
PRH:n yhdistysten luokitusrunko:  

1. Poliittiset yhdistykset 

– puolueyhdistykset (puolueet, niiden piiri- ja kunnallisjärjestöt, paikallisyhdistykset) 

– puolueiden nais-, nuoriso, ja opiskelijajärjestöt 
– muut poliittiset yhdistykset (mm vaaliyhdistykset, puolueiden yhteistyö- ja tukiyhdistykset, 

sitoutumattomien yhdistykset) 

2. Ammattiin ja elinkeinoon liittyvät yhdistykset  

– työmarkkinajärjestöt (työnantajajärjestöt, työntekijöiden ja toimihenkilöiden 

ammattiyhdistykset sekä maa- ja metsätaloustuottajien yhdistykset) 

– eri ammattialoihin/elinkeinoihin ja niiden edistämiseen liittyvät yhdistykset 

– henkilökuntayhdistykset  

– työllisyyden ja työllistymisen edistämiseen liittyvät yhdistykset  

– sijoittamiseen, säästämiseen, kuluttamiseen ja asumiseen liittyvät yhdistykset  
– muut ammattiin ja elinkeinoon liittyvät yhdistykset 

3. Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset  

– sairauteen tai vammaan liittyvät yhdistykset (mm. potilas- ja vammaisyhdistykset, 

sotainvalidit)  

– lastensuojeluun, - hoitoon sekä vanhemmuuteen ja huoltajuuteen liittyvät yhdistykset 

– vanhusten hyvinvointiin liittyvät yhdistykset  

– päihde- huume- ym. riippuvuuksiin liittyvät yhdistykset, raittiusyhdistykset  

– terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvät 

yhdistykset  

– muut sosiaali- ja terveysalan yhdistykset 

4. Kulttuurialan yhdistykset  

– tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät yhdistykset 

– opiskeluun ja sivistykseen liittyvät yhdistykset 

– säveltaiteisiin liittyvät yhdistykset 

– näyttämötaiteisiin liittyvät yhdistykset  

– kuvataiteisiin liittyvät yhdistykset  

– muut taideyhdistykset  

– perinne- ja museoyhdistykset  

– tapa-, ruoka-, ja juomakulttuureihin liittyvät yhdistykset  

– kotiseutu-, kyläyhdistykset  

– sukuyhdistykset  

– luonnon-, ympäristön-, ja eläinsuojeluyhdistykset  

– etniset yhdistykset 

– muut kulttuuriyhdistykset 

 

5. Vapaa-ajan yhdistykset  



– nuorisoyhdistykset (mm. nuorisoseurat, partiolaiset, 4H- ym. nuoriso- ja 

varhaisnuorisoyhdistykset)  

– metsästykseen, kalastukseen ja muihin eräharrasteisiin liittyvät yhdistykset  

– lemmikkieläin- ja muut eläinharrasteyhdistykset  

– keräilyyn, rakenteluun, käsityöharrastuksiin ja peleihin liittyvät yhdistykset  

– auto-, vene-, ilmailu- ja moottoriharrasteisiin liittyvät yhdistykset (ei urheiluun liittyvät) 

– retkeily- ja matkailuyhdistykset sekä muut harrasteyhdistykset  
– muut harrasteyhdistykset 

 

6. Urheilu- ja liikuntayhdistykset  

– monen lajin yhdistykset, yleisseurat  

– yksilölajien yhdistykset  

– joukkuelajien yhdistykset  

– moottoriurheiluyhdistykset  

– urheilu- ja liikunnan tukiyhdistykset ja kattojärjestöt  

– muut urheiluun ja liikuntaan liittyvät yhdistykset 

 

7. Uskontoon ja maailmankatsomukseen liittyvät yhdistykset 

 – uskontoihin sekä elämän- ja maailmankatsomuksiin liittyvät yhdistykset (mm. 

kristinuskoon ja muihin uskontoihin liittyvät yhdistykset, lähetysyhdistykset, pipliaseurat, 

kirkkojen ja seurakuntien tuki- ja yhteistyöyhdistykset, erilaisiin elämän- ja 
maailmankatsomuksiin liittyvät yhdistykset) 

 

8. Maanpuolustukseen ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset  

– maanpuolustukseen liittyvät yhdistykset (mm. varusmies- ja reserviläisyhdistykset, eri 

aselajien killat, rauhanturvaajien ja siviilipalvelusmiesten yhdistykset)  

– rauhanjärjestöt (mm. rauhanpuolustajien ja aseistakieltäytyjien yhdistykset)  

– kansainvälisyyteen liittyvät yhdistykset (mm. kansainvälisiin kahden- ja 

monenkeskisiinsuhteisiin ja yhteistyöhön liittyvät yhdistykset, ystävyysseurat)  

– muut maanpuolustukseen tao kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset (mm. 
sotaveteraanien, kaatuneitten omaisten ja sotalasten yhdistykset) 

 

9. Muut yhdistykset  

– vapaaehtoiseen pelastustoimintaan liittyvät yhdistykset (mm. vapaapalokunnat, liikenne- ja 

vesiliikenneturvallisuuteen liittyvät yhdistykset)  

– klubit, loosit ja veljeskunnat (mm. lions clubit, rotaryt, round table, soroptomistit)  

– naisyhdistykset (mm. ladie’s circle, zontayhdistykset, feministit)  

– marttayhdistykset – eläkeläisyhdistykset  

– muut em. luokkiin sopimattomat yhdistykset (mm. nuorkauppakamarit ja 
kierrätysyhdistykset) 


