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1 JOHDANTO 

 

 

Nykyaikana jokaisen yhteiskunnallisen toimijan tulee määritellä oman olemas-

saolonsa tarkoitus selvitäkseen aina vain kiihtyvässä kilpailussa resursseista ja 

huomiosta. Saavuttaakseen tavoitteensa yhteiskunnallisen toimijan tulee kyetä 

määrittelemään, kuinka tavoite saavutetaan, jolloin puhutaan strategiasta. Stra-

tegia sisältää yhdistystoiminnassa muun muassa varainhankinnan, johon tämä 

opinnäytetyö pureutuu. 

 

Yksilöiden ja yksityisen sektorin organisaatioiden tuki ovat ensiarvoisen tärkeitä 

järjestöille. Tukea on helpompi saada järjestön ollessa tunnettu, tuloksellinen ja 

hyvämaineinen. Nämä yhdessä muodostavat luotettavuuden, jota ilman varain-

hankinta on miltei mahdotonta. Luotettavuus ei synny lyhyessä ajassa. Kun luo-

tettavuus on varmistettu, varainhankintatekniikat on helppo oppia ja niiden käyt-

tö aloittaa. (Wilson 2001, 9.) 

 

Opinnäytetyön tilaaja Suur-Helsingin seurakunta, lyhyesti Suhe, on vuonna 

1990 perustettu uskonnollinen yhdistys. Yhdistys saa kaikki tulonsa yksityisiltä 

henkilöiltä. Seurakunnassa on viisi palkattua työntekijää ja noin 255 vapaaeh-

toistyöntekijää. (Lehtonen 2015.) 

 

Suhen toimintakertomus (2014) avaa pähkinänkuoressa seurakunnan ideologi-

aa, tavoitteita, strategiaa, onnistumisia ja haasteita. Toimintakertomuksesta käy 

ilmi, että Suhe tahtoo olla yhteisö, joka mahdollistaa ihmisen ja Jumalan koh-

taamisen. Suhe haluaa olla myös kasvava yhteisö, jossa uudet ihmiset pääse-

vät helposti mukaan toimintaan. Mahdollistaakseen vaivattoman mukaan pää-

syn seurakunta on pyrkinyt luomaan prosesseja, joiden avulla mukaan tulo hel-

pottuisi sekä mittareita, joilla arvioida, kuinka tavoitteessa on onnistuttu. (Suhe, 

2014.) 

 

Toimintastrategia on keskittynyt kolmeen osa-alueeseen. Näitä ovat Suhen 

Sunnuntai jumalanpalvelus, pienryhmätoiminta sekä palvelutiimit. Vuoden 2014 

lisäyksenä strategiaan nostettiin akatemia, jonka tarkoituksena on olla tulevai-
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suudessa koulutus, joka sisältää teologisia opintoja sekä työssäoppimisen jak-

soja. (mt, 2014.) 

 

Kasvuorientoituneisuus näyttäytyy seurakunnan toiminnassa monella osa-

alueella. Suhen Sunnuntai jumalanpalveluksia lisättiin kahdesta kolmeen vuon-

na 2014. Seurakunta alkoi myös vuoden 2014 aikana valmistautumaan uuden 

toimipisteen perustamiseen Vantaan Tikkurilaan. Lisäksi Espoon Leppävaaraan 

on suunnitteilla toimipiste. (mt, 2014.) 

 

Kasvua mitataan Suhella säännöllisesti. Seurakunta laskee Suhen Sunnuntain, 

Suhe Youthin (nuorten jumalanpalvelus) sekä Suhe Kidsin (lasten jumalanpal-

velus) viikoittaisia kävijöitä, pienryhmien määrää sekä vuosittaisia lahjoituksia. 

Suhen Sunnuntain kävijämäärät kasvoivat 24 % vuodesta 2013 vuoteen 2014. 

Suhe Youthin kävijämäärät kasvoivat 36 %. Suhe Kidsin kävijämäärät kasvoivat 

2 %. Pienryhmien määrä lisääntyi 22 %. Laskua tapahtui ainoastaan talouden 

alueella. Vuonna 2013 Suhe keräsi lahjoituksia 378 706 € ja vuonna 2014 363 

802 €. Lahjoittaminen putosi 4 %. (mt, 2014.) 

 

Suhe on kasvuun tähtäävä yhteisö, jolla on vahva tahtotila nostaa profiiliaan 

ihmisten elämään vaikuttavana yhteiskunnallisena toimijana. Tilaisuuksien tulisi 

pysyä mielenkiintoisina ja puoleensavetävinä, jotta seurakuntalaiset jatkossakin 

osallistuisivat mukaan toimintaan. Organisaatiolla täytyy olla taitoja herättää 

tukijoiden mielenkiinto, vakuuttaa asian arvokkuus ja varteenotettavuus kilpail-

lessa muiden hyvien asioiden kanssa (Wilson 2001, 11—12). Muun muassa 

tilakustannuksia olisi mahdotonta kattaa ilman yksityisten lahjoittajien tukea. 

Näin ollen varainhankinta ja toiminnan ylläpitäminen sekä kehittäminen liittyvät 

olennaisesti toisiinsa. Kun varainhankinta on kestävällä pohjalla, muun muassa 

tapahtumien ja tilaisuuksien suunnittelu on helpompaa.  

 

Taloudellisten haasteiden ilmaantuessa on tärkeää uudistaa varainhankinnan 

strategioita tai luoda varainhankintastrategia, jos sellaista ei ole. Varainhankin-

taa kehitettäessä strategiaan tulisi sisältyä neljä tavoitetta. Ensimmäiseksi mah-

dollisten tukijoiden tulee tietää organisaation olemassaolosta. Toiseksi mahdol-

lisilla tukijoilla tulee olla hyvä syy tukea organisaatiota. Kolmanneksi organisaa-
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tio ei saa pelätä pyytää tukea. Neljänneksi organisaation tulee varmistaa pääsy 

niiden ihmisten luo, jotka tahtovat rakentaa yhteisöä. (mt, 9—15.) 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia varainhankinnan kehittämisen mahdolli-

suuksia yksityisrahoitteisessa yhdistystoiminnassa. Opinnäytetyön tarkoitus on 

tuoda näkökulmia varainhankinnan kehittämiseen ja arvioida kehittämisen mah-

dollisuuksia. Opinnäytetyö voi tulevaisuudessa toimia esimerkkinä yhdistyksille 

ja seurakunnille, jotka haluavat kehittää varainhankintaansa.  
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2 TIETOPERUSTA 

 

 

On tarpeen ymmärtää varainhankinnan taustalla vaikuttavia tekijöitä, jotta va-

rainhankintaa voi kehittää. Tarkastelemme tässä luvussa tutkimusten valossa 

varainhankinnan nykytilaa Suomessa ja Isossa-Britanniassa sekä sitä, kuinka 

päättäjät ovat Suomessa onnistuneet viime vuosina parantamaan varainhan-

kinnan toimintaedellytyksiä. 

 

 

2.1 Lahjoittamisen perusteltavuus 

 

Vastuullinen lahjoittaminen ry, lyhyesti Vala ry, on yleishyödyllisten järjestöjen 

varainhankinnan kattojärjestö Suomessa. Se perustettiin vuonna 2004, koska 

koettiin tarpeelliseksi, että järjestöjen yhteistoimintaa tulisi lisätä. (Vala 2015a.) 

Vala ry:ssä uskotaan vahvasti, että järjestöjen on tehtävä työtä luotettavuutensa 

eteen. Tästä syystä Vala ry on tuottanut Vastuullisen varainhankinnan ammatil-

liset arvot ja periaatteet, jonka mukaan varainhankinnan tulisi olla rehellistä, 

kunnioittavaa, avointa ja läpinäkyvää. (Vala 2013.) On huomionarvoista, että 

järjestöjen varainhankintaan keskittyvä kattojärjestö perustettiin Suomeen vasta 

2000 -luvulla. 

 

Vala ry on sittemmin löytänyt paikkansa suomalaisessa järjestökentässä va-

rainhankinnan kehittämisen puolestapuhujana. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat 

Vastuullisen varainhankinnan ammatilliset arvot ja periaatteet. On tärkeää, että 

järjestöjen varainhankinnalle on eettiset ohjeistukset, jotka haastavat järjestöjä 

tarkastelemaan toimintansa arvopohjaa.  

 

Vala ry:n tarkoituksena on edistää järjestöjen varainhankinnan eettisyyttä, vas-

tuullisuutta ja hyvää hallinnointia vahvistaakseen potentiaalisten lahjoittajien 

luottamusta järjestöjen varainhankintaa kohtaan. Vala ry katsoo, että lahjoitta-

jien luottamus järjestöä kohtaan on avaintekijä yleishyödyllisten järjestöjen va-

rainhankinnassa. (Vala 2012; Wilson 2001, 11—12.) Vala ry:n tavoitteena on, 

että lahjoittajat voisivat kokea luottamusta sitä järjestöä kohtaan, jota tukevat. 
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Vala ry myös haastaa järjestöjä olemaan vastuullisempia varainhankinnassaan 

ja kehittämään parempaa hallinnointia. 

 

  

2.2 Varainhankinta Isossa-Britanniassa 

 

UK Giving 2014 -raportin mukaan noin 80 % Britannian väestöstä osallistui kan-

salaisjärjestöjen toimintaan viimeisen 12 kuukauden aikana joko lahjoittaen ra-

haa tai tehden jotain yleishyödyllistä palvelusta. 60 % osallistui vastaavilla ta-

voilla viimeisen kuukauden aikana. Raportin mukaan 16—24 -vuotiaat osallistu-

vat lahjoittamalla tai sosiaalisella toiminnalla vähiten kansalaisjärjestöjen toimin-

taan. 45—64 -vuotiaista taas suurin osa on osallistunut jollakin tavoin järjestöjen 

toimintaan. (Charities Aid Foundation 2015, 5.)  

