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Lukijalle
Järjestötoimintaan kohdistuu tällä hetkellä merkittävä määrä muutoksia.
Valtionavustusuudistus, Veikkauksen asemasta ja tuottojen jakamisesta käytävä keskustelu sekä yhdistyslain muutos muutamia mainitaksemme. Aivan
omassa luokassaan on kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, jonka myötä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimi siirtyvät
hyvinvointialueiden vastuulle. Erityisesti alueellisten ja paikallisten sosiaalija terveysalan yhdistysten toimintaympäristö muuttuu Satakunnassakin, kun
yhteistyökumppaniksi vaihtuu koko maakunnan kattava organisaatio.

Muutostilanteessa on mahdollista arvioida myös julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyötä ja sen kehittämistä uudelleen. Satakunnassa tähän mahdollisuuteen on tartuttu monin eri tavoin kumppanuutta edistäen. Yhteinen kehittämistyö tarvitsee kuitenkin tuekseen tahdon lisäksi tietoa. Tähän tarpeeseen,
samoin kuin muun työmme tueksi, toteutettiin kaikkien aikojen ensimmäinen
Satakunnan järjestökysely syksyllä 2021. Kysely ja tämä julkaisu on valmisteltu ja toteutettu Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan ja Satakunnan
yhteisökeskuksen yhteistyönä. Tässä julkaisussa pyrimme kyselyn ja muun
taustoittavan tiedon pohjalta luomaan mahdollisimman kattavan kuvan satakuntalaisesta järjestötoiminnasta. Tavoitteenamme on myös toistaa kysely
lähivuosina.
Kyselyn pohjana on käytetty Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen vastaavaa kyselyä, kiitos, että saimme parastaa! Erityinen kiitos kuuluu lisäksi
kaikille niille satakuntalaisille yhdistysten aktiiveille ja työntekijöille, jotka
ovat kyselyyn vastanneet.
Hyviä lukuhetkiä toivottaen,

Kirsti Santamäki, puheenjohtaja, Satakunnan yhteisökeskus

Hanna Ruohola, puheenjohtaja, Satakunnan järjestöjen neuvottelukunta
Milja Karjalainen, toiminnanjohtaja, Satakunnan yhteisökeskus
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1. Järjestötoiminta
1.1 MIKÄ ON REKISTERÖITY YHDISTYS?
Suomen yhdistysrekisteri on Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) hallinnoima virallinen ja julkinen rekisteri suomalaisista aatteellisista yhdistyksistä, johon merkitään rekisteröityjä yhdistyksiä koskevia tietoja. Yhdistysrekisteriin
merkitään myös kauppakamarit. Rekisteriin merkitään esimerkiksi yhdistyksen säännöt ja nimenkirjoittajat eli henkilöt, joilla on oikeus toimia yhdistyksen puolesta. Rekisteröidyllä yhdistyksellä tarkoitetaan siis yhdistysrekisteriin rekisteröityä organisaatiota. Satakunnassa oli vuoden 2021 lopulla noin
4600 rekisteröityä yhdistystä. Myös vapaamuotoisia toimintaryhmiä ja muita
ihmisten omaehtoiseen organisoitumiseen ja yhteistyöhön sekä ajanviettoon
liittyviä ryhmiä toki on, mutta tässä julkaisussa paneudutaan nimenomaan rekisteröityjen yhdistysten toimintaan. Yhdistysten määrä kasvaa Satakunnassa,
kuten Suomessa yleensäkin. Vuosina 2019 – 2021 Satakunnassa on rekisteröity noin 50 yhdistystä vuosittain. Koko Suomessa rekisteröityjä yhdistyksiä on
noin 100 000. Tilastollinen notkahdus yhdistysten määrässä tapahtui vuonna
2017, kun PRH poisti rekisteristä noin 36 000 toimimatonta yhdistystä.

1.2 YHDISTYSLAKI
Suomen yhdistyslaki (26.5.1989/503) on laki, jossa säädetään yhdistysten perustamisesta, päätöksenteosta, hallinnosta ja purkautumisesta. Nykyinen yhdistyslaki on ollut voimassa 1.1.1990 alkaen. Lakiin on tehty useita muutoksia
sen jälkeen ja vuonna 2022 valmistellaan jälleen uusia muutoksia. Yhdistyslaki antaa perusteet yhdistyksen hallinnon järjestämisestä. Yhdistyksellä on kuitenkin autonomia päättää hallintonsa järjestämisestä niiltä osin kun se ei ole
ristiriidassa lain kanssa. Yhdistyslain perusta on Suomen perustuslaissa, jonka
13 §:n mukaan jokaisella on yhdistymisvapaus, mikä sisältää oikeuden ilman
lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua
yhdistyksen toimintaan. Yhdistymisvapaudesta säädettiin myös vuoden 1919
hallitusmuodossa.
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Kuten edellä mainittiin, yhdistys voi toimia myös rekisteröitymättömänä. Rekisteröity yhdistys on kuitenkin oikeustoimikelpoinen, jolloin se voi esimerkiksi:
f tehdä sopimuksia

f omistaa kiinteää omaisuutta
f tehdä kauppoja

f ottaa vastaan lahjoituksia

f olla jäsenenä toisessa yhdistyksessä tai osakkeenomistajana
osakeyhtiössä
f asioida tuomioistuimessa ja hoitaa viranomaisasioita.

Lisäksi rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista.

1.3 VALTAKUNNALLISEN JA MAAKUNNALLISEN TASON
YHTEISTYÖ JA ULOTTUVUUDET
Yhdistysten toimialueet vaihtelevat merkittävästi, paikallisesta kylä- tai asuinalueyhdistyksestä kansainväliseen. Useilla yhdistyksillä (erityisesti sote-alan
yhdistyksillä) tasoja on myös kansallisesta, tyypillisesti liittotason organisaatiosta alueellisiin (esimerkiksi piiriorganisaatiot) ja edelleen paikallisiin (esimerkiksi paikallisyhdistykset). Kukin näistä tasoista muodostaa rekisteröitynä
yhdistyksenä oman autonomisen organisaationsa. Kansallisen tason organisaatioilla on kuitenkin merkityksensä alueelliseen ja paikalliseen toimintaan,
ne usein mm. tarjoavat tukipalveluja alueille, julkaisevat jäsenlehteä ja toisaalta jakavat usein jäsenmaksut yhdessä alue- ja paikallisorganisaatioiden kanssa. Vastaavasti paikalliset ja alueelliset yhdistykset ovat ne, joihin yhdistysten
jäsenet ja toimintaan osallistuvat kiinnittyvät ja jotka tosiasiallisen toiminnan
myös yleensä ihmisille järjestävät.

Yhdistystoiminnan tukena toimii lisäksi kansallisia ja alueellisia toimijoita.
Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja sosiaali- ja terveysalan yhdistyksillä on omat
valtakunnalliset yhteistyö- ja edunvalvontajärjestönsä, mm. Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry, nuorisojärjestöjen Allianssi ry sekä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Maakunnallisesti koko yhdistyskentän toimintaedellytyksiä tukee Satakunnan yhteisökeskus,
maakunnallinen verkostojärjestö. Se puolestaan edustaa Satakuntaa valtakunnallisessa Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnassa. Satakylät
ry toimii maakunnan kyläyhdistysten tukena ja yhteen kokoavana tahona, ja
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eläkeläisjärjestöt ovat organisoituneet usein kuntakohtaisiksi neuvottelukunniksi. Liikunta- ja urheiluseurojen työtä tukee Lounais-Suomen Liiku ry. Satakunnassa toimii myös useita vapaamuotoisia järjestöjen yhteistyöverkostoja,
kuten SPR Satakunnan piirin johdolla koronan alkaessa perustettu kriisiorganisaatio ja Satakunnan vapaaehtoistoiminnan verkosto.

Kokemusosaamisen suhteen KoKoA – Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry ja
Kokemustoimintaverkosto ovat merkittäviä toimijoita Suomessa. Valtakunnallisesti ne ovat kouluttaneet yhteensä yli 1 000 kokemusosaajaa. Vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytyksiä ja kehittämistä tukee puolestaan Kansalaisareena ry, joka toimii myös alueilla Valikko-verkostojen kautta. Lisäksi monet
eri tahot, mm. Opintokeskus Sivis järjestävät tuki- ja koulutustoimintaa yhdistysten tukemiseksi.

1.4 SATAKUNNAN JÄRJESTÖSTRATEGIA 2035

”Maakunnan yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoiden yhteinen
pitkän tähtäimen suunnitelma, ymmärrys ja näkemys
tulevaisuudesta”
Satakunnan Hyvinvoinnin järjestöstrategia. Hyvinvointialan maakunnallinen
toimintasuunnitelma 2011 – 2014 on kirjattu ensimmäisen kerran vuonna
2010. Järjestöstrategian uudistamistyön tuloksena toukokuussa 2015 on julkaistu Satakunnan järjestöstrategia 2035, jonka tavoitteena on elinvoimainen,
yhtenäinen ja tunnustettu yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta verkostoituneessa
Satakunnassa.

Satakunnan yhteisökeskus on kartoittanut järjestöstrategian toteutumista
koskevaa arviointitietoa marraskuussa 2019 sähköisellä kyselyllä. Vastausten
perusteella positiivista muutosta Satakunnassa on tapahtunut laajan ja hyvin
organisoidun yhteistyön myötä Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä JYTRYn
ja Satakunnan yhteisökeskuksen toimesta. Lisäksi erityisesti yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan näkyvyys, tunnettuus ja arvostus ovat kasvaneet. Kyselyvastaajien mielestä yhdistystoimijoiden osaaminen ja toiminnan merkitys
on huomioitu esimerkillisesti maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa ja
palveluiden yhteiskehittämisessä.
Satakunnan yhteisökeskus julkaisuja 1/2022 Satakunnan järjestökysely 2021
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Vuonna 2019 perustetulla Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnalla on
keskeinen rooli Satakunnan järjestöstrategian 2035 tavoitteisiin tähtäävässä
työssä. Yhdessä satakuntalaisyhdistysten ja sidosryhmien kanssa on systemaattisesti edistetty ja edistettävä mm. seuraavia asioita:
f rahoitus

f vaikuttamistoiminta
f viestintä

f kuntayhteistyö

f monialainen verkostoituminen paikallisesti ja alueellisesti
f toiminnan saavutettavuus satakuntalaisten näkökulmasta

1.5 SATAKUNNAN JÄRJESTÖJEN NEUVOTTELUKUNTA
Neuvottelukunnan perustaminen ja tavoitteet
Satakunnassa on jo runsaan kymmenen vuotta toiminut Järjestöyhteistyöryhmä JYTRY, jonka tavoitteena on järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyön ja verkostoitumisen sekä vapaaehtoistoiminnan näkyvyyden ja saavutettavuuden edistäminen. Verkostomainen toiminta tarvitsi rinnalleen myös
organisoidumman toimintaelimen ja näin Satakuntaan perustettiin vuoden
2020 alussa toimintansa aloittanut Satakunnan järjestöjen neuvottelukunta.
Vuosittain syysfoorumissa pidettävillä vaaleilla neuvottelukuntaan valitaan
JYTRYn jäsenjärjestöjen ehdokkaaksi asettamista henkilöistä viisi maakunnallisia järjestöjä edustavaa jäsentä ja viisi paikallisia järjestöjä edustavaa jäsentä
ja muutama varajäsen. Alueelliset verkostot, joita on viisi (Huittisten seutu,
Keski-Satakunta, Pohjois-Satakunta, Porin seutu ja Rauman seutu), voivat lisäksi jokainen nimetä yhden edustajan neuvottelukuntaan. Neuvottelukunnan
kokonaisvahvuus on 15 henkilöä. Lisäksi Satakunnan yhteisökeskus on tähän
asti nimennyt neuvottelukuntaan sihteerin.

