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Lukijalle
Järjestöillä on monenlaisia tehtäviä: osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen, harrastus-  
ja vapaaehtoistoiminnan mahdollistaminen, erilaisten palvelujen tuottaminen sekä terveyden, 
hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäminen, vain muutamia mainitakseni. Järjestöstrategian 
yhtenä tavoitteena on lisätä tietoisuutta järjestöjen rooleista maakunnallisina ja paikallisina 
vaikuttajina. Järjestötoiminnan haasteena on ollut järjestöverkostojen moninaisuus, yhteis-
työn hajanaisuus sekä järjestöjen, viranomaisten, kuntien ja muiden päättäjien tietämättömyys 
järjestöjen toiminnasta.

Strategian valmisteluun on ollut mahdollisuus osallistua kaikilla pohjoissavolaisilla järjestöillä. 
Äänensä ovat saaneet kuuluviin sekä pienet että isot järjestöt. Yhteistä kaikille on ollut huoli 
tulevaisuudesta: miten turvaamme toimintamme jatkuvuuden. Järjestöjen yhteistyön tiivistä-
minen, yhdessä ratkaisujen etsiminen, korostuvat entisestään suunniteltaessa tulevaa. Meillä 
kaikilla on vahvuutemme ja yhdistämällä ne, saavutamme enemmän.

Meistä on moneksi – yhteistyössä teemme tänään meille kaikille parempaa huomista.

Anne Matilainen 
toiminnanjohtaja, Savon Martat 
puheenjohtaja, valmisteleva Pohjois-Savon Jerry - maakunnallinen järjestöyhteistyön ryhmä
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Lukuohjeet tekijöiltä
Pidät käsissäsi pohjoissavolaisten järjestöjen yhteistä näkemystä järjestötoiminnan lyhyen 
tähtäimen toimenpiteistä ja pitkän tähtäimen kehittämistarpeista. Kysyimme muista maakun-
nista järjestöstrategioiden tekijöiltä strategiatyön hyötyjä. Yhteisen työskentelyn on koettu 
tiivistäneen järjestökenttää ja nostaneen järjestötoiminnan imagoa ja arvostusta.

Sakke - Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeen (2017-2019) kokemuksen mukaan 
järjestöjen arvostus on vahvaa Pohjois-Savossa. Järjestökentän hajanaisuus sekä päällek-
käinen toiminta koetaan kuitenkin hankaluutena järjestöyhteistyön kehittämisessä. Järjestöjen 
toiminta voi olla myös tuntematonta viranhaltijoille ja päättäjille. Järjestöstrategian tehtävä on 
tehdä järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävän sekä elinvoimaa lisäävän toiminnan koko-
naisuudesta näkyvää.

Kahdessa ensimmäisessä osassa on kuvattu Pohjois-Savon maakuntaa toimintaympäristönä sekä 
pohjoissavolaisten järjestöjen tilannetta. Nämä tiedot toimivat mittareina strategian mukaisen 
toiminnan käynnistymiselle ja sen vaikuttavuudelle. Kolmannessa osassa on valmistelevan järjes-
töyhteistyön ryhmän, Pohjois-Savon Jerryn (2018) työstämä SWOT-analyysi ja neljännestä osasta 
löytyvät visio, missio, arvot ja toimintalinjat toimenpiteineen.

Olemme strategiassa tuoneet esille myös maakuntauudistuksen tuottamia haasteita järjestö-
toiminnalle, vaikka juuri nyt maakunta- ja sote-uudistuksen eteneminen on kariutunut. Toimin-
taympäristön muutos on kuitenkin varma – toivomme, että järjestöt ovat siihen valmiita.

Tervetuloa tutustumaan järjestökentän yhteiseen näkemykseen! 
Anne Aholainen ja Henna Ovaskainen
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OSA 1
Toimintaympäristönä Pohjois-Savo
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Pohjois-Savo

Pohjois-Savo on 250 000 ihmisen kotimaakunta. Maakuntaan kuuluu 18 
kuntaa. Joroinen on siirtymässä 19. kunnaksi lähivuosina. Kunnat jakau-
tuvat viiteen seutukuntaan: 

• Kuopion seutuun (Kuopio, Siilinjärvi)
• Sisä-Savon seutuun (Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Vesanto)
• Ylä-Savon seutu (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, 

Sonkajärvi, Vieremä)
• Koillis-Savon seutu (Kaavi, Rautavaara, Tuusniemi)
• Varkauden seutu (Leppävirta, Varkaus (ja Joroinen)

Seutujaosta muovautuvan tekee se, että kuntien yhteistyötä ja ihmisten 
liikkumista määrittävät luontevat toiminnalliset yhteydet:

• Työssäkäyntialueet kaupunkien, erityisesti Kuopion, ympärillä
• Pitkät välimatkat maaseudulla
• Koulutuskeskittymät, kuten korkeakoulut sekä ammatilliset koulut
• Kulkuyhteydet, kuten rautatie- tai valtatieyhteydet
• Palvelutoiminnan yhteistyö kuntien välillä

Maakuntana Pohjois-Savo profiloituu monipuolisen yritystoiminnan, 
teknologia- ja hyvinvointiosaamisen kehdoksi sekä luonnonvaroiltaan 
rikkaaksi asumisympäristöksi. 

Kuntien yhteisenä edunvalvonnan, kehittämisen ja suunnittelun kuntayh-
tymänä toimii Pohjois-Savon liitto. Pohjois-Savon liitto linjaa säännöllisesti 
maakunnan suuntaa maakuntasuunnitelmalla ja -ohjelmalla. 

Suomen halutuin elämisen ympäristö – 
Pohjois-Savo maakuntauudistuksessa

Strategian tekemisen hetkellä maakuntauudistuksen eteenpäin vieminen 
on keskeytynyt. Toimintaympäristön kuvauksessa on kuitenkin haluttu 
tuoda esiin uudistuksen herättämää keskustelua järjestöissä.

Talouden ja palvelujen kehittämisen näkökulmasta maakunnan valmiste-
lussa on tunnistettu merkittäviksi trendeiksi seuraavat asiat, jotka tulevat 
määrittämään yhteiskunnallista muutosta ja keinoja mennä muutoksessa 
eteenpäin: 

• Pohjois-Savon väestö ikääntyy: Väestörakenne ja huoltosuhde 
muuttuvat

• väestö, palvelut, työpaikat ja koulutus keskittyvät maantieteellisesti
• digitalisaatio ja robotisaatio muokkaavat kaikkia aloja ja palveluita
• palvelutuotannon ja palveluiden käytön muutos: yksityisen ja 

julkisen palvelutuotannon välinen työnjako muuttuu
• kilpailu asiakkaista ja henkilöstöstä: valinnanvaihtoehdot muuttavat 

myös päätöksentekoa palvelun käytöstä
• arvot ja elämäntapa vaikuttavat valintoihin: Yksilölliset tarpeet 

korostuvat ja valinnanvapaus kasvaa
• eriarvoistuminen ja polarisaatio kasvavat ihmisten, perheiden ja 

asuinalueiden kesken
• kansainvälistyminen: Monikielisyys ja monikulttuurisuus näkyvät 

palveluissa ja arjessa
Lähde: Pohjois-Savon maakunta- ja soteuudistuksen verkkosivut 
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Järjestöjen rooli Suomen  
halutuimmassa elämisen ympäristössä

Maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2018 – 2021

Visio: Suomen halutuin elämisen ympäristö
•  ihmisten hyvinvointi, yritysten menestys ja alueiden veto-

voima

Strategiset tavoitteet
•  Kasvava aktiivinen väestö
•  Yhtenäinen, vuorovaikutteinen maakunta
•  Kansainvälistyvät yritykset, oppilaitokset ja kehittäminen
•  Avoin, vastuullinen ja laaja-alainen kumppanuus
•  Kilpailukyky ja luotettava saavutettavuus

Järjestöt mainittu maakuntaohjelmassa:

”Otetaan järjestöt aiempaa vahvemmin julkisten toimijoiden yhteistyöta-
hoksi. Myös vapaaehtoistoiminnan roolia vahvistetaan, millä aktivoidaan 
ihmisiä, edistetään osallisuutta ja ehkäistään syrjäytymistä. Kuitenkaan 
julkista vastuuta palveluista ei tule siirtää hyväntekeväisyysjärjestöille tai 
kolmannelle sektorille.”

”Kulttuuripalveluilla lisätään ihmisten aktiivisuutta ja hyvinvointia. Palve-
luja voivat tuottaa niin kunnat kuin järjestöt, yritykset ja kulttuurialan 
osaajat.”

Toimintalinja 3. 

2.3.2. Maakunnan, kuntien, yritysten ja järjestöjen kumppanuus 

Lähde: Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma vuoteen 2040 ja 
maakuntaohjelma 2018-2021

Miksi järjestöt kannattaa ottaa mukaan maakunnalliseen strategia-
työhön

Maakuntasuunnitelmassa ja -ohjelmassa nostetaan esiin pohjoissavo-
laisia vahvuuksia ja niiden edistämistä vahvasti elinkeinopoliittisesta 
näkökulmasta. 

Kolmannen sektorin mukaan ottaminen tuo teknologia- ja talous-
painotteiseen ohjelmatyöhön tärkeän asiakaslähtöisyyden ja osalli-
suuden. Samalla nämä tavoitteet heräävät henkiin. 

Järjestöjen toiminta, niin järjestölähtöinen hyvinvointityö kuin järjes-
töjen palvelutoiminta, tulee kirjoittaa vahvasti maakuntastrategiaan 
sisälle, sillä se selkeyttää ja vahvistaa osaltaan järjestötoiminnan 
rahoitusta ja asemaa. Tämä on tärkeää myös määritettäessä palve-
lustrategiaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiselle.
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Esimerkkejä maakuntaohjelman sisällöstä sekä 
järjestöjen tuomasta näkökulmasta ohjelman 
tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.

Vesien ja ympäristön suojelu 

Järjestöjen rooli voi parhaimmillaan olla vapaaehtoisresurssien ja talkoo-
toiminnan ammattitaitoinen johtaminen turvallisen ja puhtaan vesistön ja 
ympäristön varmistamiseksi.  

Luontomatkailu ja maaseudun kehittäminen

Elävien kyläyhteisöjen ytimessä ovat paikalliset järjestöt, jotka pitkäjän-
teisen tuen avulla voivat osallistua sisältöjen luomiseen. Monet kuntien 
tukitoiminnot voivat olla järjestöjen tuottamia.

Tietopohjainen terveyden edistäminen ja terveysklusteri

Järjestöjen kehittämistyön ja asiantuntijuuden huomiointi terveyden osaa-
miskeskittymiä suunniteltaessa tuo lisäresurssia. Esimerkiksi sosiaali- ja 
terveysjärjestöt ovat keino kokemustiedon kanavointiin ja asiakaslähtöi-
seen palvelujen kehittämiseen.

Hyvinvointi, koulutus ja työvoimaan osallistumisen parantaminen

Järjestöjen toiminta osallistaa vähintään omaa jäsenistöä, mutta moni 
järjestö tavoittelee laajemman kohderyhmän liikkeelle saamista. Esimerkiksi 
järjestöjen syrjäytymistä ehkäisevä, kiinni pitävä toiminta, tuottaa vaikutuksia 
laajemmin koko väestön hyvinvointiin sekä työvoimaan osallistumiseen.

Elämäntavat ja kansansairauksien ennaltaehkäisy

Järjestöjen ehkäisevä, varhaisen tuen ja kuntouttava toiminta on suunni-
teltavissa osaksi toimivia palveluketjuja. Järjestöjen löydettävyys ja saavu-
tettavuus ovat avainasemassa.

Järjestöt ja maakuntauudistus

Järjestöjen vaikuttamistarpeet ovat olemassa 
uudistuksissa myös tulevaisuudessa. Tarpeet lähtevät 
samoista lähtökohdista.

”Maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä on huomioitava 
järjestöjen monimuotoisuus. Muutokset vaikuttavat eri tavoin 
paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin järjestöihin.” 

”Uudessa maakunnassa järjestöt voivat olla yleishyödyllisiä toimi-
joita, palveluntuottajia, tai molempia, kunhan palvelujen tuot-
taminen on ja yleishyödyllinen toiminta on erotettu toisistaan 
selkeästi kirjanpidossa. Julkista avustusta voi saada vain yleishyö-
dylliseen toimintaan.”

Lähde: Kuntaliitto 2018 Järjestöt maakunnan 
kumppanina

”Maakunta määrittää palvelustrategialla sosiaali- ja terveyspalve-
lujen järjestämisen ja hankinnan puitteet sekä tarkemmat palve-
lusisällöt. Väestön ja kuntien tarpeet on riittävästi huomioitava, 
sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuus on ihmisten hyvinvoinnin 
lisäksi tärkeä osa kuntien ja alueiden vetovoimaisuutta. Palve-
lustrategiat laaditaan pitkäjänteisesti ottaen huomioon muutto-
liikkeen ja väestön ikärakenteen aiheuttamat muutokset.” 

