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Keskisuomalaiset järjestöt 

Keski-Suomessa toimii noin 5300 järjestöä. Järjestöjä on suuria ja pieniä, paikallisesti yh-
dellä kylällä, koko maakunnassa tai valtakunnallisesti toimivia. Suurin osa keskisuomalai-
sista järjestöistä mahdollistaa vapaaehtoisvoimin mm. harrastustoimintaa, sosiaalista 
kanssakäymistä ja yhteisten asioiden edistämistä. Keski-Suomen järjestökartoituksen poh-
jalta voidaan arvioida, että keskisuomalaisissa ihmisten hyvinvointia edistävissä järjes-
töissä on yhteensä arviolta 100 000 vapaaehtoista.  

Iso osa järjestöjen toiminnasta on sellaista vertaistukea sekä asiantuntijuuteen perustuvaa 
edunvalvontaa, neuvontaa, ohjausta ja tukea, että sen koordinointi ja toteutus edellyttä-
vät myös palkattujen ammattilaisten työtä.  

Kuvio: Yhdistysten määrä kunnittain Keski-Suomessa (PRH 2/2018). 

Keskisuomalaiset sosiaali- ja terveysjärjestöt  

Keski-Suomessa on noin 550 sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistystä (=sotejärjestöt). Piiritoimijoita on 11 ja valtakun-
nallisten liittojen aluetoimistoja seitsemän. Keskisuomalaisista sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistyksistä suurin osa 
(145) on ikääntyneiden parissa toimivia, monialajärjestöjä on 102, sairaus- ja vammaisjärjestöjä 94, lapsi- ja perhetyön 
järjestöjä 86 sekä yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöjä 63. Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön järjestöjä on 
34, nuorisoalan järjestöjä 9, pelastusalan vapaaehtoisjärjestöjä 9 ja omaisjärjestöjä 6. Työllisyyden edistämisen parissa 
toimii lisäksi kymmeniä (arviolta noin 30) järjestöjä ja säätiöitä, jotka tarjoavat usein hankerahalla mm. työpajatoimintaa 
ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä työkokeilu-, palkkatuki- ja oppisopimuspaikkoja. Koko järjestölähtöisen yleishyödylli-
sen kentän toimintamahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa riippuvat merkittävästi tämän paikallistason elinvoimaisuu-
desta.  Lähde: SOSTEn jäsenjärjestöjen paikallisyhdistykset sekä hankkeen yhteistyökumppaneilta kerätty tieto. 

Keskisuomalaisista ikääntyneiden yhdistyksistä suurin osa on valtakunnallisen Eläkeliiton ja Eläkkeensaajien keskusliiton 
paikallisyhdistyksiä. Eläkeliiton Keski-Suomen piirissä jäseniä on noin 7800 ja yhdistyksiä 31. Eläkkeensaajien keskusliiton 
paikallisyhdistyksiä on Keski-Suomessa yhteensä 31.  

Monialajärjestöissä on eniten paikallisia maa- ja kotitalousnaisten sekä pienviljelijöiden yhdistyksiä ja SPR:n paikallisyh-
distyksiä. Potilas- ja vammaisjärjestöt toimivat oman substanssinsa (esimerkiksi adhd, aivohalvaus, allergiat, astma, ke-
hitysvammat, keliakia, kuulovammat, psoriasis, diabetes, reuma, sydänsairaudet, syöpä jne) erityisasiantuntijoina. Ne 
tarjoavat eri sairauksiin ja vammoihin liittyvää vertaistukea, asiantuntijuutta, koulutusta ja sopeutumisvalmennusta sekä 
sairastuneille ja heidän perheilleen että ammattilaisille.  

Maakunnassa on kolmen valtakunnallisen lapsi- ja perhetyön järjestön keskustoimistot. Perhehoitoliitto ry on perhehoi-
don asiantuntijajärjestö, joka tukee perhehoitajia ja heidän alueyhdistyksiään sekä kehittää perhehoitoa ja tiedottaa per-
hehoidosta. Pesäpuu ry toimii lastensuojelun asiakkaina olevien lasten aseman parantamiseksi sekä lasten osallisuuden 
vahvistamiseksi. Suomen monikkoperheet ry Suomen Monikkoperheet ry tarjoaa vertaistukea, vaikuttamista ja tietoa 
kaksoset, kolmoset tai neloset saaneiden perheiden tueksi.  

