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LIITE 2. Toimialaluokittelu Sakke-hankkeen yhdistyslaskennassa

Toimialaluokitukset
(Suuri osa yhdistyksistä toimii usean tässä 
mainitun toimialan sisällä, luokittelussa on sijoi-
tettu yhdistys ensisijaiseksi katsottuun toimiala-
luokkaan.)

Poliittiset yhdistykset 
• puolue- ja vaaliyhdistykset, puolueiden 

nais-, nuoriso- ja opiskelijayhdistykset

Ammattiin ja elinkeinoon liittyvät yhdistykset
• eri ammattialoihin / elinkeinoihin ja niiden 

edistämiseen liittyvät yhdistykset (mm. 
kauppa-, teollisuus-, liikenne-, maa- ja 
metsätalous- sekä osuustoimintayhdis-
tykset)

• yrittäjäyhdistykset

Muut ammattiin ja elinkeinoon liittyvät yhdis-
tykset

• työmarkkinajärjestöt (työnantaja järjestöt, 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden ammat-
tiyhdistykset ja henkilökuntayhdistykset)

• maa- ja metsätaloustuottajien yhdistykset
• sijoittamiseen, säästämiseen ja kuluttami-

seen liittyvät yhdistykset
• muut ammattiin ja elinkeinoon liittyvät 

yhdistykset (mm. kauppakamarit)

Työllisyyden ja työllistymisen edistymiseen liit-
tyvät yhdistykset 

• (mm. työttömien yhdistykset, muut työllis-
tymisen tukiyhdistykset)

Sairauteen ja vammaan liittyvät yhdistykset
• potilas- ja vammaisyhdistykset
• sairauteen tai muuhun terveydelliseen 

haittaan liittyvät yhdistykset (mm. allergia-
yhdistykset, mielenterveysyhdistykset)

Lastensuojeluun, -hoitoon sekä vanhemmuuteen 
ja huoltajuuteen liittyvät yhdistykset

Vanhusten hyvinvointiin ja tukemiseen liittyvät 
yhdistykset

• ikäihmisten tukiyhdistykset
• vanhainkotiyhdistykset, muut ikäihmisten 

asumiseen liittyvät yhdistykset

Päihde-, huume-, ym. riippuvuuksiin liittyvät 
yhdistykset

• (mm. A-killat, raittiusseurat)

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä 
syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvät yhdistykset

• (mm. omaishoitajien yhdistykset, toimin-
tayhdistykset, muut tukiyhdistykset)

Muut sosiaali- ja terveysalan yhdistykset
• sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteis-

järjestöt
• sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät tuki-

yhdistykset (mm. hoivakotien tukiyhdis-
tykset)

• muut muihin toimialaluokkiin sopimat-
tomat sosiaali- ja terveysalanyhdistykset

Muut kulttuuriyhdistykset 
• perinne- ja museoyhdistykset
• tapa-, ruoka- ja juomakulttuureihin liit-

tyvät yhdistykset
• sukuseurat, nuorisoseurat
• teatteri- ja musiikkiharrastuksiin liittyvät 

yhdistykset

Kotiseutu-, kylä- ja asukasyhdistykset

Luonto-, ympäristö-, ja eläinsuojeluyhdistykset

Kasvatus, tiede, opintoyhdistys 
• opiskelija- ja oppilasyhdistykset, oppilai-

tosten tukiyhdistykset
• tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät yhdis-

tykset

Taide-yhdistykset
• sävel-, näyttämö- ja kuvataiteisiin liittyvät 

yhdistykset
• muut taiteeseen ja taiteen edistämiseen 

liittyvät yhdistykset
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Nuoriso-yhdistykset
• nuoriso- ja varhaisnuorisoyhdistykset 

(mm. 4H-yhdistykset, partio)

Muut Vapaa-ajan yhdistykset
• metsästykseen, kalastukseen ja muihin 

eräharrasteisiin liittyvät yhdistykset
• lemmikkieläin- ja muut eläinharrasteyhdis-

tykset
• keräilyyn, rakenteluun, käsityöharrastuk-

siin ja peleihin liittyvät yhdistykset
• auto-, vene-, ilmailu- ja moottoriharrastei-

siin liittyvät yhdistykset
• retkeily- ja matkailuyhdistykset
• muut harrasteyhdistykset (ei kulttuuriin 

liittyvät)

Urheilu- ja liikuntayhdistykset
• urheilu- ja liikuntalajeihin liittyvät yhdis-

tykset
• moottoriurheiluun liittyvät yhdistykset
• urheilun- ja liikunnan tukiyhdistykset ja 

kattojärjestöt
• muut urheiluun liittyvät yhdistykset

Eläkeläis- ja veteraani yhdistykset

Martta-yhdistykset

Maan puolustukseen liittyvät yhdistykset
• varusmies- ja reserviläisyhdistykset
• rauhanturvaajien ja siviilipalvelusmiesten 

yhdistykset

Muut maanpuolustukseen tai kv-suhteisiin liit-
tyvät yhdistykset 

• sotaveteraanien, kaatuneiden omaisten ja 
sotalasten yhdistykset

Kansainvälisiin suhteisiin liittyvät järjestöt
• kansainvälisiin suhteisiin ja yhteistyöhön 

liittyvät yhdistykset (mm. ystävyysseurat, 
kehitysmaaseurat, kansainväliset hyvänte-
keväisyysjärjestöt)

Vapaaehtoiseen pelastustoimintaan liittyvät 
yhdistykset 

• (mm. vapaapalokunnat, liikenne-, ja vesi-
turvallisuuteen liittyvät yhdistykset)

Uskontoon ja maailmankatsomukseen liittyvät 
yhdistykset 

• uskontoihin, elämän- ja maailmankatso-
muksiin liittyvät yhdistykset (mm. lähe-
tysyhdistykset, pipliaseurat, seurakuntien 
ja kirkkojen tuki- ja yhteistyöyhdistykset, 
muut elämän- ja maailman katsomuksiin 
liittyvät yhdistykset)

Naisyhdistykset 
• (mm. zontayhdistykset, ladies´ circle, femi-

nistit)

Ihmisoikeus- ja rauhanjärjestöt 
• aseistakieltäytyjien- ja rauhanyhdistykset
• ihmisoikeuksia edistävät yhdistykset

Etniset yhdistykset
• etnisten ryhmien yhdistykset

Muut yhdistykset 
• muihin toimialaluokkiin sopimattomat 

yhdistykset (mm. maamiesseurat vanhem-
painyhdistykset,  
kierrätysyhdistykset, leaderit, klubit, 
loosit, veljeskunnat, lions clubit)

Epäselvät
• yhdistykset, joita ei ole voitu luokitella 

nimen perusteella, eikä toiminnasta ole 
löydettävissä tietoa verkosta
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