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YHTEENVETO TULOKSISTA 

 

Kotipaikka perustamisvuosi, toiminta-alue, toimiala 

Kyselyyn saatiin vastauksia kaikista Pohjois-Karjalan kunnista (n=229). Kunnista eniten vastauksia 

saatiin Joensuusta (92). Enemmistö kyselyyn vastanneista yhdistyksistä (58 %) oli perustettu 

vuoden 1970 vuoden jälkeen. Toimialoittain tarkasteltuna pisimpään olivat toimineet liikunta -ja 

urheiluseurat, nuorimpia kylä- ja asukasyhdistykset. Yhdistysten pääasiallinen toiminta-alue oli 

yleisimmin kunta (36 %) tai kylä tai asuinalue (28 %) Vastauksia saatiin eniten sosiaali- ja 

terveysyhdistyksiltä (59) sekä harrastusyhdistyksiltä (53). Vastaajista enemmistö oli puheenjohtajia 

(55 %). 

Yksilöjäsenet, yhteisöjäsenet  

Yli puolella yhdistyksistä (51 %) yksilöjäseniä oli enintään 100. Yleisimmin yhdistyksellä oli 101–200 

yksilöjäsentä. Eniten yksilöjäseniä oli liikunta- ja urheiluseuroilla, vähiten kylä- ja 

asukasyhdistyksillä. Yksilöjäsenten määrä oli pienentynyt yli kolmanneksella (36 %) ja melkein 

viidenneksellä kasvanut (16 %). Vakaana yksilöjäsenten määrä oli pysynyt melkein puolella 

yhdistyksistä (43 %). Toimialoittain tarkasteltuna eniten yksilöjäsenten määrä oli pienentynyt 

eläkeyhdistyksissä ja kasvanut liikunta- ja urheiluseuroissa. Vakaimpana yksilöjäsenten määrä oli 

pysynyt sosiaali- ja terveysyhdistyksissä.  

Enemmistöllä yhdistyksistä (71 %) ei ollut yhtään yhteisöjäsentä, tyypillisesti yhteisöjäseniä oli 1–

20 (25 %). Toimialoittain tarkasteltuna yhteisöjäseniä oli eniten kylä- ja asukasyhdistyksissä, 

vähiten liikunta- ja urheiluseuroissa. Yhteisöjäsenten määrä oli kasvanut vajaalla kuudesosalla (14 

%) ja pienentynyt reilulla viidesosalla (22 %) yhdistyksistä. Yhteisöjäsenten määrä oli pysynyt 

vakaana enemmistöllä yhdistyksistä (60 %). Toimialoittain tarkasteltuna yhteisöjäsenten määrä oli 

pienentynyt eniten eläkeyhdistyksillä, kasvanut harrastusyhdistyksillä ja pysynyt vakaimpana 

liikunta- ja urheiluseuroilla. 

 

Vapaaehtoiset, ihmisten tavoittaminen, monipaikkaiset osallistujat 

Kyselyyn vastanneissa 229 yhdistyksessä toimii arviolta noin 8300 vapaaehtoista. Vapaaehtoisten 

määrä oli pysynyt vakaana enemmistöllä yhdistyksistä (54 %) Noin kolmanneksella yhdistyksistä 

(32 %) vapaaehtoisten määrä oli pienentynyt ja kasvanut noin 12 prosentilla. Toimialoittain 

tarkasteltuna vapaaehtoisten määrä oli pienentynyt eniten sosiaali- ja terveysyhdistyksissä sekä 



harrastusyhdistyksissä, mutta samaan aikaan sosiaali- ja terveysyhdistyksistä vapaaehtoisten 

määrä on kasvanut myös toimialoista eniten. Vakaimpana vapaaehtoisten määrä on pysynyt 

eläkeyhdistyksissä kylä- ja asukasyhdistyksissä.  

Kyselyssä selvitettiin yhdistysten toiminnan vuosittain tavoittamia ihmisiä. Aineiston perusteella 

voidaan arvioida, että kyselyyn vastanneiden 229 yhdistyksen toiminta tavoittaa vuosittain noin 

156000 ihmistä. Yli puolella (52 %) yhdistyksistä toimintaan osallistui monipaikkaisia osallistujia.   

 

Palkatut työntekijät 

Palkattuja työntekijöitä oli noin kolmanneksessa (34 %) yhdistyksistä, eniten liikunta- ja 

urheiluseuroissa (61 %), vähiten harrastusyhdistyksissä (10 %). Enemmistöllä (62 %) yhdistyksistä 

oli enintään kolme palkattua työntekijää, yleisimmin palkattuja työntekijöitä oli yksi (39 %). 