Neuvottelukunnan toimintaa ohjaa JYTRYn toimintaohje. Toimintaohjeessa
määritellään mm. neuvottelukunnan muodostaminen ja tehtävät. Toimintaohjetta voidaan päivittää vuosittain järjestettävissä JYTRYn kevät- ja syysfoorumeissa. Lisäksi neuvottelukunta voi päivittää toimintaohjetta omalla päätöksellä, mikäli muutokset ovat vähäisiä. Toimintaohjetta tultaneen uudistamaan
vuoden 2022 aikana.
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Järjestöjen neuvottelukunnan tehtävänä on mm. tehdä aloitteita ja esityksiä
sekä antaa lausuntoja järjestötoimintaa koskevissa asioissa ja lisätä yhdistysten, viranomaisten sekä muiden toimijoiden yhteistyötä. Neuvottelukunnan tehtävät ovat monipuoliset ja vaativat jäseniltä hyvää asiantuntemusta ja
yhdistyskentän tuntemusta. Säännölliset tapaamiset ja hyvä yhteys on luotu
Satakuntaliiton kanssa, samoin kuin 2023 aloittavan hyvinvointialueen suunnittelua edistäviin tahoihin. Jotta neuvottelukunta toimii kuten sen toivotaan
toimivan, on äärimmäisen tärkeää kuunnella kaikkia yhdistyksiä ja toimijoita
tarkalla korvalla. Jokainen neuvottelukunnan jäsen on erittäin tärkeä linkki satakuntalaiseen
yhdistyskenttään.
Jokainen
neuvottelukunnan
jäsen on erittäin tärkeä linkki satakuntalaiseen
yhdistyskenttään.

Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan organisoituminen keväällä 2022

Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan organisoituminen keväällä 2022 voimassa olevan
voimassa olevan toimintaohjeen mukaisesti (muutokset mahdollisia vuoden
toimintaohjeen mukaisesti (muutokset mahdollisia vuoden 2022 aikana):

2022 aikana):

Neuvottelukunnan järjestäytyminen. Keväällä 2020 alkanut pandemia on tuonut
toimintaan omat haasteensa, kun lähes kaikki kokoukset on pidetty verkon välityksellä ja
suunniteltuja kokoontumisia
onyhteisökeskus
jouduttu siirtämään.
Viestinnän
haastavuuden,
Satakunnan
julkaisuja 1/2022
Satakunnan
järjestökysely 2021toimivuuden
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ja vaikuttavuuden lisäämiseksi neuvottelukuntaan muodostettiin alatyöryhmä, jonka

Neuvottelukunnan järjestäytyminen
Keväällä 2020 alkanut pandemia on tuonut toimintaan omat haasteensa, kun
lähes kaikki kokoukset on pidetty verkon välityksellä ja suunniteltuja kokoontumisia on jouduttu siirtämään. Viestinnän haastavuuden, toimivuuden ja
vaikuttavuuden lisäämiseksi neuvottelukuntaan muodostettiin alatyöryhmä,
jonka tehtäväksi määriteltiin viestinnän edistäminen.

Neuvottelukunnan alaisuuteen perustettiin vuoden 2020 alussa myös sote
-työryhmä, joka otti vastuulleen sote-uudistukseen reagoinnin ja osallistuminen. Näin toimien neuvottelukunta pystyi keskittymään myös muihin asioihin.
Sote-työryhmä käynnisti syksyllä 2020 yhteistyössä Satakunnan yhteisökeskuksen kanssa kerran kuussa verkon välityksellä kokoontuvat sidosryhmien
Sote -aamukahvit. Näissä aamuissa on seurattu hyvinvointialueen rakentumista, keskusteltu järjestöjen asemasta uudistuksessa sekä yhteistyöstä mm.
seurakunnan ja yritysten kanssa. Vuoden 2022 alussa aamukahvien nimi muutettiin järjestöjen aamukahveiksi. Näin toimien osallistujille haluttiin varata
mahdollisuus ja tila muidenkin kuin sote -asioiden käsittelyyn.

Tavoitteiden edistäminen

Kahtena ensimmäisenä toimintavuonna neuvottelukunnan toiminnan painopisteinä on ollut JYTRYn toiminnan tunnettuuden lisääminen ja järjestäytyminen JYTRYn sateenvarjon alle, kunta- ja hyvinvointialueyhteistyön varmistaminen ja järjestöjen rahoituksen turvaaminen sekä sote -uudistukseen
vaikuttaminen. Neuvottelukunnan toimintaa on esitelty kaikissa sille avautuneissa tilanteissa ja lisäksi on laadittu muutama toiminnasta kertova esittelyteksti. Neuvottelukunta toimi myös aktiivisena järjestötoiminnan esiin nostajana 2021 pidettyjen kuntavaalien ja vuoden 2022 alussa pidettyjen aluevaalien
yhteydessä. Pienenä, mutta vaikutuksiltaan isona toimena, neuvottelukunta
organisoi Suomi toimii – kampanjan osana yksinäisyyden teemaan liittyvät
puhelinsoittokampanjat pääsiäisen ja joulun alla vuonna 2021.

Neuvottelukunnan tulevaisuus

Satakunnan alueella toimii noin 4 600 rekisteröityä yhdistystä. Asioiden edistäminen vaatii yhteistyötä ja kaikkien mukanaoloa järjestöjen yhteisessä vaikuttamistoiminnassa. Lyhyessä ajassa järjestöjen neuvottelukunta on löytänyt
paikkansa ja osoittanut olevansa tärkeä toimija maakunnan laajassa järjestökentässä.
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Hyvinvointialueen suunnittelun edetessä satakuntalainen järjestökenttä on
päättänyt, että neuvottelukunta on taho, joka toimii Satakunnan hyvinvointialueen ja kuntien keskustelukumppanina järjestötoimintaa ja rahoitusta koskevissa asioissa. Neuvottelukunnan toiminnalla varmistetaan järjestöjen aktiivinen kuuleminen ja osallistuminen myös palvelujärjestelmän ja palveluiden
kehittämiseen. Sidosryhmäyhteistyö mm. maakunnan yritysten kanssa lisää
järjestöjen toimintamahdollisuuksia ja myös maakunnan asukkaiden tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

1.6 YHDISTYSTOIMINTAAN LIITTYVÄT KANSALLISET
MUUTOKSET
Valtionavustukset ovat valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista julkista rahoitusta, jolla tuetaan yhteiskunnallisesti tarpeelliseksi katsottavaa
toimintaa tai hanketta. Valtionavustuksia myönnetään vuosittain lähes 4 miljardia euroa yli 300 valtionavustushaussa. Valtionavustuksia myönnetään
yhdistyksille ja säätiöille, kunnille ja kuntayhtymille, tiedelaitoksille ja tutkimusorganisaatioille, korkeakouluille, yrityksille ja yksityishenkilöille. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa (2019 – 2023) valtionavustusten suuntaamista, hakemista, myöntämistä, seurantaa ja arviointia
kehitetään luomalla yhtenäinen digitalisoitu valtionavustusprosessi. Tarkoituksena on, että koko valtionhallinto siirtyy vaiheittain valtionavustustoiminnan uuteen toimintamalliin ja ottaa lähivuosina käyttöön sitä tukevat yhteiset
verkkopalvelut. Yhdistysten avustusten osalta uudistus koskee mm. Sosiaalija terveysjärjestöjen avustuskeskusta (STEA), Taiteen edistämiskeskusta (TAIKE) ja Opetushallitusta (OPH). (Lähde: vm.fi)

RAY:n, Veikkauksen ja FinToton rahapelifuusiossa vuosina 2016 - 2017 muodostui Suomeen yksi rahapeliyhtiö, Veikkaus. Yhdistymisen yhteydessä sovittiin edunsaajien osalta, että uuden yhtiön tuotosta 53 % käytetään urheilun,
taiteen, tieteen ja nuorisotyön edistämiseen, 43 % hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseen ja 4 % hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. Yhden
rahapeliyhtiön syntyessä luotiin järjestelmä, jolla pelituotot on ohjattu kolmen
ministeriön (maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö
sekä sosiaali- ja terveysministeriö) kautta yleishyödyllisille kansalaisjärjestöille ja muuhun tukea vaativaan toimintaan. Eduskuntapuolueet ovat päässeet sopuun järjestelystä, jolla rahapelituotot siirretään ilman korvamerkintää
valtion budjettiin ja tuensaajille jaetaan jatkossa rahaa osana normaalia valtion budjettivalmistelua. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024
alusta. Kolmeksi ensimmäiseksi vuodeksi rahoitustaso edunsaajille turvataan
Satakunnan yhteisökeskus julkaisuja 1/2022 Satakunnan järjestökysely 2021
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vajaaseen miljardiin eroon. Uudistuksen taustalla on pelihaittojen ehkäisy,
jonka vuoksi Veikkauksen on pitänyt tiukentaa tunnistautumista ja vähentää
automaatteja. Sen, ja myös koronapandemian, seurauksena rahapelituotot
ovat kääntyneet laskuun parin viime vuoden aikana.

Yhdistysten toimintaympäristö on muutoinkin muuttunut viime vuosina. Järjestökenttä on ammattimaistunut, ja yhdistystoimintaa määrittävät yhä enemmän yksityisen ja julkisen sektorin toimintalogiikat. Lisäksi järjestöjen rahoitus kytkeytyy yhä tiiviimmin julkisen sektorin strategisiin tavoitteisiin. Samalla
on syntynyt uusia kansalaisyhteiskuntaan osallistumisen muotoja. Tämän
neljännen sektorin kansalaistoiminta on yhdistystoimintaa vapaamuotoisempaa. Pääministeri Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi vahvistaa
yhdistysten jäsenten suoria vaikutusmahdollisuuksia yhdistystoiminnassa.
Lisäksi hallitusohjelman tavoitteena on helpottaa yhdistyksiä yhdistymään.
Oikeusministeriö asetti maaliskuussa 2019 työryhmän valmistelemaan yhdistyslain muuttamista ja selventämään kansalaistoimintaa koskevan sääntelyn
tarpeellisuutta. Valmisteltavan lainsäädännön tavoitteena on helpottaa yhdistysten toimintaa sekä muuta yhteisöllistä kansalaistoimintaa. Työryhmän
luonnos hallituksen esitykseksi valmistui 15.2.2021 ja oli lausuntokierroksella keväällä 2021. Hallituksen esityksen luonnoksessa työryhmä esittää useita
muutoksia yhdistyslakiin. Työryhmä ehdottaa sääntömääräykseen perustuvan toimitusjohtaja-toimielimen sallimista, yhdistysten yhdistämisen helpottamista ja jäsen- ja liittoäänestyksen sallimista hallituksen valinnassa. Lisäksi
työryhmä ehdottaa etäosallistumisen helpottamista yhdistyksen kokouksessa
ja verkkokokouksen sallimista. Muut ehdotukset koskevat mm. uusia ja selkeytettyjä säännöksiä jäsenten yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksesta, jäsenten
kyselyoikeudesta yhdistyksen kokouksessa sekä hallituksen jäsenen esteellisyydestä.
Yhdistyslain muutosten lisäksi työryhmä ehdottaa uutta toimintaryhmälakia.
Laki koskisi yhdistystä kevyempää kansalaistoimintaa, ja toimintaryhmä olisi uusi oikeushenkilö. Uudella lailla vastattaisiin kansalaistoiminnan uusiin
muotoihin. Lisäksi ehdotetaan nykyistä kevyempää kirjanpitoa yhdistyksille ja
toimintaryhmille, joiden taloudellinen toiminta on vähäistä. Hallituksen esitys
yhdistyslain uudistamisesta ja uuden toimintaryhmälain säätämisestä on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2022. (Lähde: eduskunta.fi)
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1.7 JÄRJESTÖT JA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTUS
Uudistuksen eteneminen
Suomen lähihistorian ehkä suurin uudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen järjestämistä koskeva uudistus, etenee. Yhteensä 21 hyvinvointialuetta aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa. Lainsäädäntöuudistuksen myötä Suomeen syntyi myös uusi hallinnon taso; aluevaltuusto. Hyvinvointialueiden aluevaltuustot aloittivat toimintansa 1. maaliskuuta 2022.
Aluevaltuustoja ennen 1.8.2021 alkaen valmistelutyön johdossa ovat olleet
virkamiesvetoiset Vatet. Laajamittainen, pääosin virkamiesvetoinen, valmistelu alkoi jo toki aikaisemmin, kun STM myönsi kesällä 2020 rakenneuudistuksen ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus - hankerahoitukset alueille.
Varsinaista suunnittelutyötä on tehty erilaisissa työryhmissä, ja päätöksenteon johto on ollut poliittisista päättäjistä koostuneissa johto- ja ohjausryhmissä.

