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Opinnäytetyö on toteutettu vuosien 2017-2019 aikana osana Me-säätiön ja Lohjan kaupungin 
Me-koulu -yhteistyöhanketta. Opinnäytetyön taustaorganisaatioihin kuuluu lisäksi Apuomena 
ry:n Kansalaistoiminnan keskus. Kyseisten vuosien aikana olen työskennellyt Me-koulu –
hankkeessa kehittäjänä ja sen myötä ollut mukana kaupungin eri verkostoissa osallisena ja 
asiantuntijana. Verkostoissa käydyt keskustelut ja ammatilliset huomiot ovat opinnäytetyöni 
taustalla. 

Me-koulu –hankkeessa tunnistettiin syrjäytymiseen johtavia riskitekijöitä ja niihin vastaavia 
suojaavia tekijöitä. Yksi arkea tukeva ja syrjäytymiseltä suojaava tekijä on eri verkostojen 
välinen yhteistyö ja –toiminta. Palveluiden ollessa aidosti lapsi-, nuori- ja perhelähtöisiä tulee 
palveluiden kattaa kaikki lapsen ja nuoren kasvuyhteisöt – koti, koulu ja vapaa-aika. Opinnäy-
tetyön kehittämistyö toteutettiin vapaa-aika –sektorilla. 

Opinnäytetyön tavoitteina on osana alueellisten toimijoiden yhteistyöverkoston kehittämistä 
1) mallintaa alueellinen yhteistoiminta osaksi Lohjan kaupungin aluejohtamista sekä 2) luoda 
sähköinen työkirja alueellisten toimijoiden yhteistoiminnan kehittämisen tueksi. Alueellinen 
toimijoiden yhteistyöverkosto koostuu alueen vapaaehtoistoimijoista, järjestöjen, seurojen ja 
yhdistysten edustajista, yrittäjistä sekä huoltajista.  

Opinnäytetyö on pragmaattinen arviointi, jossa on sovellettu osallistavaa arviointia. Lisäksi 
kehittämistoiminnan menetelmänä on käytetty Hyvän Mitta –vaikuttavuusketjua. Kehittämis-
työ ja tiedon kerääminen on pääasiassa tehty alueellisessa yhteistyöverkostossa osana sen 
kehittymistä. Opinnäytetyön viitekehyksenä käsitellään kansalaistoiminnan ja vapaaehtoisuu-
den erityispiirteitä sekä yhteistyön ja –toiminnan edellytyksiä.  

Tuotoksena kehitettiin malli, jossa yhdistyvät Lohjan kaupungin aluejohtaminen, kaupungin 
työntekijöiden alueellinen verkosto, alueellisten toimijoiden verkosto sekä alueen vanhem-
painyhdistysten yhteistyöverkosto. Toiseen opinnäytetyön tavoitteeseen luotiin tuotokseksi 
sähköinen työkirja Kohti alueellisten toimijoiden yhteistoimintaa, jonka tarkoitus on olla eri 
toimijoiden yhteistoiminnan kehittämisen tukena esimerkiksi alueellisia tapahtumia järjestä-
essä. Sähköinen työkirja koostuu eri vaiheisiin liittyvistä teemoista ja kysymyksistä. Opinnäy-
tetyön tuotoksia on mahdollista soveltaa ja hyödyntää sekä muokata tulevaisuuden tarpeita 
vastaaviksi yhdessä kohderyhmien kanssa.  

Muuttuva yhteiskunta luo tarpeen kohdentaa resursseja ja kehittää toimintoja olemassa ole-
villa resursseilla tarpeita vastaaviksi. Resurssien uudelleen kohdentamisella, verkostojen vuo-
rovaikutuksella ja yhteistoiminnalla sekä rohkeilla yhteisillä kokeiluilla on mahdollista tarjota 
kokonaisvaltaisempia palveluita kuntalaisille ja tarjota mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 
omaan ympäristöön ja yhteisöön. Opinnäytetyö pyrkii vastaamaan osaltaan tähän tarpeeseen 
kannustamalla ja tukemalla verkostoja yhteistyöhön ja –toimintaan, ettei yksikään jää syr-
jään. 
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The thesis is part of the joint project “Me-koulu” between We Foundation and the city of 
Lohja during years 2017-2019. This thesis was also supported by the association Apuomena’s 
Center for civic activities (Kansalaistoiminnan keskus). During these years I have been work-
ing in “Me-koulu” project as a developer and participated in several local networks as a par-
ticipant and consultant. Conversations and my professional observations from different net-
works are seen in background of this thesis. 

In the project “Me-koulu” risk factors leading to social exclusion were identified, along with 
factors protecting from it. One factor supporting steady life and protecting one from social 
exclusion is the collaboration and cooperation between different networks. When services 
genuinely answer the needs of children, youths and families, they cover the sectors of school, 
home and pastime as a whole. This thesis was targeted at the sector of pastime.  

The goals of this thesis as a part of developing a regional cooperation network were to 1) 
model regional collaboration to be a part of Lohja city’s regional leading and to 2) create an 
online workbook to support the improvement of reagional collaboration. The network of re-
gional collaboration consists of local volunteers, representatives for local associations, entre-
peneurs and local parents.  

This thesis is a pragmatic evaluation with parts of participatory evaluation. Hyvän mitta –
chain of effectiveness was also used a method of development. The development and gathe-
ring of information was mainly done in the network for regional collaboration as a part of 
improvement. This thesis’s frame of reference includes addressing the special features of 
civic activities and voluntary work as well as the requirements for cooperation and collabora-
tion. 

The result of this thesis was to create a model, which combined Lohja city’s regional leading, 
the regional network of the city’s employees, the network for regional collaboration and the 
network local parents’ associations. To answer the second goal of this thesis, the workbook 
”Toward Regional Collaboration” was created to support the improvement of regional colla-
boration. The online workbook consists of phases, which address different themes and ques-
tions. The products of this thesis can be applied and used answer different needs in the futu-
re together with the target groups.  

Changing society creates the need to allocate resources and improve services with excisting 
resources to match identified needs. It is possible to offer more comprehensive services for 
citizens and to offer a better way to participate and to have an influence on one’s own sur-
roundings and community. This can be done by reallocating resources, improving interaction 
and collaboration between networks and boldly trying out fresh approaches. This thesis aspi-
res to do it’s part to answer these needs by encouraging and supporting networks to improve 
their collaboration and cooperation, so that no-one becomes excluded.  

Keywords: Cooperation, Collaboration, Networks, Civic Activities 
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1 Johdanto 

Suomessa on syrjässä noin 60 000 15-29-vuotiasta nuorta, mikä vastaa luvultaan kokonaista 

nuorten ikäluokkaa. Ratkaisut ja resurssit ongelman ratkaisemiseksi ovat olemassa, mutta 

tarvitsemme koko yhteiskunnan kattavan muutoksen ajattelutavassa. Arki luo perustan lasten, 

nuorten ja perheiden hyvinvoinnille ja siitä syystä myös ratkaisujen tulee lähteä hyvinvoinnin 

perustarpeista sekä hyvän arjen perustarpeista. (Me-säätiö 2019.) Erityispalveluiden sijaan 

painopisteen tulee siirtyä ongelmien ennaltaehkäisyyn, mikä lisää kustannustehokkuutta sekä 

myöhempiä, monitasoisempia positiivisia vaikutuksia yksilölle ja yhteiskunnalle. (Virtanen & 

Kurki 2019.) 

Yhtenä arjen tukijana ja syrjäytymiseltä suojaavana tekijänä on Me-säätiön ja Lohjan kaupun-

gin yhteisessä Me-koulu –kehittämishankkeessa tunnistettu kaupungin sekä vapaa-ajan toimi-

joiden yhteistyö ja -toiminta. Toimimme päivittäin tiedostaen ja tiedostamatta erilaisissa 

tiimeissä, ryhmissä ja yhteisöissä. Osaan kuulumme pakosta ja osaan vapaaehtoisesti. Yhteis-

työ- ja yhteistoimintataitoja opettelemme varhaisesta lapsuudesta lähtien koko elämän ajan. 

Erityisesti varhaiskasvatus- ja kouluympäristöt tarjoavat oppimiselle hyvät mahdollisuudet. 

Tulevaisuudessa on odotettavissa, että näiden taitojen merkitys lisääntyy, kun digitalisaatio 

tuo muutosta nykyiselle työelämälle. 

Opinnäytetyön tarvetta tuki lisäksi Me-koulu –hankeen aikana kaventuneet kaupungin talou-

delliset resurssit, mikä kuului erityisesti kaupungin työntekijöiden puheessa. Erityisesti lasten 

ja nuorten kanssa työskentelevät ovat kokeneet riittämättömyyden tunteita ja kuvailevat 

työtään ”tulipalojen sammuttamiseksi” ja ennaltaehkäisevälle työlle ei ole aikaa. Me-koulu –

hankkeen aikana tunnistettiin, että palveluiden ollessa aidosti lapsi-, nuori- ja perhelähtöisiä, 

tulee palveluiden kattaa koko lapsen ja nuoren kasvuyhteisöt – koti, koulu ja vapaa-aika.  

Samat lapset ja nuoret käyttävät vapaa-ajallaan kaupungin yrittäjien palveluita ja harrastavat 

paikallisissa yhdistyksissä, järjestöissä ja seuroissa. Loppuvuodesta 2017 kutsuttiin kokoon 

Virkkalan alueen toimijoita ajatuksena, että yhdessä voimme vaikuttaa asuinalueen lasten, 

nuorten ja perheiden hyvinvointiin. 

Olemassa olevilla resursseilla voidaan tehdä enemmän verkostossa. Asiakkaan todellisiin tar-

peisiin voidaan vastata yhteistyössä saadun tiedon pohjalta paremmin, mikä näkyy myös pal-

veluiden kohdentamisena. Verkoston kautta erilaisten toimijoiden osaamista voidaan hyödyn-

tää paremmin, kun organisaatiot voivat toimia omilla vahvuusalueillaan. (Gretschel & Mulari 

2013, 30.) 

Opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä Lohjan kaupungin, Me-säätiön ja Kansalaistoiminnan 

keskuksen kanssa vuosien 2017-2019 aikana. Tavoitteina on osana Me-koulu –kehittämistä 

luoda peruskoulun tueksi yhteistyöverkostoa ja sen välistä yhteistoimintaa, 1) mallintaa alu-
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eellisen yhteistoimintaverkoston linkittymistä kaupungin toimijoiden ja palveluiden kokonai-

suuteen sekä 2) laatia sähköinen työkirja alueellisen yhteistoiminnan kehittämiseksi ja tueksi 

eri toimijoiden välillä. Opinnäytetyö on pragmaattinen arviointi, jossa on sovellettu osallista-

vaa arviointia sekä Hyvän Mitta –vaikuttavuusketjua.  

Yhteistyössä yksinkertaisimmillaan tehdään työtä jonkun toisen kanssa, mutta se ei tarkoita 

vielä, että se olisi automaattisesti yhteistoimintaa. Yhteistyöksi voidaan määritellä jopa ni-

mellisesti ja teennäisesti toteutuneet yhteiset tapaamiset tai tapahtumien toteuttaminen. 

Yhteistoiminta on yhteistyön konkreettinen, tekemisen muoto, jossa toimitaan yhdessä, yh-

teisten tavoitteiden mukaisesti. Onnistunut yhteistoiminta vaatii vuorovaikutusta, dialogisuut-

ta ja näiden taitojen kehittämiseen tarvitaan aikaa. 

Vapaaehtoistyöllä on käytössä monia merkityksiä ja monia nimityksiä. Tarkastelussa ovat va-

paaehtoistyön lisäksi vapaaehtoistoiminta, kolmas sektori sekä kansalaisyhteiskunta. Moninai-

suuden myötä ja sen suhteesta hyvinvointivaltion, talouden ja yhteiskunnallisiin muutoksiin 

on aihe mielenkiintoinen. (Eskola & Kurki 2001, 15-16.) Kuvaan opinnäytetyössä teoriaosuu-

dessa kansalaistoimintaa, vapaaehtoisuutta sekä verkostoihin ja ryhmiin liittyviä tekijöitä, 

joiden huomioiminen on ollut keskeisenä osana kehitystyötä. Erityispiirteiden tunnistaminen 

ja tiedostaminen ovat merkittäviä, jotta opinnäytetyön kontekstisidonnaisuus näyttäytyy sel-

keänä. 

Alueellisen yhteistyön kehittämisen tuloksena syntyi alueellinen verkosto, Toimijatreffit, joka 

kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Tapaamisiin ovat tervetulleita kaikki koulualueen järjestöt, 

yhdistykset, seurat, yritykset ja vapaaehtoiset. Toimijatreffiläisiltä on kerätty vuosien 2017-

2019 aikana kirjallista sekä suullista palautetta verkoston tarpeellisuudesta, hyödyistä sekä 

kehittämiskohteista, joita esittelen opinnäytetyössäni. Kuvaan opinnäytetyössä Toimijatreffi-

en syntyä ja tapaamisten sisältöjä esimerkkinä alueellisesta yhteistyöstä ja –toiminnasta sekä 

siitä näkökulmasta, että lukijalla on ymmärrys alueellisen yhteistyöverkoston kehittymisestä 

ja sijoittumisesta osaksi Lohjan kaupungin aluejohtamisen mallia. Lisäksi Toimijatreffit ver-

koston kokemukset ja kehittyminen ovat vaikuttaneet sähköisen työkirjan sisältöjen syntymi-

seen. 

Toimijatreffit verkoston tapaamisissa tutustutaan alueen toimijoihin ja vapaaehtoisiin sekä 

toimijoiden toimintoihin, visioitiin unelmien asuinaluetta ja laadittiin yhteistä vaikuttavuus-

tavoitetta. Opinnäytetyöprosessin aikana on myös harjoiteltu yhteistoimintaa ja toteutettu 

yhdessä yhteistoimintana palveluja ja tapahtumia alueen lapsille, nuorille ja lapsiperheille. 

Tapaamisia on koordinoinut kevääseen 2019 saakka Me-koulu –kehittäjänä tämän opinnäyte-

työn tekijä. 

Opinnäytetyössä käsitellään Hyvän Mitta –vaikuttavuusketjun kautta Toimijatreffien tavoittei-

ta sekä arvioidaan niiden toteutumista. Opinnäytetyön kehittämistapana on ollut kokeilulla 
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kehittäminen ja prosessin aikana toimijoiden kanssa yhdessä tulosten arvioiminen. Opinnäyte-

työn lopputuloksena on luotu malli alueellisten verkostojen yhteistyölle sekä sähköinen työ-

kirja Kohti alueellisten toimijoiden yhteistoimintaa, joka sisällytetään osaksi Lohjan kaupun-

gin aluejohtamista sekä Kansalaistoiminnan keskuksen työvälineeksi alueellisen yhteistyön 

kehittämisessä. Työkirja on avoin ja käytettävissä myös muille kiinnostuneille. 

Sähköinen työkirja jakaantuu kuuteen eri vaiheiseen, joissa pohditaan omaa suhdetta toimi-

juuteen, kartoitetaan verkostoja ja asetetaan yhteistoiminnalle visio ja tavoitteita, joita lo-

pussa arvioidaan. Keskeistä yhteistoiminnassa on hahmottaa yhteistyökentän moninaisuudet.  

Vapaaehtoisella toiminnalla on omat erityispiirteensä suhteessa työn kautta tehtävään yhteis-

työhön ja –toimintaan, mutta näistä voidaan oppia puolin ja toisin. Kokonaisuutena nämä 

viranomais- ja vapaaehtoistoimijat täydentävät toisiaan ja parhaassa tapauksessa voidaan 

kattaa kokonaan lasten, nuorten ja perheiden elämän eri osa-alueet: koti, koulu ja vapaa-

aika, tarjoten yhtenäisiä palveluita hyvinvoinnin edistämiseksi.  

2 Tutkimus- ja kehittämisympäristö 

 

Opinnäytetyö on toteutettu osana Lohjalla, Järnefeltin koulualueella toteutuvaa Me-koulu –

kehittämistä. Hanke on toteutettu yhteistyössä Lohjan kaupungin ja Me-säätiön kanssa ja sen 

tavoitteena on katkaista lasten ja nuorten syrjäytymisuhka peruskoulun aikana. Tavoitteena 

on tuoda kouluun syrjäytymiseltä suojaavia tekijöitä, joita ovat esimerkiksi se, että lapsella 

ja nuorella on kavereita, mielekästä tekemistä sekä yhteisö, johon kuulua. Tämän myötä, 

tarjotaksemme näitä suojaavia tekijöitä, olen kehittänyt Lohjan Virkkalan alueella alueellista 

yhteistyötä yhdessä Lohjan kaupungin työntekijöiden ja Lohjan kansalaistoiminnan keskuksen 

kanssa vuosien 2017-2019 aikana.  

2.1 Me-säätiö 

 

Me-säätiö on säätiö, jonka työtä ohjaavana visiona on, että vuonna 2050 Suomessa ei ole yh-

tään syrjäytynyttä nuorta. Säätiö on tehnyt merkittävää työtä kootessaan yhteen erilaisia 

datakokonaisuuksia, jotta tunnistamme syrjäytyneiden nuorten määrää ajantasaisesti Suomes-

sa. Säätiöllä on vahva usko siihen, että Suomessa on ensiluokkaista tilastointia ja resursseja 

uudelleen kohdentamalla voimme vaikuttaa syrjäytymisen tunnistamiseen, vähentämiseen ja 

ennaltaehkäisemiseen.  

 

Säätiöllä on useita yhteistyökumppaneita ja hankkeita, joita he tukevat. Omina malleinaan 

Me-säätiö on luonut Me-talo –ja Me-koulu –mallit. Ensimmäinen Me-koulu –kehittämistyö tuo-

tiin Lohjalle, Järnefeltin koulualueelle vuonna 2017. Kolmevuotinen kehittämishanke on nyt 

vuonna 2019 lopuillaan ja Lohjan lisäksi Me-koulu –kehittämistä on tehty Espoossa ja Helsin-

gissä. Vuoden 2018 aikana Me-säätiön hallitus teki linjauksen yhdistää Me-talo -ja Me-koulu –
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konseptit niiden keskittyessä samankaltaisiin teemoihin, kohderyhmiin ja suojaavien tekijöi-

den tuottamiseen.  

 

Me-koulu –kehittäminen aloitettiin pohtimalla kouluittain, mitä syrjäytyminen tarkoittaa ja 

miten tunnistamme ne lapset ja nuoret, joilla on uhka syrjäytymiskehitykseen. Me-koulu –

kehittämistä on toteutettu yhdessä koulujen henkilöstön, lasten, nuorten ja perheiden kans-

sa. Lisäksi yhteistyötä on tehty muiden tahojen kanssa seurakunnasta erilaisiin yhdistyksiin. 

Kehittämistavaksi valittiin rohkeilla kokeiluilla kehittäminen Hyvän mitta –vaikuttavuusketjua 

hyödyntäen. Me-koulu –kehittäjätiimiin palkattiin kolme työntekijää eri osaamisalueilla: las-

tensuojelu- ja perhetyön osaaminen, nuorisotyön ja yhteisöllisyyden osaaminen sekä pedago-

ginen osaaminen.  

 

Erilaisten koulukohtaisten kokeilujen kautta olemme tunnistaneet syrjäytymiseen altistavia ja 

niiltä suojaavia tekijöitä. Yksi näistä huomioistamme on laajentaa toimintakenttää ja tukea 

koko lapsen ja nuoren elämän alueille – kouluun, kotiin ja vapaa-ajalle. Vapaa-ajan osalta 

suojaavia tekijöitä ovat, että jokaisella lapsella ja nuorella on elämässään turvallinen aikui-

nen, kavereita, mielekästä vapaa-ajan toimintaa sekä yhteisö, johon kuulua. 

2.2 Lohjan kaupunki 

Lohjan kaupunki työllistää hieman yli 3000 ihmistä. Vuonna 2017 toteutettiin suuri organisaa-

tiouudistus, jonka tavoitteena oli keventää hallintoa ja mahdollistaa asukkaille joustavammin 

saatavilla olevia palveluita. Palveluita, joissa asukas on keskiössä. Työntekijöitä kannustettiin 

ylittämään ja unohtamaan raja-aitoja, kokeilemaan uusia työtapoja ja jalkautua sinne, missä 

asiakkaat ovat. Lisäksi Lohjan kaupunki on rakennuttanut kaupungin kahden koulun yhteyteen 

monitoimijatalot, joissa uudenlaista yhteistyötä on ollut tarkoitus toteuttaa ja kehittää. Loh-

jan kaupunki on kehittänyt koulualueisiin sijoittuvaa aluejohtamisen mallia vuodesta 2018 

alkaen, johon opinnäytetyön myötä yhteistoiminnan verkostomalli ja sähköinen työkirja luo-

daan. 

Organisaatiot ovat olleet muutosten kourissa niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella. Muu-

toksilla haetaan mm. kustannussäästöjä, tehokkuutta, joustavuutta, laadukkaampia palveluja 

tai ydinosaamista. (Kärkkäinen 2005, 9.) Muutosten tavoitteina ovat tuottavuuden parantami-

nen. Keskeistä on kehittää työtä, työorganisaatioita, johtamista sekä työoloja henkilöstö 

huomioiden. Tulee löytää ratkaisuja, jotka samalla vauhdittavat tuottavuuskasvua mutta 

myös tukevat työntekijöiden yksilöllisiä ja työyhteisöllisiä voimavaroja. Näitä ovat esimerkiksi 

ammatillinen ja henkilökohtainen kehittyminen, työkyky, työhyvinvointi ja työyhteisön sisäi-

nen yhteistoiminta ja luottamus. (Kärkkäinen 2005, 13.) 

Arvot työelämässä ovat usein yhtä kuin hyvä työelämä, hyvä työyhteisö tai hyvä työ. Työnteki-

jöiden ja organisaation arvojen tulisi olla toisiaan tukevia, jotta työntekijät sitoutuisivat työs-
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sään toimimaan organisaation kannalta parhaalla tavalla. Työntekijän sitoutumiseen vaikuttaa 

se, että hän saa luotettavaa informaatiota, on tietoinen organisaation päämääristä, joiden 

avulla hänellä on mahdollisuus tietoiseen valintaan ja työntekoon. Arvojen muuttuminen nä-

kyy vuorovaikutuksessa ja työntekijän minä-kuvan muokkaantumisessa. Tuloksia mitataan 

pitkälti organisaatiotasolla rahassa, joka harvoin on ainoa työntekijöitä motivoiva tekijä. Mo-

net arvostavat työnantajaltaan henkilöstön kunnioittamista. (Kärkkäinen 2005, 18-19.) 

Nämä muutokset ja uudenlainen ajattelu loivat hyvän pohjan yhteistyölle Me-säätiön kanssa 

Me-koulu –konseptin kehittämiseksi. Kokeilualueeksi valikoitui Järnefeltin koulualue, johon 

kuuluu noin 450 oppilaan yläkoulu ja neljä alakoulua. Yhteensä koulualueella on noin 1000 

oppilasta. Koulut sijaitsevat yhtä lukuun ottamatta Lohjalla, Virkkalan kaupunginosassa ja 

yksi alakouluista Karjalohjalla. Järnefeltin koulun yläkouluun sijoittuu lisäksi kuljetusoppilaita 

Inkoosta ja Siuntiosta.  

Asuinalueena Virkkala sijoittuu noin 10km päähän Lohjan keskustasta. Se on entinen liitosky-

lä, jolla on vahva oma identiteettinsä ja historiansa. Ennen Virkkala oli aktiivinen kaivosteolli-

suusalue, jossa kalkkitehtaan toiminnan loputtua lisääntyi työttömyys. Alue erottuu epäeduk-

seen tilastollisesti esimerkiksi lastensuojelutilastoissa, mutta asuinalueella on vahvaa me-

henkeä, joka esiintyy esimerkiksi puheessa, että on kotoisin Virkkalasta sen sijaan, että ker-

toisi olevansa Lohjalta. 

2.3 Koulu toimintaympäristönä 

 

Riippumatta siitä kokevatko opettajat olevansa kasvattajia, on koulu joka tapauksessa kasvu-

yhteisö, jossa lapset ja nuoret saavat näkökulmia siihen, millaista on vuorovaikutus eri ihmis-

ten välillä, miten voi vaikuttaa, miten konfliktit ratkaistaan, ymmärrystä siitä välitetäänkö ja 

kunnioitetaanko toisia tai miten reagoidaan epämiellyttävissä tilanteissa. Näin ollen koulun 

toimintaa voidaan tarkastella kasvun ja kasvamisen prosesseina, joka ei edellytä, että aikui-

silla olisi tietoinen pyrkimys olla kasvattajia. Kouluympäristössä rakentuu mm. käsitys kansa-

laisuudesta, vaikutusmahdollisuuksista ja palveluntuotannosta. (Kiilakoski 2014, 45.) 

 

Kasvuyhteisönä koulu täydentää perhettä ja vaikuttaa keskeisesti lasten ja nuorten hyvinvoin-

tiin. Toisin kuin palvelut, jotka perustuvat asiakkuuteen, perustuu kasvuyhteisö yhteisöllisyy-

teen ja osallisuuteen. Kasvuyhteisönäkökulman myötä korostuu kokonaisuus koulun toiminnas-

ta ja se edellyttää koulun tarkastelua yhteistoiminnan näkökulmasta. (Kiilakoski 2014, 45-47.) 

 

Perinteisesti koulua on pidetty itsenäisenä ja vahvana instituutiona, joka on kiinnostuneempi 

toimimaan sisään- kuin ulospäin. Koulujen systeemien eriytyneisyys on kuitenkin murtumassa 

ja joillain kouluilla jo murtunut. Erilaiset toimintaympäristöt tekevät yhä enemmän yhteistyö-

tä keskenään. Muutos lienee tapahtunut tavassa ymmärtää koulua kasvatusinstituutiona, yk-
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sittäisissä ja yhteisissä työn tavoitteissa sekä ylipäätään siinä, miten koulussa työskentelevät 

aikuiset hahmottavat omaa työtään ja sen kehittämistarpeita. (Kiilakoski 2014, 55-56.) 