Lähde: Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma vuoteen 
2040 ja maakuntaohjelma 2018-2021
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Mikä järjestöjä huolestuttaa uudistuksessa?

Asukkaisiin ja palvelujen käyttäjiin kohdistuvat muutokset

Päätöksenteon etääntyminen kunnista maakuntaan mietityttää lähi-
demokratian näkökulmasta. Tiedon saaminen tai vaikutusten arviointi 
oman asuinalueen tai palvelun toimivuudesta hankaloituu. Maaseudulla 
asuvien, ikääntyvien ja vähävaraisten tilanne mietityttää.

Yhdistysten ja järjestöjen rooli hyvinvointia ja terveyttä edistävässä 
toiminnassa – järjestölähtöisyys vai markkinoilla palvelutuotannossa

Kuntatasolla toimiviksi hiotut yhteistyösuhteet muuttuvat ja niiden jatku-
vuus maakunnassa huolestuttaa. Siirtyykö ymmärrys järjestön hyvin-
vointia ja terveyttä edistävästä toiminnasta mahdollisille uusille avus-
tuksen myöntäjille? 

Järjestöjen ja yhdistysten näkemysten huomioiminen päätöksenteossa

Järjestöjen ja niiden asiantuntemuksen saaminen mukaan maakunnan 
valmisteluun. Järjestöt mukaan kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
misen sekä osallisuuden lisäämisen työhön.

Järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytysten kysymykset

Kuntien, järjestöjen ja maakunnan yhteinen sopimus avustuksista ja 
tiloista. Kuntien ymmärrys ennalta ehkäisevän yhdistystoiminnan tukemi-
sesta on tärkeää. 

Lähde: Hyväntuottajat Pohjois-Savossa - esikatsaus kohti Pohjois-
Savon järjestöstrategiaa

Järjestöt ja hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulee säilymään merkittävänä 
käsitteenä huolimatta tämän hetkisen maakuntauudistuksen kohtalosta. 

Suomen sosiaali- ja terveys ry (SOSTE) on kannustanut kehittämään 
palveluketjujen rinnalla hyvinvointiketjuja, jolloin järjestöjen tuottaman 
ennalta ehkäisevä ja elinympäristöä parantava vaikutus saataisiin luonte-
vaksi osaksi ihmisen elinkaaren eri vaiheissa olevalle palvelutarjottimelle. 
Hyvinvointiketjuissa on kyse saumattomasti toimivasta, monitoimijaisesta, 
sektorirajat ylittävistä ja tuloksellisesta palvelujen yhteiskehittämisestä 
ja -toteuttamisesta. (Esimerkiksi: erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma, 
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry, 19.4.2017 Mikkeli).

Laatikossa on kuvattu Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen paino-
pisteet Pohjois-Savossa vuosille 2018-2021. Järjestöjen huomioiminen 
hyvinvointikertomuksessa haastaa järjestöjä pohtimaan sitä, millaista on 
järjestöjen tuottama tieto asukkaista ja kohderyhmistä näissä eri paino-
pisteissä. Tietoa tarvitaan myös järjestöjen vaikuttavuudesta. Toisaalta 
kysymys kuuluu, miten järjestötoimintaa tuetaan, jotta se olisi mukana 
vaikuttamassa positiivisesti mm. näihin hyvinvointivajeisiin.
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https://www.innokyla.fi/documents/4426202/c141c739-6a0a-4bc6-8d05-d5a5dc8e02c8


1. Terveet elintavat ja kansansairauksien ehkäisy
• Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö
• Hyvä toiminta- ja työkyky (työkyky, toimeentulo, elintavat ja 

normaalipainoisuus)

2. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen
• Yksinäisyyden vähentyminen
• Osallistumisaktiivisuuden vahvistuminen 

3. Ympäristön terveys ja arjen turvallisuus
• Lähiympäristöt tukevat asukkaiden hyvinvointia ja aktiivista 

turvallista elämää.

Järjestöt hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osa-
alueella

Kuntien ja mahdollisen tulevan maakunnan HYTE-toiminnan kannus-
teeksi on muodostettu ns. HYTE-kerroin, joka määräytyy indikaattoreiden 
pohjalta. Indikaattoreita on kahdenlaisia: prosessi-indikaattorit kuvaavat 
sitä, minkälaista kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ on. 
Tulosindikaattorit kuvaavat sitä, millaisia muutoksia asukkaiden tervey-
dessä ja hyvinvoinnissa on tapahtunut.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) -indikaattoreissa ei ole 
suoraan järjestötoiminnan tukemiseen liittyvää indikaattoria. Mielen-
kiintoista on, että Liikunta otsikon alle on koottu sellaisia indikaattoreita, 
joiden pitäisi koskea kaikkia yhdistyksiä: 

• Liikuntaseurojen, yhdistysten ja kunnan yhteinen asiantuntijaelin
• Seurojen, yhdistysten ja kunnan yhteiskokous

Loput indikaattoreista liittyvät yksinomaan liikuntaan. Järjestöjen osalta 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuitenkin laajempi asia, jota ei 
voi typistää vain liikunnan indikaattoreihin. 

Esimerkiksi kulttuuri-, taide-, vertaistuki-, neuvonta- ja harrastetoiminta 
ovat merkittäviä hyvinvoinnin lähteitä ja nämä usein myös tukevat toimin-
nassa toisiaan. Nämä on tulevaisuudessa nostettava liikunnan indikaatto-
reiden rinnalle kuvaamaan järjestötoiminnan kehitystä ja toimintaa.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Hyte-kerroin -kannustin 
kunnille 

Mikä on olemassa oleva järjestöindikaattori ja miten 
sitä voisi kehittää?

Pohjois-Savossa, alueellisessa hyvinvointikertomuksessa käytössä on 
Aktiivinen osallistuminen -indikaattori, joka löytyy FinSote:n tutkimus-
raporteista (THL, Kansallinen terveys-, hyvinvointi-, ja palvelututkimus). 
Indikaattori kertoo osallisuuden lisääntymisestä ja yksinäisyyden vähenty-
misestä. Se on luonteeltaan tulosindikaattori, joten siihen sisältyy ajatus, 
että kunta tai maakunta voi vaikuttaa sen muutokseen. Mittarissa on 
vastattu kysymykseen: 

”Osallistutteko jonkin kerhon, järjestön, yhdistyksen, harrastus-
ryhmän tai hengellisen tai henkisen yhteisön toimintaan (esimer-
kiksi urheiluseura, asukastoiminta, puolue, kuoro, seurakunta?)”
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https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyte-kerroin-kannustin-kunnille
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Muutosta edistääkseen kunnan tai maakunnan tulisi mitata järjestöjen 
toimintakykyä, toimintamäärää sekä kuntalaisten osallistumista kerho-, 
järjestö-, tai muuhun yhteisölliseen toimintaan. Tähän tarvitaan lisämitta-
reita ja järjestöjen tuottamaa tietoa. Yksi keino olisi mitata säännöllisesti 
muutosta järjestöystävällisen kunnan tai maakunnan kriteereissä (s. 10).

Pohjois-Savon alueellisessa ja kuntien hyvinvointikertomuksissa hyvinvoin-
tivajeisiin pyritään vastaamaan levittämällä hyviksi koettuja toimintamal-
leja. Järjestöjen näkökulmasta hyvinvointikertomuksesta puuttuu tieto 
siitä, millaista ennaltaehkäisevää tai varhaisen tuen toimintaa järjestöillä 
on käytössä tai kehitteillä hyvinvointivajeiden torjumiseksi. 

Järjestöjen yhteinen tavoite on saada järjestöjen toiminta näkymään 
maakunnan strategisessa työssä ja alueellisessa hyvinvointikertomuksessa. 
Tuija Brax (2018) on selvityksessään sosiaali- ja terveysjärjestöjen roolista 
maakuntauudistuksessa tuonut esiin sen, että kunnassa ja maakunnassa 
tulisi listata järjestölähtöinen yleishyödyllinen toiminta maakunnassa ja 
sen avulla luoda kriteerit maakunnan avustettavalle järjestötoiminnalle. 
Tämän listauksen tulisi näkyä esimerkiksi alueellisessa hyvinvointikerto-
muksessa. Yleishyödyllisen toiminnan tunnistamisen ja tukemisen tarve ei 
poistu, vaikka maakunta- ja sote-uudistus muuttaisi muotoaan.

Lähde: Järjestöjen rooli maakunta- ja sote-uudistuksessa, 
selvityshenkilön raportti 

Järjestöt kuntien ja kaupunkien 
strategioissa 
Millaisissa rooleissa ja tehtävissä järjestöt ja kolmas sektori esiintyvät 
pohjoissavolaisissa kunta- ja kaupunkistrategioissa? Tässä on luokiteltu 
järjestöjen roolit ja odotukset, joita järjestöille strategiatasolla luodaan: 

 9 Järjestöjen kanssa tehty yhteistyö on keino kuntalaisille pitää huolta 
omaehtoisesti terveydestä ja hyvinvoinnista sekä yhdenvertaisesta 
ja tasa-arvoisesta osallisuudesta yhteiskunnassa. (Kuopio, Pielavesi, 
Varkaus, Keitele)

 9 Järjestöjen toiminta tukee kunnan tavoitteita edistää kuntalaisten 
hyvinvointia ja harrastusmahdollisuuksia. (Sonkajärvi, Keitele, Rauta-
lampi, Iisalmi)

 9 Kustannustehokkaiden palvelujen saamisen yksi keino on kolmannen 
sektorin tukeminen ja aktivointi. (Lapinlahti)

 9 Palvelutuotannon kehittäminen ja edistäminen yhteistyössä järjestöjen 
ja kolmannen sektorin kanssa. (Tuusniemi, Rautalampi, Leppävirta, 
Keitele)

 9 Työllisyyden edistämiseksi tehty yhteistyö. (Tuusniemi)

 9 Vaikuttamismahdollisuuksien ja osallisuuden lisääminen ja tukeminen 
yhteisellä ideoinnilla yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. (Rauta-
lampi, Tuusniemi, Varkaus, Keitele, Iisalmi)

 9 Kohtaamispaikka lapsiperheille, nuorille ja järjestöille. (Leppävirta) 

 9 Elinympäristöstä huolehtiminen. (Varkaus, Keitele)

 9 Seudun vetovoiman edistämiseksi tehtävä yhteistyö. (Iisalmi)

 9 Avustusjärjestelmän kytkeminen strategisiin tavoitteisiin ”vastikkeel-
linen avustus” ja järjestöille annettava tuki. (Keitele) 
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https://stm.fi/documents/1271139/6184550/Raportti_Jarjestojen_rooli_maakuntajasoteuudistuksessa.pdf/acf121aa-4008-4244-b453-d9c636e96ea1/Raportti_Jarjestojen_rooli_maakuntajasoteuudistuksessa.pdf.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/6184550/Raportti_Jarjestojen_rooli_maakuntajasoteuudistuksessa.pdf/acf121aa-4008-4244-b453-d9c636e96ea1/Raportti_Jarjestojen_rooli_maakuntajasoteuudistuksessa.pdf.pdf


Järjestöt, yhdistykset tai kolmas sektori oli lähes kaikissa kunta- ja kaupun-
kistrategioissa kuvattu aktiivisena toimijana ja toivottuna yhteistyökump-
panina. Erityisesti esiin nousi Keiteleen kuntastrategia, jossa oli asetettu 
strategisia tavoitteita järjestöille ja järjestöjen toiminnan edistämiselle ja 
näin tehty omia järjestöstrategisia linjauksia.

Järjestöystävällisen kunnan kriteerit 
Järjestöystävällisen kunnan kriteeristöjä ja niiden toteutumista on 
tarkoitus päivittää syksyllä 2019. Päivitys tehdään Pohjois-Savon Järjes-
töyhteistyön kehittämishankkeen (Sakke) toimintana. Edellinen kartoitus 
on tehty osana julkaisua Hyväntuottajat Pohjois-Savossa - esikatsaus kohti 
Pohjois-Savon järjestöstrategiaa.

Kriteeri 1:  Kunnassa on nimetty järjestöyhteyshenkilö. 

 Jokaisessa pohjoissavolaisessa kunnassa järjestöyhteistyö on 
nimetty jollekin kunnan työntekijälle. Nimikkeet ovat vaihte-
levia ja henkilöiden vaihtuvuus on yleistä. Järjestökoordinaatto-
reita ei kuntatasolla ole.

Kriteeri 2:  Kunta kutsuu järjestöt vähintään kaksi kertaa vuodessa koolle.

