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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Opinnäytetyön tausta  

 

Tämä opinnäytetyö syntyi luonnollisena jatkumona harjoitteluilleni ja projektilleni. Olin 

tehnyt aiemmin kesällä 2014 Taide- ja kulttuurikasvatuksen harjoittelun Perhehoitolii-

ton nuorisotyössä kesäleirien ohjaajana. Silloin sain ensimmäisen konkreettisen kon-

taktini nuorisotyöhön ja sain kokemusta sijaisperheissä asuvista nuorista. 

 

Syksyllä 2014 jatkoin opintojani Perhehoitoliiton alaisuudessa. Tein harjoittelun lisäk-

si sosiaalisen vahvistamisen menetelmiä kehittävän projektin, johon osallistui kolme 

toimijaa: Perhehoitoliiton nuorisotyö, Suomen Sijaiskotinuoret ry, sekä Suomen nuo-

ret lesket ry. Projektissa tein teoreettisen tutkimuksen, jossa selvitin, mikä motivoi 

näiden kolmen toimijan vapaaehtoistyöntekijöitä tekemään vapaaehtoistyöstä. Kysei-

nen tutkimus olisi voinut hyvin olla myös opinnäytetyöni aihe, mikäli olisin päättänyt 

laajentaa sitä. Tuntui kuitenkin helpommalta pitää se projektinani ja suunnata opin-

näytetyössä uusille vesille.   

 

Näinä aikoina mielessäni oli kuitenkin idea siitä, että myös opinnäytetyöni liittyisi Per-

hehoitoliiton nuorisotyöhön ja sijoitettuihin nuoriin. En oikeastaan edes ajatellut muita 

mahdollisuuksia, kuin jatkaa suoraan opinnäytetyöhön samaisen toimijan piirissä. 

Kaikki opiskeluni tärkeimmät harjoittelut ja projektit on tehty Perhehoitoliiton alaisuu-

dessa. Tämä järjestö on myös tärkein työelämäkontaktini tällä hetkellä.  

 

Helmikuun lopussa 2015 pidin palaveria entisen harjoitteluni ohjaajan, Anne Jokiran-

nan kanssa. Olin aiemmin heittänyt idean myös toisellekin toimijalle, Suomen nuoret 

lesket ry:lle, että tarvitsisin opinnäytetyölleni tilaajan. Heillä ei kuitenkaan ilmennyt 

tarvetta tälle. Olin lähtenyt siitä näkökulmasta liikkeelle, että opinnäytetyölleni tulisi 

olla selkeä tarve työelämässä. En pitänyt mielekkäänä vaihtoehtona sitä, että olisin 

valinnut tutkimuksellisen opinnäytetyön aiheesta, josta on jo tehty paljon tutkimuksia 

ja opintojen lopputöitä.   
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Hetken pohdintojen jälkeen Anne Jokirannalta tuli idea, että Sinut ry:n johtokunnan 

nuoret olivat aiemmin ilmaisseet mielenkiintonsa tehdä järjestölleen toimintastrategia. 

Tämä aihe kuulosti haastavalta, mutta mielenkiintoiselta. Minulla oli valmiiksi koke-

musta näistä nuorista, sekä järjestön toiminnasta, joten tuntui luontevalta lähteä työs-

tämään tätä ideaa. 

 

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet ja tarkoitus 

 

Opinnäytetyön tavoite on luoda konkreettinen strategiasuunnitelma yhdistykselle ni-

meltä Sinut ry. Suunnitelma pitää sisällään strategiakauden pituuden, järjestön toi-

minnan tärkeimpien asioiden unelmatilat, sekä toimenpiteet, joilla niitä lähdetään ta-

voittelemaan. Nämä tärkeät asiat ovat strategiasuunnitelman painopistealueet. Tämä 

suunnitelma on uusi tuotos, ja ideana onkin, että se toimii sääntönä ja suuntaviittana 

yhdistykselle: se ohjeistaa, neuvoo, sekä luo arvoperustaa, johon yhdistyksen toimin-

ta tulee perustumaan.  

 

Tarkoituksena on, että Sinut ry:n strategiasuunnitelma on osa Perhehoitoliiton nuori-

sotyön strategiaan, eivätkä nämä kaksi eroa toistensa linjauksista. Perhehoitoliiton 

strategiasuunnitelma viitoittaa tien Sinut ry:lle, ja näin ollen nämä kaksi strategiaa 

täydentävät toisiaan.  

 

Opinnäytetyö on toiminnallinen, eikä kehittävä, kuten voisi ajatella sen luonteen 

vuoksi. Kerään opinnäytetyöni pääajatukset ja strategiasuunnitelman linjaukset 22.3 

Tampereella pidettävässä johtokunnan kokouksessa.  

 

Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on tavoitella ammatillisessa kentässä 

käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista, toiminnan järkeistämistä ja järjes-

tämistä. Se voi olla esimerkiksi ammatillisien käytäntöjen ohje, perehdyttämisopas, 

ympäristöohjelma tai turvallisuusohjeistus. On myös mahdollista, että toiminnallinen 

opinnäytetyö on käytännössä tapahtuman toteuttaminen, konferenssin, kansainväli-

sen kokouksen järjestäminen tai näyttely. Toteutuksen valinta riippuu täysin koulu-

tusalasta. Oleellista on kuitenkin, että toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät 

raportointi ja käytännön toteutus. (Vilkka & Airaksinen 2004, 9.) 
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Oman työni kohdalla käytännön toteutus ja raportointi nivoutuvat toisiinsa siten, että 

teoreettinen viitekehys avataan kappaleissa 4 ja 5, minkä jälkeen raportointi jatkuu 

arviointikappaleessa. Käytännön produkti, eli strategiasuunnitelma, löytyy niin ikään 

työn lopusta kappaleesta 7.     

 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen, eli laadullinen tutkimusmene-

telmä. Sillä pyritään vastaamaan arkielämän kysymyksiin: Mitä tehdään? Missä mää-

rin tehdään? Miksi tehdään? Kerään tietoni kuitenkin käytännössä haastattelemalla 

nuoria ja toimimalla fasilitaattorina järjestön vuosikokouksessa. Opinnäytetyöni koh-

dalla ei puhuta niinkään tutkimuksesta, koska sen päätavoitteena on luoda tuotos, 

joka on järjestön strategiasuunnitelma. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän ilmiöiden kuvaami-

nen. Todellisuus on moninainen ja tutkimuskohdetta pyritään tutkimaan kokonaisval-

taisesti. Mielenkiinto suuntautuu sekä määrällisiin, että laadullisiin seikkoihin. Nämä 

tapahtumat ja arkielämän ilmiöt muovaavat toisiaan, ja niistä onkin mahdollista löytää 

moninaisia suhteita. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 160-161.)  

 

Esimerkiksi strategiasuunnitelmaa tehtäessä haluamme keskittyä sellaisiin asioihin ja 

kysymyksiin kuin: Millaisia uudistuksia järjestö kaipaa? Minkä takia järjestö haluaa 

uudistua? Pelkkä jäsenten lukumäärän kasvu ei ole kiinnostava, vaan haluamme tie-

tää myös syitä siihen, miksi strategiasuunnitelma tehdään ja millä toimenpiteillä sitä 

ruvetaan toteuttamaan. Tässä vaiheessa emme vielä tiedä, millaisia ajatuksia nuorilla 

on strategian suhteen.    

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmät ovat opinnäytetyöni tukena. Tärkeimmät tie-

dot työni kannalta kerään järjestön vuosikokouksessa suorittamalla teemahaastatte-

lun, johon osallistuvat järjestön johtokunnan nuoret. Tämän jälkeen tiedonkeruu jat-

kuu internetin välityksellä Facebookissa ryhmässä ”Sinujen Strategiaryhmä”. Tämän 

ryhmän tarkoituksena on lyödä lukkoon strategian päälinjaukset ja konkreettiset toi-

menpiteet, joilla niitä lähdetään toteuttamaan.       
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2 TOIMIJAT JA OPINNÄYTETYÖN TILAAJA 

 

 

Tässä luvussa esittelen opinnäytetyöni pääasialliset toimijat: Perhehoitoliiton nuoriso-

työn ja Sinut ry:n, joka on myös opinnäytetyöni tilaaja. Monta kertaa aikaisemman 

harjoitteluni aikana minun piti selkeyttää itselleni, miten eroavat Perhehoitoliiton nuo-

risotyö ja Sinut ry. Käytännössä ero on siinä, että Perhehoitoliiton nuorisotyö toimii 

yhteistyössä Sinut ry:n kanssa, joka taas on aivan oma järjestönsä.  

 

Sinujen budjetti on myös lähtökohtaisesti 0€, ja sen järjestämien tapahtumien, sekä 

leirien kustannukset hoidetaan Perhehoitoliiton budjetista. Itse Perhehoitoliitto saa 

vuosittaisen toimintansa rahoituksen Raha-automaattiyhdistykseltä. 

 

 

2.1 Perhehoitoliitto ry  

 

Perhehoitoliitto on valtakunnallinen perhehoidon asiantuntijajärjestö. Sen toiminnan 

tarkoituksena on vaikuttaa, viestiä, neuvoa ja kouluttaa perhehoitoon liittyvissä asi-

oissa ja tukee perhehoitajia, sijaisvanhempia ja perhehoidossa hoidettavia lapsia ja 

aikuisia. Liitto tekee yhteistyötä kuntien ja järjestöjen kanssa ja toimii kansainvälisis-

sä verkostoissa, jotta perhehoitoa pystyttäisiin kehittämään tulevaisuudessakin. 

(Perhehoitoliitto ry 2015.) 

 

Tämä järjestö on perustettu vuonna 1983 ja sen toimipaikka on Jyväskylässä. Per-

hehoitoliittoon kuuluu 21 perhehoitajien ja sijaisvanhempien alueellista jäsenyhdistys-

tä, joissa on noin 4000 jäsentä. Liiton toimintaan kuuluu nuorisotyön lisäksi myös 

ikäihmisten perhehoito, mielenterveyskuntoutujat, sekä kehitysvammaiset nuoret ja 

lapset. Liiton toiminta on toisin sanoen siis monimuotoista. (Perhehoitoliitto ry 2015.) 

 

Toiminnan tavoitteena on turvata mahdollisimman monelle tukea tarvitsevalle mah-

dollisuus, sekä oikeus elää perheessä ja elää tasapainoista elämää. Tämä idea kat-

taa kaiken toiminnan nuorisotyöstä ikäihmisiin. (Perhehoitoliitto ry 2015.) 
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Toiminnan tarkoituksen ja tavoitteen toteutuminen edellyttää hyvää perhehoitoa ja 

jaksavia perhehoitajia. Tällöin perhehoito vastaa hoidon tarpeessa olevien tarpeisiin 

ja sen myötä perhehoitoa voidaan pitää yhteiskunnassamme merkityksellisenä hoi-

tomuotona niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Perhehoidon määrän lisääminen on 

maassamme myös valtiovallan asettama tavoite, mutta tavoite on mahdollinen vain 

sillä edellytyksellä, että perhehoitajien toimintaedellytyksiä turvataan muun muassa 

tukitoimia kehittämällä ja lisäämällä. (Perhehoitoliitto ry 2015.) 

 

 

2.3 Perhehoitoliiton nuorisotyö 

 

Perhehoitoliiton nuorisotyön tarkoitus on tarjota vertaistukea sijoitetuille nuorille, sekä 

sijaisperheiden biologisille nuorille. Vertaistuki tarjoaa nuorille mahdollisuuden luoda 

perustaa itsenäiselle elämälle. Se tukee nuorten kasvua ja kehitystä, vahvistaa itse-

tuntoa, auttaa sosiaalisten suhteiden rakentamisessa ja identiteetin muodostumises-

sa. Nuoria kannustetaan mukaan toimintaan, jolla tähdätään kansalaisvalmiuksien 

kehittymiselle ja osallisuuden lisääntymiselle. (Perhehoitoliitto ry 2013.)   

 

 

2.2 Sinut ry 

 

Suomen sijaiskotinuorten oma yhdistys Sinut ry on perustettu vuonna 1992. Yhdis-

tyksen tavoite on, että nuorten näkökulma huomioitaisiin paremmin sijaishuoltoon 

liittyviä päätöksiä tehtäessä ja nuorten ääni saataisiin paremmin kuuluviin. Yhdistys 

toimii yhteistyössä Perhehoitoliiton nuorisotyön kanssa. (Sinut ry 2013.) 

 

Yhteinen tavoite on antaa sijaiskotinuorille mahdollisuus tavata vertaisiaan ja jakaa 

kokemuksia. Toiminta on tarkoitettu sekä sijaisperheiden sijoitetuille, että biologisille 

nuorille. Toimintaan kuuluu ympärivuotiset leirit ja tapahtumat, jotka keräävät nuoria 

ympäri maata kokoontumaan yhteen. (Sinut ry 2013.) 
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Sinut ry:n toiminnasta ja valtakunnallisesta sisällöstä päättää yhteistyössä Perhehoi-

toliiton nuorisotyöntekijän kanssa nuorten muodostama 5-henkinen johtokunta. Nuo-

ret ovat 15- 23-vuotiaita sijoitettuja, tai sijoitettujen perheiden biologisia lapsia ja nuo-

ria, joista kaikki ovat kaikki järjestön jäseniä. Yhdistys pyrkii toiminnallaan saamaan 

sijoitettujen nuorten ääniä kuuluviin sijaishuollon kentällä, sekä vaikuttamaan sen 

kehitykseen. (Sinut ry 2013.)  

 

Toiminta on valtakunnallista. Leirien lisäksi nuoret saavat mahdollisuuden osallistua 

messuille, seminaareihin, konferensseihin, sekä teatteri ja- konserttimatkoille. Perhe-

hoitoliitto on kansainvälisen perhehoitojärjestön IFCO:n jäsen. Sinut ry:n jäsenien on 

mahdollista päästä mukaan heidän järjestämiin nuorten konferensseihin. (Sinut ry 

2013.)  

 

Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa moniin nuorisotyössä tehtäviin päätöksiin ja tuo-

toksiin. Esimerkiksi yhdistyksen logo on sijoitustaustaisen nuorten suunnittelema, 

johtokunnan jäsenet tekivät Sinut- lehteä, sekä Sinut- esitteen tekemiseen koottiin 

erikseen oma nuorten ryhmä. Nuoret ovat myös olleet mukana tekemässä yhdistyk-

sen omia nettisivuja. (Sinut ry 2013.) 