 

Koulun eristäytyneisyys lähiympäristöstään ja muista lapsille ja nuorille merkittävistä kasvat-

tajista on merkinnyt sitä, että koulu on ollut irrallinen tekijä lasten ja nuorten elämässä. 

Nuorisotyön perinteisenä toimintakenttänä on vapaa-aika, joka mahdollistaa nuorten kohtaa-

misen nuorille merkityksellisissä paikoissa. Toimijana nuorisotyö voi linkittää koulua koulu-

ajan ulkopuolisiin tapahtumiin ja tuoda yhteen muita nuorten elämässä olevia aikuisia. Eri 

aikuisten kasvava läsnäolo voi antaa enemmän mahdollisuuksia toimimiselle. (Kiilakoski 2014, 

69.) 

 

Kouluympäristössä lapset ja nuoret nähdään oppilaina, mutta he ovat myös kansalaisia. Kuten 

muissakin kunnan palveluissa, tulisi nuoret nähdä asiakkaina ja kuntalaisina, joilla on oikeus 

oppia vaikuttamista sekä saada kokemuksia osallisuudesta. Koulua tulisikin tarkastella yhtei-

sönä, joka muodostuu sen kaikista jäsenistä. Me-tunne on yhtä tärkeää kuin minäpystyvyyden 

vahvistaminenkin. Yksilöllisen oppimisen rinnalla koulun tulee tarjota ryhmätyötaitojen oppi-

mista, taitoja kohdata erilaisia ihmisiä sekä vuorovaikutustilanteita. Parhaimmillaan koulu 

pystyy tukemaan yksilöiden kiinnittymistä yhteisöönsä. (Kiilakoski 2014, 78.) 

 

Ympäristönä koulu on selkeästi rajattu kokonaisuus, mutta se on myös keskeinen osa asuin-

aluettaan. Yhtenä koulujen kehittämiskohteista onkin vahvistaa suhteita lähialueella. Lisäksi 

kasvatusyhteisönä koulu voi vahvistaa lasten ja nuorten suhdetta lähiympäristöönsä, kehittää 

sitä ja parhaimmillaan laajentaa koulun toimintaa koulurakennuksesta lähiyhteisöön. (Kiila-

koski 2014, 81.) 

 

Yhteistyön kehittäminen kuvaa osaltaan sitä, miten opettajat tunnistavat koulun lisääntyvää 

ulospäinsuuntautumista. Yhteistyölle on useita erilaisia motiiveja. Kouluun tarvitaan aikuisia, 

joilla ei ole arviointivelvollisuutta eikä työote ole keskittynyt ainoastaan ongelmiin vaan mah-

dollisuuksiin. Esimerkiksi nuorisotyöntekijöiden integroituminen kouluille nähdään keinona 

tukea nuorten asemaa. (Kiilakoski 2014, 56-57.) 

 

Koulu mahdollistaa lasten ja nuorten keskinäiset kohtaamiset. Koulun arki koostuu monenlai-

sista raameista, kuten oppituntien ja välituntien rytmityksestä, opetusjaoista, luokkahuone-

työskentelystä ja koulu- ja vapaa-ajan suhteesta. Lapsen ja nuoren hyvinvointiin vaikuttaa 

keskeisesti se, löytääkö hän turvallisen paikkansa kouluyhteisöstä. Nuoruudessa kaverisuhtei-

den merkitys kasvaa ja irtaantuminen vanhemmista alkaa. Lasten ja nuorten keskinäisillä 

suhteilla on suuri merkitys myös opiskelumotivaatioon ja kouluviihtyvyyteen. (Kenttälä & 

Suomu, 2005, 12.) 
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Kaverittomuus aiheuttaa monelle inhimillistä kärsimystä, ulkopuolisuutta ja yksinäisyyttä. 

Sillä voi olla vaikutusta lisäksi sosiaalisten taitojen, kommunikoinnin ja yhteistoiminnan oppi-

miseen. Lapsuuden ajan kokemuksilla hyväksytyksi tulemista on todettu olevan yhteys ai-

kuisiän mielenterveyden hyvinvointiin. Lisäksi yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunteiden 

sekä kielteisen minänäkemyksen, oppimisvaikeuksien, heikon koulumenestyksen ja käy-

töshäiriöiden on havaittu olevan yhteydessä toisiinsa. (Kenttälä & Suomu 2005, 12.) 

 

Koulupäivän aikana lapset viettävät pääosan ajastaan samaa luokka-astetta edustavien ja 

samaa sukupuolta olevien lasten kanssa. Ikä- ja sukupuolierot kaventuvat vapaa-ajalla lasten 

ollessa vapaa-ajalla. Ohjatuissa harrastuksissa sen sijaan ikä- ja sukupuolierottelut näkyvät 

usein selvästi. Lasten sosiaalisten suhteiden kaventuminen näkyy myös siinä, että he kohtaa-

vat aiempaa vähemmän aikuisia. Aikuisilla ei myöskään ole yhtä paljon aikaa lapsille, kuin 

aiemmin. (Kenttälä & Suomu 2005, 13.) 

 

Eroja ja erilaisuutta tukevien toimintaympäristöjen kaventumiselle yhtenä ratkaisuna on esi-

tetty koulujen toimimista ja avartamista alueellisiksi toimintakeskuksiksi, jotka parhaimmil-

laan tarjoavat yhteisen alustan eri toimijoille työskennellä ja harrastaa lasten, nuorten ja 

aikuisten kanssa. Lisäksi toimintakeskusmainen ympäristö tarjoaa eri-ikäisille asukkaille ja 

koulujen yhteistyötahoille monenlaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. (Kenttälä 

& Suomu 2005, 14.) 

 

Paikallinen yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden järjestää erilaista, innovatiivista ja monipuolista 

harrastetoimintaa. Monella eri toimijalla on asiantuntemusta sekä resursseja järjestää harras-

tetoimintaa. Keskeisintä on, että toimijoilla on aito halu yhteistyöhön. Suomessa on useita 

onnistuneita esimerkkejä siitä, kuinka eri tahojen yhteistyöllä on lapsille ja nuorille voitu 

tarjota vapaa-ajan toimintaa. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun huomioidaan alueen 

erityispiirteet ja –tarpeet. (Kenttälä & Suomu 2005, 16,18.) 

2.4 Kansalaistoiminnan keskus 

 

Kansalaistoiminnan keskuksen koordinaattori, Mika Lillmanin (2019) mukaan Apuomena ry:n 

Kansalaistoiminnan keskus (Kanske) tarjoaa tukea Lohjalla toimiville yhdistyksille ja vapaalle 

kansalaistoiminnalle. Apuomena ry on lohjalainen yhdistysten yhteisö, jonka alaisuudessa 

Kanske toimii STEA-rahoitteisena toimintana. Kansken toiminta pohjautuu vuonna 2014 alka-

neeseen kolmivuotiseen Lohjastuu -hankkeeseen ja sen aikana kerättyyn palautteeseen. Vuo-

desta 2017 alkaen on Kanskella ollut STEA:n pysyväisrahoitus.   

 

Lohjalla on Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysnetin mukaan 857 rekisteröityä yhdistä, 

joista aktiivisesti toimivia on Kanskessa tehdyn arvion mukaan noin 400-500. Kansken toiminta 

tavoittaa vuosittain 60-80 lohjalaista yhdistystä. Kansken tarkoituksena on tukea Lohjalla 
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toimivien yhdistysten toimintaa, edistää yhdistysten, kaupungin ja yritysten välistä yhteistyö-

tä sekä edistää lohjalaisten osallisuutta. Toimintaan kuuluvat yhdistyksille suunnattujen kou-

lutusten järjestäminen, osallistuminen tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen sekä 

yhdistysten toiminnan kehittämisen tukeminen.  

 

Kuntalaisten yleistä osallisuutta tukevana toimintona Kanske koordinoi Apuomenan maksuton-

ta digineuvontaa. Kanske toimii paikallisissa verkostoissa kolmannen sektorin edustajana, sekä 

osallistuu valtakunnallisiin verkostoihin esim. digitalisaatioon ja digineuvontaan liittyvissä 

asioissa. Kanske tarjoaa yhdistyksille tukea viestintään mm. ylläpitämällä 

www.uusimaalaiset.fi/lohja -sivustoa, joka kokoaa lohjalaista yhdistystoimintaa yhden osoit-

teen alle. Lisäksi Kanskella on käynnissä Lohjan kaupungin kanssa ns. Yhdistysohjelmaproses-

si, jonka tavoitteena on edistää Lohjan kaupungin ja yhdistysten yhteistyötä uudistamalla sitä 

haittaavia rakenteita. 

 

Kansalaistoiminnan keskus on osallistunut Virkkalan alueen Toimijatreffit -toimintaan yhteis-

työn edistämisen näkökulmasta. Toimijatreffit on koonnut yhteen useita virkkalalaisia yhdis-

tyksiä ja kaupungin toimijoita keskusteluun kyseisen asuinalueen kehittämistarpeista ja -

suunnitelmista. Yhteistyön edistämisen kannalta on ollut tärkeää antaa toimijoille aikaa tu-

tustua toisiinsa ja luoda hyvää ilmapiiriä. Toinen tärkeä tekijä on ollut yhteisten tarpeiden ja 

tavoitteiden etsiminen. Tätä on verkoston kanssa tehty työpajamuotoisesti useamman tapah-

tuman ajalla, ja työskentelyyn verkoston jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti. 

3 Kansalaisyhteiskunta mahdollistajana 

 

Kansalaisyhteiskunnassa toimii monenlaisia vapaamuotoisia verkostoja, ryhmiä ja yhteisöjä 

järjestäytyneiden toimijoiden rinnalla. Erityisesti näissä vapaamuotoisissa toiminnoissa koros-

tuu yksittäisen kansalaisen merkitys. (Niemelä 2010, 206.) Näiden vapaamuotoisten ja järjes-

täytyneiden toimijoiden välinen yhteistyö- ja toiminta ovat avainasemassa kokonaisvaltaisten 

ja tarvelähtöisten palveluiden tarjoamisessa. Tarkemmin tarkastellen usealla toimijalla on 

sama kohderyhmä, jota tavoitella toiminnoillaan. Täten yhteistyön lisääminen on vain järke-

vää ja kilpailu toimijoiden välillä vähenee. Yhteisillä resursseilla on myös mahdollisuus tarjota 

esimerkiksi suurempia tapahtumia ja saada laajempaa näkyvyyttä kuin yksin toimimisella. 

 

Kehitettäessä yhteistoimintaa kuntaorganisaatiosta käsin vapaaehtoistyön kentällä, tulee 

tunnistaa ja huomioida kansalaistoimintaan ja vapaaehtoisuuteen liittyviä käsitteitä ja eri-

tyispiirteitä. Että voidaan ymmärtää kansalaistoimintaa ja vapaaehtoisuutta sekä niihin sisäl-

tyviä ilmiöitä, tulee meidän ymmärtää kansalaisyhteiskunnan määrittely. Alla olevissa kappa-

leissa käsitellään tarkemmin kansalaisyhteiskunnan tunnuspiirteitä, kansalaistoimintaa ja 

vapaaehtoistyötä sekä vaikuttamista ja osallisuutta. 
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3.1 Kansalaisyhteiskunnan tunnuspiirteet  

 

Kansalaisyhteiskunta on abstrakti ja epämääräinen käsite, joka pitää sisällään vapaaehtois-

toiminnan, kolmannen sektorin sekä poliittisen omaehtoisen toiminnan. Sitä voidaan pitää 

vastakohtana julkisen sektorin ja taloudellisen toiminnan sisällyttävälle yhteiskunnalliselle 

toiminnalle. Kansalaisyhteiskunnassa yksilöt, kansalaiset toimivat epävirallisesti, mutta kui-

tenkin tavoitteiden mukaisesti. (Eskola ym. 2001, 17.) 

 

Toisin kuin hyvinvointivaltio velvoittaa kollektiivisesti kaikkia osallistumaan mm. verojen 

maksuun, ei kansalaisyhteiskunnassa yhteisen hyvän tavoittelu perustu pakkoon. Yhteisen 

hyvän rakentaminen ja kehittämien perustuvat vapaaehtoisuuteen ja kansalaisten omaehtoi-

seen toimintaan asioiden edistämiseksi. Kansalaistoimintaa ohjaavat normit ovat yhteinen 

hyvä, vapaaehtoisuus, omaehtoisuus, keskinäinen huolenpito, tasavertaisuus, vapaus ja yleis-

hyödyllisyys. Yleishyödyllisyydellä tarkoitetaan kaikille avointa ja yhteisvastuullista toimintaa, 

joka on jollain tavalla hyödyllistä. Hyödyllisyys on usein aineetonta, kuten henkinen ja sosiaa-

linen hyöty. Toiminta ei saa tuottaa kenellekään henkilökohtaista taloudellista hyötyä. (Nie-

melä 2010, 202-204.) 

 

Hyvinvointipolitiikan kiinnostus kansalaistoimintaan liittyy erityisesti sen hyvinvointivaikutuk-

siin, joita voidaan tarkastella monelta eri tasolta. Yksilötasolla kansalaistoiminta vaikuttaa 

osallistuvien hyvinvoinnin kokemuksia vahvistavasti ja järjestelmätasolta on osa konkreettisia 

hyvinvointipalveluja tuottavaa hyvinvointijärjestelmää. Yhteiskunnan tasolla tarkasteltuna 

kansalaistoiminta tuo mahdollisuuksia yleisen hyvinvointia vahvistavan yhteenkuuluvuuden ja 

solidaarisuuden kokemiseen. Kansalaisyhteiskuntaa pidetään demokratian toteutumisen edel-

lytyksenä. (Niemelä 2010, 207.) 

 

Kansalaisyhteiskunnan nähdään tukevan solidaarisuuden lisäksi myös demokratian toteutumis-

ta. Keskeistä on, että kansalaistoimijat voivat julkisesti esittää mielipiteitään niin yksilöinä 

kuin ryhminäkin ja ryhtyä yhteistoimintaan niiden edistämiseksi. Pohjoismaissa on perintei-

sesti pidetty kansalaisyhteiskuntaa valtion kumppanina hyvinvoinnin rakentamiseksi. Demo-

kratian vahvistamiseksi kansalaisyhteiskunta mahdollistaa yhteiskunnan jäsenille kasvuympä-

ristön, jossa kehittyä toimintakykyiseksi kansalaiseksi tarjoamalla vuorovaikutus- ja toimin-

tamahdollisuuksia. (Niemelä 2010, 212-213.) 

 

Kaupunkien ja kuntien säästötoimenpiteet aiheuttavat leikkauksia myös terveys- ja hyvinvoin-

tipalveluihin, mikä luo tarpeen kehittää ja toteuttaa erilaisia palveluita halvemmalla ja re-

sursseja oikein kohdentamalla. Yhtenä keskeisenä toimijana on julkisten palveluiden täyden-

täjänä kolmas sektori. Monet järjestöistä ja yhdistyksistä ovat kuitenkin pieniä ja resurssit 

ovat rajallisia. Toimintaa saatetaan pyörittää täysin vapaaehtoisvoimin, jolloin pitkäaikaiseen 
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toimintojen tai palvelujen tuottamiseen ei usein haluta sitoutua. Näin ollen eri toimijoiden 

resurssien yhdistäminen, parhaimmillaan jopa kuntien palveluja täydentäen yhdessä kunnan 

työntekijöiden kanssa, asiakas- tai asukaskeskeisesti, voidaan tarjota joustavia ja tarvelähtöi-

siä toimintoja. 

 

Lisäksi yhteiskuntamme on täynnä erilaisia hankkeita, joiden kohteena ovat ihmisten hyvin-

voinnin edistäminen. Ihmisten sosiaalista pääomaa pidetään edullisena, sillä se pohjautuu 

kansalaishenkeen ja pääosiltaan vapaaehtoisuuteen. Ylhäältä käsin organisoidun vapaaehtoi-

suuden toiminnassa on kuitenkin omat haasteensa. Kuntien menojen kasvaessa odotuksena 

on, että toimenpiteiden muutokset näkyvät jo seuraavassa budjetissa, mutta investointi hy-

vinvointiin näkyy usein vasta sukupolvien päässä. (Hyyppä 2005, 67.) 

 

Yhteistyö kuntien ja kansalaisjärjestöjen välillä on molemmille hyödyllistä. Palveluiden koh-

dentuminen ja täydentyminen asiakas- ja asukaskeskeisiksi, tiedon ja ymmärryksen lisäänty-

minen sekä resurssien kasvaminen ovat muutamia hyötyjä, joita yhteistyöstä seuraa. Par-

haimmillaan toimintoja myös suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä. 

 

Kansalaisjärjestöt ja –toiminta ovat monin tavoin toimineet Suomessa innovatiivisena yhteis-

kunnallisena omanatuntona. Tyypillisesti ne ovat ensimmäisinä reagoineet yhteiskunnallisiin 

ongelmiin ja toiminnan tarpeisiin. Mahdollista on myös, että kansalaistoimintana aloitettu työ 

jatkuu myöhemmin kunnan omana, julkisena toimintana erityisesti sosiaali- ja terveyssekto-

reilla. Kansalaistoiminnan erityispiirteet ovat mahdollistaneet erilaisten uusien toimintamuo-

tojen ja palvelutuotteiden ideoimisen sekä kokeilemisen. (Harju 2003, 48-49.) 

3.2 Kansalaistoiminta ja vapaaehtoisuus yksilön hyvinvoinnin edistäjinä 

 

Kansalaistoiminnalla ja vapaaehtoisuudella on Suomessa pitkät perinteet ja ne ovat vahvassa 

yhteydessä yhteisöllisyyden kehittymiseen ja ovat kansalaisyhteiskunnan perusta. Toimiminen 

yhdessä yhteisen hyvän vuoksi yhteisöissä, yhdistyksissä ja järjestöissä on kansalaistoimintaa 

ja parhaimmillaan siihen liittyy myös demokraattinen ulottuvuus. Tarkoituksena kansalaistoi-

minnassa on vaikuttaa yhteisön ulkopuolelle ja yhteiskuntaan. 

 

Keskimäärin suomalaisilla on vapaa-aikaa noin 46 tuntia viikossa. Vapaa-aika on aikaa, mikä 

jää jäljelle, kun vuorokaudesta vähennetään ansiotyöhön, nukkumiseen, syömiseen ja muihin 

henkilökohtaisiin toimiin, opiskelemiseen sekä kotitöihin käytetty aika. Yhteisöllisyyttä edis-

täviä vapaa-ajanviettotapoja ovat osallistuva toiminta sekä harrastaminen. (Hyyppä 2005, 51, 

53.) Vapaaehtoistyö on merkittävä kokonaisuus palvelukentällä ja suuri osa suomalaisista te-

kee tai on joskus tehnyt vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyö voi olla kertaluontoista tai pitkä-

kestoista. 
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Kansalaisena olo on mahdollista jakaa kahteen muotoon: kansalaisena olemiseen ja toimimi-

seen. Oleminen ei vaadi aktiivista toimintaa vaan se on muodollinen asema ja siihen kuuluvia 

oikeuksia. Kansalaistoiminta tarkoittaa, että toimitaan yhteiskunnan eri toimintaympäristöissä 

ja toimitaan yhdessä muiden kanssa. Yksilönä toteutettua vaikuttamista itselleen tärkeisiin 

asioihin, kutsutaan kansalaisaktiivisuudeksi, mikä eroaa kansalaistoiminnasta. Kansalaistoi-

minnalla nimenomaan tarkoitetaan konkreettista, aktiivista yhteistoimintaa. Erona muuhun 

yhteistoimintaan, kansalaistoiminnalla pyritään vaikuttamaan omaa lähipiiriä laajemman jou-

kon hyvinvoinnin parantamiseksi. (Niemelä 2010, 200.) 

 

Kansalaistoiminta voidaan määrittää kuvaamalla sitä yhteiskunnassa, yhdistyksissä ja järjes-

töissä tapahtuvaksi julkiseksi toiminnaksi. Yksilön tasolla olemalla osana ja jäsenenä yhteisös-

sä, aktiivista toimintaa, yhdessä toimien yhteisen hyvän puolesta. Aktiivisuuden kriteeri on 

keskeinen osa määriteltäessä kansalaistoimintaa. Toiminnalla on merkitystä, ei esimerkiksi 

vain vuosittaisen jäsenmaksun maksamisella. Pääasiana on, että toiminnalla on hyötyä jolle-

kin taholle tai joillekin ihmisille. Kansalaistoimintaa ei kuitenkaan ole tehty hyöty lähipiirille, 

perheelle tai työnantajalle. Pohjimmiltaan kansalaistoiminta on toimintaa ihmisille arvokkai-

den ja tärkeiden asioiden puolesta. Yksityisessä elämässä ihminen on yksilö ja toimiessaan 

jäsenenä yhteisössä ja yhteiskunnassa, hänestä käytetään nimitystä kansalainen. Täten kansa-

laistoiminnassa yksilö on aina kansalainen. (Harju 2003, 9-11, 15, 21.) 

 

Kansalaistoiminnan tunnuspiirteenä on, että se on yleensä vapaaehtoista ja voittoa tavoitte-

lematonta toimintaa. Tämän myötä periaatteessa ainakin, se on kaikkien ulottuvilla ja osallis-

tumistapa on sovitettavissa itselle mielekkääksi. Osallistuminen ei perustu ulkoa tuleviin vel-

vollisuuksiin tai vaatimuksiin vaan yksilön omaan kiinnostukseen. Yksilöä laajemmin kansalais-

toiminta edistää hyvinvointivaikutuksia myös laajemmin. Kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat 

merkittävä osa yhteiskunnan hyvinvointijärjestelmää jakamalla vastuuta valtion kanssa. (Nie-

melä 2010, 208.) 

 

Kansalaistoiminnan yhtenä tunnusmerkkinä pidetään lisäksi sitä, että siinä toimitaan yhdessä. 

Näin voidaan myös erotella kansalaisaktiivisuus kansalaistoiminnasta. Keskiössä on tekojen ja 

toimien organisointi. Organisointi ei tarkoita, että taustalla tulee olla yhdistys, järjestö tai 

säätiö vaan kansalaistoimintaa voi olla kaikki kansalaisten yhteinen, yhdessä tehtävä toimin-

ta. Kaikki vapaaehtoistoiminta ei ole automaattisesti kansalaistoimintaa, vaikka kansalaistoi-

minnassa vapaaehtoisuus on tärkeää. (Harju 2003, 11.) 

 

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan haasteisiin voidaan laskea valtion kiinnostus toteuttaa ja kehit-

tää sitä. Kansalaistoiminnan edistäminen osana julkista valtaa on jo itsessään ongelmallinen 

ajatus. Riskinä on, että kun kansalaistoimintaan vaikutetaan ulkopuolelta, muuttuu toiminta 

joksikin muuksi. Näin ollen onkin tärkeää mahdollistaa ja tukea kansalaistoimintaa siten, että 
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se säilyttää oman perusolemuksensa yhteistä hyvää tuottavana yhteistoimintana. Ulkoapäin 

ohjaaminen voi onnistuessaan vahingoittaa kansalaistoiminnan omaehtoisuutta ja riippumat-

tomuutta. Rahallinen tukeminen aiheuttaa toisen riskin. Rahoittajalla on usein tahto ohjata 

toimintaan haluamaansa suuntaan, sisältöön tai lopputulokseen. Vaikutus ohjauksesta vahvis-

tuu, mikäli annettuun tukeen liitetään tulostavoitteita. (Niemelä 2010, 219-220.) 

 

Lainsäädännön lisäksi valtio voi vaikuttaa kansalaistoiminnan edistämiseksi rahoittamalla toi-

mintoja valtionavustuksilla. Ainoa määräys avustuksiin liittyen on, että se tulee käyttää avus-

tuksen käyttäjän sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen ja että hyväksyttäviä menoja tulee syn-

tyä myönnettyä avustusta enemmän. Useiden ministeriöiden työhön kuuluu yhteistyön teke-

minen kansalaisjärjestöjen kanssa ja niiden toimintaedellytysten tukeminen. Epäsuorasti val-

tio tukee kansalaistoimintaa myöntämällä kunnille valtionosuuksia, joista kunnat jakavat 

avustuksia alueensa järjestöille. Lisäksi kunnat tukevat kansalaistoimintaa mm. tarjoamalla 

tiloja ja välineitä. (Niemelä 2010, 215-216, 218.) 

 

Kuntien ja yhdistysten yhteistyötä kehitetään jatkuvasti. Tyypillisesti se pitää sisällään avus-

tusten myöntämistä ja tilojen tarjoamista toiminnoille. Lisäksi yhteistyötä voidaan tehdä eri-

laisissa tapahtumissa ja tempauksissa. Yhteistyötä ja –toimintaa tulee kuntien ja yhdistysten 

välien lisäksi harjoitella myös yhdistysten välillä. Tunnustettua on kuitenkin, että tarpeet ja 

hyödyt yhteistyölle sekä –toiminnalle ovat molemminpuolisia. 

 

Yksilön hyvinvointia kansalaistoiminta voi edistää usealla tavalla. Se tarjoaa mahdollisuuksia 

yhdessä olemiseen ja siten täyttää ihmisen tarpeita liittymiseen ja yhteisyyteen. Pohjimmil-

taan kansalaistoimintaa voidaan kuvata ihmisten välisenä vuorovaikutuksena ja antaa alustan 

muodostaa merkityksellisiä ihmissuhteita. Kuuluminen ja liittyminen ryhmiin, täyttää lähei-

syyden, kiintymisen sekä turvallisuuden kokemisen tarpeita sekä vahvistaa identiteetin kehit-

tämisen ja johonkin kuulumisen tarpeita. Yksilön kokemus kuulumisesta johonkin ja omasta 

merkityksellisyydestään osana ryhmää ovat suojatekijöitä hyvinvointia vähentäville tekijöille, 

kuten yksinäisyydelle ja merkityksettömyyden tunteelle. (Niemelä 2010, 207.) 