 

Valitsimme Ison-Britannian järjestöjen varainhankinnan vertailukohteeksi tutki-

muksellemme kerryttääksemme laajempaa ymmärrystä varainhankinnasta glo-

baalina ilmiönä. Tavoitteena on tarkastella, kuinka yleisluontoisia varainhankin-

taan liittyvät taustatekijät ovat. Isossa-Britanniassa ihmisten osallistuminen kan-

salaisjärjestöjen toimintaan on yleisesti aktiivista. Eroa tosin voidaan havaita 

vanhempien ja nuorten ihmisten osallistumisessa.  

 

70 % Britannian väestöstä lahjoitti rahaa viimeisten 12 kuukauden aikana ja 44 

% lahjoitti viimeisen kuukauden aikana. Tyypillinen lahjoittaja on tutkimuksen 

valossa korkeamman sosioekonomisen luokan vanhempi nainen. Pääasiallinen 

yksittäisen lahjoituksen määrä oli 14 puntaa. Uskonnollisten järjestöjen keski-

määräinen lahjoitusmäärä oli selkeästi korkeampi kuin lahjoitusten kokonais-

keskiarvo. Uskonnollisille järjestöille lahjoitettu keskimääräinen summa oli 20 

puntaa. (mt, 5—9.) Isossa-Britanniassa lahjoittaminen järjestöille on aktiivista ja 

naiset lahjoittavat useimmiten. Huomionarvoista on, että uskonnollisille järjes-

töille suunnatut lahjoitukset ovat keskimääräisesti korkeampia kuin muille järjes-

töille. 

 

Käteistä suosittiin eniten lahjoittamistapana. Toiseksi suosituin lahjoitustapa oli 

maksupääte, kolmanneksi suosituin oli verkkolahjoittaminen ja neljänneksi suo-

situin tekstiviestilahjoitus. Nuoret lahjoittajat suosivat keskivertoa enemmän kä-
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teisellä lahjoittamista, huolimatta runsaasta verkon ja sosiaaliseen median käy-

töstä. (mt, 5.) Käteisellä ja maksupäätteellä lahjoitettiin Isossa-Britanniassa eni-

ten. Seuraavaksi yleisimmät lahjoitustavat tapahtuivat verkossa ja tekstiviestein. 

Nuorten lahjoituskäyttäytymisessä yllättää verkon hyödyntämisen vähyys. 

 

Raportin mukaan tietoisuutta eri lahjoitustavoista tulisi nostaa. Järjestöjen tulisi 

pyrkiä ottamaan lahjoittajien erilaiset tarpeet huomioon sekä kyetä vakuutta-

maan lahjoittajat taloudellisesta turvallisuudestaan lahjoittaessaan. Lisäksi jär-

jestöjen tulisi viestiä sitä, mikä merkitys lahjoituksilla on järjestöjen toiminnalle. 

(mt, 5.) Raportti esittää, että järjestöillä on kehitettävää varainhankintakeinoissa, 

lahjoittajien tarpeiden huomioon ottamisessa, turvallisuuden varmistamisessa ja 

lahjoitusten merkityksen viestimisessä. 

 

 

2.3 Kansalaisjärjestöjen nykytila 

 

Taloustutkimus Oy:n (2014) toteuttama tutkimus Kansalaisjärjestöjen nykytilasta 

osoittaa, että kansalaisjärjestöissä varainhankinta on useimmiten (73 %) osa 

jonkun työntekijän toimenkuvaa. Alle kolmannessa osassa järjestöjä (27 %) va-

ranhankkijat ovat vapaaehtoisia ja noin joka viidennessä järjestössä (22 %) on 

palkattu varainhankkija. Useimmiten varainhankinta kuuluu toiminnanjohtajan 

(56 %) toimenkuvaan ja joskus myös viestinnästä vastaavan toimenkuvaan (18 

%). (Taloustutkimus Oy, 2014a, 2.)  

  

Varainhankinnasta vastuussa oleva henkilö voi olla kuka tahansa toiminnanjoh-

tajasta vapaaehtoistyöntekijään. Resurssit asettavat rajoitteita järjestöjen va-

rainhankinnassa.  Jos järjestöllä on vain muutama työntekijä, ei varainhankin-

taan välttämättä voida käyttää palkallisia työtunteja. Toisaalta juuri tämän kal-

taiset säästötoimenpiteet voivat aiheuttaa vielä suurempia ongelmia työn jatku-

vuudelle. Varainhankinta tulisi ennen kaikkea nähdä arvokkaan työn jatkumisen 

mahdollistajana.  

   

Järjestö ei voi sivuuttaa varainhankintaa vain siksi, että se tuntuu kerjäämiseltä. 

Varainhankinta ei ole kerjäämistä, vaan se on osa järjestön työtä kohti turvalli-
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sempaa ja terveellisempää yhteisön rakentamista. Järjestön saama lahjoitus on 

tukijan sijoitus yhteisöön ja sen kehittämiseen. (Wilson 2001, 13—14.) Järjestö-

jen ei tulisi näin ollen suhtautua negatiivisesti varainhankintaan, vaan ymmärtää 

sen merkitys työn jatkuvuuden kannalta. 

 

Merkittävimpiä lahjoittamisen muotoja ovat jäsenmaksut, kertalahjoitukset, julki-

set avustukset, tapahtumat ja tuotemyynti. Yksityisrahoituksen kehittämisen 

sisäisinä haasteina nähdään henkilöresurssit, järjestön julkisuuskuva, tunnet-

tuus, näkyvyys, toiminnan tuotteistaminen varainhankintaan, taloudelliset re-

surssit ja varainhankkijoiden ammattitaito. Ulkoisina haasteina mainitaan uusien 

lahjoittajien löytäminen ja muiden rahankeräystahojen kilpailu. (Taloustutkimus 

Oy 2014a, 2.)  

  

Tunnettuus, julkisuuskuva ja näkyvyys nähdään merkittävinä haasteina järjestö-

jen yksityisrahoituksen kehittämisessä. Jos järjestö ei ole tunnettu, se ei voi ke-

rätä varainhankinnallaan juurikaan varoja. Toisaalta tunnettuuden lisääminen 

vaatii varoja ja markkinointiosaamista, joita pienillä järjestöillä ei aina ole. Näin 

ollen järjestöt voivat kokea olevansa mahdottoman yhtälön edessä ja voivat sik-

si päätyä epätoivoisiin rahankeruuratkaisuihin ilman todellista suunnitelmaa ja 

strategiaa. 

 

Kansalaisjärjestöt kokevat, että varainhankinnan yksityisrahoituksen toiminta-

edellytyksiä voisi kehittää tekemällä lahjoittamisen mahdollisuutta tunnetum-

maksi, laajentamalla lahjoitusten verovähennysoikeutta sekä keventämällä 

maksujärjestelmiä pankki-, posti- ja puhelinpalveluissa. Kansalaisjärjestöt kai-

paavat kattojärjestöiltä koulutusta ja tiedonjakamista sekä päättäjiin vaikuttamis-

ta.  (Taloustutkimus Oy 2014a, 3.) Lahjoitusten verovähennysoikeuden laajen-

tamisella ja maksujärjestelmien keventämisellä olisi järjestöille suuri merkitys. 

Onkin toivottavaa, että tulevaisuudessa päättäjät voisivat olla viemässä asioita 

eteenpäin.  

 

Taloustutkimus Oy:n toteuttama tutkimus järjestöjen taloudellisista toimintaedel-

lytyksistä pyrkii selvittämään poliittisten päättäjien arvioita kolmannen sektorin 

varainhankinnasta sekä sitä, onko järjestöjen toivomissa julkishallinnon toimissa 

tapahtunut edistystä ja ovatko ne tukeneet varainhankinnan mahdollistamista. 
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Vastaajista valtaosa pitää kansalaisjärjestöjen toimintaa yhteiskunnallisesti 

merkittävänä. Lisäksi kansalaisjärjestöjen nähtiin nostavan esiin yhteiskunnalli-

sessa keskustelussa aiheita, jotka muuten eivät nousisi esiin. (Taloustutkimus 

Oy 2014b, 1—5.) 

 

Vuoden 2011 hallitusohjelmassa päätettiin, että:  

 

”Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä vapaaehtois- ja vertaistu-
en, auttamistyön ja erityispalvelujen tuottajina vahvistetaan, resur-
sointia parannetaan sekä varainhankintaa ja verovapautta selkeyte-
tään.” (Taloustutkimus Oy 2014b, 4) 

 

Hallitusohjelman ei nähty toteutuneen missään edellä mainitussa osa-alueessa. 