Järjestöt muutoksessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus tulee muuttamaan
järjestöjen toimintaympäristöä monin eri tavoin. Uudistuksen myötä järjestöjen yhteistyö kuntien ja kuntayhtymien kanssa muuttuu ja yhteistyö on rakennettava uudelleen sekä kuntien että hyvinvointialueiden kanssa. Toimiva
yhteistyö tarkoittaa tavoitteista ja tehtävistä sopimista. Järjestöillä on perinteisesti merkittävä rooli kansalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden
edistämisessä. Järjestöjen kautta toteutuu osallisuus, mahdollisuus vaikuttaa
ja myös usein konkreettinen apu tukea edellyttävissä tilanteissa.

Järjestöjen toimintaympäristöt ovat erilaisia maan eri alueilla, ja sen vuoksi
myös uudistus tulee olemaan niissä erilainen. Järjestöjen mukanaolo jo uudistuksen suunnitteluvaiheessa on ollut tärkeä osa uudistuksen toimeenpanoa.
Satakunnassa järjestöjen mukanaolo uudistuksessa on toteutunut sidosryhmäyhteistyön ja vuoden 2022 alusta lähtien yhdyspintojen valmisteluryhmien kautta. Keskeisinä järjestöjä edustavina toimijoina ovat olleet Satakunnan
yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja ja työntekijät sekä Satakunnan järjestöjen
neuvottelukunnan muodostama sote- työryhmä.

Järjestöjen tavoitteet ja asiakirjat Satakunnassa

Satakunnassa järjestöjen suunnittelutyön tuloksena syntyneet keskeiset asiakirjat ovat Osallisuus Satakunnassa - asiakirja ja Hyvinvointialueen ja 3. sektorin kumppanuusmalli. Myös satakuntalaiset yritykset ovat luoneet oman
Satakunnan yhteisökeskus julkaisuja 1/2022 Satakunnan järjestökysely 2021
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kumppanuusmallinsa ja siinä ovat mukana yhdistykset, jotka tarjoavat maksullista palvelutoimintaa. Kumppanuusasiakirjaan on kirjattu myös hyvinvointialueen järjestöille myöntämään rahoitukseen ja tilojen käyttöön liittyvät
tavoitteet sekä asiakirjan valtuustokausittain tapahtuva tarkistamisen tavoite.
Ensimmäinen kumppanuusmalli on voimassa vuoden 2022 ja sinä aikana on
tavoitteena sopia 2023 alkavan kauden tavoitteista. Satakunnan järjestöjen
neuvottelukunta toimii jatkossa hyvinvointialueen kumppanina sopimuksen
laatimiseen liittyvissä asioissa.
Suunnittelutyön yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut myös OLKA-toiminnan
jalkauttaminen sote -keskuksiin. Sitä kautta syntyvä yhteistyö luo järjestöille
uudenlaisen mahdollisuuden esitellä kansalaisille tarjolla olevaa tietoa, palveluja ja osallistumismahdollisuuksia. Vapaaehtoistoiminnan ja kokemusosaamisen laajentaminen ja kehittäminen on ollut myös yhtenä järjestöjen kehittämistyön tavoitteena. Suunnittelun kuluessa on syntynyt Kokemusosaamisen
keskus – malli sekä saattohoidon vapaaehtoistyön malli.
Sote-uudistuksen joulukuussa laaditun tilanneraportin mukaan Satakunnan
alueen toimeenpano etenee, kuntien välinen yhteistyö on hyvää ja tuleva
ratkaisu rakentuu elämänkaariajattelulle (https://soteuudistus.fi/alueidentilannekuva). Tilannekuvaraportissa rahoitus nähdään suurimpana toimeenpanoa vaarantavana riskinä. Järjestöjen näkökulmasta tarkasteltuna tilanne
näyttää samalta. Järjestöt ja niiden edustajat ovat hyvin päässeet mukaan
suunnitteluun, mutta tuleva rahoitus huolettaa. Järjestöjen osalta rahoituksen
selvittely on kuitenkin vasta alussa ja tavoitteena on löytää Satakuntaan sopiva malli. Järjestöjen tekemää työtä tarvitaan jatkossakin, sen ovat myöntäneet
kaikki suunnitteluun osallistuvat tahot.

1.8 JÄRJESTÖJEN PALVELUTUOTANTO
Järjestöillä on pitkät perinteet sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajina ja kehittäjinä. Ne ovat yleishyödyllisiä, voittoa tavoittelemattomia ja oman kohderyhmänsä erityisasiantuntijoita. Suomalaiset sosiaali- ja terveysjärjestöt
tuottavat monialaisesti palveluja. Järjestöjen palvelut voivat olla lakisääteisiä,
markkinaehtoisia tai yleishyödyllisiä. Siinä missä muutoin tässä julkaisussa
keskitytään lähinnä järjestöjen yleishyödylliseen toimintaan, kuvataan tässä
alaluvussa järjestöjen palvelutuotantoa.

Järjestöjen palveluntuotantoa yhdistää usein aatteellinen arvopohja, yleishyödyllisyys, perinteikkyys ja ymmärrys asiakkaidensa tilanteesta. SOSTE ry:n
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mukaan Sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavat järjestöt määrittyvät käytännössä lainsäädännön kautta. Laissa yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990)
ja laissa yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) palveluntuottajiksi määritellään ne yhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset, säätiöt ja muut toimijat, jotka
tarjoavat erikseen lueteltuja terveys- ja sosiaalialan palveluja. Tärkeä kriteeri
palvelujen määrittelyssä on maksullisuus: palvelut ovat kuntien, kuntayhtymien, sairaanhoitopiirien, Kelan tai asiakkaan ostamia. Yksityisten palveluntuottajien tuottamista palveluista osa on luvanvaraista toimintaa, osa edellyttää
ainoastaan ilmoitusta toiminnasta aluehallintovirastolle.
Palveluita tuottavissa järjestöissä korostetaan toiminnan yleishyödyllisyyttä ja
arvoja erotuksena muista palveluntuottajista. Järjestöt eivät pyri maksimoimaan voittoja palvelutuotannossa vaan vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. Siksi
palveluja voidaan tuottaa pienillekin kohderyhmille, mikä ei välttämättä olisi
taloudellisesti kannattavaa voittoa tavoitteleville yrityksille. Palveluja tuottavat eri kokoiset valtakunnalliset ja paikalliset järjestöt. Järjestöihin on vuosien
kuluessa kerääntynyt yhdistelmä tieteellistä tietoa, ammatillista tietoa sekä
kokemus- ja vertaistietoa, johon palvelut ja niiden kehittäminen pohjautuvat.

Vuonna 2021 tehdyn selvityksen mukaan Suomessa oli marraskuussa 2020
yhteensä 869 järjestömuotoista sosiaali-, varhaiskasvatus- ja terveyspalvelujen tuottajaa. Sosiaali- ja varhaiskasvatuspalveluja tuotti 784 järjestöä kaikkiaan 1591 toimintayksikössä ja terveyspalveluja 193 järjestöä 297 toimintayksikössä. Järjestömuotoisten tuottajien osuus kaikista yksityisten sosiaali- ja
varhaiskasvatuspalvelujen tuottajista oli 18 prosenttia. Satakunnassa tällaisia
toimijoita oli 20. (Lähde: SOSTE ry)
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2. Satakunnan järjestökysely 2021
2.1 KYSELYN TOTEUTTAMINEN
Satakunnan Järjestökysely 2021 kysymysten laadinnassa hyödynnettiin Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen laatimaa Pohjois-Karjalan järjestökyselyä. Kysymyksillä (yhteensä 46 kpl) selvitettiin laajasti koko järjestökentän
kokemaa nykytilaa ja toimintaedellytyksiä, tulevaisuuden näkymiä ja lisäksi
koronapandemian mukanaan tuomia haasteita. Kyselyn tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva maakunnan yhdistysten toiminnasta ja toteuttaa kysely jatkossa myös joka toinen vuosi muutosten seuraamiseksi. Lisäksi kyselyn
tietoja tullaan hyödyntämään laajasti järjestöjen vaikuttamistyön, Satakunnan
hyvinvointialueen valmistelutyön sekä muun Satakunnan yhteisökeskuksen ja
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan toiminnan kehittämiseksi.
Kysely suunnattiin kaikille PRH:n yhdistysrekisteriin Satakunnan alueelle rekisteröidyille yhdistyksille, pois lukien kuitenkin uskonnolliset, poliittiset ja
ammattiin liittyvät yhdistykset. Lisäksi niiden yhdistysten joukosta, joille ei ole
määritelty toimialaluokitusta, poimittiin yhdistykset, joiden arvioitiin kuuluvan kyselyn kohderyhmään. Tämän jälkeen Satakunnan yhteisökeskus selvitti
kaikkien em. yhdistysten sähköpostiosoitteet siinä määrin, kun ne olivat julkisesti saatavilla esimerkiksi verkkosivuilla. Näin saavutetun yhteystietolistan
mukaisesti kysely lähetettiin elokuussa 2021 yhteensä 1576 vastaanottajalle. Lisäksi kyselylinkki julkaistiin Satakunnan yhteisökeskuksen verkkosivulla ja paperisia vastauslomakkeita jaettiin joillekin kymmenille yhdistyksille.
Vastaanottajille lähetettiin lisäksi kaksi muistutusviestiä. Vastausaika päättyi
15.10.2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 433 yhdistystä.

2.2 KYSELYYN VASTANNEET YHDISTYKSET
Yhdistyksiä perustetaan aina kulloiseenkin yhteiskunnalliseen tai jonkin tietyn ihmisryhmän kokemaan tarpeeseen, ja yhdistysten elinkaaret ovat hyvinkin erimittaisia. Kyselyyn vastanneista yhdistyksistä vanhimmat on perustettu 1800-luvulla, ja nuorimmat 2020 – luvulla keskiarvon asettuessa vuoteen
1971. Kuten edellä todettiin, yhdistysten maantieteellisen toiminta-alueen
laajuus voi vaihdella paikallisesta kansainväliseen.
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Kyselyyn vastanneiden yhdistysten toimialue:
Kylä tai asuinalue

15%

Kunta

33%

Seutu

26%

Maakunta

16%

Useampi maakunta

5%

Koko maa

5%
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Yhdistyksiä voidaan perustaa monia eri tarkoituksia varten, ja samalla yhdistyksellä voi toki olla useitakin toiminnan tavoitteita ja kohderyhmiä.

Kyselyyn vastanneiden yhdistysten pääasiallinen toimiala vastaajien arvioi
mana:
Ammatti‐, elinkeino‐ tai talousyhdistys

1%

Eläkeläis‐ tai veteraanijärjestö

10%

Kasvatus‐, tiede‐ tai opintoyhdistys

2%

Kotiseutu‐ tai perinneyhdistys, sukuseura

6%

Kylä‐ tai kaupunginosayhdistys

6%

Lapsi‐ ja perhejärjestö

2%

Marttayhdistys

3%

Metsästys‐ tai kalastusyhdistys

3%

Monikulttuurisuusyhdistys, ystävyysseura

1%

Nuorisoyhdistys, opiskelijajärjestö

2%

Sosiaali‐ tai terveysyhdistys

12%

Taide‐ tai kulttuuriyhdistys
Työttömien yhdistys

6%
0%

Urheilu‐ tai liikuntaseura

15%

Vapaa‐aika‐ tai harrastusyhdistys

15%

Ympäristö‐, eläin‐ tai luonnonsuojeluyhdistys

1%

Muu, mikä?