 Jokaisessa pohjoissavolaisessa kunnassa kunta kutsuu järjestöjä 
koolle:

 Kuntavetoisina

 Joroisissa (järjestötapaamiset, liikuntajärjestötapaamiset),  
Leppävirralla (yhdistysfoorumi), Kuopiossa (useat toimiala-
kohtaiset foorumit järjestetty vahvasti yhteistyössä toimialan 
järjestöjen kanssa), Siilinjärvellä (toimijafoorumi), Iisalmessa 
(järjestöfoorumi), Vieremällä (yhdistys- ja kyläparlamentti), 
Kiuruvedellä (järjestötapaamiset, seurafoorumi), Pielavedellä 

(järjestötapaamiset, seurafoorumi), Keiteleellä (Hyvinvointiruk-
kanen), Tervossa (järjestötapaamiset), Rautalammilla (järjes-
tötapaamiset), Suonenjoki (järjestötapaamiset), Tuusniemellä 
(järjestötapaamiset)

 Järjestöjen ja yhteisöjen omana toimintana

 Varkaudessa (Warkautelaiset ry:n järjestöyhteistyön ohjaus-
ryhmä, lisäksi Vammel ry), Leppävirralla (Kyläneuvosto), Lapin-
lahdella (Matin ja Liisan maisemissa ry), Sonkajärvi (yhdistys- 
ja kyläparlamentti), (yhdistysten aamukahvit), Rautavaaralla 
(yhdistysfoorumi),  Siilinjärvellä (Kyläparlamentti) 

Kooste 2018: kuntien ja järjestöjen yhteistyöfoorumeja

Kriteeri 3: Kunnan järjestöjen käyttöön tarjoamat tilat ovat maksuttomia. 

Kriteeri 4: Kunta maksaa riittävästi avustuksia mm. sosiaali- ja terveysjärjes-
töille, liikuntaseuroille sekä nuoriso- ja kulttuurijärjestöille. (Onko 
kunnassa avoimet ja läpinäkyvät hakukriteerit avustuksille?)

Kriteeri 5:  Kunnan nettisivuilta löytyy ajankohtaista tietoa järjestöjen 
toiminnasta ja tapahtumista. 

Kooste 2018: kunta-järjestöyhteistyön kooste (tietoa 
tiloista, avustusten jakamisesta, sekä hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen työstä) 

Kriteeri 6:  Kansalaiset ja järjestöt voivat antaa palautetta kunnan palve-
luista monilla eri tavoilla. 

Kriteeri 7: Kansalaiset ja järjestöt ovat mukana kunnan strategian ja  hyvin-
vointikertomuksen laatimisessa.

 Kriteerit on muotoiltu Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne  
 -hankkeessa. 
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http://pssotu.fi/sakkejulkaisut/Hyväntuottajat Pohjois-Savossa - esikatsaus kohti Pohjois-Savon järjestöstrategiaa.pdf
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http://www.pssotu.fi/liitetiedostot/taulukko_yhteistyönfoorumeista.pdf
http://www.pssotu.fi/liitetiedostot/Taulukko_kuntajärjestöyhteistyö.pdf


OSA 2
Järjestötoiminta Pohjois-Savossa
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Mikä on järjestöjen merkitys yhteiskunnassa?

”Kolmannen sektorin toimintaa luonnehtii yleishyödyllisyys ja auto-
nomisuus, voittoa tavoittelemattomuus, yhteisöllisyys, solidaarisuus 
ja eettisyys, vertaisuus ja aktiivisuus.”

Lähde: Kuntaliitto 2018 Järjestöt maakunnan kumppanina

Järjestö- ja yhdistystoimintaa voidaan kuvata erilaisilla termeillä: kolmas 
sektori, kansalaistoiminta, kansalaisyhteiskunta, järjestöt, seurat tai yhdis-
tykset. Termien sisällöt ja merkitykset vaihtelevat tapauskohtaisesti, mutta 
tässä strategiassa järjestöillä tarkoitetaan kaikkia yhdistyksiä ja järjestöjä, 
jotka tekevät hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. 

Järjestöillä on moninaisia merkityksiä yhteiskunnassa:

 9 Järjestöt tuottavat paikkakunnille toimintaa, harrastuksia, lisäävät 
asukkaiden viihtyvyyttä ja edistävät paikkakunnan houkuttelevuutta ja 
näkyvyyttä. 

 9 Järjestöt kohtaavat asukkaita ja tuottavat matalan kynnyksen yleishyö-
dyllisiä palveluita suoraan kohderyhmiensä tarpeista lähtöisin. 

 9 Oman alansa asiantuntijoina ne tuottavat tietoa, opastusta ja vertais-
tukitoimintaa vaikeissa tilanteissa oleville ihmisille.

 9 Yleishyödyllinen vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki ovat korvaamat-
toman arvokas lisä julkisen sektorin tuottamille palveluille.

 9 Järjestöt edustavat usein ihmisryhmiä, joiden ääni ei tule muutoin 
kuulluksi yhteiskunnallisessa keskustelussa. 

 9 Järjestöjä pidetään luovina, innovatiivisina, joustavina ja nopeasti 
reagoivina.

 9 Järjestöillä on yhteys moraalisiin arvoihin ja niillä on tavoitteena ajaa 
yleistä etua. Niiden päätöksenteko tapahtuu lähiyhteisöissä. Ne ovat 
riippumattomia ja autonomisesti toimivia.

Julkisen sektori tarvitsee järjestöt ja yhdistykset kumppaniksi, koska niiden 
toiminnalla on merkittäviä hyvinvointivaikutuksia ihmisten elämänlaa-
tuun, yhteisöllisyyteen sekä palveluketjuihin. Vaikutukset saa parhaiten 
esille kysymällä: Mitä, jos järjestöä, yhdistystä, urheiluseuraa tai kerhoa 
ei meidän paikkakunnalla olisi?

Esimerkkejä hyvinvointivaikutuksista:  

 9 Järjestöjen koko ihmisen elinkaarella tapahtuva monipuolinen matalan 
kynnyksen toiminta, sekä ohjaus ja opastus erilaisissa elämäntilan-
teissa ehkäisee raskaampien palvelujen käyttöä julkisella sektorilla. 

 9 Osallisuutta ja merkityksellistä tekemistä tuottavana toimintana se 
ehkäisee syrjäytymistä ja sen seurauksia. Järjestöt edistävät osalli-
suutta paremmin kuin julkisen sektorin sosiaalityö, jonka kanssa järjes-
töillä voisi olla selkeitä synergiaetuja jopa asiakastasolla.

 9 Järjestöihin ja niiden toimintaan osallistuminen edistää terveyttä sen 
kaikilla tasoilla: sosiaalisella, psyykkisellä ja fyysisellä tasolla.
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Järjestöt yleishyödyllisen toiminnan ja markkinaehtoisen  
palvelun rajalla

Järjestöjen päätehtävänä on tehdä yleishyödyllistä kansalaistoimintaa. 
Järjestöjen yleishyödyllisestä toiminnasta puhutaan myös yleishyödyllisinä 
palveluina. Järjestöt ovat keskeinen osa kansalaisyhteiskuntaa, ja ne kehit-
tävät usein uudenlaisia innovatiivisia ratkaisuja kohtaamiinsa ongelmiin. 

Järjestöjen toiminnan voidaan katsoa olevan yleishyödyllistä, kun se ei 
tuota, eikä sen ole tarkoitus tuottaa siihen osallistuville taloudellista etua. 
(Oikeusministeriö 2010 s.67, 44.) Verohallinto (2011) lisää vielä, että yleis-
hyödylliseksi luokitellun yhdistyksen toiminta kohdistuu rajattua henkilö-
piiriä laajemmalle joukolle ja toiminta tapahtuu yleiseksi hyväksi ja yleistä 
etua ajaen.

Osa järjestöistä tuottaa palveluja markkinaehtoisesti. Esimerkiksi sosiaali- 
ja terveysalan järjestöillä on markkinaehtoista palveluntuotantoa. Yhdis-
tysten on tehtävä selkeä rajaus markkinaehtoisesti tuotettujen ja yleis-
hyödyllisten palveluiden välille. Rajaus on tärkeää mm. siksi, että voidaan 
erottaa, millaista toimintaa voidaan tukea erilaisilla avustuksilla.  

Yleishyödyllistä järjestötoimintaa rahoitetaan muun muassa valtiona-
vustuksilla, erilaisten säätiöiden sekä kuntien ja kaupunkien toimesta. 
Yleishyödylliseksi toiminnaksi luetaan esimerkiksi sosiaali- ja terveyspal-
veluiden rajapintaan sijoittuvia toimintoja, joilla pyritään vähentämään 
varsinaisen palvelutuotannon tarvetta tai tukemaan palveluille asetettuja 
tavoitteita kansalaistoiminnan keinoin. (Brax 2018 s. 23, 49) 

Maakuntauudistuksessa, ja keskustelussa sen vaikutuksista järjestöjen 
toimintaan, on tuotu esiin voimakkaasti tarvetta tehdä yhdyspintaso-
pimus siitä, kuka järjestöjä rahoittaa missäkin toiminnassa. Tuija Brax 
(2018) toi esille selvityksessään, että jokaisen maakunnan tulisi listata 
sellainen yleishyödyllinen toiminta, jota ne voisivat avustaa. Yleishyödyl-
lisen toiminnan lisäksi tulisi määritellä sellaiset kohderyhmät ja järjestöjen 
tuottamat palvelut, joilla ei ole markkinoita ja näin ollen ei synny kilpailua. 
On mielenkiintoista seurata, miten soteuudistus jatkaa järjestöjen aseman 
luotaamista seuraavalla hallituskaudella.

Oheisessa kuvassa on kuvattu sitä, millaisella alueella järjestöjen toimin-
nassa liikutaan silloin, kun määritellään yhdyspintaa yleishyödyllisen ja 
markkinaehtoisuuden välillä.

Kuva 1: Valmistelevan Pohjois-Savon Jerryn (2018) kartoitus 
järjestölähtöisen toiminnan ja markkinaehtoisen palvelun rajapinnasta 
syksyllä 2018
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Kuvassa on hyödynnetty Anne Knaapin (SOSTE) muotoilua sekä Järjestöt maakunnan kumppanina -opasta (Kuntaliitto)

TOIMINTA Esimerkiksi 
asumispalvelut 
kehitysvammaisille 
tai mielenterveys 
potilaille 

Kuntoutusjakso  
(esim. päihde- tai 
mielenterveys)

Pohjoissavolaiset.fi, kriisi-
palvelut, nuorten turva-
talotoiminta, latujen tai 
jääkiekkokaukalon kun-
nostus, iltapäiväkerhot

Tapahtumat, avoimet 
liikuntaryhmät, avoi-
met kohtaamispaikat, 
tieto- ja infopisteet, 
auttavat puhelimet, 
perheentalo

Vertaistukiryhmät,  
painonhallintaryhmät, 
vapaaehtoisvoimin 
tuetut neuvonta-pu-
helimet

Lähteenä: 
Kylien siivouspäivät, 
yhteiset talkoot,  
yhteiset teematapaa-
miset, hirvipeijaiset

RAHOITUS Kilpailutukset  
Ostopalvelut

Maksusitoumuk-
set Kilpailutukset

Kunta-avustukset 
Veikkauksen tuella 
Muut hankerahoitukset

Kunta-avustukset 
Kausimaksut

Kunta-avustukset 
Jäsenmaksut

Kunta-avustukset 
Jäsenmaksut 
Talkootyö

Palvelutuotanto Täydentävä kumppanuus ja yhteistyö Omien tavoitteiden mukainen toiminta

Järjestölähtöisten 
yritysten 

markkinaehtoisesti 
tuottamat palvelut

Järjestöjen 
markkinoille 

tuottamat palvelut Järjestöjen tuottamat 
yleishyödylliset

Matalan kynnyksen 
palvelut, hyvinvointia 
ja terveyttä edistävä 

toiminta Järjestöjen tarjoama 
vapaaehtoisuuteen 

perustuva vertaistuki

Järjestöjen yhteisöllinen 
ja jäsenten keskinäiseen 

vuorovaikutukseen 
perustuva 

YHDYSPINTA = miten sovitaan  
avustuskäytännöistä ja hankinnoista 
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Järjestöt kehittäjinä

Järjestöt toimivat omien toimialojensa ja palvelujen kehittäjinä. Kehit-
tämistoimintaa synnytetään järjestöjen jäsenistön tai kohderyhmien 
tarpeista lähtien. Uusia toimintamalleja synnytetään erityisesti julkisen 
ja yksityisen palvelutuotannon katvealueille. Toimintamallit jäävät usein 
osaksi järjestön omaa toimintaa joko yleishyödylliseksi toiminnaksi tai 
ostopalveluksi. Niitä pyritään jalkauttamaan osaksi julkisen tai yksityisen 
sektorin toimintaa. 