Päättäjät kokivat, että lahjoitusten verovähennysoikeuden kehittäminen ja vero-

vapauden selkeyttäminen on toteutunut heikoiten. Tämän vuoksi päättäjät koki-

vat, että vuosien 2015—2019 hallitusohjelmassa tulisi olla mainittuna taloudel-

listen toimintaedellytysten vahvistaminen. (Taloustutkimus Oy 2014b, 4—5.) 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TULOKSET 

 

 

Kehittämistyö alkaa kehittämiskohteen löytämisestä ja määrittelystä (Moilanen 

& Ritalahti 2009, 19). Toisella tämän opinnäytetyön tekijöistä oli yhteys Suur-

Helsingin seurakuntaan ja tästä syystä päätimme lähestyä seurakuntaa opin-

näytetyön merkeissä. Otimme yhteyttä seurakunnan työntekijään ja ehdotimme, 

että voisimme tehdä opinnäytetyön seurakunnan toiminnasta. Sovimme tapaa-

misen, jossa tarkoituksenamme oli selvittää toiminnan kehittämistarpeita. Ta-

paaminen tuotti tulosta ja saimme selville, että varainhankinnan kehittäminen 

olisi tärkeää yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Yhdistyksen ta-

lous nojautuu täysin yksityisten lahjoittajien tukeen ja näin ollen jatkuvuuden 

kannalta olisi tärkeää saada tietoa lahjoittajista ja heidän mielikuvistaan lahjoit-

tamista kohtaan.  

 

 

3.1 Kyselyn toteutus 

 

Perusjoukolla tarkoitetaan henkilöitä, joista tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita 

(Vehkalahti 2008, 43). Tämän tutkimuksen perusjoukon muodostavat kaikki Su-

hella käyvät ja toiminnassa mukana olevat henkilöt. Otos tarkoittaa tutkimuk-

seen valittuja henkilöitä (mt., 43). Tutkimuksemme otos sisältää Suhen web-

pohjaiseen tietokantaohjelmistoon (Elvanto) rekisteröityneet henkilöt, joille kyse-

ly sähköpostitse lähetettiin.Otanta muodostuu otoksen perusteella saaduista 

tuloksista (mt., 43). Tässä tapauksessa otannan siis muodostavat ne henkilöt, 

jotka vastasivat kyselyyn. 

 

Päätimme tehdä Suur-Helsingin seurakunnan jäsenille määrällisen ja laadulli-

sen tutkimuksen yhdistelmän. Tutkimuksen toteutimme suljetun ja avoimen ky-

selyn yhdistelmänä Webropol -alustalla, jonka koimme hyväksi menetelmäksi 

helppokäyttöisyytensä vuoksi. Lisäksi arvelimme helposti lähestyttävän alustan 

lisäävän tutkimuksen osallistujamäärää.  
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Määrällinen menetelmä tarkoittaa strukturoitua kyselyä, jossa on kysytään sa-

mat asiat samassa muodossa kaikilta vastaajilta. Strukturoitujen kysymysten 

vastaukset analysoidaan tilastollisin menetelmin ja yleistetään koko perusjouk-

koa koskevaksi. (Moilanen & Ritalahti 2009, 94.) 

 

Laadullisilla menetelmillä tarkoitetaan kyselylomakkeen avoimia osuuksia, joihin 

vastaaja kirjoittaa omin sanoin näkemyksiään. Avoimien osuuksien tarkoitukse-

na on luoda uutta tietoa. (mt., 95.) Tämän tutkimuksen avoimissa osioissa tar-

koituksenamme oli kerätä kehittämisehdotuksia Suhen toimintaan ja sen va-

rainhankintaan liittyen. 

 

Pohdimme kyselyn ulkoasua ja kysymysten asettelua perusteellisesti. Esimer-

kiksi tutkiessamme vastaajajoukon ikäjakaumaa kysyimme: ”Mikä on syntymä-

vuotesi?” sen sijaan, että olisimme kysyneet ikää suoraan. Tämä siksi, että osa 

ihmisistä voi kokea iän kysymisen tungettelevana (Vehkalahti 2008, 25).  

 

Huolellisen pohdinnan ja kysymysten asettelun jälkeen lähetimme seurakunta-

laisille sähköpostitse linkin kyselyyn. Saimme Suhen hallitukselta luvan käyttää 

yhdistyksen tietokantaohjelmistoa, josta saimme jäsenten sähköpostiosoitteet. 

Lähetimme kyselyn sekä kyselyä esittelevän saatekirjeen 830 seurakuntalaisel-

le. Saatekirjeen allekirjoitti yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Jotkut saatta-

vat kokea kyselyn lahjoittamisesta arkaluontoiseksi, joten arvelimme yhdistyk-

sen puheenjohtajan allekirjoituksen lisäävän kyselyn uskottavuutta.  

 

Ei ole yhdentekevää, miten saatekirjeen muotoilee. Saatekirjeessä tulee esitellä 

tutkimuksen luonne ja tarkoitus, eli kuka tutkimuksen tekee ja miten tuloksia 

käytetään. Huolellisesti kirjoitettu saatekirje herättää vastaajan mielenkiinnon ja 

näin ollen useampi vastaa saatekirjeen mukana tulleeseen kyselylomakkee-

seen. (Vehkalahti 2008, 49.)  

 

Vastaaminen kyselyyn tapahtui nimettömästi, mitä painotimme saatekirjeessä, 

jotta vastaajan olisi helpompi suhtautua kyselyyn avoimesti ja totuudenmukai-

sesti. Kyselyyn vastaamiseen oli aikaa kolme viikkoa, joiden aikana lähetimme 

jäsenille kaksi muistutusviestiä.  
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Otannan ollessa tarpeeksi suuri voidaan varmistua, etteivät tulokset ole sattu-

manvaraisia. Tällöin puhutaan menetelmän luotettavuudesta eli reliabiliteetista. 

(Anttila 2006, 515—517.) Kolmen viikon aikana kyselyyn vastasi 232 henkilöä. 

Näin ollen noin 28 % joukosta vastasi kyselyyn ja katsomme sen olevan tar-

peeksi kattava otanta seurakuntalaisista, jotta tutkimusta voidaan pitää luotetta-

vana. Kyselyn päätyttyä siirsimme Webropoliin kirjatut vastaukset tilastotieteelli-

seen analyysiin suunniteltuun ohjelmistoon (Spss). Tämän jälkeen käytimme 

taulukoiden luomiseen Excel -ohjelmaa.  

 

Kyselyä tehdessämme pohdimme useaan otteeseen määrällisten kysymysten 

vastausvaihtoehtoja. Päädyimme laittamaan mielipidekysymyksiin neljä eri vaih-

toehtoa: samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä ja eri 

mieltä. Tulimme tähän tulokseen, koska mielestämme ehdoton kanta mielipide-

asioihin voi olla vaikea päättää. Helpottaaksemme vastaajan päätöksentekoa 

lisäsimme vaihtoehdoiksi jokseenkin samaa mieltä ja jokseenkin eri mieltä. Ris-

tiintaulukoidessamme päätimme taulukoiden selkeyttämisen vuoksi yhdistää 

neljä vastausryhmää kahdeksi. Näin ollen vastaukset jakaantuivat samaa mieltä 

ja eri mieltä oleviin. 

 

Joidenkin tärkeäksi kokemiemme vastausten pohjalta teimme ristiintaulukointia. 

Ristiintaulukointi tapahtui Spss-ohjelmassa (crostabs) ja se tarkoittaa sitä, että 

kaksi vastausta on yhdistetty siten, että toinen on selittävä tekijä ja toinen on 

selitettävä tekijä. Kahta vastausta yhdistelemällä voidaan esimerkiksi vertailla 

vastaajien ikää (selittävä tekijä) ja lahjoituskertoja vuodessa (selitettävä tekijä). 

Näitä kahta taulukkoa vertailemalla keskenään saadaan selville, mikä ikäryhmä 

tekee useimmiten lahjoituksia vuodessa.  

 

Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen yhdistelmällä saadaan kattavaa tietoa 

tutkittavasta ilmiöstä (Vehkalahti 2008, 25). Laadullisissa avoimissa vastauksis-

sa vastaajilla oli mahdollisuus myös esitellä omia kehittämisideoitaan. Vastaa-

jien omat näkemykset lahjoittamiseen liittyen olivat tärkeitä, sillä niiden avulla 

pystyimme myös huomioimaan asioita, jotka jäivät strukturoiduissa kysymyksis-

sä huomioimatta. Kuten tässä osiossa tulemme esittelemään, olemme analy-

soineet avoimia vastauksia laadullisin menetelmin jakaen ne teemoihin kuten 

taulukossa 2.  
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Tilastolliseen tutkimukseen tarvitaan erilaisia mittareita. Kyselytutkimuksen mit-

tarit koostuvat siinä esitetyistä väitteistä ja kysymyksistä. (Vehkalahti 2008, 17.) 

Vaikka tutkimuksemme onkin laadullisen ja määrällisen tutkimuksen yhdistelmä, 

sisältää se pääosin määrälliseen tutkimukseen tarkoitettuja kysymyksiä. Koim-

me näin saavamme paremmin kohdistettua kysymykset vastaamaan tutkimuk-

sen tarkoitusta, sillä avoimissa vastauksissa useampi saattaa poiketa aiheesta. 

Näin ollen vastauksista tulee hedelmättömiä, eivätkä ne palvele alkuperäistä 

käyttötarkoitustaan (Valli 2015, 71). Lisäksi strukturoitujen kysymysten vastauk-

sia on vaivattomampi analysoida kun vastaavasti avoimia vastauksia.  

 

 

3.2 Taustatiedot 

 

Opinnäytetyötä varten tekemämme tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli selvittää 

suhelaisten ominaispiirteitä. Kysyimme vastaajilta heidän sukupuolta, ikää, sivii-

lisäätyä, perhemuotoa, työtilannetta, kuukausituloja sekä kuukausittaisia lahjoi-

tusmääriä. 

 

Suhelaisista reilusti yli puolet on alle 25—34 -vuotiaita nuoria aikuisia. Vertailu-

na voisi tarkastella Taloustutkimus Oy:n (2009) tekemää tutkimusta, jossa selvi-

tettiin suomalaisten mielipiteitä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon asioista. 