 

Konkreettinen tekeminen ja toimiminen yhdessä muiden kanssa yhteisen päämäärän saavut-

tamiseksi, tarjoaa mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen. Kansalaistoimintaan liittyy yleensä 

vahvasti itselle tärkeiden asioiden edistäminen myös pitkällä aikavälillä. Annetun oman ajan 

ja työn vastineeksi voi kansalaistoiminta tarjota toiminnan vaikutusten näkemisen sekä arvos-

tuksen kokemuksen niin yhteiskunnan toimijana kuin ihmisenäkin. (Niemelä 2010, 208.) 

 

Hyvinvointipalveluita toteutettaessa kansalaistoiminnan kautta, perustuu se usein yhdessä 

tekemiseen, auttamisen haluun ja tavoitteeseen toteuttaa niitä riippumattomasti omien ja 

yhteisten tavoitteiden pohjalta. Palveluita ja toimintaa voidaan toteuttaa joustavasti ja luo-
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vasti, sillä ne eivät ole sidottuja julkisen puolen velvoitteisiin ja hallintoon. Nopea reagointi 

mahdollistuu, kun toiminta on paikallista ja päätöksenteko lähellä arjen käytäntöjä. Kansa-

laistoimintana toteutetut palvelut tavoittavat niitä ihmisiäkin, jotka ovat jääneet julkisten tai 

yksityisten palveluiden ulkopuolelle. (Niemelä 2010, 209-210.) 

 

Vapaaehtoistyön kautta yhteiskunnassamme toteutetaan useita sellaisia hyvinvointipalveluita, 

jotka muuten jäisivät kokonaan järjestämättä. Yksilölle vapaaehtoistyö voi palkkatyön rinnal-

la olla mielekkyyttä elämään tuova harrastus tai jopa palkkatyön korvaava toiminta esimer-

kiksi eläköityessä. Vapaaehtoistyöntekijän oman hyvinvoinnin lisääntyessä, tuo hän sitä toi-

minnallaan myös muille. Riskinä vapaaehtoistyön lisääntymiselle hyvinvointipalveluiden tuot-

tajana nähdään julkisen vallan puolinen vapaaehtoistyön hyväksikäyttö korvaamalla julkisten 

palveluiden leikkauksista syntyvää palveluiden puutetta tai heikennystä. (Niemelä 2010, 210-

211.) 

 

Ihmisen hyvinvointi toteutuu osallisuusteoreettisen hyvinvointikäsityksen mukaan toiminnassa 

sekä toiminnan kautta. Merkityksellistä on toimiminen yhdessä muiden kanssa eli sosiaalinen 

ulottuvuus. Kansalaisuudella on monia merkityksiä. Se tarkoittaa poliittisen yhteisön jäsenyyt-

tä, mutta sillä voidaan viitata lisäksi useisiin yhteiselämän järjestelmiinkin. Arjessa puhutta-

essa kansalaisuutta pidetään usein ihmisen muodollisena roolina osana yhteiskuntaa. Riippu-

matta määritelmästä, on ihmisellä kuitenkin useita oikeuksia toimintaan ilman muodollisesta 

kansalaisuusasemastaan. (Niemelä 2010, 199.) 

 

Yhteenkuuluvuuden tunne toisiin ei synny pelkästään kansalaisena olemisesta tai oikeuksien 

tiedostamisesta. Tarvitaan vuorovaikutusta, joka on edellytys yhteiselle ymmärrykselle yhtei-

sistä tarpeista, lähtökohdista ja tehtävistä. Kansalaisyhteiskuntaa pidetään mahdollisuutena 

kehittää uudenlaista yhteisöllistä solidaarisuutta. Solidaarisuus toteutuu ihmisten kohdatessa 

toisensa persoonina eikä valmiiksi kategorisoituina jäseninä. Luottamusta ja keskinäistä posi-

tiiviseen riippuvuuteen perustuvaa yhteisöllisyyttä edellyttää vastavuoroisuuteen perustuva 

kohtaaminen. (Niemelä 2010, 211.) 

 

Kansalaistoiminta lisää solidaarisuutta ja demokratiaa ja täten sen tukeminen onkin yksi julki-

sen vallan hyvinvointipoliittinen tehtävä. Ensisijaisesti valtio vaikuttaa kansalaistoiminnan 

edellytyksiin lainsäädännön kautta. Kansalaistoiminnan laajuuden ja moninaisuuden myötä, 

on mm. verolainsäädännössä määritelty käsite yleishyödyllinen yhteisö, jolloin näin määritel-

ty yhteisö on verovelvollinen vain saamastaan elinkeinotulosta. Näin ollen esimerkiksi kerätyt 

jäsenmaksut ovat verotonta tuloa. (Niemelä 2010, 214-215.) 

 

Sitoutuminen pitkäkestoiseen kansalaistoimintaan vaikuttaa olevan vähenemässä. Suosiotaan 

ovat kasvattaneet löyhästi organisoituneet ryhmittymät, jotka tarjoavat yhdessäoloa kevy-
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emmässä, projektimaisessa muodossa. Kansalaistoiminta vastaa näin ollen omiin, nopeastikin 

muuttuviin tarpeisiin sekä kiinnostuksen kohteisiin. Odotuksena on yhteisen hyvän lisäksi eri-

laisten kokemusten ja elämysten tarjoaminen yksilölle. Toiminnan markkinointi on tärkeää ja 

toimintaa on kyettävä uudistamaan nopeassakin tahdissa. Ihmiset haluavat vastinetta anta-

malleen ajalle ja tämän vuoksi on tärkeää, että osallistuminen palkitsee. (Niemelä 2010, 

223.) 

 

Vapaaehtoisuuden motivaationa ovat yksilön erilaiset henkilökohtaiset tarpeet, kuten itsensä 

toteuttaminen, osaamisen kehittäminen tai vuorovaikutuksen tarpeet. Toiminnan kautta saa-

tu ilo ja hyvä tunnelma ovat yleisempiä motivaatiotekijöitä kuin pelkkä halu auttaa muita tai 

vaikuttaa asioihin. (Niemelä 2010, 223-224.) 

 

Aaro Harjun (2003) mukaan suomalaiselle kolmannelle sektorille on tyypillistä yleishyödylli-

syys, eettisyys, voittoa tavoittelemattomuus, riippumattomuus, yhteisöllisyys, solidaarisuus, 

yksilöllinen sananvapaus, joustavuus ja vapaaehtoisuus. Toiminta järjestetään itselle ja muil-

le. Rekisteröidyn yhdistystoiminnan lisäksi Suomessa on merkittävä määrä erilaisia epäviralli-

sia kansalaisten omaehtoisia yhteenliittymiä, jotka ovat tärkeä osa kansalaistoiminnan koko-

naisuutta. Epävirallisuuden vuoksi näiden yhteenliittymien lukumäärää on vaikea arvioida. 

(Harju 2003, 15-16, 31-32.) 

 

Kansalaistoiminnalle on ominaista, että se syntyy ihmisen halusta ja innosta osallistua ja toi-

mia. Näin ollen kansalaistoimintaa ei voi rakentaa pakosta, velvoitteista tai kannusteista läh-

töisin. Syitä ihmisen motivaatioperustan muodostumiseen on monia, koska jokaisella ihmisellä 

on oma ainutlaatuinen syy, miksi haluaa antaa panostaan kansalaistoiminnan kautta yhteisen 

hyvän kehittymiselle. Tämä on myös kansalaistoiminnan voimapohja, jossa jokainen on terve-

tullut mukaan sillä osaamisella ja tietotaidolla, jonka omaa. Erilaiset vaatimukset ja rajoit-

teet voivat herkästi sammuttaa tämän kipinän olla osallisena. (Harju 2003, 39-41.)  

 

Vapaaehtoisuuteen perustuu ihmisen halu vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Aika on arvo-

kasta ja järjestöissä onkin nähtävissä, että jäsenistö ikääntyy. Nuorisobarometrin (2012) mu-

kaan nuorilla auttamisen halu, ystävät ja yhdessä tekeminen olivat merkittäviä motivaation 

lisääjiä vapaaehtoistyön tekemiseen. Heikointa motivaatio on ollut silloin, kun syy mukana 

ololle on ollut jonkun painostus eli motiivi ei ole itsestä lähtöisin. Vapaaehtoistyö kiinnostaa-

kin nuoria enemmän kuin perinteinen järjestötoiminta. Tulevaisuudessa tuleekin kiinnittää 

huomiota siihen, kuinka voidaan tarjota mahdollisuuksia vapaaehtoisena toimimiseen ilman 

sitoutumista tietyn järjestön toimintaan.  

 

Tärkeää on huomioida, että vapaaehtoisena voi toimia hyvinkin vaativissa ja kuormittavissa 

tehtävissä, jolloin tulee varmistaa vapaaehtoisen jaksaminen sekä tietojen ja taitojen riittä-
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vyys. Vapaaehtoistoiminnassa voi syntyä yhtä lailla ongelmatilanteita kuin muussakin vuoro-

vaikutustilanteissa ihmisten kanssa. Vapaaehtoisia voi tukea koulutuksilla, työnohjauksella tai 

vaikkapa pitämällä huolta yleisestä ilmapiiristä, jossa pidetään toisista huolta, tuetaan ja 

kannustetaan toisia. (Raninen ym. 2008, 138-129.) 

3.3 Vaikuttamisen ja osallisuuden merkitys kansalaistoiminnassa 

Vaikuttamista voidaan pitää kansalaistaitona, joka voidaan määritellä yksinkertaisimmillaan 

mukana olemisella, tuen ilmaisemisella ja yhdessä tekemisellä. Vaikuttaminen on aktiivisen 

kansalaisuuden toteutumista olemalla mukana yhteiskunnan toimissa esimerkiksi yhdistyksen 

tai erilaisten ryhmien kautta. Suomessa laki takaa mahdollisuuden osallistumiselle sekä yh-

teiskunnalliselle vaikuttamiselle. Paikallinen ja kansainvälinen vaikuttaminen sekä osallistu-

minen ovat helpottuneet ja nopeutuneet internetin ja sosiaalisen median myötä. (Ilvonen 

2011, 7.) 

Vaikuttamisen motiivit ovat jokaisella erilaiset ja muuttuvia. Kansalaisuus voidaan jakaa ak-

tiiviseen ja passiiviseen vaikuttamiseen, joista molemmat ovat yhtä lailla hyväksyttäviä tapo-

ja. Aktiivinen kansalaisvaikuttaminen voi olla henkistä, kulttuurillista, aatteellista, yhteiskun-

nallista, poliittista tai toiminnallista. Passiivinen kansalaisuus sen sijaan näyttäytyy statuksel-

lisena, jossa ihmiset ovat objekteja. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen edellyttää usein inspi-

roivia yksilösuoritteita, tekemisestä muiden kanssa, hyvää yhdessä tekemisen meininkiä sekä 

mukaan lähtevää ympäristöä. (Ilvonen 2011, 8-9.) 

Vaikuttamiseen liittyy tiiviisti valta, jolla pyritään vaikuttamaan toisen käyttäytymiseen ha-

luttuun suuntaan. Valta on moniulotteista, muuttuvaa, erilaisista tekijöistä ja paineista muo-

toutuvaa toimijoiden välistä suhdetta, mikä parhaimmillaan edistää vaikuttamista tavoittei-

den saavuttamiseksi. Vallan välineenä vaikuttaminen on yksilön tai yhteisön keino viestiä ja 

edistää tärkeinä pidetyistä asioista. (Ilvonen 2011, 9, 12.) 

Vaikuttamiseen tarvitaan tietoa. Yksilöiden ja ryhmien tulee tietää, mitä asioita viedään 

eteenpäin ja miksi. Tiedonhankinta on välttämätöntä ja kun pohjatietoa on riittävästi, voi-

daan pohtia parhaita vaihtoehtoja päätöksille ja toiminnoille. Tärkeää on lisäksi määritellä 

yhdessä, mihin voidaan vaikuttaa ja mihin ei. Vaikuttamisen kohdejoukon tai asian selviydyt-

tyä, pohditaan keinoja kuinka parhaiten haluttuun lopputulokseen päästään. Toimenpiteitä 

tulee pohtia vaihteittain ja priorisoiden – mitä tehdään ensin, mitä sen jälkeen, keillä vastuu 

eri vaiheista on. Vaikuttamisessa korostuu yhdessä tekeminen. (Ilvonen 2011, 22-23, 27, 49.) 

Verkkovaikuttaminen internetissä ja sosiaalisessa mediassa on kansalaistoimintaa, jossa hyö-

dynnetään teknologiaa keskustelleen, äänestäen ja erilaisten sisältöjen luomisen kautta. Toi-

minta on mahdollista saada näkyvämmäksi ja vaikuttavammaksi. Verkkovaikuttamisen myötä 

on siirrytty yhä enemmän pois hierarkkisista, keskitetyistä ja reaktiivisista toimintamuodoista 
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verkostomaisempaan ja proaktiivisempaan toimintaan. Verkkoympäristö mahdollistaa lisäksi 

matalan kynnyksen myös kevyempään osallistumiseen saavuttamalla helpommin suurempi 

kohderyhmä ja mahdollistamalla nopea tiedonkulku. (Ilvonen 2011, 53, 55, 57.) 

Kiireisessä yhteiskunnassamme, jossa kilpailemme ihmisten ajan kanssa, tulee toiminnan ja 

osallistumisen olla yksilölle palkitsevaa. Kokemus hyödystä ja tavoitteellisesti itselle ja itselle 

tärkeistä asioista ovat tärkeitä. Mikäli toiminta ja tapaamiset koetaan itselle merkityksettö-

miksi, annetaan aika mieluummin itselle tärkeämpiin asioihin, kuten perheelle, töille, harras-

tuksille tai vaikkapa Netflix –sarjoille.  

Ihmisillä on luontainen halu osallistua etenkin, kun he kokevat, että heitä ja heidän osaamis-

taan arvostetaan ja tarvitaan. Osallistuminen voi olla mahdollisuutta ideoida ja suunnitella tai 

olla mukana myös toteutuksessa ja kokeilemisessa. Kokemuksien, kokeilujen ja oppien jaka-

minen vaatii rakenteita sekä aikaa ja mahdollisuuksia. (Tiililä 2016, 104, 106.) Usein yhtei-

söistä löytyy muutama innokas ja aktiivinen, jotka esimerkillään ja innostuksellaan saavat 

muita mukaansa. Jokaisella tulee olla mahdollisuus olla mukana, sillä panoksella, minkä on 

valmis antamaan. 

Osallisuus voidaan määritellä kehittyväksi mahdollisuudeksi toimia tasa-arvoisesti muiden 

ihmisten kanssa. Osallisuus suuntautuukin tasa-arvon vahvistamiseen ja sen toteutumisen 

esteiden ja valtarakenteiden poistamiseen. (Kiilakoski 2014, 63.) 

 

Innostus osallistua herää yleensä herkemmin kuin se pysyy yllä. Motivaation säilyttämiseksi 

kansalaistoiminnan tulee olla mm. mielekästä, palkitsevaa, tavoitteellista, mahdollistaa op-

piminen ja kehittyminen sekä tarjota elämyksiä. Moni kansalaistoimija on jättäytynyt pois 

toiminnasta uupumisen ja väsymisen vuoksi. Motivaatioperustan säilymiseksi tarvitaan hyvää 

toiminnan suunnittelua sekä organisoimista, mahdollisuutta kehittää itseään, kokemusta osal-

lisuudesta, yhdessä oloa, saada kannustusta sekä kiitosta ja kokea iloa. (Harju 2003, 42.) 

 

Osallisuus on käsitteenä laaja, mikä voidaan jakaa kahteen alueeseen: sosiaaliseen ja poliitti-

seen. Sosiaalinen ulottuvuus pitää sisällään tunteen kuulumisesta, jäsenyydestä, arvostukses-

ta, toimivista suhteista, hyväksytyksi tulemisesta sekä turvallisuudesta osana itseä suurempaa 

yhteisöä. Poliittiseen osa-alueeseen sisältyvät päätöksenteko, vaikuttaminen, osallistuminen 

lähiympäristön suunnitteluun, muutosten näkeminen, vallan jakaminen sekä vastuu. (Kiilakos-

ki 2014, 41.) 

 

Osallistumisen esteenä on usein kokemus ajan riittämättömyydestä, mutta myös esimerkiksi 

terveydelliset syyt. Tutkimuksissa on selvinnyt, että puolet suomalaisista ja nuorista jopa 

kaksi kolmannesta olisi innokkaita osallistumaan vapaaehtoistyöhön, mikäli heitä pyydettäisiin 

mukaan. Lisäksi tyypillistä on, että toimijat haluavat kohdentaa aikansa ja panoksensa itse 
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valitsemiinsa kohteisiin. Tärkeää on, että toimilla on selkeä alku ja loppu sekä henkilökohtai-

nen merkitys toimijoille. (Raninen ym. 2008, 72-73.) 

4 Yhteistyön ja yhteistoiminnan edellytyksiä 

Yhteistyön ja yhteistoiminnan kehittymisessä on keskeisinä tekijöinä hyvä verkoston johtami-

nen, osallisten välinen dialogi, luottamus ja yhteinen visio sekä tavoitteet. Näille prosesseille 

tulee antaa riittävästi aikaa ja erityisesti luottamuksen kehittyminen vaatii yksilötasolla ko-

kemuksen tärkeydestä, tasa-arvoisuudesta, rehellisyydestä ja tuesta. Verkostossa toimiminen 

vaatii lisäksi riittävää ymmärrystä ryhmien ja yhteisön muodoista ja rakenteista. 

Kaikki yhteistoiminnan muodot vaativat onnistuakseen luottamusta. Luottamus on tunne, 

mutta sitä voidaan tietoisesti tavoitella. Luottamuksen syntymisessä tulee olla kärsivällinen ja 

antaa sille aikaa ja mahdollisuuksia. Tunteen vahvistuminen vaatii tekoja yhteisen toiminnan 

edistämiseksi. Tavoitteena on tarkoituksenmukainen ja joustava sidosten välinen yhteistoi-

minta. Lähtökohtana ihmisten välisten sidosten ja yhteyksien luomiselle on dialogisessa kes-

kustelussa pyrkimys kohdella jokaista ainutlaatuisena persoonana, jonka kokemukset ja nä-

kemykset ovat yhtä arvokkaita kuin toistenkin. (Alhanen 2016, 109-111.) 

Yhteistoiminnan edellytyksenä on aina jonkinasteista vallankäyttöä, joka sitoo ihmisiä mukaan 

yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Vallankäyttö ei suoraan vaikuta ihmisten tasa-arvoon 

tai kavenna yksilöiden vapauksia. Kehitettäessä demokratiaan soveltuvaa vallankäyttöä, on 

ensin ymmärrettävä sen luonnetta. Valta voidaan määritellä toiminnaksi, jonka tavoitteena 

on erilaisten ihmisten kykyjen, taitojen ja tietojen yhdistäminen, järjestäminen sekä suun-

taaminen. Yhteistoiminnan toteutumisen vuoksi tulee ohjata yksilöitä suuntaamaan voimiaan 

päämäärän saavuttamiseksi. Valtasuhteita välttelevä yhteistoiminta on yleensä tehotonta ja 

järjestäytymätöntä, jolloin päätöksiä ei tehdä, toiminnan suunta on muuttuvaa eivätkä ihmi-

set kanna vastuuta tekemisestään. (Alhanen 2016, 95-96.) 

Innostumista lisää, kun ihmiset saavat hyödyntää omaa tietotaitoaan ja kehittyä sekä oppia 

lisää. Arvostuksen ja merkityksellisyyden tunteet vahvistavat innostusta sekä halua toimia 

yhdessä. Huomio tulee keskittää jokaisen vahvuuksiin sekä onnistumisiin positiivisen palaut-

teen kautta. Tämä vahvistaa me-henkeä ja tahtoa toimia yhdessä, mutta myös rohkeutta käsi-

tellä epäonnistumisia ja oppia niistä. (Tiililä 2016, 56, 58-59.) 

Toimivassa verkostossa huomioidaan ryhmän ja jokaisen yksilölliset vahvuudet sekä osaami-

nen, joiden kautta voidaan vaikuttaa yhteistoiminnan kehittymiseen. Tässä kappaleessa on 

kuvattu teemoittain yhteistyötä ja –toimintaa tukevia keskeisiä tekijöitä. 
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4.1 Ryhmädynamiikan vaikutus yhteistoimintaan 

Kun muodostetaan pieniä tai suuria, lyhyt- tai pitkäkestoisia ryhmiä, tulee ryhmädynamiikka 

keskiöön. Mikäli ryhmädynamiikkaa ei tiedosteta, joutuvat ryhmän jäsenet tulkitsemaan tilan-

teita omien tuntemuksiensa ja ymmärryksensä kautta. Tämä voi vaikuttaa yksilöiden erkaan-

tumiseen, virhetulkintoihin ja siihen, ettei kokonaisuutta ymmärretä. Ryhmässä erkaantumi-

nen ei aina tarkoita sitä, ettei yhteistä työtä saisi toteutettua mutta yhteisöön kuuluu riippu-

vuus muista yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. (Raina 2012, 63.) 

Ihmisen kuuluminen erilaisiin ryhmiin on jokapäiväistä. Ihmiset ovat kasvaneet ja kehittyneet 

perheissä, toimivat erilaisissa ryhmissä työelämässä ja vapaa-aikana. Ryhmää on vaikea mää-

ritellä, mutta on tunnistettu, että vuorovaikutus kuuluu kiinteästi ryhmässä olemiseen. Usein 

ryhmän jäsenet vaikuttavat toisiinsa ja jakavat yhteisiä tavoitteita ja mielenkiinnon kohteita. 

Ryhmäytymisen myötä ryhmään kehittyy oma ryhmäidentiteetti. (Kauppila 2011, 85-86.) 

Ryhmädynamiikka pitää sisällään ihmisten välisen jännitteen, voimavarat, motiivit, kiinnos-

tukset ja tunteet. Ryhmäprosessit toimivat alustana ryhmädynamiikan kehittymiselle. Kehit-

tymiseen vaikuttavat lisäksi erilaiset tunnetilat, impulssit, sosiaaliset ärsykkeet ja ympäristö. 

Ryhmän dynamiikka vaikuttaa ryhmän toimimiseen ja roolien muodostumiseen. Roolien sisäl-

löt muotoutuvat ryhmän tavoitteiden ja päämäärien mukaisiksi. Sisällöt voidaan jakaa kol-

meen. Alkuun jäsenet pyrkivät vaikuttamaan päätöksiin. Toiseksi halutaan saada toisilta jä-

seniltä hyväksyntää ja kolmanneksi halutaan vaikuttaa siihen, että ryhmä toimii normien mu-

kaisesti. (Kauppila 2011, 92, 95.) 

Ryhmädynamiikka luo kolmenlaisia rakenteita: valtarakenteen, tunnerakenteen ja normira-

kenteen. Valtarakenne pitää sisällään erilaisia vallankäytön muotoja, kuten taloudellinen 

valta, palkitsemisvalta tai asiantuntijavalta. Tunnerakenne muodostuu ryhmän tunnetilojen 

mukaisesti. Normirakenne näyttäytyy kirjallisten tai kirjoittamattomien ohjeiden, sääntöjen 

tai periaatteiden kautta. (Kauppila 2011, 95.) 

Ryhmän vakiintuessa kehittyy ryhmän sisäinen yhteenkuuluvuuden tunne, mitä voidaan nimit-

tää yhteistoiminnan syntymisen vaiheeksi. Ryhmän jäsenet ovat tietoisia toiminnan tavoitteis-

ta ja tietävät oman roolinsa ja tehtävänsä ryhmässä. Yhteisiä voimavaroja käytetään tavoit-

teiden saavuttamisen edistämiseksi. Vuorovaikutus on ryhmässä toimivaa ja ryhmässä on tilaa 

jokaiselle ilmaista itseään vapautuneesti. Tämä kaikki vaikuttaa ryhmään sitoutumiseen. 

(Kauppila 2011, 98.) 

Ryhmän jäsenten yhteistoiminta muodostaa prosessin, johon osallistua ja vaikuttaa. Yhteis-

työtaidot lisääntyvät ja ryhmän tavoitteet sisäistetään. Prosessi alkaa orientoitumisella, ryh-

män tehtävän hahmottamisella sekä tutustumisella. Tästä seuraa tietojen ja kokemusten ja-
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kaminen. Yhteistoiminnan avulla ryhmä ylläpitää riittävää kiinteyttä jäsenten välillä. (Kauppi-

la 2011, 101.) 

Ryhmän me-hengen ja innostuksen ylläpitämisen vahvistajan on innostuksen tarttuminen ryh-

män sisällä. Se, että jaetaan kokemuksia yhdessä, iloitaan yhteisistä ja toisten onnistumisista 

sekä vastavuoroinen kannustus ja tuki. Kaikki tämä linkittyy siihen, millainen kulttuuri yhtei-

söön kehittyy. Toimitaanko ylimielisesti ja silmiä pyöritellen vai lähdetäänkö mukaan yhtei-

seen ideointiin, arvostetaan, kuunnellaan, innostutaan ja kehutaan toisia huumoria unohta-

matta. Innostuminen on jokaisen yksilöllinen tunne, johon voidaan vaikuttaa jakamalla asioita 

ja joka tarttuu toisiin. (Tiililä 2016, 88-89, 93.) 

4.2 Yhteisöön kuuluminen 

 

Yksi ihmisenä olemisen merkittävimmistä tarpeista on kuulua yhteisöön. Yhteisöt eivät muo-

dostu vain joukosta ihmisiä vaan niissä koetaan yhteenkuuluvuutta toisiin. Sosiaalisena olen-

tona ihminen kehittyy ja elää suhteessa toisiin ihmisiin ja yhteisössä ihminen kehittyy itseään 

ja toista ymmärtäväksi. (Harju 2003, 72.) 

