antanut lisäavustusta toiminnan jatkamiseen. Siitä olimme tosi kiitollisia. 

Kaiken kaikkiaan kaupunki on koko ajan arvostanut työtämme ja nähnyt tämän palvelumuodon tarpeellisuuden. Jo ensimmäistä rahoitusta hakiessamme 

saimme hakemuksiimme sekä sosiaali- ja terveysjohtajilta suositukset. Työntekijät olivat myös lähes päivittäin yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen 

työntekijöiden kanssa. Arvostusta osoittaa sekin, että sairaanhoitopiiri antoi työtekijöillemme oikeudet päästä sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmään, jos 

joku asiakas antoi valtakirjan ja halusi sieltä tarkistaa tietojaan esim. lääkärikäynnin jälkeen.  

Kunnossa kotona -projektissa kokeilimme puolenvuoden ajan kotiin annettavan omaehtoisen kotikuntoutuksen toteuttamista. Tämä osoittautui erittäin 

tärkeäksi toimintakykyä edistäväksi toiminnaksi lisäten itsenäistä kotona selviytymistä.  Asiakkaita oli paljon, he luottivat saamaansa palveluun ja 

asiantunteviin ystävällisiin työntekijöihin. Vastaanotolla asiakkaita kävi n. 130 kuukaudessa ja kotikäyntejä työntekijät tekivät vajaa 100 /kk. Tällaisen työn 

tarvetta oli niin paljon kuin ehti tehdä.  Lisäksi iltapäivisin oli erilaisia ryhmiä, luentoja ja yhteistyöpalavereja jne. Edelleenkin eniten asiakkaita oli 75 – 84 

vuotiaista, yli 85 -vuotiaita oli jo 20%. Asiakkaista vain hyvin pieni osa sai jotain kunnallista palvelua. Tämä työ oli juuri sitä ennaltaehkäisevää toimintaa, 

josta kaikissa vanhustyön suunnitelmissa mainitaan ja jota pidetään palveluiden kehittämisessä tarpeellisena. Kustannuksiltaan neuvolatoiminta osoittautui 

tavoittaessaan niin paljon apua tukea tarvitsevia ikäihmisiä erittäin edulliseksi, vaikka mitään asiakasmaksuja ei perittykään. 

Yhteistyö sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa on koko ajan ollut hyvin kiinteää. Neuvolassa oli kaiken aikaa opiskelijoita harjoittelujaksoilla ja 

opiskelijat tekivät lukuisia opinnäytetöitä toiminnastamme.  

 

Olimme jo ajoissa ennen toimintamme loppumista tiedottaneet Porin kaupungille toiminnan tarpeellisuudesta. Yhdistys kävi asiasta perusturvajohtajan 

puheilla ja toimitti kaupungille 229 nimeä sisältävän adressin.  Neuvolamallimme mukaisen toiminnan jatkamisesta tehtiin myös valtuustoaloite.  

Perusturvalautakunta oli toiminnan jatkamiselle myönteinen. Neuvolatoimintamme päättyi tammikuussa 2011. Kaupunki perusti välittömästi työmme jatkoksi 

Viikkarin-Valkamaan ikäihmisille oman neuvontapalvelun ”Ikäpisteen nimellä” Ikäpisteen toiminta ei ole ihan samanlaista kuin neuvolamme oli, mutta 

kuitenkin on hienoa, että kaupunki jatkoi ikäihmisten neuvontapalvelua. Ikäpiste on laajentanut neuvontapalvelua muistitestien tekemiseen, mihin onkin ollut 

paljon tarvetta. Yhdistys on jatkanut edelleen aktiivista toimintaa neuvolatoiminnan päätyttyä.”  
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Mielenterveyskuntoutujia palvelevien yhdistysten hyvät käytännöt yhdistysten ja kunnan välisessä yhteistyössä: 
 
◦ ”Tiloissamme toimii kaupungin mielenterveysneuvola, joka sai alkunsa kaupungin aloitteesta. Terveydenhoitaja ottaa vastaa kerran kuukaudessa 

yhdistyksen jäseniä ilman ajanvarausta. Nämä ihmiset laiminlyövät terveyttään ja terveydenhoitajalle jäisi menemättä  asiat pitkittyisivät ja pahenisivat. 

Nyt asiat tulevat hoidetuiksi siellä missä jäsenet muutenkin käyvät.” 

◦ ”Yhdistyksessämme on alkanut tänä vuonna ns. yrittäjäyhteistyö. Käytämme tästä yhteistyöstä nimeä Työtä, tukea ja toimintaa -uuteen nousuun Porista! 

Tämä yhteistyö lähti liikkeelle yhdistyksemme johtajan ja projektipäällikön ajatuksesta saada yritykset’heräämään’ auttamaan siinä, että nuoria ei 

kirjoitettaisi eläkkeelle ennen kuin kaikki kuntoutus on yritetty. Saimme kumppaneiksi yrittäjiä ja urheiluseuroja kun esittelimme heille asiaa rohkeasti heille 

suunnatuissa seminaareissa. Ideana on, että yritys tarjoaa työkokeilupaikan kuntoutujalle ja yhdistyksemme tarjoaa kaiken tuen mitä tarvitaan kuntoutujalle 

ja yritykselle. Toimimme välittäjänä, neuvottelijana ja palveluohjaajana. Kaupunki on mukana tukemassa tätä yhteistyöhanketta (kaupunginjohtaja on 

suojelija ja kaupungin virkamies ydinryhmässä). Maakuntalehti toimii tiedottajana. Yritykset tukevat tätä kampanjaa myös avustuksina ja omana työnä, 

esimerkiksi kaikki esitteet tehdään yhteistyökumppanin mainostoimistossa. Tällä hetkellä yli 15 yrittäjää on aktiivisesti mukana ja tulos on tullut kevään 

aloituksen jälkeen.” 

 

 

 

Kaikkia alueen asukkaita palvelevien yhdistysten hyvät käytännöt yhdistysten ja kunnan välisessä yhteistyössä:   
 
◦ ”Pyritään kehittämään siihen suuntaan, että yhteistyö olisi toiminnallisempaa.” 

◦ ”Yhteisiä työryhmiä.” 
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4.4 Yhdistysten kehittämis- ja osaamistarpeet yhdistysten ja kunnan välisessä yhteistyössä  

 

Aikaisemmin on esitetty yhdistysten pohdintaa yhdistysten merkityksestä alueella, yhdistyksen ja kunnan välisen yhteistyön merkityksistä sekä yhteistyötä 

edistävistä tekijöistä.  Lopuksi pyritään kartoittamaan yhdistysten osaamis- ja kehittämistarpeita. Yhdistykset ovat monien uusien haasteiden edessä. 

Yhdistystoimijoilta vaaditaan jatkuvasti muutakin tietotaitoa kuin oman alansa sisällön osaamista. Yhdistysten osaamis- ja kehittämistarpeita kartoitetaan, 

jotta yhdistysten tarpeisiin voidaan vastata. Tarpeisiin vastaamisen kautta mahdollistuu yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön kehittäminen entisestään. 

Osaamistarpeita kartoitettiin selvittämällä, minkä tekijöiden yhdistykset kokevat olevan esteenä yhdistysten ja kunnan väliselle yhteistyölle. Näiden esteiden 

poistamista yhdistykset pohtivat erityisesti siitä näkökulmasta, mitä yhdistykset itse voisivat tehdä niiden poistamiseksi. Lisäksi selvitettiin, mitä 

osaamistarpeita yhdistyksillä on, jotta yhdistyksen ja kunnan välinen yhteistyö olisi toimivampaa. Yhdistyksiä pyydettiin myös pohtimaan, mitä ne voisivat 

yhteisesti tehdä yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön lisäämiseksi ja kunnan asukkaiden palvelemiseksi. Vaikka Porin ja Kankaanpään aineistot ovat 

olleet keskenään hyvinkin samanlaiset, erottuvat ne tässä yhteydessä jonkin verran toisistaan. Osaamistarpeisiin vastaaminen yhdistysten ja kunnan 

yhteistyön lisäämiseksi on yksi tämän selvityksen tarkoituksista. Osaamistarpeiden perusteella luvussa viisi esitetään toimenpide-ehdotuksia, jotta 

järjestöjen kokemat kehittymisen ja kehittämisen tarpeet tulevat huomioiduiksi.  

 

 

4.4.1 Yhteistyön esteenä olevat tekijät yhdistysten ja kunnan välisessä yhteistyössä 

 

Yhteisiksi esteiksi Porissa ja Kankaanpäässä yhdistysten ja kunnan välisessä yhteistyössä nimettiin tiedon puutteet, erilaiset kulttuurit, niukat taloudelliset 

resurssit sekä yhteyshenkilön puuttuminen. Näiden lisäksi porilaiset yhdistykset kokevat yhteistyön esteenä olevan asenteiden sekä suunnitelmallisuuden 

puuttuminen. Kankaanpääläiset yhdistykset kokivat yhteistyön esteeksi edellä mainittujen lisäksi yhdistysaktiivien ikääntymisen sekä haluttomuuden tehdä 

yhteistyötä. Porin ja Kankaanpään yhdistysten kokemia esteitä yhdistysten ja kunnan väliselle yhteistyölle voi tarkastella kuvioista 24. ja 25. Kuvioiden 

esittämisen jälkeen yhdistysten kokemia esteitä yhteistyölle käsitellään tarkastellen ensin porilaisten yhdistysten kokemuksia lainaten myös aineistosta 

otteita, minkä jälkeen tarkastellaan kankaanpääläisten yhdistysten kokemuksia yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön esteistä.  
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PORI      KANKAANPÄÄ 

            

Kuvio 24. Yhteistyön esteenä olevat tekijät yhdistysten ja kunnan välillä/Pori                   Kuvio 25. Yhteistyön esteenä olevat tekijät yhdistysten ja kunnan välillä/Kankaanpää 
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Tiedon puutetta porilaiset yhdistykset kuvasivat yhteistyön esteenä seuraavasti:  

  ◦ ”Jos kunta ostaisi palveluita, voisi se vaatia vastikkeellisuutta, johon yhdistys ei kykenisi vastaamaan” 

  ◦ ”Tiedon puutetta kunnan toimintatavoista” 

  ◦ ”Ei edes tiedetä yhteistyömahdollisuuksista” 

  ◦ ”Ei tunneta oikeita henkilöitä” 

 

 

 

Erilaiset kulttuurit todettiin Porissa olevan esteenä yhdistysten ja kunnan väliselle yhteistyölle. Tämä tuli esiin mm. seuraavanlaisista kuvauksista:  

  ◦ ”Byrokratia voi olla esteenä”  

  ◦ ”Yhteisen kielen löytäminen” 

  ◦ ”Liikaa käsittelijöitä kunnan puolella, ei oikein etene virastosta toiseen” 

  ◦ ”Erilainen puhetapa sekä asioiden katsominen eri näkökulmista”  

  ◦ ”Järjestö voi kokea vaikeana päästä ”sisään” 

  ◦ ”Kuntaorganisaation hajanaisuus” 

 

 

Porilaiset yhdistykset kokivat niukkojen taloudellisten resurssien olevan esteenä yhteistyölle, minkä tuli esiin seuraavanlaisissa yhdistysten toteamuksissa:  

  ◦ ”Kunta huolehtii mielellään omista velvollisuuksistaan mutta ei ole valmis rahoittamaan muuta = niukat taloudelliset  

                                          resurssit” 

  ◦ ”Kunnan avustusten pieneneminen tai loppuminen kokonaan”  

  ◦ ”Ehkäisevän työn unohtuminen kunnan budjetista, molemminpuolinen resurssien vähyys” 
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Asenteiden koettiin Porissa olevan esteenä yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön toimivuudelle. Asenteisiin liittyviä kokemuksia yhdistykset kuvasivat 

seuraavasti:  

  ◦ ”Jos työntekijät eivät näe hyötyä yhteistyöstä” 

  ◦ ”Asenteet ovat esteenä yhteistyölle” 

  ◦ ”Ennakkoluulot, suvaitsemattomuus, tietämättömyys yhdistyksen toiminnasta ja periaatteista. Tahot eivät osaa hyödyntää  

                                           toistensa osaamista” 

  ◦ ”Ennakkoluulot kohderyhmäämme kohtaan, ei osata ottaa tasavertaisina, on pelkoa kohderyhmämme kohtaamiseen” 

  ◦ ”Kalkkiutuneet käytännöt ja roolit” 

  ◦ ”Kolmannen sektorin arvostuksen puute, yhdistystoiminta ei kiinnosta kunnan asioista päättäviä” 

  ◦ ”Ei olla kiinnostuneita ja nähdä vapaaehtoistoiminnan tärkeyttä” 

  ◦”Ei olla ennenkään tehty, ennakkoluulot ja asenteet” 

 

 

 

Niin Porilaiset kuin kankaanpääläiset yhdistykset toivat esiin saman yhteistyötä estävän tekijän, joka oli yhteyshenkilön puuttuminen. Tarvetta 

yhteyshenkilöön porilaiset yhdistykset kuvasivat seuraavasti:  

  ◦ ”Yhteyshenkilön puuttuminen kunnan puolelta” 

  ◦ ”Tarvitaan ihminen toimimaan siinä välissä” 
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Porilaiset yhdistykset kokevat yhteistyön esteenä olevan suunnitelmallisuuden puuttumisen. Tällä yhdistykset viittasivat sekä yhteisten foorumeiden 

puuttumiseen, että suunnitelmallisuuden puuttumiseen taloudellisessa avustustoiminnassa. Suunnitelmallisuuden puuttumista yhteistyön esteenä kuvattiin 

seuraavasti:  

  ◦ ”Rahoituksen katkonaisuus ja avustuksen hakuajankohta estää toiminnan pitkän tähtäimen suunnittelemista” 

  ◦ ”Ei ole yhteisiä foorumeita, ei tavata” 

 

 

 

 

Kankaanpääläiset kokivat osittain samoja esteitä yhteistyölle kuin porilaisetkin. Tiedon puute asetettiin Kankaanpäässäkin yhdeksi yhteistyötä estäväksi 

tekijäksi. Tiedon puutteeseen yhdistykset liittivät seuraavanlaisia asioita:  

  ◦ ”Kunnan työntekijät eivät tiedä yhdistyksestä” 

  ◦ ”Ei tunneta toisia, toisten tarpeita tai resursseja” 

 

 

 

 

 

 

Kankaanpäässä myös erilaiset kunnalla ja yhdistyksillä olevat kulttuurit ja toimintatavat koettiin yhteistyön esteeksi seuraavanlaisesti:  

  ◦ ”Kiire ja erilaiset työajat” 
  ◦ ”Tavat toimia ovat niin erilaiset, että aina ei ole ymmärrystä” 
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Niukkojen taloudellisten resurssien koettiin myös Kankaanpäässä olevan yhdistysten ja kunnan välisen toimivan yhteistyön esteenä. Niukkoihin taloudellisiin 

resursseihin viitattiin seuraavasti:  

  ◦ ”Kunta ei tarjoa meille rahaa toimintaan” 

  ◦ ”Kunnan kireä rahatilanne” 

 

 

 

 

 

Mielenkiintoinen Kankaanpään aineistossa esiin noussut seikka on se, että yhdistykset kokivat eräänä yhteisyön esteenä olevan yhdistysaktiivien 

ikääntymisen. Tähän viitattiin mm. seuraavasti:  

  ◦ ”Suurin osa yhdistyksen jäsenistä on ikäihmisiä, yhdistys kaipaa nuoria aktiivisia jäseniä toimintaansa mukaan mutta miten?” 
  ◦ ”Yhdistyksen jäsenten korkea ikä on este yhteistyölle” 

 

 

 

 

Yhteyshenkilön puuttuminen koettiin yhteistyön esteeksi kunnan ja yhdistysten välillä myös Kankaanpäässä. Yhteyshenkilön puuttumiseen tai tarpeeseen 

viitattiin seuraavasti:  

  ◦ ”Kunnasta puuttuu henkilö, jolle yhdistysasiat kuuluvat” 
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Kankaanpäässä yhdeksi yhteistyön esteeksi kunnan ja yhdistysten välillä nousi haluttomuus yhteistyöhön. Yhteistyöhaluttomuutta yhteistyön esteenä 

kuvattiin seuraavasti:  

  ◦ ”Se yhteistyö mitä on ollut ei ole johtanut mihinkään. Kunnan taitamattomuus ja ehkä myös haluttomuus yhteistyöhön” 

  ◦ "Kunta huomioi vain isot yhdistykset” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Yhteistyön lisäämisen keinot 

 

Edellisessä luvussa yhdistykset nimesivät kokemiaan esteitä yhdistysten ja kunnan välisessä yhteistyössä. Yhdistyksiä pyydettiin pohtimaan, miten ne 

voisivat omalta osaltaan poistaa mainitsemiaan esteitä. Näin saatiin esiin yhdistysten ”toimenpiteitä” kunnan ja yhdistysten välisen yhteistyön lisäämiseksi. 