15%
0%
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10%
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12%

14%

16%

Kysely lähetettiin pääsääntöisesti yhdistyksen verkkosivuillaan ilmoittamaan
yhteyshenkilön tai yhdistyksen yleiseen sähköpostiosoitteeseen. Vastaanottajat olivat näin ollen yhdistysten työntekijöitä, puheenjohtajia, sihteereitä tai
hallituksen jäseniä.
Kyselyyn vastanneen asema yhdistyksessä:
Puheenjohtaja

Hallituksen jäsen

66%

22%

Muu yhdistyksen aktiivitoimija

4%

Palkattu työntekijä

8%
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Yhdistyksissä voi olla jäseninä yksilöitä ja yhteisöjä, kuten yrityksiä, muita yhdistyksiä, säätiöitä ja kuntia sekä muita organisaatioita. Vastanneista yhdistyksistä 20% oli yhteisöjäseniä, vastaavasti yksilöjäseniä oli lähes kaikilla.
Kyselyyn vastanneiden yhdistysten yksilöjäsenten määrä:
Ei yhtään

1%

1‐20

11%

21‐50

21%

51‐100

22%

101‐200

19%

201‐500

19%

Yli 500

7%
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15%

20%

25%

Yhdistyksillä on luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten lisäksi myös palkattua henkilöstöä. Palkattu henkilöstö työskentelee yhdistysten hallintoon,
kehittämiseen, palvelu- ja muuhun toimintaan sekä vapaaehtoistoiminnan
organisointiin liittyvissä tehtävissä. Kyselyyn vastanneista yhdistyksistä 18
%:lla oli palkattua henkilöstöä. Yhdistysten rahoitus ja talouden kokoluokka
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vaihtelevat merkittävästi. Siinä missä Satakunnan suurimmissa yhdistyksissä
työskentelee kymmeniä tai jopa satoja henkilöitä ja vuosibudjetti on useita
miljoonia, on maakunnassa myös yhdistyksiä, joiden vuosibudjetti on joitain
satoja euroja. Suurin osa vastanneista, eli noin joka kolmas, toimii muutaman
tuhannen euron vuosibudjetilla.
Vastanneiden yhdistysten talouden koko (yhdistyksen kokonaiskulut vuonna
2020):
Kasvanut paljon

2%

Kasvanut

16%

Pysynyt vakaana

49%

Pienentynyt

30%

Pienentynyt paljon

3%

0%

20

10%

20%

30%

Satakunnan yhteisökeskus julkaisuja 1/2022 Satakunnan järjestökysely 2021

40%

50%

3. Yhdistysten elinvoimaisuus ja
toimintaedellytykset 2021
3.1 YHDISTYSTEN JÄSENET JA HENKILÖSTÖ
Yhdistyksen elinvoimaisuus voi vaihdella merkittävästi eri vuosien ja vuosikymmenten välillä. Yhdistysten toimintaa voi ajatella evoluutiona tai kehittymiskaarena, jossa yhdistys voi toisina aikoina kasvaa merkittävästi yhteiskunnallisen toimintaympäristön ja muiden hyvien toimintaedellytysten sekä
aktiivisten henkilöiden myötä, ja toisina aikoina taas supistua merkittävästi.

Jäsenmäärän kehitystä voidaan pitää yhtenä parhaimmista yhdistysten elinvoimaa määrittelevistä mittareista. Jäsenmäärä on usein yhdistyksille tärkeä
mm. jäsenmaksujen kertymisen ja vapaaehtoisten sekä muiden aktiivisten
toimijoiden suhteen. Lisäksi jäsenmäärä kertoo jossain määrin yhdistyksen
toiminnan tarpeellisuudesta ja houkuttelevuudesta. Tulee kuitenkin muistaa,
että joissain yhdistyksissä jäsenmäärä voi olla hyvinkin pieni, vaikka toimintaan osallistuvien tai muutoin toiminnasta hyötyvien määrä olisi suuri. Lisäksi joidenkin yhdistysten jäsenmäärä on säännöissä rajattu tiettyjen tarkkojen
kriteerien mukaan, jolloin jäsenmäärän kehitys ei myöskään kerro yhdistyksen elinvoimaisuudesta. Jäsenmäärän kehitykseen vaikuttaa merkittävästi
myös ihmisten yleinen vapaa-ajankäyttö ja sitoutuminen yhdistystoimintaan.
Kyselyn perusteella satakuntalaisten yhdistysten jäsenmäärä on laskenut jonkin verran viime vuosina.
Kyselyyn vastanneiden yhdistysten jäsenmäärän kehitys edeltäneen viiden
vuoden aikana:
Kasvanut paljon

2%

Kasvanut

16%

Pysynyt vakaana

49%

Pienentynyt

30%

Pienentynyt paljon

3%
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Yhdistyksissä työskentelevän henkilöstön määrä on toinen tärkeä elinvoimaisuuden mittari. Henkilöstön palkkaamisen edellytyksenä on yleensä se, että
yhdistys on saanut jonkin valtionavustuksen tai EU - tai muuta julkista rahoitusta, tai pystyy toimintansa osallistumismaksuilla tai palvelutuotannolla
palkkaamaan henkilöstöä. Satakuntalaisten yhdistysten henkilöstön määrä on
kasvanut jonkin verran viime vuosien aikana.
Kyselyyn vastanneiden yhdistysten henkilöstön määrän kehittyminen viimeisen viiden vuoden aikana:
Kasvanut paljon
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Kasvanut

12%

Pysynyt vakaana

74%
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3.2 YHDISTYSTOIMINNAN RAHOITUS
Yhdistysten rahoitus muodostuu usein monista lähteistä ja rahoituslähteet
vaihtelevat merkittävästi yhdistysten välillä. Ulkopuolisten rahoituslähteiden
suhteen suurin merkitys on eri ministeriöiden kautta jaettavilla valtionavustuksilla. Mm. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskeskus STEA:n kautta
rahoitetaan satakuntalaisia yhdistyksiä noin 5 miljoonalla eurolla vuosittain.
Lisäksi yhdistysten on mahdollista hakea ja saada erilaisia EU:n rahoitusmuotoja, harrastaa omaa varainhankintaa mm. jäsenmaksujen muodossa, periä
asiakas- ja osallistumismaksuja ja saada kunnilta avustuksia toimintaansa.
Kyselyyn vastanneiden yhdistysten rahoitusmuodot (vastaaja voinut valita
kaikki omaa yhdistystä koskevat rahoitusmuodot):
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80%

Jäsenmaksut

89%

Osallistumis‐ ja harrastusmaksut

50%

Vuokratulot

14%

Lahjoitukset

28%

Yhdistyksen aktiivit rahoittavat toimintaa

8%

Yrityssponsorit

18%

Oma varainhankinta, esim. arpajaiset, myyntituotot

62%

Kunnan järjestöavustus

43%

Muu kunnan rahoitus

10%

Liiton tai aluejärjestön tuki

16%

Maksullinen palvelutuotanto

6%

Aluehallintovirasto

3%

STEA‐yleisavustus tai AK

6%

STEA‐projektirahoitus (C)
EU‐rahoitus (ESR, EAKR)

5%

2%

Leader‐projektirahoitus
Maakuntaliiton kehittämis‐ ja tulevaisuusraha

8%

0%

Säätiöt ja rahastot

12%

Ministeriön rahoitus, minkä ministeriön ja mikä rahoitus?

5%

Muu, mikä?

9%
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Kunta-avustukset muodostavat merkittävän pohjan satakuntalaisten yhdistysten toimintaedellytyksille. Kuntien avustuskäytännöt ja avustuksiin käytettävä rahamäärä vaihtelevat merkittävästi kuntien välillä. Karkeasti ottaen
voidaan arvioida, että pienemmät kunnat avustavat laajasti liikunta-, urheilu-,
kulttuuri-, kylä-, nuoriso-, eläkeläis- ja muita vapaa-ajan yhdistyksiä, jotta ne
voivat toteuttaa kunnan asukkaille hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta edistävää toimintaa sekä ylläpitää elinvoimaa ja turvallisuutta alueella. Suuremmat kunnat avustavat tämän lisäksi suuremmilla avustussummilla ja syvempään kumppanuuteen tähdäten isompiakin yhdistyksiä. Osa avustuksista on
myös vastikkeellisia. Avustuksen ehtona voi olla vaikkapa liikunta- tai muusta
harrastuspaikasta huolehtiminen tai muu kunnan lakisääteisten toiminnan tai
palvelun tavoitteiden tukeminen. Tulee huomioida, että kunnat ostavat myös
yhdistyksiltä palveluja (mm. asumispalveluja ja kuntouttavaa työtoimintaa),
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100%

mutta ne eivät kuulu avustusten, vaan ostopalvelujen piiriin. Kyselyyn vastanneista yhdistyksistä noin puolet oli saanut kunnalta avustusta. Kyselyn mukaan kaikki Satakunnan kunnat avustavat ainakin jossain määrin yhdistyksiä.
Onko yhdistyksenne hakenut avustuksia kunnalta vuonna:
Kyllä, olemme hakeneet ja saaneet

49%

Kyllä, olemme hakeneet, mutta emme saaneet

3%

Emme ole hakeneet

48%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Kuten edellä todettiin, kuntien myöntämät avustukset vaihtelevat merkittävästi. Suurin osa avustuksista on euromääräisesti pienehköjä, noin neljä
viidestä satakuntalaisen kunnan myöntämästä avustuksesta on alle 3000 €.
Määrällisesti niitä on kuitenkin paljon, ja ne kattavat merkittävän joukon satakuntalaista yhdistyskenttää.
Kunta-avustuksen määrä (€/vuosi):
Alle 500 €

23%

500‐1000 €

29%

1001‐3000 €

25%

3001‐5000 €

7%

5001‐10 000 €

5%

10 001‐50 000 €

8%

Yli 50 000 €

3%
0%
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25%

30%

35%

60%

3.3 TILAT JA MUUT RESURSSIT
Yhdistysten toiminta tapahtuu luonnollisesti hyvin erilaisissa ympäristöissä
ja tiloissa. Koronapandemian myötä monia toimintamuotoja ja erityisesti kokouksia on siirretty myös verkossa tapahtuviksi. Yhdistystoiminnan ytimessä
on kuitenkin ihmisten kohtaaminen ja yhdessä tekeminen. Asianmukaiset ja
riittävät tilat tukevat ja mahdollistavat yhdistysten toimintaedellytyksiä, tilojen puute tai puutteellisuus voi merkittävästi sitä myös estää. Satakunnassa on
kolme erityisesti eri yhdistysten käyttöön varattavissa olevaa tilaa: Satakunnan yhteisökeskuksen hallinnoimat Yhteisötalo Otava Porissa ja Järjestötalo
Kankaanpää, sekä Rauman Seudun Tules ry:n hallinnoima Tules-talo Raumalla. Lisäksi monet kunnat, seurakunnat ja yrityksetkin tarjoavat tilojaan tai alueita, esim. liikuntapaikkoja, maksutta tai pientä vuokraa vastaan yhdistysten
käyttöön. Yhdistyksillä on myös huomattava määrä omassa omistuksessaan
olevia tiloja.
Kyselyyn vastanneiden yhdistysten toimitilat:
Kyllä, vuokratut toimitilat

28%

Kyllä, omat toimitilat

18%

Yhdistyksellä ei ole vakituisia toimitiloja

54%
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Tilojen osalta Järjestökyselyssä kysyttiin myös, onko yhdistyksillä käytössään
riittävät ja asianmukaiset tilat, ja missä yhdistys järjestää toimintansa, mikäli sillä ei ole omia tai vuokrattuja toimitiloja. Lähes kaksi kolmesta yhdistyksestä vastasi, että tilat, joissa he toimintaansa järjestävät, ovat ainakin lähes
asianmukaiset ja riittävät. Suurimmat koetut puutteet olivat esteellisyys tai
tilojen muu soveltumattomuus käyttäjille, tilojen huono kunto, riittämättömät
– erityisesti varastoinnin suhteen – tilat ja hajanaisuus, eli se, että yhdistys on
joutunut hajauttamaan toimintaansa moniin eri tiloihin eri toimintamuotojen
tarpeiden mukaan.
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Yleisesti ottaen voidaan todeta, että yhdistysten toimintaa toteutetaan lähes
kaikissa kuviteltavissa olevissa paikoissa. Yhdistysten toimisto- ja toimintatilojen lisäksi käytössä on mm. niiden omistamia kesäpaikkoja, liikuntapaikkoja ja ulkoalueita. Kokouksia ja kokoontumisia ja muuta toimintaa järjestetään
lisäksi oppilaitoksissa, museoissa, kahviloissa ja ravintoloissa, kodeissa, seurakuntien tiloissa, kunnantaloilla, kylätaloilla, pankkien ja muiden yritysten
kokoustiloissa, metsästysmajoissa, kirjastoissa, laavuilla, muiden yhdistysten
tiloissa, nuoriso-, seuran- ja työväentaloilla ja niin edelleen.
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4. Yhdistysten toiminta vuonna 2021
4.1

TOIMINTAAN OSALLISTUVAT

Satakunnan järjestökyselyssä kysyttiin, kuinka monta henkilöä yhdistykset
arvioivat tavoittavansa toimintansa piiriin vuosittain. Vastaukset vaihtelivat
noin 10 henkilöstä noin 5000 henkilöön. Keskimäärin satakuntalaisen yhdistyksen toimintaan osallistuu 557 henkilöä vuosittain. Yhdistysten toimintaan
osallistuvista tai kohderyhmistä ei kysytty tarkempia taustatietoja. Kansallisten selvitysten, tilastojen ja muun materiaalin perusteella voidaan kuitenkin
niitäkin arvioida myös Satakunnan osalta.