Yhdistyksissä työskenteli eniten osa-aikaisia työntekijöitä. Eniten kokoaikaisia työntekijöitä oli 

sosiaali- ja terveysyhdistyksissä ja pienin työaika kylä- ja asukasyhdistysten työntekijöillä. Yhteensä 

kyselyyn vastanneissa 229 yhdistyksessä työskenteli noin 380 palkattua työntekijää. Palkattujen 

työntekijöiden määrä oli kasvanut noin neljänneksellä yhdistyksistä (24 %) ja pienentynyt vähän yli 

kymmenellä prosentilla (12 %). Melkein puolella (49 %) yhdistyksistä palkattujen työntekijöiden 

määrä oli pysynyt vakaana. Palkatut työntekijä olivat vähentyneet eniten kylä- ja 

asukasyhdistyksillä ja kasvaneet liikunta- ja urheiluseuroilla, vakaimpana pysyneet 

harrastusyhdistyksillä.  

 

Kokonaiskulut, rahoituslähteet, avustukset  

Yli puolella (52 %) yhdistyksistä kokonaiskulut olivat enintään 5000 € vuodessa. Yleisimmin 

yhdistyksen kokonaiskulut olivat 1001–5000 € vuodessa (25 %). Suurimmat kokonaiskulut olivat 

sosiaali- ja terveysyhdistyksillä, pienimmät harrastusyhdistyksillä. Yhdistysten tärkeimmät 

rahoituslähteet olivat jäsenmaksut, oma varainhankinta, kuntien järjestöavustukset sekä 

osallistumis- ja harrastusmaksut. Kuntien avustuksia yhdistyksille oli hakenut ja saanut enemmistö 

yhdistyksistä (54 %) ja saatu avustus oli yleisimmin (32 %) 500–1000 euroa. Eniten avustuksia 

kunnalta olivat hakeneet ja saanet kylä- ja asukasyhdistykset, vähiten harrastusyhdistykset. 

Suurimmat avustukset oli myönnetty harrastusyhdistyksille, pienimmät eläkeyhdistyksille.  

 

Tilat  

Yli puolella (54 %) yhdistyksistä oli käytössä joko vuokratut tai omat toimitilat. Useimmiten 



toimitilat olivat käytössä sosiaali- ja terveysyhdistyksillä (70 %) sekä kylä- ja asukasyhdistyksillä (65 

%). Enemmistö oli tyytyväinen toimitiloihinsa (79 %) Tiloihinsa tyytymättömät yhdistykset 

mainitsivat syiksi tilojen ahtaus, tilojen laadun (lämmitys talvella, sisäilmaongelmat), korkeat 

vuokrat. Ilman toimitiloja toimivat yhdistykset toimivat vaihtelevissa tiloissa: kuntien tiloissa, 

vuokratiloissa, jäsenten kotona, vuokrattavissa tiloissa, julkisissa tiloissa (ravintola, huoltoasema), 

seurakunnan tiloissa, Siun Soten tiloissa ja toisten yhdistysten tiloissa. 

 

Jelli-järjestötietopalvelu 

Jelli-järjestötietopalvelu tunnettiin vastaajien keskuudessa varsin hyvin, sillä vain reilu viidennes 

(22 %) ei tuntenut tai ollut käyttänyt Jelliä lainkaan ja lähes puolet (48 %) kyselyyn vastanneista 

yhdistyksistä oli ilmoittanut tietonsa sivustolle. Kuitenkin palvelun muu käyttö on yhdistyksillä 

vähäisempää. Jelli tunnettiin parhaiten sosiaali- ja terveysyhdistyksissä, joista myös eniten 

käyttäjiä. Heikoiten Jelli tunnettiin liikunta- ja urheiluseuroissa. Jelliä koskevissa 

kehittämisehdotuksissa nousi esille palvelun tunnettavuuden lisääminen, tietojen ilmoittamisen 

tekeminen helpommaksi yhdistyksille ja tiedonhakemisen yksinkertaistaminen palvelusta sekä 

koulutuksen järjestäminen yhdistyksille.  

 

Yhdistysten toimintamuotojen laajuus, yhdistysyhteistyö, Jane 

Yhdistysten tärkeimpiä toimintamuotoja olivat harrastustoiminta, virkistystoiminta, kerhot ja muut 

ryhmät sekä säännölliset tapahtumat. Yhdistysten yleisimmät yhteistyömuodot muiden 

yhdistysten kanssa olivat tapahtumat, vapaaehtois- ja vertaistoiminta sekä kehittämishankkeet.  

Enemmistö vastaajista tunsi Järjestöasiainneuvottelukunta Janen vähintään jonkin verran (63 %). 

Hyvin Janen tunsi viidennes (20 %) vastaajista. Parhaiten Jane tunnettiin kylä- ja 

asukasyhdistyksissä sekä sosiaali- ja terveysyhdistyksissä, heikoiten Jane tunnettiin liikunta- ja 

urheiluseuroissa sekä harrastusyhdistyksissä. Yhdistykset kehittäisivät Janen näkyvyyttä ja 

toivoivat jalkautumista kentälle. Janelta toivottiin myös voimakkaampaa vaikuttamistoimintaa, 

yhdistysten yhteistyön lisäämistä sekä konkreettista tukea yhdistysten toiminnalle.  