 

 

 

3 TAVOITTEET 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda strategiasuunnitelma Suomen sijaiskotinuorten 

järjestölle kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Ideana on se, että johtokunnan nuoret mää-

rittelevät strategian sisällön. Itse toimin työssä enemmän ohjaajana ja fasilitaattorina, 

joka ohjaa heidän ajatuksiaan, sekä pitää strategian realistisena. Nuorille annetaan 

mahdollisuus unelmoida vapaasti siitä, millainen heidän järjestönsä tulisi olemaan 

muutaman vuoden päästä. Tässä luvussa olen myös selventänyt omat oppimistavoit-

teeni.   

 

Toiseksi, nuorten on helpompi ymmärtää ja toteuttaa konkreettisia asioista ja tavoit-

teita. Strategia on selkeä, silloin kun se koostuu konkreettisista asioista ja toimenpi-
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teistä. Näin ollen pidänkin mielessäni aiemmat uudistukset, jota vuosina 2012- 2013 

tehtiin, ja pyrin saamaan niistä uusia kehittämisideoita. Näitä nuorten ideoimia uudis-

tuksia olivat muun muassa Sinut ry:n maskotti. Jäsenkirje ja valtakunnalliset tapah-

tumat ovat pysyneet samanlaisina vuodesta 2011 lähtien. (Luhtaniemi 2015, 6.)  

 

Lisäksi pyrin pitäytymään myös yksinkertaisissa ja järjestölle yleisissä tavoitteissa, 

kuten jäsenmäärän nostaminen kolmessa vuodessa, markkinoinnin ja näkyvyyden 

kehittäminen ja sitä myötä järjestön tunnettavuuden parantaminen. 

 

Yksi oleellinen tavoite opinnäytetyölleni on myös kuvata sitä prosessia, joka sai ai-

kaan strategiasuunnitelman. Mitä eri työvaiheita siihen kuului? Millaisin eri tavoin 

saavutin asettamiani tavoitteita? Pyrin kuvaamaan siis tarkasti jokaista työvaihetta.      

 

 

3.1 Omat oppimistavoitteet 

 

Omia tavoitteitani opinnäytetyössä ovat järjestöjen strategiamalleihin tutustuminen ja 

sen sisäistäminen: mitä se pitää sisällään, miten se tehdään ja arvioidaan. Ajan puit-

teissa on mahdollista, että opinnäytetyöni toimii siis pikemminkin pohjana Sinut ry:n 

strategialle, mikäli he katsovat yhdessä Perhehoitoliiton nuorisotyöntekijän kanssa, 

että strategiasuunnitelman tulee olla laajempi, kuin yksi opinnäytetyö. Tai vastaavasti 

tavoitteet ovat sellaiset, että niiden saavuttamiseen kuluu pidempi aika. Olisi kuiten-

kin upeaa, jos tämä työ päätyisi lopulliseksi strategiaksi. (Luhtaniemi 2015, 7-8.)    

 

Lisäksi tavoitteitani on syventää osaamistani ja tietoisuuttani eri tiedonkeruumene-

telmistä, sekä vahvistaa omia ohjaustaitojani, sekä ammatti- identiteettiäni. Tulen 

toimimaan fasilitaattorina ja keräämään nuorten mielipiteitä ylös johtokunnan ko-

kouksissa. Oleelliset asiat kirjoitetaan ylös kokouspäiväkirjaan, jota pystyn myöhem-

min hyödyntämään kirjoitusprosessissani. (Luhtaniemi 2015, 7-8.)  

 

 

3.2 Oma ohjaajuus 
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Omat tavoitteeni liittyvät vahvasti myös nuoriso- ohjaajana ja fasilitaattorina kehitty-

miseen. Viimeisin näistä oli minulle ennestään vieras käsite, jota avaan opinnäyteyön 

teoreettisessa kappaleessa.  

  

Tulen toimimaan organisaattorina paitsi vuosikokouksessa, mutta myös sosiaalisessa 

mediassa käytävissä ryhmäkeskusteluissa, jotka ovat jatkoa kokouksessa käsiteltä-

ville asioille. Strategiasuunnitelmaa ei saada mitenkään yhden kokouksen aikana 

lyötyä lukkoon, joten työprosessi jatkuu Facebookissa ryhmässä ”Sinujen strate-

giaryhmä.”       

 

En ole ennen toiminut näin vastuullisessa tehtävässä, joten yksi tavoitteistani onkin 

itseni kehittäminen nuoriso- ohjaajana ja organisaattorina, sekä sitä kautta oman 

ammatti- identiteettini vahvistaminen.   

 

 

3.3 Haasteet 

 

Suurimpia haasteita on selkeästi opinnäytetyön tiukka aikataulu. Työn lopullisen ver-

sion tulee olla valmis viimeistään 30.4.2015. Sinut ry:n johtokunnan kokous on 22.3 

Tampereella, joten aikaa kirjoittamiseen ja opinnäytetyön työstämiseen jää niukasti. 

7. huhtikuuta opinnäytetyö on määrä jättää esitarkistukseen, joten työtahti on senkin 

takia erityisen tiukka. 

 
Toiseksi haasteeksi sanoisin työn haastavuuden. Tämä aihe ei kuitenkaan ole hel-

poin mahdollinen, eikä varmasti tyypillisin opiskelujen lopputyö. Järjestön strategia-

suunnitelman tekeminen kestää yleensä noin 6 kuukautta, mutta tässä tapauksessa 

pyrimme tekemään sen muutamassa kuukaudessa.  

 

Myös strategian linjaukset ovat haaste. Toki olisi helppoa kirjoittaa ympäripyöreitä 

käsitteitä ja lauseita ja muodostaa niistä sitten ohjenuora Sinut ry:lle, mutta se ei pal-

velisi järjestön etua. Konkreettiset toimenpiteet ovat avainasemassa, kun tehdään 

strategiasuunnitelmaa. Miten strategian pääkohdat tullaan käytännössä toteutta-

maan? Tähän kysymykseen pyrin vastaamaan johtokunnan nuorten ja ohjaajani 

avustuksella.  



 
 
 

 

13 
 

 

Näihin haasteisiin olen vastannut yksinkertaistamalla asioita. Niinkin suuri asia, kuin 

järjestön strategiasuunnitelman tekeminen helpottui, kun tein pääkohdat yksinker-

taiseksi ohjaajani avustuksella, enkä asettanut rimaa liian korkealle. Realismi on pi-

dettävä mukana työnteossa. Mitä pystyn itse luomaan tässä ajassa ja mitä on mah-

dollista saavuttaa yhteistyössä järjestön johtokunnan nuorten kanssa?  

 

Minun tuli tehdä itselleni selväksi kaikki oleelliset pääkäsitteet, kuten strategia, mis-

sio, visio, toiminta-ajatus. Sen jälkeen piti selkeyttää, että mihin tällä suunnitelmalla 

pyritään. Työ on kuitenkin loppujen lopuksi ohjenuora, joka viitoittaa tien yhdistyksen 

suunnalle.  

 

Työn aikataulutuksen haasteeseen olen vastannut työtapojani säätämällä. Tällainen 

työprosessi vaatii paneutumista aiheeseen, sekä kurinalaista kirjoittamista. Nämä 

kaksi seikkaa on huomattavasti helpompi toteuttaa, kun laadin itselleni lukujärjestyk-

sen, jonka mukaan etenen.  

 

Väärä työskentelytapa olisi niin sanottu taiteellisempi tapa. Tässä työskentelytavassa 

odotellaan inspiraatiota ja kirjoitetaan sen tullessa työtä eteenpäin. Siinä ei ole tasa-

painoa ja työ saattaa jämähtää paikalleen pitkäksi aikaa. Tällöin ei ole takeita siitä, 

että työ valmistuisi ajallaan. Lisäksi se voi olla loppujen lopuksi työn tekijälle melko 

ahdistavaa.  

 

Mielestäni oikea tapa on kirjoittaa joka arkipäivä muutama tunti työtä eteenpäin. Täl-

löin työprosessiin pääsee kiinni ja se pysyy vauhdissa koko ajan. Ihmiset ovat toki 

erilaisia työskentely- ja kirjoitustavoiltaan, mutta sanoisin silti, että tällainen kurinalai-

nen työhön tarttuminen on paras tapa. Joinain päivinä ideat saattavat olla vähissä, 

mutta niitä voi syntyä hyvin vaikkapa kertaamalla sisällysluettelon sisältöä ja lukemal-

la läpi aiemmin kirjoitettua tekstiä.   
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4 OPINNÄYTETYÖN TIETOPERUSTA 

 

 

Tässä luvussa avaan opinnäytetyön tärkeimpiä käsitteitä ja avainsanoja. Tällaisia 

ovat sellaiset pääkäsitteet kuten: kansalaistoiminta, aktiivinen kansalaisuus ja järjes-

tötyö. Yhdessä strategian, mission ja vision määritelmien, sekä lainsäädännön kans-

sa nämä käsitteet muodostava opinnäytetyöni teoreettisen viitekehyksen, eli teo-

riapohjan, joka ohjaa työni suuntaa. Teoreettisen viitekehyksen ydin on strategiassa 

ja visiossa. Painotan niitä eniten, koska strategiatyö ja- suunnitelma ovat produktin 

kohteina.  

 

Käyn läpi järjestötyön määrittelemisen lisäksi myös kolmannen sektorin käsitettä 

työnantajana. Miten kolmas sektori on nostanut päätään ihmisten työllistäjänä 1990-

luvun alun laman jälkeen? Tarkoituksena tällä on hahmottaa järjestöjen merkitystä 

ihmisten elämälle.     

 

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen, joten siinä ei ole keskitytty kehittämään tutki-

musongelmia ja – kysymyksiä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ohjaa tutkimus-

ongelman muotoilua ja rajaa sitä siten, että löydetään sellainen tutkimusasetelma, 

jolla saadaan vastaukset annettuihin tutkimuskysymyksiin. (Tilastokeskus 2015.)      

 

Opinnäytettä tehdessä ja yhdistyksien strategiaoppaita tutkiessa törmäsin neljään 

käsitteeseen: strategia, missio, toiminta- ajatus ja visio. Jokainen näistä oli sanoina 

enemmän tai vähemmän tuttu, mutta ne kuitenkin vaativat avaamista, jotta opinnäy-

tetyön teoriaosuus selkeytyy.  

 
Teoreettisena perustana työlleni on luonnollisesti lainsäädäntö, erityisesti nuorisolain 

8. pykälä, jonka mukaan nuorilla tulee olla mahdollisuus saada äänensä kuuluviin 

heitä koskevissa asioissa ja päätöksissä. Lastensuojelulaissa on myös mainittu nuor-

ten äänen saamisesta kuuluviin. (Nuorisolaki 72/2006, 8§.)  
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Jo näillä kahdella lailla pystytään perustelemaan hyvin sitä, miksi tällainen opinnäyte-

työ tulee tarpeeseen. Se pystytään perustelemaan näiden lakien kautta. Sinut ry on 

nuorten oma järjestö ja sillä on oikeus saada oma äänensä kuuluviin. 

 

Yhdistyslain avulla perustelen työni loppuvaihetta, eli strategiasuunnitelman päätök-

sentekoa. Itse en kuitenkaan ole siinä asemassa, että voisin päättää tällaisista asiois-

ta. Järjestön johtokunnan nuoret nousevat tässäkin asiassa pääosaan. Oma roolini 

on vastuullinen, mutta päätökset tehdään demokraattisesti.    

 

  

 4.1 Kansalaistoiminta 

 

Kansalaistoiminnalla tarkoitetaan yksityisen henkilön julkista toimintaa yhteisö, yh-

teiskunnan, yhdistysten ja erilaisten kansalaisjärjestöjen jäsenenä. Talouselämän, 

yritysten ja taloudellisten yhdistyksien toiminta ei ole varsinaisesti kansalaistoimintaa. 

Kansalaistoiminnalla on parhaimmillaan mahdollisuudet tukea demokratiaa ja tukea 

sitä kehittymään todelliseksi demokratiaksi, jossa kansalaiset ovat osa poliittista pää-

töksentekoa kansalaisina, eivätkä alamaisina. (Lehtonen & Rantonen 1995.)  

 

Kansalaistoiminnan käsitteen synnyn voidaan katsoa ajoittuvan 1700- luvun valistuk-

sen ajan Ranskaan, suuren vallankumouksen ajalle. Porvaristo, sekä keski- että 

alemmat yhteiskuntaryhmät alkoivat vaatia yhteiskunnallisten oikeuksien ja velvolli-

suuksien uusjakoa. Tähän kuului tasa-arvo, yhdenvertaisuus lain edessä ja sääty- 

yhteiskunnalle ominainen etuoikeuksien poistaminen. Kansalaisten, yhteiskunnan ja 

yhteisön väliset suhteet haluttiin määritellä uudella tavalla. (Lehtonen & Rantonen 

1995.)   

 

4.2 Aktiivinen kansalaisuus 

 

Kansalaisuus voidaan jakaa passiiviseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Passiivinen 

kansalaisuus kuulostaa vahvasti negatiiviselta, mutta sen tulee myös olla hyväksyt-

tyä. Ihmisillä on itsemääräämisoikeus, ja vapaassa yhteiskunnassa ei ketään saa 
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pakottaa aktiivisuuteen. Ihminen passiivisena kansalaisena voi nauttia kansalaisen 

perusoikeuksista ja- vapauksista. Tietyt kansalaisten perusoikeudet tunnustetaan 

myös henkilöille, jotka eivät ole valtion kansalaisia. Maahanmuuttajat ja esimerkiksi 

sotaa pakoon tulleet pakolaiset ovat esimerkkejä tällaisista henkilöistä. Passiivisesta 

kansalaisuudesta voi käyttää tässä yhteydessä myös termiä objektiivisuus. Ihmiset 

ovat objekteja sen sijaan eivätkä osallistuvia ja vaikuttavia subjekteja. (Harju 2005.)  