Tutkimuksen mukaan yli 50 -vuotiaat ovat aktiivisempia kirkossa kävijöitä kuin 

25—49 -vuotiaat (Taloustutkimus Oy 2009, 8). Suhen kävijät ovat Suomen 

evankelis-luterilaiseen kirkkoon nähden nuorempia. Seurakunnan jäsenten 

nuorta ikää voi selittää Suhen moderni ja nyky-yhteiskuntaan sopiva tapa toi-

mia. Suhen tilat ovat trendikkäät ja siksi helposti lähestyttävät. Seurakunta si-

jaitsee Kalliossa, jossa asuu paljon nuoria aikuisia. Sijaintinsa puolesta se on 

hyvällä paikalla tavoittaakseen heitä mukaan toimintaan. Me naiset -lehden 

(2014) artikkelissa Suhea kutsuttiin cityseurakunnaksi. Seurakunta tavoittaa 

sosiaalisen median kanavien kautta erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia. Suhe 

tiedottaa asioistaan useissa sosiaalisen median kanavissa, kuten Twitterissä, 

Facebookissa, Vimeossa ja SoundCloudissa. 
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Tutkimuksessa selvisi, että naisten osuus Suhella on huomattavasti suurempi 

kuin miesten (taulukko 1).  

 

Taulukko 1 Sukupuolijakauma. 

 

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nelivuotiskertomuksen mukaan vuoden 

2011 lopussa kirkkoon kuului 4 353 352 henkilöä. Koko Suomen väestön naisis-

ta 80 % ja miehistä 74 % kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon. (Kirkon tutki-

muskeskus 2012, 74.) Naisten selkeä enemmistö Suhella vastaa evankelis-

luterilaisen kirkon trendiä, että naiset kuuluvat seurakuntaan useammin kuin 

miehet. 

 

Avioliitossa olevia on 42 %, naimattomia on 53 % ja avoliitossa on 5 %. Pari-

suhteessa eläviä, joilla on alaikäisiä lapsia, on 21 %, parisuhteessa eläviä, joilla 

ei ole lapsia tai lapset ovat aikuisia on 32 %, yksinhuoltajia on 0,5 % ja yksin 

asuvia on 48 %. Erilaisia perhemuotoja esiintyy tasaisesti lukuun ottamatta yk-

sinhuoltajia.  

 

Kysyimme tutkimuksessamme vastaajien pääasiallista työtilannetta ja keski-

määräisiä tuloja kuukaudessa, jotta saisimme tietää suhelaisten sosioekonomi-

sia statuksia. Tutkimuksemme sisälsi myös kysymyksen suhelaisten tekemistä 

kuukausittaisista lahjoituksista ja niiden säännöllisyydestä. Näillä kysymyksillä 

toivoimme kartuttavamme tietoa lahjoitusmääriin vaikuttavista tekijöistä.  
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Seurakuntalaisten työtilanne on melko hyvä. Vastaajista työttömiä on vain 3 %. 

Opiskelijoita on 37 % ja palkkatyössä toimivia 45 %. Jäsenten nuori ikä selittää 

sitä, että moni vastaajista kertoi olevansa päätoimisesti opiskelija. Eläkeläisiksi 

itsensä ilmoitti vain muutama. Toisen asteen tutkinto on 43 %:lla ja korkeakou-

lututkinto on 53 %:lla. Harvalla ylin suoritettu koulutus on perus- keski- tai kan-

sakoulu (4 %). Voi siis todeta, että suhelaiset ovat melko hyvin kouluttautuneita.  

 

50 % Suheen kuuluvista saa palkkaa kuukaudessa alle 1500 €. 19 %:lla on 

1500—2500 €:n kuukausitulot. 21 %:lla on 2500—3500 €:n kuukausitulot. 10 

%:lla on yli 3500 € kuukausitulot. Opiskelijoiden suuri määrä on selittävä tekijä 

näin suureen pienituloisten määrään. 

 

 

3.3. Lahjoituksiin vaikuttavat tekijät  

 

Kysyimme lahjoittajilta, missä tilanteessa he olisivat valmiita lahjoittamaan 

enemmän Suhelle. Kysymyksellä halusimme kartoittaa mahdollisia toimenpitei-

tä, joita Suhe voisi hyödyntää varainhankinnan kehittämiseksi. Kysymys lahjoit-

taisin enemmän, jos (taulukko 2) sisälsi valmiiden vastausten lisäksi myös 

avoimen vastauksen vaihtoehdon. Jaoimme vapaat vastaukset ryhmiin niissä 

esiintyvien teemojen mukaan. Uudet ryhmät olivat kotiseurakunta ja tietty koh-

de. Kotiseurakunnan alle menivät kaikki vastaukset, joissa esitettiin ajatus siitä, 

että lahjoittaisi enemmän, jos Suhe olisi vastaajan kotiseurakunta. Yksi vastaa-

jista ajatteli seuraavasti: 

 

”Olisin täysin varma että se on kotiseurakuntani. Maksamme edelleen kymmenyksiä edelliselle 

srk:lle joka oli silloisessa kotikaupungissa”.  

 

Tietty kohde vastausryhmän alle menevät kaikki vastaukset, joissa vastaaja 

sanoi kasvattavansa lahjoitusten määrää, jos Suhe kertoisi lahjoitusten mene-

vän joihinkin tiettyihin kohteisiin, esimerkiksi kehitysapuun, kuten seuraavan 

esimerkkivastauksen kirjoittaja ajatteli:  

 

”rahat käytettäisiin diakoniaan, lähetystyöhön, tms.”  
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Taulukko 2 Lahjoittaisin enemmän, jos. 

 

 

Tulojen määrä osoittautui erittäin hyödylliseksi selittäjäksi ristiintaulukoinnissa. 

Taulukon avulla saimme selville, mikä tuloluokka lahjoittaa eniten Suhen toimin-

taan. Ristiintaulukoinnissa selvisi, että lahjoittajan tulot ovat suurin yksittäinen 

lahjoitusten määriä selittävä tekijä (taulukko 3). Myös taulukossa 2 selkein yksit-

täinen tekijä rahalahjoituksen kasvattamiseen on rahatilanteen parantuminen. 

Voi siis olettaa, että lahjoitusten määrät kasvavat, jos seurakuntalaisten tulot 

nousevat.  

 

Taulukossa 3, on ristiintaulukoitu tulot selittävänä tekijänä keskimääräisille kuu-

kausilahjoituksille. Taulukosta on selkeästi huomattavissa, että tulojen kasvaes-

sa myös lahjoitusten määrä lisääntyy. Trendi näyttäytyy erityisesti yli 100 € kuu-

kaudessa lahjoittavien määrässä. Alle 1500 € kuukaudessa tienaavia henkilöitä, 

jotka lahjoittavat yli 100 € kuukaudessa on 15 %. Vastaavan lahjoitusmäärän 

tekeviä yli 3500 € kuukaudessa ansaitsevien ryhmässä on 68 %.  
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Taulukko 3 Tulot verrattuna lahjoitusmääriin. 

 

 

 

3.4. Lahjoitustottumukset Suhella  

 

Suhelaiset ovat aktiivisia ja sitoutuneita lahjoittajia. Ainoastaan 14 % seurakun-

nan jäsenistä ei tällä hetkellä lahjoita. Suurin osa lahjoittavista jäsenistä lahjoit-

taa yli kuusi kertaa vuodessa. Jaoimme vastaajat heidän tekemiensä lahjoitus-

ten määrien perusteella kolmeen eri ryhmään: 1—20 €, 21—100 € ja yli 100 € 

kuukaudessa lahjoittaviin. Vertaillessa lahjoitusten määriä saadaan selville, että 

niukasti suurin ryhmä, eli 36 % lahjoittajista antaa 1—20 € kuukaudessa. 21—

100 € kuukaudessa lahjoittavia on 33 % ja yli 100 € kuukaudessa lahjoittavia 31 

%. 

 

Kysyttäessä perusteita lahjoittamiselle 81 % oli täysin samaa mieltä, että se on 

raamatullinen periaate. 45 % oli täysin samaa mieltä, että kokee sen kristityn 

velvollisuudeksi ja 37 % oli jokseenkin samaa mieltä. 85 % oli täysin samaa 

mieltä, että lahjoittaa, koska seurakunnan perustoiminnan mahdollistaminen on 

tärkeää.  47 % oli täysin samaa mieltä, että lahjoittaa, koska se tuottaa siunauk-

sen elämään. Jokseenkin samaa mieltä oli 37 %.  

 

Pääasiallinen varainhankintakeino Suhella on jumalanpalvelusten yhteydessä 

kerätty rahalahja. 26 % oli täysin samaa mieltä, että pitää rahalahjapuheista ja 
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44 % oli asiasta jokseenkin samaa mieltä. Kysyttäessä puhutaanko rahasta lii-

kaa, 20 % oli jokseenkin samaa mieltä. 51 % oli jokseenkin eri mieltä ja 25 % 

täysin eri mieltä. 55 % oli täysin samaa mieltä, että kokee iloa lahjoittamisesta. 

40 % oli jokseenkin samaa mieltä. 10 % oli täysin samaa mieltä, että kokee 

usein syyllisyyttä, koska ei lahjoita tarpeeksi ja 27 % oli jokseenkin samaa miel-

tä. Jokseenkin eri mieltä oli 33 % ja täysin eri mieltä 31 %.  