Muut lasten ja perheiden parissa maakunnassa toimivista yhdistyksistä ovat Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallis-
yhdistyksiä, joita on lähes 45. Suomen vanhempainliiton paikallistoimijoita on yhteensä 36. Pelastakaa lapset ry:n paikal-
listoimistoja on kolme ja SOS-lapsikylän sekä Yhden vanhemman perheiden liiton toimijoita kumpaakin yksi.  

Yleisen hyvinvoinnin ja terveyden parissa työskentelevät yhdistykset ovat voittopuolisesti Marttaliiton paikallisyhdistyk-
siä, joita on maakunnassa 60. Muut tähän luokkaan kuuluvat toimijat ovat SETA sekä valtakunnallisesti toimiva Suomen 
nuoret lesket. Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön järjestöt tukevat jäseniään mm. vertaistuen keinoin. Tällaisia 
toimijoita ovat mielenterveysseurat, A-killat ja raittiusseurat.  
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Työllisyyden edistämisen parissa toimivia järjestöjä ja säätiöitä on Sosten jäsenjärjestöissä noin kuusi, mutta maakun-
nassa niitä on kaikkiaan noin 30. Ne tarjoavat jäsenilleen monenlaista työllistymiseen liittyvää tukea sekä harjoittavat 
erityisesti hankevaroin työllistämistoimintaa (kuntouttava työtoiminta, työkokeilut, palkkatukityö, oppisopimukset).  

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki, KYT ry, on 69 jäsenyhteisön muodostama maakunnallinen järjestö. KYT on kansalaistoi-
minnan ja sitä edistävien yhteisöjen kehittäjä, jonka tehtävänä on vahvistaa yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaedelly-
tyksiä. KYT:n tavoitteena on lisätä yhteistoiminta kolmannen sektorin eri toimijoiden kesken sekä verkostoitumista julki-
sen sektorin, yrityssektorin ja kolmannen sektorin välillä.  

 

 

Kuvio: Keski-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestökenttä (luvut osin arvioita) 

 

 

Lisää tietoa keskisuomalaisesta järjestökentästä on mm. Keski-Suomen järjestökartoituksessa (2018).  
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta  

1. Yleishyödyllinen toiminta  

Sote-järjestöjen yleishyödyllinen toiminta on perinteistä yhdistystoimintaa.  Toiminnan pääasialliset tukijat ja yhteistyö-
kumppanit ovat nykyisellään kunnat. Keski-Suomen järjestökartoituksen (2018) mukaan hieman yli puolet järjestöistä sai 
vuonna 2017 kunta-avustusta tai muuta taloudellista tukea kunnalta tai kunnilta. Maakunnassa halutaan turvata tämän 
hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta edistävän toiminnan jatkuvuus, minkä takia toimintaedellytykset varmistetaan 
jatkossakin joko maakunnan tai kuntien toiminta-avustuksin. Sote-järjestöjen toiminta-avustuksista saatava tieto on ha-
jallaan, eikä sitä kerätä systemaattisesti, minkä vuoksi tätä tiedonkeruuta kehitetään mm. kuntien ja maakunnan hyte- ja 
järjestöyhdyshenkilöiden kanssa. Melkein kaikki Keski-Suomen kunnat myöntävät myös tiloja yleishyödyllisten järjestöjen 
käyttöön maksutta.  Tilat ovat yleishyödyllisen toiminnan kannalta merkittäviä, ja maakunnan sekä kuntien tilat ovat jat-
kossakin veloituksetta järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan käytössä. Kunnissa ja maakunnassa varmistetaan järjestöjen 
kanssa tehtävälle yhteistyölle rakenteet ja toimintatavat, sillä ne luovat pohjan suunnitelmalliselle ja pitkäjänteiselle 
kumppanuudelle. Lisätietoja järjestöpositiivinen kunta on hyvinvoinnin voittaja! -tarkistuslistasta.  