Ohessa on taulukot järjestöille ja säätiöille myönnetyistä avustuksista 
Pohjois-Savossa vuodelle 2018. Esimerkkejä avustetusta toiminnasta 
löydät strategian taustamateriaaleista, jonne on tehty tarkempi taulukko 
avustuksen myöntäjistä sekä rahoituksista käyttötarkoituksineen. (Strate-
giamateriaali: http://www.pssotu.fi/ohjelma.html). Summia tarkastelta-
essa on huomattava, että osa avustuksista on annettu valtakunnalliseen 
toimintaan, jolloin avustuksesta vain osa kohdentuu Pohjois-Savoon. 

Taulukko 1: Avustusten myöntäjän mukaan 

Avustuksen myöntäjä Yhteensä
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEAn 
avustukset vuodelle 2018

13 358 560

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset vuodelle 2018 1 064 000
Aluehallintoviraston avustukset vuodelle 2018 333 800
Taiteen edistämiskeskuksen avustukset vuodelle 2018 69 000
Euroopan rakennerahastojen (EAKR ja ESR) avustukset 
vuonna 2018

860 900

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–
2020 avustukset vuonna 2018

1 749 393

Maa- ja metsätalousministeriön avustukset vuodelle 2018 668 100
Yhteensä 18 103 753

Listauksesta puuttuvat TE-toimistojen myöntämät työllisyyspoliittiset 
avustukset sekä kuntien avustukset järjestöille. Nämä otetaan huomioon 
seuraavan kerran, kun taulukkoa päivitetään osana Sakke - Pohjois-Savon 
Järjestöyhteistyön hanketta ja sen kuntakierrosta syksyllä 2019.
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Taulukko 2: Avustusten teemojen mukaan

Avustetut teemat Yhteensä

Lasten, perheiden ja vanhemmuuden tukeminen 1 384 000

Nuorisotoiminta, nuorten tukeminen 2 064 625

Mielenterveys- ja päihdetyö 2 721 700

Vammais-, potilas- ja kansanterveystoiminta 2 144 620

Työelämää sekä työ- ja toimintakykyä edistävä toiminta 1 422 400

Yleinen järjestöjen yhteistoiminnan, löydettävyyden ja toiminnan edistäminen 562 900

Ikäihmisten arjen, osallisuuden ja asumisen tukeminen 2 162 015

Kulttuuri- ja taidetoiminta 699 800

Urheilutoiminta ja liikuntamahdollisuudet 1 498 993

Harrastukset ja vapaa-aika 315 800

Neuvontatoiminta 391 000

Päätöksenteko ja osallistuminen 120 000

Kylä ja asukastoiminta sekä maaseudun kehittäminen, mikä ei liity elinkeinoihin 580 100

Turvallisuus ja arjen turvallisuus 1 460 900

Monikulttuurisuustoiminta ja kotoutuminen 574 900

Yhteensä 18 103 753

Tiedot on koottu seuraavista lähteistä 

• Aluehallintovirasto 2018

• Maaseutu 2020 2019. Hankerekisteri

• Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019

• Rakennerahastotietopalvelu 2018

• Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustus-
keskus STEA 2019

• Taiteen edistämiskeskus 2018
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Järjestöt työllistäjinä ja työllisyyden edistäjänä

Järjestöt luovat työpaikkoja sekä ammattilaisille että matalan kynnyksen 
harjoittelu-, työkokeilu- ym. paikkoja. Järjestötoimijoilla on mahdolli-
suus tarjota palveluja, jotka edistävät työmarkkinoille sijoittumista, kuten 
työmarkkinoiden toimintaa tukeva koulutus yhteistyössä oppilaitosten 
kanssa ja työuria pidentävää toimintaa, kuten oman osaamisen kehittä-
minen ja työssäjaksaminen. 

Palkkatyö järjestöissä

Työnantajana toimivien kolmannen sektorin toimijoiden määrä on 
kasvanut vauhdikkaasti 1990-luvulta tähän päivään. Palkkatyön kasvun 
taustalla on projektitoiminnan ja palvelutuotannon kasvu. Palkkatyön 
merkitys on kasvanut myös kansalaistoimintaan liittyvässä järjestö- ja 
seuratyössä sekä niihin liittyvässä vapaaehtoistoiminnan organisoimisessa. 

Järjestöjen palkkatyö erottautuu muista sektoreista yleishyödyllisen ja 
voittoa tavoittelemattoman luonteensa vuoksi. Palkkatyötä tehdään usein 
yhdessä vapaaehtoistoimijoiden kanssa ja järjestöt ovat myös pääsääntöi-
sesti vapaaehtoispohjalta johdettuja. 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisussa Palkkatyössä kolmannella sekto-
rilla esitetyn kuvauksen mukaan palkkatyöstä yli 40 % tehdään sosiaali- ja 
terveysalan järjestöissä. Seuraaviksi suurimmaksi toimialaksi on luokiteltu 
koulutus ja tutkimus 17 % osuudella. Kulttuuri-, liikunta ja harrastustoi-
minnan kentälle sijoittuu tarkastelussa noin 12 % palkkatyöstä. Selvityk-
sessä ”muu järjestöjen toiminta” kattaa toimialoista 15 %, joka pitää sisäl-
lään seuraavat luokittelut: kansalaistoiminta ja edunvalvonta, ympäristö, 
hyväntekeväisyys ja kansainvälinen toiminta sekä uskonto. 

Muihin sektoreihin verrattuna työpaikat kolmannella sektorilla ovat henki-
löstöltään pieniä. kolmannen sektorin työtehtävissä korostuu asiantunti-
jaosaaminen verrattaessa yksityisen ja julkisen alan työtehtäviin.

Lähde: Järjestöbarometri 2018

Järjestöt työllisyyden edistäjinä

Järjestöt ja säätiöt vuosien ajan kehittäneet toimintamalleja ja tukimuo-
toja, joiden avulla vaikeasti työllistyvien tilannetta on kohennettu. 

Järjestöissä tarjotaan vaikeasti työllistyville mahdollisuuksia työllistymi-
seen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen työllistämistoiminta täydentää julkisen 
sektorin työllisyyspalveluista. Sosiaali- ja terveysjärjestöistä löytyy arvo-
kasta kokemusta ja tietoa työllistämisen tukemiseen. Sosiaali- ja terveys-
järjestöjen avustuskeskus STEA huomioi avustuksissaan toiminnan järjes-
töissä ja niiden hankkeissa, joka vahvistaa vaikeasti työllistyvien nuorten, 
vammaisten ja muiden erityisryhmien työelämäosallisuutta. 

Yli puolet (57 %) paikallistasolla ja (61 %) valtakunnan tasolla toimivista sosi-
aali- ja terveysalan yhdistyksistä, joilla on palkattua henkilöstöä, on työllis-
tänyt kahden viime vuoden aikana heikossa työmarkkina-asemassa olevia.

Lähteet: Palkkatyössä kolmannella sektorilla. Työ- ja 
elinkeinoministeriön julkaisuja 20/2013 & OSKU Tie työelämään 
verkkopalvelu 2018
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Järjestöt Pohjois-Savossa

Järjestöjen lukumäärä ja jakautuminen kunnittain

Pohjois-Savossa on 4925 rekisteröityä yhdistystä. Pohjois-Savoon rekiste-
röidyistä yhdistyksistä 43 % kotipaikka on Kuopio. Pohjois-Savon selkeästi 
suurimman kaupungin omien yhdistysten lisäksi Kuopiosta löytyy myös 
monien kuntarajojen yli toimivien yhdistysten kotipaikka.

Taulukko 3: Järjestöjen määrä paikkakunnittain (mukaan laskettu myös 
Joroinen)

Iisalmi 435 Rautavaara 76

Joroinen 123 Siilinjärvi 208

Kaavi 96 Sonkajärvi 125

Keitele 66 Suonenjoki 165

Kiuruvesi 181 Tervo 58

Kuopio 2159 Tuusniemi 86

Lapinlahti 213 Vesanto 72

Leppävirta 200 Vieremä 103

Pielavesi 163 Varkaus 403

Rautalampi 112

Lähde: Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysnetti (27.11.2018)

Järjestöjen jakautuminen toimialoittain Pohjois-
Savossa

Patentti- ja rekisterihallitus jaottelee yhdistysnetissään yhdistykset eri 
tarkoitusluokkiin. Pohjoissavolaiset yhdistykset jakaantuvat Kuntaliiton 
julkaisussa Järjestöt maakunnan kumppanina, taulukossa 4 esitetyn 
mukaisesti. 

Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeessa haluttiin 
tarkentaa patentti- ja rekisterihallituksen toimialajakoa tarkempiin luok-
kiin. Tästä syystä PRH:n yhdistysnetistä käytiin välillä 1.6.2018 – 28.2.2019 
kaikki Pohjois-Savoon rekisteröidyt yhdistykset ja järjestöt. 

Järjestöt maakunnan kumppanina julkaisussa esitetyn luokituksen ja 
Sakke-hankkeessa tehdyn luokituksen välillä on eroavaisuuksia. Järjestöt 
maakunnan kumppanina julkaisussa esitetyssä luokituksessa on luoki-
tusperusteena PRH:n yhdistysnetin yhdistyksen itse luokittelema toimi-
alaluokka ja julkaisun luokituksessa on mukana vain osa rekisteröidyistä 
yhdistyksistä. Sakke-hankkeessa tehdyssä luokittelussa jakoperusteena 
on pidetty ensisijaisesti yhdistyksen nimeä sekä tarpeen mukaan yhdis-
tyksestä verkosta löytyvää tarkentavaa tietoa. Luokittelu on löydettävissä 
strategiamateriaaleista http://www.pssotu.fi/ohjelma.html.
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Taulukko 4: Järjestöt toimialoittain PRH:n luokituksen mukaan ja Sakke-hankkeen arvion mukaan

Toimiala (Kuntaliiton julkaisu) % Toimiala (Sakke-hanke) määrä %

Kulttuurialan yhdistykset 22 % Vapaa-ajan yhdistykset 997 20 %

Urheilu- ja liikuntayhdistykset 18% Kulttuurialan yhdistykset 976 20 %

Ammatti- ja elinkeino 15% Urheilu- ja liikuntayhdistykset 730 15 %

Vapaa-ajan yhdistykset 17% Muut yhdistykset 729 15 %

Muut yhdistykset 9 %
Ammattiin ja elinkeinoon liittyvät 
yhdistykset

574 12 %

Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset 8 % Poliittiset yhdistykset 365 7 %

Poliittiset yhdistykset 7 % Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset 321 6 %

Maanpuolustus ja kansainväliset suhteet 3 %
Maan puolustukseen ja kansainvälisiin 
suhteisiin liittyvät yhdistykset

132 3 %

Uskonto ja maailmankatsomus 1 %
Uskontoon ja maailmankatsomukseen 
liittyvät yhdistykset

101 2 %

Uskonnolliset yhdyskunnat 1% YHTEENSÄ 4925 100
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Taulukko 5: Pohjois-Savon järjestöt tarkennetuin toimialoin (Sakke-hankkeen yhdistyslaskenta)

Toimialaluokka lkm %

Muut Vapaa-ajan yhdistykset 940 19,1 %

Urheilu- ja liikuntayhdistykset 730 14,9 %

Muut kulttuuriyhdistykset 510 10,3 %

Muut ammattiin ja elinkeinoon liittyvät yhdistykset 443 9 %

Muut yhdistykset 390 7,9 %

Poliittiset yhdistykset 365 7,4 %

Kotiseutu-, Kylä- tai asukasyhdistykset 228 4,6 %

Eläkeläis- ja veteraaniyhdistykset 141 2,9 %

Sairauteen ja vammaan liittyvät yhdistykset (ml. mielen-
terveysyhdistykset)

134 2,7 %

Ammattiin ja elinkeinoon liittyvät yhdistykset 105 2,1 %

Kasvatus, tiede, opintoyhdistys 105 2,1 %

Uskontoon ja maailmankatsomukseen liittyvät yhdis-
tykset 

101 2 %

Taide-yhdistykset 77 1,6 %

Lastensuojeluun, -hoitoon sekä vanhemmuuteen ja 
huoltajuuteen liittyvät yhdistykset

66 1,3 %

Martta-yhdistykset 66 1,3 %

Maan puolustukseen liittyvät yhdistykset 59 1,2 %

Nuoriso-yhdistykset 57 1,2 %

Luonto-, ympäristö-, ja eläinsuojeluyhdistykset 48 1 %

Kansainvälisiin suhteisiin liittyvät järjestöt 47 1 %

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä syrjäyty-
misen ehkäisyyn liittyvät yhdistykset