Yhteisöille on tärkeää vuorovaikutus ulkomaailman kanssa. Mitä suljetumpi yhteisö on, sitä 

herkempi se on negatiivisille ilmiöille. Yhteisön ja sen sisältämien ryhmien tulee pitää huolta 

jatkuvasta arvioinnista muuttuvissa toimintaympäristöissä. Yhteisön identiteetti rakentuu sille 

määritellyn perustehtävän kautta. Se koostuu niistä tekijöistä ja ominaisuuksista, jotka erot-

tavat sen muista yhteisöistä. Yhteisön identiteetti ei aina ole selkeä, mutta jokaiselle yhtei-

sölle muodostuu omanlaisensa toimintakulttuuri. Toimintakulttuuria voidaan ohjata ja kehit-

tää seuraamalla ja arvioimalla sitä tai sen voidaan antaa kehittyä omalla painollaan. (Raina 

2012, 95-96, 106.) 

Jokaisen yhteisön jäsenen henkilökohtaiset, ainutlaatuiset kokemukset muodostavat pohjan 

koko yhteisön päämäärille ja luovat perustan käytettävistä keinoista niiden saavuttamiseksi. 

Yhteisiä päämääriä laadittaessa käydään yhteistä dialogista merkityskeskustelua siitä, miten 

yksilölliset ja yhteisölliset tavoitteet käsitetään. Dialogin kautta lisääntyy ymmärrys yhteis-

toiminnan heikkouksista ja kehittymismahdollisuuksista, mikä luo pohjaa toimimiselle kokeilu-

jen kautta. Kehittämisessä kokeilujen kautta olennaista on, että päämäärät ja niihin valitut 

keinot hyväksytään vielä keskeneräisiksi. Näitä päämääriä ja keinoja testataan ja muokataan 

toiminnan kautta. Arvioimalla toimintaa nähdään millaisia toimintojen todelliset seuraukset 

ovat, minkä myötä voidaan täsmentää ja korjata päämääriä. (Alhanen 2016, 102, 105-106.) 

Vanha, perinteinen yhteisöllisyys on muuttunut koko yhteiskunnassamme. Tähän on vaikutta-

nut vahvasti ihmisten muuttuneet arvot sekä liikkuvuus, mikä näkyy siinä, ettei enää tunneta 

yhteisön ihmisiä. Tämä vaikuttaa motivaatioon välittää toisista ja vastuu oman lähipiirin ulko-

puolisista huolehtimiseen jätetään yhteiskunnalle tai jollekin toiselle. Muutoksessa ihmisten 
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arvot ovat muuttuneet ja mahdollisuudet lisääntyneet. Täten yhteisöllisyyden suhteen on 

uudenlaisia, laadullisia ja määrällisiä vaatimuksia. Hyvässä yhteisöllisyydessä on nähtävillä 

tänä päivänä avoimuutta ja dialogisuutta ympäristön kanssa. (Raina 2012, 18, 20, 26-27.) 

Yhteisöllisyyden määritteleminen on vaikeaa, sillä se pitää sisällään useita erilaisia määritel-

miä. Yhteisö voidaan nähdä yksilöä ympäröivänä ja hänen ulkopuolellaan olevana sosiaalisena 

maailmana. Se ei kuitenkaan ole olemassa, mikäli on olemassa maailma, joka ei kuulu yhtei-

söön. Yhteisöllisyys on usean henkilön suhde, johon yksilöt vaikuttavat sitä rakentavasti tai 

heikentävästi. (Hautamäki ym. 2005, 158-160.) 

Yhteisön käsite on kapeampi kuin siihen liittyvän yhteisöllisyyden. Yhteisöllisyys sisältää yksi-

lön tunteen ja kokemuksellisen elementin. Yhteisöön voi kuulua, vaikkei sitä juuri tiedostaisi-

kaan tai olisikaan siinä aktiivisena toimijana. Yhteisössä toimiminen erottaa siihen kuulumat-

tomat ryhmät ulkopuolelle. Yleensä yhteisön kokemus yhteisöllisyydestä vahvistuu, kun koe-

taan ulkopuolista uhkaa. (Raina 2012, 11-12.) 

Yhteisöä ylläpitävä samanlaisuus syntyy monin eri tavoin. Yhteinen historia ja arki loivat esi-

merkiksi kylille yhteisön, johon kuulumattomat olivat yhteisölle ulkopuolisia. Modernimmat 

yhteisöt ovat sen sijaan usein tietoon, taitoon ja työhön liittyviä yhteisöjä, jotka voivat syn-

tyä myös projektien ympärille. (Hautamäki ym. 2005, 160.)  

Virtuaalisuus ja media ovat mahdollistaneet uudenlaisten yhteisöjen syntymisen, mikä osal-

taan on täyttänyt vanhan yhteisöllisyyden luomaa aukkoa yhteiskunnassamme. Yhä helpompaa 

on löytää samoin ajattelevia ihmisiä liittyen harrastuksiin kuin ääriajatuksillekin. (Raina 2012, 

29.) Tämä tarjoaa lisäksi mahdollisuuden aikaan ja paikkaan sitoutumattoman yhteydenpidon 

eri toimijoiden välillä ja yhteisiä asioita voidaan työstää ja jakaa ilman yhteen kokoontumis-

takin.  

Yhteisö eroaa perinteisestä ryhmästä siten, että yhteisö on usein määritellyt itselleen yhtei-

set arvot ja tavoitteet. Tämä edellyttää vuorovaikutuksellisuutta toisten jäsenten kanssa. 

Kokemus yhteisyydestä vahvistaa liittymistä yhteisöön ja antaa suuntaa yhteisöllisyyden kehit-

tymiselle. Ryhmässä korostuvat myös yhteisöä enemmän yksilöllisyyttä arvostava kulttuuri, 

mikä ei sovi yhteisöllisyyteen. Jäsenet tasapainottelevat yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden 

välillä, mikä näkyy esimerkiksi yhteistoiminnassa, missä ihminen on aina jollain tavalla toisis-

ta riippuvainen ja samalla menettää jotain itsenäisyyden kokemuksestaan. Riippuvuus muista 

voi olla positiivista ja antaa kokemuksen, että on toisille tärkeä. (Raina 2012, 12-13.) 

Yhteisöä ei voi luoda eikä ylläpitää ulkoisen toimijan sanelemana tai pakkona. Ainoastaan 

toimijoiden oma riittävä tahto, voi pitää yhteisön kasassa. Yhteisön muodostumista voidaan 

kuvata siten, että vähitellen ryhmän välinen toiminta muuttuu yhteistyöksi, vuorovaikutus ja 

itseohjautuvuus lisääntyvät. Tällöin ulkoisten tekijöiden merkitys vähenee ja integroituminen 
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sosiaaliseksi kokonaisuudeksi, yhteisöksi vahvistuu. Yhteisten arvojen muotoutuminen on 

usein hidasta ja pitkän kehityksen tulos. Yhteisön kulttuuri näkyy kahdessa konkreettisessa, 

mitattavissa olevassa tasossa: toiminnoissa ja resursseissa. (Harju 2003, 73.) 

 

Yhteisöllisyyteen liittyy aina moraali, joka esittää ihanteen hyvästä. Moraali pohjautuu arvoja 

ja normeja koskevista käsityksistä, vakaumuksista sekä asenteista. Moraali ohjaa yhteisön 

jäsenien käytännön ratkaisuja ja toimia heidän näkemystensä, hyvästä ja oikeasta, perusteel-

la. Moraalisuutta punnitaan, kun yksilön itsensä toteuttaminen on ristiriidassa yhteisöllisten 

velvoitteiden ja niistä johtuvan vastuullisuuden kanssa. (Harju 2003, 74.) 

 

Yhteisöllisyys on aineetonta pääomaa, joka voi muuttua aineelliseksi positiivisten vaikutusten 

myötä. Näitä ovat esimerkiksi terveyteen, hyvinvointiin, oppimiseen ja tuloksellisuuteen liit-

tyvät positiiviset muutokset. Edellytyksenä on yhteisössä tapahtuva kohtaaminen, vuorovaiku-

tus, kaikkien osallistuminen sekä erilaisuuden hyväksyminen. (Kylmäkoski 2010, 21.) 

 

Jokaisella meistä on erilainen tarve sosiaaliseen kanssakäymiseen ja yhteenkuuluvuuteen. 

Tämä tarve on kuitenkin jokaisella olemassa ja tärkeä. Yhteisöllisyys mahdollistaa luontevan 

alustan vuorovaikutukselle sekä yhteistyön jäsenten välille. Yhteisöllisyys on ymmärrettyä ja 

tietoista yhteenkuuluvuutta. Yhteisöllisyyden tarve on inhimillinen tarve, jonka puuttuminen 

lisää vieraantumisen tunnetta, yksinäisyyttä ja motivaation laskemista. (Kylmäkoski 2010, 29-

30.) 

 

Positiivisen yhteisöllisyyden merkkeinä voidaan pitää sitä, että jäsenet, myös uudet, hyväksy-

tään joukkoon, yhteisössä hyväksytään erilaisuus ja jokaisen elämäntilanne, yksilön on mah-

dollista hyväksyä yhteisön arvot, identiteetti ja kulttuuri sekä olla osana avointa ja luotta-

muksellisesta ympäristöä. Ihmisiä kohtaavaa, välittävää ja osallistumista rohkaisevaa yhteisöä 

voidaan pitää tehokkuusajattelun aikakautena toteutettavissa olevana unelmana. Yhteisölli-

syyden syntymisessä sekä sen vaalimisessa tarvitaan yhteinen ympäristö, yhteisiä kokemuksia 

ja osaamista. Yhteisössä tarvitaan erilaista osaamista sekä osaamisen ohjaamista. (Kylmäkoski 

2010, 30-31, 36.) 

 

Sosiaalinen pääoma kuvaa yhteisön erilaisia erityisominaisuuksia. Se merkitsee yhteiskunnan 

sosiaalisiin rakenteisiin muodostuneita normeja sekä sosiaalisia suhteita. Näiden myötä on 

mahdollista koordinoida toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Sosiaalinen pääoma näyttäy-

tyy väestölle tyypillisenä yhteenkuuluvuutena, lukuisina vapaaehtoisina kansalaisjärjestöinä 

sekä luottamuksellisina toimintaverkostoina. (Hyyppä 2005, 7-8, 13.) 

4.3 Verkosto ja sen johtaminen 
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Yleisesti verkosto voidaan määritellä siten, että kaksi toimijaa ovat toisiaan lähempänä ver-

koston myötä. Tässä määritelmässä verkostoitumisella tarkoitetaan sitä, että vastavuoroisuus 

ja ei-hierarkkisten vuorovaikutussuhteiden merkitys lisääntyvät. Tämän myötä myös toimijoi-

den välinen riippuvuus toisistaan kasvaa. Täten verkosto voidaan määritellä luottamukselli-

seksi, toisistaan riippuvaisiksi toimijoiksi, jotka ovat järjestäytyneet yhteisen intressin ympä-

rille. (Linnamaa 2004, 50-51.) 

 

Ryhmien välisen verkoston luominen vaatii aikaa. Se on prosessi, jossa on kuunneltava kaikkia 

toimijoita. Jokainen prosessi on yksilöllinen eikä sitä näin ollen voi kopioida suoraan muilta. 

(Gretschel & Mulari 2013, 19.) 

Uuden tiedon luominen verkostoissa on keskeinen perusta verkostosuhteille. verkostojen kaut-

ta voidaan saada moninkertainen määrä tietoa kuin ilman verkostoitumista olisi mahdollista. 

Tämä on erityisen tärkeää, kun tehdään päätöksiä muuttuvassa toimintaympäristössä. Uuden 

tiedon luominen vaatii tiedon jakamista, joka kasvattaa tietovarantoa yhteiseksi hyväksi. 

Jäsenten välisen osaamisen ja tiedon jakaminen, voimme yhdistää niitä, mikä on hyvänä poh-

jana uusien innovaatioiden syntymiselle. (Silvennoinen 2008, 52-53.) 

Verkostot edistävät innovatiivisuutta monin eri tavoin. Niiden kautta voidaan tarkastella usei-

ta erilaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, jotka voivat koskea esimerkiksi asiakastarpeita, 

uusien työvälineiden hyödyntämistä, uusia tuote- tai palvelutarpeita tai tapaa järjestää ole-

massa olevia palveluita toisin. Verkoston voimalla voidaan arvioida innovaatioiden merkitystä, 

hyödyllisyyttä ja mallin luomista. (Silvennoinen 2008, 54-55.) 

Toisiin tutustumisen rinnalla yhdessä oppiminen on verkostoille tärkeää. Tähän verkostojen 

kannattaa käyttää aikaa ja erilaisia työkaluja yhteisen pohdinnan ja ideoinnin tukena.  

Tieto- ja kommunikaatioverkostot mahdollistavat viestinnän ja vuorovaikutuksen rajojen häl-

venemistä, mikä mahdollistaa yhteisöllisyyden uudenlaista muotoutumista ja ilmenemistä. 

Yhteisön arvot muodostavat jäsenten toiminnalle merkityksen ja luovat perustan yksilöiden 

identiteetille. Toiminnan merkitys ja mielekkyys pohjautuvat yhteisön yhteisiin normeihin. 

(Hautamäki ym. 2005, 134-135, 141.) 

 

Verkosto terminä on alkujaan peräisin sosiaaliantropologiasta, jossa sitä on käytetty kuvaa-

maan ihmisten sosiaalisten suhteiden luonnehdintana. Nykyisin termi on suosittu ja sitä käyte-

tään erilaisten ilmiöiden kuvaamiseen ja samalla sen sisältö on muuttunut laajaksi. Verkostot 

voidaan jakaa kolmenlaisiin verkostoihin: fyysisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin. Fyysisiä ver-

kostoja ovat mm. asumisen ja palvelujen muodostamat rakenteet. Sosiaalisia verkostoja kuva-

tessa keskitytään usein erityisesti sosiaalisten suhteiden rakenteisiin ja muotoihin. Niiden 

tutkimisessa voidaan keskittyä joko yksilön tai organisaation tasoihin. Taloudellisia verkostoja 
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kuvatessa kohteina ovat tuotannon ja taloudellisten organisaatioiden muodostamat verkostot. 

(Linnamaa 2004, 51.) 

 

Näiden määritelmien lisäksi verkostoja voidaan jaotella niiden käyttötarkoituksen mukaan, 

kuten potentiaalisiin ja strategisiin verkostoihin. Potentiaaliset verkostot ovat esimerkiksi 

sellaisia, jotka on luotu ilman selkeää tavoitetta tai syytä, mutta joiden oletetaan olevan 

hyödyllisiä tulevaisuudessa. Strategisessa verkostossa yhteistyö nähdään resursseja lisäävänä 

tai olemassa olevia täydentävinä. Alueellisen kehittämisen verkostoja voi tyypitellä, vaikka 

seuraavasti: tavoitteellinen verkosto, etsintäverkosto, tukiverkosto, torjuntaverkosto tai 

edunvalvontaverkosto, kansalaisvaikuttamisen verkosto tai investointiverkosto. Tavoitteelli-

sessa verkostossa on yhteinen tavoite, asia, joka halutaan toteuttaa. Etsintäverkoston muo-

dostaminen pohjautuu uusien innovaatioiden etsintään, tiedon ja kokemusten vaihtamiseen. 

Tukiverkosto muodostuu saman alan henkilöistä ja verkostossa jaetaan kokemuksia, ajatuksia 

ja haetaan tukea omaan työhön sekä sen kehittämiseen. Torjuntaverkosto pyrkii torjumaan 

yhteistä uhkaa ja edunvalvontaverkosto tavoittelee jotain yhteistä etua. Kansalaisvaikuttami-

sen verkosto ajaa jonkin yhteisen tietyn tavoitteen toteutumista. Investointiverkosto sen si-

jaan toteuttaa suuria investointeja. Verkostoiden merkitys voi kuitenkin muuttua eri tilantei-

den mukaan ja niiden muuttuminen voidaankin nähdä pohjana verkostojen kehittymiselle 

tarpeiden ja odotusten mukaisiksi. (Linnamaa 2004, 51-52.) 

 

Nykypäivänä ihmiset hankkivat entistä syvällisempää erikoisosaamista, mikä luo tarpeen ko-

konaisuuksien ymmärtämiselle. Tähän tarpeeseen tarvitsemme systeemiälyä, joka keskittyy 

niin systeemin osiin, osien väliseen vuorovaikutukseen kuin niistä syntyvään kokonaistoimin-

taankin. Yksi väline tähän on verkostoituminen. Verkostoitumisen kautta saamme ymmärrystä 

maailmasta, jossa olemme entistä riippuvaisempia toisistamme. (Silvennoinen 2008, 7.) 

Johtaja tarvitsee laajaa yhteiskunnallista ymmärrystä, asiantuntijuutta, tietoa ja tulee tuntea 

eri tahojen erilaiset toimintamuodot ja –kulttuurit tehdäkseen tuloksellista yhteistyötä. Ver-

rattuna julkiseen ja yksityiseen sektoriin, on järjestöillä omat erityispiirteensä sekä tehtävän-

sä. Usein järjestöjen keskiössä on vapaaehtois- ja vertaistukitoimintojen tarjoaminen. Nämä 

työmuodot pohjautuvat vastavuoroisuuteen, yhteisöllisyyteen ja luottamukseen. Järjestöken-

tällä painottuvat moraali, arvot, aatteellisuus sekä identiteetti vahvemmin kuin muilla sekto-

reilla. (Somerkivi 2011, 7, 16.) 

Järjestöjohtajan johdettavia ovat järjestön jäsenistö, vapaaehtoiset, luottamusjohto sekä 

mahdolliset palkatut työntekijät. Johtamisen erityispiirteenä on sen moniulotteisuus – organi-

saation, talouden, ihmisten sekä strategian hallinta, mutta myös järjestökulttuurin edistämi-

nen. Tyypillisesti järjestöjen johtamisjärjestelmät eivät ole hierarkkisia, byrokraattisia tai 

sisällä kovin laajaa valvontaa, mikä voi näyttäytyä johtamisen epämääräisyytenä ja rajatto-
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muutena. Tämä kuitenkin myös mahdollistaa joustavan ja nopeasti reagoivan työotteen. (So-

merkivi 2011, 16.) 

Työ edellyttää verkostoitumista, vaikuttamista, viestintää sekä vahvaa yhteiskunnallista asi-

antuntemusta. Yhteiskunnan muutoksiin tulee olla valmius reagoida nopeasti ja tahto vaikut-

taa lisäksi tarvittaessa poliittisella, lainsäädännöllisellä ja kunnallisilla kentillä ihmisten hy-

vinvoinnin ja oikeuksien varmistamiseksi. Näillä toimenpiteillä voidaan vaikuttaa yleiseen 

ilmapiiriin, mutta myös palveluiden saatavuuteen. (Somerkivi 2011, 21-22.) 

Johtajan tulee luoda ympärilleen ilmapiiri, joka tuo ihmisille energiaa ja synnyttää intoa yh-

dessä toimimiseen. Keskeistä innostuksen syntymiselle on, että ihmisillä on kirkas suunta ja 

tavoite sekä ymmärrys niistä. Sitoutuessaan ihmiset pystyvät toteuttamaan realistisia ja jopa 

mahdottomalta tuntuvia tavoitteita. Keskeistä on, että jokaisella yksilöllä on mahdollisuus 

hyödyntää omaa osaamistaan organisaation tavoitteiden toteutumisen edistämiseksi. Hyvä 

tavoite on selkeä, joka ohjaa toimintaa keskisiin toimenpiteisiin ja luo yhteiselle tekemiselle 

johdonmukaisuutta. Selkeä tavoite ei kuitenkaan ole itsessään riittävä vaan yksilöiden tulee 

kokea niin tavoite kuin ydinasiakin merkittäviksi. (Tiililä 2016. 53-54.) 

 

Johtamisen tehtävänä on osoittaa työntekijöilleen suunta ja mielekkyys työlle, yrityksen toi-

minnalle sekä antaa työntekijöille tarvittava mahdollisuus osaamisen kehittämiseen. Organi-

saatioissa, joissa työntekijät kokevat, että heillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa työ-

hönsä on paine tuottavuuden lisäämisestä tuottanut vähemmän stressiä. (Kärkkäinen 2005, 

73, 75.) 

 

Työn mieltäminen oppimisympäristöksi on pohjana toiminnan kehittämiselle. Työssä oppimi-

sen kautta löydetään keinoja, jotka kehittävät henkilöstön uudistumiskykyä sekä herkkyyttä 

reagoida muutoksiin niin työ- kuin toimintaympäristöissäkin. Tärkeitä tekijöitä ovat innovatii-

visuus, haasteet töissä, yhteistoiminnallisuus ja toisen auttaminen, asioiden läpikäyminen 

koko yhteisön näkökulmasta sekä konfliktitilanteiden yhteinen käsitteleminen ja purkaminen. 

(Kärkkäinen 2005, 81.) 

Verkostosuhteiden edellytyksenä on toimijoiden välinen luottamus. Keskeistä on myös kehit-

tää osaamistaan verkostojohtamisessa. Hyvät verkostosuhteet antavat mahdollisuuden halli-

tulle toiminnalle ja kehittämiselle myös muuttuvissa oloissa. Verkostot vaikuttavat myös ih-

misten hyvinvointiin. Toimivien sosiaalisten suhteiden on todettu vaikuttavan ihmisten hyvin-

vointiin ja ne auttavat ihmisiä kehittämään osaamistaan ja kehittymään ihmisinä. Osaltaan 

toimivat verkostot vahvistavat myös yhteisöllisyyttä. (Silvennoinen 2008, 9.) 

Verkostot voidaan jakaa virallisiin ja epävirallisiin verkostoihin. Virallisissa verkostoissa koros-

tuu niiden pysyvyys ja toiminnan säännönmukaisuus. Verkostolle muodostuvat suhteellisen 
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vakiintunet yhteistyö-, tiedon jakamisen ja työskentelyn toimintatavat. Verkosto vaikuttaa 

niin yksilöihin kuin sen ulkopuolisten toimintaan ja olosuhteisiin. (Silvennoinen 2008, 10.) 

 

Epäviralliset verkostot voivat syntyä erilaisten tarpeiden ympärille. Ne muodostuvat usein 

asiantuntemuksen ja osaamisen vaihtamiseen sekä muiden etujen ympärille. Erilaisia tarkoi-

tusperiä toteutuu yleensä samanaikaisesti. Verkostoiden ovat usein epämuodollisia ja niiden 

yhtenä muotona voi olla esimerkiksi erilaiset harrastuspiirit. (Silvennoinen 2008, 10.) 

 

Yhteisöllisen johtamisen tavoitteena on saavuttaa tuloksia kehittymisen, innostamisen ja in-

nostumisen avulla. Yhteisöllisesti johdettu henkilöstö hyväksytään jäsenten erilaisuus ja 

käännetään se vahvuudeksi. Johtajat, jotka kohtelevat henkilöstöään kunnioittavasti, kykene-

vät tekemään menestyksellisemmin myös hankalia ja epämieluisia päätöksiä. Johtamisessa 

ymmärretään ihmisten välinen vuorovaikutus ja sen johtamisen merkitys. Menestyminen vaatii 

dialogisuutta. (Kärkkäinen 2005, 76-77.) 

 

Yhteisöllinen johtaminen pitää huolen, että henkilöstön tiedottaminen ja näissä vuorovaiku-

tustilanteissa opitut asiat siirtyvät koko työyhteisön tiedoksi ja osaamisen pääomaksi. Näin 

kaikki työntekijät voivat hyödyntää jaettua osaamista omassa työssään luoden luottamuksen 

ilmapiiriä. Tämä kannustaa oman osaamisen jakamista ja lisää halua oppia muilta. Tämä myös 

edesauttaa sitä, että tieto säilyy työyhteisössä, vaikka henkilöstössä olisi vaihtuvuutta. Työyh-

teisöissä tapahtuvaa sosiaalista oppimista on vaikea korvata työn ulkopuolella tapahtuvalla 

opiskelulla. Keskeistä työntekijän sitoutumisen kannalta on kokemus työnsä merkityksellisyy-

destä, johdon arvostuksesta mutta myös sosiaalinen tukia, jota yksilö saa organisaatiolta ja 

sen jäseniltä. Aito solidaarisuus tuo työyhteisöille turvallisuuden ja yhteisvastuullisuuden ko-

kemuksia. (Kärkkäinen 2005, 80-81.) 

 

Kehitettäessä uusia palveluita, tuotteita ja toimintatapoja, tarvitsevat tiimit johtajan. Johta-

ja ei vältä konflikteja tai ristiriitoja vaan pyrkivät ymmärtämään ja kohtaamaan haasteita 

sekä erilaisia mielipiteitä. Johtajan tehtävänä on pitää huoli siitä, että kaikkien ääni kuullaan 

ja erilaisia vaihtoehtoja pohditaan ja tutkitaan. (Villanen & Huhtala 2017, 165.) 

 

Nuorisolaissa §9 on säädetty kolme tehtävää monialaiselle yhteistyölle. Laki velvoittaa kuntaa 

kokoamaan ohjaus- tai palveluverkoston tai muun vastaavan yhteistyöryhmän, jonka kohde-

ryhmänä ovat alle 29-vuotiaat kuntalaiset. Monialaisen yhteistyön tarkoituksena on tuottaa 

tietoa kunnan nuorisopolitiikalle. Verkoston jäsenten tuodessa oman toimialansa tietoa nuori-

sota yhteisesti käsiteltäväksi, muodostuu heille kokonaiskuva ja ymmärrys tehdä yhtenäisiä 

linjauksia ja tietoon pohjautuvia päätöksiä edistääkseen nuorten asioita. Lisäksi monissa kun-

nissa tehdään ilman lakien määräämiä velvoitteita paikallisten ilmiöiden ja tarpeiden pohjal-

ta. (Autio & Bamming 2018, 7-8.) 
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Monialaisella yhteistyöllä tarkoitetaan nuorisolaissa eri toimialojen viranomaisten yhteistyötä. 