 

Aktiivinen kansalaisuus jakaantuu henkiseen- kulttuuriseen, - poliittiseen ja toiminnal-

liseen kansalaisuuteen. Henkistä ja- kulttuurista kansalaisuutta määrittelee ihmisten 

erilaiset älylliset, sivistykselliset ja kulttuuriset aktiviteetit. Tämän aktiivisen kansalai-

suuden muotoa kuvastavat sanat: henkilökohtaisuus, inhimillisyys, arvoperustaisuus. 

Ihmiset keskittyvät itselle, tai omalle yhteisölle tärkeisiin asioihin ja pyrkivät edistä-

mään niitä. (Harju 2005.) 

 

Toiminnallinen kansalaisuus ilmenee ihmisten erilaisina aktiviteetteinä yhteisöissä, 

yhdistyksissä, kansalaisopiston piireissä ja seurakunnissa. Toiminnallisena kansalai-

sena ihminen haluaa osallistua, toimia vapaaehtoisena ja myötävaikuttaa omalla 

henkilökohtaisella panoksella itselle ja muille tärkeiden asioiden hyväksi. (Harju 

2005.)  

 

Poliittinen kansalaisuus on perinteisen aktiivisuuden muoto. Sillä on myös kaikista 

pisimmät juuret Suomen historiassa. Poliittinen aktiivisuus ulottuu aina ensimmäisten 

puolueiden muodostukseen ja työväenliikkeen perustamiseen 1800-luvun loppupuo-

lella, jolloin suomalaisissa heräsi halu ottaa kantaa poliittisiin asioihin. Kamppailu ää-

ni, - ja sosiaalioikeuksista, sekä itsenäisyydestä nosti yhteiskuntapolitiikan demo-

kraattisen kansan ylärakenteen asiaksi. Tämän myötä muovattiin suomalaista yhteis-

kuntaa ja määriteltiin sen asemaa muiden kansakuntien joukossa. (Harju 2005.)   

 
 

4.3 Kolmannen sektorin toimintaympäristön muutos 

 

Kolmas sektori on nostanut asemaansa palkkatyön tarjoajana viimeisen kahden-

kymmenen vuoden aikana. Työnantajina toimivien järjestöjen lukumäärä on lähes 
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kaksinkertaistunut aikavälillä 1990- 2011. Erityisen nopeaa kasvu oli vuosina 1995- 

1999 ja saman ajanjakson aikana perustettiin poikkeuksellisen paljon uusia yhdistyk-

siä. Kolmannelle sektorille syntyi paljon uudenlaista työllisyyttä, josta työnantajilla ei 

ollut entuudestaan kokemusta. (Ruuskanen, Selander & Anttila 2013, 14.) 

 

Palkkatyön nousuun kolmannella sektorilla on olemassa monia kansalaistoimintaan 

ja yhteiskunnalliseen muutokseen liittyviä syitä. Yksi syy on kansalaisosallistumisen 

luonteen vähittäinen muuttuminen. 1990- luvun laman jälkeen kolmatta sektoria alet-

tiin nähdä työvoima- ja sosiaalipolitiikan välineenä. Tämän lisäksi julkisen palvelutoi-

minnan logiikan muutos ja uuden julkishallinnon omaksuminen kuntasektorilla on 

tehnyt kolmannesta sektorista kunnille tärkeän kumppaniin julkisten palvelujen tuot-

tamisessa. (Ruuskanen, Selander & Anttila 2013, 15.) 

 

Sinut ry:n kohdalla puhutaan vapaaehtoistyöstä palkkatyön sijaan. Kuten kolmannen 

sektorin toimijoille on ominaista, yhdistys on voittoa tavoittelematon, eikä sillä ole 

palkattua henkilöstöä. Järjestö on perustettu niihin aikoihin, jolloin kansalaisaktiivi-

suus oli nousussa. Ruuskanen, Selander ja Anttila (2013) viittaavat teoksessa ”Palk-

katyössä kolmannella sektorilla” juuri 1990- luvun alun laman ja sen jälkeiseen ai-

kaan, kun puhuvat kolmannen sektorin, yhdistysten ja järjestöjen noususta. (Ruuska-

nen, Selander & Anttila 2013, 15).  

 

4.4 Järjestötyö 

 
 
Juha Heikkalan (2001) mukaan järjestötoiminnan voi määritellä siten, että yhdistyksil-

lä ja järjestöillä tarkoitetaan organisoitua kansalaistoiminnan perusyksikköä. Toisin 

sanoen yhdistys on kansalaistoiminnan perusmuoto ja järjestö vastaavasti yhdistys-

ten yhteenliittymä. Järjestökenttä rakentuu tyypillisimmillään paikallisen tason yhdis-

tyksistä, alueellisista organisaatioista, sekä valtakunnallisen tason liitoista ja keskus-

järjestöistä. Käsite ”Kolmas Sektori” yleistyi 1990- luvulla. Tällä käsitteellä koroste-

taan yhdistys- ja järjestötoiminnan eroa suhteessa yksityiseen ja julkiseen sektoriin. 

(Heikkala 2001, 42.) 
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Yhdistyksille ja järjestöille on ominaista yhteinen toiminta- ajatus, joka kumpuaa jä-

senten ja yhdistysten arvoista, intresseistä ja tarpeista. Tämä toiminta- ajatus tai aat-

teellinen lähtökohta riippuu järjestön toimialasta. Esimerkiksi vammaisjärjestö voi tar-

jota vertaistukea jäsenkunnassaan, kulttuurijärjestö voi edistää jäsenten taiteenhar-

rastamisen toimintaa ja liikuntajärjestö voi järjestää liikunnallisia tapahtumia. (Heikka-

la 2001, 40.) 

 

Yhdistys ja järjestötoiminnalla on kolme keskeistä peruselementtiä: se on ensinnäkin 

ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut pysyväisluonteiseksi ja se on muodos-

tettu tietyn arvon, intressin tai tarpeen toteuttamiseksi. Tätä voi toisin sanoen kutsua 

myös toiminta- ajatukseksi. Näitä piirteitä voidaan pitää yhdistys- ja järjestötoiminnan 

ydinulottuvuuksina. Parhaimmillaan toiminta- ajatus on ydintekijä, joka sitoo ja kiin-

teyttää järjestön toimijat toimivaksi kokonaisuudeksi. (Heikkala 2001, 41.) 

 

Juridisesti yhdistystoimintaa määritellään myös lainsäädännön kautta. Lain mukaan 

yhdistyksen jäseninä voi olla joko yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö. Yhdistys ja 

järjestö- käsitteitä käytetään rinnakkain. Liittomuotoisesta yhdistyksestä tai järjestöstä 

puhutaan silloin, kun yhdistykset muodostavat niin sanotun toisen asteen yhdistyk-

sen. (Heikkala 2001, 42.)  

 

 

4.5 Toiminta-ajatus, visio ja missio 

 
Toiminta- ajatus on yhdistyksen toiminnan perusta. Siinä näkyy yhdistyksen keskei-

set arvot ja arvostukset. Ne ovat työyhteisössä omaksuttuja, hyväksi todettuja ja tär-

keitä toimintaperiaatteita, jotka viestivät organisaation tarkoituksesta, ja joiden tehtä-

vä on tukea ja auttaa yksilöiden ja ryhmien yhteistyötä. (Opetushallitus 2015.)  

 

Organisaation perustehtävää kuvataan yleensä toiminta- ajatuksen ja mission muo-

dossa. Missiolla tarkoitetaan yhteiseksi koettua näkemystä organisaation tarkoituk-

sesta. Se kertoo syyn organisaation olemassaololle ja motiivit sen toiminnalle. Missio 

voidaan määritellä myös siten, että se on organisaation laajempi merkitys yhteiskun-

nassa. Toiminta- ajatus ja liikeidea ovat termejä, joita käytetään enemmän organi-

saatiota lähempänä olevista tehtäväkuvauksista. (Opetushallitus 2015.)  
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Visiolla tarkoitetaan tavoiteltua tulevaisuuden tilaa. Vision tulee olla tarpeeksi haasta-

va, muttei kuitenkaan mahdoton. Tarkoitus on luova kuva tulevaisuudesta, johon pyri-

tään. Hyvä visio antaa hyvät suuntaviivat strategialle. (Opetushallitus 2015.) 

 

 

4.6 Strategia 

 

Strategian laatimisessa on kyse unelmasta. Unelmat laittavat meidät toimimaan ja 

innostavat meitä niin yksityiselämässä, kuin yhdistystoiminnassakin. Yhdistyksen on 

hyvä päättää yhteisestä unelmasta: missä yhdistyksemme haluaa olla 2-5 vuoden 

kuluttua. Yhdistyksen elinvoimaisuus ja uudistuminen mahdollistetaan sillä, että jäse-

nistö pitää kiinni unelmastaan. Strategian tekeminen on kuin kartan piirtäminen nyky-

hetkestä kohti tulevaisuuden unelmaa. Tähän karttaan merkitään yhdistyksen visio ja 

toiminta- ajatus, jotka helpottavat sen lukemista. (Heikkala, Krook & Pekkarinen, 

2014, 5.) 

  

Strategian määritelmää voi kuvata monella eri tapaa. Juha Heikkala (2001) määritte-

lee strategian suunnitelman kuvaukseksi, joka sisältää joukon tavoitteita, jotka ovat 

arvovalintoja sen suhteen, mihin organisaatio keskittyy tavoitteissaan ja miten se ai-

koo käyttää resurssejaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi pitkällä aikavälillä. 

(Heikkala 2001, 22.) 

 

Tärkeäksi nähdään strategiaa määriteltäessä se, että se kertoo sen, mitkä asiat or-

ganisaatiossa pitää olla kunnossa, jotta se säilyy elinvoimaisena, tai kehittyy kilpailu-

henkiseksi pitkällä aikavälillä. Erona strategian ja taktiikan välillä on laajuus ja aika-

jänne. Taktinen toiminta tarkoittaa järjestön toiminnan lyhyen tähtäimen operatiivista 

toimintaa ja sen tavoitteita. Strategialla viitataan koko järjestön olemassaolon ja elin-

voimaisuuden varmistamiseen pitkällä tähtäimellä. (Heikkala 2001, 22.) 

 

Strategian käsitettä voidaan myös kuvata siten, että se on näkemys siitä, millä tavoit-

teilla ja keinoilla järjestön toiminta- ajatus, arvot ja visio toteutuvat. Strategia on jär-

jestön suunta, mutta myös menettelymalli, jonka avulla pyritään kohdentamaan re-
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surssit oikeisiin kohteisiin, torjumaan uhkia ja hyödyntämään avautuvia mahdolli-

suuksia vision ja asetettujen tavoitteiden suunnassa. (Opetushallitus 2015.) 

 

Parhaimmillaan strategia on enemmänkin kuin pitkän aikavälin suunnitelma. Se on 

osa järjestöorganisaation kulttuuria. Sitä voidaan kuvata järjestön sisäänrakennetuksi 

tavaksi toimia. Tämä tapa pitää sisällään kyvyn nähdä järjestön toimintaympäristön 

mahdollisuudet, sekä tahdon valita näistä arvokkaimmat ja lupaavimmat mahdolli-

suudet. Taustalla on ajatus siitä, että järjestö kehittyy ja pysyy elinvoimaisena. Stra-

tegiaprosessin tarkoituksena on löytää nämä strategisen ajattelun hedelmät ja muo-

dostaa niistä kokonaisuus, jota sanotaan järjestön toiminnan strategiseksi johtoaja-

tukseksi. (Heikkala 2001, 21.) 

 

 

 

KUVIO 2. Malli rullaavasta strategiasta (Keski-Suomi 2014.) 
 

 

5 LAINSÄÄDÄNTÖ 
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Olen ottanut tähän kappaleeseen lainsäädäntöä tueksi aiemman kappaleen pääkäsit-

teille ja teoreettisille määritelmille. Keskityn lainsäädännössä nuorten näkökulmaan. 

Lastensuojelu ja – nuorisolaki ovat avainasemassa, sillä niiden kautta pystytään pe-

rustelemaan nuorten oikeuksia heitä koskevissa asioissa ja päätöksissä. Yhdistyslaki 

sitä vastoin tukee yleisesti järjestön toimintaa ja päätäntävaltaa. Sen avulla pystytään 

tekemään selväksi, miten järjestö toimii juridisesti oikein ja miten se tekee päätök-

sensä.   

 

5.1 Yhdistyslaki 

 
Yhdistyslain 35§:n mukaan yhdistyksen hallituksen tehtävänä on lain ja sääntöjen 

mukaan huolehtia yhdistyksen yhteisistä asioista. Hallitukseen pitää kuulua vähin-

tään kolme jäsentä. Hallitus huolehtii muun muassa siitä, että yhdistyksen varainhoito 

ja kirjanpito on luotettava ja ajan tasalla. (Yhdistyslaki 503/1989, 35§.) 

 

Yhdistyksen kokouksessa päätetään: yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, kiinteis-

töjen tai omaisuuden luovuttamisesta, yhdistyslain 30§:ssä määritellystä äänestys ja 

– vaalijärjestyksestä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien erottamisesta, tilinpää-

töksestä sekä yhdistyksen purkamisesta (Yhdistyslaki 503/1989, 20§.) 

 

Lain 30§:n mukaan kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, kokouksesta 

tehdään pöytäkirja. Puheenjohtajan on allekirjoitettava tämä pöytäkirja ja lisäksi se 

vaatii kahden jäsenen tarkastuksen ja hyväksynnän. Lisäksi yhdistyksen jäsenellä on 

oikeus saada pöytäkirja luettavaksi. (Yhdistyslaki 503/1989, 30§.)  

 

 

5.2 Nuorisolaki 

 

Nuorisolain yleisenä päätavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edis-

tää aktiivista kansalaisuutta, sosiaalista vahvistamista, sekä parantaa nuorten kasvu- 

ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisen lähtökohtina ja lain avainsanoina ovat yhteisölli-

syys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa- arvo. (Nuorisolaki 72/2006, 1§.)  
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Nuorisolain kolmannessa luvussa (2006) on uudistettu 8§:n, jonka käsittelee nuorten 

aktiivisuutta. Pykälän mukaan nuorille tulee suoda mahdollisuus tulla kuuluksi heitä 

koskevissa päätöksissä. Heille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista- ja 

alueellista nuorisotyötä koskevien asioiden käsittelyyn. (Nuorisolaki 72/2006, 8§.) 

