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Järjestöbarometri 2012:  
Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset elävät kasvukautta 
 

Uudet osallistumisen tavat eivät ole syrjäyttäneet perinteistä yhdistysmuotoista 
toimintaa sosiaali- ja terveysalalla. Järjestöbarometrin seitsemänvuotisen historian 
aikana alan yhdistysten nettomäärä on kasvanut 634:llä. 
 
Sosiaali- ja terveysalan järjestökenttä on kahdensuuntaisessa liikkeessä: 
 
Sekä valtakunnalliset järjestöt että paikalliset yhdistykset ovat viime vuosina yhdistyneet 
suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Viime vuonna yhdistyksissä tehtiin 68 fuusiota. 
 
Samaan aikaan syntyy uusia yhdistyksiä vastaamaan yhä pienempien ja erikoistuneempien 
potilas-, vamma- ja diagnoosiryhmien erityistarpeisiin. Viime vuonna syntyivät mm. sisäilmasta 
sairastuneiden, lihavuusleikattujen ja aniridiasta eli silmän värikalvon ongelmista kärsivien 
yhdistykset.  
 

Viime vuosi ennätysvilkas 
 
Viime vuonna rekisteröitiin ennätykselliset 3-4 uutta sosiaali- ja terveysyhdistystä joka viikko. 
Niistä neljäsosa on lastensuojeluyhdistyksiä, joita perustettiin viime vuonna enemmän kuin 
aiemmin. 14 %:lla kaikista uusista yhdistyksistä on ulkomaille suunnattua toimintaa. 
 
Alan yhdistyksiä purettiin 2 viikossa. Lähes kolmannes puretuista yhdistyksistä oli sotainvalidi- 
ja sotaveteraaniyhdistyksiä. 
 
Kaikista seitsemän viime vuoden aikana perustetuista sosiaali- ja terveysyhdistyksistä 25 % 
rekisteröitiin Helsingissä ja 15 % muualla Uudellamaalla. Yhteensä uusia alan yhdistyksiä on 
perustettu 190 kuntaan, mutta moni niistä toimii usean kunnan alueella. 
 
Yli puolet alan yhdistyksistä on perustettu 1950–70-luvuilla. Vanhimmat ovat syntyneet 1800-
luvun lopulla. 
 

Keskeinen haaste: uusien ihmisten tavoittaminen 
 
Viime vuonna 74 % kaikista alan yhdistyksistä ilmoitti jäsenmääränsä pysyneen ennallaan tai 
kasvaneen. Keskimäärin eniten jäseniä on potilas-, invalidi- ja eläkeläisyhdistyksissä.  
 
Paikallisyhdistysten mukaan jäsenhankinta ja toiminnan tunnetuksi tekeminen ovat niiden 
keskeiset haasteet.  
 
Alan järjestöjen vapaaehtoistoimintaan osallistuu jo 500 000 suomalaista. Lisäksi Suomessa on 
viimevuotisen Kansalaisbarometrin mukaan 300 000 aikuista, jotka olisivat valmiita tulemaan 
mukaan. Vain viidenneksen mielestä mukaantulo on helppoa.     

--> 



 

 

Valtakunnallisista sosiaali- ja terveysjärjestöistä 68 % joko tekee tai suunnittelee uusia toimia 
ihmisten tavoittamiseksi mukaan toimintaan. 
 

Sosiaali- ja terveysjärjestöt numeroina 
 

 noin 200 valtakunnallista järjestöä 

 niillä yli 8000 paikallista yhdistystä 

 500 000 vapaaehtoistoimijaa 

 900 000 osallistuu toimintaan vähintään muutaman kerran vuodessa 
 
Lisätietoja:  
erikoistutkija Juha Peltosalmi, puh. 040 829 8959, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 
 
Järjestöbarometri on vuodesta 2006 vuosittain tehty tutkimus sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
toiminnasta. Barometrikyselyyn vastaavat alan valtakunnallisten järjestöjen toiminnanjohtajat, 
aluetyöntekijät ja paikallisyhdistykset. Järjestöbarometrin toteuttaa nykyisin SOSTE Suomen 
sosiaali ja terveys ry, kattojärjestö joka kokoaa yhteen yli 200 alan järjestöä ja yhteisöä. 
www.soste.fi 
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