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Kutsu järjestöjen näkökulmaa esiin 
tuovaan työpajaan kuntien ja 
kansalaisyhteiskunnan välisestä yhteistyöstä ja sen 
tulevaisuudesta  
 

Tervetuloa osallistumaan Vapaa!-Fri! –hankkeen työpajaan! 

 

Milloin? Tiistaina 14.9.2021 klo 13-15 

Missä? Teams 

Ilmoittautuminen: Lähetä viesti ilmoittautumisestasi osoitteeseen sini.lahdenpera@gov.fi 

viimeistään keskiviikkona 8.9.2021.  

Tilaisuuteen mahtuu enintään 50 osallistujaa. Toivomme osallistujia eri puolilta Suomea. Jos 

tapahtuma tulee täyteen, osallistujat pyritään valitsemaan niin, että osallistujajoukko on 

mahdollisimman monipuolinen alueellisen kattavuuden osalta.  

Mistä on kyse? Vapaa!-Fri! -hanke on oikeusministeriössä koordinoitavana oleva kaksivuotinen 
hanke vapaaehtoistoiminnan aseman edistämiseksi ikääntyvässä yhteiskunnassa 
(https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM011:00/2021). 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 mahdollistavaksi elementiksi. Toisaalta 
kansalaisyhteiskunnan toiminta on jokaisen kunnan menestystekijä ja kuntalaisten hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen voimavara. 

Hanke on alkanut sidosryhmien haastatteluilla, 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-kansalaisyhteiskuntayhteistyössä on kunnissa vielä kehittämisen varaa ja julkisen 
sektorin tulisikin tulevaisuudessa panostaa erilaisiin kumppanuuksiin kansalaisyhteiskunnan 
kanssa.  
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Vapaa! –Fri! –hanke tulee käynnistämään syksyllä 2021 kunnille suunnatun 

vapaaehtoistoiminnan klinikkatyön, jossa hanke tarjoaa pilottikunnille ympäri Suomea 

suunnittelu- ja ideointiapua yhteistyön syventämiseksi alueensa kansalaisyhteiskunnan kanssa. 

Syyskuun työpajassa saatua tietoa tullaan hyödyntämään kuntapilottien suunnittelemisessa 

sekä laajemmin myös hankkeen loppuraportissa ja sen sisältämissä suosituksissa.  

Mistä keskustellaan ja keskustelun tavoite? Oikeusministeriö järjestää yhteistyössä 

Diakonnissalaitoksen Kanssalan kanssa työpajan järjestöjen näkökulman selvittämiseksi kunta-

kansalaisyhteiskuntayhteistyön tilaan ja tulevaisuudennäkymiin liittyen. Työpajassa 

pureudutaan kunta-kansalaisyhteiskuntayhteistyön tilaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa. 

Työpaja toteutetaan Teams-yhteydellä, työpajassa käytetään Howspace työkalua ja 

työskennellään pienryhmissä. 

Ketä toivotaan paikalle? Kutsumme paikalle järjestöjen ja vapaan kansalaistoiminnan 

edustajia ja erityisesti sinut, joka haluaisit päästä kertomaan näkemyksiäsi mainitusta aiheesta 

ja osallistua ideoimaan, miltä aito yhteistyö kunnan ja kansalaisyhteiskunnan välillä voisi 

tulevaisuudessa näyttää.  

Tule siis mukaan jakamaan omia kokemuksiasi, ilmiantamaan jo olemassa olevia hyviä 

yhteistyön käytäntöjä sekä ideoimaan tulevaisuudensuunnitelmia! 

Fasilitaattorit ja lisätietoja: Hankepäällikkö Sini Lahdenperä, sini.lahdenpera@gov.fi, puh. 

02951 50013, Projektipäällikkö Kanssala 

Saara Simonen, saara.simonen@hdl.fi  

 

 

 

 

  

  

  
  

         
 

  
         

 