 

 

5.3 Lastensuojelulaki 

 

Lastensuojelulain 5§:n (2007) mukaan lapsella tulee olla mahdollisuus tuoda oma 

mielipide esille ikää ja kehitystasoa vastaavalla tavalla, sekä saada tietoa häntä itseä 

koskevissa lastensuojeluasioissa. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa, päätöksiä 

tehtäessä ja lastensuojelua toteutettaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota lapsen 

tai nuoren mielipiteisiin ja toiveisiin. (Lastensuojelulaki 417/2007, 5§.) 

 

Sinut ry:n nuoret ovat huostaan otettuja, sijaisperheissä ja perhekodeissa asuvia, 

sekä sijaisperheiden biologisia nuoria. Tällä perusteella on oleellista ottaa esille myös 

lastensuojelulaki, sekä erityisesti tämä viides pykälä, joka käsittelee nuorten osalli-

suutta heitä koskevissa lastensuojelupäätöksissä.  

 

Sinut ry:n selkeä toiminta- ajatus onkin se, että sijaiskotien nuoret saavat mahdolli-

suus vertaistukeen. Järjestö on hyvin maanläheinen ja sen toiminnan pysyvyys on 

taattu tulevaisuudessakin, koska huostaanottojen ja sijoitusten määrälle ei näy aina-

kaan laskua lähitulevaisuudessa.   

 

Terveyden ja- hyvinvointilaitoksen mukaan lasten kiireellisiä sijoituksia tehdään yhä 

enemmän. Vuonna 2013 sijoitusten määrä oli 4 202 lasta, joka oli 6,6 prosenttia 

enemmän kuin edellisenä vuonna. Kiireellisesti sijoitettujen lasten lukumäärä on 

noussut vuodesta 2005 lähtien. Sitä vastoin huostassa olleiden lasten määrä pysyi 

samana kuin edellisvuonna. (THL 2013.)   
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KUVIO 1. Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret, sekä niistä huostassa olleet ja 

ja kiireellisesti sijoitetut lapset vuosina 1991- 2013. (THL 2013.)  

 

 

 

6 TIEDONKERUUMENETELMÄT 

 

 

Tässä luvussa on avattu enemmän sitä, millaisia eri menetelmiä olen käyttänyt tie-

donkeruuseen. Termit fasilitointi ja teemahaastattelu tulevat tutuiksi, sekä kerron, 

mitä saimme konkreettisesti aikaan Sinut ry:n johtokunnan kokouksessa 22.3.2015. 

Tutkimusmenetelmäni strategien luomisen tueksi on kvalitatiivinen, eli laadullinen 

tutkimusmenetelmä. Avaan siis myös sitä, kuinka se näkyy tiedonkeruussa.  

 

Tiedonkeruumenetelmänä käytän pääosin fasilitointia. Sen tueksi kuitenkin olin otta-

nut teemahaastattelun. Kokouksen työtapa ja oma osuuteni muistutti eniten juuri 

teemahaastattelua: se oli vapaamuotoinen ryhmäkeskustelu, jossa oli ennalta mää-

rätty aihe, sekä yksi johtaja ohjaamassa haastattelua eteenpäin. Haastattelulla pyrit-

tiin saamaan tuloksena strategiasuunnitelman linjaukset, jota yhdistys tulisi jatkossa 

noudattamaan.     
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Tämä kokous oli elintärkeä opinnäytetyön ja strategiasuunnitelman kannalta, koska 

tällöin tapasin järjestön johtokunnan nuoret ja kerroin opinnäytetyöstäni ja heidän 

osallisuudestaan siinä.    

 

 
6.1 Fasilitointi 

 

Terhi Summan ja Kaisu Tuomisen teoksen ”Fasilitaattorin työkirja” (2009) mukaan 

fasilitoinnilla tarkoitetaan ryhmälähtöistä työskentelyä. Sen tueksi kehitetyt menetel-

mät tarjoavat avaimia ryhmänjohdattamiselle siten, että yhteinen päämäärä saavute-

taan ja jokainen tulee kuulluksi. (Summa & Tuominen 2009, 8.)  

 

Alkuperä fasilitoinnin termille on latinankielen sanassa ”facil”, joka tarkoittaa helppoa. 

Tarkoitus on tehdä ryhmän työskentelystä helpompaa edistämällä jäsenten luovuutta 

ja saamalla kaikkien asiantuntemus ja kyvyt yhteiseen käyttöön. Toisena tavoitteena 

on ajan tehokas käyttö ja tuloksellisuuden varmistaminen. (Summa & Tuominen 

2009, 8.)   

 

Fasilitaattori on puolueeton osapuoli, jonka tehtävinä ovat ryhmäprosessien valmiste-

lu ja tukeminen. Fasilitointi perustuu ajatukseen, jonka mukaan ryhmä itse on käsitel-

tävän aiheen paras asiantuntija. Fasilitaattori keskittyy ryhmäprosessiin ja auttaa 

ryhmää löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja, ratkaisee ongelmia ja tekee päätöksiä. 

Varsinaiset ideat, lopulliset päätökset ja ratkaisut ovat ryhmän jäsenten vastuulla. 

(Summa & Tuominen 2009, 9.) 

 

Tärkein työväline fasilitaattorille on oma asenne ja usko siihen, että ryhmä itse osaa 

parhaiten ideoida, tuottamaan ratkaisuja ja arvioimaan työtään. Fasilitointi edellyttää 

hyviä ihmissuhdetaitoja, sekä kykyä esittää rakentavia kysymyksiä ryhmälle. Lisäksi 

fasilitaattorin tulee myös osata tiivistää ryhmän jäsenten ehdotukset ja päätökset. 

(Summa & Tuominen 2009, 9.)  

 

Seuraavassa kohdassa on suora lainaus Summan ja Tuomisen (2009) teoksesta. 

Tässä kohdassa on tehty lista fasilitaattorin ominaisuuksista: 
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”Fasilitaattori 

▶ On puolueeton sisällön suhteen 

▶ Sitoutuu siihen, että ryhmä saavuttaa päämääränsä 

▶ Edistää ryhmän ja yksilöiden työskentelyä ylläpitämällä rakentavaa ja 

positiivista ilmapiiriä 

▶ Rohkaisee ja varmistaa kaikkien osallistumisen ihmisten erilaisuutta 

kunnioittaen 

▶ Varmistaa tulosten tallentamisen ja sen, että kaikki tietävät mitä teh-

dään ja mitä on sovittu 

▶ Vastaa aikataulussa pysymisestä ja työn etenemisestä. 

▶ Suunnittelee ennen kuin tekee ja käyttää tarkoitukseen soveltuvia me-

netelmiä 

▶ Pyrkii kehittymään jatkuvasti hankkimalla lisätietoa ryhmätoiminnasta ja 

eri menetelmistä.” (Summa & Tuominen 2009, 10.) 
  

Kuten fasilitaattorin tehtäviin kuuluu, hoidin itsekin yhteistyössä ohjaajani kanssa esi-

tyslistan asioista, joita tarjosimme nuorille kokouksessa. Vaikka roolini kokouksessa 

oli puolueeton, minun piti kuitenkin olla itse hyvin perillä siitä, mitä olemme tekemäs-

sä. Järjestön strategia ei ole aivan yksinkertainen asia, ja sen selittäminen nuorille 

ymmärrettävästi ei ollut helppoa.  

 

Pitäydyin toisin sanoen vankasti fasilitaattorin roolissa keskustelun valmistelijana, 

ohjaajana ja tukijana. Oma ohjaajani painotti, että minulla tulee olla ideoita, joita hei-

tellä nuorille kokouksen aikana. Tilanne ei saa olla sellainen, että nuorille annetaan 

tyhjä paperi eteen ja määritellään otsikoksi aihe ”Sinut Ry:n tärkeät asiat”. Ryhmä 

itse on paras ideoija ja työväline, mutta ilman fasilitaattoria ei päästä tuloksiin.   

 

 

6.2 Teemahaastattelu 

 

Haastatteluiden eri muotoja määriteltäessä voidaan puhua niin sanotuista puolistruk-

turoiduista tai puolistandardoiduista haastatteluista. Nämä ovat perinteisien lomake- 

ja avoimien haastatteluiden välimuoto. Puolistrukturoitua haastattelua voidaan käyt-

tää tehokkaasti samankaltaisissa tilanteissa kuin strukturoimatonta haastattelua. Täl-

laisia tilanteita ovat esimerkiksi seuraavat: tilanteet joissa tutkimuksen kohteena ovat 

emotionaalisesti arat aiheet, kun tutkimuksessa halutaan selvittää heikosti tiedostet-

tuja seikkoja, kun esimerkiksi muistamattomuuden vuoksi voidaan kyseenalaistaa 
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vastauksien validius, tai tutkittaessa ilmiöitä, joista haastateltavat puhuvat harvemmin 

kriittisesti, kuten omat ihanteet, arvostukset ja unelmat. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 35.)   

 

Teemahaastattelulle on tyypillistä se, että se on kohdennettu tiettyihin teemoihin, jois-

ta synnytetään keskustelua. Tämä menetelmä ei kuitenkaan edellytä kokeellisesti 

aikaansaatua yhteistä kokemusta, vaan lähtee siitä oletuksesta, että myös yhteisiä 

jokapäiväisiä kokemuksia on mahdollista tutkia. Teemahaastattelussa korostetaan 

haastateltavien elämysmaailmaa ja heidän omakohtaisia kokemuksia eri tilanteista. 

Teemahaastattelu määritellään puolistrukturoiduksi menetelmäksi sillä perusteella, 

että haastattelun aihepiirit ja teemat ovat tiedossa entuudestaan. Menetelmässä ei 

kuitenkaan käytetä strukturoidulle haastattelulle ominaista kysymyksien tarkkaa aset-

telua, muotoa ja järjestystä. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 36.) 

 

 

6.3 Johtokunnan kokouksen taustatyö 

 

Johtokunnan kokousta edelsivät pitkät valmistelut ja pohdinnat siitä, kuinka saisimme 

opinnäytetyön esiteltyä nuorille siten, että he ymmärtävät mistä on kyse. Jouduimme 

ohjaajani ja hänen työkaverinsa kanssa määrittelemään tarkasti mielessämme erilai-

sia versioita visiosta, missiosta, toiminta-ajatuksesta ja strategian termeistä, sekä 

kääntämään nämä nuorille ymmärrettävään muotoon. Oma roolini ja vastuuni tulisi 

korostumaan tässä, ja aikaa esitellä asiani, sekä saada suunnittelu päätökseen siltä. 

Työskentelyä jatkettaisiin sen jälkeen Facebookissa. Aikaa asian käsittelyyn kokouk-

sessa tulisi olemaan yksi tunti.   

 

Lisäksi meillä piti olla valmiiksi materiaalia ja ehdotuksia nuorille, joista he voisivat 

ottaa kiinni. Kuten aiemmassa luvussa (Luhtaniemi 2015) totesin, nuoret pitävät 

konkreettisista toimista. Tämän takia itse mietin muutaman konkreettisen tavan, joilla 

he pystyisivät kehittämään järjestöään: blogin kirjoittaminen Sinut Ry:n tapahtumista 

ja kuulumisista, mainostamisen lisääminen sosiaalisessa mediassa, jäsenmaksujen 

korottaminen, jotta järjestön budjettiin saataisiin enemmän liikkumavaraa, sekä jär-

jestön näkyvyyden lisääminen palkkaamalla tunnetun puhujan esittelemään heidän 

toimintaansa. (Luhtaniemi 2015, 9.) 
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Olin itse hieman solmussa tämän asian kanssa, mutta ohjaajaltani tuli idea, että laite-

taan nuoret tekemään minun johdollani ajatuskartta aiheesta ”Sinut ry:n tärkeät” asi-

at. Ajatuskartan tekeminen on selkeä ja johdonmukainen tapa saada vaikea asia yk-

sinkertaisempaan muotoon. Se myös auttaa jäsentämään asioiden välisiä suhteita: 

mitkä seikat liittyvät toisiinsa ja mitkä ovat kartan selkeät pääkohdat. Tästä saataisiin 

siis paitsi tärkeänä koetut asiat, mutta myös tulevan strategian pääkohdat, joita siinä 

painotettaisiin. Olimme miettineet, että pääkohtia olisi hyvä olla 3-5.  

 

Tätä ajatuskartan tekemistä seuraisi yhteisien arvojen määritteleminen järjestölle. 

Tämän työvaiheen suunnitelimme niin, että itse listasin yhdistyksen arvoja pienille 

tarralapuille, ja kartan tekemisen jälkeen pyytäisin nuoria laittamaan arvot valittuihin 

viiteen pääkohtaan. Arvojen tarkoitus on toimia osana yhdistyksen toiminta-ajatusta 

ja toimintaperiaatteita. Yhdistyksen toiminta tulee perustua nuorien valitsemiin arvoi-

hin, jotka yhdistyksen on pidettävä mielessään toimintaa suunnitellessaan ja toteut-

taessaan.   

 

Kolmantena tehtävänä nuorien tulisi määritellä paperille, millainen on heidän unel-

miensa Sinut Ry. Tässä tehtävässä nuorille annetaan vapaat kädet suunnitella ja 

ideoida villeimpiäkin ideoitaan ja unelmiaan paperille. Minun tehtäväkseni jää ohjata 

heidän ideointiaan ja pitää realiteetit mukana suunnittelussa. Monet ideoista ovat 

mahtavia ja toteutuskelpoisia, mutta yhdistyksen ainoat tulot tulevat jäsenmaksuista.    

 

 

6.4 Johtokunnan kokous 22.3.2015 

 

Kokouksen aikana käytiin läpi neljän johtokunnan nuoren kanssa opinnäytetyöni ai-

he. Päivän aikana käytiin läpi monia muitakin kokouksia, jotka liittyivät muihin vireillä 

oleviin asioihin. Oma aiheeni tuotoksena sain nuorilta kaksi ajatuskarttaa, jotka täy-

densimme vielä ohjaajani kanssa. Toinen koski Sinut ry:n arvoja, kun taas toinen si-

sälsi strategien viisi pääkohtaa. 
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Oma roolini fasilitaattorina oli tärkeä ja sen mukana tuli suurta vastuuta. Kokouksella 

kuitenkin tähdättiin siihen, että tuloksia syntyy ja päästään lopputulokseen. Onneksi 

en kuitenkaan ollut aivan yksin roolissani, vaan ohjaajani auttoi ja tuki tarvittaessa.   