41 0,8 %

Vapaaehtoiseen pelastustoimintaan liittyvät yhdistykset 38 0,8 %

Muut sosiaali- ja terveysalan yhdistykset 29 0,6 %

Vanhusten hyvinvointiin ja tukemiseen liittyvät yhdis-
tykset

28 0,5 %

Työllisyyden ja työllistymisen edistymiseen liittyvät 
yhdistykset 

26 0,5 %

Päihde-, huume-, ym. riippuvuuksiin liittyvät yhdistykset 23 0,6 %

Muut maanpuolustukseen tai kv-suhteisiin liittyvät 
yhdistykset 

16 0,3 %

Naisyhdistykset 12 0,2 %

Ihmisoikeus- ja rauhanjärjestöt 10 0,2 %

Etniset yhdistykset 8 0,2 %

Epäselvät 82 1,7 %

YHTEENSÄ 4925 100 %
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Taulukko 6: Suurimpien toimialaluokkien jakautuminen tarkempiin toimialoihin 

Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset 

Toimialaluokka lkm %

Sairauteen ja vammaan liittyvät yhdistykset (mwl. 
mielenterveysyhdistykset)

134 42 %

Lastensuojeluun, -hoitoon sekä vanhemmuuteen ja 
huoltajuuteen liittyvät yhdistykset

66 20 %

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä syrjäyty-
misen ehkäisyyn liittyvät yhdistykset 

41 13 %

Muut sosiaali- ja terveysalan yhdistykset 29 9 %

Vanhusten hyvinvointiin ja tukemiseen liittyvät yhdis-
tykset 

28 9 %

Päihde-, huume-, ym. riippuvuuksiin liittyvät yhdistykset 23 7 %

Kulttuurialan yhdistykset

Toimialaluokka lkm %

Muut kulttuuriyhdistykset 510 52 %

Kotiseutu-, Kylä- tai asukasyhdistykset 228 23 %

Kasvatus, tiede, opintoyhdistys 105 11 %

Taide-yhdistykset 77 8 %

Luonto-, ympäristö-, ja eläinsuojeluyhdistykset 48 5 %

Etniset yhdistykset 8 1 %

Muut yhdistykset

Toimialaluokka lkm %

Muut yhdistykset 390 54 %

Eläkeläis- ja veteraani yhdistykset 141 19 %

Martta-yhdistykset 66 9 %

Vapaaehtoiseen pelastustoimintaan liittyvät 
yhdistykset 

38 5 %

Naisyhdistykset 12 2 %

Epäselvät 83 11 %
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Järjestötoiminnan tila:  
pohjoissavolainen järjestötoiminta muutoksessa

Pohjois-Savossa on kerätty järjestötietoa Pohjois-Savon Järjestökyse-
lyissä vuosina 2016 (n=181) ja 2018 (n=185). Kyselyistä on poimitta-
vissa muutamia ydinkysymyksiä näyttämään järjestötoiminnan trendejä 
Pohjois-Savossa. Kyselyitä on syytä kehittää eteenpäin niiden tarkkuuden 
parantamiseksi.

MIKSI OLEMME OLEMASSA

Top 5 eri toimintamuotojen merkitys yhdistyksissä vuonna 2016 ja 2018

1. Harrastus- ja virkistystoiminta
2. Vapaaehtoistoiminta
3. Tiedonvälitys
4. Ohjaus ja neuvonta
5. Asiantuntijuus

TOIMINTATAPOJEN NYKYAIKAISUUS

Omia toimintatapojaan nykyaikaisena täysin tai osittain nykyaikaisena 
pitävät:

2016 2018

70% 11%

VIESTINTÄ 

Top 5 viestintäkanavat yhdistyksissä 

2016 2018

1. Sähköposti 1. Sähköposti 

2. Puhelin ja tekstiviestit 2. Yhdistyksen www-sivut

3. Lehti-ilmoitus 3. Puhelin ja tekstiviestit 

4. Yhdistyksen www-sivut 4. Facebook 

5. Posti (esim. jäsenkirje) 5. Lehti-ilmoitus

JÄSENET 

Jäsenmäärien kehitys viimeisen kahden vuoden aikana

2016 2018

Pysynyt vakaana 64 % Pysynyt vakaana 69%

Kasvanut              21 % Kasvanut              19%

Laskenut              15% Laskenut               12%
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VAPAAEHTOISTEN MÄÄRÄ

Vapaaehtoisten määrien kehitys viimeisen kahden vuoden aikana

2016 2018
Pysynyt vakaana 75 % Pysynyt vakaana 80 %
Kasvanut               12 %  Kasvanut              10 %
Laskenut              13 % Laskenut               10%

PALKATUN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ
Palkatun henkilöstön määrä viimeisen kahden vuoden aikana

2016 (58 vastaajaa) 2018 (92 vastaajaa)
Pysynyt vakaana 81 % Pysynyt vakaana 82 %
Kasvanut              12 % Kasvanut              14 %
Laskenut                7 % Laskenut               4 %

TILAT
Käytössä on jokin tila järjestön toiminnalle

2016 2018
70% 54 %

AVUSTUKSET
Millaisia avustuksia vastanneet järjestöt olivat saaneet toimintaansa?

2016 vastanneet järjestöt olivat saaneet 2018
183 kappaletta erilaisia avustuksia 
keskimäärin 1 järjestö sai 1,4 erilaista 
avustusta

294 kappaletta erilaisia 
avustuksia keskimäärin 
1 järjestö sai 1,9 erilaista 
avustusta

YHTEISTYÖ MUUT JÄRJESTÖT
Top 5 yhteistyön muodot eri yhdistyksissä 

1. Tapahtumat 1. Tapahtumat
2. Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 2. Vapaaehtois- ja vertaistoiminta
3. Koulutukset 3. Koulutukset 
4. Tiedotus ja markkinointi 4. Tiedotus ja markkinointi
5. Kehittämishankkeet 5. Vaikuttaminen (esim. edunval-

vonta)

TUEN TARPEET
TOP 5 yhdistysten tuen tarpeet

1. Rahoituksen vahvistaminen 1. Yhteistyön kehittäminen 
kunnan kanssa

2. Yhdistyksen toiminnan kehit-
täminen

2. Toiminnan näkyväksi ja tunne-
tuksi tekeminen

3. Yhteistyön kehittäminen 
kunnan kanssa

3. Yhdistyksen toiminnan kehittä-
minen

4. Toiminnan näkyväksi ja tunne-
tuksi tekeminen

4. Verkostoituminen muiden 
yhdistysten kanssa

5. Yhdistyksen viestinnän kehit-
täminen

5. Vapaaehtoisten rekrytointi
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OSALLISUUS (ATH ja FinSote)

Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus 20 -vuotta täyttäneistä

Aikasarja 2013-2016 (ATH)

Pohjois-Savo 24,9% 
Miehet           23% 
Naiset             26,9%

2017-2018 tulosraportti (FinSote)
Pohjois-Savo 27,7%
Miehet           25,9%
Naiset             28,4%

Eniten osallistuvat 
55-74 -vuotiaat naiset   30,3 %
20-54 -vuotiaat miehet 29,7%
Koulutus korkea              35,7%

Vähiten osallistuvat
55-74 -vuotiaat miehet 21,4%
75 + -vuotiaat                 21,4%
Koulutus matala             21,7%
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OSA 3
Järjestöjen vahvuudet, heikkoudet, 

mahdollisuudet ja uhat

Osan sisällön on tuottanut valmisteleva järjestöyhteistyön ryhmä Pohjois-Savon Jerry (2018).

... 30 ...



Järjestöjen vahvuudet kumpuavat sisäisestä motivaatiosta ja intohimosta: tavasta kohdata 
ihmisiä, toimia ihmisten arjesta käsin, vahvasta asiantuntijuudesta ja aktiivisesta vaikuttamisesta.

• Järjestöt lisäävät osallisuutta. Niiden toiminta avaa ovia yhtei-
söihin matalalla kynnyksellä. Järjestöt kohtaavat ihmisiä 
lähellä heidän arkeaan. Toiminta on monipuolista. Järjestöissä 
toimiminen tarjoaa merkityksellisyyden kokemuksen.

• Järjestöt organisoivat ja koordinoivat vertaistukea sekä vapaa-
ehtois- ja talkootyötä. Järjestöjen tuottama toiminta kana-
voituu tehokkaasti niiden toimintaympäristöön niin teki-
jöilleen kuin kohderyhmälle. Vapaaehtoisissa ihmisissä on 
runsaasti voimavaroja, mutta samalla jaksamisesta on pidet-
tävä huolta.

• Järjestöt ovat monipuolisia ja ketteriä toimijoita. Ne pystyvät 
reagoimaan nopeasti erilaisiin tarpeisiin. Toimintaa voidaan 
joustavasti viedä ihmislähtöisesti eteenpäin tai kehittää 
tunnistettuihin tarpeisiin sopivaa toimintaa.

• Järjestöt ovat asiantuntijoita. Niissä toimii koulutettuja 
ja ammattitaitoisia työntekijöitä, joilla on vankka osaa-
minen omalta alaltaan ja verkostot muihin asiantuntijoihin. 
Ne tuntevat oman kohderyhmänsä tilanteen ja tarpeen 
sekä alueensa asukkaat ja asuinympäristön. Järjestöissä on 
erityisen paljon kokemusasiantuntijuutta ja vapaaehtoisia, 
jotka ovat oman kokemuksen kautta perehtyneet asioihin ja 
toimivat näin osaavina asiantuntijoina.

• Järjestöt ovat vaikuttajia. Ne kokoavat tietoa suoraan asukkailta, 
palvelun käyttäjiltä ja ympäristöstään. Ne kanavoivat resurs-
seja tarvelähtöisesti sinne, minne julkisen tai yksityisen sektorin 
keinot eivät yllä. Ne välittävät ja tekevät ihmisläheistä ja käyttä-
jäystävällistä tiedon jakamista omille kohderyhmilleen.
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Järjestöjen heikkoudet aiheutuvat hiljaisen tiedon siirtymisen hankaluudesta,  
vanhentuneista toimintamalleista, oman toiminnan vähättelystä, kuppikuntaisuudesta  

ja resurssien puutteesta. Luottamusta täytyy rakentaa järjestöjen välille.

• ”Ei kukaan meidän toimintaan halua mukaan”. Oman toiminnan 
vähättely tai väkisin kituuttaminen ovat yhdistysten vaivana. 
Yhdistysten on katsottava peiliin ja löydettävä oman olemassa 
olon tarkoitus. On osattava luopua ja annettava tilaa uudistumi-
selle. Intohimo toimintaan on löydyttävä. Vanhentuneista sään-
nöistä on luovuttava. Uusiutumiselle on löydyttävä uusi vaihde.

• Järjestötoimintaan tarvittaisiin uusia toimijoita kaiken ikäisistä 
ihmisistä

• Tieto järjestön toiminnasta ja toimintatavoista saattaa 
olla vain yhdellä toimijalla. Jos tämä toimija jää pois, tieto 
hukkuu. Järjestöjen ja yhdistysten tulisi ratkaista hiljaisen 
tiedon siirtymisen ongelmat.

• Järjestöjen on oltava aktiivisesti esillä. Tiedottaminen 
ja näkyvyys ovat tärkeitä yhdistystoiminnalle. Puutteel-
liset taidot asettavat järjestöt ja yhdistykset tahtomattaan 
eriarvoiseen asemaan.

• Markkinointi- ja tuotteistamisosaamista tarvitaan yhdistys-
toimijoille.

• Jäädään yksin eikä hakeuduta yhteistyöhön muiden toimijoiden 
kanssa. Kuppikuntaisuus on valitettavaa järjestöjen keskuudessa. 
Toisaalta verkostoistumiselle ei aina löydetä tilaisuuksia. Tarvi-
taan rohkeutta lähteä kokeilemaan uusia toimintatapoja yhdessä 
muiden kanssa.

• Vapaaehtoisuudelle tarvitaan lisää pontta. On luotava uusia 
toimintamalleja esimerkiksi pop up -vapaaehtoisuuden hyödyntä-
miseksi.

• Eriarvoisuuden tunne yhdistysten välillä ja yhdistysten sisällä. 
Eriarvoisuuden lähteenä voidaan pitää esimerkiksi toiminnan 
keskittymistä akselille Varkaus – Kuopio – Iisalmi. Yhdistysten 
sisällä koettu eriarvoisuus voi näkyä sisäisessä viestinnässä, jolloin 
tieto ei valu puheenjohtajalta tai hallitukselta eteenpäin.
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Toimintaympäristön tuottamilta uhkilta suojaudutaan yhteistä  
järjestöjen identiteettiä rakentamalla, luottamusta, yhteistyötä ja osaamista  

edistämällä sekä rahoituskanavia selkeyttämällä. 

• Ajan henki korostaa yksilöllisyyttä, ihmisten arki on hektistä 
ja kuormittavaa, samalla teknologia haastaa perinteiset tavat 
viettää vapaa-aikaa.

• Yhdistysten ja järjestöjen kenttä on laaja ja sirpaleinen. Järjes-
töjen yhteen saattaminen on haaste etenkin, jos yhteistä 
tahtotilaa ei löydy. Yhteistyön periaatteiden on oltava selkeät. 