 

Kysely sisälsi myös avoimen vastauksen osion koskien lahjoittamista. Vastaajat 

kirjoittivat omia ajatuksiaan lahjoittamiseen ja varainhankintaan liittyen. Avoimis-

ta vastauksista teimme taulukon, johon jaoimme vastaukset niissä esiintyvien 

teemojen mukaan. Teemat olivat: kristillinen vakaumus, läpinäkyvyys, antami-

sesta puhuminen positiivisessa mielessä, kotiseurakunta, antamisesta puhumi-

nen negatiivisessa mielessä, kehittämisehdotukset, oma rahatilanne ja tietty 

kohde (taulukko 4). Selkeästi useimmiten avoimissa vastauksissa perusteltiin 

lahjoittamista kristillisen vakaumuksen pohjalta, kuten seuraavan esimerkkivas-

tauksen kirjoittaja pohti: 

 

 ”Pienituloisena perheenä sitä monesti pohtii että onko varaa lahjoittaa seurakunnalle, vaikka 

pitäisi muistaa että kaikki varat on Jumalan."  

 

Läpinäkyvyys kirkon toiminnassa nousi myös usein esille, kuten esimerkiksi 

tässä avoimessa vastauksessa: 

 

”Jos srk voisi julkaista tarkan tulo-/menoarvion, josta näkee, että ollaan miinuksella ja kuinka 

paljon, niin tämä motivoisi lahjoittamaan enemmän. Siis seurakunnan rahatarpeen suuruuden 

ymmärtäminen tarkemmin." 
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Taulukko 4 Muita ajatuksia lahjoittamiseen liittyen. 

 

 

Suurin osa (40 %) lahjoittajista tekee lahjoituksensa tilille. Perinteinen kolehti on 

lähes yhtä suosittu kuin tilille lahjoittaminen (36 %). Kysyimme lahjoittajilta 

myös, kuinka he haluisivat mieluiten tehdä lahjoituksensa. Suhelle ei tällä het-

kellä pysty tekemään lahjoituksia muilla tavoin kuin tilille ja käteisellä, joten ha-

lusimme kehittämismielessä kysyä myös vaihtoehtoisia tapoja. Kysymys oli mo-

nivalintainen ja siinä oli myös avoin kohta, johon vastaaja sai tehdä omia ehdo-

tuksia. Vastausvaihtoehto Mobilepay sai jonkin verran kannatusta ja jotkut halu-

aisivat suorittaa lahjoituksensa myös maksupäätteellä (taulukko 5).  
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Taulukko 5 Lahjoitukset halutaan tehdä. 

 

 

Avoin osio ei tuottanut juurikaan tulosta (neljä vastausta), joten kehittämisideat 

jäivät vähälle. Kaikki neljä avointa vastausta olivat erilaisia, joten niistä ei saatu 

muodostettua kehittämisehdotuksia. Vastauksissa ehdotettiin muun muassa 

Bitcoineja ja leipomista lahjoittamismuodoiksi. 

 

 

3.5. Yksilön merkitys ja osallisuus 

 

Osallisuus on kokemus yhteisöön kuulumisesta ja vaikutusmahdollisuuksista 

yhteisön toimintaan (Särkelä-Kukko 2014, 35—36). Suurin osa (37 %) suhelai-

sista osallistuu Suhen toimintaan yli viisi kertaa kuukaudessa. Toisaalta lähes 

yhtä paljon osallistuu joko 3—4 kertaa (34 %) tai 0—2 kertaa (29 %) kuukau-

dessa. Keskimäärin suhelaiset osallistuvat seurakunnan toimintaan noin kolme 

kertaa kuukaudessa, joten voi todeta, että he ovat melko aktiivisia seurakunnan 

jäseniä verrattuna Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenien aktiivisuuteen. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nelivuotiskertomuksen mukaan kirkkoon 

kuuluvista jäsenistä jumalanpalveluksiin osallistuu 7 % vähintään kerran kuussa 

(Kirkon julkaisukeskus 2012, 96). 

 

40 % vastasi olevansa eri mieltä väitteestä, olen merkittävä osa Suhea. Ristiin-

taulukoimalla asiaa osallistumiskertojen kanssa pyrimme saamaan selville, mikä 

aiheuttaa osallisuuden tunteen puutosta (taulukko 4). Saimme selville, että mitä 

harvemmin osallistuu Suhen toimintaan, sitä vähemmän tuntee olevansa mer-

9,5 15,6

42,4

74,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Maksupääte (n=22) Mobilepay (n=36) Käteinen (n=98) Tilille (n=172)

Lahjoitukset Suhelle halutaan tehdä pääasiallisesti (%)



 

 

24 
 
kittävä osa Suhea. Syyn ja seurauksen järjestystä on haastavaa arvioida, koska 

on vaikea tehdä olettamuksia siitä, kumpi aiheuttaa kumpaa. Voi olla, että hen-

kilö ei koe itseään merkittäväksi osaksi Suhea, koska osallistuu harvoin toimin-

taan tai ei osallistu juurikaan Suhen toimintaan, koska ei koe olevansa merkittä-

vä osa Suhea. Toisaalta muuttujat voivat olla niin vahvasti kytköksissä toisiinsa, 

että molemmat saavat aikaan toista. 

 

Taulukko 6 Merkittävyyden kokeminen suhteessa osallistumiskertoihin kuukaudessa. 

 

 

Myös lahjoitusmäärillä ja merkittävyyden kokemisella on selkeä yhteys, kuten 

taulukossa 7 on havaittavissa. Suhen toiminnan kannalta olisi tärkeää saada 

seurakuntalaiset tuntemaan olonsa merkittäväksi, koska se näyttää vaikuttavan 

lahjoitusten määrään. Yli 100 € kuukaudessa lahjoittavista 81 % koki olevansa 

merkittävä osa Suhea. 21—100 € kuukaudessa lahjoittavista niin koki 76 % ja 

1—20 € kuukaudessa lahjoittavista 48 %.  
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Taulukko 7 Merkittävyyden kokeminen suhteessa lahjoittamiseen kuukaudessa. 

 
 

Mielikuvia Suhesta kysyessämme selvisi, että valtaosan mielestä Suhe on heille 

tärkeä, sillä lähes kaikki vastasivat olevansa samaa mieltä väitteestä Suhe tuo 

merkitystä elämääni. 4 % oli samaa mieltä väitteestä, Suhe on yhdentekevä 

minulle. 34 % oli täysin samaa mieltä, että heidän tarpeitaan pyritään ottamaan 

huomioon Suhella ja 57 % oli asiasta jokseenkin samaa mieltä.  

 
 

3.6. Luotettavuus ja läpinäkyvyys 

 

Tutkimus sisälsi kysymyksiä siitä, kuinka tietoisia suhelaiset ovat seurakunnan 

varojen käytöstä. Lahjoittajat tahtovat varmistua, että varoja käytetään heidän 

tahtomallaan tavalla (Wilson 2001, 11—12). Vastauksilla voi olla merkittäviä 

vaikutuksia tulevaisuudessa yhdistyksen varainhankinnan kehittämistä ajatellen.  

Lahjoittajien ja seurakunnan varoista vastaavien intressit eivät välttämättä koh-

taa. Tällöin olisi tärkeää ottaa lahjoittajien mielipiteet huomioon varainhankinnan 

kehittämisessä, jotta lahjoittajien mielenkiinto toimintaa kohtaan säilyisi. 

 

Joitakin hyväntekeväisyysorganisaatioita vaivaa luottamuksen puute. Organi-

saatiolla saattaa olla hyvät tavoitteet, mutta ne eivät toimi niin kuin lupaavat. 

Tästä on haittaa usein myös muiden organisaatioiden maineelle. (Wilson 2001, 

11.) Suhen luotettavuus ja läpinäkyvyys ovat aiheena useassa strukturoidussa 

kysymyksessä, mutta myös avointen vastausten aihepiirit käsitelevät näitä tee-

moja. Läpinäkyvyys näyttäisi siis olevan monelle suhelaiselle tärkeä kriteeri 
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seurakunnan toiminnassa. Vastausten perusteella voi olettaa, että valtaosalle 

suhelaisista lahjoittamisen peruste ei ainakaan ole itsensä korostaminen, sillä 

anonymiteetin koki tärkeäksi 85 % vastaajista.  

 

86 % oli samaa mieltä väitteestä, minulle on tärkeää, että tiedän mihin lahjoituk-

seni käytetään. Avoimissa vastauksissa kehotetaan ylläpitämään Suhen lä-

pinäkyvyyttä, kuten yksi vastaajista sen ilmaisee: 

 

 ”Avoin taloudellisen tilanteen jakaminen ja läpinäkyvyys koko seurakunnan edessä taas on 

mielestäni hienoa ja koen, että se sitouttaa itseäni entistä enemmän antamaan."   

 

Jotkut vastaajat kokivat kuitenkin epätietoisuutta, sillä 21 % vastasi olevansa eri 

mieltä väitteestä, tiedän mihin lahjoitukseni käytetään. Avoimissa vastauksissa 

esiintyi myös kehittämisehdotuksia avoimuuden lisäämiseksi. Esimerkiksi yksi 

vastaajista kirjoittaa seuraavasti:  

 

”Taloudellisen läpinäkyvyyden kannalta olisi hyvä jos Suhella olisi tilaisuus jossa budjetti ja tilin-

pito käytäisi esim kerran vuodessa läpi. En tiedä mikä suhen laillinen status on (uskonnollinen 

yhdistys, rekisteröity yhdistys, joku muu) mutta "yhtiökokous" toisi myös riviseurakuntalaiselle 

näkyvyyttä seurakunnan rahankäyttöön ja taloudelliseen tilanteeseen." 