 

Fasilitoinnin menetelmiä on valtavat määrät. Itse käytin menetelmää, jonka nimi on 

”unelmointi.” Menetelmää sovellettiin hieman, jotta se sopisi kokoustilanteeseen pa-

remmin. 

 

”Unelmointi” on fasilitoinnin menetelmä, jonka tarkoituksena on tavoitteiden visiointi 

ja hahmottaminen. Kukin ryhmän jäsen pohtii ensin henkilökohtaisesti tärkeitä asioita 

työstettävästä aiheesta, joka tässä tapauksessa on Suomen sijaiskotinuorten järjes-

tön tärkeät asiat. Menetelmää toteutetaan pienissä 3-5 hengen ryhmissä. (Summa & 

Tuominen 2009, 32.) 

 

Ryhmä esittelee sarjakuvilla, piirustuksilla, näyttelemällä, julisteella tai millä tahansa 

muulla haluamallaan tavalla ihannekuvan käsiteltävästä aiheesta (Summa & Tuomi-

nen 2009, 32). Tässä tapauksessa käytimme kahta ajatuskarttaa, joissa listasimme 

vuorotellen tärkeitä asioita yhdistyksen toiminnasta täydentäen toistemme ajatuksia. 

Luovempien menetelmien käyttö ei olisi ollut niin soveliasta kokouksessa.  

 

Lopuksi ajatuskartan tuotos esitellään ryhmälle, minkä jälkeen pohditaan yhdessä, 

mitä esitys kertoo käsiteltävän aiheen onnistumistekijöistä. Fasilitaattorin rooli koros-

tuu tässä vaiheessa, sillä hän kerää ydinasiat paperille, joita käytetään myöhemmin 

suunnittelun työkaluine. (Summa & Tuominen 2009, 32.)  

 

Unelmointi päätetään muodostamalla unelmasta konkreettinen, realistinen tavoite, 

kuten Sinut Ry:n strategian viisi pääkohtaa ja arvoa. Tässä vaiheessa kannattaa ky-

syä kysymyksiä kuten: Mitä tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi? Kuinka realistisia 

tavoitteet ovat? Mistä tiedämme, että tavoitteeseen on päästy? (Summa & Tuominen 

2009, 32.)   

 

Toimin siis keskustelun ja ideoinnin johtajana. Selitin heille alkuun työni tarkoituksen 

ja tavoitteet: tarkoituksena on saada aikaan järjestöllenne strategiasuunnitelma tei-
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dän avullanne. Korostin nuorten asemaa työprosessissa, koska he itse tietävät par-

haiten, mitä järjestö tarvitsee. Unelmoinnille ja ideoinnille on turha asettaa rajoja. Ko-

rostimme vapaata innovatiivisuutta tässä prosessissa.   

 

Oli erittäin mukava nähdä, että nuoret olivat erittäin aktiivisesti mukana ideoimassa 

strategiasuunnitelmaa. Olin varautunut, että joutuisin luennoimaan enemmän strate-

gian sisällöstä ja tarkoituksista, mutta yllätyin kuitenkin positiivisesti siitä, kuinka te-

hokkaasti nuoret tarttuivat työhön. 

 

Tuli kuitenkin selväksi, että idean työstämistä tulee jatkaa vielä verkkotyöskentelynä. 

Pääsimme ajan puitteissa hyvään lopputulokseen, jota kutsun opinnäytetyöni ja stra-

tegiasuunnitelman välietapiksi. Tämä etappi oli se, että saimme määriteltyä yhteiset 

viisi arvoa ja strategian pääkohdat. 

 

Yhdistyksen toimintaa ohjaavat viisi perusarvoa: 

 Kokemuksien jakaminen (vertaistuki) 

 Innovatiivisuus (ideat) 

 Arvostus (kanssatyöntekijöitä kohtaan) 

 Yhdenvertaisuus 

 Sitoutuneisuus (ja sen levittäminen jäsenille) 

 

Yhdistyksen strategian viisi kehittämiskohdetta 

 Johtokunnan toiminta 

 Vertaistuki 

 Yhteistyö eri tahojen kanssa 

 Tapahtumatoiminta 

 Näkyvyys/markkinointi 

 

 

6.5 Verkkotyöskentely  

 
Internetin välityksellä käytyjen keskustelujen rooli nousi suureen osaan tiedonke-

ruussa. Johtokunnan kokouksessa kerkisimme käymään läpi järjestön strategian 
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pääpainopisteet ja arvot, mutta se oli kuitenkin vasta alkua. Ne vaativat täydentämis-

tä, jotta asiat selkenisivät ja sen myötä kokonaiskuva strategiasta hahmottuisi johto-

kunnalle.  

 

Aloitin verkkotyöskentelyn perustamalla Facebookkiin ryhmän ”Sinujen Johtokunnan 

Strategiaryhmä.” Aluksi palautin jäsenien mieleen, mitä olimme käyneet läpi edelli-

sessä kokouksessa. Muistutin ajatuskartoista, joita olimme tehneet yhdessä kokouk-

sen aikana, sekä viidestä painopisteestä ja arvosta, jotka olimme yhdessä sopineet. 

 

Yleinen keskustelu arvoista ja strategian painopisteistä ei ollut kovin johdonmukaista, 

joten ohjaajani neuvosta jaoin keskustelua pienempiin osiin ja annoin aikarajat, joihin 

mennessä päätökset lyödään lukkoon. Nuoret seuraavat ryhmää aktiivisesti, mutta 

vastaaminen saattaa kestää välillä pitkään. Tämän takia oli tärkeää, että annoin päi-

vämäärät, joihin mennessä päätökset tehdään. Ohjaajani painotti myös, että minun 

pitää muistutella nuoria tasaisin väliajoin näistä aikarajoista. 

 

Viisi arvoa oli avattava käsitteinä yksi kerrallaan. Nuorien piti ilmaista selkeästi, mitä 

kukin arvo piti sisällään, ja miten niiden tulee näkyä järjestön toiminnassa. Jokaiselta 

johtokunnan nuorilta vaadittiin mielipiteet yhteen arvoon. Näin toimimalla mahdollis-

tettiin se, että jokainen pääsee osallistumaan ja saamaan äänensä kuuluviin. Se oli 

myös edellytys strategian arvojen kokonaisvaltaiselle määrittämiselle, koska jokainen 

nuori on kantanut kortensa kekoon ja esittänyt mielipiteensä. Minun työni oli tehdä 

yhteenveto näistä mielipiteistä.    

 

Työvaiheet ja aikarajat olivat seuraavat: 

 Järjestön yhteisten arvojen määritteleminen 8.- 10.4 klo 15.00 mennessä 

 Strategian painopisteiden määritteleminen 13.- 15.4 klo 15:00 mennessä 

 Painopisteiden vaatimat toimenpiteiden määrittäminen 15.- 17.4 klo 15:00  

 

 

7 TULOKSET 
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Tämä 7. luku toimii yhteenvetona strategialle. Siinä on esitetty päätetyt strategia-

suunnitelman painopisteet, joita yhdistys lähtee toteuttamaan, sekä analysoitu niitä 

siinä valossa, kuinka realistisia ne ovat. Lisäksi tässä luvussa on puhuttu yleisellä 

tasolla järjestön yhteisistä arvoista, mutta ne eivät kuitenkaan ole virallisesti osa stra-

tegiasuunnitelmaa. 

 

Strategiasuunnitelma saatiin valmiiksi 27.4 Facebookin kautta käydyssä keskustelus-

sa. Osallisena olivat silloin johtokunnan 5 nuorta, minä, sekä ohjaajani Anne Jokiran-

ta. Kävimme tiukalla aikataululla läpi strategian viiden painopistealueen unelmatilat, 

sekä konkreettiset toimenpiteet, joilla niitä tavoitellaan. 

 

 

7.1 Strategian painopistealueet 

 

Ensimmäinen painopistealue käsitteli vertaistukea. Päätimme, että vertaistukea läh-

detään toteuttamaan järjestössä apuritoiminnan avulla. Johtokunnan jäsenien tehtä-

vä on hankkia itselleen yksi apuri avuksi toimintaan. Johtokunnan jäsenet toimivat 

mentoreina, eli niin sanottuina tukinuorina, jotka pyrkivät aktivoimaan jäsenistöä. 

 

Toisena asiana käsittelimme Sinut ry:n markkinoinnin ja näkyvyyden kehittämistä. 

Tästä osiosta päätimme seuraavista asioista: jäsenistö pidetään mukana leirien ja 

tapahtumien suunnittelemisessa, aloitetaan blogin kirjoittaminen järjestöstä, jota mai-

nostetaan sosiaalisessa mediassa, lisätään järjestön näkymistä alueellisesta, sekä 

tarjotaan Sinut ry:stä mainoksia ja juttuja eri medioihin. 

 

Kolmas käsiteltävä asia oli tapahtuma ja – leiritoiminta. Tästä asiasta päätimme lyhy-

esti, että tehdään kolmen vuoden sisään yksi kysely, jolla kartoitetaan jäsenistön 

mielipiteitä ja kehitysideoita tapahtuma ja – leiritoiminnasta.          

 

Viimeisenä painopistealueena oli johtokunnan toiminta. Tässä kohdassa päätös oli, 

että johtokunta on saatava lähemmäksi jäsenistöä esimerkiksi perustamalla Face-

bookkiin tai Extranettiin ryhmä, joka on johtokunnan hallinnassa. Lisäksi johtokunnal-

le jaetaan omat vastuualueet. Sen myötä heidän toimintansa tehostuu ja siitä tulee 
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kokonaisvaltaisempaa verrattuna nykyiseen tilanteeseen, jossa Perhehoitoliiton nuo-

risotyöntekijä hoitaa kaiken.    

 

Strategiakauden ajaksi päätettiin kolme vuotta. Kausi ajoittuu vuosille 2016- 2019. 

Ehdotin nuorille, että strategian aika on 1-5 vuotta. Oli oleellista, että avasin heille 

sen, mikä merkitys strategiakauden ajalla on. Kuinka realistista on saavuttaa asetta-

miamme tavoitteita yhdessä, tai viidessä vuodessa, ja kuinka valmiita johtokunta on 

sitoutumaan niihin määritellyksi ajaksi?   

 

Ohjaajani tunsi nuoret hyvin ja osasi neuvoa minua tässä hyvin. Minun tehtäväni oli 

jälleen pitää suunnitelman realiteetit mukana nuorten ajattelussa. Yhdessä koimme, 

että yhdessä tai kahdessa vuodessa merkittäviä muutoksia ei vielä saada aikaiseksi, 

viisi vuotta on pitkä aika sitoutua tavoitteeseen, joten kolme vuotta sai lopulta suu-

rimman kannatuksen.   

 

 

7.2 Keskustelu yhteisistä arvoista 

 
Yhdistyksen arvoilla tarkoitetaan yleisesti hyviksi määriteltyjä toimintaperiaatteita, 

jotka ohjaavat yhdistyksen toimintaa ja toimivat sen perustana. Arvot voidaan määri-

tellä jäsenien kesken, tai siten, että hallitus laatii ne, jonka jälkeen ne hyväksytään 

yhdistyksen kokouksessa. Arvojen ideana on se, että niistä saadaan apua esimerkik-

si konfliktitilanteissa. Etsittäessä ratkaisuja ongelmiin, voidaan tarvittaessa palata 

yhdessä määriteltyihin arvoihin ja miettiä niiden kautta, että mikä olisi oikea ratkaisu 

ongelmiin. (Yhdistystieto.) 

 
Alun perin ideana oli, että strategiasuunnitelmassa määriteltäisiin myös yhteiset arvot 

yhdistykselle. Saimme määriteltyä neljä arvoa hyvään muotoon, mutta niiden lopulli-

sesta muodosta ei päästy yhteisymmärrykseen. Sen takia niitä ei ole julkaistu varsi-

naisessa strategiasuunnitelmassa. Seuraavassa on julkaisu siitä lopputuloksesta, 

johon arvokeskustelumme Facebookissa päättyi: 
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Arvot: 

1. YHDENVERTAISUUS. Toiminta järjestössä on yhdenvertaista paikka-
kuntaan tai sijoitustaustaan katsomatta. 

2. INNOVATIIVISUUS. Järjestön toiminta perustuu vahvaan innovatiivi-
suuteen. Pyritään pitämään luovuus, unelmointia ja rajojen rikkominen 
toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa mukana. Korostetaan jäsenis-
tön roolia toiminnan ideoinnissa. 

3. ARVOSTUS: Arvostetaan jäsenien kokemuksia, taustoja ja ideoita. 
Arvostetaan myös aikaisempien johtokuntien tekemää työtä, sekä pyri-
tään saamaan toiminnastamme arvostettua. 

4. ROHKEUS: Rohkeus keskustella asioista, taustoista ja oppia toisilta. 
Rohkeutta tuoda omia näkemyksiä julki ja rikkoa ennakkoluuloja sijoitus-
taustaisista nuorista. Yhdessä oppiminen toisia jäseniä tukien. Rohkeus 
hyödyntää saatuja neuvoja ja oppeja. Rohkeus olla oma itsensä ja kan-
nustaa muita.  

Sinut ry:n johtokunnan nuoret 

Suomen Sijaiskotinuoret, SINUT ry 

 

Johtokunnan on kuitenkin päätettävä käsiteltävistä asioista kokouksissa ennen kuin 

ne voidaan julkaista. Sen takia keskustelu arvoista jäi suunnittelun tasolle. Se on kui-

tenkin hyvä pohja järjestölle, mikäli he haluavat palata arvokeskusteluun vielä strate-

giakaudella. 

 

 

8 ARVIOINTI 

 

 

Tässä luvussa olen arvioinut valmista tuotosta Sinut ry:n strategiasuunnitelmasta. 