• Maaseudun ja kaupunkialueiden vastakkainasettelu sekä 
pitkät välimatkat tuottavat haasteita yhteisen näkemyksen 
löytämiselle.

• Rahoituskanavat järjestöjen työlle ovat niukkenemassa ja 
niiden linjaukset ovat epäselviä. Omaa varainhankintaa 
vaikeuttavat säännöt ja byrokratia. Uudet asiat, kuten tieto-
suojaan liittyvä sääntely, vaatii koulutusta.

• Uuden toimintaympäristön vaatimat taidot puuttuvat etenkin 
pienissä ja keskisuurissa yhdistyksissä toimivilta. Esimerkiksi 
digitalisaatio tuottaa yleisiä osaamisen haasteita. Mikä on 
pienten yhdistysten kohtalo?

• Tuotteistamisen ja toiminnan kuvaamisen taitoja tarvitaan. 
Oman toiminnan kuvaaminen ja erittely järjestölähtöiseen 
yleishyödylliseen toimintaan ja markkinoilla tapahtuvaan 
palvelutoimintaan vaatii uudenlaista osaamista isommiltakin 
järjestöiltä.
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Järjestöille mahdollisuudet lepäävät muuttuvassa  
ja uudella tavalla vuorovaikutteisessa toimintaympäristössä

• Järjestöjen perustehtävä ruohonjuuritasolla ei katoa. Yhä 
edelleen toimitaan kohderyhmän toiminnan organisoijana, 
vapaaehtoistyön ja vertaistuen koordinoijana, tiedonvälittä-
jänä tai edunvalvojana.

• Järjestöt löytävät monialaisen keskinäisen yhteistyön edut 
sekä uudet kumppanuudet valtion, kuntien, maakuntien, 
yritysten, säätiöiden sekä osuuskuntien kanssa. Yhteistyöllä 
tavoitetaan laajasti ihmisiä.

• Järjestöt toimivat asukkaiden äänenä ja vaikuttamisen kana-
vina. Järjestöjen toiminta hyödyntää ja tukee kuntia osallisuu-
dessa ja lähidemokratian uusien menetelmien hyödyntämi-
sessä.

• Järjestöillä on uusia mahdollisuuksia kokemustiedon ja –asian-
tuntemuksen hyödyntämiseen. Tiedolla johtaminen tuo koke-
mustiedon nopealle kokoamiselle tarpeita, joihin järjestöt 
pystyvät vastaamaan.

• Järjestöt löytävät roolinsa hyvinvoinnin edistäjinä. Järjestöt 
tunnistavat trendit, löytävät uusia toimintatapoja saada 
mukaan ihmisiä ja lisäävät sitä kautta yhteenkuuluvuutta ja 
osallisuutta. Toiminnassa opitaan ns. neljännen sektorin inno-
vatiivisuudesta.

• Julkiset palvelut keskittyvät ja niukkenevat. Ketterät järjestöt 
havaitsevat kohderyhmiensä palveluvajeet, kehittävät ja tarjo-
avat omia palveluja. Kehittäminen tapahtuu kokeilujen kautta.

• Digitalisaatio ja globalisaatio antaa uusia eväitä kaikkiin tässä 
kohdassa kuvattuihin asioihin.
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OSA 4
Järjestöjen Pohjois-Savo 2030   

- strategia- ja ohjelmaosa
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Visio: Lähellä – näkyvät, osallistavat  
ja verkostoituvat järjestöt Pohjois-Savossa

 9 Järjestöjen Pohjois-Savo on inhimillinen ja ihmisten lähellä. Se saa 
voimansa paikallisista järjestöistä, jotka yhteistyössä toimien lisäävät 
asukkaiden hyvinvointia ja toimeliaisuutta.

 9 Järjestöt Pohjois-Savossa toimivat avoimessa ja osallistavassa vuoro-
puhelussa asukkaiden, jäsenten, kuntien, maakuntien ja sidosryhmien 
kanssa, ja ovat helposti löydettävissä sekä arjessa näkyviä.

Missio: Järjestöjen tarkoitus Pohjois-Savossa
 9 Asukkaiden kokonaisvaltainen hyvinvointi ja terveys. 

 9 Mukaan tulevien yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. 

 9 Aktiivisen kansalaisuuden mahdollisuudet ja osallisuus. 

 9 Palvelutuotannon täydentäminen erityisesti katvealueella.

Arvot: yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja 
osallisuus

 9 Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys tarvitsee syntyäkseen keskinäistä luottamusta, 
avointa kommunikaatiota, vuorovaikutusta ja osallistumista. 
Järjestöt toimivat niin, että mukana olevat ihmiset tuntevat 
kuuluvansa joukkoon. Esteettömyys on tae sille, että yhteisölli-
syyden kokemus on mahdollista jokaiselle.

 9 Yhdessä tekeminen

Järjestötoiminnan ytimessä on yhdessä tehtävä toiminta. Kiinnit-
tyminen järjestöjen toimintaan tapahtuu, jos toiminta koetaan 
mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Yhdessä tekeminen on myös 
yhteistyötä, jota yhä enemmän tarvitaan järjestöjen sekä erilaisten 
sidosryhmien kesken resurssien riittävyyden takaamiseksi.

 9 Osallisuus

Osallisuuden polttoainetta ovat yhteisöllisyys ja yhdessä teke-
minen. Järjestöjen monipuolinen toiminta tuottaa erilaisia osal-
listumisen ja vaikuttamisen tapoja ja näin ollen erilaisia kiinnitty-
misen mahdollisuuksia ihmisille. Järjestöjen yhteistyöllä saadaan 
järjestöissä toimivien ääni kuuluviin isommillakin areenoilla.
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Toimintalinja 1: Uudistuva järjestötoiminta
Järjestötoiminnan on uusiuduttava. Järjestöihin tarvitaan uusia aktiivisia 
toimijoita. Kilpailussa toimintaympäristön muiden virikkeiden kanssa järjes-
töjen on mietittävä uusia toimintatapoja. Uudistumisessa on oltava rohkea 
ja vanhoja toimintatapoja on hylättävä. Järjestötoiminnan uusia ja vaihtoeh-
toisia muotoja tulee ottaa kokeiluun ja parhaimmat niistä käyttöön.

1A  Järjestön on tunnistettava oma perustehtävänsä ja toimintansa

Yhdistysten on lisättävä ymmärrystä siitä, miksi sen jäsenet ovat 
mukana toiminnassa ja kenelle sen toiminta on tarkoitettu. Oman 
osaamisen tunnistaminen sekä oman toiminnan vaikutusten ja 
hyödyn esiin saaminen on tärkeää kaikille yhdistyksille ja järjes-
töille. Palvelumuotoilun ajatukset sekä järjestön oma strateginen 
työ voivat antaa uusia ajattelu- ja työtapoja järjestöille – niin 
pienille kuin suurille. 

1B  Yleishyödyllisen järjestölähtöisen toiminnan näkyvyyden 
parantaminen

Järjestöjen on kuvattava oma järjestölähtöinen toimintansa. 
Erityisesti järjestölähtöisen auttamistoiminnan sekä järjestön 
omana toimintana tuottamat palvelujen kuvaaminen, ja erotta-
minen järjestölähtöisten yritysten tuottamista markkinaehtoisista 
palveluista on tärkeää. 

1C  Järjestöt löytävät voimaa verkostoitumisesta ja yhdessä 
tekemisestä.

Pienten kuin suurten järjestöjen on löydettävä hyöty verkostoi-

tumisesta sekä resurssien yhdistämisestä. Tätä työtä on tehtävä 
hallinnon, näkyvyyden, viestinnän ja toiminnan osalta. Verkostoi-
tumista toteutetaan paikallisella, seudullisella sekä alueellisella 
tasolla niin toimialakohtaisesti kuin erilaisten järjestöjen kesken. 
Toimialoittaista verkostoitumista on toteutumassa esimerkiksi 
sosiaali- ja terveysjärjestöjen, lapsi- ja perhejärjestöjen, kulttuuri-
toimijoiden, turvallisuusalan järjestöjen keskuudessa.

1D  Koulutusta tarvitaan uudessa toimintaympäristössä 
toimimiseen

järjestöt tarvitsevat koulutusta viestintään, mediaosaamiseen, 
markkinointiin, palvelumuotoiluun, uudenlaiseen järjestötoimin-
taan sekä verkostoissa toimimiseen sekä -johtamiseen. Järjes-
töjen koulutusta tulee viedä suunnitelmallisempaan suuntaan 
yhteisesti eri kouluttajien yhteistyöllä.

Järjestöjen viestintätavat ovat murroksessa. Pohjois-Savossa on 
ollut digitaalisuutta edistäviä hankkeita viimeisen kahden vuoden 
aikana. Nyt työtä olisi jatkettava. 

1E  Kansalaistoiminnan uusi imu – uusien toimijoiden 
saavuttaminen

Kansalaistoiminnan imu nousee uusista toimintavoista ja esimer-
kiksi lyhytkestoisemman osallistumisen mahdollistuessa. Mukaan 
tulemisen kynnystä täytyy madaltaa. Käyttöön on otettava uusia 
ja kevyitä tapoja osallistua toimintaan. Lasten ja nuorten kanssa 
tehtävän yhteistyön esimerkiksi kouluissa olisi oltava säännöllistä 
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TAVOITE TOIMENPIDE KUKA TEKEE SEURANTAMITTARI

1A 2019-2020

Järjestöt aloittavat tekemään töitä oman perus-
tehtävänsä selkiyttämiseksi. Apuna ovat tämän 
hetkiset järjestötoimintaa kehittävät hankkeet.

Järjestöt itse oman toimintansa osalta

Maakunnan järjestötoimintaa kehittävät 
hankkeet avustavat tässä toiminnassa.

Järjestöstrategian päivitys 2022 – järjestöt kehit-
täjinä

Järjestötoiminnan sisällön kehittämiseen suunnat-
tujen resurssien määrä. 

Järjestökyselyt (2020) 2022 Yhdistyksen toimin-
nan tilanne erilaisilla järjestöillä, muutos:

1. Arviossa oman toiminta-ajatuksen selkeydessä 
2. Yhdistyksen toiminta-ajatuksen selkeys jäsenis-
tölle.

2021-2022

Kartoitetaan tarve ja haetaan resursseja yhdis-
tystoiminnan, strategiaosaamisen ja palvelu-
muotoilun jatkokehittämiselle. 

Pohjois-Savon Jerry ja järjestöneuvosto yh-
teistyöverkostoissaan kartoittaa toiminnan 
tarvetta ja käynnistämistä.

1B 2019-2022

Määritellään yhteinen näkemys siitä, miten 
järjestöjen toiminta jakautuu yleishyödylli-
seen järjestölähtöiseen ja markkinalähtöiseen 
toimintaan.

Pohjois-Savon Jerry ja sen kokoama työryh-
mä

Järjestöstrategian päivitys 2022

Onko listaus olemassa ja onko se käytössä yhteis-
työkumppanien ja rahoittajan kanssa.

HUOM!

Tässä toimenpiteessä etenemisessä vaikuttaa 
sote-uudistuksen eteneminen.
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1C 2019-2021

Kunnassa, kaupungissa tai kaupunginosassa ko-
koontuu järjestöjen oma tai kunnan vetämänä 
foorumi, jonka järjestöt itse tunnistavat omaksi 
yhteistyöfoorumikseen.

Järjestöt ja kuntien järjestöyhteyshenkilöt

Maakunnassa toimivissa hankkeissa ediste-
tään tällaisen toiminnan etenemistä.

Järjestöstrategian päivitys 2022

Järjestöystävällisen kunnan ja maakunnan -kritee-
ristö

Järjestökyselyt (2020) 2022

1. Yhdistysten välisen yhteistyön määrä ja muu-
tos

2. Vaikeuttavat asiat yhteistyössä ja niiden vähe-
neminen

3. Tapahtuma ym. yhteistyön lisääntyminen

4. Verkostojen tunnistaminen

Järjestötietopalvelu

Verkostojen näkyminen ja löytyminen palvelussa.

Järjestöneuvoston kokoaminen 2021-2022

Järjestöneuvoston jäsenillä yhteydet verkostoihin

2019-2022 

Teema / toimialakohtaisten verkostojen näky-
vyyttä ja tunnettavuutta edistetään palvelujen 
kehittäjinä ja asiakaskunnan äänen esiintuojina.

Verkostot itse tekevät toiminnastaan näky-
vää ja suunnitelmallista.

Järjestöneuvosto kartoittaa tarvittavan tuen 
näkyvyyden edistämiseksi.