Suomalaisen aikuisväestön terveyttä ja hyvinvointia seurattiin Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (ATH) avulla vuosina 2010 – 2017.
ATH-tutkimuksen tavoitteena oli seurata hyvinvoinnissa ja terveydessä tapahtuneita muutoksia väestöryhmittäin ja alueittain. Tutkimus tuotti tietoa myös
terveyspalveluiden tarpeesta, käytöstä ja koetusta riittävyydestä sekä osallisuudesta ja osallistumisesta eri alojen yhdistysten toimintaan. Syksystä 2017
alkaen ATH-tutkimus jatkui nimellä FinSote-tutkimus. (Lähde: THL)
ATH-tutkimusten mukaan voidaan Satakunnan osalta esittää seuraavia arvioita:
f kulttuuriyhdistysten toimintaan osallistuu noin 15 %
satakuntalaisista

f liikunta- ja urheiluseurojen toimintaan osallistuu noin 28 %
satakuntalaisista

f sosiaali- ja terveysyhdistysten toimintaan osallistuu noin 17 %
satakuntalaisista

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen vuonna 2019 toteuttaman
”Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen
2018” -raportin mukaan liikunta- tai urheiluseurassa harrastaminen painottuu nuorempiin ikäluokkiin: 15 – 24-vuotiaista 17,6 prosenttia ja 25 – 34-vuotiaista 17,1 prosenttia harrastaa liikunta- tai urheiluseurassa. Ikäryhmästä
35 – 44-vuotta lähtien seuraharrastaminen vähenee iän lisääntyessä. Tästä
poikkeuksena ovat 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat, joista seurassa harrastaa
suurempi osuus (10,1 %) kuin 55 – 64-vuotiaista (9,4 %). Liikunnan ja urheilun
parissa vapaaehtoistyötä tekevien osuus aikuisväestöstä on 20,5 prosenttia.
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Huomion arvoista on, että liikunta- ja urheiluseuroissa vapaaehtoistyötä tekevien enemmistö on miehiä (miehet 23,4 %, naiset 17,5 %), toisin kuin muiden
alojen yhdistysten osalta.

4.2 TOIMINTAMUODOT
Yhdistyksillä on luonnollisesti lukuisia eri toimintamuotoja. Lähtökohtaisesti
kyse on kuitenkin aina tietyn joukon yhdessä tekemisestä, kohderyhmän tai
jonkin yhteiskunnallisen tavoitteen edistämisestä tai muusta samasta asiasta
kiinnostuneiden, yhteen liittyneiden ihmisten tai organisaatioiden yhteisestä
tekemisestä. Kunkin yhdistyksen tulee säännöissään kuvata sen toiminnan tarkoitus ja millä tavoin yhdistys tätä tarkoitusta toteuttaa, eli toimintamuodot.

Mitä yhdistykset tekevät?

Tarjoavat
mahdollisuuksia
merkitykselliseen
elämään.

Vapaaehtoistyö
on auttamisen
lisäksi merkittävä
tekemisen areena.

Yhteisöllisyyttä
ja kohtaamisen
mahdollisuuksia.

Järjestävät
lukemattoman
määrän ryhmä-,
retiki- ja
leiritoimintaa.

Täydentävät muun
yhteiskunnan
palvelurakennetta.

Neuvovat ja
ohjaavat.

Tuottavat
vertaistukea
rymissä, netissä ja
yksilöittäin.

Toimivat
palvelujen
kehittämisen
alustana.

Ovat ihmisen ääni.

Kokemusosaajina.

Edunvalvojina,
vaikuttajina,
vahtikoirina.

Vastaavat ihmisten
tarpeisiin, lähellä
ihmisiä.

Kyselyssä yhdistyksiä pyydettiin arvioimaan omaa toimintaansa ja eri toimintamuotojen roolia omassa yhdistyksessä. Yhdistykset saivat valita kaikki omaa
toimintaa koskevat vaihtoehdot, ja arvioida onko kunkin toimintamuodon rooli yhdistyksessä suuri, kohtalainen tai pieni. Keskimäärin kullakin yhdistyksellä oli noin 9 eri toimintamuotoa oman arvionsa mukaan. Mikäli yhdistys ei
toteuta ko. toimintamuotoa, valittiin vastausvaihtoehto ”ei koske yhdistystä”:
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Harrastustoiminta
Vapaaehtoistoiminta
Koulutustoiminta
Leiri‐ ja retkitoiminta
Kerhot ja muut ryhmät
Muu kulttuuritoiminta
Kokemusasiantuntijatoiminta
Muu ryhmämuotoinen tuki
Digineuvonta eri kohderyhmille
Ystävätoiminta
Muu, mikä?
Kuntoutus
Päivätoiminta
Vaate‐ ja tavaralahjoitukset
Sopeutumisvalmennus
Hoitoapu kotiin
Valmiusryhmätoiminta
Suuri

Kohtalainen

Pieni

Ei koske yhdistystä

4.3 KOKEMUSOSAAMINEN
Kokemustoiminnan ja kokemusasiantuntijatoiminnan juuret ovat järjestöjen
osallisuutta edistävässä vertaistukitoiminnassa. Kokemustoimijat ja kokemusasiantuntijat ovat henkilöitä, joilla on omakohtainen kokemus mistä tahansa
psyykkisestä tai fyysisestä sairaudesta, vammaisuudesta, vaikeasta elämäntilanteesta tai läheisenä tai omaisena olemisesta. Koulutuksen kautta heillä on
valmiudet toimia erilaisissa kokemustehtävissä. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos käyttää käsitettä kokemusosaaminen, tarkoittaen sillä kokemustoimintaa, kokemusasiantuntijatoimintaa, vertaistukitoimintaa sekä asukas-, asiakas- ja potilasosallisuutta. Tästä syystä tässä julkaisussa käytetään käsitteitä
kokemusosaaminen ja kokemusosaaja.
Satakunnassa kokemusosaajia tuottavat useiden julkisten toimijoiden, kuten
Satasairaalan, sekä Porin ja Rauman kaupunkien lisäksi erityisesti sosiaali- ja
terveysalan järjestöt. Eri järjestöjen kouluttamia kokemusosaajia on maakunnassamme arviolta 50 – 70.

Seurantatietoa vuoden 2021 toiminnasta on kerätty sekä valtakunnallisesti
että alueellisesti. Kokemustoimintaverkoston valtakunnallisessa vertailussa
Satakunta ei poikkea muun Suomen toiminnasta. Enemmistö koulutetuista
kokemusosaajista on 30 – 61-vuotiaita naisia. Suurimmalla osalla heistä on
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ollut vuoden 2021 aikana kokemustehtäviä ammattikorkeakouluissa, terveysalan ammatillisissa koulutusyksiköissä tai kehittämistyötä tekevissä
hankkeissa. Valitettavan monella koulutetulla ei ole kuitenkaan ollut yhtään
kokemustehtävää. Pandemiasta johtuvan poikkeustilanteen lisäksi syynä tähän saattaa olla se, että kokemustehtäviin tilataan samoja tuttuja henkilöitä.
Tietoisuutta kokemusosaamisesta tuleekin edelleen tehostaa ja lisäksi tulevaisuudessa kannattaa panostaa verkkovälitteisen toiminnan kehittämiseen.
Satakunnan yhteisökeskuksen keräämän tiedon avulla voidaan arvioida, että
kokemusosaajilla on ollut Satakunnassa keskimäärin 5 – 6 kokemustehtävää
vuoden 2021 aikana. Huomioitava on, että kokemustehtävät eivät jakaudu tasaisesti eri henkilöille tai eri kokemustaustan omaaville. Osalla kokemusosaajista on ollut säännöllisiä viikoittain toistuvia kokemustehtäviä, osalla yksittäisiä. Lisäksi on monia, joilla ei ole ollut yhtään. Selkeästi eniten kokemustehtäviä
on Satakunnassa ollut tarjolla mielenterveys- ja päihdeongelmista, neuropsykiatrisista erityispiirteistä ja erilaisista psyykkisistä sairauksista kokemusta
omaaville, vähemmän puolestaan somaattista sairaustaustaa omaaville.

Kokemusosaaminen

Julkisten toimijoiden ja yli 20 eri järjestön kouluttamilta
kokemusosaajilta löytyy Satakunnassa omakohtaista kokemustietoa mm.
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•

asunnottomuudesta

•

erilaisista pitkäaikaissairauksista

•

erityistuen tarpeista

•

henkisestä väkivallasta

•

kehitysvammaisuudesta

•

lastensuojelusta

•

mielenterveys- ja päihdeongelmista

•

mielenterveys- ja päihdekuntoutujan
läheisenä tai omaisena olemisesta

•

neuropsykiatrisista erityispiirteistä

•

peliriippuvuudesta

•

peliriippuvaisen läheisenä tai
omaisena olemisesta

•

rikosten maailmasta ja rikollisen
elämästä

•

seurusteluväkivallasta

•

sisäilmaongelmista

•

taloudenhallinnan haasteista

•

työttömyydestä

•

useista erilaisista fyysisistä
sairauksista

•

useista erilaisista psyykkisistä
sairauksista

•

vammautumisesta

•

vankilasta vapautumisesta
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4.4 KEHITTÄMISTARPEET JA TULEVAISUUS
Järjestökyselyssä kysyttiin, että mitkä ovat vastanneiden mielestä järjestökentän keskeiset kehittämiskohteet Satakunnassa ja mitä uutta tarvittaisiin. Vastaukset voi tiivistää kolmeen kokonaisuuteen: Järjestöissä etsitään ja tarvitaan
keinoja uusien vapaaehtoisten ja jäsenten tavoittamiseen ja innostamiseen
mukaan toimintaan. Tiloja ja muita toimintaedellytyksiä tulisi edelleen kehittää. Lisäksi yhteistyön syventäminen ja laajentaminen sekä muiden yhdistysten, että kuntien ja muiden toimijoiden kanssa nähtiin tärkeäksi. Tämän tueksi
toivottiin mm. yhteisiä tapaamisia ja sähköisiä alustoja.
Yhdistyksiltä kysyttiin myös, millaista tukea tai apua ne tarvitsisivat oman toimintansa kehittämiseksi. Yhdistyksistä noin kolmasosa ilmoitti tarvitsevansa
tukea tai apua:
Tarvitsemme
koulutusta

Tarvitsemme
konkreettista apua
tai tukea

Rahoituksen hakeminen, varainhankinta

43 %

57 %

Yhteistyön kehittäminen kunnan kanssa

38 %

62 %

Verkostoituminen muiden yhdistysten kanssa

44 %

56 %

Yhdistyksen viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen

59 %

41 %

Jäsenhankinta

41 %

59 %

Vertaistoimijoiden ja vapaaehtoistoimijoiden tukeminen

48 %

52 %

Yhdistyksen toimitilojen hankkiminen tai kehittäminen

21 %

79 %

Projektiosaaminen

62 %

38 %

Yhteistyön kehittäminen oppilaitosten kanssa

41 %

59 %

Vapaaehtoisten rekrytointi

38 %

62 %

Yhdistyksen edunvalvonnan ja vaikuttamisen
tehostaminen

54 %

46 %

Yhdistyksen digi- ja tietotekninen tuki

66 %

34 %

Vähemmistöryhmien saaminen mukaan yhdistyksen
toimintaan

47 %

53 %

Yhdistysten palvelutuotanto

58 %

42 %

Yhdistyksen työllistämisen tuki

52 %

48 %

Yhdistyksen etätoiminnan ja sähköisten palveluiden
kehittäminen

61 %

39 %

Tapahtumien järjestäminen

36 %

64 %

Yhdistyksen hallinto ja talous

66%

34%

Yhteistyön kehittäminen hyvinvointialueen kanssa

51%

49%

Kokemustoiminnan/kokemusasiantuntijatoiminnan
toteuttaminen tai neuvonta

54%

46%
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Esteettömyys ja saavutettavuus. Järjestökyselyyn vastanneista yhdistyksistä
11 % ilmoitti, että heidän toiminnassaan on mukana erityistä tukea tai apua
tarvitsevia henkilöitä. Yhdistyksiltä kysyttiin myös esteettömyyden ja saavutettavuuden huomioimisesta toiminnassa. Kysymys ymmärrettiin kahdella
tavalla; toisaalta toiminnan esteettömyytenä, toisaalta saavutettavuutena sen
suhteen, tavoittaako esimerkiksi yhdistyksen viestintä ja markkinointi ne henkilöt, joita toiminnan piiriin tavoitellaan. Keskimäärin esteettömyys on huomioitu yhdistysten toiminnassa hyvin, mm. kokous-, toiminta- ja tapahtumatilat
pyritään valitsemaan sen mukaan, että niihin on kaikilla halukkailla pääsy.
Yhdistykset ilmoittivat myös pyrkivänsä selkokieliseen viestintään. Toiminnan saavutettavuutta pyritään edistämään avoimella ja monikanavaisella viestinnällä. Yhdistyksen jäseniä ja kohderyhmiä pyritään tavoittamaan monin
eri tavoin myös henkilökohtaisesti. Erityisesti koronapandemian aikana on
korostunut tarve viestiä ja tavoittaa ihmisiä lukuisissa eri sosiaalisen median
ja muissa sähköisissä kanavissa, joissa ihmiset ovat, mutta toisaalta lähettää
edelleen mm. paperista postia henkilöille, jotka eivät niissä ole. Monet yhdistykset näkivät saavutettavuuden kannalta tärkeäksi, että toiminta on kaikille
avointa ja maksutonta.