Opinnäytetyön liitteenä on Perhehoitoliiton nuorisotyön vanha strategia vuosilta 

2011- 2014, koska Sinut ry:n strategian tulee olla linjassa sen kanssa. Strategia-

suunnitelman arviossa keskitytään siihen, kuinka realistinen ja nuorten näköinen se 

on.     
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Sen lisäksi arvioin tässä kappaleessa omaa työskentelyäni. Kuinka hyvin saavutin 

asettamani oppimistavoitteet? Miltä työn tekeminen tuntui? Kuvaan ja arvioin sitä 

työprosessia, joka johti tämän strategiasuunnitelman valmistumiseen. Ohjaajani ja 

tilaajan arvio ovat erityisen tärkeitä, ja peilaan niitä myös itsearvioinnissa.     

 
 

8.1 Strategiasuunnitelman arviointi 

 
 
Strategiankauden ajaksi määriteltiin 3 vuotta. Tämän kolmen vuoden aikana tavoitel-

laan sitä, että johtokunnan nuoret saavat itselleen kukin yhden apurin mukaan toimin-

taan, sekä toimivat itse mentoreina muille nuorille. Kuinka realistinen tämä tavoite 

on? Johtokuntaan kuuluu 5 nuorta, joilla on jokaisella kolme vuotta aikaa saada itsel-

leen yksi apuri.  Tavoite on siis hyvin realistinen ja konkreettinen. 

 

Painopiste 2: Markkinointi ja näkyvyys. Tämän osion kohdalla päätimme seuraavista 

asioista: jäsenistö pidetään mukana leirien ja tapahtumien suunnittelemisessa, aloite-

taan blogin kirjoittaminen järjestöstä, jota mainostetaan sosiaalisessa mediassa, lisä-

tään järjestön näkymistä alueellisesta, sekä tarjotaan Sinut ry:stä mainoksia ja juttuja 

eri medioihin. Tavoite on vielä yleisellä tasolla, mutta hyvin toteuttamiskelpoinen ja 

realistinen. 

 

Painopiste 3: Tapahtuma ja – leiritoiminta. Päätettiin tehdä kolmen vuoden aikana 

yksi kysely joko verkossa, tai paperilla siitä, millaisia mielipiteitä, toiveita ja kehitys-

ideoita jäsenillä on leiri, ja - tapahtumatoiminnan suhteen.   

 

Viimeinen painopiste, johtokunnan toiminnan kehittäminen on myös hyvin konkreetti-

nen ja realistinen. Facebookryhmän, tai Extranet- ryhmän perustaminen toisi johto-

kuntaa lähemmäksi jäseniä. Vastuualueiden jakaminen tekee toiminnasta kokonais-

valtaisempaa ja siirtää vastuuta pois Perhehoitoliiton nuorisotyöntekijän harteilta.   

 

Tarkoitus oli, että suunnitelma olisi tekijöidensä näköinen. Nuoret olivatkin sitä mieltä, 

että työ on heidän näköisensä. Suunnitelma on realistinen ja konkreettinen.     
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8.2 Ohjaajan arviointi 

 

Tässä kappaleessa on opinnäytetyöni ohjaajan antama arvio omasta työskentelystä-

ni ja opinnäytetyön produktista.  

Juho tarttui nuorten heittämään haasteeseen strategian luomisesta 
avoimin mielin, vaikka haaste oli melko suuri. Kävimme heti aluksi läpi 
työn ongelmakohdat, kuten aikataulun ja nuorten työhön koukuttamisen, 
etteivät nämä asiat, jotka ovat haastavia aiheuttaisi ylimääräisiä paineita, 
koska niitä ei oltu huomioitu ajoissa. 

Juho alkoi ennakkoluulottomasti työstää strategiatyöskentelyä ja oli 
suunnitteluvaiheessa säännöllisesti minuun yhteydessä ja varmisteli ja 
tarkisti asioita. Strategiatyöskentelyä oli hankala arvioida niin kestoltaan 
kuin kiinnostavuudeltaan ja kävimmekin monia keskusteluja asian tiimoil-
ta, miten kauan mikäkin osio mahdollisesti aikaa veisi ja miten nuorten 
mielenkiinnon saisi pidettyä yllä. Myös erilaiset ennakkoon työstettävät 
asiat puimme moneen kertaan läpi, jotta nuorille asia olisi esitettävänä 
mahdollisimman yksinkertaisesti ja selkeästi, sillä tämä on Suomen Si-
jaiskotinuoret, SINUT ry:n ensimmäinen strategia. 

Kokouspäivä nuorten kanssa oli melko vaativa ja vei Juholta hieman 
puhtia. Pakka olisi ollut helppo pitää kasassa, kun kaikilla oli vielä muis-
tissa mitä oli puhuttu ja koska, mutta tuon kokouspäivän jälkeen pidettiin 
reilun viikonmittainen ”tauko”, joten uudelleen homman käynnistäminen 
oli kaksinverroin työläämpää. Ymmärrän tuohon päivään olleen ladatun 
melko paljon työtä, tuskaa ja epävarmuutta, joten vaatiihan sekin veron-
sa. 

Olisin toivonut Juhon ottavan vielä jämäkämmän roolin nuorten kanssa ja 
siirtänyt vastuuta strategian valmistumisesta nuorille itselleen, ettei veto-
vastuu olisi jäänyt niin paljoa Juhon harteille. Ehkä myös asioiden sisäis-
tämistä ja aikaa itselleen selkeyttää kuvio mitä tässä oikein ollaan teke-
mässä. Työ hieman paisui alkuperäisestä suunnitelmasta, Juhon ide-
oidessa strategiaa eteenpäin, etsiessään teoriapohjaa kirjoista. 

Oman elämän ja tiukkaan aikataulutetun opinnäytetyön tekeminen osoit-
tautui vaikeaksi, kun aikataulu olisi pitänyt saada sopimaan niin nuorten 
koulun tai työharjoittelujen aikatauluun, huomioiden vielä nuorten vapaa-
ajanharrastukset. Tärkeänä pointtina myös piti muistaa nuorten olevan 
johtokunnassamme mukana vapaaehtoistyöntekijöinä.  

Asioiden aikataulutus ja nuorten mukaan saaminen ja mukana pitäminen 
olivat Juholle haastavia. Kuitenkin työ saatiin melko hyvään vaiheeseen 
ja yhteinen suunta saatiin luotua järjestöllemme. 

Anne Jokiranta 
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Nuorisotyöntekijä 

Perhehoitoliitto ry 

 
 

8.3 Tilaajan arviointi 

 
 

Strategiasta lähdettiin vasta alkuvuodesta keskustelemaan ja jo helmi-
kuussa löytyi strategiapohjantekijä. johtokuntakaan ei oikein ollut vielä 
sisäistänyt mikä tuo strategia on tai mitä se pitää sisällään, kun jo asia 
pitäisi jollekin ulkopuoliselle osata selittää. Kuitenkin kaikki osa puolet tu-
livat hyvin ymmärretyiksi ja lopputulokseen ollaan tyytyväisiä. 
 
Juho oli paneutunut hommaan hyvin; hän tiesi mitä teki. Työskentelyta-
vat olivat luontevia ja helppoja. Juho kuunteli meitä aktiivisesti, oli jousta-
va ja pystyi omaksumaan juuri meidän asian. Juholla oli selkeä ajatus 
mihin ollaan menossa, joten hän johdatti keskusteluamme määrätietoi-
sesti sekä piti hyvin keskustelun liikkeessä. Kertomastamme hän osasi 
poimia oikeat strategian palaset, josta muodostui mahtava kokonaisuus; 
hän ymmärsi hyvin asioiden pointit, vaikka juttu rönsyili. 
 
Strategiaa työstettäessä verkossa, skypessä olisi voinut olla jouhevam-
paa työskennellä. Strategian kirjallistamuotoa tulee vielä hioa paremmin 
tarkoitustaan vastaavaksi. Aikataulutusta olisi voinut miettiä tarkemmin ja 
tiedottaa meitäkin aikataulun tiukkuudesta paremmin. Esimerkiksi viimei-
sen työstämisillan olisi voinut sopia jo hyvissä ajoin ja niitä olisi voinut ol-
la kaksikin, jolloin paineet eivät olisi olleet niin suuret yhdelle illalle. Myös 
ajankäyttöä tuossa samassa palaverissa olisi voinut hieman tarkemmin 
rajata, kuten myös aiheita. 
 
Lopputulos oli todella meidän näköinen ja tärkeät asiat saatiin nostettua 
esille hyvin. Strategia muodostui realistiseksi unelmatilaksi. 
 
Suomen Sijaiskotinuoret, SINUT ry 

Johtokunta 

 

8.4 Itsearviointi  

 

 

Omia oppimistavoitteitani olivat järjestömalliin tutustuminen, nuoriso-ohjaajana ja fa-

silitaattorina kehittyminen, organisointikyvyn kehittäminen ja vahvistaminen, ammatti-

identiteetin vahvistaminen, ja oman osaamisen syventäminen eri tiedonkeruumene-
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telmissä. Haasteiksi olin määritellyt työn aikatauluttamisen ja työn aiheen haastavuu-

den. 

Nuoriso-ohjaajana ja fasilitaattorina kehityin mielestäni hyvin, mutta kehitettävää riit-

tää vielä paljon. Uudeksi haasteeksi nousivat auktoriteettiongelmat. Olen ulkopuoli-

nen opiskelija, joka tulee järjestöön tekemään opinnäytetyötä ja työskentelemään 

lähestulkoon tuntemattomien nuorien kanssa näin isotöisen ja vastuullisen työn pa-

rissa. Heihin on vaikea luoda näin nopeassa ajassa luottamussuhdetta ja kunnioitus-

ta samalla tavalla kuin työelämäohjaajani, joka on tuntenut nuoret jo kolme vuotta ja 

tietää järjestön toiminnasta paljon enemmän kuin minä.  

Oma roolini olikin loppujen lopuksi pienempi kuin aiemmin olimme suunnitelleet oh-

jaajani kanssa. Ohjaajani joutui auttamaan minua paljon nuorten kanssa. Itse olin 

välikädessä heidän ja ohjaajani välissä. Se oli stressaavaa ja työskentely hankalaa, 

mutta lopussa kiitos seisoi.  

Aikataulutuksen kanssa tuli myös ongelmia. En ollut tarpeeksi tiukka ja jämäkkä aika-

taulutuksessa ja ohjauksessa, minkä vuoksi työ venyi ja sitä piti tiivistää. Emme esi-

merkiksi saaneet lyötyä lukkoon yhteisiä arvoja, joten se asia jäi suunnittelun tasolle. 

Lisäksi en täysin sisäistänyt sitä, kuinka paljon nuoret kaipasivat muistuttelemista 

tästä työstä ja tiukasta aikataulusta. Olin toisin sanoen liian pehmeä. Ohjaajani tunsi 

heidät ja sanoi aluksi, että heille pitää muistutella jatkuvasti, että käykää kommentoi-

massa työtä ja ideoita. En tehnyt sitä tarpeeksi tiukasti. 

Loppujen lopuksi hänen ehdotuksestaan kokosimme johtokunnan nuoret ryhmäkes-

kusteluun Facebookkiin 27.4.2015. Tässä palaverissa onnistuin omalta osaltani. Olin 

fasilitaattorin roolissa ohjaamassa keskustelua oikeaan suuntaan, tekemässä yh-

teenvetoja ja päätöksiä. Oli erittäin hyvä, että olin valmistautunut palaveriin tukikysy-

myksien avulla, joita pystyin heittämään kesken keskustelun nuorille.  

Omat työskentelytapani vaativat myös viilaamista. Positiivista on se, miten sain tä-

män työn aikaiseksi verrattain lyhyessä ajassa, eli noin 2,5 kuukaudessa. Työskente-

lyni on kuitenkin epätasaista. Aiemmin mainitsin rutiinien merkityksestä ja nykyään 

vannon niiden nimeen: ne pakottavat ihmismielen toimimaan, vaikka pää tuntuisikin 

juuri sillä hetkellä tyhjältä ja usvaiselta. 

Mitä olisin tehnyt toisin? Työni lähdeluettelo jäi hieman suppeaksi, joten lähteiden 

monipuolisempi käyttäminen olisi tuonut työhöni lisää materiaalia ja näkökulmia. Li-
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säksi olisin voinut keskittyä taustatyöhön paremmin, jotta johtokunnan kokoukset oli-

sivat sujuneet jouhevammin ja päätökset olisi saatua tehtyä helpommin. Oma teo-

riapohjani olisi siis voinut olla laajempi työtä aloittaessa.    

Mitä lopulta opin tästä työprosessista? Sanoisin, että opin montakin hyödyllistä asiaa. 

Tällaiset asiat, kuten strategian luominen ja ylipäätään ohjaajana toiminen vaativat 

jämäkkyyttä. Hyvä ohjaaja on hauska, tiukka ja reilu. Aikatauluista on pidettävä tiu-

kasti kiinni, eikä jäädä märehtimään asioita niin kuin itse tein.  

Loppujen lopuksi ainoa asia, mitä ohjaajana ja fasilitaattorina voi tehdä näissä tilan-

teissa, on pyrkiä hallitsemaan omaa stressiä mahdollisimman hyvin, luottaa itseensä 

ja siihen, että asiat järjestyvät kun vain työskentelee ahkerasti.    

 

 

LOPPUSANAT 

 
 
Opinnäytetyö on ohi. Prosessi oli rankka, mutta antoisa. Se antoi itselleni paljon uu-

sia kokemuksia ja eväitä tulevaisuuteen. Olen kuitenkin tyytyväinen lopputulokseen. 

Parannettavaa löytyy toki aina. Odotukset olivat aluksi hieman korkeat, mutta olen 

tyytyväinen opinnäytetyöhöni ja mikä tärkeintä: myös tilaaja ilmaisi tyytyväisyytensä.  

 

Tiedän, että tulevaisuudessa työni tulee olemaan ihmisläheistä. Tällaiset taidot, mitä 

työn aikana opin ovat mittaamattoman arvokkaita. On mahdotonta ennustaa, millaisia 

tilanteita tulen kohtaamaan tulevaisuudessa nuoriso-ohjaajana, mutta nyt voin sanoa, 

että minulla on jo arvokasta kokemusta pitkäjänteisestä työstä, joka vaatii hyvää 

stressinhallintaa, organisointikykyjä, jämäkkyyttä, teoriatietoa, ihmistuntemusta ja 

kuuntelutaitoja. Siinä on hyvän ohjaajan resepti.   