Sekä Porissa että Kankaanpäässä yhdistykset löysivät lähes täsmälleen samanlaiset keinot esteiden poistamiseksi. Näin ollen yhteistyön lisäämisen keinoiksi 

löytyi yhdistyksen oman toiminnan kehittäminen ja selkiyttäminen, aktiivisuuden lisääminen, yhteistyön mahdollisuuksien ja tapojen näkeminen sekä 

Porissa osaamisen ja asiantuntemuksen esiin tuominen ja Kankaanpäässä omien toimintatapojen tarkastelu. Yhdistysten nimeämiä keinoja yhteistyön 

lisäämiseksi voi tarkastella kuvioista 26. ja 27. Yhteistyön esteiden poistamista eli yhteistyön lisäämisen keinoja tarkastellaan aluekohtaisesti, vaikka 

toimenpiteet toisiaan huomattavasti muistuttavatkin.  Kuvioiden jälkeen yhdistysten kokemaa täsmennetään esittämällä otteita aineistosta.  

 

 

 

 

 

Haluttomuus 
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PORI      KANKAANPÄÄ 

          

 

Kuvio 26. Yhdistysten toimenpiteet kunnan ja yhdistysten välisen yhteistyön lisäämiseksi/Pori               Kuvio 27. Yhdistysten toimenpiteet kunnan ja yhdistysten välisen yhteistyön lisäämiseksi/Kankaanpää
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Porilaiset yhdistykset kokevat yhtenä yhteistyön lisäämisen keinona yhdistysten oman toiminnan kehittämisen, selkiyttämisen ja päivittämisen, laadun 

huomioimisen sekä määrätietoisemman toiminnan lisäämisen. Mainittuja seikkoja porilaiset yhdistykset ovat edistämässä seuraavin toimenpitein:  

  ◦ ”Yhdistyksen perustehtävä on oltava selvä henkilöstölle” 

  ◦ ”Yhdistyksen tulisi pitää huolta, että on toiminnassaan, toimintatavoissaan ja periaatteissaan vakavasti otettava” 

  ◦ ”Tuottaa palvelua ja saada päättäjät huomaamaan palvelun tuottajat sekä työmäärän, mitä he tekevät” 

  ◦ ”Määrätietoinen toiminta” 

  ◦ ”Järjestää laadukasta toimintaa” 

 

 

Aktiivisuuden lisäämisen koettiin olevan ratkaisu yhteistyön lisäämisessä ja parantamisessa Porissa. Aktiivisuuden lisäämistä kuvataan seuraavin tavoin:  

  ◦ ”Pitää olla aktiivisempi lobbaustyössä” 

  ◦ ”Järjestämällä tilaisuuksia ja kutsumalla viranomaisia ja päättäjiä tutustumaan toimintaan säännöllisin väliajoin” 

  ◦ ”Julkisuutta ja näkyvyyttä, tiedotusta eri lautakuntiin” 

  ◦ ”Yhdistys voisi olla aktiivisempi etsiessään uusia yhteistyön muotoja kunnan kanssa” 

  ◦ ”Oikean henkilön löytäminen kunnan organisaatiosta ja kutsuminen yhdistyksen tilaisuuksiin” 

  ◦ ”Antaa tietoa esim. sosiaalitoimen työntekijöille kohderyhmästämme” 

  ◦ ”Tiiviimpi yhteydenpito tietojen päivittämistä varten” 

  ◦ ”Pitäisi rohkeammin lähestyä kuntaa, oman asenteen pitää olla positiivinen ja pitää olla halu muuttaa totuttuja käytäntöjä” 

 

 

 

 

Yhteistyön mahdollisuuksien ja tapojen näkeminen ja kunnan tarpeiden kuuleminen lisää porilaisten yhdistysten kokemana yhdistysten ja kunnan välistä 

yhteistyöstä. Tätä kokemusta sekä keinoja yhteistyön lisäämiseksi yhdistykset kuvaavat seuraavasti:  

  ◦ ”Vertaisasiantuntijoita voitaisiin hyödyntää, kun kehitetään uusia työmuotoja esim. työtoimintaa ja asumispalveluja”  

  ◦ ”Yhteistyön teemat on oltava ajankohtaisia, hyvin valmisteltuja ja koordinoituja” 

  ◦ ”Yhteisseminaari yhdistyksille ja kunnalle” 

  ◦ ”Kunnan tarpeiden kuuleminen ja niihin vastaaminen” 
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Osaamisen ja asiantuntemuksen esiin tuominen ja kohderyhmän tarpeiden esillä pitäminen ovat porilaisten yhdistysten mukaan keinoja lisätä kunnan ja 

yhdistysten yhteistyötä. Tähän tavoitteeseen yhdistykset pyrkivät mm. seuraavasti:  

  ◦ ”Yhdistyksen jäsenet/työntekijät voisivat jakaa omaa osaamistaan ’kunnan paikoissa’” 

  ◦ ”Yhdistyksen pitäisi enemmän tuoda esiin kohderyhmänsä ongelmia” 

  ◦ ”Laaja vaikuttaminen ja kannanotot kohderyhmän asioissa” 

 

 

 

 

Kankaanpääläiset ja porilaiset yhdistykset löysivät melko samanlaisia keinoja yhteistyön lisäämiseksi kunnan ja yhdistysten välillä. Tarkastelussa ovat 

sellaiset keinot, joita yhdistykset voisivat käyttää toimivan yhdistys-kunta -yhteistyön lisäämiseksi. Kankaanpään keinot ovat melko kekseliäitä. 

Kankaanpäässä nähtiin yhtenä yhteistyötä lisäävänä tekijänä yhdistyksen oman toiminnan kehittämisen ja selkiyttämisen sekä tuotteistamisen. Yhteistyön 

lisääminen oman toiminnan tarkastelun avulla on kankaanpääläisten yhdistysten kokemana mm.:  

  ◦ ”Tuoda esille ja tuotteistaa ja vakinaistaa omia palveluita ja toimintaa paremmin julkisen sektorin omaksuttavaksi” 

 ◦ ”Pitäisi tuotteistaa esim. terveellisten elintapojen info -paketti käytettäväksi ja tilattavaksi vaikka kouluihin ja sen voisi vaihtaa  

                        esimerkiksi kunnan tiloihin” 
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Aktiivisuuden lisääminen, yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen, aloitteellisuuden sekä koollekutsujan roolin omaksuminen koetaan olevan tärkeää 

yhteistyön lisäämiseksi kunnan kanssa Kankaanpäässä. Näitä yhdistyksen omaan aktiivisuuteen viittaavia keinoja yhdistykset kuvaavat seuraavasti:  

  ◦ ”Yhteinen keskustelu asioista: yhdistys voisi tämän keskustelun kutsua koolle” 

  ◦ ”Yhdistys kävi valtuuston kokouksessa lukemassa lyhyen viestin puhujanpöntöstä sekä jakoi materiaalia valtuutetuille, tämän  

                                           voisi toistaa” 

  ◦ ”Avointa keskustelua pitäisi lisätä” 

 

 

 

 

 

Yhteistyön tapojen näkeminen on kankaanpääläisten yhdistysten kokemana yksi toimivan yhteistyön lisäämisen keino. Tässä yhteydessä Kankaanpään 

yhdistykset tuovat esiin mm. mahdollisuuksia palvella yhteistyössä samoja kohderyhmiä. Yhteistyön tapojen näkemistä yhdistykset kuvaavat 

seuraavanlaisesti:  

  ◦ ”Yhteisesti istua alas ja voisimme kertoa miten toimimme ja miten voisimme olla toinen toisillemme avuksi. Auttaisimme  

                                          yhdessä erityslapsia ja heidän perheitään jolloin kunnan työ voisi helpottua” 

  ◦ ”Ottaa yhteyttä neuvolaan kun syntyy kehitysvammainen lapsi ja jakaa tietoa  neuvolakin voisi jakaa materiaalia  

                                         yhdistyksestä asiakkaille jotka tarvitsevat ko. tietoa” 

 

 

 

Omien toimintatapojen tarkastelemisella ja omien ympyröiden ulkopuolelle menemisellä kankaanpääläiset yhdistykset kokevat yhteistyön lisääntyvän. 

Oman toiminnan tarkastelua yhteistyötä lisäävänä tekijänä kankaanpääläiset yhdistykset kuvaavat seuraavasti:  

  ◦ ”Voisimme houkutella nuoria mukaan mutta miten?” 

  ◦ ”Pitää mennä omien ympyröiden ulkopuolelle” 
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4.4.3 Yhdistysten osaamistarpeet kunnan ja yhdistysten välisen yhteistyön lisäämiseksi 

 

Yhdistykset niin Porissa kuin Kankaanpäässä nimesivät osaamistarpeita ja tiedon tarpeita kunnan ja yhdistysten välisen yhteistyön lisäämiseksi. 

Osaamistarpeisiin liittyen Porin ja Kankaanpään yhdistyksillä oli varsin erilaiset tiedon tarpeet. Sekä Porissa että Kankaanpäässä yhdistykset kokevat 

tarvitsevansa työnsä tueksi tietoa kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä. Mielenkiintoista on se, että ko. tiedon tarve oli Porissa 

kaikkein suurin. Kankaanpäässä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palelujärjestelmän tuntemus koettiin myös tärkeäksi toimivan yhdistys-kunta -

yhteistyön aikaansaamiseksi, mutta tämän osaamistarpeen tärkeäksi kokivat vain muutama kankaanpääläinen yhdistys. Kankaanpäässä taas useat 

yhdistykset kokivat tarvitsevansa erilaista tietoa ja taitoa yhteistyön tekemisen tavoista sekä rekrytoinnin haasteista. Sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujärjestelmän tuntemisen lisäksi Porilaiset yhdistykset kokevat tarvitsevansa tukea yhdistysten oman toiminnan kehittämiseen ja tuotteistamiseen, 

yhteistyön kehittämiseen, hankesuunnitteluun, viestintäosaamiseen ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Lisäksi porilaiset yhdistykset kokevat 

tarvitsevansa tietoa erilaisista toimivista käytännöistä yhdistystoiminnassa. Kankaanpääläiset yhdistykset kokevat tarvitsevansa yhteistyötaitojen osaamisen 

ja rekrytointiosaamisen lisäksi viestintäosaamista, tukea yhdistysten oman toiminnan suunnitteluun sekä muutaman yhdistyksen tarpeena on jo mainittu 

tiedon lisääminen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä.  

 

Yhdistysten osaamistarpeita ja tiedon tarpeita toimivan yhdistys-kunta -yhteistyön lisäämiseksi voi tarkastella kuviosta 28. ja kuviosta 29. Kuvioissa 

osaamisen ja tiedon tarpeet on esitetty niin, että pyramidin alimmalla portaalla on ne tiedon tarpeet, mitkä eniten esiintyivät yhdistysten vastauksissa ja 

pyramidin ylimmällä portaalla taasen on ne tiedon tarpeet, jotka tulivat esiin vain muutamassa vastauksessa. Jos pyramidin samassa portaassa on esitetty 

useampia osaamistarpeita tai tiedon tarpeita, kertoo se siitä, että esitettyjä tiedontarpeita esiintyi yhtä paljon yhdistysten vastauksissa. Tiedontarve on 

suurin pyramidin alimmalla portaalla koskevassa asiassa jne. Osaamistarpeita ja tiedon tarpeita tarkastellaan kuvioiden esittämisen jälkeen aluekohtaisesti 

aloittaen porilaisista yhdistyksistä. 
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PORI      KANKAANPÄÄ 

     

Kuvio 28. Yhdistysten osaamistarpeet yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön lisäämiseksi/Pori              Kuvio 29. Yhdistysten osaamistarpeet yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön lisäämiseksi/Kankaanpää
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Porilaiset yhdistykset kokivat tarvitsevansa eniten tietoa kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä.  Tämä tiedon tarve tuli esiin 

seuraavasti:  

  ◦ ”Miten lisätä kunta-yhdistys -yhteistyötä, tietoa kunnan organisaatiosta tarvitaan ensin” 

  ◦ ”Kunnallisen päätöksenteon logiikan esitteleminen ja siitä tiedottaminen” 

  ◦ ”Miten voimme tavata oikeita kunnan työntekijöitä, kun emme tunne järjestelmää” 

  ◦ ”Kunnan organisaation tuntemus on eduksi yhteistyölle” 

  ◦ ”Tarvitaan tietoa palvelujärjestelmästä ja käytännöistä omassa kunnassa” 

 
 

 

 

Toiseksi eniten porilaiset yhdistykset kokevat tarvitsevansa tietoa siitä, miten kehittää, suunnitella ja tuotteistaa yhdistyksen omaa toimintaa. Oman 

toiminnan kehittämiseen liittyvät tiedon ja tuen tarpeet tulivat esiin seuraavasti:  

◦ ”Oman toiminnan tuotteistamisen tarvetta on, niin että voisimme toimia tasavertaisena kumppanina” 

◦ ”Palveluntarjonnan suunnittelu ja tuotteistaminen” 

◦ ”Pitäisi saada neuvoa, miten ryhtyä tekemään suunnitelmallisempaa ja laadukkaampaa työtä” 

 

 

 

 

 

Jaetulla kolmannella sijalla porilaisten yhdistysten osaamistarpeissa on osaamisen lisääminen siinä, miten yhteistyötä voi lisätä ja kehittää. Nämä tiedon 

tarpeet tulivat esiin seuraavasti:  

  ◦ ”Yhdistyksellä ei ole tarpeeksi tietoa, miten yhteistyöhön käytännössä ryhdytään ja mitä mahdollisuuksia olisi” 

  ◦ ”Luontevan yhteistyön aikaansaaminen ehkä ulkopuolisen avun kautta” 

  ◦ ”Yhteistyötä mahdollistavien asioiden konkretisointi auttaisi yhteistyön kehittämisessä” 
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Niinikään kolmannelle sijalle porilaisten yhdistysten osaamistarpeissa sijoittui hankesuunnitteluosaamisen lisääminen. Tuen tarpeeseen viitattiin 

seuraavasti:  

     ◦ ”Yhdistys voisi ottaa vastaan neuvontaa ja ohjausta esim. erilaisten hankerahojen hakemista varten. Yhdistysmaailmassa on  

         mahdollista hakea rahoitusta, kunnassa taas voisi olla osaavia hankevalmistelijoita” 

     ◦ ”Rahoituspohjan laajentamisen ja ylläpitämisen osaamista” 

     ◦ ”Tilastoinnin osaamisen lisääminen, liittyy hankesuunnittelussa tarvittaviin taitoihin” 

 

 

 

 

Viestintäosaamisen tarve nousi esiin sekä Porin että Kankaanpään aineistoissa. Viestintäosaamisen lisäämiseen tarpeeseen viitattiin seuraavasti:  

      ◦ ”Viestintä ja markkinointiosaamista tarvitaan yhdistyksessä” 

      ◦ ”Oman alan tieto ja taito löytyy, sen esille saamisessa kaivataan apua” 

 

 

 

 

 

 

Muutama porilainen yhdistys koki osaamistarpeekseen vapaaehtoistoiminnan kehittämisen: 

      ◦ ”Vapaaehtoistoiminta ja siinä jaksaminen” 
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Tiedon tarve erilaisista toimivista käytännöistä yhdistystoiminnassa tuli esiin muutamassa porilaisessa yhdistyksessä. Tämä tiedon tarve tuli esiin 

seuraavasti:  

          ◦ ”Tietoa hyvistä käytännöistä tarvitaan” 

 

 

 

 

 

 

Kankaanpäässä yhdistykset kokivat eniten tiedon tarvetta yhteistyöosaamisen lisäämisessä ja rekrytointiosaamisessa. Yhteistyöosaamisen lisäämisen 

tarpeeseen viitattiin seuraavasti:  

◦ ”Hyvän yhteistyökyky -osaamisen vaaliminen, erilaisten yhteistyömuotojen esille tuominen on tarpeena” 

            ◦ ”Miten lisätä yhteistyötä yhdistysten kesken?” 

