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Hyvinvointikertomusten ja –suunnitelmien
aineisto järjestöyhteistyön näkökulmasta
• Aineistona yhteensä 20 dokumenttia, joista yksi seudullinen (3 kuntaa)
• Analyysi kohdistuu sekä kertomus- että suunnitelmaosiin
järjestöyhteistyö –näkökulman osalta
• Hyvinvointisuunnitelmat olivat pääosin taulukkomuotoisia ja siltä osin
paikoitellen sisällöllisesti niukkoja.
• Järjestöyhteistyöhön liittyvät asiat tulevat usein
hyvinvointisuunnitelmien tavoitteissa ja toimenpiteissä esille
konkreettisemmin.
• Visiossa, arvoissa tai kertomuksissa järjestöyhteistyöhön liittyviä asioita
sanoitetaan yleisellä tasolla.

Jaottelu järjestöyhteistyö -analyysissa
• Jaottelun perusteena on käytetty ”järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa” –teesejä (6),
tämän lisäksi niitä on tarkennettu ”alateeseillä”
• Kirjaukset, jotka eivät sopineet teesien alle, on lisätty kohtaan ”muut”

Teesit ja alateesit
•

Kunta tunnistaa ja tunnustaa järjestöt tasavertaisina kumppaneina
–
–
–
–
–

•

Nimeää järjestöyhdyshenkilön
–
–

•

Maksuttomien tilojen tarjoaminen (kohderyhmälle järjestettävään toimintaan liittyen) on mainittu
Tilojen tarjoaminen (kohderyhmälle järjestettävään toimintaan liittyen) on mainittu

Maksaa järjestöavustuksia
–
–

•

(Kohderyhmään liittyvien) järjestöjen kutsuminen koolle tai jokin yhteistyörakenne on mainittu
Järjestöjen osallistaminen tai kuuleminen on mainittu

Tarjoaa järjestöjen käyttöön maksuttomia tiloja
–
–

•

Järjestöyhdyshenkilön nimeäminen tai olemassa olo on mainittu
Järjestöyhteistyötä tekevä toimiala tai virkamies on mainittu

Kutsuu järjestöt säännöllisesti koolle
–
–

•

Järjestöjä on tunnistettu yhteistyökumppaneina toimialoittain
Järjestöjä on tunnistettu yhteistyökumppaneina nimeltä
Järjestöjen toimintamuotoja on tunnistettu nimeltä
Käytännöt järjestöjen kanssa toimimiseen on kirjattu (tai tullaan kirjaamaan) yhteen asiakirjaan
Yhteistyösopimus, kumppanuussopimus tai ostopalvelusopimus järjestön kanssa on mainittu

Järjestöavustusten maksaminen (kohderyhmälle järjestettävään toimintaan liittyen) on mainittu
Järjestöavustusten summia (kohderyhmälle järjestettävään toimintaan liittyen) on mainittu

Viestii järjestötoiminnasta asukkaille
–
–

Kunnan rooli järjestötoiminnasta viestimisessä on mainittu
Ihimiset.fi-palvelun käyttäminen järjestötoiminnasta viestimisessä on mainittu

Muut
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke yhteistyökumppanina on mainittu
Järjestöt ovat mukana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Järjestöt ovat mukana osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämisessä
Järjestöt ovat mukana työllisyyden edistämisessä
Järjestöt ovat mukana kuntakuvan, viihtyisyyden ja/tai matkailun edistämisessä
Järjestöt ovat mukana turvallisuuden edistämisessä
Järjestöt ovat mukana kunnan kehittämistyössä
Järjestöt tarjoavat harrastustoimintaa kuntalaisille
Järjestöt tuottavat palveluja kohderyhmälle
Järjestöjen rooli kokemustiedon tuottajana on mainittu
Yhdistysagentit yhteistyökumppaneina mainittu

Teema 11: Järjestöyhteistyö
Näkyy hyvin
• Järjestöt hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä
• Järjestöt osallisuuden ja
yhteisöllisyyden edistämisessä
• Järjestöt kunnan kehittämistyössä
• Järjestöt tarjoavat
harrastustoimintaa
• Järjestöjä yhteistyökumppaneina
toimialoittain

Näkyy kohtalaisesti
• Järjestöjä yhteistyökumppaneina
nimeltä
• Järjestöjen toimintamuotoja nimeltä
• Järjestöjen kutsuminen
koolle/yhteistyörakenne
• Järjestöjen osallistaminen tai
kuuleminen
• Järjestöavustusten maksaminen
• Järjestöt tuottavat palveluja