 

 

 

 



 
 
 

 

39 
 

 

LÄHTEET 

 

 

Finlex 2014a. Lastensuojelulaki. Viitattu 16.4.2015 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#L1P1 

Finlex 2014b. Nuorisolaki. Viitattu 16.4.2015 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060072?search%5Btype%5D=pika&searc
h%5Bpika%5D=nuorisolaki 

Finlex 1989/503c. Yhdistyslaki. Viitattu 1.5.2015.  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503 
Harju Aaro 2005. Aktiivinen kansalaisuus. Artikkeli. Viitattu 20.3.2015 

http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/tietopalvelu/aktiivinen_kansalaisuus/aktiivisen_kan
salaisuuden_sisaltomaarittely  

Heikkala Juha 2001, Järjestön Strategia. Cityoffset Oy. Tampere. Viitattu 10.3.2015 

Heikkala Juha, Krook Pekka & Pekkarinen Helena. 2014. Näe, Koe, Tee. Yhdistysten 
strategiaopas. Aldus Oy. Lahti. Viitattu 21.3.2015 
http://www.diges.info/pdf/NaeKoeTee.pdf 

Hirsjärvi Sirkka & Hurme Helena 1988, Teemahaastattelu. 4. painos. Yliopistopaino. 
Helsinki. Viitattu 10.4.2015 

Hirsjärvi Sirkka, Remes Pirkko, Sajavaara Paula 2014, Tutki ja Kirjoita. Bookwell Oy, 
Porvoo. Viitattu 7.4.2015    

Keski- Suomi 2015. Keski- Suomen strategia 2040 . Strategiasuunnitelma. Viitattu 
5.5.2015 http://www.keskisuomi.info/strategia/  

Lehtonen Timo, Rantonen Irma 1995. Kansalaistoiminta. Artikkeli. Nuorten Palvelu  

ry. Kuopio.Viitattu 20.3.2015. 

http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/tietopalvelu/jarjesto_ja_yhdistystoiminta/kansalaist
oiminta 

Luhtaniemi, Juho 2015. Opinnäytesunnnitelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu. 
Viitattu 14.4.2015 

Opetushallitus 2015. Säädökset ja ohjeet. Viitattu 18.3.2015 
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/laadunhallinnan_tuki/leonardo_quality_in_vet_
schools/balanced_scorecard/bsc_prosessi/arvot_visiot_ja_strategiat 

Perhehoitoliitto ry 2015 Järjestön etusivu. Viitattu 5.3.2015 
http://www.perhehoitoliitto.fi/perhehoitoliitto_ry 

Perhehoitoliitto ry:n nuorisotyö. Esittelyinfo. Viitattu 5.3.2015. 
http://www.perhehoitoliitto.fi/perhehoitoliitto_ry/nuorisotyo 

Ruuskanen, Selander & Anttila 2013: Palkkatyössä Kolmannella Sektorilla. Työ- ja 
elinkeinoministeriön julkaisu. Viitattu 3.5.2015. 
https://www.tem.fi/files/37094/TEMjul_20_2013_web_27062013.pdf 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#L1P1
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060072?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=nuorisolaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060072?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=nuorisolaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503
http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/tietopalvelu/aktiivinen_kansalaisuus/aktiivisen_kansalaisuuden_sisaltomaarittely
http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/tietopalvelu/aktiivinen_kansalaisuus/aktiivisen_kansalaisuuden_sisaltomaarittely
http://www.diges.info/pdf/NaeKoeTee.pdf
http://www.keskisuomi.info/strategia/
http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/tietopalvelu/jarjesto_ja_yhdistystoiminta/kansalaistoiminta
http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/tietopalvelu/jarjesto_ja_yhdistystoiminta/kansalaistoiminta
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/laadunhallinnan_tuki/leonardo_quality_in_vet_schools/balanced_scorecard/bsc_prosessi/arvot_visiot_ja_strategiat
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/laadunhallinnan_tuki/leonardo_quality_in_vet_schools/balanced_scorecard/bsc_prosessi/arvot_visiot_ja_strategiat
http://www.perhehoitoliitto.fi/perhehoitoliitto_ry
http://www.perhehoitoliitto.fi/perhehoitoliitto_ry/nuorisotyo
https://www.tem.fi/files/37094/TEMjul_20_2013_web_27062013.pdf


 
 
 

 

40 
 

Sinut ry 2013. Järjestön sivut. Viitattu 5.3.2015.  

http://www.sinut.fi/sinut/sinut_ry 

Summa, Terhi & Tuominen, Kaisu. 2009. Fasilitaattorin työkirja. Kehitysyhteistyön 
palvelukeskus Kepa ry. Miktor 2009. Viitattu 24.4.2015 
http://www.globaalikasvatus.fi/tiedostot/Fasilitaattorin_tyokirja.pdf 

Terveyden ja – hyvinvoinnin laitos 2013. Lastensuojelu- tilastoraportti. Viitattu 
21.4.2015 https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/lasten-nuorten-ja-perheiden-
sosiaalipalvelut/lastensuojelu 

Tilastokeskus 2015. Teoreettinen viitekehys. Artikkeli. Viitattu 20.4.2015. 
https://www.stat.fi/virsta/tkeruu/02/03/ 

Vilkka Hanna & Airaksinen Tiina 2004, Toiminnallinen Opinnäytetyö. Gummerrus Kir-
japaino Oy. Jyväskylä. Viitattu 9.4.2015 

Yhdistystieto 2013. Yhteiset arvot. Viitattu 20.3.2015 http://yhdistystieto.fi/wiki/96-
yhteiset-arvot 

 

http://www.sinut.fi/sinut/sinut_ry
http://www.globaalikasvatus.fi/tiedostot/Fasilitaattorin_tyokirja.pdf
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/lasten-nuorten-ja-perheiden-sosiaalipalvelut/lastensuojelu
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/lasten-nuorten-ja-perheiden-sosiaalipalvelut/lastensuojelu
https://www.stat.fi/virsta/tkeruu/02/03/
http://yhdistystieto.fi/wiki/96-yhteiset-arvot
http://yhdistystieto.fi/wiki/96-yhteiset-arvot


 
 
 

 

41 
 

LIITTEET 
 
Liite 1: Perhehoitoliiton Strategia  

 
Perhehoitoliiton strategia 

vuosille 2011–2014 
 
Johdanto  
 
 

Perhehoitoliiton strategiakausi 2011–2014 käynnistyy samaan aikaan perhehoidon lainsäädäntöön saatujen 

muutosten ja uudistusten kanssa. Uudistuksissa korostuvat voimakkaasti perhehoidon tukimuodot ja niiden 

järjestäminen perhehoitajille. Lainsäädännön uudistamisen taustalla on ollut Matti Vanhasen II hallituksen ja 

Mari Kiviniemen hallituksen hallitusohjelmaan sisältynyt tavoite perhehoidon lisäämisestä lainsäädäntöä paran-

tamalla.  

 

Lain parantamisessa lähtökohtina olivat perhehoitajan aseman ja perhehoidon laadun parantaminen. Strategi-

sesti tämä merkitsee Perhehoitoliiton edunvalvontatehtävän korostumista, mikä toisaalta helpottuu lain velvoit-

teiden ansiosta.  

 

Perhehoidon lainsäädännön kokonaisuudistuksen tarpeellisuus on tunnustettu valtiovallan tasolla. Strategia-

kausi tulee olemaan haasteellinen kokonaisuudistuksen loppuun saattamisen suhteen. Muun muassa perhe-

hoitajien sosiaaliturvan parantaminen on välttämätöntä, mikäli perhehoidon ensisijaisuus aiotaan maassamme 

toteuttaa. • 

 
Strategian työstäminen 
 
 

Vuosien 2011–2014 strategian työstäminen käynnistyi kesäkuussa 2010 Perhehoitoliiton hallituksen ja työnte-

kijöiden strategiapäivillä, joihin osallistuivat kaikki hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt. Päivien aikana käytiin läpi 

edellisen strategiakauden tavoitteita ja arvioitiin niiden saavuttamista. Keskeisiksi teemoiksi strategian työstä-

misessä nousivat Perhehoitoliiton vaikeutunut taloudellinen tilanne, käytettävissä olevat henkilöstöresurssit, 

liiton toimintaan kohdistuvat odotukset perhehoitajakentältä ja tarpeet perhehoidon valtakunnallisessa toimin-

taympäristössä.  

 

Strategiapäivien vetäjänä toimi konsultti Markus Anttila Kehityspiikki Oy:stä. Työskentelyn tuloksena syntyi 

strategia, jossa painopistealueiksi valittiin talous, tiedottaminen ja vaikuttaminen, perhehoitajien ja Perhehoitolii-

ton jäsenyhdistysten tukeminen sekä yhteistyön vahvistaminen liiton ja yhdistysten kesken. Valituista painopis-

tealueista tehtiin kirjallinen kysely perhehoitajien alueellisille yhdistyksille elokuussa 2010. Kyselyyn vastasi 13 

yhdistystä, ja vastaukset on huomioitu lopullisessa strategiassa. Painopistealueet esiteltiin myös perhehoitajien 

kesäpäivillä Pyhtäällä heinäkuussa.  

Strategian työstämisen lähtökohtakysymyksiä olivat: 
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• Mikä on Perhehoitoliiton toiminnan tavoite ja tarkoitus? 

• Mitkä ovat käytettävissä olevat resurssit ja mihin ne käytetään? 

• Millaisella toiminnalla ja millaisten tehtävien avulla strategian tavoitteet voidaan saavuttaa? 
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Toiminnan tarkoitus, missio ja visio 

 
Strategia tarkoittaa suunnitelmaa, jonka avulla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Siinä määritellään 

tehtävät, joihin keskitytään ja sovitaan mihin resurssit käytetään. Strategia voidaan nähdä myös yhteisenä tie-

tona järjestöstä ja sen toimintatavoista. Oleellinen osa strategiaa ovat toiminnan missio ja visio. 

Missio on järjestön toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Missio liittyy vahvasti toiminnan perustarkoitukseen 

ja sen ydintoimintaan. Samoin se kertoo järjestön roolista ja tehtävästä yhteiskunnassa. 

Visiolla tarkoitetaan puolestaan sitä, mitä halutaan saavuttaa. Se antaa suunnan ja ohjaa, miten tehtäviä ja 

toimintaa priorisoidaan. 

 

Perhehoitoliiton missio tulee sen sääntöjen mukaisesta toiminnan tarkoituksesta: Perhehoitoliiton tarkoituksena 

on toimia toimeksiantosuhteisten perhehoitajien ja perhehoitoa tukevien yhteisöjen valtakunnallisena asiantun-

tija- ja etujärjestönä sekä jäsenistön koulutustoiminnan ja perhehoitajan tehtävässä jaksamisen edistäjänä. 

Lisäksi tarkoituksena on osaltaan kehittää ja ylläpitää perhehoitajana toimivien, perhehoidossa olevien henki-

löiden ja alan yhteisöjen välistä yhteistyötä. 

 

Perhehoitoliiton visiona voidaan nähdä ilmaistu tavoite: Perhehoitoliitto toimii turvatakseen mahdollisimman 

monelle huolenpitoa tarvitsevalle oikeuden ja mahdollisuuden kasvaa ja elää perheessä.  

Perhehoitoliiton toiminnan tarkoituksen ja tavoitteen – missio ja vision – toteutuminen edellyttää hyvää perhe-

hoitoa ja jaksavia perhehoitajia. Silloin perhehoito vastaa hoidettavien tarpeisiin, ja perhehoitoa voidaan pitää 

yhteiskunnassamme merkityksellisenä hoitomuotona niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Perhehoidon mää-

rän lisääminen on maassamme myös valtiovallan asettama tavoite, mutta tavoite ei ole mahdollinen, ellei per-

hehoitajien toimintaedellytyksiä turvata muun muassa tukitoimia kehittämällä ja lisäämällä sekä lainsäädäntöä 

parantamalla.  

 

Perhehoitoliitto ry on ainoa valtakunnallinen toimeksiantosuhteisen perhehoidon etu-, asiantuntija- ja vaikuttaja-

järjestö. Perhehoidon toimintaympäristössä on tapahtunut paljon muutoksia 2000-luvulla. Perhehoito on moni-

muotoistunut, ja sitä käytetään yhä enemmän muun muassa lastensuojelun avohuollon muotona. Vanhusten 

perhehoidosta on tulossa kovaa vauhtia yksi hoitomuoto vanhuksille. Perhehoidon lainsäädäntökin kehittyy, ja 

sillä on monia vaikutuksia myös Perhehoitoliiton toimintaan. Lain velvoitteet helpottavat edunvalvontaa, mutta 

perhehoitajat tarvitsevat tietoa ja koulutusta perhehoidon kokonaisuudesta ja tukea yhteistyöhön sosiaalityön-

tekijöiden ja vastuutyöntekijöiden kanssa. 

 

Perhehoitoliiton tavoitteellinen ja suunnitelmallinen toiminta, joka palvelee perhehoitajia ja edistää hyvää per-

hehoitoa ja välttämätöntä yhteistyötä yhä lisääntyvän toimijajoukon kanssa, edellyttää Perhehoitoliitolta kykyä 

ennakoida toimintaympäristön muutoksia, jotka vaikuttavat sen toimintaan. Uuden strategian onnistuneessa 

toteuttamisessa on edessä monia haasteita mutta myös paljon mahdollisuuksia.  
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Strategiset painopistealueet 2011–2014 
 
 

Perhehoitoliiton ja perhehoidon toimintaym-

päristö: faktoja, epäkohtia, kysymyksiä, asen-

teita 

 

• Perhehoito on hyvä ja arvostettu hoitomuoto 

• Perhehoidon laadun tulee olla hyvä 

• Perhehoitoa halutaan lisätä valtakunnallisesti 

• Perhehoitajan asema on juridisesti heikko 

• Mahdollisuus päästä perhehoitoon vaihtelee suu-

resti eri puolilla maata 

• Perhehoitajat ovat keskenään hyvin eriarvoisessa 

asemassa 

• Toimeksiantosopimus on heikko sopimusmuoto 

• Edunvalvonta on haastavaa – syntyy helposti vas-

takkainasettelu 

• Perhehoitajat jäävät yksin kantamaan vastuuta - 

tukea ei ole riittävästi 

• Perhehoitajilla on paljon osaamista - sen hyödyn-

täminen kehittämis- ja vaikuttamistyössä? 