 

 

 

 

 

 

Rekrytointiosaamiselle koettiin Kankaanpäässä tarvetta. Tämä tarve tuli esiin seuraavalla tavalla:  

◦ ”Miten saadaan nuoria toimintaan mukaan?” 

            ◦ ”Miten saadaan rekrytoitua uutta väkeä yhdistystoimintaan?” 

            ◦ ”Miten saisi yhdistykselle kannattajajäseniä?” 
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Viestintäosaamisen lisääminen koettiin Kankaanpäässä yhdeksi tekijäksi toimivan yhdistys-kunta -yhteistyön lisäämiseksi. Viestintäosaamisen tarve nousi 

esiin seuraavasti:  

◦ ”Miten hoitaa tiedottamista?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhdistyksen oman toiminnan kehittämisen tarve todettiin myös Kankaanpäässä tärkeäksi. Oman toiminnan kehittämisen tarve tuli esiin seuraavasti:  

◦ ”Miten tehostaa omaa toimintaa?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kankaanpäässä muutama yhdistys koki, että kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tuntemiselle on tarvetta. Tämä tiedon tarve tuli esiin 

seuraavasti:  

◦ ”Kunnan organisaatio on mutkikas ja sen selvittäminen on vaikeaa, kuka on oikea henkilö kenen puoleen kääntyä” 
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4.4.4 Yhdistykset yhteistyössä lisäämässä yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä ja palvelemassa alueen asukkaita  

 

Kuviossa 30. on esitetty porilaisten ja kankaanpääläisten yhdistysten keinoja yhteistyössä lisätä kunnan ja yhdistysten välistä yhteistyötä ja palvella alueen 

asukkaita. Yhdistysten yhteistyön tapoja yhteisen päämäärän saavuttamiseksi voidaan pitää erinomaisina askelmerkkeinä kohti toimivaa yhteistyötä. Sekä 

Porissa että Kankaanpäässä yhdistykset totesivat resurssien yhdistämisen olevan yksi toimenpide yhdistysten voimien yhdistämisessä. Resurssien 

lisäämiseen liitettiin yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia, yhteisiä kampanjoita ja tiedottamista. Porilaiset yhdistykset toivat esiin yhteisten hakkeiden 

merkityksen yhteistyön lisääjinä. Yhteisillä hankkeilla viitattiin erityisesti koordinaattorin saamiseksi toimimaan yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön 

lisäämiseksi. Porissa korostui kilpailun poistaminen ja avoimuuden lisääminen yhdistysten yhteistyön edistämiseksi.  Sekä Porissa että Kankaanpäässä 

yhdistykset kokivat, että yhdistysten yhteistyöllä on mahdollista aikaansaada yhteisiä tapaamisia yhdistysten ja kunnan välille. Porissa yhdistykset odottavat 

yhteisökeskuksen toimivan yhteistyön mahdollisuuksien kehittäjänä kunnan ja yhdistysten sekä yhdistysten keskinäisen yhteistyön edistämiseksi. 

Kankaanpäässä yhdistykset asettivat sikäläisen yhdistysten yhteenliittäjän, Kasevan samanlaiseen rooliin kuin porilaiset yhteisökeskuksen.  Kankaanpäässä 

yhdistykset kokivat lisäksi, että eri sisältöisten yhdistysten yhteistyöllä voidaan palvella paremmin kunnan asukkaita.  Kuvion jälkeen Porin ja Kankaanpään 

yhdistysten vastauksia tarkastellaan erikseen antaen esimerkkejä siitä, miten yhdistykset yhteistyössä ovat valmiita lisäämään yhdistysten ja kunnan välistä 

yhteistyötä ja palvelemaan kuntalaisia.  
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PORI                               KANKAANPÄÄ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 30. Yhdistykset yhteistyössä lisäämässä kunnan ja yhdistysten välistä yhteistyötä/Pori ja Kankaanpää 

 

 

Resurssien yhdistäminen: yhteiset tapahtumat, 

koulutukset ja tilaisuudet, yhteistyössä yhteisen 

kohderyhmän palveleminen, yhteinen tiedottaminen 

Yhteiset hankkeet: koordinaattori yhdistys-kunta –

yhteistyön kehittämiseksi 

Kilpailun poistaminen: avoimuuden ja 

yhteistyöhalukkuuden lisääminen, kateuden poistaminen 

Yhteiset tapaamiset kunnan ja yhdistysten välillä 

Yhteisökeskuksen hyödyntäminen: yhteisökeskus 

verkostoijana, yhteistyömahdollisuuksien luojana, 

koollekutsujana ja kouluttajana 

Resurssien yhdistäminen: yhteiset tapahtumat, 

koulutukset ja tilaisuudet, yhteistyössä yhteisen 

kohderyhmän palveleminen, yhteinen tiedottaminen, 

konkreettisesta yhteistyöstä sopiminen 

Yhteiset tapaamiset kunnan ja yhdistysten välillä 

Eri sisältöisten toimijoiden yhteistyön lisääminen: 

yhteistyön lisääminen eri sisältöisten järjestöjen välillä ja 

kunnan eri hallinnonalojen välillä 

Kasevan hyödyntäminen: yhdistykset toimimaan 

Kasevan kautta 
 

Yhdistykset 

yhteistyössä 

lisäämässä 

yhdistysten ja 

kunnan yhteistyötä 

ja palvelemassa  

alueen asukkaita 
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Porilaiset yhdistykset kokivat yhdistysten resurssien yhdistämisen olevan avainasemassa tavoiteltaessa yhteistyön edistämistä. Resurssien yhdistämisen 

mahdollisuuksia kuvattiin seuraavasti:  

◦ ”Resursseja voisi yhdistää esimerkiksi tiedottamisessa ja yhteisten koulutusten järjestämisessä” 

◦ ”Yhdistykset voisivat yhteistyössä tehdä tilastoa kunnalle avuntarvitsijoiden määrästä” 

◦ ”Yhdistysten pitäisi yhdessä ajaa niitä asioista, jotka ovat kaikille yhteisiä haasteita” 

◦ ”Yhdistykset voisivat yhdessä esittää vastikkeellisen palveluntarjonnan kirjonsa = tehdä näkyväksi kaikki se työ jota 

     yhdistykset tekevät” 

◦ ”Yhteistyössä yhdistykset voisivat järjestää verkostoitumistilaisuuksia viranhaltijoille ja luottamushenkilöille” 

◦ ”Yhteiset koulutukset” 

◦ ”Säännölliset tiedotustilaisuudet / arviointitilaisuudet, jotta käytäntö tulisi tavaksi olla yhteisessä pöydässä” 

◦ ”Yhteiset tavoitteet ja sovitut omat tehtävät, joista kaikki ovat tietoisia” 

 

 

Yhteiset hankkeet ovat yksi porilaisten yhdistysten yhteistyön ajatus. Yhteisiin hankkeisiin liitettiin seuraavanlaisia pohdintoja:  

◦ ”Yhdistää yhdistysvoimia yhteen, hankkia yhteinen hanke koordinaattoriin, joka tukisi hankkeiden ja kuntayhteistyön  

     kehittämistä” 

 

 

 

 

 Porissa koettiin, että kilpialun poistaminen on eräänä esteenä yhteistyön tekemiselle ja tämän esteen poistamiseen tulisi tarttua yhteistyössä:  

◦ ”Kaikki yhdistykset voisivat tehdä yhteistyötä. On kuitenkin yhdistyksiä, jotka ovat sisäänpäin kääntyviä. Tälle pitäisi yhdessä  

     tehdä jotain” 

◦ ”Ei mustasukkaisuutta tai kateutta toisten yhdistysten toiminnasta, kaikki pyrkivät hyvään” 

 

 

Resurssien 

yhdistämi-

nen  

Yhteiset 

hankkeet  

Kilpailun 

poistaminen 
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Yhdistykset Porissa kokivat, että yhteistyössä yhdistykset voisivat järjestää yhteisiä tapaamisia ja toimielimiä kunnan edustajien kanssa. Tämä yhteistyön 

muoto tuli esiin seuraavasti: 

◦ ”Koulutusta voisi järjestää yhteistyössä kunnan kanssa ja yksinkertaisesti neuvotella rohkeasti kuntaedustajien kanssa” 

◦ ”Järjestöareena yhteistyössä Satakuntaliiton kanssa” 

◦ ”Yhteistyöelin kunnan ja järjestöjen välille” 

◦ ”Luomalla foorumi (yhteistyössä kunnan kanssa) jossa toimijat ovat tasavertaisia keskenään” 

◦ ”Yhdistysten kesken valistaa edustajaryhmä, joka sitten toimii kuntaan päin muiden yhdistysten edustajana. Säännölliset  

     kokoontumiset kunnan edustajien kanssa” 

◦ ”Yhdistystoimijoita mukaan kaikkiin kunnallisiin kehittämis- ja suunnitteluryhmiin” 

 

 

Yhteisökeskuksen hyödyntäminen koettiin yhdistysten yhteisenä tehtävänä. Yhteisökeskukselle Porissa asetettiin seuraavanlaisia odotuksia:  

◦ ”Maakunnallisen järjestöyhteistyöryhmän toiminnan rakenteen kehittäminen” 

◦ Yhteisökeskus voisi toimia järjestävänä tahona kunnan ja sairaanhoitopiirin sekä eri yhdistystoimijoiden verkostotapaamisissa.  

   yhteisökeskus – kunta -kumppanuussopimus” 

◦ ”Tässä Satakunnan yhteisökeskuksella on tärkeä rooli, koollekutsujana, järjestäjänä, yhteistyömahdollisuuksien luojana” 

◦ ”Yhteisökeskuksella on tässä tärkeä tehtävä saada järjestöt yhdessä yhteistyöhön kunnan kanssa” 

◦ ”Yhteisökeskuksen tuli ottaa koordinaattorin rooli yhteistyön kehittämisessä” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteiset 

tapaamiset 

Yhteisö-

keskuksen 

hyödyntä-
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Kankaanpäässä, kuten Porissakin, yhdistykset kokivat yhdistysten resurssien yhdistämisen olevan merkittävää tavoiteltaessa toimivaa yhdistys- kunta -

yhteistyötä. Tätä resurssien yhdistämistä kuvattiin seuraavasti:  

◦ ”Tietoa voisi yhdistää ja järjestää yhteisiä koulutuksia” 

◦ ”Yhdessä voisi järjestää yhteisiä tilaisuuksia, teemailtoja ja liikuntatapahtumia” 

◦ ”Alueen asukkaille pitäisi saada jaettua tietoa mahdollisimman hyvin, eli voisi vaikka yhteistä sähköpostilistaa kehitellä” 

◦ ”Lasten asioiden parissa toimivat yhdistykset voisivat toimia joissain asioissa enemmän yhdessä kuntaan päin” 

◦ ”Yhdistykset voisivat neuvotella päällekkäisten toimintojen poistamiseksi ja keskittyä niihin toimintoihin, joissa  

     yhteistoiminnasta tulisi todellista hyötyä kaikille” 

◦ ”Tarvitaan tiiviimpää konkreettista yhteistoimintaa” 

 

 

 

Yhteisten tapaamisten toteuttaminen yhteistyössä nähtiin Kankaanpäässä asiaksi, jota yhdistykset voisivat yhteistyöllään edistää. Tämä tuli esiin 

seuraavanlaisesti:  

◦ ”Yhteisten tapaamisten järjestäminen tärkeää” 

◦ ”Yhdessä on mahdollista kutsua koolle kunnan ihmisiä, eivät he voi jokaisen yhdistyksen luona erikseen vierailla” 

 

 

 

Kankaanpäässä esiin nousi myös sellainen yhteistyönmuoto, jossa yhteistyöhön kutsuttaisiin eri sisältöisiä toimijoita, ei vain sosiaali- ja terveysalan 

toimijoita. Tätä yhteistyön muotoa kuvattiin seuraavasti: 

◦ ”Eri sektorien (liikunta, kulttuuri, sote) järjestöt ja kunnan eri hallinnonalat (sote, kulttuuri, tekninen, opetus) voisivat olla  

     enemmän sekaisin tekemisissä keskenään” 

 

 

 

 

Resurssien 

yhdistä-
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Kankaanpäässä yhdistykset kokivat Kasevan (Kankaanpään seudun vammaisjärjestöt) olevan sellaisessa roolissa, että sen kautta yhteistyön kehittyminen on 

mahdollista. Kasevaan kohdistui seuraavanlaisia odotuksia:  

◦ ”Kaseva on hieno yhteistyöelin” 

◦ ”Yhdistysten pitää saattaa voimat yhteen, yksi yhdistys on liian pieni toimija. Kaikkien yhdistysten pitäisi toimia Kasevan  

     kautta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasevan 

hyödyntä-

minen 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET  

 

Selvityksen tarkoituksena oli tuoda esiin alueellista yhdistystoimintaa ja tarkastella erityisesti yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä yhdistysten 

näkökulmasta. Lisäksi selvityksen avulla pyritään tuomaan esiin yhdistysten osaamis- ja kehittämishaasteita, joihin vastaaminen osaltaan lisännee 

yhdistysten valmiutta kunnan kanssa tehtävän yhteistyön lisäämiseen ja kehittämiseen. Yhdistysten toiminnan ja elinvoimaisuuden tukeminen on yksi 

Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnan kulmakivistä. Selvityksen avulla yhteisökeskus saa toimintansa suuntaamisen kannalta oleellista tietoa. 

Selvityksessä on huomioitu Satakunnan hyvinvoinnin järjestöstrategia (2011-2014) ja se tukee tulevan järjestöstrategian laatimisessa.  Tässä luvussa 

esitetään tulosten perusteella toimenpide-ehdotuksia, joiden on tarkoitus toimia paitsi Satakunnan yhteisökeskuksen työn ja toiminnan suunnittelun 

tukena, myös yhdistyksille vinkkeinä oman toiminnan ja yhteistyön kehittämisessä. Toimenpide-ehdotukset liittyvät yhdistysten tiedon ja osaamisen 

lisäämiseen sekä yhdistysten yhteistyön kehittämiseen, joihin tarttuminen edistänee yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä. Toimenpide-ehdotuksiin 

sisältyy myös seuraavan kauden järjestöstrategian tarkastelua. Lisäksi toimenpide-ehdotuksena esitetään pilottien avulla suunnitelman luomista siitä, 

miten yhdistysten taloudellinen tuki ohjautuisi ja vastike määrittyisi johdonmukaisesti. Selvityksen tilaajan, Satakunnan yhteisökeskuksen päätettäväksi 

jää, missä määrin esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin tarttuminen on mahdollista tai tarkoituksenmukaista. 