Viranomaistahojen lisäksi kunnissa toimii myös paljon muita tahoja, kuten seurakuntia, yksi-

tyisiä palveluiden tarjoajia ja kolmannen sektorin toimijoita, joiden mukana oleminen yhteis-

työverkostossa on nuorten palveluiden kokonaisuuden kannalta merkittävää. Laki edellyttää, 

että viranomaisten verkosto toimii vuorovaikutuksessa paikallisten nuorisoalan järjestöjen, 

seurakuntien ja muiden nuorten palveluita tuottavien kanssa. (Autio ym. 2018, 8-9, 13.) 

Paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehit-

tämistä varten kunnassa on oltava ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryh-

mä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret. Verkoston tai muun yhteistyö-

ryhmän tulee toimia vuorovaikutuksessa nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden 

nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla 

yhteinen verkosto. Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita. Verkoston tai 

muun vastaavan yhteistyöryhmän tehtävänä on nuorisolain §9 mukaan: 

1) koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta 

paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi; 

2) edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä menettelytapoja 

nuoren palveluihin ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta; 

3) edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi.  

Verkostotyö aloitettiin toisten tehtäviin tutustumisesta, mikä edesauttoi yhteisen ymmärryk-

sen sekä toiminnan toteutumista. Monialaisen yhteistyön onnistumisissa kuvattiin sitä, miten 

yhteistyö ymmärrettiin. Yksinkertaisimmillaan yhteistyö miellettiin ihmisten kokoontumiseksi 

yhteen ja parhaimmillaan yhteistyössä oltiin onnistuttu yhdistämään konkreettisesti paikalli-

sia tarpeita, muu verkostotyö sekä nuorisolain lakisääteiset tehtävät. Toimivaa verkostotyötä 

kuvaa avoimuus, luottamuksellisuus, keskustelevuus, yhteinen näky ja ymmärrys sekä paikoin 

epämuodollisuuskin. Verkoston jäsenten osallistuminen on aktiivista ja verkosto kokoontui 

riittävän usein ja säännöllisesti. Verkoston hyöty näyttäytyy kokemuksena, että jaetaan yhtei-

set tavoitteet ja toimintatavat. Lisäksi tiedon nopea siirtyminen ja sen myötä nopeat konk-

reettiset toimenpiteet ovat verkostotyön vahvuuksia. (Autio ym. 2018, 20, 25.) 

 

Verkostotyön haasteiksi on nimetty yleisimmin osallistujien vaihtuvuus, ajankäyttö ja –puute 

sekä ryhmän kokoonpano. Uusien jäsenien sisään pääseminen ja perehtyminen verkostoon ja 

sen toimintaan on tärkeää. Verkoston yhteisen ajan vähyys ja sen epäjohdonmukainen käyt-

täminen on keskeinen verkoston työskentelyyn vaikuttava tekijä. (Autio ym. 2018, 29.) 
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Ihmisten välisen toiminnan pohjana on luottamus, joka luo organisaatioihin niin rehellisyyttä 

kuin luottamustakin. Hyvän ilmapiirin edellytyksinä ovat avoin ja reilu vuorovaikutus. Työyh-

teisön yhteisöllisyys ja vuorovaikutus eivät toteudu itsestään vaan niiden kehittyminen vaatii 

aikaa. Yhteisöllisen johtamisen keskiössä ovat luottamus ja oikeudenmukaisuus, päätöksiä 

tulee tehdä mahdollisimman puolueettomasti ja osapuolia tulee kuulla. (Kärkkäinen 2005, 5.) 

Yhteistoiminnan johtamisen tarkoituksena on ohjata toiminnan vaiheita, joissa päämäärät ja 

niihin soveltuvat keinot muodostetaan. Kokeilevan kehittämisen yhteistoiminnassa, johtami-

sen tehtävänä on viedä dialogissa syntyneitä ideoita eteenpäin ja tuoda saatuja kokemuksia 

dialogiin. Yhteisön oppiessa käyttämään yhteistoiminnasta nousseita kokemuksia, kasvavat 

yhteisön voimavarat kehittämisessä. (Alhanen 2016, 112-113.) 

4.4 Luottamus verkostossa 

Edellytyksenä toimivalle verkostolle on jäsenten välinen luottamus. Luottamus luo pohjan 

vuorovaikutukselle, yhteistyölle, oppimiselle, innovoimiselle, asioiden etenemiselle, sitoutu-

miselle ja johtamisen onnistumiselle. Luottamuksen syntymiseen liittyy monta eri tekijää. 

Jäsenten yhteistyökyvykkyys korostuu erityisesti muutosten kohdatessa. Taito oppia muutok-

sen ja kasvamisen kautta on edellytyksenä luottamuksen kehittymiselle. Tärkeää on oppia 

tuntemaan verkoston jäsenten osaamisalueet, mikä auttaa tunnistamaan ja näkemään yksilöi-

den vahvuuksia. Näitä huomaamalla ja tukemalla, vahvistamme myös ihmisten itsetuntoa. 

Verkostotyöskentely on toimivinta, kun lähtökohtana ei ole oman edun saavuttaminen. (Sil-

vennoinen 2008, 38-39.) 

Pohdintaa luottamuksesta on käyty jo antiikin filosofien toimesta. On todettu, että yhteisö ei 

toimi demokraattisesti ilman luottamusta. Filosofisesti luottamuksen edistäjänä on epävar-

muuden tunne, Luottamus vaikuttaa lisäksi myös positiivisesti terveyteen. Suuremman perus-

luottamuksen vallitessa, on helpompi toimia yhdessä keskittyen olennaiseen. Luottamuksen 

tunne on pohjana me-hengen kehittymiselle, jonka perustana ovat yhteisten tavoitteiden 

tunnistaminen, oman työn arvostaminen sekä vapaaehtoisuus. (Hyyppä 2005, 33, 35, 42.) 

Usein luottamuksen syntyminen vaatii aikaa ja positiivisia kokemuksia yhteistyöstä. Keskinäis-

ten suhteiden ylläpitäminen vaatii vuorovaikutustaitoja. Aktiivinen vuorovaikutus on vasta-

vuoroista – puhumista, aktiivista kuuntelua ja katsomista. Viestintä on vuorovaikutuksen pe-

rusta. Se alkaa jo ennakoinnilla ja odotuksilla ennen kuin kohtaamme uusia ihmisiä ja jatkuu 

vielä kohtaamisen jälkeenkin. (Silvennoinen 2008, 40-41.) 

Luottamusta pidetään sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävänä asiana. Monella tapaa 

ihmiset ovat riippuvaisia yhteistyöstä muiden ihmisten kanssa. Verkosto-osaaminen on koros-

tunut ja ihmiset ovat näin ollen tiiviimmin sidoksissa toisiinsa. Verkostoissa toimiminen tekee 

luottamuksesta toimivan yhteistyön edellytyksen. Yhteiskunnallisella tasolla tarkasteltuna 
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luottamus vaikuttaa kansalaisten suhtautumisena toisiinsa, politiikkoihin, virkamiehiin, omai-

suuteen, sijoitushalukkuuteen ja lakien noudattamiseen. (Laine 2009, 9-10.) 

Luottamuksen syntymistä edellyttää aina riski. Riski on epätietoisuutta muiden ihmisten aja-

tuksista, motivaatioista ja se on mukana lähes kaikessa ihmisten välisessä toiminnassa. Riski 

luottamukselle pitää sisällään uhan, että pettyy. Tietoisuus mahdollisuudesta pettyä, osoittaa 

halua luottaa toiseen ihmiseen. Luottamus vaatii siis aina riskinottoa ja rohkeutta. Yhtenä 

keinona vähentää riskejä on ennakoida ja arvioida toisten ihmisten käyttäytymistä. (Laine 

2009, 18-19.) 

Ihmisten luotettavuuskuvaan vaikuttavat osaaminen ja ihmissuhdetaidot. Luottamus helpottaa 

verkostojen luomista, sillä luotettavana pidetyn henkilön kanssa on helpompaa toimia ja neu-

votella. Osaamisen lisäksi luotettavalla ihmisellä tulee olla oikeanlainen asenne ja halu toimia 

yhteisten tavoitteiden mukaisesti. (Laine 2009, 23-24.) 

Luottaminen tuottaa ihmisessä miellyttäviä tunnekokemuksia. Usko siihen, että yhdessä työs-

kentelemällä päästään asetettuihin tavoitteisiin, vahvistuu. Luottamukseen sisältyvät vahvasti 

muilta saatu hyväksytyksi tulemisen ja arvostuksen tunteet. Luottavaisessa suhteessa korostuu 

lisäksi rehellisyys ja uskallus olla avoin. Luottamuksen tunne vahvistuu yhteisten kokemusten 

kautta. (Laine 2009, 34-35, 99.) 

Epäluottamus sen sijaan tekee ihmisistä varovaisia ja epävarmoja. Tämä vaikuttaa niin tiedon 

jakamisen vähenemiseen kuin motivaatioonkin työskennellä yhteisten asioiden puolesta. Luot-

tamuksen puute vaikuttaa ihmissuhteiden epätyydyttävyyteen työ- ja yksityiselämässä. Epäta-

sapainossa olevista ihmissuhteista pyritään luonnollisesti eroon ja halu korvata ne toimivam-

milla kasvaa. (Laine 2009, 86, 88.) 

4.5 Vuorovaikutuksen ja dialogin vaikutukset ryhmään 
 

Vuorovaikutuksen on todettu edistävän oppimista, mikä lisää fyysisen läheisyyden merkitystä 

kohtaamisessa. Vuorovaikutus helpottuu, on halvempaa ja edesauttaa lisäksi hiljaisen tiedon 

välittämistä. Uuden tiedon, osaamisen, oppimisen sekä innovaatioiden kannalta on kiinnitet-

tävä huomiota verkostojen muotoutumiseen sekä niiden rakenteisiin ja toimivuuteen. (Linna-

maa 2004, 21.) 

Vuorovaikutuksen tavat yhteisössä kertovat paljon yhteisöllisyyden tilasta. Vuorovaikutusti-

lanteet aiheuttavat tunnesuhteita, joiden kautta yksilö saa tietoa suhteestamme asiaan. Tun-

nesuhteet vaikuttavat siis asioiden merkityksellisyyteen. Yhteisö rakentuu ja kokemukset yh-

teisöllisyydestä muotoutuvat ihmisten välisissä suhteissa. (Raina 2012, 159-160, 163.) 

Tasavertaisuus ja arvostus ovat dialogin perusta. Dialogissa kuullaan ja ymmärretään kaikkia 

osapuolia. Tarkoituksena on löytää asioista yhteisiä merkityksiä, luoda uusia, jaettuja oival-
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luksia sekä vahvistaa motivaatiota. Dialogille on syytä varata riittävästi aikaa, sillä sen myötä 

erimielisyydet yleensä vähenevät. Vuorovaikutus lisää luottamusta ja asioille muodostuu mer-

kityksiä ja mahdollisuus luoda uusia käsityksiä. Dialogisessa maailmassa ymmärrämme toisi-

amme. (Villanen & Huhtala 2017, 187-188.) 

Dialogin ensisijainen tavoite on oppiminen eli ymmärryksen lisääminen maailmasta, toisista 

ihmisistä ja itsestä. Lähtökohtina hyvälle dialogille ovat keskusteluasetelman tasa-arvoisuus 

ja keskustelun etenemisen vapaus. Jokaisen keskusteluun osallistuvan mielipide on yhtä mer-

kittävä. Dialogiin eivät kuulu ennalta määritellyt päämäärät. (Alhanen 2016, 51.) 

Dialogin keskustelutyyli on toista kunnioittava, toista kuunteleva ja sisältää osallistujien kes-

kinäistä suoraa puhetta. Kiinnostus keskitetään merkittäviin kokemuseroihin ja niitä selvittä-

mällä luodaan pohja luottamukselle ja paremmalle keskinäiselle ymmärrykselle. Tarkoitukse-

na dialogissa on kyetä sietämään erilaisten kokemusten tuomia jännitteitä, nähdä piiloon 

jääneet kokemukset ja näkemykset sekä tutkimaan eroavaisuuksia, yhteyksiä ja niistä muo-

toutuvaa kokonaisuutta. (Alhanen 2016, 52.) 

Hyvän yhteistoiminnan mahdollistamiseksi dialogissa keskitytään puhumaan osallistujien an-

tamista merkityksistä käsiteltävälle aiheelle. Erilaiset merkitykset muodostavat verkostoja, 

joissa eri merkitykset vaikuttavat toisiinsa. Toimivat merkitykset ovat jäsentyneitä, moniulot-

teisia sekä joustavia. Toisiinsa verkottuneet merkitykset määrittelevät sitä, mikä on ihmiselle 

tärkeää omassa ympäristössään. Yhteistoiminta edellyttää yhteisten tavoitteiden asettamista 

ja tehtävien jakamista. Täten on tärkeää, että omataan kiinnostusta jäsenten omaksutuista 

merkityksistä sekä niiden suhteista toisiinsa. Parhaimmillaan dialogissa luodaan uusia merki-

tyksiä yhteisvoimin. (Alhanen 2016, 74-76.) 

4.6 Yhdessä kehittäminen 

Vaikuttavaa kehittämistyötä ei voida tehdä yksin, jolloin on tärkeää, että erilaisilla verkos-

toilla ja ryhmillä on osaamista huomioida erilaiset ryhmään vaikuttavat tekijät ja erityispiir-

teet. Nämä kaikki aiemmin kuvatut tekijät, luottamus, dialogi, vuorovaikutus ja ryhmädyna-

miikka tulee ottaa huomioon yhteistyötä ja –toimintaa kehitettäessä. Yhteisten tavoitteiden 

asettaminen ja päätösten tekeminen ovat tärkeitä vaiheita yhdessä kehittämisessä. 

Voidaan listata neljä motivaattoria, joiden vuoksi ihmiset osallistuvat internetin eri palvelui-

hin. 1) Yhteenkuuluvuuden tunne. Ihmisillä on halu tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi. 

2) Yhteisöön kuulumisen tuoma valta. Jäsenet haluavat tulla arvostetuiksi yhteisössään sekä 

kokea vallan tunnetta. 3) Mahdollisuus erottautua joukosta. Jokainen haluaa olla tärkeä yksi-

lönä omin vahvuuksin ja heikkouksin. 4) Mielekkyyden luominen tekemiseen. Toiminnasta 

halutaan kokea positiivisia tunteita ja jakaa niitä ympärilleen. Internet ja sosiaalinen media 

mahdollistavat laajaa kommunikointia ja täyttävät ihmisten erilaisia tarpeita. Toimijoiden 
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tuleekin panostaa aktiivisesti kiinnostavan sisällön lisäksi avoimeen vuoropuheluun ihmisten 

kanssa. (Seppälä 2011, 93-94.) 

Tapaamista suunniteltaessa tulee ensiksi miettiä, miksi tämä tapaaminen tai kokous on tär-

keä, mikä sen tavoite on ja mitä sillä halutaan saada aikaan. Mitä kiinnostavampia ja tärke-

ämpiä käsiteltävät asiat ovat osallistujille, sitä innostavampi itse tapaaminen on. Mukavan 

tunnelman edesauttajana on hetki vapaampaa yhdessäoloa ennen tapaamisen alkua. Tapaa-

misen alussa on syytä käsitellä yhdessä tapaamisen sisällöt ja tavoitteet. (Tiililä 2016, 68.) 

Tavoitteet motivoivat jokaisen toimintaa eri tavoin. Yksi kartoittaa riskit ja niiden seuraukset 

ennen kuin aloittaa toiminnan, toiselle on merkityksellistä tietää, kuinka itse hyötyy tavoit-

teiden toteutumisesta ja kolmas arvostaa matkaa ja oppimista sekä mahdollisuutta vaikuttaa 

tavoitteen toteutumisessa. Tavoitteet ovat tärkeitä toiminnan ohjaamisessa ja innostumisen 

syntymisessä. Siksi onkin tärkeää ylläpitää jatkuvaa viestintää toiminnasta, jotta tieto saavut-

taa kaikki ja yhteinen ymmärrys suunnasta varmistuu. (Tiililä 2016, 95.) 

Kaikki on mahdollista, kun on riittävästi uskoa ja on valmiutta tehdä töitä ajamansa asian 

puolesta. Kehittäjän tulee tuoda näkymätön näkyväksi, löytää uusia ratkaisuja sekä uudelleen 

järjestellä jo olemassa olevia toimintoja. (Villanen & Huhtala, M. 2017, 16.) Vision asettami-

sessa on tärkeää muistaa, että mahdotonkin voi muuttua mahdolliseksi. Tarpeeksi rohkeat ja 

uusia ajatuksia tuovat visiot, voivat aluksi tuntua monesta myös epärealistisilta, mutta ellei 

visiota aseta tarpeeksi rohkeaksi, voidaan päätyä tavoittelemaan vain tuttuja ja turvallisia 

asioita, eikä muutosta tapahdu. Tässä on kehittäjien asenteella suuri merkitys ja sen tiedos-

taminen on avain asemassa.  

Muuttuvien tekijöiden vuoksi on mahdotonta määritellä yhtä kuvausta kehittäjän asenteesta, 

mutta joitain yhdistäviä tekijöitä voidaan koota yhteen. Kehittäjällä tulee olla aitoa myöntei-

syyttä ja positiivisuutta. Myönteisyys innostaa ja energisoi muita ja auttaa selviytymään myös 

haastavista ja vaikeista tilanteista. Haastavissa ja vaikeissa tilanteissa joudutaan usein liik-

kumaan myös epämukavuusalueella ja tilanteissa, joissa ei koe olevansa parhaimmillaan tarvi-

taan erityisesti ratkaisukeskeisyyttä ja tunnetta, että minä pystyn tähän. Itseltään ja kehit-

tämiseltä tulee vaatia tarpeeksi paljon, mutta ei kuitenkaan liikaa. Uteliaisuus, rohkeus ja 

avoimuus ovat myös ominaisuuksia, joita kehittäjällä on hyvä olla. Jatkuva kehittäminen vaa-

tii pitkäjänteisyyttä ja sitkeyttä. Loppujen lopuksi tärkeintä on kuitenkin kokonaiskuvan nä-

kemisen taito. Kehittämistä ja muutosta siedetään, kun ymmärretään että se on toiminnan 

edellytys, valmius uuden oppimiselle kasvaa ja tulevaisuus nähdään positiivisessa valossa. 

(Villanen & Huhtala 2017, 24-27.) 

Päätösprosessien tärkeä osa on niiden yhdessä valmistelu sekä suunnittelu. Suunnitteluvai-

heessa tulee ottaa osallisten ja yhteisöjen erilaiset kokemukset ja näkemykset huomioon. 

Tiedonkulku on hyvässä suunnittelussa tärkeää. Selkeää tulee olla, milloin suunnittelu alkaa, 
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miten se etenee ja miten siihen voi vaikuttaa. Hyvä suunnitteluprosessi voi pitää sisällään eri 

vaiheita, jotka voivat olla esimerkiksi suunnittelun organisointi, tavoitteiden määrittäminen, 

erilaisten vaihtoehtojen kokoaminen, vaikutusten tarkastelu sekä tämän myötä eri vaihtoeh-

tojen vertaileminen, päätösten tekeminen, seuranta ja kokemuksista oppiminen. (Ilvonen 

2011, 12-13.) 

5 Kehittämistoiminnan tavoitteet ja menetelmät 

 

Alueellisen yhteistoiminnan kehittäminen on ollut osa Me-koulu Lohja –hankkeessa tapahtuvaa 

kokeiluilla kehittämistä ja tämän opinnäytetyön tavoitteet liittyvät siihen tiiviisti. Opinnäyte-

työn tavoitteina on mallintaa alueellinen yhteistyö osaksi Lohjan kaupungin rakenteita sekä 

luoda sähköinen työkirja alueellisen yhteistoiminnan tueksi. 

 

Menetelmien valintaan vaikutti se, että Me-säätiön hankkeiden kokeiluissa apuna ja työkaluna 

käytetään Hyvän mitta –vaikuttavuusketjua. Täten opinnäytetyössäni on käytetty samaa me-

netelmää alueellisen yhteistoiminnan mallintamiseksi ja sähköisen työkirjan luomiseksi hyö-

dyntäen alueellisia yhteistyöverkostoja, erityisesti Toimijatreffejä. Verkostoissa työskentelys-

sä on toteutettu lisäksi itsearviointia ja soveltaen osallistavaa arviointia.  

 

Osallistavan arvioinnin soveltamiseen vaikutti sen prosessimaisuus sekä hyödynnettävyys Toi-

mijatreffit –verkostossa. Toimijatreffeillä syntyneitä ideoita ja kehittämisehdotuksia on viety 

eteenpäin keskeisille toimijoille kaupungin ja Kansalaistoiminnan keskuksen sisällä. Komment-

tien ja työstön jälkeen teemat ovat palautuneet Toimijatreffeille esiteltäviksi, arvioitaviksi ja 

jatkotyöstettäviksi. 

Uudenlainen toiminta sekä käyttäytyminen toteutuvat kokeilujen kautta. Oppiminen pitää 

sisällään myös epäonnistumisten ja negatiivisten asioiden käsittelyn. Kokeilujen kautta on 

mahdollista innostaa ja herättää ihmisten uteliaisuutta sekä energiatasoa. Ongelmakeskeisen 

ajattelun haasteena on jumiutua siihen, että ongelmaan on vain yksi ratkaisu. Sen sijaan, jos 

keskitytään pohtimaan erilaisia pulmia, avautuu usein erilaisia vaihtoehtoja etenemiselle. 

(Tiililä 2016, 102-103.) 

Tiedonkeruu itsessään ei ole arviointia vaan se on toiminnan, tulosten, vaikutusten ja vaikut-

tavuuden avaamista. Arvioinnin kautta tuodaan merkitys saadulle informaatiolle, mikä tuottaa 

siitä tietoa. Projekteissa tavoitteet ohjaavat toimintaa, jolloin erityisesti niiden toteutumisen 

arviointi on merkittävää. Lähtökohtana arvioinnille on kuvata arviointiasetelman avulla sitä, 

mitä arvioidaan ja miten. (Suopajärvi 2013, 9.) 

Kehittäjän ominaisuuksina voidaan pitää kykyä visioida, ennakoida ja nähdä kokonaisuuksia, 

joita ei ole vielä nähty tai viety toimeen. Kokeileminen ja halu parantaa ja kehittää kehittä-

miskohteita ovat luovuuden ydintä. Kehittäjät pohtivat esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 
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Miten asiat voisi tehdä helpommin? Miten monimutkaisia asioita voisi yksinkertaistaa? Mihin 

kaikkeen kehitettävä asia kokonaisuuden kannalta vaikuttaa? (Villanen & Huhtala 2017, 49, 

53, 57.) 

Jatkuva perehtyminen uusiin asioihin ja uuden oppiminen ovat kehittämisen keskiössä. Syner-

gian löytäminen ja sen rakentaminen mahdollistavat kehityksen ja uusien innovaatioiden syn-

tymisen. Kehittäminen edellyttää etenkin konseptuaalista ajattelua, jossa pystyy näkemään 

vaikutuksen koko konseptin keskittymättä vain erillisiin yksityiskohtiin. (Villanen & Huhtala 

2017, 155.) 

5.1 Tavoitteet 

Opinnäytetyön tavoitteina on osana Me-koulu –hanketta tapahtuvaa alueellisen yhteistoimin-

nan kehittämistä luoda 1) mallinnus alueellisen yhteistyöverkoston sisältymisestä Lohjan kau-

pungin aluejohtamisen malliin ja 2) luoda sähköinen työkirja alueellisen yhteistoiminnan ke-

hittämisen tueksi. 

Tarve opinnäytetyön tavoitteiden toteuttamiselle nousi Toimijatreffit –verkoston työskente-

lyssä sekä Me-koulu –kehittämisen skaalautuvien mallien luomisesta Lohjan kaupungille. En-

simmäisen tavoitteen tarve esiintyi erityisesti kokemuksesta, etteivät alueella toimivat muut 

verkostot olleet tietoisia toistensa olemassa olosta tai työskentelystä. Verkostojen puheessa 

ja muistioissa käsiteltiin kuitenkin samoja teemoja liittyen huoleen alueen lasten, nuorten ja 

perheiden hyvinvoinnista sekä samankaltaisia toimenpiteitä ratkaisuksi näihin. Verkostojen 

linkittymisen koettiin mahdollistavan laajempaa ymmärrystä sekä kattavampia resursseja 

toimenpiteisiin. 

Sähköisen työkirjan tarve tukee ensimmäistä tavoitetta mahdollistamalla skaalautuvuuden 

muiden aluejohtajien alueryhmiin. Verkostot ja ryhmät voivat itsenäisesti kehittää yhteistoi-

mintaansa sekä arvioida omaa toimintaansa. Toimijatreffien kokemusten pohjalta ilmeni tar-

ve yhteistyötä ja –toimintaa ohjaavalle taholle tai työvälineelle. Kaupungin resurssien ja va-

paaehtoisuuteen liittyvien erityispiirteiden, kuten vaihtelevan sitoutumisen vuoksi, sähköinen 

työkirja tarjoaa kustannustehokkaan ja ajasta sekä paikasta riippumattoman välineen verkos-

tojen yhteistoiminnan kehittämisen tueksi.  

5.2 Arviointitutkimus 

 

Arvioinnin luotettavuuden kannalta on arvioinnin oltava systemaattista ja avointa. Vaihtoeh-

toiset tulkintamahdollisuudet on syytä tuoda esille epäonnistumisten lisäksi. Arvioinnin kan-

nalta nämä ovat merkityksellisiä tietoja kehittämisen näkökulmasta. Lyhyesti arviointi on 

tiedon levittämistä ja se on käytännönläheistä tiedon kokoamista ja analysointia. (Suopajärvi 

2013, 10.) 
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Toimintaa kehitystyössä voidaan tarkastella tavoitteen, tuotoksen, tuloksen ja vaikuttavuuden 

kautta. Tuotos on jotain konkreettista, mitä tavoitteiden mukaisesta työskentelystä on saatu 

aikaan. Tuotos voi olla esimerkiksi opas tai koulutus. Tulokset kuvaavat määrällistä suoritus-

ta, jota voidaan mitata. Vaikutus kuvaa sitä muutosta, mitä toimenpiteillä on saatu aikaan ja 

vaikuttavuus on pitkän aikavälin pitkäkestoisia ja pysyviä vaikutuksia ympäristössä ja yhtei-

söissä. (Suopajärvi 2013, 11-12.) 