• Kokemattomien sosiaalityöntekijöiden valmiudet? 

• Kaikki sosiaalityöntekijät eivät tunne PRIDE-

valmennuksen sisältöä 

• Asenteet – perhehoitajien motiivit –raha? 

• Perhehoito monimuotoistuu – kehittämistarpeita 

paljon 

• Perhehoidon määrän kasvaessa työn ja tarpeiden 

määrä kasvaa -> jäsenistön määrä kasvaa, yh-

distykset kasvavat 

• Yhdistysten voimavarojen hyödyntäminen – jäse-

nistön toiminta pohjautuu vapaaehtoisuuteen 

• Mistä toimijoita yhdistystoimintaan? 

• Perhehoitoliiton resurssit liian vähäiset suh-

teessa jäsenistön tarpeisiin – yhdistysten mah-

dollisuudet tukea rajalliset 

• Tavallinen perhe ei riitä 

• Huostaanotot tehdään liian myöhään 

• Yhdistysten jäsenmäärä ja toiminnan sisältö 

• Liiton toiminnan valtakunnallisuus – pitkät 

matkat 

 

Edellisen strategiakauden 2007–2010 arvioin-

tia 

 

Hyvänä tuloksena voidaan pitää rekrytoinnin kehit-

tymistä ja sen myötä syntynyttä rekrytointivastaavi 

 

 

 

en valtakunnallista verkostoa. Verkosto antaa hyvät 

mahdollisuudet yhteistyöhön erityisesti kuntien so 

 

 

 

siaalityöntekijöiden ja perhehoidon kehittäjien kans-

sa. Verkostosta on muotoutunut hyvä kanava viedä  

 

 

perhehoidon tietoa eteenpäin ja vaikuttaa sen kehit-

tymiseen. Rekrytointihankkeiden myötä tietoisuus 

sijaisvanhemmuudesta ja perhehoidosta parani 

oleellisesti mm. www.sijaisvanhemmaksi.fi-sivuston 

avulla.  

Merkittävin edellisen strategiakauden tulos on kui-

tenkin perhehoidon lainsäädännön muutostarpeista 

syntynyt väliraportti ja lain kokonaisuudistuksen en-

simmäisen vaiheen toteutuminen. Tämä merkitsee 

sijaishuollon rakennemuutoksen käynnistymistä. 

Lastensuojelulain muutoksen perusteella perhehoito 

on ensisijainen hoitomuoto suhteessa laitoshoitoon 

1.1.2012 alkaen. Myös ensimmäisen valta-

kunnallisen perhehoidon toimintaohjelman valmiste-

lutyö käynnistyi ja jatkuu uudella strategiakaudella.  

Merkittävä läpimurto tapahtui vanhusten perhehoi-

don kehittämisessä ja lisäämisessä. Strategiakau-

den viimeisen vuoden aikana Perhehoitoliitto sai 

hankeavustuksen sosiaali- ja terveysministeriöltä ja 

myönteisen avustuspäätöksen RAY:ltä vuoden 2013 

loppuun jatkuvalle Tunne perhehoito – vanhusten 

perhehoidon kehittämishankkeelle.  

Lastensuojelun perhehoidossa hyvinä tuloksina voi-

daan nähdä kuntien perhehoidon toimintaohjeiden 

lisääntyminen, sijaisisyyden näkyvyyden parantumi-

nen sijaisisien pienryhmäohjaajien koulutusten myö-

tä, erityisasiantuntijan tuki perhehoitajille sekä ver-

taisviikonloput sijoituksen katkeamisen kokeneille 

sijaisvanhemmille.  

Perhehoitoliiton ja Pesäpuun yhdessä järjestämät 

lastensuojelun perhehoidon päivät ovat osoittaneet 

tarpeellisuutensa yhteisenä koulutuksena sijaisvan-

hemmille ja  

 

Vakaa talous 
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Visio 2014 -> Perhehoitoliiton taloudella on vah-

va perusta.  

 

Tiedottaminen ja vaikuttaminen 

Visio 2014 -> Valtakunnallisesti tunnettu ja ar-

vostettu Perhehoitoliitto. 

Perhehoitajien tukeminen  

Visio 2014 -> Perhehoitajat saavat tarvitsemansa 

tuen.  

Jäsenyhdistystoiminnan tukeminen sekä lii-

ton ja yhdistysten välisen yhteistyön vahvis-

taminen 

Visio 2014 -> Toimivat ja osaavat jäsenyhdistyk-

set.4 l Perhehoitoliitto ry:n strategia 2011–2014  
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sosiaalityöntekijöille. Saman voi todeta pilottina toteutetusta perhehoidon prosessitäydennyskoulutuksesta.  

Perhehoitajien toimintaedellytysten paranemiseen ei juurikaan löytynyt ratkaisuja edellisellä strategiakaudella. 

Vapaan pitäminen ja järjestyminen on edelleen hankalaa. Perhehoitoliitto ei saanut hankeavustusta RAY:ltä 

lomitusmallin kehittämiseen. Perhehoitajien riittämätön tuki ja muun muassa mahdollisuus jäädä kotiin hoita-

maan sijoitettua lasta ja saada korotettua hoitopalkkiota ei aina ole mahdollista, vaikka se olisikin lapsen etu. 

Kaikki sijaisvanhemmiksi ryhtyvät eivät edelleenkään saa ennakkovalmennusta. Perhehoitajilta puuttuu tietoa 

muun muassa toimeksiantosopimuksen tekemiseen liittyen, mikä saattaa aiheuttaa ongelmatilanteita esimer-

kiksi tuen järjestymisessä.  

 

Tarve perhehoitajien ja sosiaalityöntekijöiden yhteiseen koulutukseen on suuri. Vuonna 2010 PRIDE–

kouluttajakoulutukseen saatiin lisättyä valmennuksen 9. tapaamisen osuus. Koulutuksen järjestäjänä toimii 

Perhehoitoliitto. Sekä koulutusten että tukitoimien järjestyminen on maassamme täysin koordinoimatonta, mikä 

asettaa haasteita Perhehoitoliiton koulutus- ja tiedottamistehtävään.  

Huolestuttavinta edellisen strategiakauden loppuvaiheessa olivat lisääntyneet yhteistyöongelmat perhehoitajien 

ja sosiaalityöntekijöiden kesken. Myös sijoitusten purkaantumisia tuli esiin yllättävän paljon. Selvityksiä ja tut-

kimusta tarvittaisiinkin nykyistä paljon enemmän, jotta edellä mainittuja tilanteita voitaisiin ehkäistä ennalta.  

Strategiakaudella ei onnistuttu vahvistamaan sijoitettujen äänen kuulemista ja vaikuttamismahdollisuuksia odo-

tetulla tavalla. Myös tavoitteet yhdistysten jäsenmäärien kasvusta ja yhteistyön lisäämisestä liiton ja yhdistysten 

kesken jäivät saavuttamatta ja siirtyvät tavoitteiksi uudelle strategiakaudelle. 

 
Vakaa talous 

 
Perhehoitoliiton koko toiminnan edellytyk-

senä on vakaa talous. 

Visio 2014 -> Perhehoitoliiton taloudella on 

vahva perusta  

 

Toimenpiteet: 

• Tulorahoituspohjan laajentaminen ja moni-

puolisuus 

 

• Talouden pitkäjänteinen suunnittelu  

• Tulorahoitussuunnitelma  

• Varainhankinnan kehittäminen: mitä parem-

min perhehoito ja Perhehoitoliitto tunnetaan ja 

nähdään myönteisinä, sitä paremmat edellytyk-

set varainhankinnalla on onnistua 

• Eri rahoituslähteiden käyttö 

• Palveluiden tuottamisen mahdollisuudet?  

 
Tiedottaminen ja vaikuttaminen 

 
 

Viestinnän tehtävä on tuottaa oikeaa ja 

ajantasaista tietoa perhehoidosta. 

Visio 2014 -> valtakunnallisesti tunnettu ja 

arvostettu Perhehoitoliitto  

 

 

 

 

Hyvä viestintä ja toimiva vaikuttamistyö ovat pa-

rasta ennaltaehkäisevää edunvalvontaa. 

Vaikuttamistoiminnan tavoitteena on perhehoita-

jien edunvalvonta, toimintaedellytysten paranta-

minen sekä perhehoidon laadun turvaaminen.   
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Perhehoidon arvo ja status perustuvat hyvään per-

hehoitoon ja hyvään yhteistyöhön eri toimijoiden 

kesken.  

Perhehoitoliitolla tulee olla toimivat vaikuttamisver-

kostot, sen tulee toimia taustatoimijana ja tukijana 

jäsenyhdistyksilleen, mutta olla koko maassa esillä 

valtakunnallisena liittona.  

 

Toimenpiteet: 

 

• Viestintävälineiden ajanmukaistaminen – in-

vestointiavustuksen hakeminen Ray:lta 2011 

• Oma viestintästrategia, jossa määritellään 

viestinnän kohderyhmät strategiakaudella  

• Perhehoitoliiton verkkopalvelujen kehittäminen 

(internet-sivujen uudistaminen, ekstranet palve-

lemaan jäseniä ja luottamushenkilöitä, uusi vi-

suaalinen ilme ja tunnus, uudet esittelymateriaa-

lit) 

Perhehoitajien tukeminen 
 

Perhehoitoliiton tulee edistää perhehoidon tuki-

prosessin kehittymistä ja toimivuutta. 

Visio 2014 -> perhehoitajat saavat tarvitsemansa 

tuen  

Tämä on strategian painopistealueista haasteelli-

sin, koska tuen järjestäminen on ensisijaisesti sijoit-

tajan tehtävä, mutta kuntien resurssit ja mahdolli-

suudet järjestää erilaista tukea ovat riittämättömät.  

Ray ei voi rahoittaa toimintaa, joka kuuluu kuntien 

tehtäviin.  

 

Toimenpiteet: 

• Vertaistuen muotojen kehittäminen ja moni-

puolistaminen yhteistyössä jäsenyhdistysten 

kanssa 

• Sosiaalityöntekijöiden ja perhehoitajien yhtei-

set koulutukset  

 

• Perhehoitoliiton verkkopalvelujen kehittäminen 

ja verkkovertaistuki 

• SINUT ry:n ja nuorisotyön toiminnan vahvista-

minen 

• Liiton ja jäsenyhdistysten vuorovaikutteisen yh-

teistyön lisääminen ja vahvistaminen -> jä-

senyhdistysten vaikuttamistyön ja edunvalvon-

nan tukeminen 

• Perhehoidon erityis- ja kriisitilanteiden työsken-

telymallin juurruttaminen ja sovittelumallin kehit-

täminen 

• Perhehoitoliiton tukimuotojen ylläpitäminen, li-

sääminen ja kehittäminen (vertais- ja pienryh-

mätoiminnan tukeminen, konsultointi ja puhelin-

neuvonta, tuettu lomatoiminta, ASLAK®-kurssit, 

Sosiaaliportin käyttö, työnohjaajien täydennys-

koulutus, parisuhdekurssit) 

 
Yhdistysten toiminnan tukeminen & yhteistyö 

 
Toimivat ja osaavat jäsenyhdistykset ovat voi-

mavara jäsenilleen ja liitolle. 

Visio 2014 -> toimivat ja osaavat jäsenyhdistyk-

set 

Perhehoitoliiton jäsenyhdistykset ovat eri kokoisia, 

toimivat eri tavoin ja tarvitsevat erilaista ja eri mää-

rän tukea liitolta.  

 

Toimenpiteet: 

• Perhehoitoliitolla toimiva jäsenrekisteri, joka 

mahdollistaa muun muassa perhelaskutuksen 

 

• Yhdistyksillä on mahdollisuus saada tietoa ja 

neuvontaa myös sähköisessä muodossa sekä 

perhehoidosta että yhdistystoiminnasta 

• Yhdistyksiä tuetaan tiedottamisessa, alueelli-

sessa vaikuttamisessa ja edunvalvonnan tehtä-

vässä 

• Liiton työntekijä jalkautuu yhdistyskäynneille, 

joiden yhteydessä voidaan järjestää yhteisiä ta-

paamisia alueen sijoittajien kanssa sekä koulu-

tuksia. 
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• Kehittämispäällikön tehtäviin sisällytetään järjestö-

päällikön tehtäviä  

• Perhehoitoliiton verkkopalvelujen uudistaminen 

mahdollistaa yhdistysten oman verkkopalvelun 

kehittämisen 

• Suora sähköpostiyhteys jäseniin helpottaa myös 

yhdistysten tiedotustehtäviä 

• Verkkopalvelun kautta tietoa yhdistystoiminnasta, 

perhehoidosta ja tukimuodoista, riittääkö pelkkä 

tieto?  

• Yhteistyö alueellisessa ja valtakunnallisessa 

tiedottamisessa liiton ja yhdistysten kesken 

• Jäsenmäärän lisääminen (jäseneksi jo val-

mennusvaiheessa, vanhusten perhehoitajat 

mukaan yhdistystoimintaan 

• Liiton ja yhdistysten yhtenevä nettinäkyvyys 

tukee yhdistysten omaa tiedottamista ja vaikut-

tamista. 
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Strategian toteutuminen ja seuranta 
 
Strategian toteutumista seurataan ja täydennetään vuosittaisten toimintakertomusten ja 

toimintasuunnitelmien kautta, joille strategia luo raamit ja ohjaa toimintaa pidemmällä 

aikajänteellä. Perhehoitoliiton vuoden 2011 toimintasuunnitelmaan sisältyy toiminnan 

seurannan sekä tulosten ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen. Vaikuttavuuden 

arviointi ja tulosten raportointi on välttämätöntä muun muassa rahoittajille, erityisesti 

RAY:lle. Arviointityön kehittämisessä saatavia mittareita ja muita menetelmiä voidaan 

käyttää myös strategian toteutumisen seurantaan ja arviointiin.  

 

Strategia täydentyy vuoden 2011 aikana tulorahoitussuunnitelmalla, resurssikartoituk-

sella ja viestintästrategialla. 

 