 

Yhdistysten arvoa ja merkitystä ei voida liiaksi korostaa. Yhdistykset määrittelivät alueellisen merkityksensä ja arvonsa tulevan esiin mm. vertaistuen 

mahdollistajana, yhdenvertaisuuden edistäjänä, tiedon välittäjänä, syrjäytymisen ehkäisijänä, ennaltaehkäisevänä toimijana, ainutlaatuisena avun ja tuen 

antajana, yhteisöllisyyden kannattelijana, sisällön tuojana ihmisten elämään, alueellisena asiantuntemuksena, henkilökohtaisen avun antajana ja kunnan 

tarjoamien palveluiden täydentäjänä. Luettelo on vaikuttava ja epäilemättä pitää paikkansa. Jos perehtyy yhdistysten toimintaa kuvaaviin kuvioihin (kuviot 

3-14) voi hyvin ymmärtää yhdistysten merkityksen niille ihmisille, jotka yhdistysten toiminnassa ovat mukana. Yhdistysten edustajat olivat sitä mieltä, että 

yhdistysten tuottamaa toimintaa ja hyvinvointivaikutuksia alueella ei korvaa mikään. Tämä pitää varmasti paikkansa. Yhdistykset tuottavat kaikessa 

hiljaisuudessa, enimmäkseen vapaaehtoisvoimin sellaista toimintaa, minkä merkitys tulisi näkyviin vasta kun toimintaa ei olisi. Yhdistykset toimivat ihmisen 

virassa.  
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5.1 Yhdistysten osaamisen ja tiedon tarpeisiin vastaaminen 

 

Tärkeää tietoa yhdistysten ja kunnan yhteistyön lisäämiseksi ja yhdistysten toiminnan kehittämiseksi antaa yhdistysten kokemat osaamisen- ja tiedontarpeet 

(kuviot 28 ja 29). Yhdistysten kokemat tiedon tarpeet vievät perusasioiden äärelle. Yhteistyön kehittämisen kannalta on oleellista, että yhdistyksen oma 

toiminta on elinvoimaista ja ajantasaista. Yhdistysten perustoiminta on uhattuna, jos esitettyihin tarpeisiin ei vastata. Yhdistykset ovat jatkuvasti uusien 

asioiden äärellä. Yhdistystoiminnassa ei enää riitä vahva substanssiosaaminen ja kohderyhmän arjen tunteminen, vaan välttämättömäksi on tullut tieto 

siitä, miten kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä toimii, miten rekrytoida uusia yhdistysaktiiveja, miten kehittää viestintää, miten 

suunnitella ja tuotteistaa omaa toimintaa, miten suunnitella hankkeita ja mitä tapoja yhteistyön tekemiselle on. Yhdistysten on ymmärrettävästi vaikea 

kehittää yhteistyötä kunnan kanssa jos yhdistys ei tiedä, minkä tahojen ja keiden henkilöiden kanssa yhteistyöhön voisi ryhtyä. Yhdistysten kokemat 

kehittämisen ja osaamisen tarpeet ovat ehkä parasta tämän selvityksen antia antaen tiedon siitä, mitä valmiuksia tulee lisätä, jotta yhdistysten ja 

kunnan yhteistyö on mahdollista. Yhdistysten perustarpeiden tyydyttämisen tulee olla etusijalla siinä, mitä tukea yhdistyksille tarjotaan ennen kuin 

niihin kohdistuu muunlaisia odotuksia.  

 

Kuviossa 31. esitetään toimenpide-ehdotuksena yhdistysten osaamisen ja tiedon tarpeisiin vastaaminen. Yhdistysten kokemiin tiedon tarpeisiin vastaaminen 

lisännee yhdistysten elinvoimaisuutta, mahdollistaa yhdistyksen toiminnan kehittämisen sekä yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön lisääntymisen.  Ei 

riitä, että yhdistyksille tarjotaan koulutusta yhdistysten esittämistä tiedon tarpeista. Yhdistyksillä tulee olla taho, joka tukee yhdistyksiä erilaisissa 

kehittämistyön vaiheissa. Tiedon tarpeisiin vastaaminen osaltaan edistää alueellista verkostoitumista niin, että tietoon tulevat ne henkilöt, jotka yhteistyön 

kannalta ovat oleellisessa asemassa. Yhdistykset peräänkuuluttivat tuttuuden ja henkilökohtaisten kontaktien merkitystä yhteistyötä edistävä tekijänä. Myös 

tässä verkostoitumisessa yhdistykset tarvitsevat tukea.  
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Kuvio 31. Toimenpide-ehdotus: yhdistysten tiedon ja osaamisen tarpeisiin vastaaminen 

Yhdistyksen ja kunnan välinen yhteistyö 

Yhteisten kohderyhmien 
palveleminen yhteistyössä 

Tuotteistamisen avulla 
taloudellisen tai muun tuen 

perusteena oleva vastike  

Yhdistysten alueellinen 
merkitys  

Yhteiset hankkeet 
Yhteisten kohderyhmien 

palveleminen yhteistyössä 
Sujuva, sovittuihin rooleihin 

perustuva yhteistyö 
 Yhteisten kohderyhmien 

palveleminen yhteistyössä 

Yhdistysten osaaminen lisääntyy ja toiminta kehittyy 

Yhdistykset löytävät 
"paikkansa"  ja mahdolliset 
yhteistyökumppaninsa  ja 

yhteistyön kannalta 
oleelliset henkilöt 

Yhdistysten perustehtävä 
kirkastuu, toiminta 
johdonmukaistuu 

Yhdistysten elinvoimaisuus 
säilyy 

Yhdistysten oman 
toiminnan kehittäminen 

mahdollistuu, innovaatiot 
mahdollistuvat 

Yhdistysten toiminta tulee 
tutuksi, kohderyhmä 

tavoitetaan 

Yhteistyön tekemisen tavat 
ja vastuut tutuiksi 

Vapaaehtoistoiminnan 
potentiaalin 

hyödyntäminen 

Yhdistysten tiedon ja osaamisen tarpeisiin vastaaminen /keinoina koulutukset, hyvien käytäntöjen työpajat, suunnitelmallinen ja pitkäkestoinen tuen 
antamien 

Kunnan sosiaali- ja 
terveydenhuollon 

palvelujärjestelmän 
tunteminen 

Yhdistyksen oman 
toiminnan suunnittelu, 

kehittäminen ja 
tuotteistaminen 

Rekrytointiosaaminen Hankesuunnittelu Viestintäosaaminen Yhteistyöosaaminen 
Vapaaehtoistoiminnan 

kehittäminen 
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  Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tunteminen 

  

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tunteminen on edellytys yhteistyön kehittymiselle yhdistys ten ja  

  kunnan välisessä yhteistyössä. Yhdistystoimijoita tulee perehdyttää palvelujärjestelmään. Yhdistykset kokivat, että ei ole  

riittävästi tietoa siitä, mikä taho kunnan palvelujärjestelmästä on oleellinen yhteistyöhön ryhdyttäessä. Yhdistysten 

palvelujärjestelmään perehdyttäminen kannattanee hoitaa niin, että yhdistykset luokitellaan kohderyhmiensä mukaan, joille 

kullekin annetaan perehdytystä kyseessä olevan kohderyhmän asioiden parissa työskentelevistä kunnan sosiaali- ja terveysalan 

yksiköistä. Tällöin tutuksi tulee yhdistysten toiminnan kannalta oleellisin kunnan tuottamien palvelujen toiminta-alue. 

Perehdytykseen voisi valjastaa kunnan palvelujen piiristä ne henkilöt, joiden kautta yhteistyö mahdollistuu. Eräänä ajatuksena 

voisi esittää yhteisen sähköisen palvelualustan luomista kunnan sosiaali- ja terveyspalveluille ja yhdistyksille. Palvelualusta 

sisältäisi kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatiokaavion, johon sijoitteisiin yhdistysten tuottama palvelu yhteistyössä 

suunniteltuun kohtaan. Tämä edellyttää yhdistyksiltä toiminnan tuotteistamista niin, että palvelualustalta olisi helppo nähdä, 

missä määrin ja miten yhdistyksen palvelu on hyödynnettävissä. Palvelualusta toimisi työvälineenä sekä kunnan sosiaali- ja 

terveyspalvelujen työntekijöille että yhdistysten toimijoille.  

   

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tunteminen auttanee yhdistyksiä hahmottamaan paitsi oman 

toimintansa kannalta oleelliset tahot, myös yhteistyön tekemisen kannalta oleelliset henkilöt. Yhdistykset toivat esiin myös 

tuttuuden merkityksen yhteistyön tekemisen kannalta. Tuttuuden kokemus muodostuu ajan kanssa, mutta yhteistyön kannalta 

oleellisten henkilöiden tietäminen tekee todennäköisesti yhteistyöhön ryhtymisestä helpompaa. Yhdistykset tarvitsevat tässä 

työssä saattajaa. Saman kohderyhmän parissa työskentelevien kunnan ja yhdistysten edustajien yhteen saattamisen kautta 

löytynee helposti toteutettavia ensi-askeleita yhteistyölle. Saman kohderyhmän palveleminen on selvästi yksi yhteistyön 

motiivi.  

 

Kunnan sosiaali- ja 
terveydenhuollon 

palvelujärjestelmän 
tunteminen 

Yhdistykset löytävät 
”paikkansa” ja mahdolliset 
yhteistyökumppaninsa ja 

yhteistyön kannalta 
oleelliset henkilöt 

Yhteisten kohderyhmien 
palveleminen yhteistyössä 
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Kohderyhmäperusteisessa yhdistysten perehdyttämisessä, yhteistyön kannalta oleellisten henkilöiden löytämisessä ja yhteisen 

kohderyhmän palvelemisessa yhteistyössä kannattaa edetä pilottien kanssa oppien niistä. Kohteeksi voi valita jokin yhdistysten 

kohderyhmistä, perehdyttää yhdistystoimijat kyseessä olevan kohderyhmän kannalta oleellisiin kunnan toimijoihin ja 

toimintayksiköihin, saattaa henkilöitä yhteen ja käynnistää yhteistyö pienin, konkretisoiduin toimin.  

 

 

Yhdistysten oman toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja tuotteistaminen 

 

Yhdistykset kokivat tarvetta oman toiminnan kehittämiseen, suunnittelemiseen ja tuotteistamiseen. Oman toiminnan 

suunnittelu ja kehittäminen on tärkeää monella tavalla. Yhdistykset ovat oman aikansa kuvia ja niiden pitää seurata ajassa 

tapahtuvia muutoksia niin yhdistysten hallinnointiin kuin kohderyhmiä koskeviin asioihin liittyen. Ajassa mukana pysyminen 

vaatii toiminnan päivittämistä. Yhdistysten toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja tuotteistaminen liittyvät toisiinsa. 

Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen ovat pitkän tähtäimen toimintaa, mihin yhdistykset pyrkivät halutessaan toimintaansa 

kehittää.  

 

Tarve oman toiminnan kehittämiseen on ajankohtainen monilla yhdistyksillä. Yhdistyksille tulisi antaa välineitä suunnittelu- ja 

kehittämistyöhönsä. Näitä välineitä voi antaa yhdistyksille suunnatuissa koulutustilaisuuksien sarjassa, joissa niissäkin voisi 

ainakin osaltaan harkita samantyyppisten kohderyhmien jakavien yhdistysten yhteisiä koulutus- ym. tilaisuuksia. Näin 

yhdistykset voisivat samalla oppia toisiltaan, jakaa hyviä käytäntöjä ja yhdistää resurssejaan.  Yhdistysten oman toiminnan 

suunnittelun tuki voi sisältää perusasioita minkä tahansa toiminnan ylläpitämisessä ja suunnittelussa. Koulutussarjojen annin 

pitää olla konkreettista, helposti omaksuttavaa ja käytännössä toteutettavaa. Koulutussarjan antia voisi olla vaikkapa 

vuosikellojen laatiminen, palautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen, laajempi toiminnan vaikuttavuuden arviointi,  

Yhdistysten oman 
toiminnan suunnittelu, 

kehittäminen ja 
tuotteistaminen 

 

Yhdistysten perustehtävä 
kirkastuu, toiminta 
johdonmukaistuu 

Tuotteistamisen avulla 
taloudellisen tai muun 
tuen perusteena oleva 

vastike 
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työnjaosta sopiminen ja sen kirjaaminen, toiminnan dokumentointi, toimintasuunnitelman laatiminen niin, että tavoitteet ja 

keinot niiden asettamiseksi tulevat pohdituiksi ja näkyviin, toimintakertomuksen laatiminen, vapaaehtoistoimintaan liittyvät 

vastuut ja velvollisuudet ym. 

 

Edellä mainitut toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät asiat liittyvät läheisesti yhdistystoiminnan tuotteistamiseen. 

Tuotteistaminen lähtee toiminnan sisällön määrittelystä, mikä jo selkeyttää yhdistyksen toimintaa. Vaikka tuotteistaminen ei 

ole monimutkainen asia, on yhdistyksiä tuettava siinä. Yhdistyksille voisi pitää tuotteistamisen työpajoja, joissa yhdistysten 

edustajat aktiivisesti tuotteistavat omaa toimintaansa, eivätkä ole vain kuuntelijan roolissa. Näin tuotteistamisen ajatus 

konkretisoituu ja toimii parhaimmillaan yhdistysten toimijoiden työvälineenä. Tuotteistamisessa liikkeelle tulee lähteä 

yhdistyksen perustehtävän määrittämisestä ja edetä toiminnan sisällön tarkasteluun poimien siitä selkeästi erotettavissa olevia 

toimintakokonaisuuksia. Yhdistyksen toimintaa tuotteistaminen palvelee myös prosessien tarkastelemisen ja työnjaon 

välineenä, sillä tuotteistaminen on toiminnan kirkastamista, täsmentämistä ja konkretisointia. Tuotteistaminen lisää myös 

tavoitteellista toimintaa. Yhdistystoiminnan tuotteistamisessa tulee kuitenkin muistaa, että asiakkaan kannalta oleellisin asia 

saattaa hyvinkin olla se, jota ei voida tuotteeksi paketoida. Yhdistystoiminnan tuotteistaminen on pitkälti toiminnan 

kuvaamista, asiakkaiden huomioimista sekä tavoitteellisen työn lisäämistä. Yhdistystoiminnan omaleimaisuus, 

kansalaistoiminnan hyvinvointivaikutukset, vertaistoiminnan tuki, osallistumisen ja osallisuuden kokemukset ja monet muut 

asiat ovat tuotteen ulkopuolelle jääviä, toiminnan ehkä tuottavimpia ja merkityksellisimpiä asioita.  

 

Jos yhdistyksille tarjotaan välineitä toiminnan suunnittelemisen, kehittämiseen ja tuotteistamiseen, johtaa se yhdistysten 

perustehtävän kirkastumisen ja toiminnan johdonmukaistumiseen. Tuotteistamisen avulla yhdistyksillä on mahdollisuus kuvata 

toimintaansa täsmällisesti. Tuotteistaminen on merkittävä suunniteltaessa vastikkeellisuuteen perustuvaa yhdistystoiminnan 

tukemista. Loputtomiin ei voi jatkua yhdistysten rahallinen avustaminen ilman selkeästi nimettyä ja konkretisoitua vastiketta. 
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Yhdistykset ovat ilmaisseet valmiutensa ja halukkuutensa kohderyhmiensä palvelemiseen yhteistyössä kunnan kanssa sekä 

oman toimintansa kehittämiseen. Tilanteeseen kannattaa tarttua.  