 

Seurakunnan tulisi panostaa täyteen avoimuuteen, jotta lahjoittajat voisivat jat-

kossakin luottaa sen harkintakykyyn käyttää lahjoituksia oikeisiin kohteisiin, ku-

ten nytkin valtaosan mielestä tapahtuu (taulukko 8). 
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Taulukko 8 Suhe käyttää varojaan oikeisiin kohteisiin. 

 

 

Luottamus Suhea kohtaan näyttäytyi erittäin selkeästi vastauksissa. 48 % vas-

taajista oli täysin samaa mieltä, että saa vastinetta lahjoituksilleen ja 41 % oli 

asiasta jokseenkin samaa mieltä. 58 % vastaajista oli täysin samaa mieltä, että 

Suhen varojen käyttö on vastuullista ja 39 % oli asiasta jokseenkin samaa miel-

tä. Kysyttyämme toteuttaako Suhe tehtäväänsä hyvin paikallisseurakuntana, 

onko Suhe hyvin organisoitu, onko Suhelle mukava ja helppo tulla sekä ovatko 

Suhen toimintamuodot tarkoituksenmukaisia, vastaajat olivat asioista hyvin yk-

simielisiä. Kaikissa väittämissä samaa mieltä olevia oli yli 65 % ja jokseenkin 

samaa mieltä olevia oli vähintään 23 %. Vastaajista eri mieltä oli korkeintaan 2 

%. Samaa mieltä olevien joukko oli suurin (75 %) kysyttäessä toteuttaako Suhe 

tehtäväänsä hyvin paikallisseurakuntana. Vastaajat luottavat Suheen seurakun-

tana. 

 

 

3.7. Yhteiskunnallinen näkökulma  

   

Tehdessämme kyselyä keskustelimme usein seurakuntalaisten kanssa heidän 

ajatuksistaan lahjoittamiseen liittyen. Tällä tavoin pyrimme saamaan uusia nä-

kökulmia tutkimukseemme ja uusia ideoita kyselyihin liittyen. Yhden seurakun-

talaisen ajatus oli, että seurakunnan tehtävä on ajaa kaikkien asioita, eikä koh-

dentua yhteen avun kohteeseen, kuten hyväntekeväisyysjärjestöillä on usein 

tapana.  Valtaosa erotti seurakuntien ja järjestöjen toiminnot toisistaan, sillä 
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väittämään lahjoitettuani jollekin järjestölle en koe tarvetta lahjoittaa enää seu-

rakunnalle vastasi 95 % olevansa eri mieltä. 49 % kertoi lahjoittavansa varois-

taan jollekin hyväntekeväisyysjärjestölle.  

 

Kyselytutkimuksen mukaan suhelaisilla on melko vahva luotto kansalaisyhteis-

kuntaan, sillä he uskovat seurakuntien ja järjestöjen mahdollisuuksiin vaikuttaa 

yhteiskunnallisiin asioihin. Kysely sisälsi kaksi väittämää, jotka kartoittavat vas-

taajien ajatuksia lahjoittamisen vaikutuksista. Väittämät olivat: pystyn vaikutta-

maan yhteiskunnalliseen muutokseen lahjoittamalla jollekin seurakunnalle ja 

pystyn vaikuttamaan yhteiskunnalliseen muutokseen lahjoittamalla jollekin jär-

jestölle. Seurakunnalle lahjoittamisen vaikutuksiin uskottiin (taulukko 9) hieman 

enemmän kuin lahjoittamiseen jollekin järjestölle (taulukko 10). Erot olivat niin 

pieniä, että niin seurakuntaan kuin järjestöön lahjoittamisella näyttäisi suhelais-

ten mielestä olevan vaikutusta yhteiskunnallisiin muutoksiin.  

 

Huomion arvoista tuloksissa on jokseenkin samaa mieltä olevien määrä. 40 % 

on täysin samaa mieltä, että pystyy vaikuttamaan yhteiskunnalliseen muutok-

seen lahjoittamalla jollekin seurakunnalle ja jokseenkin samaa mieltä on 44 % 

(taulukko 9). Kun taas 28 % on täysin samaa mieltä, että pystyy vaikuttamaan 

yhteiskunnalliseen muutokseen lahjoittamalla jollekin järjestölle ja 54 % on asi-

asta jokseenkin samaa mieltä (taulukko 10). Mielipiteitä tarkasteltaessa on ha-

vaittavissa, että seurakunnalle lahjoittamisen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin us-

kotaan hieman enemmän kuin järjestöille lahjoittamiseen. 

 

Taulukko 9 Lahjoittaminen seurakunnalle. 
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Taulukko 10 Lahjoittaminen järjestölle. 

 

 

 

  

27,6

53,8

15,6 3,1
0

10

20

30

40

50

60

Samaa mieltä
(n=62)

Jokseenkin samaa
mieltä (n=121)

Jokseenkin eri
mieltä (n=35)

Eri mieltä (n=7)

Pystyn vaikuttamaan yhteiskunnalliseen muutokseen lahjoittamalla 
jollekin järjestölle (%)



 

 

30 
 
4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Suhe on arvopohjaltaan vahvasti kristillinen yhdistys. Kristillinen arvomaailma 

näyttäytyy vahvasti sekä suljetuissa että avoimissa vastauksissa. Vaikka tutki-

mus käsittelee ensisijaisesti kristillisen seurakunnan varainhankintaa, voi tutki-

muksesta olla hyötyä myös muille yhdistyksille. Seuraavaksi esittelemme johto-

päätöksemme tutkimuksen tuloksista. Tämän jälkeen esittelemme tulosten jal-

kauttamisprosessia tilaajaorganisaatiolle. 

 

 

4.1 Johtopäätökset tuloksista 

 
Tyypillinen suhelainen on työssäkäyvä 25—34 -vuotias naimaton nainen, jolla 

on korkeakoulututkinto ja alle 1500 € kuukausitulot. Hän osallistuu Suhen toi-

mintaan yli kolme kertaa kuukaudessa.  

 

Mitä enemmän henkilöllä on tuloja sitä enemmän hän lahjoittaa. Lisäksi hän 

antaisi enemmän, jos hänellä olisi parempi rahatilanne ja kokisi seurakunnan 

omakseen. Suhelaiset ovat sitoutuneita lahjoittajia, sillä melkein kaikki lahjoitta-

vat ainakin jonkin verran Suhelle varoistaan.  

 

Suhelaisten asenne lahjoittamista kohtaan on enimmäkseen myönteinen, mitä 

seurakunnan tulisi kyetä hyödyntämään. Suhen olisi ennen kaikkea tärkeää pi-

tää huolta nykyisistä lahjoittajistaan. Lisäksi nykyisten lahjoittajien sitouttaminen 

Suhen toimintaan voi pitkällä aikavälillä johtaa kasvuun lahjoituksissa, sillä suuri 

osa suhelaisista on opiskelijoita. Opiskelijoiden siirtyminen työelämään taas 

nostaa lahjoituksien suuruutta, sillä tutkimuksessamme ilmeni, että tutkittavat 

lahjoittaisivat enemmän, mikäli tulot olisivat suuremmat. 

 

Kolehtiin liittyvään rahalahjapuheeseen suhtaudutaan hieman varauksellisesti. 

Suhelaiset kokevat selkeästi iloa lahjoittaessaan, mutta silti kolmasosa kokee 

syyllisyyttä, ettei lahjoita tarpeeksi ja viidesosa kokee, että rahasta puhutaan 

liikaa. Perinteiset lahjoittamistavat, kuten tilille ja käteisellä lahjoittaminen, koe-

taan mieluisiksi, mutta on myös niitä, jotka mieluummin lahjoittaisivat maksu-
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päätteellä ja mobiilimaksulla. Myös UK Giving -2014 tutkimus osoitti, että nuoret 

suosivat perinteisiä lahjoitustapoja, mutta myös verkko- ja tekstiviestilahjoitta-

mista tehtiin aktiivisesti (Charities Aid Foundation 2015, 5). 

 

Suhelaisten ilmaisema kokemus siitä, että rahasta puhutaan liikaa ja että raha-

lahjapuheeseen suhtaudutaan varauksellisesti, on vahva indikaattori sille, että 

varainhankinnan keinoja tulisi Suhella kehittää ja uudistaa. Lisäksi syyllisyyden 

kokemiseen tulisi suhtautua vakavasti. Syyllisyyden kokeminen on heikko pohja 

varainhankinnalle. Perinteiset lahjoittamistavat säilyttävät suosionsa, mutta uu-

sien lahjoittamistapojen, kuten maksupäätteen, mobiilimaksamisen, sekä verk-

ko- ja tekstiviestilahjoittamisen mahdollisuus voisi tuoda uusia lahjoittajia. 

 

Osallisuuden kokeminen ei ole vahvaa, sillä 40 % suhelaisista ei koe olevansa 

merkittävä osa Suhea. Tämä vaikuttaa osallistumisen ja lahjoittamisen määriin. 

Henkilö, joka ei koe olevansa merkittävä osa seurakuntaa, osallistuu toimintaan 

harvoin ja lahjoittaa vähän. Monet kokevat silti, että Suhe tuo merkitystä heidän 

elämäänsä, vaikka hiukan varauksellisuutta on havaittavissa siinä otetaanko 

heidän tarpeitaan huomioon. Myös UK Giving 2014 -raportissa kävi ilmi, että 

järjestöjen tulisi ottaa lahjoittajien tarpeet huomioon (mt, 5.). Joka tapauksessa 

vain harvalle Suhe on yhdentekevä.  