 

Yhteistyö julkisten toimijoiden kanssa 

Julkisista toimijoista yhdistykset tekivät eniten yhteistyötä kunnan (88 %), seurakuntien (49 %)  

oppilaitosten (48 %) kanssa. Yhdistyksistä eniten yhteistyötä julkisten toimijoiden kanssa tekivät 



sosiaali- ja terveyhdistykset sekä eläkeläisyhdistykset.  

 

Kuntayhteistyö 

Yhdistysten yleisimmät yhteistyömuodot kunnan kanssa olivat toiminta-avustukset, tapahtumat 

sekä tilat. Kyselyyn vastanneet yhdistykset tekivät eniten yhteistyötä Joensuun kanssa. Melkein 

puolet (49 %) vastaajista arvioi, että kotikunnassa on järjestöyhteyshenkilö. Järjestö-kunta-

yhteistyön asiakirja oli laadittu vastaajien mukaan kohtuullisen harvojen kotikunnissa (14 %), 

mutta melkein puolet (44 %) näki tarvetta järjestö-kunta-yhteistyön asiakirjalle. Noin kolmasosa 

(29 %) arvioi, että kotikunnassa toimii järjestöjen yhteistyöryhmä. Enemmistö vastaajista (60 %) 

näki tarvetta järjestöjen yhteistyöryhmälle kotikunnassa. Yhdistykset kehittäisivät yhdistysten ja 

kunnan välistä yhteistyötä: kunnasta löytyisi yhteyshenkilö, johon voi ottaa yhteyttä, parempaa 

tiedonkulkua yhdistysten ja kunnan välillä, lisää vuoropuhelua ja säännöllisiä tapaamisia kunnan 

kanssa sekä vakiintuneempia rakenteita kunta-järjestöyhteistyölle.  

 

Yhteistyö Siun Soten kanssa 

Yhdistysten ja Siun Soten yhteistyö oli melko vähäistä. Eniten yhdistykset tekivät yhteistyötä 

tapahtumissa, asiakasohjauksessa sekä työllistämistä tukevassa toiminnassa. Yhdistykset 

kehittäisivät yhteistyötä nykyistä tiiviimmäksi, haluaisivat kehittää uusia yhteistyömuotoja, 

toivoivat Siun Sotelta nykyistä parempaa sitoutumista yhteistyöhön, selkeitä linjauksia 

järjestöyhteistyön muodoista, hyvää viestintää sekä jalkautumista yhdistyksiin. 

 

Järjestökentän kehittämiskohteet- mitä uutta tarvitaan  

Järjestökentän keskeisinä kehittämiskohteina pidettiin yhteistyön lisäämistä yhdistysten välillä, 

uusien ihmisten saamista mukaan yhdistysten toimintaan, yhdistysten toiminnan kehittämistä 

digitaalisia haasteita ja tarpeita vastaavaksi sekä myös uusia toimijoita kiinnostavaksi. 

Kehittämiskohteena nähtiin myös yhdistystoiminnan rahoitus sekä yleinen arvostus.   

Mitä tukea yhdistykset tarvitsevat järjestökentän kehittämiskohteisiin? 

Yhdistykset toivoivat enemmän yhteistyötä yhdistysten välille ja parempaa yhteistyötä kuntien 

kanssa, tukea yhdistystoiminnan paremmalle markkinoinnille sekä yhdistysten digitaalisten 

valmiuksien kehittämiselle. Taloudellisia resursseja toivottiin enemmän sekä arvostusta 

yhdistysten työlle. 



 

Yhdistysten ulkopuolisen tuen tarpeet 

Yhdistysten viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen sekä digi- ja tietotekninen tuki olivat 

tärkeimpiä ulkopuolisen tuen tarpeita, joihin yhdistykset tarvitsisivat koulutusta. Yhdistyksillä olisi 

eniten konkreettisen avun ja tuen tarvetta verkostoitumisessa muiden yhdistysten kanssa, 

rahoituksen hakemisessa, jäsenhankinnassa, yhteistyön kehittämisessä kunnan kanssa sekä 

vapaaehtoisten rekrytoinnissa. 

 

Koronapandemian vaikutukset yhdistysten toimintaan 

Koronapandemialla on ollut merkittävät vaikutukset yhdistysten toimintaan. Yhdistysten 

tapahtumien ja toiminnan määrä oli vähentynyt 90 % ja osallistumiset yhdistysten toimintaan 80 

%. Samaan aikaan digiosaaminen oli kasvanut yli kolmanneksessa (38 %) ja uudet toiminnan 

muodot neljänneksessä (25 %) yhdistyksistä. Avoimissa vastauksissa yhdistykset kertoivat, kuinka 

oman yhdistysten toiminta pysähtyi, yhdistysten tulot olivat vähentyneet, toimintaa oli muutettu 

etätoiminnaksi, joka ei ollut aina ongelmatonta ja pandemian pitkäaikaisvaikutukset huolettivat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