 

 

  Rekrytointiosaamisen lisääminen 

 

Yhdistykset etenkin Kankaanpäässä toivat esiin tuen tarvetta siinä, miten rekrytoida uusia ihmisiä yhdistystoimintaan. Tarve 

koskee aktiivisia henkilöitä toimimaan yhdistyksen luottamustehtävissä sekä sisällöllisessä toiminnassa. Kankaanpäässä esiin 

tuli myös huoli yhdistysaktiivien ikääntymisestä. Tuen tarpeeseen kannattaa tarttua, sillä ilman aktiivisia yhdistystoimijoita 

yhdistysten elinvoimaisuus hiipuu ja alueella menetetään arvokas hyvinvoinnin tuottaja.  

 

Rekrytointiosaamisen tarvetta ei aineiston perusteella ole Porissa. Porilaiset yhdistystoimijat voisivat tässä olla jakamassa 

toimivia rekrytointikäytäntöjä kankaanpääläisille kollegoilleen. Oppiminen saattaa olla tehokkaampaa ja opin antaminen 

konkreettisempaa, jos tiedon lähteenä onkin kokemusasiantuntija. Toimenpide-ehdotuksena esitetään, että 

rekrytointiosaamisessa hyödynnetään olemassa olevia hyviä käytäntöjä saattamalla yhteen porilaiset ja kankaanpääläiset. 

Lisäksi yhdistykset omilla alueillaan voisivat yhdistää tiedotuskanaviaan ja informoida alueen asukkaita vapaaehtoistoimijoiden 

tarpeesta.  

 

 

 

 

 

 

Rekrytointiosaaminen 

Yhdistysten elinvoimaisuus 
säilyy 

Yhdistysten alueellinen 
merkitys 
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  Hankesuunnitteluosaamisen lisääminen 

 

  Yhdistykset tarvitsevat tukea ja tietoa hankesuunnittelusta ja onnistuneen hankesuunnittelun jälkeen todennäköisesti myös  

  hankkeiden hallinnosta. Hankesuunnittelu ei ole yksinkertaista eikä tuen tarve yllätä. Yhdistyksillä on mahdollisuuksia hakea  

rahallista avustusta toimintansa kehittämiseen mutta avustusten hakijoita on valtava määrä ja avustusta saadakseen on 

onnistuttava luomaan hyvä idea, keinot sen toteuttamiseksi ja vakuutettava avustusta antava taho idean oivallisuudesta. 

Yhdistysmaailma pursuaa ideoita. Ongelmana on se, että ideoiden saaminen hankesuunnitelman muotoon aiheuttaa 

hankaluuksia ja voi tuntua niin vaikealta, että avustuksen hakemiseen ei edes ryhdytä.  

 

Yhdistysten hankesuunnittelun tukemiseen kannattaa satsata, koska hankkeet tarjoavat yhdistyksille mahdollisuuden uusien 

asioiden kokeilemiseen ja kehittämiseen sekä tuovat uutta vireyttä yhdistykseen ja alueelle. Hankesuunnittelun tukemisessa 

pelkästään koulutustilaisuuksien järjestäminen ei riitä. Avustusten hakemisen kaavakkeet eivät ole yksinkertaisia ja niiden 

tarkasteluun ja yhdessä oppimiseen tarvitaan aikaa ja konkreettista apua. Yhdistysten kannalta oleellisin hankkeiden 

rahoituslähde on Raha-automaattiyhdistys. RAY:n uusien projektien hakuaika päättyy vuoden toukokuussa. 

Hankesuunnitelman laatiminen on pitkällisen työn tulos, johon pitää valmistautua hyvissä ajoin. Yhdistyksille voisi pitää 

hankesuunnittelun ”iltakoulua” säännöllisten tapaamisten muodossa, jolloin hyvissä ajoin valmistaudutaan jättämään 

hakemukset määräaikaan mennessä. Iltakouluun osallistuisivat yhdistykset, joilla on jalostamista vaativa idea hankkeelle. 

Iltakoulussa laadittaisiin hankesuunnitelmia yhdessä yhdistysten kanssa edeten hankesuunnittelun kohta kerallaan. Samalla 

saattaisi syntyä uusia ajatuksia yhdistysten yhteistyönä muodostuvista hankkeista. Yhdistysten hankesuunnittelun tukemiseksi 

voi käyttää toimia välineitä, esimerkiksi LFA -menetelmää. Hankkeiden toteutusvaiheessa avustusta saaneet yhdistykset 

jatkaisivat ”iltakoulussa”, jolloin yhdistykset saavat tukea hankkeen erilaisissa raportointivaiheissa. Yhdistykset voisivat tässäkin 

yhdistää voimiaan ja oppia toisiltaan.  

 

Hankesuunnittelu 

Yhdistysten oman 
toiminnan kehittäminen 

mahdollistuu, innovaatiot 
mahdollistuvat 

Yhteiset hankkeet 
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Yhdistysten hankesuunnittelun ja -hallinnoinnin tukena voisi olla esimerkiksi Satakunnan yhteisökeskus Porissa ja Kaseva 

Kankaanpäässä tai tahot voivat yhteistyössä osaamisalueitaan hyödyntäen ”iltakoulut” toteuttaa. Hankesuunnittelussa ja -

hallinnoinnissa kokeneet yhdistykset voisivat myös osaamistaan jakaa. Tämä vaihtoehto tuntuu kuitenkin epätodennäköiseltä, 

sillä yhdistystoimijoita siinä missä muitakin toimijoita vaivaa jatkuva aikapula. Kunnan organisaatiosta löytyy myös 

hankesuunnittelun asiantuntijoita, joiden asiantuntijuuden hyödyntäminen voisi osaltaan lisätä yhdistysten ja kunnan välistä 

yhteistyötä. Vaihtoehtoisesti voi harkita myös osaamisen vaihtokauppaa ja yhdistykset voivat yhdessä pohtia tarjoamaansa 

vastiketta hankesuunnittelun asiantuntijuudelle.  

 

 

Viestintäosaamisen lisääminen 

 

  Viestintäosaamisen lisäämiselle koettiin tarvetta niin Porissa kuin Kankaanpäässäkin, mikä antaa osaamisalueen lisäämisen  

  toteuttamiselle mahdollisuuden yhteistyöhön. Viestintäosaamisen tarpeella viitattiin siihen, miten tiedottaa yhdistyksen  

toiminnasta yleisesti ja siihen, miten tavoittaa kohderyhmää. Viestintäosaaminen liittyy myös aikaisemmin esitettyyn 

rekrytointiosaamisen tarpeeseen. Mielenkiintoista on, että yhdistykset eivät kokeneet tarvitsevansa tukea tai apua sisäisessä 

tiedonkulussa. Tässä yhdistyksillä ilmeisesti on toimivat tavat.  

 

Viestintäosaaminen on näkyvillä olemista, yhdistyksen toiminnasta kertomista ja sen kuvaamista tiivistetysti, selkeästi ja 

konkreettisesti. Viestintäosaamiseen liittyy myös se, että yhdistyksen toimijat jakavat saman kuvan yhdistyksen toiminnasta, 

jolloin yhdistyksestä kertominen on johdonmukaista.  

 

Viestintäosaamisen lisäämisessä kannattaa aloittaa perusasioista; kuinka kuvata selkeästi ja tiivistetysti yhdistyksen toimintaa, 

mitä tiedottamisen kanavia on käytettävissä ja mitkä kanavista on tehokkaita tavoiteltaessa erilaisia kohderyhmiä, miten luoda 

Viestintäosaaminen 

Yhdistysten toiminta tulee 
tutuksi, kohderyhmä 

tavoitetaan 

Yhteisten kohderyhmien 
palveleminen yhteistyössä 
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yhdistykselle www -sivut ja miten niitä päivitetään ym. Tärkeää on myös yhdistysten välinen yhteistyö. Yhdistysten yhteisen 

viestintätavan luominen saattaa auttaa viestin perille menossa. Yhdistysten viestien kohteet saattavat saada monilta 

yhdistyksiltä ja muilta tahoilta tietoa, jotka hukkuvat niiden paljouteen.  

 

Viestintäosaamisen lisäämisellä yhdistykset tavoittelevat kohderyhmäänsä. Ensimmäisenä esitetty tiedontarve, kunnan 

sosiaali- ja terveyden huollon palvelujärjestelmän tunteminen lisää yhdistysten mahdollisuuksia löytää henkilöt ja tahot, joiden 

kautta yhdistykset pääsevät kohderyhmäänsä tavoittamaan ja toiminnastaan tiedottamaan.  

 

 

Yhteistyöosaamisen lisääminen 

 

  Yhdistykset kokivat tarvitsevansa yhteistyöosaamista. Tällä yhdistykset tarkoittavat tiedon tarvetta siitä, millä eri tavoin  

  yhteistyötä voi tehdä sekä mitä ovat hyvän yhteistyön edellytykset. Yhteistyön tekemisen muotoja voi yhdistysten 

kanssa pohtia erilaisissa ideariihissä, joissa esiin tuodaan tarve, jota ryhdytään ratkaisemaan innovatiivisin keinoin. Yhdistyksillä 

on halukkuutta ja tarvetta yhteistyön tekemiselle, mutta ei välttämättä keinoja. Ideariihiin voi valjastaa fasilitaattori 

yhdistysten yhteistyön muotojen kehittämisen tueksi. Yhteistyömuotojen näkemisen esteenä saattaa olla se, että aikaisemmin 

toimineet yhteistyön tekemisen tavat eivät syystä tai toisesta ole enää toimivia eikä uudenlaisia tapoja nähdä. Kankaanpään 

aineistossa yhdistykset pohtiessaan miten voivat lisätä yhteistyötä kunnan kanssa, toivat esiin, että ”pitää mennä omien 

ympyröiden ulkopuolelle”. Lausahdus sopii hyvin kuvaamaan oivallusta, että pysähtyneeseen tilaan saadaan liikettä astumalla 

totutuista ympyröistä pois.  

 

Hyvän yhteistyön edellytyksiä lienevät hyvät käytöstavat, sovitusta asioista kiinni pitäminen, luottamus sekä toisen osapuolen 

arvostaminen. Yhteistyöstä on saattanut tulla niin monimutkainen erilaisia asioita, sopimuksia, dokumentointia, kokouksia ym. 

Yhteistyöosaaminen 

Yhteistyön tekemisen 
tavat ja vastuut tutuiksi 

Sujuva, sovittuihin 
rooleihin perustuva 

yhteistyö 
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sisältävä asia, että on alettu epäillä omia taitoja toimia yhteistyössä. Yhdistyksillä ei tähän huoleen ole tarvetta. Yhdistykset 

toimivat sellaisissa sosiaalisissa verkostoissa, että niiltä pitäisi mennä ottamaan oppia hyvän yhteistyön edellytyksistä.  

 

 

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 

 

  Yhdistysten toiminta ja kansalaistoiminnallinen luonne perustuu vapaaehtoistoimijoiden valmiuteen ja halukkuuteen toimia 

heille merkityksellisten asioiden äärellä heille sopivin tavoin. Vapaaehtoistoiminnan kulttuuri on muuttunut. Yhä enemmän 

vapaaehtoistoimijat toteuttavat vapaaehtoistoimintaansa keikkaluonteisesti eivätkä ole valmiita sitoutumaan säännölliseen ja 

pitkäkestoiseen vapaaehtoistoimintaan siinä määrin, mihin yhdistykset ovat tottuneet.  Uudenlainen vapaaehtoistoiminnan 

kulttuuri asettaa yhdistykset haasteen eteen. Yhdistysten pitää kehittää ja päivittää vapaaehtoistoimintaansa ja erilaisia 

lyhytkestoisia osallistumismuotoja ylläpitääkseen yhdistystoiminnan kannalta elintärkeää vapaaehtoistoimintaa. 

Vapaaehtoistoiminnan kentällä on oltava herkkyys nähdä toimintamallien kirjo ja kyky reagoida niihin (Mäkelä & Peltonen 

2012).   

 

Vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä yhdistykset tarvitsevat tukea. On selvää, että yhdistyksillä on tarve saada sitoutuneita 

jäseniä toimimaan luottamustehtävissä sekä toimijoita yhdistyksen sisällön toteuttamiseen. Nähtäväksi jää, toimivatko edellä 

esitetyt yhdistyksen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, rekrytoinnin tehostaminen, hanketoiminnan käynnistäminen, 

viestinnän tehostaminen ja yhteistyön uusien muotojen löytäminen vetovoimatekijöinä, jotta yhdistykset saavat 

vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen apuvälineitä. Todennäköisesti tuotteistamisen avulla on mahdollista nähdä uudenlaisia 

vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia. Yhdistykset tarvitsevat tukea myös vapaaehtoistoimijoiden kouluttamisessa, 

ohjaamisessa ja tukemisessa. Vapaaehtoistoimintaan liittyy vastuita ja velvollisuuksia, jotka on huomioitava. 

Vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen on käytettävissä oivallisia materiaaleja, joiden käyttöönottoon yhdistyksiä voi kannustaa 

Vapaaehtoistoiminnan 
kehittäminen 

Yhteisten kohderyhmien 
palveleminen yhteistyössä 

Vapaaehtoistoiminnan 
potentiaalin 

hyödyntäminen 
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yhteistyössä. Keskustelua on syytä herättää myös vapaaehtoistoimijoiden ”omistamisesta” ja jäsenyyden vaatimuksesta, jotka 

saattavat karkottaa potentiaaliset vapaaehtoiset.  

 

Suomessa tehdään huomattavan paljon vapaaehtoistoimintaa ja vapaaehtoistoiminnassa on edelleen potentiaalia, jota ei ole 

valjastettu käyttöön. Vapaaehtoisten auttamishalukkuus on voimavara, joka palvelee aluetta monin tavoin. Koordinoitua 

vapaaehtoistoimintaa toki on erilaisissa vapaaehtoistoiminnan keskuksissa, mutta pienet vapaaehtoistoimintaan perustuvat 

yhdistykset eivät juuri pääse tästä osallisiksi. Vapaaehtoistoiminnan koordinointivastuu on yhdistyksillä itsellään, mutta 

yksittäisten yhdistysten resurssien säästämiseksi vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä tukea voisivat antaa alueilla toimivat 

kansalaistoiminnan keskukset tai vastaavat. Yhdistysten tuottamaa vapaaehtoistoiminnan koulutusta voisi yhdenmukaistaa, 

jolloin myös koulutusten toteuttamisen vastuita on mahdollista jakaa. Malleja on useita, joten paikallisesti voi valita niistä 

parhaimmalta tuntuvan sekä valjastaa yhdistysten käyttöön tukitahon.  Vapaaehtoistoiminta tunnetusti lisää hyvinvointia ja 

sosiaalista pääomaa. Koordinoidun vapaaehtoistoiminnan kautta on mahdollista lisätä yhdistysten ja kunnan välistä 

yhteistyötä, jonka tuloksista pääsisivät nauttimaan vapaaehtoistoimijat, vapaaehtoistoiminnan kohteet, vapaaehtoistoimintaa 

ylläpitävät yhdistykset ja kunnat.   
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5.2 Yhdistysten voimavarojen yhdistäminen 

 

Yhdistysten perustoiminta esitettiin saman luonteisiin kohderyhmiin perustuen. Johtopäätöksenä esitetään, että yhdistyksillä on huomattavan paljon 

samanlaisia tapoja toteuttaa perustehtäväänsä. Yhdistyksillä lienee paljon sellaista toimintaa, jota ne kukin toteuttavat omana toimintanaan, vaikka 

toimintojen yhdistämisen ja yhteistyön mahdollisuuksia selvästi olisi. Tämän yhdistykset toivat itsekin esille pohtiessaan, miten yhdistykset voisivat 

lisätä keskinäistä yhteistyötään. Selvää on, että yhdistystenkin korostama vertaistuen merkitys on toiminnan kohteena oleville henkilöille niin 

merkittävä, että on välttämätöntä mahdollistaa saman kokemuksen jakavien ihmisten keskinäinen toiminta ja tapaamiset. Samanlaiset perustehtävän 

toteuttamisen tavat ovat kuitenkin niin suuret, että paitsi niukkenevien resurssien vuoksi, myös yhdistystoimijoiden omien ajallisten resurssien 

säästämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi on syytä kiinnittää huomiota yhdistysten keskinäisen yhteistyön lisäämiseen niin, että niiden kohderyhmiä 

voisi palvella myös samanaikaisesti.  