Kokemusosaaminen

Enemmistö Satakunnan järjestökyselyyn vastanneista ei nähnyt kokemusosaamisella olevan roolia yhdistyksensä tai järjestönsä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä vuonna 2021. On mahdollista, että toiminnan merkitystä ei ole tunnistettu vielä tarpeeksi osallisuuskokemuksen vahvistamisessa,
vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisessä ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden
mahdollistamisessa. Toiminnan vaikuttavuudesta olisikin tulevaisuudessa tärkeää saada tutkittua tietoa.
Motivoituneet ja sitoutuneet kokemusosaajat ovat toiminnan kivijalka. Heille on tarjottava tukea ja kokemusosaajana toimimista vahvistavaa koulutusta.
Kokemusosaaminen eroaa palkkiollisena toimintana vapaaehtoistoiminnasta.
Satakunnassa tämä onkin huomioitu esimerkillisesti. Tarpeen on kuitenkin
edelleen kehittää palkkiojärjestelmää sujuvammaksi ja yhtenäisemmäksi.

Jatkuvana kehittämiskohteena on olemassa olevan satakuntalaisen toiminnan
näkyvyyden edistäminen ja sitä kautta kokemusosaamista koskevan ymmärryksen ja tiedon lisääminen. Sekä yritysten että eri koulutusasteorganisaatioiden ja muiden julkisten toimijoiden toivotaan tarjoavan aiempaa enemmän
kokemustehtäviä koulutetuille kokemusosaajille. Terveysalan lisäksi mm. so-
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siaalialalla, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, työllisyys- ja sivistyspalveluissa sekä kotouttamisessa kokemustiedolle on varmasti käyttöä. Mahdollisuudet ovat rajattomat palveluiden käyttäjien näkökulman huomioimiselle.
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5. Yhteistyö
5.1 YHDISTYSTEN KESKINÄINEN YHTEISTYÖ
Järjestökyselyssä kysyttiin millaista yhteistyötä yhdistykset tekevät muiden
yhdistysten kanssa paikallisesti tai alueellisesti. Tapahtumien järjestäminen
yhdessä oli yleisin yhteistyön muoto. Yhdistyksiltä kysyttiin myös esimerkkejä onnistuneesta yhteistyömuodosta muiden toimijoiden kanssa. Yhteiset tapahtumat, koulutukset, talkoot ja viestintä muiden yhdistysten kanssa koettiin
erityisen onnistuneiksi.
Yhdistysten yhteistyö muiden yhdistysten kanssa:
Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Tapahtumat

10 %

51 %

31 %

8%

Vapaaehtois- ja vertais
toiminta

48 %

34 %

15 %

3%

Tukipalvelut (kirjanpito ym.)

79 %

15 %

3%

3%

Koulutukset

38 %

38 %

18 %

6%

Tiedotus ja markkinointi

48 %

32 %

16 %

4%

Vaikuttaminen
(edunvalvonta)

44 %

32 %

15 %

9%

Kehittämishankkeet

57 %

29 %

9%

5%

Varainhankinta

69 %

23 %

7%

1%

Työllistymistä tukeva
toiminta

83 %

9%

4%

4%

Korona-apu

93 %

2%

3%

2%

Muu, mikä?

79 %

12 %

0%

9%

Yhdistysten keskeinen maakunnallinen yhteistyörakenne on Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä JYTRY ja sen muodostama Satakunnan järjestöjen neuvottelukunta. Vastanneista vain 40 % ilmoitti tuntevansa edes jonkin verran
neuvottelukunnan toimintaa. Tämä on ymmärrettävää, koska neuvottelukunta
on aloittanut toimintansa vasta vuonna 2020, ja yhdistyskenttä toisaalta on
hyvin laaja. Onkin tärkeää kehittää sekä JYTRY:n, että neuvottelukunnan rakenteita, toimintatapoja ja viestintää tulevaisuudessa, jotta niiden kautta voidaan edelleen sujuvoittaa yhdistysten keskinäistä yhteistyötä myös käytännön
tasolla.
Satakunnan yhteisökeskus julkaisuja 1/2022 Satakunnan järjestökysely 2021

35

5.2 YHDISTYSTEN JA KUNTIEN YHTEISTYÖ
Järjestökyselyn mukaan yhdistysten yleisin yhteistyökumppani muiden yhdistysten lisäksi on kunta. Samoin kuin yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa,
yleisin yhteistyön muoto on erilaiset tapahtumat. Tyypillisimmin kunta kutsuu
alueen yhdistyksiä mukaan järjestämään tapahtumia (mm. urheilukilpailuja,
markkinoita, konsertteja ja muita kulttuuritapahtumia, asukastilaisuuksia, kesäjuhlia ja muita tapahtumia) ja tuottamaan niihin ohjelmaa ja sisältöjä, sekä
organisoimaan vapaaehtoisia tapahtumajärjestämiseen. Yleistä on myös kunnan työntekijöiden luennot, puheenvuorot tai muu osallistuminen yhdistysten
tilaisuuksien järjestämiseen. Liikunnan, urheilun ja muun harrastustoiminnan
toteuttaminen yhteistyössä kuntalaisille on myös erittäin yleistä. Lisäksi kuntien ja yhdistysten yhteistyötä toteutetaan toimintaedellytysten, kuten tilojen
ja avustusten suhteen.
Yhteistyömuodot kunnan kanssa:
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Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Tapahtumat

44 %

40 %

12 %

4%

vapaaehtois- ja
vertaistoiminta

74 %

20 %

3%

3%

Tukipalvelut

90 %

6%

2%

2%

Koulutukset

71 %

21 %

6%

2%

Tiedotus ja markkinointi

70 %

23 %

6%

1%

Vaikuttaminen

64 %

23 %

8%

5%

Koulu- tai oppilaitosyhteistyö

60 %

27 %

7%

6%

Kehittämishankkeet

78%

13 %

3%

6%

Palvelutuotanto

82 %

11 %

3%

4%

Toiminta-avustukset

48 %

21 %

19 %

12 %

Kumppanuussopimuksiin
perustuva vastikkeellinen
toiminta

89 %

5%

1%

5%

Tilat

55 %

20 %

8%

17 %

Työllistymistä tukeva
toiminta

82 %

9%

2%

7%

Korona-apu

93 %

3%

2%

2%

Liikuntaryhmät

84 %

10 %

3%

3%

Muut harrastusryhmät

77 %

11 %

6%

6%

Kokemustoiminta

84 %

12 %

1%

3%

Liikunta/ulkoilupaikkojen
ylläpito

84 %

8%

5%

3%
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Kuntien ja yhdistysten yhteistyörakenteet ja organisoituminen vaihtelevat
merkittävästi eri kuntien välillä. Yhdistyksille on myös jokseenkin epäselvää,
millaisia rakenteita ja toimintatapoja kunnissa on. Yhdistysten toiveena on kehittää kuntakohtaisia yhteistyön rakenteita.
Yhdistysten ja kuntien yhteistyön organisoituminen:
Kyllä

Ei

En osaa sanoa

14%

10%

76%

6%

9%

85%

Onko kunnassanne järjestö-kuntayhteistyön asiakirjalle tarvetta?

24%

5%

71%

Toimiiko kunnassanne järjestöjen
yhteistyöryhmä?

27%

8%

65%

Onko kunnassanne tarvetta järjestöjen
yhteistyöryhmälle?

39%

3%

58%

Onko kunnassanne
järjestöyhteyshenkilö?
Onko kunnassanne laadittu järjestökunta-yhteistyön asiakirjaa?

5.3 YHDISTYSTEN YHTEISTYÖ MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA
Kuntien ja muiden yhdistysten lisäksi yhdistyksillä on yhteistyötä monien
muidenkin toimijoiden kanssa. Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset tekevät yhteistyötä palveluja tuottavien kuntayhtymien kanssa asiakkaiden auttamiseksi
ja tukemiseksi eri tavoin. Eri alojen yhdistyksillä on tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Yhdistykset tarjoavat harjoittelu- ja työssä
oppimisen paikkoja eri tasojen oppilaitosten opiskelijoille. Useat yhdistykset
myös tuottavat palveluja ja toimintaa, kuten harrastusryhmiä, oppilaitosten
toiminnan yhteydessä. Yhdistyksillä on merkittävä rooli työllisyyden edistämisessä mm. kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilujen ja työvoimapoliittisten hankkeiden kautta. Maakuntaliiton kanssa yhdistykset edistävät alueen
strategista kehittämistä ja edunvalvontaa. Seurakunnat ovat erittäin tärkeitä
kumppaneita yhdistyksille mm. yhteisen toiminnan, tilojen, auttamistyön ja
asiantuntijaosaamisen vaihdon kautta.
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Yhdistysten yhteistyö eri toimijoiden (pl. muut yhdistykset) kanssa:
Kunta/kaupunki

82%

Satasairaala / Satakunnan sairaanhoitopiiri

12%

Perusterveydenhuollon kuntayhtymä (Kessote, PoSa)

12%

Ammatilliset oppilaitokset

16%

Perusasteen oppilaitokset / lukiot

26%

Yliopisto/SAMK

13%

Seurakunnat
Satakunnan maakuntaliitto

38%
4%

Muu, mikä?

11%
0%
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6. Vapaaehtoistoiminta
Vapaaehtoistyö
Vapaaehtoistyö on auttamista ja osallistumista, jonka tarkoituksena on tuottaa yhteistä hyvää ihmisille ja ympäristölle. Vapaaehtoistyö perustuu omaan vapaaseen tahtoon. Siitä ei saa
vastineeksi rahallista korvausta. Vapaaehtoistyötä ei ole rahan tai tavaran lahjoittaminen
eikä sellainen auttaminen, joka hyödyttää vain omaa perhettä, sukua tai ystäviä.
Vapaaehtoistoiminta voi toteutua myös epämuodollisesti, ilman järjestäjätahoa. Taloustutkimuksen Vapaaehtoistyö Suomessa -selvityksissä vapaaehtoistyöhön on luettu mukaan yhdistystoiminnan lisäksi esimerkiksi naapurien auttaminen tai talkootyö. Myös Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksissa selvitetään säännöllisesti vapaaehtoistyön tekemistä, mutta
niissä vapaaehtoistyöhön luetaan vain osallistuminen järjestettyyn toimintaan yhdistyksen,
seuran tai muun ryhmän hyväksi.
Vapaaehtoistyötä tehtiin Suomessa vuonna 2020 noin 224 miljoonaa työtuntia. Vapaaehtoistyön rahallinen arvo oli noin 4,38 miljardia euroa. Satakunnan osalta tämä tarkoittaa noin
9 miljoonaa työtuntia vuosittain ja lähes 200 miljoonan euron rahallista arvoa.
Vapaaehtoistyötuntien määrä ja vapaaehtoistyön rahallinen arvo on laskettu käyttäen Tilastokeskuksen vuoden 2019 palkka- ja väestötilastoja sekä vuoden 2021 Vapaaehtoistyö Suomessa -tutkimuksen tilastoja vapaaehtoistyöhön käytetystä ajasta. Laskelmassa on huomioitu työikäisten (15–74-vuotiaat) keskipalkka ja väestömäärä. Vapaaehtoistunneiksi laskettiin
ainoastaan viimeisen neljän viikon aikana vapaaehtoistyötä tehneiden (35 % vastaajista) keskimääräinen kuukausituntimäärä (12,90 tuntia). Tutkimuksen mukaan vapaaehtoistyötä on
tehnyt 47 % Suomessa asuvista, mutta vastaajista 12 prosenttiyksikön tuntimäärät eivät ole
tämän tutkimuksen perusteella tiedossa, joten nämä tunnit on jätetty laskelmasta pois. Tästä
johtuen todellinen vapaaehtoistyötuntien määrä on ilmoitettua suurempi, samoin vapaaehtoistyön rahallinen arvo.
(Lähde: Kansalaisareena.fi).

