
Keskisuomalaiset järjestöt alueellisessa 
hyvinvointiohjelmassa

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä 20.11.2019 



Taustatietoa 

▪ Diojen sisältö on tuotettu järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän toimijoiden yhteistyönä. 

▪ Eri toimialojen edustajat ovat koonneet tietoa oman toimialansa järjestöistä. 

▪ Tietoja on koottu yhteen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydässä 20.11.2019. 

▪ Järjestöjen toiminnasta läheskään kaikilta osin ei ole tarkkoja tai vertailukelpoisia lukuja. 

▪ Näihin dioihin on koottu keskisuomalaisen järjestötoiminnan yleiskuvaa. Tietyn substanssin osalta 

tietoja on vain joko esimerkin omaisesti tai siltä osin kuin sillä on myös laajempaa merkitystä. 



Keski-Suomessa on yhteensä noin 5300 eri toimialoilla toimivaa järjestöä (yhdistykset, 

seurat, järjestöt). Toimialoittain jakauma on seuraava (luvut pyöristettyjä, lähde PRH): 

▪ vapaa-aika (sis. nuorisoyhdistykset) 750

▪ kulttuuri 750

▪ sosiaali- ja terveysala (ml eläkeläis- ja työllisyys) 500 

▪ liikunta ja urheilu 470

▪ toimiala muut 300

▪ politiikka 750

▪ ammatti ja elinkeino 800

▪ maanpuolustus ja kv suhteet 200 

▪ uskonto ja maailmankatsomus 80 

▪ Kunnittain eniten yhdistyksiä on Jyväskylän seudulla 

▪ Useat yhdistykset ovat rakentuneet liitto-, piiri- ja paikallistasoisesti. Liittotason 

toimijat ovat useimmiten pk-seudulla ja merkittävä osa Keski-Suomen piirijärjestöjen 

toimistoista sijaitsee Jyväskylässä

▪ Keski-Suomessa on myös sellaista rekisteröityjen yhdistysten säännöllistä toimintaa, 

joilla kotipaikka ei ole Keski-Suomessa (mm. valtakunnallisten liittojen aluetoimistot 

ja –työntekijät).

▪ Lisäksi on huomioitava runsas, ja vireä vapaa kansalaistoiminta, minkä volyymeistä ei 

tässä ole tietoa.  

    

   
   

   
  

   
   

  
   

  

  

   

   

  

   

   

  
  

   

  

  

   

   

          

       

          
         

          

        

        

           

         
         

          

      

         

       
        

      
        

                

     

      

       

         





Järjestötoiminnan pääasialliset tulonlähteet

Järjestöjen tulot koostuvat  monesti useista eri tulonlähteistä. 

▪ Oma varainhankinta, jäsenmaksut, yritysyhteistyökumppanuudet, ministeriöiden valtionavustukset, Veikkaus 
(Veikkauksen tuottoja jakavat STEA ja AVIt), ETNO, ESR. 

Osalla järjestöjä toiminta on yhden rahoituslähteen varassa, ansaintamahdollisuudet niukat. 

Veikkauksen tuottoja: 

▪ STEA  jakoi 2019 7,7 Me keskisuomalaisten sote-järjestöjen toimintaan. 70 avustuksen saajaa, 91 hakijaa, 
avustukset 841 000 – 13 000 euroa. 

▪ AVIen kautta 2018 yhteensä n. 560 000 euroa (lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta, nuorisotoimen 
kehittämis- ja kv-toiminta sekä liikunnallinen elämäntapa)

OKM ja Taiteen edistämiskeskus

▪ Avustuksia on lukumääräisesti paljon, mutta yksittäiset avustukset ovat pieniä (haitari muutamasta tonnista 
lähes 90.000 euroon). Avustukset K-S festivaaleille ja kulttuuritapahtumille 2018: yhteensä 575500 euroa. 

Paikallisilla kyläyhdistyksillä LEADER-rahoitusta ja kuntien avustuksia.

HUOM- Lista ei ole kattava, mm. valtionavustukset eri ministeriöiden kautta puuttuvat. 