 

Yhdistysten ja kunnan välisessä yhteistyössä yhdistykset näkivät kunnan merkityksen yhteistyökumppanina olevan erityisesti taloudellisen tuen tai 

muunlaisten aineellisten resurssien mahdollistaja. Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön asiantuntemuksen koettiin myös hyödyttävän 

yhdistystä. Hyötynä pidettiin myös sitä, että yhdistysten toiminnan kohderyhmä saa tietoa yhdistyksestä kunnan kautta ja yhteistyössä yhteiset asiakkaat 

saavat parhaan mahdollisen avun. Mielenkiintoista, mutta ei yllättävää, on se että yhdistykset määrittelivät hyödyn oman kohderyhmänsä näkökulmasta. 

Kaikessa hyödyssä esillä oli tavalla tai toisella se, että yhdistykset pystyvät palvelemaan kohderyhmäänsä. Lisäksi yhdistykset esittivät huomioita siitä, että 

kunnan kanssa tehtävän yhteistyön hyötynä on se, että yhdistyksen toimintaa mahdollisesti tarvitsevat saavat tiedon yhdistyksen olemassaolosta. Tämä 

viittaa yhdistysten varsin vastuulliseen ajatteluun ja jopa huoleen siitä, että yhdistyksen kohderyhmä pääsee yhdistyksen tuottaman toiminnan piiriin. 

Yhdistysten sitoutuminen toimintaansa sekä kohderyhmän edun ajaminen tulee esiin myös siinä, minkälaisia hyötyjä yhdistykset ajattelevat kunnan saavan 

yhteistyöstä. Yhdistykset määrittelivät kunnan hyötyvän yhdistysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä, koska yhdistysten kohderyhmän saama apu on kunnan 

etu ja yhdistysten ja kunnan yhteistyöllä mahdollistetaan yhteisille asiakkaille kattava apu ja tuki. Lisäksi yhdistykset kokevat kunnan hyötyvän yhdistysten 

asiantuntemuksesta sekä yhdistystoiminnan hyvinvointivaikutuksista, joilla viitattiin vertaistukeen, toiminnan ennaltaehkäiseviin vaikutuksiin ja 
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osallistumisen mahdollisuuksien tarjoamiseen. Kunnan ja yhdistysten yhteisinä hyötyinä koetaan olevan resurssien säästäminen, kohderyhmien 

hyvinvoinnin edistäminen, tietojen, taitojen ja osaamisen liikkuminen ja jakaminen sekä työn ja toiminnan kehittäminen.  

 

Toimenpide-ehdotuksena esitetään, että yhdistysten voimavarojen yhdistämistä tuetaan ja kehitetään. Tässä oleellista on koota yhteen samantyyppisiä 

kohderyhmiä palvelevia yhdistyksiä, joilla todennäköisesti toimintansa toteuttamisessa on eniten yhtäläisyyksiä. Yhdistyksillä pitää olla motiivi myös 

keskinäisessä yhteistyössään ja selvityksen tulokset osoittavat selvästi sen, että yhdistyksiä motivoi kohderyhmien mahdollisimman hyvä palveleminen 

ja tukeminen. Samansisältöistä toimintaa tukevat yhdistykset ovat todennäköisesti motivoituneita paitsi keskinäiseen yhteistyöhön, myös yhteistyössä 

kehittämään yhteistoimintaa kunnan kanssa. On ymmärrettävää, että täysin erisisältöisten yhdistysten on vaikeaa nähdä yhteistyölle merkityksiä.  

Kohderyhmien luokittelussa yhdistykset itse voivat olla apuna. Kohderyhmät voivat perustua ikäkausiin tai tietyn saman kokemuksen tai 

elämäntilanteen jakaviin ihmisiin. Selvityksessä on esimerkkejä kohderyhmien luokittelusta.  

 

Samantyyppisiä kohderyhmiä palvelevien yhdistysten yhteistoiminnan lisäämisellä mahdollistuu myös uudenlainen tapa luoda järjestöstrategiaa. Strategia 

jää paperinmakuiseksi, mikäli yhdistykset eivät löydä strategiasta kiinnittymispintaa omalle toiminnalleen. Ehdotuksena esitetään, että tuleva 

järjestöstrategia luodaan kohderyhmäperusteisesti ja yhteisiä tavoitteita asetetaan erilaisia kohderyhmiä palveleville yhdistyksille. Tällöin strategiset 

linjaukset todennäköisesti koskettavat kunkin yhdistyksen toimintaa, mikä paitsi motivoi, haastaa eri kohderyhmiä palvelevat yhdistykset 

yhteistoimintaan.  

 

Toimenpide-ehdotukset yhdistysten voimavarojen yhdistämiseksi ja tukemiseksi sekä järjestöstrategian laatimiselle kohderyhmäperusteisesti esitetään 

kuviossa 32.  
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Kuvio 32. Toimenpide-ehdotus: yhdistysten voimavarojen yhdistäminen 

Yhdistyksen ja kunnan välinen yhteistyö 

Yhteisten kohderyhmien palveleminen 
yhteistyössä 

Tuotteistamisen avulla taloudellisen tai 
muun tuen perusteena oleva vastike  

Yhdistysten alueellinen merkitys  Yhteiset hankkeet 
Sujuva, sovittuihin rooleihin perustuva 

yhteistyö 

Yhdistysten yhteistoiminta lisääntyy 

Yhteistyö suunnitelmallistuu: yhteiset tavoiteet, yhteiset 

toimenpiteet, resurssien (tedon, taidon, osaamisen, välineiden ym. ) 

jakaminen, yhteistyössä kunnan kanssa tehtävän yhteistyön tapojen  

pohtiminen 

Yhdistykset löytävät "oman paikkansa" strategiasta, jakavat yhteiset  

tavoitteet ja yhteistyössä edistävät niitä 

Yhdistysten voimavarojen yhdistäminen 

Samantyyppiset kohderyhmät  jakavien yhdistysten kokoaminen Järjestöstrategian luominen kohderyhmäperusteisesti 
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  Samantyyppiset kohderyhmät jakavien yhdistysten kokoaminen 

 

Yhdistysten voimavarojen yhdistämisen ensimmäinen askel on samantyyppiset kohderyhmät jakavien yhdistysten 

yhdistäminen. Yhdistykset motivoituvat kohderyhmiensä palvelemisesta eli perustehtävänsä toteuttamisesta. Toimenpide-

ehdotuksena esitetään samantyyppisten kohderyhmien jakavien yhdistysten kutsuminen saman pöydän ääreen pohtimaan 

ensin yhdessä toteutettavien toimintojen mahdollisuutta. Samankaltaisia kohderyhmiä palvelevat yhdistykset saattavat 

innovoida ja organisoitua yhteistyössä aivan uudella tavalla, mikäli tätä työtä tuetaan. Samantyyppiset kohderyhmät jakavat 

yhdistykset löytävät todennäköisesti yhteisiä tavoitteita ja keinoja kohderyhmiensä palvelemiseen sekä ennen kaikkea 

havaitsevat aukkokohtia kohderyhmiensä palveluissa ja tukemisessa. Yhteisten tavoitteiden kautta yhdistysten toiminta 

suunnitelmallistuu, jolloin toiminnan kehittäminen niin yhdistyskohtaisesti kuin yhdistysten yhteistyössä mahdollistuu.  

 

Yhteisten kohderyhmien palveleminen yhteistyössä lisää yhdistysten toiminnan volyymia, jolloin yhdistysten alueellinen 

merkitys korostuu entisestään. Samantyyppisiä kohderyhmiä palvelevien yhdistysten yhteistyön tuloksena mahdollistuu 

alueellisten epäkohtien näkeminen, mihin puuttumiseksi on mahdollista luoda yhteisiä hankkeita. Tämä edellyttää edellä 

esitetyn hankesuunnitteluosaamisen lisäämistä ja yhdistysten tukemista siinä, miten yhteinen idea saatetaan hankkeen 

muotoon. Samantyyppisiä kohderyhmiä palvelevien yhdistysten yhteistyön lisääminen mahdollistaa yhdistysten resurssien 

potentiaalisen käyttöönoton ja erilaisten roolien ja vastuualueiden luomisen. Yhdistysten voimavarojen yhdistyessä ja 

alueellisen tavoitteellisuuden lisääntyessä yhdistysten kesken, mahdollistuu yhdistysten ja kunnan välinen yhteistyö tavalla, 

jossa kumppaneina eivät ole kunta ja yksittäiset yhdistykset vaan kunta ja samantyyppisiä kohderyhmiä palvelevat yhdistykset.  

Organisoitumisessaan yhdistykset tarvitsevat tukea, jossa mm. järjestöstrategia voi olla työvälineenä luoden selkeät linjat 

alueen yhdistysten yhteistoiminnalle yhdessä yhdistysten kanssa.  

 

 

Samantyyppiset 
kohderyhmät jakavien 

yhdistysten kokoaminen 

Yhteistyö 
suunnitelmallistuu ja 

tavoitteellistuu 

-Yhteisten kohderyhmien palveleminen 
yhteistyössä 

-Yhdistysten alueellinen merkitys 

-Yhteiset hankkeet 

-Sujuva, sovittuihin rooleihin perustuva 
yhteistyö 
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Yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä yhdistysten näkökulmasta edistävät tuttuus, säännöllinen vuoropuhelu, arvostus, laatu, oma-aloitteisuus, yhteiset 

tavoitteet ym. Yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä estäviksi tai heikentäviksi tekijöiksi yhdistykset määrittelivät tiedon puutteen, erilaiset kulttuurit, 

niukat taloudelliset resurssit, yhteyshenkilön puuttumisen, suunnitelmallisuuden puuttumisen, asenteiden sekä yhdistysaktiivien ikääntymisen. Yhdistykset 

pohtivat omaa rooliaan yhteistyön lisäämiseksi ja yhteistyön esteiksi koettujen tekijöiden poistamiseksi. Yhdistysten kokemana yhteistyön lisäämisen keinoja 

ovat yhdistysten oman aktiivisuuden lisääminen, avoimuuden lisääminen uusille yhteistyön muodoille, yhdistyksen oman toiminnan kehittäminen mm. 

toiminnan selkiyttämisen ja tuotteistamisen avulla sekä omien toimintatapojen kriittinen tarkasteleminen. Yhdistykset siis kokevat voivansa suurelta osin 

itse vaikuttaa yhteistyön esteiksi kokemiinsa seikkoihin kehittämällä omaa toimintaansa ja oppimalla uusia tapoja. Yhdistykset eivät koe voivansa vaikuttaa 

asenteisiin, taloudellisiin resursseihin eikä yhdistysaktiivien ikääntymiseen.  Monesti yhdistykset kokevat, että niiden toimintaa ei arvosteta. Kokemus tulee 

ottaa todesta. Vaikka yhdistystoimintaa varmasti arvostetaan, viesti ei joko mene perille yhdistyksiin tai sitten viestin toimittamisen tapa ei riitä 

aikaansaamaan yhdistyksille kokemusta, että heidän toimintaansa arvostetaan. Epäselväksi tosin jää, millä tavoin yhdistyksille muodostuisi kokemus, että 

niiden toimintaa arvostetaan. Selvää on, että ihmisiä kantaa kiitos ja myönteinen palaute.   

 

Selvityksen mukaan yhdistykset ovat valmiita yhteistyöhön sekä keskenään että kunnan kanssa, kunhan saavat tukea, apua ja ohjausta. Selvityksessä, 

kuviossa 30 tuotiin esiin yhdistysten itse pohtimia mahdollisuuksia lisätä yhdistysten välistä yhteistyötä (kuva alla). Yhdistysten esittämät yhteistyön 

lisäämisen keinot ja välineet kannattaa ottaa todesta, sillä niihin yhdistykset itse ovat valmiutensa ja halukkuutensa ilmaisseet. Yhdistysten yhteistyön 

lisäämistä kohderyhmäperusteisesti kannattaa tavoitella huomioiden esitetyt yhdistysten pohtimat keinot. Sekä Porissa että Kankaanpäässä yhdistykset 

tässä yhteydessä korostivat alueiden yhdistyksiä palvelevien tahojen, Porissa Satakunnan yhteisökeskuksen ja Kankaanpäässä Kasevan tärkeyttä ja roolia.  
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Kuvio 30. Yhdistykset yhteistyössä lisäämässä kunnan ja yhdistysten välistä yhteistyötä/Pori ja Kankaanpää 

 

 

Resurssien yhdistäminen: yhteiset tapahtumat, 

koulutukset ja tilaisuudet, yhteistyössä yhteisen 

kohderyhmän palveleminen, yhteinen tiedottaminen 

Yhteiset hankkeet: koordinaattori yhdistys-kunta –

yhteistyön kehittämiseksi 

Kilpailun poistaminen: avoimuuden ja 

yhteistyöhalukkuuden lisääminen, kateuden 

poistaminen 

Yhteiset tapaamiset kunnan ja yhdistysten välillä 

Yhteisökeskuksen hyödyntäminen: yhteisökeskus 

verkostoijana, yhteistyömahdollisuuksien luojana, 

Resurssien yhdistäminen: yhteiset tapahtumat, 

koulutukset ja tilaisuudet, yhteistyössä yhteisen 

kohderyhmän palveleminen, yhteinen tiedottaminen, 

konkreettisesta yhteistyöstä sopiminen 

Yhteiset tapaamiset kunnan ja yhdistysten välillä 

Eri sisältöisten toimijoiden yhteistyön lisääminen: 

yhteistyön lisääminen eri sisältöisten järjestöjen välillä ja 

kunnan eri hallinnonalojen välillä 

Kasevan hyödyntäminen: yhdistykset toimimaan 

Kasevan kautta 
 

Yhdistykset 

yhteistyössä 

lisäämässä 

yhdistysten ja 

kunnan yhteistyötä ja 

palvelemassa  alueen 

asukkaita 
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Järjestöstrategian laatiminen kohderyhmäperusteisesti 

 

Toimenpide-ehdotuksena esitetään, että myös järjestöstrategian laatimisen pohjana on yhdistysten  

kohderyhmäperusteisuus. Jos strategiaan kirjataan kunkin kohderyhmän äärellä toimiville yhdistyksille selkeät tavoitteet  

kohderyhmän hyvinvoinnin edistämiseksi, on yhdistysten helppo löytää oma roolinsa strategian tavoitteiden toteutumiseksi ja 

toimia konkreettisesti tavoitteiden saavuttamiseksi. Järjestöstrategian laatiminen kohderyhmäperusteisesti edellyttää edellä 

esitettyä yhdistysten voimavarojen ja yhteistyön lisäämistä. Samantyyppiset kohderyhmät jakavien yhdistysten 

yhteensaattaminen ja yhdistysten yhteisten tavoitteiden löytäminen toimii samalla myös tulevan kauden järjestöstrategian 

laatimisen pohjana. Strategiatyöhön tulee sitouttaa yhdistykset niin, että alueelliset strategiset tavoitteet ovat yhdistysten 

nimeämiä. Tässäkin työssä on mahdollista aloittaa pilotin kanssa, oppia ja kehittää siitä ja laatia pilotin pohjalta kattava, 

konkreettista tavoitetilaa kuvaava strategia.  

