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Tulevaisuuskysely yhdistyksille

• Invalidiliiton Elinvoimaiset yhdistykset -työryhmä (2018-21) laati 
kyselyn jäsenyhdistyksille yhdistystoiminnan tulevaisuudesta. 
Korona-pandemiasta johtuen kyselyn lähettämistä siirrettiin ja 
se tehtiin keväällä 2022.

• Kyselyllä selvitettiin jäsenyhdistysten tulevaisuuden näkymiä ja 
yhdistysten toimintaedellytyksiä noin viiden vuoden päästä.

• Kysely lähetettiin yhdistysten puheenjohtajille 7.2. Vastausaikaa 
oli 29.4. saakka.

• Vastauksia saatiin 77 yhdistykseltä jokaiselta alueelta ja 
valtakunnallisilta yhdistyksiltä (vastausprosentti 54).



Yhdistyksen vahvuudet nyt – mikä on hyvin

• Yhdistyksen taloudellinen tilanne 
on vakaa (63%)

• Yhdistyksessä on hyvä ilmapiiri 
(60%)

• Yhdistys elää ajassa ja on 
valmiina muutokseen (53%)

• Yhdistyksellä on käytössään 
esteettömät toimitilat (48%)

• Yhdistys hyödyntää digitaalista 
teknologiaa (47%)

• Luottamushenkilöt ja 
vapaaehtoiset ovat sitoutuneita 
(46%)



Yhdistyksen suurimmat haasteet nyt

• Aktiivitoimijoiden vähäisyys (75%)

• Jäsenten korkean ikä estää 
osallistumisen (60%)

• Yhdistysaktiivien jaksamisen 
(52%)

• Jäsenmäärän lasku (42%)

• Puute digitaidoissa (33%)

• Avustusrahojen niukkeneminen 
(30%)



Yhdistyksen mahdollisuudet viiden vuoden 
päästä
• Yhdistyksen taloudellinen tila on 

vakaa (51%)

• Yhdistyksessä on hyvä ilmapiiri 
(49%)

• Yhdistys elää ajassa ja on valmis 
muutokseen (39%)

• Yhdistyksellä on käytössään 
esteettömät toimitilat (39%)

• Yhdistyksen jäsenmäärä kasvaa 
(34%)

• Yhdistys on saanut uusia 
aktiivitoimijoita (34%)



Yhdistyksen suurimmat uhat viiden 
vuoden päästä

• Yhdistysaktiivien jaksaminen (66%)

• Jäsenten korkea ikä estää 
osallistumisen (66%) 

• Aktiivitoimijoiden vähäisyys (65%)

• Jäsenmäärän lasku (55%)

• Avustusrahojen niukkeneminen 
(40%)

• Yhdistyksellämme ei ole merkittäviä  
uhkakuvia tulevaisuuteen liittyen 
(14%)



Yhdistyksen tulevaisuus viiden vuoden 
päästä

• Yhdistys toimii aktiivisena omalla toimialueellaan (40)

• Yhdistyksen toiminta on hiipunut, mutta sinnittelee (17)

• Yhdistyksen toiminta on sulautunut osaksi toista 
paikallisyhdistystä (8), osaksi seutukunnallista yhdistystä (4), 
osaksi maakunnallista yhdistystä (1) tai osaksi valtakunnallista 
yhdistystä (1)

• Yhdistys on purkautunut (1)

• Yhdistykseemme sulautuu 1-2 yhdistystä (1)



Mikä auttaisi yhdistystä menestymään 
tulevaisuudessa?

• Uusia aktiivisia toimijoita (20)

• Nuoria aktiivisia toimijoita (17)

• Hyvä taloustilanne ja avustukset (19)

• Jäsenmäärän kasvu (8)

• Monipuolinen toiminta (7)

• Yhteistyö eri toimijoiden kanssa (7)



Mitä osaamista aktiivitoimijat tarvitsevat 
tulevaisuudessa?

• Digitaidot (40)

• Yhdistystoimintaan liittyvä koulutus (14)

• Viestintään liittyvää koulutusta (8)

• Vaikuttamistoimintaan ja lakiuudistuksiin liittyvä koulutus (7)

• Ihmissuhdetaidot (4)



Yhdistyksen tehtävä tulevaisuudessa

• Vaikuttaminen ja edunvalvonta (28)

• Tarjota virkistystä ja mielekästä tekemistä (28)

• Tukea (ml. vertaistuki), auttaa ja neuvoa vammaisia ihmisiä (27)



Invalidiliiton tehtävä tulevaisuudessa

• Vaikuttaminen ja edunvalvonta (28)

• Jäsenyhdistysten tukeminen (27)

• Tiedon jakaminen (11)

• Tapahtumien järjestäminen jäsenistölle (3)



Miltä Sinun 
yhdistyksesi 
tulevaisuus näyttää?