Kokonaisvaltainen tieto järjestöjen rahoituslähteistä puuttuu > tutkimushankkeen tarve! 

http://avustukset.stea.fi/reviews?year=2019


Keskisuomalaisilla järjestöillä arviolta ainakin 1600 työntekijää 
erilaisissa ja eri pituisissa työsuhteissa

▪ Sote-järjestöt joilla ei palvelutuotantoa (noin 450): yhteensä arviolta 70 (suurimmalla osalla ei yhtään työntekijää)

▪ Keskisuomalaiset sote-palveluntuottajajärjestöt (noin 60) arviolta 1300 (vuosi 2016)  

▪ Keskisuomalaiset yhdistysmuotoiset liikuntaseurat (27): päätoiminen hallinnollinen työntekijä, yhteensä n. 100 htv

▪ Nuorisojärjestöt (kuuluvat toimialaluokkaan vapaa-aika, yhteensä 750 toimijaa) noin 60 työntekijää

▪ Keski-Suomessa aktiivisesti toimivien monikulttuuristen- ja maahanmuuttajajärjestöjen (18kpl) palkattuja 

työntekijöitä 13 ja osa-aikatyöntekijöitä 17 (esim. 2 tuntia viikossa ja muissa organisaatiossa keikkatyöntekijöitä)

▪ Kulttuuritoimijat: vastanneiden 13 yhdistyksen toiminnassa on noin 65 työntekijää

▪ Maakunnalliset yhteistoimintaorganisaatiot kuten KS Kylät, Kesli, KYT yhteensä noin 50 (Kytissä suuri osa 

määräaikaisessa hanketyössä) 

▪ Säätiöt: mm. Kihu, Likes, Gerocenter: yhteensä arviolta reilu 70.  

▪ Lisäksi valtakunnalliset sote-järjestöt joilla päätoimipiste (myös) Jyväskylässä: yhteensä noin 60, osa hanketyössä.



Jäsenet

Vapaaehtoiset

Tavoitetut

ihmiset

Jäseniä noin 100 000 

Vapaaehtoisia noin 100 000

PS. Palveluntuottajien rekisteröityjen asiakkaiden lisäksi 

tilaisuuksissa, avoimissa kohtaamispaikoissa, 

ruokapalvelutoiminnassa, kierrätyskeskuksissa ym. 

toimipaikoissa käy valtava määrä ihmisiä.

PS. Kulttuuritoimijoilla vuosittain järjestettäviä tapahtumia 350 ja 

osallistujia sekä yleisöä niissä on noin 70 000 henkilöä. 



Keskisuomalaisten kuntien ja järjestöjen 
yhteistyö 2019 

Lähde: KYTn hallinnoima Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt –hanke sekä TEA-viisari 2018 





Järjestöjentoimintaedellytyksiin ja toimintaan
vaikuttavat muutokset ja haasteet

Ajassa pysymisen haasteet

Ihmisten muuttuvat tarpeet, 

tavat ja tottumukset

Resurssien niukkuus. 

Rahoituksen lyhytsyklisyys 

ja epävarmuus. 

Eriarvoistuminen ja polarisaatio

Toimijoiden vähyys

Ihmisten tarpeiden ja ongelmien 

monimutkaistuminen 

Järjestöt hyvinvoinnin aukkojen 

paikkaajina. 

Asiakkaiden tilanteet kriisiytyneet.  

Järjestöjen tekemää työtä ja 

ehkäisevää hyte-toimintaa ei 

tunnisteta vakuuttavaksi



Järjestöjen varautumiskeinoja toimintaympäristön muutoksiin

Yhteistyö ja kumppanuudet. 

Uudet tai monipuolisemmat 

rahoituskanavat. 

Kestävien yhteisöjen rakentaminen 

ja tukeminen

Kaikkien osallistumisoikeuden 

turvaaminen

Heikommassa asemassa olevien 

ihmisten äänen esille tuominen.  

Asiakasosallisuuden vahvistaminen. 

Palveluiden yhdenvertaisen 

saatavuuden edistäminen ja 

yhteiskehittäminen

Järjestötoiminnan 

sosiaalisen ja taloudellisen 

arvon esille tuominen

Järjestön perustehtävän 

kirkastaminen tai 

uudistaminen. 

Uudet osallistumisen muodot.



Tulevaisuuden
kuva, jonka
eteen teemme
työtä

Järjestötoiminta tunnistetaan ja tunnustetaan osana 
palvelujärjestelmää sekä kuntien ja maakunnan 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä.

Keski-Suomi on jokaisen hyvinvointia ja terveyttä edistävä
maakunta, paikallisyhteisöt voivat hyvin, ihmisillä on 
mielekästä tekemista ja porukka johon kuulua. 

Järjestöjen sekä kuntien ja maakunnan
yhteistyörakenteet ja –resurssit säilyvät ja kehittyvät. 

Kaikkien osallistumisoikeudet turvataan ja ihmiset tulevat
kuulluiksi sekä voivat vaikuttaa myös järjestöjen kautta. 