Näkyy vähän tai ei ollenkaan
• Järjestöyhteistyön kirjatut käytännöt
• Sopimukset järjestöjen kanssa
• Järjestöyhdyshenkilö/Yhteistyötä
tekevä toimiala tai virkamies
• Maksuttomien tilojen
tarjoaminen/Tilojen tarjoaminen
• Järjestöavustusten summia
• Kunnan rooli järjestötoiminnasta
viestimisessä/Ihimiset.fi-palvelu
• Järjestöt työllisyyden edistämisessä
• Järjestöt kuntakuvan, viihtyisyyden
ja/tai matkailun edistämisessä
• Järjestöt turvallisuuden edistäjinä
• Järjestöt kokemustiedon tuottajina
• Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne
–hanke/yhdistysagentit

Kaikki ikäryhmät: teesit
Kirjausten määrä kuntien hyvinvointisuunnitelmissa ja –
kertomuksissa (yli 5 kirjausta)
14
12
10
8
6
4
2
0
Järjestöjä on tunnistettu yhteistyökumppaneina toimialoittain
(Kohderyhmään liittyvien) järjestöjen kutsuminen koolle tai jokin yhteistyörakenne on mainittu
Järjestöavustusten maksaminen (kohderyhmälle järjestettävään toimintaan liittyen) on mainittu
Järjestöjen osallistaminen tai kuuleminen on mainittu

Järjestöjen toimintamuotoja on tunnistettu nimeltä
Kunnan rooli järjestötoiminnasta viestimisessä on mainittu

Kaikki ikäryhmät: muut
25

Kirjausten määrä kuntien hyvinvointisuunnitelmissa ja –kertomuksissa (yli
5 kirjausta)

20

15

10

5

0
Järjestöt ovat mukana osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämisessä
Järjestöt ovat mukana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Järjestöt ovat mukana kunnan kehittämistyössä
Järjestöt tarjoavat harrastustoimintaa kuntalaisille
Järjestöt tuottavat palveluja kohderyhmälle
Järjestöt ovat mukana turvallisuuden edistämisessä

Lapset ja lapsiperheet
16

Kirjausten määrä kuntien hyvinvointisuunnitelmissa ja –
kertomuksissa (yli 5 kirjausta)

14
12
10
8
6
4
2
0

Järjestöt ovat mukana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Järjestöjen toimintamuotoja on tunnistettu nimeltä
Järjestöt ovat mukana kunnan kehittämistyössä
Järjestöjä on tunnistettu yhteistyökumppaneina nimeltä
Järjestöt tarjoavat harrastustoimintaa kuntalaisille

Nuoret
Kirjausten määrä kuntien hyvinvointisuunnitelmissa ja –
kertomuksissa (yli 5 kirjausta)
14
12
10
8
6
4
2
0
Järjestöt ovat mukana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Järjestöjä on tunnistettu yhteistyökumppaneina nimeltä
Järjestöt tarjoavat harrastustoimintaa kuntalaisille

Työikäiset
8
7
6
5

4
3
2
1
0
Järjestöjen toimintamuotoja on tunnistettu nimeltä
Järjestöt ovat mukana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Järjestöjä on tunnistettu yhteistyökumppaneina nimeltä
Järjestöt tarjoavat harrastustoimintaa kuntalaisille

Ikäihmiset
16

Kirjausten määrä kuntien hyvinvointisuunnitelmissa ja –
kertomuksissa (yli 5 kirjausta)

14
12
10
8
6
4
2
0
Järjestöt ovat mukana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Järjestöt ovat mukana kunnan kehittämistyössä
Järjestöjen toimintamuotoja on tunnistettu nimeltä

Kehittämisehdotukset järjestöyhteistyön kirjauksiin liittyen
Rakenteet

Toimintaedellytykset

• Järjestöyhdyshenkilö/
yhteistyötä tekevä toimiala
tai virkamies
• Järjestöyhteistyön kirjatut
käytännöt
• Sopimukset järjestöjen
kanssa

• Järjestöavustusten
maksaminen
• Järjestöavustusten summia
• Maksuttomien tilojen
tarjoaminen/Tilojen
tarjoaminen
• Kunnan rooli
järjestötoiminnasta
viestimisessä/Ihimiset.fipalvelu
Lisätietoja:
Helena Liimatainen, etunimi.sukunimi@ppsotu.fi, 044 0190 476
Anna Katajala, etunimi.sukunimi@ppsotu.fi, 044 0190 403
Anni Rekilä, etunimi.sukunimi@ppsotu.fi, 044 0190 479

Järjestöjen roolit
• Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä
• Osallisuuden ja
yhteisöllisyyden
edistämisessä
• Kokemustiedon tuottajina
• Kunnan kehittämistyössä
• Työllisyyden edistämisessä
• Kuntakuvan, viihtyisyyden
ja/tai matkailun
edistämisessä