 

Arviointia voi suorittaa ulkoisen arvioinnin tai sisäisen eli itsearvioinnin kautta. Ulkoinen arvi-

ointi on usein toteutettu jonkin ulkopuolisen tahon toimesta, kun taas itsearviointi suorite-

taan toiminnassa mukana olevien arvioksi omasta toiminnasta. Keskeisessä asemassa itsearvi-

oinnissa on toimijan osallisuus ja siihen liittyy vahvasti oppimisen ja kehittämisen näkökul-

mat. Itsearviointi vaatii vuorovaikutustaitoja ja reflektiivisyyttä. Arvioinnissa tulee tunnistaa 

mahdolliset ihmisten väliset suhteet ja niiden vaikutukset arvioinnin tuloksiin. (Suopajärvi 

2013, 17-19.) 

 

Itsearvioinnissa voi käyttää hyödykseen monenlaisia tiedonkeruutapoja. Keskeistä on, että 

tiedon kerääminen on suunnitelmallista ja systemaattista. Yhtenä itsearvioinnin tiedonkeruu-

menetelmänä voi käyttää ryhmäkeskusteluja, joiden toteuttaminen vaatii hyvää suunnittelua, 

mutta on toteutuksessa nopeampaa kuin yksilöhaastattelujen toteuttaminen. Ryhmäkeskuste-

luiden hyvänä puolena on lisäksi uusien, jaettujen ideoiden muodostuminen. (Suopajärvi 

2013, 20, 22.) Toimijatreffeillä toteutettiin useita ryhmäkeskusteluja, joista osa oli vapaam-

pia ja osa tarkemmin suunniteltuja ja organisoituja. 

 

Projektien tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa, uusia toimintoja ja käytänteitä sekä verkos-

toja. Ominaisuuksiltaan projekteille on tyypillistä lyhytkestoisuus, mikä luo haasteita tavoit-

teiden saavuttamiselle ja erityisesti vaikutusten todentamiselle. Arvioinnin tulisi olla osana 

projektin suunnitteluvaihetta, jolloin sille olisi varmistettuna riittävät resurssit. Projektin 

loppuarviointi sen sijaan tuo esiin tavoitteiden toteutumisen sekä toiminnan tuloksellisuuden 

ja vaikuttavuuden arviointia. (Suopajärvi 2013, 23, 27.) 

 

Arvioinnin voidaan kuvata olevan väline kehittämiseen ja oppimiseen. Arvioinnin kautta voi-

daan tuoda esiin projektin tavoitteiden toteutumista, tuloksellisuutta, tuoda esiin erilaisia 

kehittämisen näkökulmia sekä tuottaa uutta tietoa. (Suopajärvi 2013, 28.) 

 

Arviointi eroaa tutkimuksesta sillä, että se on jonkin asian arvon tai ansion määrittämistä. 

Kerättyä tietoa hyödynnetään yleensä toiminnan kehittämisessä, laajentamisessa tai jopa 

lopettamisessa mutta myös vaikutusten osoittamisessa. Työntekijälle arviointi antaa työväli-

neen oppia ja kehittyä omassa työssään, mutta myös antaa perusteluja valinnoille, mitä on 

tehty. (Aalto-Kallio ym. 2009, 9.) 



 40 
 

 

 

Arvioinnin pohjana on ymmärrys arvioinnin kohteesta ja sen suhteesta asetettuihin yksilölli-

siin, yhteisöllisiin ja yhteiskunnallisiin odotuksiin. Arvioinnissa tarvitaan käsite- ja teoriatietoa 

arvioitavasta kohteesta ja sen tulisi olla osana toteutusta alusta alkaen. Arvioinnilla ei saada 

aikaan tuloksia, vaan ne syntyvät arvioinnin kohteena olevassa työskentelyssä. Arvioinnilla 

voidaan osoittaa toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus sekä vastata kysymykseen käyte-

täänkö olemassa olevia resursseja parhaalla mahdollisella tavalla. (Aalto-Kallio ym. 2009, 9.)  

Ennen arvioinnin aloittamista on tunnettava toimintaympäristö, jossa toimitaan ja arviointi 

toteutetaan. Terveyden edistämisen ohjelmien haasteena on, ettei tarkkaa voida osoittaa 

mitkä kaikki tekijät vaikuttavat mihinkin. Vaikka näytön osoittaminen voi olla hankalaa tai 

jopa mahdotonta, on arvioinnilla silti sijansa. Järjestelmällinen arviointitieto mahdollistaa 

perustelun työlle tuomalla näkyväksi prosesseja, tavoitteita, tuotoksia sekä vaikutuksia. (Aal-

to-Kallio ym. 2009, 14, 16.) 

 

Arvioinnissa määritellään arvo, jonka määrittämiseksi tarvitaan käsitys ja kriteeri siitä, mikä 

on arvokasta. Tutkimuksella ja arvioinnilla ovat hyvin yhtäläiset eettiset pelisäännöt. Olen-

naista on tulosten ja niistä johdettujen päätelmien avoimuus ja läpinäkyvyys. Arvioinnissa 

kuin arvioinnissa tulisi toteutua seuraavat periaatteet: totuudessa pysyminen, rehellisyys ja 

toisten kunnioittaminen. Eettisiä periaatteita ovat lisäksi mm. oikeudenmukaisuus ja vahingon 

välttäminen. (Aalto-Kallio ym. 2009, 22, 42.) 

 

Arviointiin voidaan liittää neljä erilaista lähestymistapaa, jotka ovat kokeellinen, kehitykselli-

nen, kriittinen ja konstruktiivinen lähestymistapa.  Nämä lähestymistavat hahmottavat eri 

tavoilla todellisuutta ja niihin liittyvät omalaisensa arvioinnin näkökulmat. Kokeellinen lähes-

tymistapa tarkoittaa sitä, että siihen sisältyvät tulosten ja vaikutusten arvioinnin näkökulmat. 

Todellisuus on mitattavissa olevaa. Tyypillisesti arvioija on ulkopuolinen havainnoija tai tark-

kailija. Kehityksellisessä lähestymistavassa sisältyy prosessiarvioinnin näkökulma ja jossa to-

dellisuus on kohteesta riippuen joko mitattavissa olevaa tai tulkinnallista. Arvioitsija on 

yleensä ulkopuolinen ja vaikuttaa tiedonhankintaan lähinnä esimerkiksi vertailemalla proses-

seja keskenään ja tekemällä näistä tulkintoja. Arvioitsijalla on kuitenkin aktiivinen rooli antaa 

toimenpidesuosituksia sekä ehdottamalla toiminnan parantamiseksi ideoita. Konstruktiivinen 

lähestymistapa sisältää osallistavan arvioinnin näkökulman, jossa yhtä arvioitsijan löytämää 

objektiivista totuutta ei pidetä totena. Arvioitsijan roolina onkin olla välittäjänä ja tehdä 

tulkintoja erilaisista todellisuuksista. Kriittisessä lähestymistavassa toteutetaan tapauskoh-

taista arviointia, jossa todellisuutta pidetään moninaisena. Arvioitsija on aktiivinen, arviointi 

perustuu arvioitsijan tulkintoihin. (Aalto-Kallio ym. 2009, 27.) 

 

Konstruktiivisessa arvioinnissa ollaan kiinnostuneita osallisten subjektiivisista kokemuksista ja 

mahdollisista ennakoimattomista vaikutuksista. Tyypillisesti perustana on vahvistaa osallistu-
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jien vaikutusmahdollisuuksia, ongelmanratkaisutaitoja sekä lisätä yhteistä ymmärrystä. Osal-

listavan arvioinnin tulosten hyödyntämiseksi olisi hyvä, että osallistujissa olisi ihmisiä, jotka 

voivat vaikuttaa uudistusten ja muiden toimenpiteiden edistämisessä käytäntöön. (Aalto-

Kallio ym. 2009, 33-34.) 

 

Arviointitutkimuksen teoreetikkoihin kuuluva Michael Q. Patton on esittänyt, että arviointi-

tiedon tulee olla hyödynnettävissä kaikkien arviointiin osallisten kannalta. Tätä pidetäänkin 

keskeisenä kehittämistyössä vaikuttavuusarvioinnin osalta. Arviointitutkimus voidaan jakaa 

sisäiseen ja ulkoiseen tieteelliseen arviointiin, jonka tavoitteena on tuottaa uutta tietoa. 

(Gretschel ym. 2016. 22-23.) 

 

Arviointitutkimuksessa hyödynnettiin osallistavan arvioinnin mukaista dialogiselle keskustelul-

le pohjautuvia keskusteluja. Tuloksien pohjalta kehitimme yhdessä Toimijatreffien suuntaa, 

mikä on myös pohjana sähköiselle työkirjalle.  

 

Arviointitiedon kautta voidaan tuoda esille perusteluja tehtävälle työlle, tuoda esiin prosessit, 

tavoitteet, tuotokset sekä vaikuttavuus. Organisaatioilla on tänä päivänä lähes poikkeuksetta 

tavoitteena tuottaa säästöjä, joista osa myös asettuu asiakkaiden edun edelle. Osallistavan ja 

valtaistavan arvioinnin avulla on mahdollista ottaa huomioon ihmisiä koskevat erilaiset sosiaa-

liset ilmiöt sekä ympäristöt, joissa he toimivat ja tarkastella niitä organisaatioiden käytäntei-

den kautta. (Kivipelto 2008, 9.) 

5.3 Osallistava arviointi 

 

Osallistavan arvioinnin tunnuspiirteenä on, että tuodaan selkeästi esille ne tahot, joiden usko-

taan arviointitiedosta ja arvioinnista hyötyvän. Tarkoituksena on tuoda esiin niitä toimintata-

poja ja –malleja, joiden myötä arvioitavaa toimintaa kehitetään. Tutkimuksellinen ote arvi-

oinnissa luo tiedolle luotettavuutta sekä merkityksellisyyttä myös muiden näkökulmasta. (Ki-

vipelto 2008, 12-13.) 

 

Osallistavassa arvioinnissa on relativistinen tiedonkäsitys eli siinä kiinnostaa toimijoiden sub-

jektiivisten kokemusten kautta saatava tieto. Huomiota kiinnitetään toiminnan kokonaisuu-

teen siten, että tavoitteita ja toimenpiteitä voidaan tarkentaa ja muokata prosessin aikana 

arvioinnin kautta saadun tiedon mukaisesti. Arvioinnin suunnittelussa sekä toteutuksessa ovat 

mukana ne osapuolet, joita koskevia asioita tutkitaan ja kehitetään. Osallistavassa arvioinnis-

sa keskitytään toimintaan kokonaisuutena ja lopullisten tulosten lisäksi huomiota kiinnitetään 

lisäksi arviointiin prosessina. (Kivipelto 2008, 16.) 

 

Arviointitutkimusta voidaan hyödyntää erilaisten käyttötarkoituksen mukaisesti esimerkiksi, 

kun halutaan lisätä eri osapuolten keskinäistä ymmärrystä, ohjelman tai organisaation kehit-
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tymisen tueksi tai osallistujien sitoutumisen, osallisuuden ja oikeuksien lisäämiseksi. Niin 

osallistavan kuin valtaistavankaan arvioinnin tavoitteena ei ole ainoastaan arviointi, vaan 

osallistujille pyritään myös tuottamaan esimerkiksi valtaistumisen kokemusta. (Kivipelto 2008, 

17.) 

 

Perustelujen ja tarpeiden kerääminen niiltä toimijoilta, joiden toimintaa arviointi koskee, on 

keskeinen osa osallistavaa ja valtaistavaa arviointia. Osallistavan arvioinnin keinoin pyritään 

oppimaan yhdessä ja luomaan yhteinen näkemys arvioitavista asioista. Arviointi ei ole ainoas-

taan tiedon keräämistä vaan osallistavan arvioinnin tavoitteena on tietojen perusteella luoda 

yhteinen käsitys ja kanta niihin asioihin, joita halutaan muuttaa tai kehittää. (Kivipelto 2008, 

21, 26.) 

 

Pääperiaatteena osallistavalla arvioinnille on, että siinä käytetään toimijoita osallistavia me-

netelmiä ja he myös ovat arvioinnissa mukana. Osallistamista voidaan perustella sillä, että se 

tukee demokratiaa, tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja edistää osallistuvien elämää. Ajatuk-

sena on, että ihmiset ovat itse tutkimassa ja arvioimassa heitä koskevia asioita. Tämän ajatel-

laan myös vahvistavan ihmisten omaa halua tehdä tarvittavia muutoksia ja kehittämistoimen-

piteitä. (Kivipelto 2008, 24.) 
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Kuvio 1: Esimerkki osallistavan arvioinnin prosessista (Kivipelto 2008, 25.) 

 

Kuviossa 1 kuvataan esimerkkiä osallistavan arvioinnin prosessista, jota on sovellettu Toimija-

treffien kehittämisen ja erityisesti sähköisen työkirjan kehittämisen osilta. Toimijoilta saatuja 

tietoja on hyödynnetty työkirjan luomisessa ja kehittämisessä toimivaksi kokonaisuudeksi 

toimijoiden itsensä ja ulkopuolisten toimijoiden käyttöön. 

 

Osallistavassa arvioinnissa ei vaikuttavuuden arviointiin kiinnitetä ainoastaan huomiota toi-

minnan lopputuloksia tarkasteltaessa vaan erityisesti sen kautta, miten on toimittu ja minkä-
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laisia valintoja on tehty. Osallistavaa vaikuttavuutta tarkasteltaessa arvioinnin kautta on 

mahdollista, että toimijoiden osallistumismahdollisuudet parantuvat, tapahtuu aktivoitumista 

ja kokemus mahdollisuudesta vaikuttaa heitä koskeviin asioihin lisääntyy. Arviointitietoa tuo-

tetaan reflektiivisesti ja sitä käytetään toimintojen kehittämiseen. (Kivipelto 2008, 36.) 

 

Muutos ei ole lähtökohtaisesti hyvästä tai pahasta. Kokemus muutoksesta on sidoksissa tilan-

teeseen ja siihen vaikuttavat monet toimintaympäristön tekijät. Epäonnistuminen on mahdol-

lisuus kehittyä ja se ei automaattisesti tarkoita, että kokeilu olisi ollut huono. Onnistuminen 

ja epäonnistuminen ovat riippuvaisia monista tekijöistä, kuten ajoituksesta tai pienistäkin 

yksityiskohdista, jotka vaikuttavat lopputulokseen. Tärkeää onkin epäonnistumiseen keskitty-

misen sijasta oppia ja jatkaa eteenpäin. (Villanen & Huhtala 2017, 175.) 

 

Päädyin soveltamaan osallistavaa arviointia Toimijatreffeillä erityisesti siitä syystä, että kehi-

tystyö kohdistui ja vaikutti heitä koskeviin asioihin. Tärkeää on, että jokaisella on mahdolli-

suus osallistua ja vaikuttaa. Toimijatreffit verkostotapaamisten työskentely pyrittiin pitämään 

rentona, avoimena, dialogisena ja turvallisena kuitenkin siten, että työskentelyn fokus säilyi. 

5.4 Vaikuttavuuden arviointi 

Arvioidessa vaikuttavuutta on otettava huomioon kokonaisuus, joka pitää sisällään vaikuttami-

sen prosessin ja tämän seurauksen eli vaikutuksen. Vaikuttavuutta arvioidessa keskitytään 

siihen, mikä vaikuttaa mihinkin, milloin ja miten sekä mitä edellytyksiä se on vaatinut. Arvi-

ointivälineinä voidaan käyttää kyselylomakkeita, havainnointeja, haastatteluja tai tilastoja 

riippuen siitä, millaiseksi toimintoja ja malleja on muotoutunut. Arvioinnin näkökulmasta 

merkityksellistä on, ettei tarkastella vain prosessia tai tuloksia vaan molempia. (Dahler-

Larsen 2005, 5-7.) 

Saavutettaessa toimenpiteiden myötä jokin tulos prosessissa voidaan tarkastella vaikutusky-

symystä eli sitä, miltä osin saavutettu tulos on ollut toteutettujen toimenpiteiden aikaan 

saamia. Keskeistä on tarkastella olevia syy-seuraus-suhteita eli kausaliteettia. Erilaiset vaiku-

tukset voivat olla myönteisiä, kielteisiä, tahallisia tai tahattomia. Perusajatuksena on, että 

arvioitavat toimenpiteet johtavat olettamukseen tuloksista ja vaikuttavuusarvioinnin kautta 

testataan näitä olettamuksia käytännössä. (Dahler-Larsen 2005, 7-8.) 

Kausaalisuhteen tunnistaminen suoraan on kuitenkin englantilaisen filosofi Humen mukaan 

mahdotonta, minkä vuoksi tulee rakentaa malli, joka on sopivin tilanteeseen. Lisäksi tulee 

ottaa huomioon, että kysyttäessä toimijoilta näkökulmaa kausaalisuhteen olemassa ololle, 

oletetaan että heillä olisi mahdollisuus kaukaalisuhteen suoralle näkemiselle. Heidän näkö-

kulmiinsa voivat vaikuttaa seuraavat asiat: 1) kysymys voi olla johdatteleva, 2) suuri osa näh-

dyistä kausaalisuhteista ovat tiedostamattomia ja harkitsemattomia, jolloin todellisen kau-
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kaalisuhteen näkeminen on harvinaista, 3) toimijat ovat usein valmiita näkemään kaukaalisuh-

teen, jonka haluavat nähdä. (Dahler-Larsen 2005, 10-11.) 

Kaukaalisuhteiden tunnistamiseen onkin kehitetty joitain menetelmiä kuten, että syyn ja seu-

rauksen tulee aina esiintyä yhdessä, syyn on oltava ennen seurausta, teoreettisten selitysten 

liittäminen siihen, miksi syy johtaa seuraukseen tai empiirinen osoitus syyn ja seurauksen 

yhteyksistä. Vaikuttavuuden arvioinnin yhteydessä on lisäksi haasteena tunnistaa toimenpitei-

den vaikutukset muiden erilaisten muuttujien vaikutuksista. (Dahler-Larsen 2005, 11, 13.) 

Perusteltaessa projektin laajentamista erilaisiin konteksteihin, tulee perustella ne seikat, 

jotka ovat olleet tulosten kannalta ratkaisevia eli ratkaisevia moderaattoreita. Ratkaisevaa 

toimintamallien siirtämisessä on se, että ymmärretään miksi jokin tekijä vaikuttaa johonkin. 

(Dahler-Larsen 2005, 17.) 

Vaikuttavuutta arvioitaessa voidaan joko vahvistaa, hylätä tai kehittää niitä käsityksiä siitä, 

mikä saa toimenpiteet vaikuttamaan johonkin ja mitä se edellyttää. Tämän myötä voidaan 

tuoda esiin arvioinnin kautta niitä tekijöitä, joiden myötä toivottuja tavoitteita voidaan pa-

remmin saavuttaa. (Dahler-Larsen 2005, 19-20.) 

5.5 Hyvän Mitta -hanke 
 

Hyvinvoinnin edistäminen on Suomessa ollut jo pitkään usean kehittämistyön päämäärä ja sen 

vaikutuksia sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmista, on ollut vaikeaa todentaa. Hyvän 

Mitta –hankkeen lähtökohtana oli, että tarvitaan uusia työkaluja vaikutusten mittaamiseen ja 

niiden näkyväksi tekemiseen. Hankkeessa on testattu ja kokeiltu käytännössä erilaisia tapoja 

ymmärtää, todentaa ja mitata toimintojen vaikutuksia. (Hyvän Mitta 2016, 3.) 

 

Niin Me-säätiön kuin ARVO:nkin strategioissa oli nähtävillä, että kriittinen toiminnan kehittä-

misen tekijä on yhteiskunnallisten vaikutusten todentaminen. Samaan aikaan Sitralla oli 

käynnistynyt oma toiminta vaikuttavuuden mittaamisen tueksi -  vaikuttavuusinvestoinnin 

avainalue. Me-säätiön ja ARVO:n toimesta kutsuttiin yhteen merkittävät yhteiskunnallista 

hyvinvointia edistävät tahot: RAY, Veikkaus, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Sitra. Näin 

tunnistettiin yhteinen vaikuttavuuden arvioinnin kehittämisen, mittaamisen ja niihin yhteis-

ten työkalujen luomisen tarve. (Hyvän Mitta 2016, 3.) 

 

Hyvän Mitta –hanke syntyi tarpeeseen auttaa toimijoita tekemään hyvää oikein ja todistetusti. 

Hanke käynnistyi toden teolla huhtikuussa 2016 ja sillä haluttiin tuottaa parhaita keinoja yh-

teiskunnallisten vaikutusten todentamiseen laadullisin ja taloudellisin mittarein eri sidosryh-

mien näkökulmista. Hankkeessa testattiin malleja ja menetelmiä erilaisissa yhteiskunnallisissa 

vaikuttavuuden osa-alueissa keräten esimerkkejä ja tietoa yritysten, järjestöjen ja sidosryh-
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mien päätöksenteon tueksi vaikuttavuuden, operatiivisen tehokkuuden ja rahoitusvalmiuden 

osille. (Hyvän Mitta 2016, 3.) 

 

Hyvän Mitta ei ole ollut tutkimushanke, vaikka akateemisen tutkimuksen huomioiminen on 

ollutkin merkittävässä osassa hanketta. Käytännön esimerkit ovat tärkeitä jatkokehittämisen 

kannalta niin toimijoille itselleen, muille toimijoille, sidosryhmille että rahoittajillekin. Kai-

ken lisäksi samalla kehitetään Suomeen yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnin osaamista. 

(Hyvän Mitta 2016, 3.) 

 

Kokeilujen kautta saatujen toimintojen tulosten mittaaminen sekä niiden esiin tuominen ovat 

vaikuttavuuden arviointia. Pyrkimyksenä on usein saada aikaan myönteisiä muutoksia ihmisten 

elämässä, mutta vain kestävät muutokset näkyvät vaikutuksina laajemmin ihmisten lähipiiris-

sä, kunnissa ja koko yhteiskunnassa. (Pyykönen ym. 2016, 3.) 

 

Hyvän mitta –hankkeessa vaikutusprosessi on seitsemän osainen: tarve, visio, tavoite, resurs-

sit, toimenpiteet, tulokset ja vaikuttavuus. Tätä kokonaisuutta kutsutaan vaikuttavuusketjuk-

si. Vaikuttavuusketju antaa välineitä kokonaisuuden hahmottamiseen ja tämän vuoksi on tär-

keää, että jokaista kohtaa on syvällisesti pohdittu ja niihin on palattu kokeilujen aikana. Vai-

kuttavuustiedon kokoaminen vaatii huolellista kysymyksenasettelua ja riittävästi huolellisuut-

ta ja aikaa. Arviointiprosesseissa korostui saatavilla olevan data-analytiikan hyödyntämisen 

tärkeys. (Pyykkönen ym. 2016, 3.) 

5.6 Hyvän Mitta –vaikuttavuusketju 

Hyvän Mitta –vaikuttavuusketju on työkalu yhteiskunnallisen vaikuttavuuden johtamiseen sekä 

kehittämisen ja arvioinnin väline. Keskeistä on jatkuva kehittäminen, kokeilut sekä epäonnis-

tumiset. (Hyvän Mitta 2019.) 

Hyvän Mitta –vaikuttavuusketjuun liitettyjen erilaisten, tavoitetta tukevien mittareiden kaut-

ta voidaan tuoda muutosta näkyväksi. Sopivien mittareiden valinta tulee tehdä vaikuttavuus-

ketjun tavoitteiden mukaisesti. Toiminnan vertailun ja luotettavuuden kannalta on hyvä hyö-

dyntää olemassa olevia ja testattuja mittareita. (Hyvän Mitta a.) 

Muutoksen ja pysyvyyden todentamisessa voi hyödyntää alku- ja loppukartoitusta tai tietyn 

väliajoin toteutettuja kyselyjä tai haastatteluja. Mahdollista on myös seurata tiettyä kohde-

ryhmää rekisteriaineistoista, kuten esimerkiksi tulo- ja etuustiedoista tai kuntien omista tilas-

toista. Huomioitavaa on kuitenkin, ettei pienen toiminnan vaikutukset välttämättä näy tilas-

toissa. Lisäksi vertailu- ja kontrolliryhmien kautta voi varmistaa, että muutos on tapahtunut 

kehittämistoimintojen ansioista. Pysyvyyden todentamisen näkökulmasta on tärkeää huomioi-

da riittävä aika muutoksen seuraamisessa. (Hyvän Mitta a.) 



 47 
 

 

 

Kuvio 2: Hyvän Mitta –vaikuttavuusketju (Pyykkönen ym. 2016, 4) 

 

Yllä kuvatun kuvion 2 mukaisesti vaikuttavuusketju jakaantuu eri vaiheisiin. Tarve kohdassa 

tulee tunnistaa mistä yhteiskunnallisesta haasteesta on kysymys ja mistä ongelmasta ollaan 

kiinnostuneita. Analyysissa tulee arvioida, miten haaste ja ongelma vaikuttavat valittuun koh-

deryhmään. Visiossa määritetään se, mitä halutaan saavuttaa ja mitä ongelman suhteen halu-

taan pitkällä aikavälillä saavuttaa. Vision tulee olla riittävän rohkea ja kauaskantoinen vain 

näin voidaan saavuttaa riittävän kunnianhimoisia tuloksia. (Pyykkönen ym. 2016, 4.) 

