
KESKI-SUOMEN POTILAS- JA 
KANSANTERVEYSYHDISTYKSET

kokemusta ja asiantuntijuutta  
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psoriasis
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allergia ja astmaatopia
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parkinson
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syöpä

Vertaistoiminta ja -kerhot

Jäsenillat

Tapahtumat ja tempaukset

Matkat ja retket

Harrasteryhmät

Oppilaitosyhteistyö

Luennot, koulutukset, valmennukset

Ensitietopäivät, kurssit, ryhmät, neuvonta

Vertaistuki ja sen organisointi, palveleva puhelin

Tapahtumat, teemapäivät, messut ja tiedon välitys

Virkistystoiminta

Apuvälineiden yms. välitys

Vapaaehtoistoiminta Järjestölähtöinen toiminta

~66 500
tavoitettua ihmistä

~50 
htv palkattua
henkilöstöä

jäsentä

~22 600

~60 
yhdistystä

~1200 
vapaaehtoista

~2/3 rahoitus koostui useammasta kuin kahdesta rahoituslähteestä +



 

 

 
Lisätietoja keskisuomalaisten potilas- ja kansanterveysjärjestöjen infograafiin (3.6.2020)  
 
Tämän infograafin taustalla olevat tiedot kerättiin Keski-Suomessa toimiville potilas- ja kansanterveysjärjes-
töille järjestetyssä tapaamisessa joulukuussa 2019 sekä kyseisille järjestöille osoitetulla kyselyllä, joka oli avoinna 
30.1.-14.4.2020. Infograafissa esitetyt luvut ovat vuoden 2019 lukuja.   
Keski-Suomessa on kotipaikka noin 60 potilas- ja kansanterveysjärjestöllä. Saadut tiedot antavat kattavan ku-
van kyseisistä toimijoista, sillä yhteenvedossa on mukana näistä 55 järjestöä. Yhteenvedossa ei ole mukana valta-
kunnallisia potilas- ja kansanterveysjärjestöjä, joilla on toimintaa myös Keski-Suomessa.   
Tiedoista osa on saatu suoraan yhdistyksiltä itseltään, osa kootusti piiri- tai aluejärjestöltä ja osa valtakunnallisen 
liiton aluetyöntekijän kautta.   
Kaikki yhdistykset eivät vastanneet kyselyn kaikkiin kysymyksiin, mikä on huomioitu tulosten tulkinnassa mahdol-
lisuuksien mukaan.   
 
Vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan tässä toimintaa, joka on yhdistyksissä toteutettu pelkästään vapaaehtois-
voimin. Yleisimpiä vapaaehtoistoiminnan muotoja olivat erilaiset vertaistoiminnat ja kerhot, jäsenillat, harraste-
ryhmät sekä retket ja matkat.  
 
Järjestölähtöisellä toiminnalla *) tarkoitetaan tässä toimintaa, jonka järjestämisessä tai toteuttamisessa on 
useimmiten sekä ammattilaisia että vapaaehtoisia. Toiminta on osallistujalle/ asiakkaalle pääsääntöisesti maksu-
tonta. Toimintaa rahoittaa usein kunta, kuntayhtymä tai STEA. Yleisimpiä järjestölähtöisen toiminnan muotoja 
olivat luennot, koulutukset, valmennukset, ensitietopäivät, kurssit, ryhmät, neuvonta, vertaistuki ja sen organi-
sointi sekä palveleva puhelin ja chatit.   
 
Keskeisinä kehittämisen kohteina nousi yleisimmin esiin vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 
sekä yhteistyön tiivistäminen eri tahojen, kuten toisten yhdistysten ja/tai julkisen terveydenhuollon kanssa. Li-
säksi mainittiin oman kohderyhmän terveystietojen ja –taitojen sekä omahoidon vahvistaminen ja kuntoutuksen 
kehittäminen. Myös yhdistyksen omaa sisäistä toimintaa halutaan kehittää (näkyvyys, intra ja verkkotoiminnot).  
 
Keskeisimpiä yhteistyötahoja olivat toiset yhdistykset, sairaanhoitopiiri sekä kunnan sosiaali- ja terveystoimi. Li-
säksi yhteistyötä tehtiin kunnan liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen, oppilaitosten ja koulujen, valtakunnallisten 
sosiaali- ja terveysalan liittojen sekä seurakunnan kanssa.  Yhteistyötahoina mainittiin myös kuntoutuslaitokset, 
yritykset sekä valtion viranomaiset, pelastuslaitos, apteekit ja kaupungin palvelukeskukset.  
 

Toiminnan rahoitus koostui suurimmalla osalla (2/3) useammasta kuin kahdesta rahoituslähteestä. Keskeisim-
piä rahoituskanavia olivat jäsenmaksut, STEA-avustus, oma varainhankinta sekä kuntien ja kuntayhtymien tuet. 
Muutamilla yhdistyksillä rahoitus koostui jopa kahdeksasta tai yhdeksästä erityyppisestä rahoituskanavasta **). 
Yhdistyksen rahoituksen varmistamiseen liittyvä työ vaatiikin lähes kaikilta yhdistyksiltä vapaaehtoisten ja työn-
tekijöiden aikaa, panostusta ja osaamista.   
 
Pienimuotoista palvelutoimintaa oli vain muutamilla kyselyyn vastanneista yhdistyksistä.   
*) Tuija Brax: Raportti järjestöjen roolista maakunta- ja sote-uudistuksessa)  
**) Rahoituskanavat: 1) Jäsenmaksut 2) STEA-avustus 3) oma varainhankinta (keräykset, myyjäiset, kahviotoiminta tms.) 4) kuntien ja kun-
tayhtymien tuet 5) Oman liiton tuki 6) säätiöt/ muut kuin STEAn hankerahoitukset 7) TE-toimisto (palkkatuki) 8) testamentit/ lahjoitukset 
9) sijoitustoiminta.   

_______________________________________  
Lopuksi  
Tämän infograafin avulla pyrimme antamaan selkeän ja innostavan käsityksen Keski-Suomessa toimivista potilas- 
ja kansanterveysyhdistyksistä sekä tekemään yhdistysten arvokasta työtä näkyväksi. Yhdistykset tarjoavat tie-
toa ja vertaistukea sekä toimivat pitkälti vapaehtoisvoimin.   
Infograafi on toteutettu yhteistyössä Keski-Suomen Yhteisöjen tuki ry:n hallinnoiman Keski-Suomen vaikuttavat 
järjestöt- hankkeen, Keski-Suomen Sydänpiiri ry:n ja OLKA Jyväskylän kanssa.   Lisätietoja www.yhdistystori.fi. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160957/STM_r26_18_Jarjestojen_rooli_maakuntajasoteuudistuksessa.pdf
http://www.yhdistystori.fi/
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