Tässä luvussa käsitellään järjestökyselystä nousseita toiveita ja tarpeita vapaaehtoistoiminnan kehittämiselle, sekä kuvataan vapaaehtoistoimintaan liittyviä uusia ja vakiintuneita yhteistyön tapoja Satakunnassa.
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Vapaaehtoisten määrän kehittyminen viimeisen viiden vuoden aikana:
Kasvanut paljon

1%

kasvanut

9%

Pysynyt vakaana

60%

Pienentynyt

28%

Pienentynyt paljon

2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Vapaaehtoistoiminnan yhteistyörakenteet Satakunnassa
Vapaaehtoistoiminnan kehittämiselle Satakunnassa on olemassa useita yhteistyörakenteita. Maakunnallisen vapaaehtoistoiminnan verkoston toiminta käynnistyi vuonna 2019 Satakunnan yhteisökeskuksen koollekutsumana.
Verkoston tarkoituksena on koota yhteen kaikki vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet. Pääsääntöisesti verkosto muodostuu järjestöissä,
seurakunnilla tai kunnilla työskentelevistä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreista. Säännöllisissä tapaamisissa käydään läpi ajankohtaisia aiheita vapaaehtoistoiminnan kentältä sekä vedetään suuntaviivoja yhteiselle kehittämiselle. Vuonna 2021 verkosto kokoontui etäyhteydellä kuukausittain. Vuonna
2022 verkostotapaamisia on joka toinen kuukausi.

Toinen vapaaehtoistoiminnan keskeinen rakenne ovat valikkoryhmät, joita Satakunnassa on neljä. Valikkoryhmät ovat Kansalaisareena ry:n alaisia ryhmiä,
jotka tapaavat säännöllisesti, tekevät yhteistä vapaaehtoistoiminnan viestintää, järjestävät koulutuksia ja virkistystä sekä koordinaattoreille että omille
vapaaehtoisilleen sekä järjestävät tapahtumia ja rekrytoivat vapaaehtoisia
yhdessä. Valikkoryhmät vaikuttavat paikallisiin tai oman alansa asioihin ja
järjestävät esimerkiksi niin kutsuttuja vapaaehtoistoiminnan infoja ja ”sisäänheittokursseja”. Satakunnan alueellisia valikkoryhmiä ovat Huittisten, Porin,
Rauman ja Pohjois-Satakunnan ryhmät.
Valikkoryhmien ja maakunnalliseen vapaaehtoistoiminnan verkostoon osallistuneiden asiantuntemusta ja osaamista on hyödynnetty muun muassa Satakunnassa meneillään olevan soteuudistuksen (Satasoten) sidosryhmäyhteistyön osahankkeen (toiminta-aika 2021) tavoitteiden ja toimenpiteiden
määrittelyssä. Yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi sidosryhmäyhteistyöhön liittyvässä uudistuksessa onkin kirjattu vapaaehtoistoiminnan kehittäminen.
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Alkuvuodesta 2021 järjestettiin neljä valikkoalueiden mukaista sotetyöpajaa,
joissa käytiin läpi yhteisiä tavoitteita vapaaehtoistoiminnan kehittämiselle.
Työpajojen pohjalta luotiin toimintasuunnitelma, joka tukee ja ohjaa yhteistyötä.

Toimintasuunnitelma antoi suuntaviivoja yhdessä tekemiselle. Vuonna 2021
sitä päivitettiin kuukausittain vapaaehtoistoiminnan verkoston tapaamisissa,
ja valikkoryhmät hyödynsivät sitä oman toimintansa tukena parhaaksi katsomallaan tavalla. Sisällöllisesti vuoden 2021 toimintasuunnitelma sisälsi sekä
maakunnallisia että maantieteellisesti rajatumpia alueellisia tavoitteita, jotka
oli vastuutettu ja aikataulutettu. Maakunnallisiksi ylätavoitteiksi kirjattiin: 1.
Vapaaehtoistoiminnan näkyvyyden, houkuttelevuuden ja saavutettavuuden
lisääminen. 2. Ikäihmisten innostaminen mukaan vapaaehtoistoimintaan. 3.
Vapaaehtoistoiminnan rakenteiden ja toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen. 4. Vapaaehtoisten osallistaminen kehittämistoimintaan. 5. Vertaistukijavalmennukset 6) Uusien digimahdollisuuksien hyödyntäminen ja vapaaehtoisten digiosaamisen lisääminen.

Pyrkimys suunnitelmalliseen kehittämiseen

Pandemian aikana etenkin vapaaehtoistoiminnan rakenteiden ja toimijoiden
välisen yhteistyön kehittäminen sekä uusien digimahdollisuuksien hyödyntäminen ja digiosaamisen lisääntyminen on noussut keskeiseen asemaan. Toimijoiden välisen yhteistyön kehittämisellä on pystytty jakamaan enemmän
tietoa haasteista, joita pandemia on tuonut tullessaan esimerkiksi vapaaehtoisten rekrytointiin. Vapaaehtoisten digiosaamisen kehittäminen on tärkeää,
sillä luultavasti tulevaisuudessa yhä enemmän vapaaehtoistehtäviä tehdään
verkon välityksellä ja vertaistukea voi antaa ajasta ja paikasta riippumatta.
Monet vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan kirjatuista tavoitteista ovat pitkäikäisiä ja niiden saavuttaminen vie aikaa. Siksi osa tavoitteista jatkaa sellaisenaan vuoden 2022 suunnitelmaan. Vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä on hyvä huomioida suurten linjojen lisäksi myös pienten, arkisten tekojen
merkitys. Vapaaehtoistoiminnan verkoston tapaamisissa toimijat ovat kokeneet, että esimerkiksi vapaaehtoisten kiittämiseen ja virkistämiseen on hyvä
panostaa ja sille on hyvä varata tarpeeksi aikaa ja resurssia. Kiittäminen välittää hyvää ja kutsuvaa ilmapiiriä myös potentiaalisille, tuleville vapaaehtoisille.
Myös Valikkojen järjestämät vapaaehtoistoiminnan infot, eli niin kutsutut
“sisäänheittokurssit” ovat yksi tapa houkutella mukaan uusia vapaaehtoisia.
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Infoja voivat matalalla kynnyksellä järjestää muutkin kuin valikkolaiset ja infoja varten laadittu materiaali soveltuu myös omatoimisesti tutustuttavaksi.
Materiaalin voi ladata Yhteisökeskuksen verkkosivujen vapaaehtoistoiminnan
alasivuilta. Jatkossa infot voivat toimia myös hyvänä, koko maakunnan alueelle
laajennettavan “eläköitymispaketin” toimintamallin pohjana. Eläköitymispaketin tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä alueella toimivien suurten työnantajien kanssa niin, että eläköityville tai jo eläköityneelle henkilöstölle voidaan
kohdentaa tietoa vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista.
Satakunnassa keskeisiä maakunnallisia tavoitteita vapaaehtoistoiminnan
kehittämiselle ovat myös saattohoidon tukihenkilötoiminnan kehittäminen
sekä tuetun vapaaehtoistoiminnan työryhmän perustaminen. Kotisairaalassa
tapahtuvasta saattohoidon tukihenkilötoiminnasta on jo olemassa hyviä käytänteitä ja toimintamalleja, joita ollaan nyt laajentamassa koko maakuntaan.
Esimerkkiä antaa Porin kaupungin ja Porin seurakuntayhtymän vakiintunut
yhteistyö. Tuetun vapaaehtoistoiminnan työryhmän tarkoituksena puolestaan
on kartoittaa, millaisia tukimahdollisuuksia erityisen tuen tarpeessa oleville
vapaaehtoisille on olemassa. Lisäksi työryhmä kartoittaa tehtävien sekä tekemisen paikkojen saavutettavuutta ja esteettömyyttä ja järjestää aiheesta webinaarin maaliskuussa 2022.

Havaintoja järjestökyselystä

Satakunnan vapaaehtoistoiminnan verkosto osallistui järjestökyselyn suunnitteluun. Järjestökyselyssä kysyttiin 1) miten tuette toiminnassanne mukana olevia vapaaehtoisia 2) millaista tukea kaipaatte vapaaehtoistoimintanne
toteuttamiseen ja kehittämiseen. Keskeisinä tukemisen tapoina vastauksissa
mainittiin vapaaehtoisten virkistäminen ja kiittäminen sekä pienet muistamiset ja ruokatarjoilut. Myös vapaaehtoisten oman osaamisen kehittämisen
mahdollistaminen koettiin tärkeäksi ja toimijat järjestivät koulutuksia ja työnohjauksia omien resurssiensa puitteissa. Hyvällä ilmapiirillä koettiin olevan
merkitystä vapaaehtoisten hyvinvoinnin, jaksamisen ja toimintaan sitoutumisen kannalta. Hyväksi koettiin myös se, että tehtäviä jaetaan mahdollisimman
tasaisesti kaikkien toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten kesken.
Osa järjestökyselyyn vastanneista koki, että vapaaehtoisia ei tueta tehtävissään mitenkään tai he eivät välttämättä edes kaipaa tukea. Joissakin tehtävissä tuen tarve varmasti onkin vähäisempi, jos tehtävänkuvat ovat vakiintuneet
ja vapaaehtoisilla on runsaasti kokemusta. Tuen osalta joissakin vastauksissa
mainittiin erilaiset mentori- mallit, jossa kokenut vapaaehtoinen toimii uu-
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den tukena. Kyselyllä selvitettiin myös, millaista tukea toimijat kaipaavat vapaaehtoistoimintansa toteuttamiseen ja kehittämiseen. Suurimpina toiveina
ja tarpeina nousivat koulutus, sparraus ja vapaaehtoisten rekrytoinnin tuki.
Myös rahallinen tuki sekä yhteistyön lisääminen esimerkiksi tiedotuksessa ja
viestinnässä koettiin tärkeäksi. Lisäksi moni vastaajista koki, että sopivien kokoontumistilojen löytäminen oli haasteellista.

Järjestökyselyn vastaukset kuvastivat hyvin vapaaehtoistoiminnan hajanaista kenttää. Moninaisuutta kentälle tuovat muun muassa vapaaehtoistoimintaa tarjoavien tahojen erilaiset resurssit, toimijan koko sekä kohderyhmä ja
toiminnan tarkoitus. Vapaaehtoistoimintaa organisoivat muutkin kuin vain
järjestöt ja hyvin harvalla toimijalla on käytössä palkattua henkilökuntaa käytössä vapaaehtoisten rekrytointiin, tukemiseen ja koordinointiin. Täysin vapaaehtoisvoimin toimivissa yhdistyksissä korostuvatkin usein muiden toimijoiden väliseen verkostomaiseen yhteistyöhön liittyvät kysymykset. Se, miten
potentiaaliset vapaaehtoiset tavoitetaan, on kaikille yhteinen haaste, jossa toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen sekä erilaisten digialustojen hyödyntäminen voi auttaa. Toisaalta vapaaehtoisten tuki, sitoutuminen ja jaksaminen
keskittyy ja kumpuaa ennen kaikkea yhdistyksen oman toiminnan sisältä. Järjestökyselyn vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että monessa yhdistyksessä on jo puntaroitu, missä asioissa monitoimijaisesta yhteistyöstä saattaisi olla
hyötyä.
Vapaaehtoistoiminnan verkostossa käytyjen keskustelujen pohjalta toimijat
kokevat, että vapaaehtoistoiminnasta tulee löytyä sekä pysyvyyttä että muutosta. Muutospainetta aiheuttavat vapaaehtoisten pitkäaikaiseen sitoutumiseen sekä yhdistystoiminnan vetovoiman vähenemiseen liittyvät haasteet.
Uusia vapaaehtoisia kaivataan vanhojen konkareiden tilalle. Muutospaineessa
nähdään kuitenkin hyviäkin puolia, sillä se haastaa toimimaan totutusta poikkeavalla tavalla sekä oppimaan ja omaksumaan uusia toimintatapoja. Vapaaehtoistoiminta itsessään ei ole kadottanut merkitystään yksilön tai yhteiskunnan
arjessa, ehkä jopa päinvastoin, kuten koronapandemia on meille opettanut.
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Satakunnan linjauksia vapaaehtoistoimintaan
ja kokemusosaamiseen
VAPAAEHTOINEN
•

Vapaaehtoinen tekee kaikille avointa ja palkatonta vapaaehtoistoimintaa omasta
vapaasta tahdostaan.