 

Tavoite osiossa tarkastellaan vision mahdollistavia tuloksia. Tavoitteita laadittaessa kirjataan 

näkyville se, millä aikavälillä ja mille kohderyhmälle tuloksia tulee syntyä sekä millaista muu-

tosta tavoitellaan. Resursseissa pohditaan konkreettisesti niitä tekijöitä, joilla tavoitteita ja 

sen myötä visio saavutetaan. Resurssien jälkeen pohditaan resursseilla toteutettavia käytän-

nön konkreettisia toimenpiteitä. (Pyykkönen ym. 2016, 4-5.) 

 

Tuloksissa arvioidaan mitä tuloksia tehdyistä toimenpiteistä on seurannut. Lisäksi määritel-

lään miten ja millä aikavälillä tuloksia syntyy sekä miten niitä seurataan. Viimeisenä ja ehkä 

haastavimpana kohteena tarkastellaan vaikuttavuutta. Määritellään mitä vaikutuksia tuloksien 

toteutumisesta seuraa pitkällä aikavälillä ja miten se kohdentuu määriteltyyn tarpeeseen. 

Vaikuttavuuden analysoinnista saadaan tietoa, miten valituilla toimintamalleilla on tuotettu 

inhimillistä sekä taloudellista hyötyä yhteiskunnalle. (Pyykkönen ym. 2016, 5.) 

 

Esimerkki Hyvän Mitta -vaikuttavuusketjun käytöstä Toimijatreffeillä syyskuussa 2018 otsikolla 

Alueen toimijoiden yhteistoiminta: 
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Tarve 

Mistä yhteiskunnallisesta haasteesta on kysymys? 

Kunnan riittämättömät resurssit, lasten, nuorten ja perheiden tuen tarpeen kasvu, kohtaa-

mattomuus. Yksin ei ehditä, vaan tarvitaan yhteistoimintaa. 

 

Visio 

Mitä halutaan saavuttaa? 

Alueella on toimiva rakenne ja yhteistoiminnan malli peruskoulun ja vapaa-ajan välillä. Tun-

nistetaan ja työskennellään yhdessä riskissä olevien lasten, nuorten ja perheiden kanssa.  

 

Mikä on muuttunut? 

Tiedetään ja tunnetaan toisemme, työskennellään yhdessä ilman rajoja. 

 

Tavoite 

Minkälaisia muutoksia valittujen kohderyhmien elämään tavoitellaan? 

Säännöllinen yhteydenpito ja tapaamiset toteutuvat eri toimijoiden välillä. Uusia toimijatref-

filäisiä liittyy mukaan alueen yhdistyksistä, seuroista, vapaaehtoisista ja yrittäjistä. Tiivis 

yhteistyö Virkkalan yrittäjien kanssa. Lasten, nuorten ja perheiden kohtaaminen on yhteinen 

asia kellon ajasta riippumatta. 

 

Mitä tuloksia tulee syntyä, jotta visio on mahdollinen? 

Yhteinen tavoite on selkeä ja rakenne alueelliselle yhteistyölle on toimiva ja jatkuva. 

 

Resurssit 

Millä resursseilla tavoite saavutetaan? 

Olemassa olevilla kaupungin työntekijöiden, alueen toimijoiden, Kansalaistoiminnan keskuk-

sen sekä Me-koulu –kehittäjän työpanoksilla.  

 

Mihin investointi kohdentuu? 

Yhteistoimintamallin kehittämiseen ja yhteisten tavoitteiden asettamiseen. 

 

Toimenpiteet 

Mitä toimenpiteitä resurssilla tehdään? 

Kasataan toimijoiden verkosto, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Lisätään tietoisuutta 

yhteistoiminnasta ja sen vaikutuksista alueen ja kaupungin tasoilla. Luodaan yhteistyölle ja –

toiminnalle malli. 

 

Miten ja miksi toimenpiteet johtavat muutokseen kohderyhmän elämässä? 
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Yhteistoiminnalla lisätään resurssia kohdata syrjäytymisriskissä olevia. Yhteinen asia. Oletetut 

vaikutukset johtavat riskitekijöiden vähenemiseen. Järjestetään konkreettisia yhteisiä tapah-

tumia ja toimintoja. 

 

Tulokset 

Mitä tuloksia toimenpiteistä on seurannut? 

Syrjäytymisen riskitekijät tunnistetaan ja niihin puututaan katkeamattomasti koulu- ja vapaa-

ajalla. Resurssia kohtaamiseen on enemmän ja yhteiset toimintatavat ovat toimivia ja selkei-

tä. 

 

Vaikuttavuus 

Pitkällä aikavälillä odotetaan muutoksia näkyvän esimerkiksi 5.-6. –luokkalaisten terveyskyse-

lyissä sekä kouluterveyskyselyissä hyvinvointia mittaavissa kysymyksissä. 

 

 

Kuvio 3: Hyvän mitta –vaikuttavuusketjukehä (Hyvän Mitta, b.) 

 

Kuviossa 3 vaikuttavuusketju kuvataan jatkuvana prosessina, jossa aiemmista toimenpiteistä, 

tuloksista ja vaikuttavuudesta saatujen kokemusten, ideoiden ja parannusten myötä, voidaan 

kehittämistoimintaa kohdentaa uudelleen.  

6 Kehittämistoiminnan prosessi 

Opinnäytetyön toimintaympäristönä on ollut koulualue, joka koostuu yläkoulusta ja viidestä 

alakoulusta. Koulu toimintaympäristönä on erityinen, samaan aikaan haastava ja palkitseva. 

Me-koulu Lohja kehittämistyössä ei ole toimintoja rajattu ainoastaan koulupäivän sisäisinä 
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vaan on haluttu kattaa kokonaisuus lapsen ja nuoren kasvuyhteisöistä, johon liittyvät koulun 

lisäksi koti ja vapaa-aika.  

Alueellisen yhteistyön kehittäminen liittyy vapaa-aikaan ja siinä tulee huomioida alueen tar-

peet ja erityispiirteet. Opinnäytetyö on toteutettu osana Me-koulu -hanketta ja siinä on to-

teutettu kokeiluilla kehittämistä. Ennen kokeilun aloittamista, siitä on laadittu kokeilusuunni-

telma, jossa on hyödynnetty Hyvän Mitta – vaikuttavuusketjua.  

Vaikuttavuusketjun pohjalta kartoitettiin potentiaalisia alueen eri toimijoita, erityisesti sel-

laisia, jotka olivat jo tehneet jonkinasteista yhteistyötä koulujen kanssa. Samaan aikaan ke-

rättiin avoimen kyselyn avulla niin alakouluilta kuin yläkoulultakin oppilaiden ajatuksia siitä, 

mitä koulu voisi tarjota heille koulun jälkeen. Vastauksia saatiin yhteensä noin 600, kun oppi-

laita koulualueella on noin 1000. Vastauksissa korostuivat erilaiset harrastustoiminnat, joita 

koululla voisi järjestää koulupäivän jälkeen. 

Työskentely alkoi joulukuussa 2017 ja on jatkunut Toimijatreffeillä toimijoiden valmiuksien ja 

resurssien mukaisesti. Yhdessä on toteutettu tavoitteiden mukaisia toimia vuoteen 2019 men-

nessä, mutta paljon on vielä kesken. Yhteistyön ja –toiminnan jatkuvuus vaatii jatkuvaa arvi-

ointia ja tavoitteiden tarkastelua, jotta tehdyt toimenpiteet ovat vision mukaisia. Tärkeää on 

lisäksi huomioida, että Me-koulu –kehittäjän näkemykset yhteistyön ja –toiminnan suunnista 

eivät ole toimijoista lähteviä, jolloin kehittäjän tulee sietää hitautta ja keskeneräisyyttä ja 

jatkaa kannustamista ja toimijoista lähtevän toiminnan mahdollistamista. 

Opinnäytetyön tavoitteiksi muodostuivat alueellisen yhteistyön mallintaminen osaksi kaupun-

gin aluejohtamista sekä sähköisen työkirjan luominen alueellisen yhteistoiminnan tueksi Loh-

jan kaupungille sekä Kansalaistoiminnan keskukselle. Työkirja tulee olemaan ilmainen ja saa-

taville myös muille kiinnostuneille.  

Opinnäytetyön menetelminä on käytetty Hyvän Mitta –vaikuttavuusketjua, itsearviointia sekä 

soveltaen osallistavaa arviointia. Mallin kehittämistä sekä työkirjan muotoutumista on käyty 

yhdessä läpi niin alueellisten toimijoiden kuin kaupungin ja Kansalaistoiminnan keskuksen 

työntekijöidenkin kanssa.  

Kehittäjäyhteisönä opinnäytetyön tavoitteille toimi alueellinen yhteistyöverkosto Toimijatref-

fit sekä Lohjan kaupungin aluejohtamisen alueryhmä, aluejohtaja, nuorisotyöntekijät sekä 

Kansalaistoiminnan keskuksen edustus. Erityisesti Toimijatreffien muotoutuminen yhteistyö-

verkostoksi ja toiminnan vakiinnuttaminen sekä mallintaminen osaksi Lohjan kaupungin alue-

johtamista ovat olleet keskeisinä oppeina, inspiraationa ja palautteen antajana. Esimerkkinä 

alueellisen yhteistyön muodostumisesta, kuvaan Toimijatreffien kehittämisprosessia osana 

opinnäytetyötä. 
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Lisäksi tarkastelen aluejohtamista ja yhteistyöverkostojen, kaupungin toimijoiden alueryh-

män, Toimijatreffien ja vanhempainyhdistysten yhteistyöverkosto me-vanhempien linkittymis-

tä osaksi aluejohtamisen verkostotyötä.  

Opinnäytetyön osalta kehittämistyön vaiheet ovat sisältäneet pitkäjänteistä työskentelyä, 

arviointia, havainnointia ja yhteenvetoa eri ammattilaisten ja verkostojen kanssa. Opinnäyte-

työssä on kehittynyt malli aluejohtamisen verkostotyölle sekä sähköinen työkirja alueellisen 

yhteistoiminnan tueksi osana Me-koulu hankeen tavoitteita. 

Alla olevassa kuviossa 4 on kuvattuna opinnäytetyöhön liittyviä vaiheita vuosien 2017-2019 

ajalta osana alueellisen Toimijatreffit verkostotyön kehittämistä.  

 

Kuvio 4: Kehittämistyön vaiheet 
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6.1 Toimijatreffit – alueellinen yhteistyöverkosto 

Toimijatreffit aloittivat toimintansa joulukuussa 2017 osana Me-koulu –kehittämistä. Me-koulu 

–kehittämisessä teimme luokittelua syrjäytymisen uhkaan johtavista tekijöistä ja samaan ai-

kaan Me-säätiö tuotti laajaa datamateriaalia syrjäytymisen dynamiikasta. Kehittämisen ja 

kokeilujen kautta syrjäytymisen uhkiin luotiin suojaavia tekijöitä, joita halusimme tuoda las-

ten ja nuorten arkeen – kouluun, koteihin ja vapaa-ajalle.  

Vapaa-ajalla samat lapset ja nuoret ovat tekemisissä alueellisten palveluiden parissa ja usean 

järjestön, seuran ja yhdistyksen kohderyhmänä. Esimerkiksi kauppiaat ottivat usein kouluun 

yhteyttä, jos kouluaikana oppilaat tekivät ilkivaltaa, näpistyksiä tai muuten aiheuttivat huol-

ta. Samaan aikaan aloitettiin laajemman ja tiiviimmän yhteistyömallin, me-vanhempien, ke-

hittäminen koulualueen vanhempainyhdistysten välillä. Samat teemat ja huoli lasten ja nuor-

ten hyvinvoinnista oli esillä heidänkin tapaamisissa.  

Lohjan kaupungilla on alueelliset monialaiset alueryhmät, jotka kokoontuvat kerran kuukau-

dessa. Ryhmä koostuu pääasiassa kaupungin työntekijöistä, jotka työskentelevät lasten, nuor-

ten ja perheiden kanssa. Käsiteltävät teemat ovat olleet moninaisia, mutta niissäkin on vah-

vana ollut tahto ja halu kehittää yhteistoimintaa työntekijöiden välillä.  

Tähän tarpeeseen kutsuttiin joulukuussa 2017 kokoon yhteistyössä Lohjan kaupungin nuoriso-

työn, Kansalaistoiminnan keskuksen sekä Me-koulun toimesta Virkkalan alueen vapaaehtoisia, 

huoltajia, yrittäjiä, kaupungin työntekijöitä sekä järjestöjen, seurojen ja yhdistysten edusta-

jia. Tapaamista mainostettiin paikallisissa lehdissä sekä sosiaalisessa mediassa. Paikalle saa-

pui toistakymmentä innokasta vapaaehtoista ja eri organisaatioiden edustajia. Toimijatreffit –

mallin, yhteistyön ja –toiminnan kokeilut loivat merkityksen ja alustan opinnäytetyön tavoit-

teiden toteuttamiselle. Yhteistyöverkostoa ja aktiivisia vapaaehtoisia sekä työntekijöistä osal-

listettiin opinnäytetyön tavoitteiden ja tuotosten etenemiseen ja arviointiin.  

Tapaamisten kesto on aina kaksi tuntia ja rakenne kulkee seuraavanlaisesti: tervetulotoivo-

tus, esittäytyminen ja kahvit, paikallisen toimijan toiminnan esittely ja mahdollisiin tiloihin 

tutustuminen sekä työskentelyvaihe. Tapaamisissa on tarkoitus aina työskennellä yhdessä 

niiden asioiden parissa, jotka ovat nousseet alueelta, toimijoilta tai aiemmista ryhmätyösken-

telyistä. Työskentelymenetelminä ovat olleet Learning cafe eli työskentely pienryhmissä ja 

koko ryhmän kanssa yhteenvedon tekeminen sekä toimijoiden kirjalliset palautteet. Lisäksi 

työskentelyssä on huomioitu ajatuksia ja mielipiteitä käydyistä keskusteluista. Näistä työsken-

telyistä on kirjattu koonnit, jotka on jaettu osallistujille sekä ovat osana Me-koulu –

kehittämisen raportointia.  

Toimijatreffit järjestettiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2017. Paikalle oli kutsuttu Wilman 

kautta huoltajia ja lisäksi oli jaettu julisteita asuinalueelle, mainostettu paikallisissa Face-
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book –ryhmissä sekä kutsuttu henkilökohtaisesti jo tunnettuja aktiivisia toimijoita mukaan. 

Tapaamisessa tutustuttiin toisiimme, esiteltiin alueellista nuorisotyötä sekä työskentelimme 

ryhmissä pohtien millainen olisi unelmien Virkkala. Ensimmäisen tapaamisen työskentelyn 

pohjalta kokosimme yhteen ryhmien mielestä tärkeimmät teemat. Sovimme käytänteistä ja 

siitä, että kokoonnumme eri toimijoiden luona neljä kertaa vuodessa.  

Tapaamisen työskentely toteutettiin pienryhmiin jakautuen ja pohtien, millainen Unelmien 

Virkkala olisi. Ideat esiteltiin toisille ja niitä kommentointiin. Ryhmät valitsivat ideoistaan 

kolme parasta ideaa, joista koottiin pohjaa Toimijatreffien tavoitteille. Tapaaminen toteutet-

tiin yhteistyössä Kansalaistoiminnan keskuksen sekä alueellisen nuorisotyön kanssa, mutta 

päävastuu illan kulusta oli Me-koulu –kehittäjällä. Alla koontia Unelmien Virkkalasta: 

 Loma-aikojen tekemistä lapsille 

 Toimijoiden yhteiset tapahtumat, kuten talvi- ja kesärieha. Herätetään Virkkala 

eloon! 

 Harrastustoimintojen esittely- ja tutustumisillat tai joku isompi yhteinen tapahtuma 

 Yhdistysten, järjestöjen yms. yhteistyö koulun kanssa: kerhot- ja harrastustoiminnot 

varsinaisten oppituntien päätteeksi 

 Tiivis kyläyhteisö: Koko kylä kasvattaa 

 Sähköinen vapaaehtoisten ”tori” kaupungin nettisivuille tai järjestöpalstalle sekä 

Virkkalan omalle mainostaululle. Vapaaehtoistyöhön osallistumisen tulee olla helppoa 

 Tyhjien tilojen käyttö ja hyödyntäminen: esimerkiksi koulut, muut julkiset rakennuk-

set. Omalla kylällä mahdollisuuksia toimintaan, jolloin nuorten ei tarvitse lähteä 

muualle 

(Toimijatreffit -verkostotapaamisen tavoitetyöskentelyn koonti, 11.12.2017) 

Ideoinneissa korostuu havaintojeni mukaan yhdessä tekemisen halu ja me-henki. Lisäksi löytyi 

yhteys oppilaille tehdyn kyselyn sekä toimijatreffiläisten työskentelystä nousseista teemoista. 

Myös ylpeys omasta asuinalueesta oli vahvasti läsnä. Tapaamisessa tiedusteltiin, onko toimin-

tamallille tarvetta ja osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että Toimijatreffit –malli tarjoaa 

luonnollisen alustan toisiin tutustumiselle ja yhteisille toiminnoille. Sovimme, että Toimija-

treffit kokoontuvat neljä kertaa vuodessa, maanantaisin ja aina pidetään kiinni kahden tunnin 

tapaamisista.  
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Seuraava Toimijatreffit järjestettiin helmikuussa 2018 ja esittelyvuorossa oli Kansalaistoimin-

nan keskus. Tapaamisessa laadimme Toimijatreffien toiminnalle vision ja tavoitteen unelmien 

Virkkala työskentelyn pohjalta. Visiona on Koko kylä kasvattaa ja tavoitteina 1) toisiin toimi-

joihin ja heidän toimintoihinsa tutustuminen, 2) alueellisten yhteisten toimintojen toteut-

taminen, josta ensimmäisenä päätettiin toteuttaa yhdessä koululaisten loma-ajalle toimin-

taa ja 3) onnistumisten jakaminen Lohjan kaupungin sisällä muille alueille. Tavoitteen 1) 

toteutumista päätettiin vahvistaa esittelemällä Toimijatreffeillä alueellisten toimijoiden or-

ganisaatiota sekä toimintaa. Tutustumisen tärkeyttä ei voi väheksyä ja sille tulee antaa hyvin 

aikaa. Toisiin tutustuminen, vuorovaikutuksen lisääntyminen, dialogi sekä luottamus mahdol-

listavat tavoitteen 2) toteutumista.  

Toukokuussa 2018 järjestettiin kolmannet Toimijatreffit paikallisen aktiivitoimijan, Virkkalan 

VPK:n luona. Tapaamisessa kävimme läpi tavoitteen 2) mukaisia ideoita ja toimenpiteitä. 

Lisäksi Virkkalan VPK palkittiin Toimijatreffit diplomilla heidän aktiivisesta ja esimerkillisestä 

panostuksesta Toimijatreffit –mallin kehittämisessä. Toimijatreffiläiset antoivat sekä suullista 

että kirjallista palautetta toiminnasta. 

Kirjallinen palaute (palautelomake liite 1) koottiin yhteen osaksi suullisesti käydyn palautteen 

muistiinpanoja ja se käytiin läpi syksyn 2018 ensimmäisessä Toimijatreffit verkostotapaami-

sessa. Kirjallista palautetta tuli neljältä eri toimijataholta: Kansalaistoiminnan keskukselta ja 

kolmelta yhdistykseltä. Lisäksi suullista palautetta antoivat tapaamisessa yrittäjäedustajat, 

kaupungin nuorisotyön edustaja sekä kolmen yhdistyksen edustajat.  

Otteita Toimijatreffien toukokuussa 2018 antamista palautteista, yhteistyön ja -toiminnan 

hyödyistä ja kehittämiskohteista. Palautteissa korostui tutustumisen merkitys toimijoiden 

välisen yhteistyön ja –toiminnan kehittymisessä. 

Olemme saaneet paljon uusia näkökulmia ja ajatuksia koskien Virkkalan alueen 

sekä oman toimintamme kehittämiseen. 

Toimijatreffit kannustaa osallistumaan ja auttaa miettimään uusia keinoja 

myös taustayhteisön aktivoimiseen. 

Hyvä mahdollisuus tutustua uusiin toimijoihin. 

Kyllä (olen kokenut Toimijatreffit hyödyllisiksi taustayhteisöni näkökulmasta), 

koska taustayhteisöni ei ole paljoa tekemisissä nuorten kanssa työskentelevien 

kanssa. 

Parasta on ollut verkostoituminen. Olemme päässeet tutustumaan uusiin toi-

mijoihin ja ideointi on ollut hyvää. 
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(Parasta on) uusiin toimijoihin tutustuminen. 

Toimijat kokivat myös, että yhdessä on mahdollista tuottaa syrjäytymiseltä suojaavia tekijöi-

tä lasten, nuorten ja perheiden arkeen. 

 (Koulu tarjoaa mahdollisuuksia lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen, 

koska) koulun kautta on helppo tavoittaa lapsia ja nuoria. 

Toiminta edistää alueellista yhteistyötä, joka tähtää oleellisimpaan (eli) syr-

jäytymisen ehkäisyyn. 

Tapahtumat innostavat nuoria mukaan harrastuksiin (, millä voimme vaikuttaa 

syrjäytymisen ehkäisyyn). 

Miten kehittää yhteistoimintaa kysymyksen vastauksissa korostuivat konkreettiset rakenteet, 

yhteiset tapahtumat sekä verkoston laajentaminen kattamaan laajemmin alueen toimijoita.  

Paljon yhteistä tekemistä, tapaamisia ja suunnittelua. Erityisenä huomiona 

markkinoinnin merkitys. 

(Voimme vahvistaa alueen toimijoiden yhteistyötä siten, että meillä olisi) joku 

tavoite -> esim. 1 x yhteinen tempaus per vuosi tai muuta vastaavaa. 

Urheiluseuroja (mukaan). 

Ruotsinkieliset harrasteasiat (tulisi huomioida). 

Yrittäjiä olisi hyvä saada enemmän mukaan. 

Miten saada tietoa siitä, mitä muualla (muissa verkostoissa) tehdään? 

Vuonna 2018 osana alueellisen yhteistoiminnan kehittämistä koulujen tueksi, päätettiin Me-

koulu –kehittämisen osana suunnitella ja toteuttaa alueelle lasten kesäpäiväleirit ja nuorten 

työelämään tutustumisen mahdollisuus kesäkuulle. Toimijatreffiläiset olivat osana suunnitte-

lua ja toteutusta. Lapsilta, nuorilta ja perheiltä sekä mukana olleilta työntekijöiltä, vapaaeh-

toisilta ja alueellisilta toimijoilta saadun kannustavan palautteen johdosta päätettiin, että 

vastaavat toiminnat järjestetään myös vuonna 2019 kesäkuussa. Toiminnan kautta toteutet-

tiin myös Toimijatreffien tavoitetta 3), sillä kesäkuussa 2019 lasten kesäpäiväleiritoiminta 

laajeni eri muodoissa koko Lohjan alueelle. 

Syksyn 2018 ensimmäiset Toimijatreffit järjestettiin syyskuussa 2018 ja esittelyvuorossa oli 

MLL Virkkalan paikallisyhdistys. Tapaamisessa käytiin yhdessä läpi kerättyä palautetta ja kes-

kityttiin Hyvän Mitta –vaikuttavuusketjuun. Yhdessä Hyvän Mitta –vaikuttavuusketjua käyttäen 
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tarkastelimme tarkemmin asetettua visiota ja tavoitteitamme. Palautteena saimme, että 

vaikuttavuusketjun käyttö tuntui raskaalta, mutta se myös selkeytti ja ryhdisti toimintaa. 

Erityisen tärkeänä pidettiin yhdessä käytyjä keskusteluja. Osana vaikuttavuusketjutyöskente-

lyä ideoitiin yhdessä työvälinettä alueellisen yhteistoiminnan skaalaamisen tueksi. Arvioimme 

niitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet Toimijatreffit –verkoston syntymiseen ja mitkä tekijät 

ovat edistäneet toimintaa.  

Joulukuussa 2018 oli vuoden viimeiset Toimijatreffit, jossa partiolippukunta Virkkalan Tulen-

tekijät ry esitteli omaa toimintaansa. Paikalla oli myös ensimmäistä kertaa Lohjan kaupungin 

Virkkalan alueen aluejohtaja ja varajohtaja. Tapaamisessa keskityimme työskentelemään 

kaikkia puhututtavan teeman, lasten ja nuorten harrastusten mahdollistamisen ympärillä. 

Tapaamisessa syntyi konkreettisia asioita esimerkiksi se, ettei samalle ikäryhmälle järjestetä 

toimintaa samana päivänä eri toimijoiden puolesta. Opinnäytetyön kannalta kävimme yhdessä 

läpi aiempaa Hyvän Mitta –vaikuttavuusketjutyöskentelyä sekä pohdimme ryhmissä, miten 

yhteisten asioiden kanssa toimivat verkostot voisivat olla enemmän vuorovaikutuksessa ja 

tietoisia toistensa toiminnasta.  

Ratkaisuiksi esitettiin, että eri ryhmien edustajat osallistuisivat muiden ryhmien tapaamisiin 

ja aluejohtaja ottaa vastuun tiedon siirtymisestä eri ryhmien välille. Aluejohtaja osallistuu 

vastaisuudessa Toimijatreffeille, mutta ei ole vastuussa niiden toteutuksesta. Keskusteluiden 

ja kokemusten pohjalta päädyimme yhdessä aluejohtajien, Me-koulu –kehittäjän ja nuoristyön 

edustajan kanssa mallintamaan yhteistyötä verkostojen välille. Tavoitteena on, että halutes-

saan Lohjan muut alueryhmät voivat soveltaa mallia omalle alueelleen toimivaksi kokonaisuu-

deksi.  

 

Toimijatreffien jatkuvuuden ja tiedon jakamisen kannalta tuli tarpeelliseksi liittää yhteistyö-

verkostomalli osaksi kaupungin olemassa olevia verkostorakenteita. Ensimmäinen mallinnus 

toteutettiin Toimijatreffien ja kaupungin aluejohtajan sekä nuoriso-ohjaajan kanssa yhdessä. 