2. Järjestölähtöinen auttamistyö 

Järjestölähtöinen auttamistyö on toimintaa, jossa toimitaan nykyisin kunnan ja/ tai kuntayhtymän vastuulla olevan pal-
velu- tai hoitoketjun jatkona tai rinnalla tai matalan kynnyksen paikkana. Toiminta edellyttää sekä vapaaehtoisten ja ver-
taisten että ammattilaisten toimimista yhdessä. Näitä toimintoja ei ole pidetty julkisten palveluiden ydinalueeseen kuu-
luvana eikä niiden ole myöskään katsottu olevan markkinoilla tuotettavaa palvelua. Toiminnan rahoitus perustuu tällä 
hetkellä sekä veikkausvoittovaroihin (eli STEAn avustuksiin, aikaisemmin Raha-automaattiyhdistys RAY) että kuntien 
avustuksiin. Merkittäviä järjestölähtöisiä auttamistyön muotoja ovat mm. mielenterveyskuntoutujien klubitalot ja kriisi-
keskukset. 
 
STEAn avustusten lisäksi toiminnan turvaaminen edellyttää kuntien ja maakuntien yhteistyötä ja tukea, koska STEA saat-
taa edellyttää ns. vastinparirahaa avustustensa rinnalle. Vuonna 2018 STEAn avustusrahaa tuli Keski-Suomeen 7,25 mil-
joonaa euroa. Maakunnan ja kuntien kesken tehdään jatkossa linjaus ja vastuunjako näiden toimintojen avustuksista ja 
toiminnan turvaamisesta. Maakunnan ja järjestöjen kanssa linjataan yhdessä, mitkä näistä toiminnoista on edelleen sekä 
maakunnan ja kuntien että asukkaiden intressien vuoksi tärkeää säilyttää yleishyödyllisinä. Maakuntaan perustetaan asi-
antuntijaelin, joka valtuustokausittain arvioi mahdollisia väitteitä järjestöavustusten vähäistä suuremman kilpailuhaitan 
aiheuttamisesta.  

3. Palvelutuotanto   

Sosiaali- ja terveysjärjestöt tuottavat kansalaistoiminnan lisäksi yleishyödyllisiä palveluita, markkinaehtoisia palveluita ja 
lakisääteisiä palveluita. Monen järjestön ainutlaatuisuus perustuu palvelutuotannon, yleishyödyllisen toiminnan ja järjes-
tölähtöisen, julkisesti rahoitetun toiminnan yhdistelmästä.   

SOSTE kartoitti järjestöjen palvelutoimintaa (elokuu 2017). Selvityksen lähteenä käytettiin Valviran yksityisten sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen Valveri-rekisteriä. Tarkastelussa ei ole mukana järjestöjen yhtiöitettyä palvelutoimintaa.  
Selvityksen mukaan koko maassa sosiaali- ja terveyspalveluja tuotti 1 029 järjestöä. Keski-Suomessa oli noin 60 sote-
palveluja tuottavaa järjestöä. Näistä terveyspalveluja tuotti 17 ja sosiaalipalveluita 45 toimijaa.  Sosiaalipalveluista mää-
rällisesti eniten tuotettiin päivätoimintaa sekä ympärivuorokautista ja ei-ympärivuorokautista asumispalvelua. Keski-Suo-
messa järjestöjen palvelutuotanto on mm. vammaisten, kehitysvammaisten ja vanhusten sekä päihde- ja mielenterveys-
kuntoutujien päivätoimintaa ja kotipalvelua sekä tehostettua palveluasumista, kuntouttavaa työtoimintaa, vanhusten 
palveluasumista, päiväkoteja, ensisuojia ja selviämisasemia, lapsiperheiden perhetyötä, avomuotoista päihdekuntou-
tusta, lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvontaa sekä työ- ja toimintakeskustoimintaa. 

Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen  
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki, Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke (STEA) 
anne.astikainen@kyt.fi; 050 344 0429  
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