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Kutsu
2.6.2021

VN/3215/2021
VN/3215/2021-OM-6

Työpaja kunta-kansalaisyhteiskuntayhteistyön
kehittämisestä
Aika: torstaina 17.6.2021 klo 13-15
Paikka: Teams
Ilmoittautuminen: Lähetä tieto ilmoittautumisestasi osoitteeseen sini.lahdenpera@om.fi viimeistään tiistaina
15.6.2021. Mukaan mahtuu 30 osallistujaa.
Lisätietoja: Sini Lahdenperä, sini.lahdenpera@om.fi, puh. 02951 50013

Tavoite: Vapaa! –Fri! –hanke järjestää työpajan kuntien osallisuuden, hyvinvoinnin sekä järjestöyhteistyön
teemoista vastaaville henkilöille. Työpajassa kerrotaan Vapaa! –Fri! –hankkeen sidosryhmähaastatteluiden
tuloksista ja hankkeen jatkotyöstä. Lisäksi työpajaosuudessa keskustellaan kunta-kansalaisyhteiskuntayhteistyön
tilasta kunnissa, sekä siitä, minkälaista tukea ja tietoa kuntien osallisuus- hyvinvointi- ja järjestövastaavat
kaipaisivat työnsä tueksi, jotta kunta-kansalaisyhteiskuntayhteistyötä voitaisiin omassa kunnassa kehittää.
Vapaa! –Fri! –hanke tulee käynnistämään syksyllä 2021 ns. hankeklinikkatyön kuntakansalaisyhteiskuntayhteistyön kehittämiseksi. Hanke tulee tarjoamaan suunnittelu- ja ideointiapua valituille
pilottikunnille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään ja syventämään yhteistyötä alueensa kansalaisyhteiskunnan
kanssa (järjestöt, kylät, seurakunta, kuntalaiset). Kesäkuun työpajassa saatua tietoa tullaan hyödyntämään
kuntapilottien suunnittelemisessa sekä laajemmin myös hankkeen loppuraportissa ja sen sisältämissä
suosituksissa.

Tausta: Vapaa! – Fri! -hanke on oikeusministeriössä koordinoitavana oleva kaksivuotinen hanke
vapaaehtoistoiminnan aseman edistämiseksi ikääntyvässä yhteiskunnassa
(https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM011:00/2021). Hanke toteuttaa sosiaali- ja terveysministeriön
koordinoimaa kansallista ikäohjelmaa 2030 sekä oikeusministeriön hallinnoiman kansallisen demokratiaohjelman
2030 tavoitteita ihmisten osallisuuden edistämisestä ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten kehittämisestä.
Vapaa! - Fri! –hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää vapaaehtoistoiminnan asemaa keskittymällä paikallistasolla
tapahtuvaan kunnan ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä tukevien rakenteiden ja mallien tunnistamiseen ja
levittämiseen. Kunnan ja kansalaisyhteiskunnan välinen yhteistyö on tunnistettu hankkeessa keskeiseksi
kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä ja tätä kautta myös vapaaehtoistoimintaa mahdollistavaksi elementiksi.
Toisaalta kansalaisyhteiskunnan toiminta on myös jokaisen kunnan menestystekijä ja kuntalaisten hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen voimavara.
Hankkeen alussa on toteutettu sidosryhmien haastattelut, joissa kunnan rooli vapaaehtoistoiminnan
mahdollistajana nousi esiin merkittävänä tekijänä. Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on kunnan
lakisääteinen tehtävä ja parhaimmillaan tehtävää toteutetaan monipuolisesti kunnan eri sektoreilla ja yhteistyössä
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Toisaalta nähtiin, että kunta-järjestö –yhteistyössä on kunnissa vielä
kehittämisen varaa ja erityisesti järjestösektorin rahoituksen vähentyessä, tulisi julkisen sektorin panostaa erilaisiin
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kumppanuuksiin kansalaisyhteiskunnan kanssa. Esiin tuli myös, että hyvinvointiteemat jakautuvat kunnassa usein
monelle eri sektorille, jotka toimivat itsenäisesti. Eri sektoreilla voi olla omat erilliset käytännöt liittyen hyvinvoinnin
edistämiseen sekä mahdolliseen yhteistyöhön kansalaisyhteiskunnan kanssa. Kuntien osallisuuden, hyvinvoinnin
ja järjestöyhteistyön teemojen kanssa toimivien henkilöiden rooli nähtiin keskeiseksi kuntien järjestö- ja
kansalaisyhteiskuntayhteistyön kehittämisessä.
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