 

Vaikka suhelaiset kokevat taloudellisen läpinäkyvyyden tärkeäksi arvoksi, osa ei 

tiedä, mihin heidän lahjoituksensa käytetään. Anonymiteetin säilyttäminen koe-

taan merkittäväksi arvoksi lahjoituksia tehdessä. Suhelaiset kokevat vahvaa 

luottamusta organisaatiota kohtaan. Valtaosa kokee saavansa vastinetta lahjoi-

tuksilleen ja pitää Suhen varojen käyttöä on vastuullisena. Valtaosan mielestä 

Suhe toteuttaa tehtäväänsä paikallisseurakuntana hyvin, sen toimintamuodot 

ovat tarkoituksenmukaisia, se on hyvin organisoitu sekä sinne on helppo ja mu-

kava tulla.  

 

Organisaation tulisi kyetä hyödyntämään saavutettua luotettavuutta laajemmin. 

Pieniä organisaatioita ei välttämättä tunneta omien yhteisöjen ulkopuolella. Kun 

organisaation ohjelmat kasvavat, on kuitenkin tarpeen saada avustusta ihmisiltä 

ja yrityksiltä, jotka eivät vielä tunne organisaatiota ja joilla on tahto rakentaa yh-
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teiskuntaa. (Wilson 2001, 10—16.) Suhe voisi etsiä uusia lahjoittajia esimerkiksi 

yritysmaailmasta. 

 

Suomessa yritykset ovat oikeutettuja verovähennykseen koskien pienlahjoituk-

sia. Vähennyskelpoisia pienlahjoituksia ovat 850 euroa alittavat vastikkeettomat 

rahalahjat, jos kohde on yleishyödyllinen ja paikallinen tai sen tarkoitus on lähel-

lä yrityksen toimintaa. Lahjoitus on lain mukaan vähennyskelpoinen, jos se edis-

tää ainakin välillisesti yrityksen liiketoimintaa eli sitä voi esimerkiksi hyödyntää 

yrityksen markkinointiin. (Vala 2015b.) Esimerkiksi tätä tietoa Suhe voisi hyö-

dyntää yritysyhteistyössä. 

 

Suhelaiset uskovat vahvasti, että sekä seurakunnalle että järjestöille lahjoittami-

sella voi vaikuttaa yhteiskunnalliseen muutokseen. Seurakunnalle lahjoittami-

seen uskotaan hieman enemmän. Tosin ero on vain alle 3 prosenttiyksikköä. 

Lisäksi suhelaiset eivät koe, että heidän yhteiskunnallinen vastuunsa rajoittuisi 

seurakunnan tukemiseen, vaan he tunnistavat vastuunsa tukea myös muita yh-

teiskunnallisia toimijoita. Monet yksilöt tahtovat olla vahvistamassa yhteisöjään 

antamalla aikaansa sosiaaliseen muutokseen ja köyhien palvelemiseen (Wilson 

2001, 11—12). Myös suhelaisilla on tahto auttaa ja olla mukana jossain merki-

tyksellisessä toiminnassa. 

 

Tärkeää on, että järjestön sisällä tehdään selväksi miksi varainhankintaa teh-

dään. Ennen kaikkea on kyse mahdollisuuden tarjoamisesta yhteiskunnan ra-

kentamiseen. (Wilson 2001, 10—11.) Järjestön tulisi osoittaa merkittävyytensä 

yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä yksityisille henkilöille että julkisille toimijoil-

le vakuuttaakseen uudet lahjoittajat.  

 

 

4.2 Tulosten jalkauttaminen 

 

Olimme sopineet jo aiemmin kesällä, että lokakuun lopussa pidämme Suhen 

henkilökunnalle tutkimuksen tulosten analysointipäivän. Pyysimme tulosten esit-

telyyn ja jatkokehittämiseen neljää tuntia henkilökunnan aikaa. Pyyntöömme 

myönnyttiin. Asetimme päivälle kaksi tavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena oli 



 

 

33 
 
jakaa henkilökunnalle ymmärrystä varainhankinnan nykytilasta. Toisena tavoit-

teena oli keskittyä Suhen varainhankinnan tulevaisuuteen. Ensimmäiset kaksi 

tuntia ideointipäivästä suunnittelimme käyttävämme nykytilaa koskevaan kes-

kusteluun ja toiset kaksi tuntia tulevaisuuden pohdintaan. 

 

Nykytilaa kartoitimme kyselytutkimuksen avulla. Kyselyn tulosten avulla oli tar-

koitus hahmottaa, kuinka Suhella käyvät seurakuntalaiset kokevat varainhan-

kinnan. Halusimme lisäksi saada henkilökunnan oman mielipiteen varainhan-

kinnan nykytilasta. Henkilökunnan mielipiteitä kartoitimme SWOT -analyysin 

avulla. 

 

SWOT -analyysilla havainnollistetaan jotakin asiakokonaisuutta pohtimalla sen 

vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Ideointimenetelmänä sitä on 

käytetty muun muassa projektisuunnitelmissa, liiketoimintaideoiden ja tavoittei-

den arvioinnissa sekä jatkojalostuksessa. Menetelmä toimii yksilö-, pari- sekä 

ryhmätyöskentelyssä. SWOT -analyysi avaa mahdollisuuden pohtia, kuinka 

esiin nousseita positiivisia asioita voisi kehittää edelleen ja kuinka negatiivisia 

asioita voisi vähentää. (Vehkaperä & Pirilä & Roivas 2013, 124.) 

 

Tarkoituksenamme oli pohtia tulevaisuutta brainstorming -työskentelyn avulla. 

Brainstorming -menetelmä sopi mielestämme hyvin tulevaisuuteen suuntaavaan 

työskentelyyn. Yhteistoiminnallinen menetelmä sopi hyvin tähän osioon myös 

siksi, että tällä tavoin pystyimme toimimaan fasilitaattorin ominaisuudessa ja 

antamaan tilaa Suhen henkilökunnalle tuottaa uusia ideoita ja ajatuksia. Us-

koimme, että tällä tavoin voisimme osallistaa henkilökunnan tutkimuksen edel-

leen kehittämiseen, jolloin tutkimus voisi toimia osana seurakunnan uutta stra-

tegiaa. 

 

Brainstorming -menetelmä on mainostoimistossa työskennelleen Alex Osborinin 

kehittämä yhteistoiminnallinen ideointimenetelmä. Suomessa siitä käytetään 

nimityksiä aivomyrsky ja ideariihi. Sopiva määrä osallistujia on 3—10 henkilöä. 

Menetelmä alkaa siten, että jokainen kirjoittaa liimalapulle oman ideansa. Sen 

jälkeen ideat luetaan ääneen ja kiinnitetään seinälle. Jokainen tekee tämän vuo-

rollaan. Kierroksia jatketaan niin kauan kuin ideoita syntyy. Tärkeää on, että 

osallistujat kuuntelevat toistensa ideoita ja jatkokehittävät niitä. Tarkoituksena 
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on luoda paljon erilaisia ideoita. Lopuksi ideat ryhmitellään ja niistä valikoidaan 

ideat, joita aletaan suunnitelmallisesti työstämään. (Vehkaperä & Pirilä & Roivas 

2013, 122.) 

 

Aloitimme ideapäivän työskentelyn esittelemällä tutkimuksen keskeisiä tuloksia 

Suhen työntekijöille. Heillä oli esityksen ajan mahdollisuus kommentoida tulok-

sia. Tulosten esittelyn jälkeen teimme SWOT -analyysin Suhen varainhankin-

nan nykytilasta tutkimustulosten ja henkilökunnan oman näkemyksen valossa. 

Tuotimme kattavan analyysin (Liite 3) Suhen varainhankinnan vahvuuksista, 

heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista. SWOT -analyysin tekeminen tutki-

muksen tulosten esittelyn jälkeen mahdollisti sen, että henkilökunta pystyi ana-

lysoimaan varainhankinnan nykytilaa vahvemmalla tietopohjalla. Näin ollen ana-

lyysi ei perustunut tuntemuksiin, vaan todelliseen tutkimusaineistoon. 

 

Seuraavaksi keskustelimme varainhankinnan tulevaisuudesta. Ensin pidimme 

lyhyen opetuksen brainstorming -menetelmästä, minkä jälkeen teimme pienen 

virittäytymisharjoituksen luovasta ideoinnista. Jaoimme henkilökunnan pareihin 

ja annoimme heille tehtäväksi luoda täysin uusia käyttötarkoituksia sattumanva-

raisille esineille. Parien tehtävänä oli tuottaa mahdollisimman paljon innovatiivi-

sia ideoita. Virittäytyminen tuotti tulosta ja uusia käyttötarkoituksia keksittiin 

muun muassa teippirullalle, suklaalevyn foliolle ja pahvikupille.  

 

Virittäytymisen jälkeen siirryimme takaisin pohtimaan Suhen varainhankintaa. 