 

Kohderyhmäperusteinen strategian laatiminen, samoin kuin kohderyhmäperusteinen yhdistysten yhteistyön lisääminen edistää 

yhteisten kohderyhmien palvelemista alueella, luo mahdollisuuksia yhdistysten toivomien yhteisten hankkeiden kehittämiselle 

sekä edesauttaa linjakasta, yhteisiä tavoitteita edistävää yhteistyötä paitsi yhdistysten kesken, myös yhdistysten ja kunnan 

välillä.  

 

 

Satakuntalaisille kolmannen sektorin toimijoille on laadittu vuosille 2011-2014 Satakunnan hyvinvoinnin järjestöstrategia, mikä toimii hyvinvointialan 

maakunnallisena toimintasuunnitelmana. Johdannossa viitataan järjestöstrategiassa esitettyihin tavoitteisiin: satakuntalaiset ovat tietoisempia maakunnan 

järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta sekä sen hyvinvointia edistävistä mahdollisuuksista (1), järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen keskinäinen yhteistyö ja 

toiminta on koordinoitua, tarkoituksenmukaista ja maakunnan edun mukaista (2), kolmannen sektorin ja kunnan välinen yhteistyö ja -toiminta on 

koordinoitua, käytännöllistä ja selkeästi vastuutettua (3), satakuntalaisen kolmannen sektorin hyvinvointityön edellytykset ja mahdollisuudet ovat 

Järjestöstrategian 
laatiminen 

kohderyhmäperusteisesti 

-Yhteisten kohderyhmien palveleminen 
yhteistyössä 

-Yhdistysten alueellinen merkitys 

-Yhteiset hankkeet 

-Sujuva, sovittuihin rooleihin perustuva 
yhteistyö 

Yhdistykset löytävät oman 
paikkansa strategiasta, 

jakavat yhteiset tavoitteet 
ja yhteistyössä edistävät 

niitä 
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vahvistuneet ja monipuolistuneet (4). Tämän selvityksen yhtenä tarkoituksena on tehdä järjestöstrategian tavoitteet konkreettisiksi ja kiinnittää huomio 

järjestöjen aktiiviseen rooliin. Järjestöjä ei voi ulkokohtaisesti pakottaa toimimaan minkään strategian mukaisesti niiden autonomisen aseman vuoksi. 

Selvitys on nostanut esiin asioita, joihin järjestöt ovat valmiita ja halukkaita ottamaan vastaan apua, jotta ne voisivat olla osaltaan aktiivisesti luomassa 

yhteistyön edellytyksiä kunnan ja kolmannen sektorin välille. Esitettyjen toimenpide-ehdotusten on tarkoitus toimia seuraavalle kaudelle laadittavan 

järjestöstrategian pohjana.  

 

Strategian ensimmäisenä tavoitteena on lisätä alueen asukkaiden tietoisuutta yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja niiden 

hyvinvointivaikutuksista. Tavoitteisiin voivat vastata vain alueen yhdistykset. Jotta alueen yhdistykset pääsevät tuomaan toimintaansa esille, tarvitsevat he 

tukea sen toteuttamisessa. Strategian toisena tavoitteena on lisätä yhdistysten keskinäistä yhteistyötä ja luoda toiminnasta selkeää, koordinoitua ja 

maakunnan edun mukaista. Tavoitteeseen vastaamisessa avainasemassa on toimenpide-ehdotukset, jotka koskevat yhdistysten yhteistoiminnan lisäämistä 

ja strategian laatimista kohderyhmäperusteisesti. Kohderyhmäperusteisuus lienee sellainen tekijä, joka kiinnittää yhdistykset strategiseen yhteistyöhön. 

Strategian kolmanneksi tavoitteeksi on asetettu, että yhdistysten ja kunnan välinen yhteistyö on koordinoitua ja selkeästi vastuutettua. Tähän tavoitteeseen 

voi tarttua lisäämällä yhdistysten osaamista yhdistysten esiin nostamissa asioissa sekä luomalla johdonmukaiset tavat taloudellisen avun jakamiseen. 

Strategian neljänneksi tavoitteeksi on asetettu satakuntalaisen kolmannen sektorin hyvinvointityön edellytysten ja mahdollisuuksien vahvistaminen. 

Niinikään tähän tavoitteeseen vastaamisen pohjana ovat esitetyt toimenpide-ehdotukset sekä tiedon tarpeisiin vastaamisessa että yhdistysten yhteistyön 

lisäämisessä.  
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5.3 Taloudellisen tuen ohjautuminen 

 

Tarkasteleepa yhdistysten mitä tahansa näkökulmaa yhdistysten ja kunnan väliseen yhteistyöhön, yhdistysten motiivina on oman kohderyhmänsä 

tavoittaminen sekä tuen ja avun antaminen. Yhteistyöllä varmasti voidaan saavuttaa huomattavia etuja. Ongelmana lienee pirstaleisuus sekä yhteistyön 

ohjautumisessa että taloudellisen avustamisen ohjautumisessa. Kunnalta taloudellista tukea saavat yhdistykset toimittavat kunnalle toimintakertomuksen ja 

tilinpäätöstiedot. Niin taloudellisen tuen ohjautumisessa ja vastikkeellisuuden tarkastelussa kuin yhteistyön suunnitelmallisuuden lisäämisessä on 

kehittämisen paikka. Tässä kehittämistyössä yhdistykset tarvitsevat apua, missä mm. Satakunnan yhteisökeskus voi ottaa roolin. Yhdistyksillä on omalla 

alallaan sellaista sisällön osaamista, minkä saaminen yleisempään käyttöön koituu varmasti sekä yhdistysten, kunnan että alueen asukkaiden yhteiseksi 

hyödyksi. Sisällönosaamisen vaatimuksiin yhdistykset pystyvät vastaamaan, mutta muissa, hallinnollisissa asioissa sekä yhteistyön linjakkuuden lisäämisessä 

yhdistykset ymmärrettävästi tarvitsevat tukea. Osaamistarpeisiin vastaaminen tuo mahdollisesti linjakkuutta myös yhdistysten ja kunnan taloudellisen tuen 

ohjautumiseen ja sen vastikkeellisuuden määrittymiseen mm. yhdistystoiminnan tuotteistamisen avulla. Tuotteistaminen on oivallinen keino selkiyttää 

yhdistyksen toimintaa ja osoittaa, mitä yhdistys konkreettisesti tarjoaa. Tuotteistamisen avulla toiminta saa helposti omaksuttavan muodon, mikä saattaa 

lisätä yhteistyötä. Yhdistystoiminnan tuotteistamisessa on kuitenkin huomioitava se, että usein toiminnan arvokkain ja merkityksellisin osa jää tuotteen 

ulkopuolelle.  

 

Linjakkuuden hakeminen taloudellisen avustuksen ohjautumiseen on kunnan ja yhdistysten yhteinen asia. Tulee luoda johdonmukaiset tavat tukea 

yhdistyksiä taloudellisesti, mikäli avustuskäytäntö tulevaisuudessa tulee säilymään. Yhdistysten tulee tietää, mihin toimintoihin, välineisiin, tiloihin ym. 

taloudellista avustusta voi saada, mistä sitä voi saada, miten sitä haetaan, mitkä kriteerit ovat edellytyksenä avustuksen saamiseen sekä mitä yhdistyksiltä 

odotetaan vastikkeeksi taloudellisesta avustuksesta. Yhdistyksillä tuntuu olevan huono käsitys siitä, mihin niiden saama rahallinen avustus on tarkoitettu ja 

mihin se perustuu. Myös erilaisten neuvostojen jakamien avustusten määräytymistä on syytä johdonmukaistaa. Ryhdikkyyden löytäminen taloudellisen 

avustuksen ohjautumiselle sekä sen vastikkeellisuudesta sopimiselle edistää myös yhdenvertaisuuden toteutumista yhdistysten näkökulmasta. Selvityksessä 

tuli esiin yhdistysten kokema epäreiluus, mikäli yhdistysten taloudellinen tuki on jonkin jäsenyhdistyksiä palvelevan tahon tai neuvoston päätettävissä. 

Yhdistykset toivat esiin myös sen, että taloudellisen avustuksen määräytyessä vuodeksi kerrallaan, on yhdistysten toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu ja 
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kehittäminen hankalaa. Tämä lienee tila, jota yhdistysten on opeteltava sietämään.  Käytäntö on yleinen, perusteltu taloudellisen epätietoisuuden ja 

ennakoinnin vaikeuden vuoksi ja mahdollistaa myös yhdistykset samanarvoiseen asemaan.  

 

Yhdistysten tulee keskinäisessä yhteistyössään tarkastella omaa toimintaansa, etsiä muiden yhdistysten kanssa yhteisiä toimintatapoja sekä resurssien 

yhdistämisen mahdollisuuksia. Lisäksi yhdistysten käyttämien tilojen tarpeellisuutta ja tilantarpeiden yhdistämistä tulee tarkastella uudella tavalla. 

Rahallisen avustuksen vastikkeellisuus on ajankohtainen asia ja asettaa yhdistykset uuden haasteen eteen. Yhdistysten vastuulla on oman toimintansa 

paketoiminen sellaiseen muotoon, että se voidaan vastikkeena esittää. Taloudelliseen tukeen liittyvässä yhteistyössä tulisi olla jokin muukin funktio kun 

rahallisen resurssin saaminen. Yhdistyksillä on sisäisen tuotteistamisen avulla mahdollisuus tuoda toiminnastaan vastike kunnan ja yhdistyksen yhteiselle 

toiminta-alueelle.  Tässä työssä yhdistykset tarvitsevat tukea.  

 

Toimenpide-ehdotuksena esitetään, että taloudellisen tuen ohjautumiselle sekä vastikkeellisuuden vaatimukselle etsitään ratkaisuja pilottien avulla. 

Avainsanana on edelleen kohderyhmäperusteisuus. Pilotin avulla sopivaa kuntakohtaista yhdistysten taloudellisen avustamisen tapaa voidaan hakea 

yhteistyöllä. Pilotissa tulee valita ensin tietyt kohderyhmät, joiden äärellä eri yhdistykset toimintaansa toteuttavat. Pilottiin ei liene järkevää osallistua 

yhdistysten, joilla on ostopalvelusopimus kunnan kanssa. Tässä tapauksessa sopimus määrittelee taloudellisen tuen määrän ja sen vastikkeen ja ohjaa 

yhdistyksen toimintaa myös valvonnan osalta. Saman kohderyhmän jakavien yhdistysten yhteistyön lisäämisen (ks. luku 5.2) on toteuduttava pilotissa, jotta 

mahdollistuu yhdistysten tarvitsemien resurssein tarkastelu ja päällekkäisyyksien poistaminen. Pilotti noudattelee taloudellisen tuen ohjautumiselle 

annettua toimenpide-ehdotusta tukien molempien osapuolten näkemystä, tehden yhteistyön ohjautumisesta mahdollisimman selkeää ja mahdollisimman 

vähän resursseja vievää sekä havaitsee mahdollisia osaamistarpeita ja ongelmakohtia. Taloudellisen tuen ohjautumisen toimenpide-ehdotusta kuvataan 

kuviossa 33.  
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 Kunta    Yhdistykset 

 

                         Kuvio 33. Toimenpide-ehdotus: taloudellisen tuen ohjautuminen 

Avustuskäytäntö: 

- Avustusten kohdentamisen perusteet 

- Kriteerit avustusten saamiseksi 

- Avustusten hakemisen käytännöt 

- Tiedon saattaminen yhdistyksille 

Avustuskäytäntöön vastaaminen: 

- Kriteerien täyttymisen tarkastelu    
yhteistyössä samantyyppiset kohderyhmät 
jakavien yhdistysten kanssa 

- Avustusten hakeminen yhteiseen 
käyttötarkoitukseen / omaan 
käyttötarkoitukseen 

- Vastikkeen esittäminen 

 

Yhteistyön ohjautumisen periaatteet: 

-Vastikkeen 
hyväksyminen/hylkääminen/neuvottelu 

- Vastikkeen täyttymisen osoittamisen vaatimus 
ja nimeäminen 

- Yhteistyöstä sopiminen 

 

Toiminnan toteuttaminen: 

- Yhteistyön konkretisoiminen 

- Vastikkeen laadusta ja määrästä 
huolehtiminen 

- Raportointi 

Taloudellisen tuen ohjautuminen  
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  Avustuskäytäntö 

 

  Avustuskäytännöt saattavat olla selvät, mutta yhdistysten tiedossa ne eivät tunnu olevan. Yhdistysten asemaa avustusten  

  hakijoina helpottaa, jos avustukseen liittyvät käytännöt ja ehdot esitetään yhdistyksille perusteellisesti. Avustuskäytännön  

  esittämisen voi tehdä esimerkiksi sähköpostitse tai yhdistyksille järjestettävän kuulemistilaisuuden avulla. Tällöin jää 

  yhdistysten oman aktiivisuuden varaan, selvittävätkö ne kunnan esittämät avustuskäytännöt.  

 

Yhdistysten tulee tietää mihin käyttötarkoituksiin avustuksia on haettavana. Käyttötarkoitukset voivat liittyä mm. yhdistysten 

toimitiloihin, välineisiin tai yhdistyksen perustoiminnan ylläpitämiseen. Lisäksi yhdistysten tulee tietää, mitä avustukset 

esitettyihin tarkoituksiin voivat rahamääräisesti olla ja mitä kriteerejä avustusten saamiseksi on. Samanarvoisen aseman 

turvaamiseksi yhdistyksillä tulee olla sama tieto siitä, milloin avustuksia on haettava. Helpoin ratkaisu lienee, että avustuksia 

voi hakea vuosittain toistuvasti samaan määräaikaan mennessä. Avustuskäytäntöä voi lisäksi helpottaa, jos avustusten 

hakemiseksi luodaan yhteneväiset lomakkeet. Tällöin yhdistykset tietävät, mitä tietoja toiminnasta niiden tulee osoittaa 

hakuvaiheessa.  

 

 

Avustuskäytäntöön vastaaminen 

 

Kun käytännöt avustusten saamisessa ja hakemisessa ovat yhdistyksille selviä, kokoontuvat samankaltaiset kohderyhmät 

jakavat yhdistyksen pohtimaan, miten ne voivat yhdistää resurssejaan. Yhdistysten tulee vastata solidaarisuuden haasteeseen 

niin, että tavoitteena ei ole yksittäisten yhdistysten mahdollisimman suuri rahamääräinen avustus vaan yhdistyskentän saaman 

avustuksen jakautuminen tasaisesti yhdistyksille.  

 

Avustuskäytäntö:  
 
-Avustusten kohdentamisen perusteet 
-Kriteerit avustusten saamiseksi 
-Avustusten hakemisen käytännöt 
-Tiedon saattaminen yhdistyksille 
 

 

Avustuskäytäntöön vastaaminen:  
-Kriteerien täyttymisen tarkastelu 
yhteistyössä samantyyppiset 
kohderyhmät jakavien yhdistysten 
kanssa 
-Avustusten hakeminen yhteiseen 
käyttötarkoitukseen/omaan 
käyttötarkoitukseen 
-Vastikkeen esittäminen 
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Yhdistyksiltä pitää voida vaatia vastiketta taloudelliselle tuelle. Yhdistykset voivat toimia omavaraisina ja autonomisina, mutta 

taloudellisen tuen saamisen edellytykseksi tulee esittää konkreettista toimintaa tai yhteistä hyötyä jo tuen saamisen 

yhteydessä eikä vain jälkikäteisesti toimintakertomuksen muodossa. Vastikkeellisuus on eduksi taloudellisen avun myöntäjälle 

mutta myös yhdistyksille, sillä vastikkeen avulla yhdistysten toiminta saa suunnitelmallisen ja tavoitteellisen tilan. 

Vastikkeellisuuden vaatimus edellyttää yhdistyksiltä oman toiminnan tarkastelua ja vähintään sisäistä tuotteistamista. 