•

Vapaaehtoistoiminta hyödyttää perheen ja ystäväpiirin ulkopuolella olevaa kolmatta
osapuolta.

•

Vapaaehtoistoiminta on organisoitua (esim. järjestöt) tai organisoimatonta (esim.
naapuriapu).

•

Vapaaehtoistoiminta ei korvaa työsuhteessa olevan henkilön työtä.

•

Vapaaehtoinen on suhteessa yksittäiseen ihmiseen tai yhteisöön.

VERTAINEN
•

Vertaisuus on henkilöitä yhdistävä ominaisuus tai aktiivista vertaisuudesta kumpuavaa
kokemusten jakamista.

•

Vertaiset kohtaavat toisiaan spontaanisti tai sovitusti.

•

Vertainen on suhteessa henkilöön, jolla on vastaavanlainen kokemus tai elämäntilanne.

VERTAISTUKIJA
•

Vertaistukija, eli koulutettu vapaaehtoinen, tarjoaa tukea tuettavalleen.

•

Vertaistukea voi antaa yksilöllisesti tai ryhmässä. Ryhmässä vertaistukija on yksi
jäsenistä tai ryhmän ohjaaja.

•

Vertaistukija on suhteessa henkilöön, jolla on vastaavanlainen kokemus kuin hänellä
itsellään.

KOKEMUSOSAAJA
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•

Kokemusosaaja on koulutettu henkilö, jolla on omakohtainen kokemus mistä tahansa
psyykkisestä tai fyysisestä sairaudesta, vammaisuudesta, vaikeasta elämäntilanteesta
tai läheisenä tai omaisena olemisesta.

•

Jakaa kokemukseensa pohjautuvaa tietoa ja pyrkii lisäämään ymmärrystä.

•

Toimii itsenäisesti tai ammattilaisen rinnalla (esim. luennoitsija, verkoston tai ryhmän
asiakas- tai potilasedustaja, palveluiden kehittäjä, toteuttaja tai arvioitsija).

•

Saa palkkion kokemustehtävästään.

•

Kokemusosaaja on suhteessa henkilöön, jolla ei ole vastaavanlaista kokemusta kuin
hänellä itsellään.

Satakunnan yhteisökeskus julkaisuja 1/2022 Satakunnan järjestökysely 2021

7. Koronapandemian vaikutukset
yhdistystoimintaan
Koronapandemialla on ollut sekä positiivisia, että negatiivisia vaikutuksia
yhdistysten toimintaan. Vapaaehtoisten, toimintaan osallistuvien ja sitä toteuttavien määrä, samoin kuin toiminnan määrä ja rahoitus vähenivät merkittävästi. Toisaalta kokoontumisiin liittyvät rajoitukset ja ihmisten vetäytyminen kasvokkaisista tapaamisista ja tapahtumista on edistänyt merkittävästi
uusien toimintamuotojen kehittämistä ja digitaalisten ratkaisujen ja kanavien
käyttöönottoa yhdistyksissä. Lisäksi joidenkin yhdistysten toimintamuotojen,
kuten kriisipuhelimen ja muun henkisen tuen sekä ruoka-avun tarve kasvoi
merkittävästi.
Koronapandemian vaikutukset yhdistysten toimintaan:
Lisääntynyt

Vähentynyt

Ei vaikutusta

Ei koske
yhdistystä

Vapaaehtoisten määrä

1%

43%

40%

16%

Toimintaan osallistujien
määrä

5%

75%

16%

4%

Rahoitus

5%

45%

40%

10%

Yhdistyksen omien tilojen
ulkopuolinen käyttö

3%

26%

21%

50%

Tapahtumien ja toiminnan
määrä

1%

91%

5%

3%

Uudet toimintamuodot

32%

22%

27%

19%

Digiosaaminen

46%

5%

31%

18%

Yhteistyö muiden
yhdistysten kanssa

10%

36%

43%

11%

Yhdistyksen toimijoiden
aktiivisuus ja jaksaminen

3%

62%

31%

4%

Muu, mikä?

0%

36%

9%

55%

Yhdistyksiltä kysyttiin myös koronapandemian vaikutuksia yhdistysten kohderyhmiin. Erityisesti ikäihmisten yksinäisyys ja pois jääminen yhdistysten
yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistävästä toiminnasta, eri ikäisten mielenterveyden heikkeneminen, päihteiden käytön lisääntyminen sekä urheilu- ja liikuntaharrastusten keskeytymisen vaikutukset terveyteen arvioitiin huolenaiheiksi. Koronapandemia toi myös näkyväksi eri ikäisten parissa digiosattomia
kohderyhmiä. Toisaalta uudet digitaaliset toimintamuodot ja mm. ulkotiloihin
siirtyneet toiminnot houkuttelivat uusiakin osallistujia mukaan toimintaan.
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8. Johtopäätökset ja suositukset
Yhteistyön rakenteet kunnissa ja hyvinvointialueella
Satakunnan hyvinvointialueen valmistelussa järjestöyhteistyö on huomioitu
hyvin, ja 3. sektorin kanssa laadittu kumppanuusmalli toimintamalleineen
tarjoaa pohjan suunnitelmalliselle, monipuoliselle ja tavoitteelliselle kumppanuudelle. Onkin tärkeää, että suunnitelmat viedään eri hallinnon ja toiminnan
tasoilla osaksi hyvinvointialueen toimintaa ja yhteistyö myös resursoidaan.

Kunnille jää tulevaisuudessa mm. merkittävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä. Tässä tehtävässä yhdistysten toteuttamalla yhteisöllisyyden
edistämisellä sekä kulttuuri-, liikunta-, urheilu- ja muilla vapaa-ajan yhdistyksillä on aivan keskeinen rooli. Yhdistyksillä on myös vahva tahtotila edistää
yhteistyötä kuntien kanssa. Useissa Satakunnan kunnissa on laadittu yhdistysstrategia tai -ohjelma, organisoitu säännöllisiä yhteistapaamisia yhdistysten kanssa sekä nimetty järjestöyhteyshenkilö tai vastaava. Näin kannattaisi
toimia kaikissa Satakunnan kunnissa. Paremmalla koordinaatiolla ja vuoropuhelulla saadaan aikaan enemmän toimintaa, tukea ja osallisuutta. Lisäksi sekä
kuntien, että hyvinvointialueen tulee turvata järjestötoiminnan resurssit avustusten ja tilojen maksuttoman käytön kautta.

Sähköiset palvelualustat

Satakunnassa ei ole tällä hetkellä käytössä yhdistysten toiminnan kuvaamisen
sähköistä alustaa tai palvelutietovarantoa. Vuoden 2022 aikana tuleekin tehdä
maakunnallisessa yhteisymmärryksessä päätös siitä, mille alustalle maakunnan yhdistykset kokoavat ja kuvaavat toimintansa. Palvelualusta on tärkeä sekä
maakunnan asukkaiden tiedonsaantikanavana, että mm. sote-ammattilaisten
palveluohjauksen työkaluna. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat ainakin lahella.fi
ja suomi.fi -alustat. Lisäksi tulee edistää kansallisten palvelualustojen käyttöä
maakunnassa. Tällaisia ovat mm. vapaaehtoistyön tehtävien organisoinnin
osalta vapaaehtoistyo.fi ja ruoka-avun mahdollisuuksista viestivä ruoka-apu.fi.

Yhteinen koulutus- ja kehittämistoiminta.

Sekä yhteiskunnalliset, järjestötoimintaan vaikuttavat muutokset, että yleinen
yhdistystoiminnan kehittämistarve edellyttävät yhteisiä koulutuksia ja tukipalveluja. Vahva ja monimuotoinen kansalaisjärjestötoiminta tarvitsee osaaSatakunnan yhteisökeskus julkaisuja 1/2022 Satakunnan järjestökysely 2021
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via ja innokkaita toimijoita. Eri toimijoiden kannattaa myös syventää yhteistä
kehittämistoimintaa ja tietojohtamista. Tilasto- ja tutkimustietoa kannattaa
täydentää kokemustiedolla ja järjestöjen asiantuntemuksella ihmisten arjesta.
Sektoreiden välinen yhteistyö on myös edellytys hanke- ja kehittämisrahoituksen määrän kasvamiselle Satakunnassa, joka on maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin kannalta merkittävä tavoite.

Satakunnan kokemusosaamisen keskus

Vuonna 2021 on luotu esitys Satakunnan kokemusosaamisen keskuksesta hyvinvointialueen valmisteluun ja vastuuhenkilöiden nimeämisestä Kokemusosaamisen keskukseen. Asiakasosallisuutta tukevassa palvelujärjestelmässä
palveluiden käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua sekä henkilökohtaisten palveluidensa - että laajemmin palveluiden ja palveluprosessien
suunnitteluun, kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin. Satakunnassa
koulutettujen kokemusosaajien kokemustiedon hyödyntäminen halutaan
luontevaksi ja pysyväksi osaksi mm. hyvinvointialueen ja kuntien palvelujärjestelmiä. Jotta toiminta olisi käytännössä kattavaa, laadukasta ja saavutettavaa, tarpeita vastaavaa sekä riittävästi resursoitua tarvitaan rakenteita ja toimintamalleja sekä monialaista yhteistyötä selkeine vastuineen.
Kokemusosaamisen keskuksen toiminnan suunnittelun ja kehittämisen peruslähtökohtina ovat maakunnassa olemassa oleva asiantuntemus, verkostot
ja hyvät käytännöt valtakunnallisiakaan unohtamatta. Keskuksen tehtäväksi
esitetään toiminnan johtamista ja koordinointia, jotta palvelujärjestelmien
tarpeisiin voidaan vastata tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla. Viestintä, eri toimijoiden välisen yhteistyön organisointi ja toiminnan jatkuva kehittäminen ovat muita Satakunnan kokemusosaamisen keskukselle suunniteltuja tehtäviä.

OLKA Satakunta -toimintamallin jalkauttaminen

Käytännön yhteistyön organisoituminen yhdistysten ja sote-keskusten sekä
sairaalan välillä toteutuu koordinoidusti ja maantieteellisesti kattavasti OLKA
Satakunta -toimintamallin kautta. Toimintamalli tulee resursoida ja toteuttaa
osana hyvinvointialueen toimintaa.
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Linkkejä ja lukuvinkkejä:
Yhdistysrekisteri ja yhdistyshaku yhdistysrekisteri.prh.fi
Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus 2020-luvun Suomessa. Valtioneuvoston
selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:47 (valtioneuvosto.fi)
Valtionavustusuudistus vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen
Suomalainen rahapelijärjestelmä muutoksessa : Tulevaisuuden vaihtoehdot.
Valtioneuvoston julkaisuja 2021:12 (valtioneuvosto.fi)
Järjestöbarometri 2020 soste.fi/jarjestobarometri
Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018.
KIHUn julkaisusarja, nro 67
Satakunnan järjestöstrategia 2035
yhteisokeskus.fi/satakunnanjarjestostrategia2035
Satakunnan yhteisökeskus yhteisokeskus.fi
Kansalaisareena ry kansalaisareena.fi
Kokemustoimintaverkosto kokemustoimintaverkosto.fi
SOSTE ry soste.fi
KULTA ry kulttuurijataide.fi
L-S Liikunta ja urheilu ry liiku.fi
OLKA- toiminta olkatoiminta.fi
Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta: verkostojarjestot.fi
Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä JYTRY ja Satakunnan järjestöjen
neuvottelukunta: yhteisokeskus.fi/jytry
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Yhteisökeskus on satakuntalaisen
järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan tuki- ja
kehittämisorganisaatio. Tarjoamme asiantuntijuutta, koordinointia ja tiloja järjestöja vapaaehtoistoimintaan.
www.yhteisokeskus.fi

50

Satakunnan yhteisökeskus julkaisuja 1/2022 Satakunnan järjestökysely 2021