2019-2022 

Tuodaan esiin ja rohkaistaan järjestöjen yhteis-
työmuotojen syntymistä:

 ₋ Yhteistyöhankkeissa

 ₋ järjestöjen osuuskuntakokeiluja 

 ₋ Kumppanuussopimus-mallin levittäminen

Järjestöt itse yhteistyöhön hakeutuen

Järjestöneuvosto voi koota teemaan liittyviä 
keskustelutilaisuuksia osana omaa foorumi-
toimintaa.
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1D 2019

Meneillään olevista koulutushankkeista kerä-
tään tietoa ja jatkokoulutustarpeita.

Hankkeet, joilla on koulutusta ja heidän 
palautteensa.

Järjestöneuvosto kokoaa tietoa.

Koulutuspalautteet

Järjestötietopalvelu

Koulutusilmoitusten lisääntyminen järjestötieto-
palvelussa.

Järjestökysely 2020 ja 2022

Muutos yhdistysten tuen tarpeissa

1. toiminnan näkyväksi tekeminen

2. yhdistyksen viestinnän kehittäminen

3. TOP 5 -viestinnän muodot

2020

Kootaan eri kouluttajien kanssa järjestöille osoi-
tettuja koulutuksia järjestötietopalveluun.

Kouluttajat

Sakke-hankkeessa käydään keskustelut kou-
luttajien kanssa.

2019-2022

Järjestöjen viestintä- ja digiosaamisen kehittä-
mistä jatketaan Ylä-Savon Digitys-hankkeen ja 
eMaaseutu -hankkeen jalanjälkiä seuraten. 

Järjestöneuvosto tuo tarvetta esiin ja tukee 
esim. lausunnoin rahoitusten saamista tähän 
teemaan.

1E 2019-2020

Kootaan ja jalkautetaan järjestöihin hyviä toi-
minta- ja viestintätapoja, joilla oman toiminnan 
voisi saada näkyviin ja kiinnostavaksi työikäisille 
ja nuorille.

Järjestöt kuvaavat toimintamallit ja tiedotta-
vat niistä.

Pohjois-Savon Jerryn ja järjestöneuvoston 
järjestöfoorumin koulutukset.

Järjestökysely 2020 ja 2022

Jäsenistön ja vapaaehtoisten määrien muutos.

2019-2020

Tehdään järjestötoiminnasta perheystävällistä, 
jotta lapset voisivat olla paremmin vanhempien 
mukana.

Maakunnan järjestöt itse.

2020-2022

Yrittäjyyskasvatuksen rinnalla kouluissa kokeil-
laan aktiivisen kansalaisen kasvatusta.

Järjestöjen ja koulujen yhteistyö

Järjestöneuvoston vaikuttamistoiminta
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Toimintalinja 2: Toimintakykyiset järjestöt
Järjestöjen toimintakyvystä on huolehdittava. Uudistuminen ja toiminta-
kyky kulkevat käsikädessä. Julkisen sektorin tulisi nähdä järjestöjen tuot-
tama yleishyödyllinen toiminta avustusten arvoisena ja elinvoimaa tuot-
tavana asiana.

2A Järjestötoiminnalle riittävät ja pitkäjänteisesti ohjatut resurssit 

Kuntien avustuskäytännöt on tehtävä läpinäkyviksi ja tasapuoli-
siksi. Pidempikestoisesta järjestön ja kunnan yhteistoiminnasta olisi 
solmittava kumppanuussopimus, joka tukee järjestöä toimimaan 
pitkäjänteisemmin toiminnan kehittämiseksi ja auttaa kuntaa 
mittamaan toiminnan toivottua vaikutusta. 

Avustustoiminnan pirstaleisuus ja selkeyttäminen sekä pitkäjän-
teisyyden lisääminen nousevat järjestöillä tärkeimmäksi teemaksi 
strategiatyössä. STEAn uudet linjaukset ovat juuri valmistuneet. 
Linjauksien toimeenpanoa on syytä seurata maakuntatasolla.

Yleishyödyllisen toiminnan kuvaaminen ja erottaminen palvelu-
toiminnasta auttaa määrittämään sen, miten kunta ja maakunta 
voivat avustaa järjestöjä. Tästä tulee tehdä yhdyspintasopimus. 
Järjestöjen palvelut yksityisen ja julkisen palvelutuotannon 
katvealueella tulisi olla hankittavissa suoraan ilman kilpailua. 
Tällaisia palveluja ovat mm. erityisryhmille tarjottavat palvelut, 
joilla ei ole olemassa markkinoita. 

2B  Järjestöjen tilaratkaisuja on vietävä eteenpäin 

Yhteiset tilat mahdollistavat järjestöjen resurssien yhdistä-
misen ja saatujen avustusten järkevän käyttämisen niin yhdis-
tyksen omaan kuin yhteiseen toimintaan. Tilaratkaisuilla edis-

tetään matalan kynnyksen toiminnan järjestämistä kuntalaisille 
sekä yhteisten innovaatioiden ja kehittämistoiminnan eteenpäin 
viemistä nopeammin ja ketterämmin. Valmiutta lähteä mukaan 
tilayhteistyöhön on olemassa. Se vaatii kuitenkin sitoutuneen 
ryhmän sekä pitkäjänteisen vaikuttamistyön toteutuakseen. 
Täytyy myös etsiä innovatiivisia tapoja rahoittaa järjestöjen tiloja.

2C  Järjestötoiminnan yhteistyötä kokoavat henkilöt huomioitava

Linkkihenkilöt ovat järjestöjen omia uudistajia, jotka näkevät 
tärkeänä yhteistyön tekemisen järjestöjen kesken ja haluavat yllä-
pitää yhteyksiä viranhaltijoihin. Kunnilla olisi hyvä olla nimetty 
järjestöyhteyshenkilö tai koordinaattori omassa kunnassa toimi-
vien järjestöjen tueksi. Tämä tuo pysyvyyttä ja suunnitelmal-
lisuutta järjestötoimintaan. Palkatut työntekijät taas toimivat 
järjestöjensä moottoreina sekä erilaisissa verkostoissa ja työryh-
missä. Hanketyöntekijöiden hiljaisesta tiedosta on pidettävä 
kiinni. Pirkanmaan Järjestö 2.0 -hankkeessa julkaistun Järjes-
töagentin käsikirjan (2018) sisältöä jalkautetaan Pohjois-Savoon. 

2D  Järjestöystävällisen kunnan ja maakunnan kriteerien seuranta

Ihmiset, tilat ja avustukset ovat järjestöjen toimintakykyyn vaikut-
tavia asioita, joita kunta voi halutessaan tukea. Järjestöystävällisen 
kunnan tunnusmerkkejä ovat tämän lisäksi yhdistysten foorumitoi-
minnan ja tapahtumista tiedottamisen tukeminen. Vaikuttamista 
ja osallisuutta kunta tukee kansalaisten ja järjestöjen palautejärjes-
telmää kehittämällä sekä järjestöjen osallistamisella kunta/kaupun-
kistrategian sekä hyvinvointikertomuksen tekemiseen.
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TAVOITE TOIMENPIDE KUKA TEKEE? SEURANTAMITTARI

2A. 2019-2022

Kunnissa löytyy tieto järjestöyhteyshenkilöstä sekä koottu 
tieto järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja avustuksista 
sekä yhteisistä pelisäännöistä.

Kuntien järjestöyhteyshenkilöt

Sakke-hankkeessa tuetaan työtä 

Joka kunnasta löytyy järjestöyhteistyön 
ohje tai muu vastaava kooste kunnan ja 
järjestöjen välisestä yhteistyöstä

Järjestökyselyt (2020) 2022: 

1. Tuen tarve kunta-järjestöyhteistyö-
hön - muutos

2. Tilanne toiminta-avustuksissa

3. Kunnan ja järjestöjen kumppanuus-
toiminta

4. Hankinnat kunnissa ja maakunnassa

Järjestöstrategian päivitys 2022 

Järjestöystävällinen kunta- ja maakunta 
-kriteerit, muutos

Järjestöyhteistyön ohjeiden tai vastaavi-
en löytyminen

2021-2022

Toteutuneet koosteet (ks. 15) ovat vertailtavissa keskenään 
ja tieto kunta-järjestö -yhteistyöstä sekä kunnan avustamasta 
yleishyödyllisestä toiminnasta on helposti koottavissa yhteen.

Kuntien järjestöyhteyshenkilöt kuntatasolla

Alueellisen hyvinvointikertomukseen tekemises-
sä järjestötietoa kokoava henkilö - vertailtaivaa 
tietoa maakunnan tasolla.

2019-2022

Otetaan käyttöön toimiva kumppanuussopimuksen malli jär-
jestö-kuntayhteistyöhön. 

Järjestöt ja kunnat yhteisesti 

Järjestöneuvosto tukee yhteisen mallin löytä-
mistä.

2019-2022

Yleishyödyllisen toiminnan ja markkinaehtoisen palvelun mää-
rittelyn avulla tehdään yhdyspintasopimus avustusten jaosta 
eri toimijoiden kesken.

Pohjois-Savon Jerry ja sen kokoama työryhmä

Neuvottelut avustuksista toimialaverkostojen 
julkisen sektorin sidosryhmien kanssa.

(Sote-uudistuksen jatkuessa)

2019-2022

Järjestöiltä tehtävien hankintojen pelisäännöt Järjestöt, joita hankinnat koskevat
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2B. 2019-2022

Tilat ja saadut avustukset ovat kokonaisuus. Avustukset täytyy 
voida käyttää järjestöjen toimintaan kunnan perimän vuokran 
tai kiinteistöveron sijaan

Päätöksentekijät kunnissa Järjestökyselyt (2020) 2022

Kunnan tilojen maksun / vuokran kehi-
tys

Järjestöstrategian päivitys 2022

1. Järjestöystävällinen kunta ja maa-
kunta -kriteerit, muutos tila-asioissa 

2. Järjestöyhteistyön ohjeet - tilat ja 
avustukset

2019-2022

Käynnistetään järjestöjen tilan tarpeita esiin tuova järjestöjen 
yhteishanke, jolla saadaan resursseja tilatarpeiden kartoittami-
seen ja eteenpäin vientiin.

Pohjois-Savon Jerry ja järjestöneuvosto edistää 
yhteishanketta

2019-2022

Tuetaan pohjoissavolaisia järjestötalohankkeita. Kuopion on 
päästävä mukaan yhteiseen kehitykseen maakunnallisten 
järjestöjen keskuspisteenä ja veturikaupunkina.

Pohjois-Savon Jerry ja Järjestöneuvosto edistä-
vät toiminnallaan asian eteenpäin viemistä.

2C. 2019-2020 

Jokaisessa kunnassa sekä Pohjois-Savon maakunnassa on jär-
jestökoordinaattori tai nimetty muu järjestötoimintaa edistävä 
henkilö.

Kunnan päätöksentekijät ja viranhaltijat

Sakke - Pohjois-Savon järjestöyhteistyön hanke 
vie eteenpäin.

Järjestöstrategian päivitys 2022

1. Järjestöystävällinen kunta ja maa-
kunta -kriteerit, muutos

Järjestökyselyt 2020 ja 2022

1. Järjestötoimijoiden tuen tarpeet 
verkostoistumiseen kunnan tai mui-
den järjestöjen kanssa

2. Liitetään arvostukseen ja hyvinvoin-
tiin liittyvä kysymys

2019-2020

Järjestöjen yhteistyötä kokoaville toimijoille verkosto- ja 
vapaaehtoistoiminnan koulutusta sekä jalkautetaan järjes-
töagentin käsikirjaa (järjestö 2.0. Pirkanmaa).

Sakke-hanke tekee tätä kuntakierroksella 2019 
ja kartoittaa tarpeet jatkolle.

2019-2022 

Vapaaehtoistyöntekijöiden ja järjestötyöntekijöiden työhyvin-
vointiin ja jaksamiseen on kiinnitettävä huomiota.

Järjestöt itse vastaavat

2D 2019-2020

Järjestöystävällisen kunnan ja maakunnan seuranta aloitetaan. Sakke-hanke ja Pohjois-Savon Sosiaaliturvayh-
distys ry järjestökyselyn yhteydessä

Järjestökyselyt 2020 ja 2022
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Toimintalinja 3: Järjestöt näkyväksi osaksi  
hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämistä

Mitä, jos järjestöjä ja meitä järjestöihmisiä ei olisi? Mieti hetki omaa paik-
kakuntaasi ja kuvittele paikkakuntasi ilman tapahtumia, harrasteryhmiä, 
tienvarsien siivoojia tai matalan kynnyksen vertaistukea. Järjestöt ovat 
paikkakuntasi elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäjiä. Parhaiten tämä toimii, 
kun järjestöt ovat näkyvästi mukana suunnittelusta lähtien.

3A  Järjestöjen on oltava löydettävissä

Edistääkseen hyvinvointia ja elinvoimaa järjestöjen on oltava 
löydettävissä. Järjestöjen omien kotisivujen on oltava ajan tasalla.  
Löydettävyyttä edistämään on tehty järjestötietopalvelu, joka 
löytyy sivulta pohjoissavolaiset.fi. Järjestöjen tietoa kokoavien 
verkkoalustojen yhteistyötä on edistettävä.