Tuotteistamisessa yhdistyksiä palvelee osaamistarpeisiin vastaaminen (ks. luku 5.1). Vastikkeen määrittäminen ei sulje pois 

yhdistystoiminnan arvokkaimpia asioita, kuten vertaistukea, osallisuutta, sosiaalista pääomaa, vapaaehtoistoimintaa ym. vaan 

vastikkeen määrittäminen konkretisoi ne toimintamuodot, joilla yhdistyksen kohderyhmiään palvelevat ja jotka sisältävät 

sellaista aineetonta pääomaa, jota ei mittaamaan pystytä.  Vastikkeen muodossa yhdistysten toiminta saa konkreettisen 

muodon, jolloin yhdistys pääsee myös tarkastelemaan ja kehittämään omaa toimintaansa. Yhdistyksille mahdollistuu toiminnan 

ajantasaisuuden tarkastelu, selkeiden sisäisten roolien ja vastuiden tarkastelu sekä toiminnan kehittämisen ja osoittamisen 

kannalta sen arvioimiseen liittyvien mittareiden kehittäminen. Yhdistysten tulee tuotteistamisen yhteydessä tarkastella 

kriittisesti omaa toimintaansa ja siihen tarvittavia resursseja. Myös yhdistyksen sisäisten resurssien ohjautumisen tarkastelu on 

hyvää kehittämistyötä.  

 

 

Yhteistyön ohjautumisen periaatteet 

 

Kunnan saadessa yhdistyksiltä hakemuksen, joka sisältää myös yhdistysten osoittamat vastikkeet avustusten saamiseksi, 

avustuksen antajalla on mahdollisuus olla avustamatta, avustaa tai neuvotella yhteistyön muodoista, avustuksen edellytyksistä 

tai vastikkeesta. Olennaista on, että päätöksen ollessa mikä tahansa edellisistä, yhdistykset saavat siitä tiedon.  

 

Yhteistyön ohjautumisen periaatteet: 
 
-Vastikkeen hyväksyminen 
/hylkääminen/neuvottelu 
-Vastikkeen täyttymisen osoittamisen 
vaatimus ja nimeäminen 
-Yhteistyöstä sopiminen 
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Avustuksen antajalla on oikeus määrittää, miten vastikkeeksi luvatun toiminnan toteutumista seurataan. Tarkoitukseen voi 

yhteistyössä yhdistysten kanssa luoda sekä määrälliset että laadulliset mittarit. Tärkeää on, että yhdistykset saavat tiedon, 

miten ne luvatuista toiminnoista raportoivat ja kenelle. Yhteistyön ohjautumisen sopiminen tarkoittaa konkreettisista asioista 

ja aikatauluista sopimista sekä yhteyshenkilöiden nimeämistä. Yhteistyössä olennaista on se, että se liittyy määritellyn 

kohderyhmän palvelemiseen määritellyin tavoin ja tekemisissä ovat kohderyhmää palvelevat sekä julkisen sektorin että 

yhdistyksen edustajat.  

 

 

Toiminnan toteuttaminen 

 

Yhteistyösopimuksen syntyessä yhdistyksen tehtäväksi jää yhteistyön konkretisoiminen eli luvatun toiminnan toteuttaminen. 

Yhdistysten tulee muistaa, että vastikkeeksi asetetun tietyn tai tiettyjen toimintojen lisäksi yhdistykset voivat vapaasti 

toteuttaa ilman seurantaa omaa perustehtäväänsä parhaaksi katsomallaan tavalla ilman tuotteistamisen vaatimusta. 

Vastikkeeksi tulee asettaa sellaiset toiminnot, joita on mahdollista tuotteeksi paketoida ja joiden katsotaan olevan riittäviä 

haettavan avustuksen vastikkeeksi.  

 

Jos edellä esitetyt yhdistysten osaamistarpeet täytetään ja yhdistysten yhteistyötä tuetaan, on yhdistysten helppo hakeutua 

samankaltaisia kohderyhmiä palvelevien yhdistysten kanssa yhteistyöhön ja löytää kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 

organisaatiosta ne tahot ja henkilöt, joiden kautta yhteistyö mahdollistuu. Tuttuuden kautta yhdistykset totesivat yhteistyön 

helpottuvan, joten yhdistykset pääsevät konkreettisen toiminnan pariin.  

 

Yhdistysten tehtävänä on laatia mittareita, joiden avulla ne osoittavat vastikkeen toteutuneen. Mittareiden laatimisessa 

yhdistykset tarvitsevat tukea. Toiminnan laatu on lupauksista kiinni pitämistä, resurssiviisautta, yhteistyön tekemistä sekä 

Toiminnan toteuttaminen: 
 
-Yhteistyön konkretisoiminen 
-Vastikkeen laadusta ja määrästä 
huolehtiminen 
-Raportointi 
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kohderyhmän pitämistä toiminnan keskiössä. Myös dokumentoinnissa yhdistykset saattavat tarvita tukea. Dokumentointi on 

toiminnan raportoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Raportointi ei ole vai tehdyn toteamista vaan tehdyn arvioimista, 

kehittämistä, virheistä oppimista ja hyvien käytäntöjen havaitsemista. Raportointi lisää myös toiminnan luotettavuutta ja 

auttaa tarkastelemaan tehtyä.  
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6 LOPUKSI 

 

Selvityksen tarkoituksena oli tuoda esiin alueellista yhdistystoimintaa sekä tarkastella kunnan ja yhdistysten yhteistyön muotoja ja ohjautumista yhdistysten 

näkökulmasta. Lisäksi selvityksen avulla pyrittiin nostamaan esille yhdistysten kehittämistarpeita yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön lisäämiseksi.  

Selvityksen on tarkoitus tukea tulevan järjestöstrategian laatimista.  

 

Yhidstysten arvo on kiistaton. Yhdistykset toimivat ihmisten arjessa edistäen ihmisten fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, psykososiaalista ja henkistä 

hyvinvointia.Yhdistykset ovat arjen asiantuntijoita liikkuen sellaisilla ihmisten elämän alueilla, joissa huomioidaan kokonaisvaltainen hyvinvointi pilkkomatta 

sitä erikseen hoidettaviin osiin. Yhdistyksillä on tavattoman paljon sellaista sisällönosaamista ja potentiaalia, joka jää näkymättömäksi ja hyödyntämättä, jos 

sitä ei ryhdytä sunnitelmallisesti ottamaan käyttöön.  

 

Yhdistykset ovat ymmärrettävästi ja perustehtävänsä mukaisesti  keskittyneet toimintansa sisällön tuottamiseen. Tässä tehtävässään yhdistykset ovat 

onnistuneet ja palvelevat vaatimatomina alueensa asukkaita. Yhdistykset ovat kuitenkin uusien haasteiden edessä, joista selvitymisessä ne tarvitsevat apua. 

Yhdistyksiin kohdistuu uudenlaisia toiminnan hallinnointiin ja kehittämiseen liittyviä paineita. Yhdistykset ovat valmiita ja motivoituneita haasteisiin 

vastaamaan, mutta siinä tarvitaan tukea. Selvityksessä esitetyt yhdistysten kokemat osaamistarpeet palauttavat perusasioiden äärelle. Yhdistykset 

tarvitsevat tietoa ja rinnallakulkijoita kehittämistyönsä tueksi. Selvityksessä on esitetty toimenpide-ehdotuksia yhdistysten osaamistarpeisiin vastaamiseen.  

 

Yhdistysten työ on verkostotyöskentelyä, valitettavan paljon kuitenkin yhdistyksen sisällä tapahtuvaa. Selvityksessä osoitetaan yhdistysten esittämänä 

keinoja yhdistysten keskinäisen yhteistyön lisäämiseen. Jos yhdistykset tuovat omana pohdintanaan näitä hienoja yhteistyön lisäämisen keinoja esille, on se 

osoituksena sitoutumisesta. Vielä tarvitaan tahoja tai henkilöitä tukemaan yhdistysten yhteistyön mahdollistumista. Yhdistysten keskinäisen yhteistyön 

lisääminen ja samantyyppisten kohderyhmien palveleminen yhteistyössä on avainasemassa myös yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön lisäämisessä ja 

kehittämisessä. Selvityksessä vastataan yhdistysten voimavarojen yhdistämisen haasteeseen toimenpide-ehdotuksilla. Toimenpide-ehdotuksia esitetään 

myös linjakkaan taloudellisen avustamisen ohjautumiseen. Taloudellisten resurssien ollessa niukat, yhdistyksissä oleva potentiaali kannattaa ottaa 
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maksimaaliseen käyttöön. Yhdistykset ovat valmiita yhteistyöhön myös ilman taloudellista avustusta. Osoitetuksi tuli, että yhdistyksiä motivoi kohderyhmän 

palveleminen, missä yhdistykset toivovatkin yhteistyötä.  

 

Yhdistystoiminta on kansalaisten toimimisen ja vaikuttamisen paikka. Yhdistystoiminnasta jokainen löytää oman paikkansa omien intressiensä mukaan. 

Yhdistystoimijat jakavat saman kielen ja toimijoita yhdistää näkymätön liima, jota myös sosiaaliseksi pääomaksi voidaan kutsua. Yhdistystoiminnassa 

iloitaan, riidellään, sovitaan, toimitaan, suunnitellaan ja ennen kaikkea tavoitellaan yhteistä hyvää. Yhdistystoiminnan eräs hieno puoli on kumppanuus. 

Yhdistystoiminnassa toimijat ja toiminnan kohteet ovat tasavertaisia kumppaneita. Yhdistystoiminnan keskiössä on ihminen, olkoonkin toimija tai toiminnan 

kohde, eikä ihmisiä arvoteta minkään tekijöiden perusteella vaan hyväksytään sellaisenaan.  Tällaisia toimimisen paikkoja tuskin koskaan on liikaa.  

Tämänkin yhdistystoiminnalle ominaisen luonteen vuoksi yhdistysten toimintaan kannattaa panostaa.  

 

Satakunnan yhteisökeskus  haluaa tämän selvityksen kautta yhdistyksiä tukea. Yhdistyksillä on tukijoukkonsa. Yhdistysten kannattaa ottaa mahdollistettu 

tuki ja apu vastaan ja tuoda esille uusia osaamistarpeita, ideoita ja hyviä käytäntöjä. On onnekasta, että yhdistyksillä on alueella niiden etuja ajavia ja 

tarpeita huomioivia tahoja.  Satakunnan yhteisökeskuksen päätettäväksi jää, miten selvityksessä esiteyt toimenpide-ehdotukset huomioidaan. Yhteistyöhön 

yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön lisäämiseksi ovat tervetulleita kaikki tahot ja henkilöt, jotka yhteistä kehittämistyötä voivat olla edistämässä.  

 

Yhdistysten parissa oppii tavattoman paljon. Jokainen yhdistystoimijan tapaaminen ja jokainen vierailu yhdistyksiin opettaa aina jotakin. Oppi voi liittyä 

oivallukseen toimimisen tavoista tai ilosta, kekseliäisyyteen toiminnan toteuttamisessa, tulevaisuuden haasteiden joskus raskaaseenkiin taakkaan  tai 

olemassaolevan arvostamiseen. Tämänkin selvityksen tekemisen aikana ovat yhdistystoimijat jälleen kerran selvityksen laatijaa opettaneet. Kiitollisin mielin 

oppi on vastaan otettu. Lämpimät kiitokset selvityksen aineiston antaneille yhdistyksille ja niiden edustajille.  
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LIITE, kyselylomake 

Edustamasi järjestö/yhdistys:___________________________________  
Nimi, puh.numero, sähköpostiosoite:__________________________________________ 
 
 
OSIO A, YHDISTYKSEN/JÄRJESTÖN TOIMINNAN PERUSTIETOJA 
 
 
1.Onko edustamasi järjestö/yhdistys eniten (rastita vain yksi vaihtoehto):  

Edunvalvontajärjestö 

Vapaaehtoistoimintaa ylläpitävä järjestö 

Vertaistoimintajärjestö/jäsenjärjestö 

Asiantuntijajärjestö 

Palveluntuottajajärjestö 

 
 

2. Mikä on edustamasi yhdistyksen/järjestön perustehtävä? 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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3. Kenelle edustamasi yhdistyksen/järjestön toiminta tai palvelu on suunnattu. Rajaa kohderyhmä mahdollisimman tarkasti. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
4. Mitä perustehtävän mukaisia palveluja/toimintaa edustamasi yhdistys/järjestö tuottaa kohderyhmälleen. Tuo esiin konkreettisia esimerkkejä. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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OSIO B, YHDISTYKSEN/JÄRJESTÖN ALUEELLINEN ARVO 
 
 
5. Mikä tekee yhdistyksen/järjestön toiminnasta erityisen tärkeää alueella?  
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

6. Olisiko vastaavanlaista toimintaa/palveluja käytettävissä ilman edustamaasi yhdistystä/järjestöä? 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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OSIO C, YHDISTYKSEN/JÄRJESTÖN JA KUNNAN VÄLINEN YHTEISTYÖ, YHTEISTYÖN HYVÄT KÄYTÄNNÖT 
 
 
7. Onko edustamasi yhdistyksen/järjestön ja kunnan välillä yhteistyötä?  
 
Kyllä 

Ei 

 
 
8. A) Miksi edustamaasi yhdistys tarvitsee juuri kuntaa yhteistyökumppaniksi (mitä yhdistys hyötyy yhteistyöstä)? 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

8.B) Miksi kunta tarvitsee edustamaasi yhdistystä yhteistyökumppaniksi (mitä kunta hyötyy yhteistyöstä)? 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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8.C) Millaisia yhteisiä hyötyjä edustamallasi yhdistyksellä ja kunnalla on yhteistyöstä?  
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
8.D) Jos yhteistyö sisältää rahallista avustusta, onko kysymys ostopalvelusopimuksesta, toiminta-avustuksesta, vuokra/tila-avustuksista vai mistä? Kerro 
lisäksi, mihin avustus perustuu eli mitä yhdistys on sitoutunut tuottamaan/toteuttamaan rahallisen avustuksen vastikkeeksi ja miten yhdistys osoittaa 
toteuttaneensa oman osuutensa? 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
9. Mitkä tekijät edistävät yhteistyötä edustamasi yhdistyksen/järjestön ja kunnan välillä? 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
10. Selvityksen tarkoituksena on tuoda esiin alueellista kekseliäisyyttä ja hyviä käytäntöjä järjestöjen ja kuntien välisestä yhteistyöstä. Ole ystävällinen ja 
kuvaile edustamasi yhdistyksen/järjestön ja kunnan välistä yhteistyötä. (Miten se toimii, mihin perustuu, miten kehittyy, mitkä tahot/ketkä ovat tekemisissä, 
ketä palvelee, mitä innovaatioita yhteistyöllä on saatu aikaiseksi, mitä hyviä tapoja toimia yhteistyö on opettanut ym.)  
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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OSIO D, KEHITTÄMIS- JA OSAAMISTARPEET YHDISTYKSEN/JÄRJESTÖN JA KUNNAN VÄLISESSÄ YHTEISTYÖSSÄ 
 
 

11. Minkä tekijöiden koet olevan esteenä yhteistyölle edustamasi yhdistyksen/järjestön ja kunnan välillä? 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

12. Mitä edustamasi yhdistys/järjestö voisi tehdä yhteistyön lisäämiseksi kunnan kanssa? (Miten edustamasi yhdistys/järjestö voisi omalta osaltaan poistaa 
mainitsemiasi esteitä yhteistyön toteutumiselle?) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

13. Mitä osaamistarpeita tai tiedon tarpeita edustamallasi yhdistyksellä/järjestöllä on toimivan järjestö-kuntayhteistyön aikaansaamiseksi? 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

14. Mitä yhdistykset/järjestöt voisivat yhteistyössä tehdä, jotta yhteistyö yhdistysten ja kunnan välillä lisääntyisi ja palvelisi yhdistyksiä, kuntaa ja alueen 

asukkaita? 