Toteutimme brainstorming -ideapajan, jossa annoimme Suhen henkilökunnalle 

tehtäväksi tuottaa mahdollisimman paljon erilaisia ideoita varainhankintaa aja-

tellen. Pyysimme henkilökuntaa pitämään mielessä, mitä olimme aiemmin jo 

oppineet tutkimustuloksista ja SWOT -analyysistä. Lisäksi kehotimme kuunte-

lemaan tarkasti muiden henkilökunnan jäsenten ehdotuksia ja jatkokehittämään 

niitä. Henkilökunta ymmärsi nopeasti, kuinka ideapaja etenee, jolloin ideoita 

alkoi syntymään ja niitä alettiin välittömästi jatkokehittämään. Ideoita syntyi pal-

jon. Pyrimme ryhmittelemään ideoita sitä mukaa, kun niitä syntyi ja lopulta 

saimme ryhmiteltyä ideat neljään ryhmään. (LIITE 4)  

 

Ryhmät olivat läpinäkyvyys, konsultointi, kampanjat ja muut ideat. Henkilöstö 

koki myös, että ryhmät tulisi luokitella arvojärjestykseen. Tärkeimmäksi koettiin 
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läpinäkyvyys seurakunnan talousasioissa. Toiseksi tärkeimmäksi koettiin kon-

sultointi, joka tarkoittaa, että seurakunnan tulisi auttaa seurakuntalaisia omassa 

henkilökohtaisessa talouden hallinnassa. Kolmanneksi tärkeimmäksi koettiin 

kampanjat, joiden nähtiin kaipaavan suunnitelmallisuutta. Henkilökunta koki, 

ettei muita ideoita tarvinnut keinotekoisesti yrittää sijoittaa arvoasteikkoon, kos-

ka ryhmässä olevat ajatukset koettiin yleisluontoisiksi ja näin ollen kaikkia edel-

lisiä kolmea ryhmää läpileikkaaviksi.  

 

Organisaation tulisi aloittaa tulonhankkimisprojekteja. Henkilöstö voi tarjota kou-

lutusta tai lyhytaikaisia konsultointitoimeksiantoja. Toimistoa voi vuokrata iltai-

sin. Tämän kaltaisella toiminnalla voi saada aikaiseksi jatkuvaa ja kohtuullista 

lisätuloa. Haasteena on, että nämä kaipaavat taitoja, joita organisaatiolla ei eh-

kä vielä ole, jonka vuoksi suurin osa kokeiluista epäonnistuu. On tärkeää olla 

pitkäkestoinen suunnitelma, joka sisältää ydintehtävän ja tavoitteet. (Wilson 

2001, 15.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTI 

 

 

Tässä osiossa arvioimme opinnäytetyön merkittävyyttä yhteisöpedagogin kolu-

tusta ja työnkuvaa ajatellen. Arvioimme myös opinnäytetyön onnistumista ja 

otamme kantaa tutkimuksen heikkouksiin ja vahvuuksiin. 

 

 

5.1 Koulutuskohtainen arviointi 

 

Opinnäytetyötä aloittaessamme huomasimme, että yhteisöpedagogien tekemät 

varainhankintaa ja sen kehittämistä koskevat opinnäytetyöt ovat harvassa. Näin 

ollen katsoimme, että työn tekeminen on tarpeellista lisätäksemme yhteisöpe-

dagogiopiskelijoiden osaamista kansalaisyhteiskunnan toiminnoista. Opinnäyte-

työn tulokset palvelevat ensisijaisesti työn tilaajaa, mutta olemme myös itse op-

pineet paljon tutkimuksen laatimisesta ja analysoinnista.  Lisäksi opinnäytetyös-

sä käytetyt tutkimusmenetelmät ja tulokset voivat olla yhteisöpedagogi-

opiskelijoille ja varainhankintaa yhdistystoiminnassa käsitteleville opiskelijoille 

hyödyllisiä.  

 

Yhteisöpedagogin kompetensseihin kuuluu tuntea julkisen- ja kolmannen sekto-

rin sääntelymekanismeja ja toimintatapoja. Yhteisöpedagogin tulisi myös ym-

märtää ja osata soveltaa tutkimuksellisia kehittämistoimintaan soveltuvia mene-

telmiä. (Humak 2012.) Sovelsimme tutkimukseen määrällisiä, laadullisia sekä 

yhteistoiminnallisia menetelmiä. Voimme siis todeta opinnäytetyön menetelmien 

vastaavan koulutusohjelman tavoitteita.  

 

Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman tavoitteisiin on kirjattu, että 

yhteisöpedagogiopiskelijan tulee ottaa huomioon toiminnassaan kehittämistyön 

vaatimat resurssit ja voimavarat (mt., 2012). Olemme opinnäytetyön tekemisen 

aikana tutustuneet varainhankintaa ja sen kehittämistä tutkivaan kirjallisuuteen, 

sekä omaksuneet tutkimusmenetelmällisiä keinoja monista lähteistä. Tutkimuk-

sen jokaisessa vaiheessa olemme ottaneet huomioon tilaajan resurssit ja voi-
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mavarat esimerkiksi siten, että sovimme jo aikaisin kesällä aikataulut tutkimuk-

sen kaikille osapuolille sopiviksi. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia varainhankinnan kehittämistä yksi-

tyisrahoitteisessa yhdistyksessä. Tuotimme tutkimuksen tilaajataholle, jotta he 

voisivat käyttää sitä työkaluna yhdistyksen varainhankinnan kehittämisessä. 

Lisäksi järjestimme tilaajalle ideointipäivän, johon sisältyi kyselytutkimuksen 

tulosten esittäminen, SWOT -analyysi ja brainstorming -sessio. Näin ollen osal-

listuimme kehittämisprosessin suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä tilaaja-

tahon kanssa. Yhteisöpedagogin tulisi osata suunnitella, toteuttaa ja arvioida 

erilaisia kehittämisprosesseja (mt., 2012). Opinnäytetyön lopussa arvioimme 

omaa onnistumistamme kehittämisprosessin aikana. Katsomme opinnäytetyön 

täyttävän koulutusohjelman tavoitteet. 

 

 

5.2 Itsearviointi 

 

Kyselylomakkeen lähettämisen jälkeen ja vastausten analysoinnin aikana 

olemme huomanneet joitakin asioita, jotka olisimme voineet tehdä toisin. Kyse-

lylomakkeessa jäi esimerkiksi kysymättä vastaajien asuinalue. Pohdimme, että 

tiedosta olisi voinut olla hyötyä tilaajalle. Seurakunnalla on toimipisteet Kalliossa 

ja Tikkurilassa. Toimintaa ollaan perustamassa Leppävaaraan, joten olisi ollut 

mielenkiintoista tietää, miltä alueilta seurakunta tällä hetkellä tavoittaa ihmisiä. 

 

Työn suunnitelmallisuudessakin olisi ollut hiomisen varaa, sillä teimme kyselyn 

vailla kunnollista tutkimussuunnitelmaa ja vasta sen jälkeen pohdimme, mitä 

tuloksia vastauksista tulee etsiä. Pohdimme kysymyksien sisältöä tarkasti ja 

otimme huomioon tutkimuksen tarkoituksen eli varainhankinnan kehittämisen, 

mutta kokonaisvaltaisella suunnittelulla olisimme voineet säästää aikaa. 

 

Opinnäytetyön tekeminen ja eritoten tutkimusosuus on ollut mielenkiintoinen ja 

opettavainen. Kumpikaan meistä ei ole aikaisemmin toteuttanut tämän kaltaista 

tutkimusta, joten uutta opittavaa on ollut paljon. Vastausten taulukointi ymmär-

rettävään muotoon oli erityisen haastavaa, sillä aikaisempaa kokemusta Spss- 



 

 

38 
 
ja Excel-ohjelman käytöstä ei ollut. Analysointivaiheessa jouduimme useasti 

korjaamaan ja tekemään taulukoita uudelleen, sillä huomasimme tehneemme 

virheitä ohjelmien käytössä. Suhelaisille lähetetyn kyselyn laajuudesta johtuen 

tutkittavaa materiaalia oli paljon, joten löysimme jatkuvasti uusia tulokulmia tut-

kimukseen.  

 

Panostimme paljon aikaa ja työtä tutkimuksen analysointiin, jotta voisimme esi-

tellä tilaajalle hyödyllisiä tuloksia varainhankinnan kehittämisen suhteen. Suhel-

la pidetyn brainstorming -päivän aikana kävi ilmi, että tilaaja on tyytyväinen tut-

kimukseen. Tilaajalta on tullut kiitosta tutkimuksestamme ideointipäivän jäl-

keenkin. Opinnäytetyön tekijöiden yhteistyö sujui hyvin. Saimme prosessiin liit-

tyvät tehtävät sovitettua aikataulullisesti yhteen ja osapuolet hoitivat oman 

osuutensa moitteettomasti sekä sovitusti.  
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LIITTEET 
 

Liite 1 Saatekirje 

 

Hei Etunimi, 
 

Teemme tutkimusta seurakuntalaisten lahjoitustottumuksista. Tutkimuksen laadun 
varmistamiseksi olisi erittäin tärkeää, että juuri sinä osallistuisit kyselyyn. Kyselyyn 
vastataan täysin nimettömästi ja vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.  

Tutkimuksen toteuttavat yhteisöpedagogiopiskelijat Thomas Still ja Rasmus 
Svensson opinnäytetyönään yhteistyössä Suhen kanssa. Kyselyn avulla 
kartoitamme seurakuntalaisten käsityksiä ja asenteita lahjoittamista kohtaan, ja 
tuloksia on tarkoitus hyödyntää Suhen toiminnan kehittämisessä. Kysely sisältää 

pääasiassa monivalintakysymyksiä ja muutaman avoimen kysymyksen. Olisimme 
erittäin kiitollisia osallistumisestasi, sillä mielipiteesi on meille tärkeä. Viimeinen 
vastauspäivä on 30.9.2015. 
Vastaa kyselyyn tästä. 
 
Parhain terveisin, 

Marko Martiskainen 
Suhen hallituksen puheenjohtaja	
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Liite 2 Kysely 
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Liite 3 SWOT-analyysi 
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Liite 4 Brainstorming-ideat 

 
 
 

 
 
 
 