3B  Järjestöillä on oltava selkeät keskusteluyhteydet ja 
vaikuttamiskanavat

Hyvinvointia ja elinvoimaa edistääkseen järjestöjen on oltava 
mukana suunnittelemassa toimintaa ja vaikuttamassa päätöksen-
tekoon. Tarvitaan yhteisiä ja tunnustettuja areenoita järjestöjen, 
kuntien ja maakunnan keskustelulle, jotta järjestöjen tuottama 
yleishyödyllinen toiminta, järjestöjen tuottamat palvelut sekä eri 
osapuolten odotukset kohtaavat toisensa.

Maakunnalliseen vaikuttamiseen on perustettu kaikille järjestöille 
avoin maakunnallinen järjestöyhteistyön ryhmä, Pohjois-Savon 
Jerry. Pohjois-Savon Jerry tekee ehdotuksen järjestöneuvoston, 
maakunnan virallisen järjestöjen yhteistyö- ja neuvottelutoimie-
limen kokoonpanosta. 

3C  Järjestöjen toiminnan ohjautuminen hyvinvointitiedon avulla 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tietoa on koottu alueelli-
seen sekä kuntien omiin hyvinvointikertomuksiin. Pohjois-Savon 
alueellisessa hyvinvointikertomuksessa järjestötoimintaa kuvataan 
osallistumisen aktiivisuutta kuvaavalla indikaattorilla eli osallistu-
misella esim. järjestöjen, yhteisöjen tai kerhojen toimintaan. (THL: 
Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus, FinSote).

Rinnalle tarvitaan järjestötoiminnan muutosta kuvaavia mitta-
reita erityisesti siitä, miten järjestöillä on toimintakykyä järjestää 
toimintaa ja miten kunnat tai maakunta järjestöjä tässä työssä 
tukevat. Järjestöystävällisen kunnan ja maakunnan kriteereistä voi 
muotoilla tällaista tietoa järjestötoiminnasta. 

Järjestöjen kehittämistoimintaa ja maakunnan avustuksia 
voidaan linjata alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
misen painopisteiden mukaisesti. Tämä vaatii sitä, että järjestöt 
tuntevat ja osallistuvat hyvinvointikertomuksen tekemiseen. 
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3D  Järjestöt näkyviin maakuntastrategiassa sekä palvelustrategiassa

Kolmannen sektorin tulee näkyä maakunnan strategisessa 
työssä. Selkeä rooli strategisessa suunnittelussa auttaa saamaan 
rahoitusta järjestöjen kehittämistoimintaan. Järjestöjen on hyvä 
olla itse määrittelemässä strategista rooliaan. Palvelustrategiassa 
näkyminen mahdollistaa järjestöille luontevan roolin olla mukana 
palveluketjuissa.

3E  Järjestöjen kehittämis- ja työllisyystoiminnan tuki

Järjestöjen hanketoimintaa kannattaa tukea, sillä hanketoi-
minnan avulla järjestöt lisäävät viihtyisyyttä, kehittävät uusia 
palvelumuotoja ja työllistävät. Kehittämisen ja työllistämisen 
esteitä tulisi purkaa. Pienten yhdistysten kehittämistoiminnan 
esteenä ovat usein ns. omarahoitusosuudet. Joitain avustusläh-
teitä voidaan käyttää tämän osuuden kattamiseen. Niiden löytä-
miseen tarvitaan apua, jota voivat antaa esimerkiksi kuntien 
järjestöyhteyshenkilöt.

Toinen pieniä yhdistyksiä helpottava toiminta on Suomen Kylät 
ry:n esiin tuoma ns. väliaikaisrahoitus. Rahoitusta tarvitaan kulu-
perusteisiin avustusmuotoihin, joissa jo toteutettuja toimin-
toja vastaan haetaan maksatuspäätökset. Kehittämistoiminta 
vaarantuu päätöksiä odottaessa ja kulujen juostessa.

Kunnissa sekä maakunnassa on oltava järjestökoordinaattoreita, 
joilla on yhteinen visio ja kokonaiskuva järjestöjen toiminnasta 
maakunnan alueella. Tällainen tieto auttaa kehittämistoiminnan 
suuntaamisessa esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
tarpeiden mukaan sekä varmistaa alueellisen tasa-arvoisuuden.

Järjestöjen roolia työllistäjinä sekä työllisyyttä edistävinä toimi-
joina on syytä tuoda näkyviin entistä paremmin. Järjestöjen 
keskinäisen kilpailun (esim. osatyökykyisten työllistämispalve-
luista) sijaan, on syytä saada järjestöjen välille osaamisen kehittä-
miseen sekä palvelujen markkinointiin yhteistyötä.
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TAVOITE TOIMENPIDE KUKA TEKEE? SEURANTAMITTARI

3A 2019-2020

Järjestöjen näkyvyys lisääntyy järjestöjen tuodessa tietonsa yhteisiin 
verkkoalustoihin, ilmoittaessaan tapahtumista.

Järjestöt itse tuovat tietonsa omille 
kotisivuille, kuntien kotisivuille sekä 
pohjoissavolaiset.fi -järjestötietopal-
veluun.

Järjestötietopalvelun arviointi 2020

Vuoden 2020 aikana 250 yhdistystä 
ilmoittaa aktiivisesti toiminnastaan.

Järjestökysely 2022

Järjestöjen viestintäkanavissa yhteiset 
alustat nostavat osuuttaan.

2021-2020

Verkkoalustojen yhteistyötä lisätään ja rajapinnat rakennetaan alustojen 
välille.

Verkkoalustojen kehittäjät yhdessä

3B 2019-2022

Järjestöjen ja kunnan viranhaltijoilla ja päättäjillä on yhteisiä foorumeja 
vuoropuhelulle: järjestöjen yhteistyöfoorumit, kunnan työryhmät esim. 
hyte-työryhmä.

Järjestöyhteyshenkilöt ja järjestöjen 
aktiivit yhdessä

Järjestöneuvosto ja Pohjois-Savon 
Jerry edistävät paikallista yhteistyötä.

Järjestöstrategian päivitys 2022

Järjestöystävällinen kunta ja maakunta 
-kriteerit ja niiden muutos

 ₋ Kunnan kokoamat järjestöfoorumit
 ₋ Kunnan tiedotustoiminta
 ₋ Järjestöjen mahdollisuus vaikuttaa ja 

osallistua
Järjestökysely 2022

Järjestöjen roolin kehittyminen lähide-
mokratian edistämisessä

2019-2022

Järjestöjen yhteistyön foorumi on kunnan tunnustettu kumppani. Tieto 
siitä löytyy esim. kunnan kotisivulta.

Järjestöyhteyshenkilöt kunnissa

2019-2020

Käynnistetään ja edelleen kehitetään kaikille järjestöille avointa ja 
toimialasektorit ylittävää maakunnallista järjestöyhteistyön ryhmää, 
Pohjois-Savon Jerryä, ja sen edustuksellista neuvottelu- ja yhteistyötoi-
mielintä Järjestöneuvostoa

Järjestöneuvosto 2019-2020 

Pohjois-Savon Jerryn jäsenjärjestöt

2019-2020

Kuntaliiton julkaisema ”Maakunta järjestöjen kumppanina” -opasta ja 
sen menetelmiä jalkautetaan järjestö- ja asukasosallisuuden tueksi.

Sakke-hanke toteuttaa tätä kunta-
kierroksellaan 
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3C 2019-2020

Kuntien hyte-työryhmissä oltava järjestöedustajia. Kuntien järjestöyhte-
yshenkilöiden sekä hyte-koordinaattoreiden yhteistyö järjestöjen kanssa 
asukkaiden hyvinvoinnin kehittämiseksi

Hyte-koordinaattorit

Kuntien järjestöyhteyshenkilöt

Järjestöt

Järjestöstrategian päivitys 2022

Järjestöystävällinen kunta ja maakunta 
-kriteerit ja niiden muutos

Alueellisen hyvinvointikertomuksen 
sisältö

Aktiivinen osallistuminen järjestö, ker-
ho-, ja muiden yhteisöjen toimintaan ja 
sen muutos

Järjestöjen toiminta ja kehittämistoimin-
ta eri hyvinvoinnin painopisteissä.

2019-2020

Alueellisessa hyvinvointikertomuksessa kuvaus yleishyödyllisestä jär-
jestölähtöisestä toiminnasta. (vrt. 1B). Maakuntauudistuksen edetessä 
selvitettävä, onko järjestötoiminta avustettavissa hyvinvointitiedosta 
lähtevien linjausten perusteella.

Järjestöedustajat hyte-kertomuksen 
tekemisen ryhmässä.

2020-2022

Järjestötoiminnan mahdollistaminen kunnissa ja maakunnassa osaksi 
hyte-indikaattoreita ja alueellista hyvinvointikertomusta

Järjestöneuvosto työstää järjestö-
toiminnan indikaattorit, edustaja alu-
eellisessa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen työryhmässä.

3D Kolmas sektori ja sen toiminta näkyviin maakunta- ja kuntastrategioissa Järjestöneuvosto Järjestöstrategian päivitys 2022 

Maininnat kolmannesta sektorista tai 
järjestöistä maakuntastrategiassa.

3E 2019-2022

Tuetaan järjestöjen kehittämistyötä oman asuinalueen tai kohderyhmän 
palvelujen kehittämiseksi.

Kootaan tietoa avustuksista, joilla voidaan kattaa omavastuuosuuksia.

Selvitetään kuntien mahdollisuudet välirahoitusmallin käyttöön ottoon.

Järjestötietopalvelu toimii kehittä-
mistoimintaan liittyvän tiedonkeruun 
välineenä. 

Järjestötietopalvelun arviointi 2020

 ₋ kehittämissisältöjen kehittyminen

2019

Kuntien järjestöyhteyshenkilöiden yhteistyöverkosto, jossa kootaan 
yhteistä kuvaa maakunnassa toimivista järjestöistä

Järjestöyhteyshenkilöt kunnissa

Sakke-hanke avustaa liikkeelle laitta-
misessa

Tieto verkoston syntymisestä ja kokoon-
tumisista

2019-2022

Tuetaan järjestöjä työllistämistoiminnassa Välityömarkkinoiden kehittämispäivät Tieto kehittämispäivien toteutumisesta
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Strategian toteutus
Pohjois-Savon järjestöstrategiatyö starttasi syksyllä 2017 kuntakierroksella, jolloin osallistu-
neilta yhdistyksiltä koottiin ideoita järjestöjen toimintakyvyn parantamiseksi, järjestöjen välisen 
yhteistyön kehittämiseksi sekä kunta-järjestöyhteistyön kehittämiseksi. Järjestöiltoja järjestet-
tiin 20 kappaletta. Niihin osallistui 460 henkilö ja ideoita, ajatuksia ja toimenpide-ehdotuksia 
jätettiin 320 kappaletta.

Helmikuussa 2018 järjestettiin kolme keskustelutilaisuutta järjestöjen maakunnallisesta yhteis-
työstä. Tilaisuuksiin osallistui 91 henkilöä. Tilaisuuksissa koottiin ajatuksia hyvästä ja toimivasta 
järjestöyhteistyön toimintamallista. Näistä materiaaleista koottiin Hyväntuottajat Pohjois-Sa-
vossa - esikatsaus kohti Pohjois-Savon järjestöstrategiaa kesällä 2018. Taustamateriaaleina 
toimivat lisäksi Pohjois-Savon Järjestökyselyt 2016 ja 2018.

Huhtikuussa ja syksyllä 2018 kokoontui valmisteleva järjestöyhteistyön ryhmä, Pohjois-Savon 
Jerry suunnittelemaan maakunnallista järjestöyhteistyön rakennetta. Työskentelyssä linjattiin 
samalla strategian tekemistä ja rakennettiin yhdessä strategiaseinä. Strategiaseinää täydennet-
tiin syksyn aikana kolmessa Sakke-hankkeen omassa järjestölauantaitilaisuudessa, kahdessa 
omassa kumppanuuspöytä kick off -tilaisuudessa, kolmessa kumppanin järjestämässä yhdis-
tysillassa, sekä neljässä yhteistyökumppanin järjestämässä tilaisuudessa. Kommentteja saatiin 
lopulta koottua 89 kappaletta.

Järjestöstrategia koottiin näistä elementeistä ja luonnos asetettiin lausunnoille helmikuussa 
2019. Lausunnon ovat antaneet 11 järjestöä ja organisaatiota. Strategian tekemiseen eri 
vaiheissa osallistuneet löydät Strategian taustamateriaaleista sivulta: http://www.pssotu.fi/
ohjelma.html
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Strategiaseinän työstöä syksyllä 2018
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