Mallia esiteltiin Toimijatreffeillä helmikuussa 2019. Palautteiden pohjalta malliin sisällytettiin 

vanhempainyhdistysten yhteistyöverkosto me-vanhemmat. Suurimmaksi haasteeksi koettiin 

tiedon siirtyminen eri verkostojen välillä. 

Ratkaisuksi tähän esitettiin aluejohtamisen osalta, että heidän edustuksensa olisi mukana 

tapaamisissa. Lisäksi yhteistyötä me-vanhempien kanssa päätettiin tiivistää ja toiveena on, 

että heiltä on aina edustus paikalla Toimijatreffeillä. Näin ollen tieto tulevista yhteistoimin-

nan mahdollisuuksista, tapahtumista, ajankohtaisista ilmiöistä ja työskentelystä kulkee eri 

verkostojen välillä.  

Opinnäytetyön tavoitteet 1) mallintaa yhteistoimintaa osaksi Lohjan aluejohtamista sekä 2) 

luoda sähköinen työkirja yhteistoiminnan tueksi ovat myös olleet osana Toimijatreffit verkos-
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totapaamisten sisältöjä. Toimijatreffit -malli on sisällytetty osaksi opinnäytetyössä luotua 

mallia Lohjan kaupungin alueryhmän ja me-vanhemmat –mallin kanssa. Kaikki toimivat ver-

kostot ovat sidoksissa aluejohtamiseen. Alueellisen yhteistoiminnan mallin tavoitteena on 

tuoda eri toimijat näkyviksi toisilleen, lisätä yhteistoimintaa lasten, nuorten ja perheiden 

asioissa sekä luoda yhteinen rakenne alueelliselle yhteistyölle, jota voidaan skaalata Lohjan 

sisällä.  

Helmikuussa 2019 järjestettiin Toimijatreffit Ristin koululla ja yritystoimintaesittelyssä oli No 

Limit yritys. Työskentelimme yhdessä teemalla yhteistoiminta alueella. Arvioimme edellistä 

kautta keskustellen ja tarkastelimme Toimijatreffien vaikutusta alueellisen yhteistoiminnan 

edistäjänä. Ensimmäinen versio sähköisestä työkirjasta laadittiin tapaamisen aikana ryhmä-

työskentelyn tuloksena. Toimijatreffiläiset koostivat yhteen niitä asioita, joita olivat pitäneet 

keskeisinä Toimijatreffien muotoutumisessa. Ryhmätöistä nousivat keskeisiksi teemoiksi 1) 

oma motivaatio osallisuudessa alueelliseen työskentelyyn, 2) yhteinen visio ja tavoitteet sekä 

3) toisiin tutustuminen. Näiden pohjalta laadittiin yhdessä Kansalaistoiminnan keskuksen 

koordinaattori Mika Lillmanin kanssa kysymyspaletti, jonka pohjalta ensimmäinen versio työ-

kirjasta sai alkunsa. 

Samalla esitimme vaihtoehtoja Toimijatreffien toteutukseen tulevaisuudessa, kun Me-koulu –

hanke päättyy. Osallistujat toivat esiin toiveen tapaamisten järjestämisestä yhteistyössä Kan-

salaistoiminnan keskuksen kanssa. 

Opinnäytetyöaikana viimeisin Toimijatreffit tapaaminen pidettiin huhtikuussa 2019. Esittely-

vuorossa oli paikallinen toimija Virkkalan Tarmo ry ja työskentelyssä keskityttiin alueellisen 

vaikuttavuustavoitteen kirkastamiseksi. Yhteistoimintaa toteutetaan lasten kesäpäiväleireillä 

ja nuorten työelämään tutustumisen osalta kesällä 2019 ja syksyn Toimijatreffien ajankohdat 

on sovittuina. Työskentely yhteisten asioiden pohjalta jatkuu ja yhteistyö aluejohtamisen alla 

kehittyy luodun mallin pohjalta.  

6.2 Aluejohtaminen 

 

Alueellinen monialainen yhteistyö on kehittynyt Lohjan kaupungissa alun alkaen MONET –

hankkeen (Monialaisen yhteistyön vaikuttavuuden arviointi nuorten työllistymistä edistävissä 

palveluissa) aikana ja jatkunut LAPE –työskentelynä (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjel-

ma) ennen muotoutumista kaupungin omaksi aluejohtamisen verkostoksi. Aluejohtajiksi valit-

tiin ensisijaisesti alueelliset työparit koulun ja varhaiskasvatuksen johtajiston edustajista. 

Kaupunki tarjoaa heille korvauksen aluejohtamisesta sekä kouluttaa aluejohtajia työhönsä. 

Aluejohtamista tehdään oman työn ohessa. 

 

Virkkalan alueen aluetyöryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa yhteen ja työryhmä pitää sisäl-

lään alueen lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia. Ryhmässä käsi-
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tellään yleisiä havaintoja, ilmiöitä ja kehitetään palveluita ja yhteistoimintaa asiakaslähtöi-

sesti. Alueellisen yhteistyön ja –toiminnan linkittyminen Lohjan kaupungin aluejohtamiseen 

vaatii johtamisen ymmärrystä myös järjestöjen ja vapaaehtoisten johtamisesta.  

 

Aluejohtajan tulee taata tiedon kulkeminen eri verkostojen välillä sekä mahdollistaa yhteisen 

vision ja tavoitteiden mukainen työskentely. Lisäksi johtajan tulee mahdollistaa ja kannustaa 

verkostoja kehittämään toimintoja yhdessä verkostojen sekä kohderyhmän eli lasten, nuorten 

ja perheiden kanssa.  

 

Kokonaisvaltaisen alueellisen ymmärryksen takaamiseksi, on kehitetty opinnäytetyössä yhdes-

sä aluejohtajan, Toimijatreffien ja alueryhmän kanssa mallia verkostoyhteistyölle. Aluejoh-

taminen sai alkunsa Lohjalla kyseisellä nimellä vuoden 2018 alussa. Siitä lähtien yhteistyö 

mallin kehittämisestä on ollut osana alueellista yhteistoimintaa. Tarkempaa luotua mallia 

kuvataan kohdassa 7.2.  

6.3 Kohti alueellisten toimijoiden yhteistoimintaa -työkirja 

Kohti alueellista yhteistoimintaa työkirjan sisältö perustuu Toimijatreffien kokemuksiin, työs-

kentelyyn ja huomioihin. Sisällön muotoutumisen jälkeen oli aika tuoda tieto sähköiseen muo-

toon. Tämän mahdollisti Verkkotaikureiden graafikko ja websuunnittelija Sami Rantanen. 

Työkirjan luominen sähköiseen muotoon aloitettiin toukokuussa 2019.  

Työkirjan edistymistä ovat arvioineet ja kehitysehdotuksia ovat antaneet kaupungin toimijoi-

den lisäksi Kansalaistoiminnan keskuksen koordinaattori, Me-koulu –kehittämisessä mukana 

olevia ammattilaisia sekä Toimijatreffit -verkoston jäseniä. Lopullisessa muodossa pyritään 

ottamaan huomioon mahdollisimman monipuolinen työkirjan käyttömahdollisuus, erityisesti 

skaalattaessa aluejohtamisen ja alueellisen yhteistoiminnan mallia muille Lohjan alueille. 

Sähköinen työkirja on Internet –sivu, joka koostuu vaiheittain etenevistä teemoista. Työkir-

jaan luodaan tunnukset, mikä mahdollistaa tietojen tallentamisen sekä koosteiden vastaanot-

tamisen ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Vaiheita on tarkoitus täyttää yksitellen, ajalli-

sesti sidottuna esimerkiksi projektivaiheisiin. Työkirjan vaiheiden vastaukset lähetetään au-

tomaattisesti rekisteröityyn sähköpostiin. Alla olevassa taulukossa 1 on kuvattuna sähköisen 

työkirjan vaiheet kysymyksineen.  

Taulukko 1: Kohti alueellisten toimijoiden yhteistoimintaa työkirjan sisältö 

 

Työkirjan vaihe Vaiheen tehtävä 
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Työkirjan etusivu Lukea sivuston taustasta ja tarkoituksesta sekä katsoa opastevideo työkirjan 
täyttämisen tueksi. 

Vaihe 1 – Minä ja 

me 

 

1. Miksi teen vapaaehtoistyötä? 

2. Mitä vapaaehtoistyö ja osallisuus toiminnassa antavat minulle? 

3. Mitkä ovat vahvuuteni ja osaamiseni, joita voin hyödyntää toiminnassa? 

4. Mitä haluan oppia? 

5. Miksi mahdollinen taustaorganisaatiomme on olemassa? 

6. Mitä ongelmaa tai ilmiötä haluamme ymmärtää paremmin? 

Vaihe 2 – Lähtöti-

lanne ja suunta 

 
1. Mitä olemme tehneet? 
2. Missä olemme onnistuneet? 

 
Verkostokartan laatiminen 

1. Mitkä ovat tärkeimmät yhteistyötahomme? 

2. Puuttuuko verkostosta jokin tärkeä taho ja miten saisimme heidät mu-

kaan? 

 
Käytännön asioiden pohtiminen: 

1. Miten kutsumme itseämme (nimi)? 

2. Kuinka usein tapaamme ja missä? 

3. Miten organisoimme tapaamiset? 
4. Miten pidämme yhteyttä? 
5. Miten uudet jäsenet voivat tulla mukaan? 

Vaihe 3 – Yhteinen 

visio ja tavoite 

 
1. Miksi on tärkeää tehdä yhteistyötä? 
2. Miten pidämme huolen, että jokaisen ajatukset ja mielipiteet tulevat 

kuulluksi ja huomioiduiksi? 
3. Kohderyhmämme on: 
4. Visiomme on: 
5. Tavoitteemme on: 

Vaihe 4 – Yhteis-

työstä yhteistoimin-

taan 

 
1. Mistä tiedämme, että toimenpiteemme ovat vision ja tavoitteiden mu-

kaisia? 

2. Millaisia seurauksia odotamme toiminnallamme olevan? 
3. Mistä aloitamme? 
4. Miten työt jaetaan? Kuka tekee ja mitä? 
5. Millainen aikataulu meillä on? 
6. Miten jaamme tietoa verkoston sisällä? Entä verkoston ulkopuolelle? 
7. Näkyvyys verkossa ja sosiaalisessa mediassa – kuinka viestimme ja tavoi-

tamme kiinnostuneita? 
8. Miten mittaamme ja arvioimme tavoitteen ja vision toteutumista? 

Vaihe 5 – Seuranta 

ja arviointi 

 
1. Mitä tapahtui toimenpiteistämme? 
2. Millaisia tuloksia saimme? 
3. Tunnistakaa toimenpiteiden syy-seuraus-suhteita: mikä aiheutti mitä-

kin? 
4. Missä muutos näkyy nyt? Entä pitkällä aikavälillä? 

Vaihe 6 – Opit ja 

jatko 

 
1. Missä onnistuimme ja mikä sitä edisti? 
2. Mitä opimme ja miten hyödynnämme oppimaamme? 
3. Miten vakiinnutamme onnistuneet kokeilumme ja toimivat käytänteet? 
4. Miten opimme ja kehitymme tulevaisuudessa? 
5. Miten ylläpidämme verkoston jäsenten hyvinvointia? 

Lopuksi Ladata diplomi ja tulostaa se. 

Kohti alueellisten toimijoiden yhteistoimintaa -työkirjan etusivulla toivotetaan käyttäjä ter-

vetulleeksi sivulle, kerrotaan työkirjan taustoista, opastetaan työkirjan käyttöön ja kuvaillaan 
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tiivistetysti eri vaiheiden sisältöjä. Etusivulla on lisäksi käyttäjille opastevideo työkirjan täyt-

tämisen tueksi. Etusivusta on luotu yksinkertainen ja selkeä kokonaisuus, jossa on tiiviisti 

kuvattu se, mistä on kyse. Tavoitteena on saada käyttäjäystävällinen kokemus sähköisen työ-

kirjan käyttöönotosta sekä ymmärrys sen sisällöstä. Palautteena eri toimijoilta sain keväällä 

2019, ettei liian raskasta työkirjaa jakseta käyttää. Tämän palautteen myötä, on työkirjasta 

pyritty kokoamaan helposti ymmärrettävä ja käytettävä kokonaisuus, joka toimii pohjana 

alueellisen yhteistyön ja –toiminnan muotoutumiselle.  

 

Ensimmäisessä vaiheessa pohditaan yksilöinä ja yhdessä, miksi olette mukana toiminnassa, 

mitä tavoitteita teillä on ja mitä koette saavanne osallisuudestanne. Lisäksi kirjataan auki 

mahdollisen taustaorganisaation olemassa olon tarkoitus ja tavoitteet. Vaiheen 1 tavoitteena 

on saada yhteinen käsitys ja ymmärrys siitä, miksi olemme osallisina, millaista osaamista 

meillä on, mitä haluamme oppia ja mihin ongelmaan tai ilmiöön haluamme yhdessä pureutua. 

Kysymykset muotoutuivat sähköiseen työkirjaan Toimijatreffeillä verkostotapaamisessa 

5.2.2018, jossa korostui toisiin ja toisten toimintoihin tutustumisen tärkeys. Erityisesti ne 

tekijät, miksi osallistujat itse olivat toimijoina edustamiensa tahojen toiminnassa tai tekivät 

vapaaehtoistyötä, koettiin merkittäviksi. Näiden jakamista yhteisesti pidettiin erityisen tär-

keänä, että ymmärrys itsestä ja toisista lisääntyivät. 

 

Seuraavaksi vaiheessa 2 arvioidaan yhteistyön ja -toiminnan nykytilaa. Jaetaan hyviä koke-

muksia ja asioita, joista olette innostuneet ja saaneet hyvää energiaa. Tavoitteena on pohtia, 

missä on aiemmin onnistuttu ja miksi. Näitä tekijöitä huomioimalla ja vahvistamalla, on mah-

dollista siirtää onnistuneita käytänteitä tuleviin projekteihin. Verkostokartan avulla tarkastel-

laan henkilökohtaisia ja ammatillisia verkostoja, joita voidaan kutsua mukaan ja joilta voi-

daan saada esimerkiksi apua, sponsorointia, osaamista tai neuvoja. Käytännön asioiden koh-

dalla tavoitteena on luoda yhteistyöverkostolle rakenteet. 

 

Vaiheen 2 kysymykset pohjautuvat kevään 2018 Toimijatreffit työskentelyn kokemuksiin. Toi-

mijoiden kartoittamisessa ja mukaan saamisessa koettiin tehokkaana tapana laatia verkosto-

karttoja, jolloin verkostojen laajuus avautui osallistujille ja oli helpompi yhdessä pohtia jat-

koa. Lisäksi henkilökohtainen kutsu mukaan toimintaan vaikutti tehokkaimmalta tavalta saada 

uusia toimijoita mukaan. Yhteistyöverkoston identifioituminen ja rakenteiden muotoutuminen 

luovat yhtenäisyyttä ja turvaa. 

 

Vaihe 3 rakentuu yhteistyön ja -toiminnan visioihin ja tavoitteisiin. Tarkoitus on laatia yhdes-

sä visio ja tavoitteet siitä, mihin yhdessä haluatte vaikuttaa ja mitä tuottaa. Muistakaa, että 

vision tulee olla rohkea ja sellainen, joka haastaa teidät toimimaan uusilla tavoilla. Tavoit-

teen tulee olla konkreettinen ja mitattavissa. Tavoitteena on luoda dialogissa yhteistyölle ja –

toiminnalle konkreettinen tavoite ja visio, jota tavoitella toimenpiteiden kautta. Yhdessä 
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toimimisessa ovat avainasemassa yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, dialogisuus ja luottamus. 

Nämä kaikki ovat nousseet toistuvasti esiin Toimijatreffit verkostotapaamisissa. Yhteisen visi-

on ja tavoitteen asettaminen pohjautuvat Hyvän Mitta –vaikuttavuusketjuun. Työkirjasta ei 

kuitenkaan haluttu liian raskasta, joten Hyvän Mitan teemoja yksinkertaistettiin. 

 

Yhteistyöstä yhteistoimintaan, vaihe 4, pitää sisällään konkreettiset yhteiset teot, jotka ovat 

yhteisten tavoitteiden ja yhteisen vision mukaisia. Hyödyntäkää eri osaamista, jota verkostos-

tanne löytyy. Tavoitteena on ennakoida niitä tekijöitä, joista voidaan päätellä, että toimenpi-

teet ovat tavoitteiden mukaisia. Lisäksi tavoitteena on kirjata näkyville projektin alku ja lop-

pu, työnjako sekä sopia tiedonkulusta sekä näkyvyydestä. Keskeisenä kohtana on sopia yhdes-

sä siitä, miten vision ja tavoitteiden toteutumista seurataan. 

 

Vaiheen 4 toimenpiteisiin, tavoitteisiin ja visioon liittyvät kysymykset pohjautuvat Hyvän Mit-

ta –vaikuttavuusketjuajatteluun. Vaikuttavuusketjua on käytetty myös Toimijatreffit verkos-

totapaamisissa yhteistoiminnan kehittämisen tukena vuosien 2017-2019 aikana. Toimijatref-

feillä esiintyi tarve toiminnan vaiheiden kirjaamiselle ja työnjaosta sopimiselle. Ilman sitä, 

moni asia unohtui. Näkyvyyden, toimijoiden kiinnittymisen ja kiinnostuneiden uusien toimijoi-

den saavuttamiseksi koettiin viestintä tärkeäksi yhteiseksi kehittämisalueeksi, johon laadittiin 

suunnitelma. 

 

Työkirjan viides vaihe sisältää arviointia ja toimenpiteiden onnistumisten tarkastelua. Arvioin-

tia tulisi tehdä säännöllisesti niin yksittäisten organisaatioiden kuin yhteistyöverkostonkin 

kanssa. Tunnistakaa muutokset, joita toimenpiteistänne on seurannut. Tavoitteena on saada 

näkyviin toimenpiteiden seuraukset ja tulokset sekä tutkia, mistä mikin johtui. Vaihe 5 kan-

nustaa toimijoita dialogisuuteen ja tunnistamaan toimenpiteiden seuraukset. Toimijatreffeillä 

on käytetty paljon aikaa keskusteluille ja ymmärryksen lisääntymiselle. 

 

Viimeisessä vaiheessa jaetaan onnistumisia ja onnistuneita toimenpiteitä verkostoille. Keskit-

tykää löytämään hyviä oppeja ja malleja, joita jakaa ja kehittää. Tavoitteena on siirtää pai-

nopiste epäonnistumisista, kehittymiseen, oppimiseen ja onnistumisten havaitsemiseen. Vah-

vistetaan me-henkeä ja tarkastellaan tulevaisuutta. Jatkuvassa kehittämisinnossa on tärkeää 

pysähtyä tarkastelemaan ja arvioimaan sitä, miten toimenpiteet ovat vaikuttaneet ympäris-

töön. Toimijatreffit tapaamisissa keskityttiin ajoittain näkemään ainoastaan esteitä toimin-

noille sekä kehittämistyölle ja epäonnistumisia, jolloin tietoisesti työskentelimme onnistumis-

ten tunnistamisen edistämiseksi. Onnistumisten ja onnistumiskokemusten jakaminen koettiin 

ryhmähenkeä vahvistavaksi ja toi intoa jatkaa toimintaa sekä sen kehittämistä. 

 

Työkirjan läpikäymisestä ja täyttämisestä loppuun asti, saavat käyttäjät ladata itselleen dip-

lomin kiitokseksi suorituksesta. Tavoitteena on kiittää ja palkita työskentelystä. Toimijatref-
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feillä on kerran vuodessa palkittu diplomilla aktiivinen toimija. Tämä kiitos on koettu tärke-

äksi ja lisännyt sitoutumista toimintaan. Samalla diplomin sijoittaminen näkyvälle paikalle, on 

antanut näkyvyyttä yhteistyöverkoston toiminnalle. 

 

Sähköinen työkirja julkaistaan opinnäytetyön valmistumisen myötä, vuoden 2019 aikana ja 

tarkoituksena on, että se liitetään osaksi Lohjan kaupungin Internet –sivuja. Työkirja on suun-

nattu kaupungin alueellisen yhteistoiminnan kehittämisen tueksi, mutta siitä on pyritty raken-

tamaan kokonaisuus, joka on hyödynnettävissä laajemminkin, esimerkiksi erilaisissa projek-

teissa.  

7 Johtopäätökset 

Alueellisen yhteistoiminnan sisältyessä olemassa oleviin muihin verkostoihin ja tiedon siirtyes-

sä näiden verkostojen välillä, voidaan sillä olevan vaikutusta lasten, nuorten ja perheiden 

palveluiden sisällölle. Yhteinen työ lisäksi tuo esiin asioita, joita ei yksittäisessä verkostossa 

välttämättä esiintyisi. Näin ollen yhteistoiminnalla voidaan olettaa olevan vaikutusta myös 

syrjäytymiskehityksen tunnistamiseen sekä suojaavien tekijöiden tuottamiseen.  

7.1 Opinnäytetyöprosessin arviointi 

Toimijatreffit kokoontuivat vuosien 2017-2019 aikana yhteensä seitsemän kertaa: 11.12.2017, 

5.2.2018, 14.5.2018, 3.9.2018, 10.12.2018, 4.2.2019 ja 15.4.2019. Tapaamisissa työskennel-

tiin opinnäytetyötavoitteiden lisäksi Toimijatreffien omien tavoitteiden ja vision mukaisesti. 

Tämän myötä olen joutunut pohtimaan rooliani tiedonkerääjänä sekä suhdetta kehitystyöhön. 

Opinnäytetyön osalta tiedonkeruuta toteutettiin soveltaen osallistavaa arviointia, Hyvän Mitta 

–vaikuttavuusketjua ryhmätyöskentelyjen, -keskustelujen ja palautteen kautta. Lisäksi on 

järjestetty tapaamisia kaupungin toimijoiden, alueellisen johtamisen, nuorisotyön ja Kansa-

laistoiminnan keskuksen kanssa. Opinnäytetyö on lisäksi ollut osana Me-koulu –

kehittämisprosessia. 

Opinnäytetyö on toteutettu osana Me-koulu –kehittämistä, mikä on mahdollistanut aikavälil-

tään lähes kahden vuoden työskentelyn. Ajallisesti alueellisen yhteistyön ja –toiminnan mallia 

sekä sähköistä työkirjaa on ollut mielekästä kehittää mutta kehittymisen on jatkuttava, että 

voidaan vastata tulevaisuuden tarpeisiin verkostoyhteistyöllä. Opinnäytetyö tarjoaa aikaan ja 

alueen erityispiirteisiin soveltuvan mallin ja työkaluja yhteistoiminnan tueksi. Opinnäytetyötä 

voi hyödyntää esimerkkinä alueellisen yhteistoiminnan järjestämisestä ja muotoutumisesta.  

Tutkimusmenetelmien valinnassa Me-säätiön käyttämä Hyvän Mitta –vaikuttavuusketjun hyö-

dyntäminen oli luonnollisesti ulkopuolelta tuleva valinta. Kehittämistyön luonteen vuoksi oli 

luontevinta keskittää opinnäytetyö arviointiin, itsearviointiin ja kehittämisympäristön vuoksi 

päädyin soveltamaan myös osallistavaa arviointi osana Toimijatreffit verkostotapaamisia. 
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Tiedonkeruumenetelmiksi valikoituivat Toimijatreffien osallistujien ja verkostojen ammatti-

laisten kanssa työskentely, keskustelut, havainnoinnit sekä palauteet. Olen päättänyt hyödyn-

tää kaikkia työskentelyn pohjalta saatuja näkökulmia ja havaintoja, joista olen tehnyt pää-

telmiä soveltuvista kehityssuunnista. Lisäksi työhöni ovat vaikuttaneet muut Me-koulu –

kehittämisen aikana saadut tarpeet, huomiot ja mielipiteet. 

Opinnäytetyön tarve on peräisin Lohjan kaupungin ja alueellisten toimijoiden puheista. Toi-

miessani kehittäjänä, on kuitenkin huomioitava opinnäytetyön toteutuksessa oletus, jonka 

mukaan työhöni kuuluu olla asiantuntija ja tehdä itsenäisiä ratkaisuja ja ehdotuksia. Olen 

toiminut ennen kehittäjänä toimimista Virkkalan alueen yhteistyöverkostoissa, joten minulla 

on ollut ymmärrys alueellisen monialaisen verkostotyön historiasta ja nykytilasta. Erityisesti 

kaupungin työntekijöiden näkökulmasta oli toivottavaa, että heille esiteltiin valmiita ehdo-

tuksia, joista kävimme keskusteluja. Työskentelyssä ovat olleet käytössä soveltaen osallista-

van arvioinnin piirteitä sekä Me-säätiön käyttämään Hyvän Mitta –vaikuttavuusketju. 

Opinnäytetyön tekijänä olen ollut tiiviinä osana alueellisia yhteistyöverkostoja, koordinoinut 

Toimijatreffejä ja sen kehittymistä. Osaltaan tämä luo opinnäytetyölle omat tunnuspiirteen-

sä, sillä olen myös tehnyt itsenäisiä ja ammatillisia arvioita ja ratkaisuja, joita olen esittänyt 

osallisille. Näiden esitysteni pohjalta on jatkettu yhteistä työskentelyä. Tämä on keskeinen 

työtapa Me-koulu –kehittäjänä toimimisessa, mutta se on syytä huomioida opinnäytetyön arvi-

oinnissa. Näiden osallisena saatujen kokemusten ja tulkintojen perusteella on asetettu opin-

näytetyön tavoitteet ja arvioitu niiden toteutumista.  

Osallisena ovat olleet toimijat, jotka kokevat kehittämistyön tärkeänä ja näkevät mahdolli-

suuksia sekä hyötyä yhteistoiminnan vahvistumisesta. Palautteista näkyy, että monella on 

ollut tahtotila lisätä yhteistyötä ja –toimintaa erityisesti alueellisten yhdistysten välillä, mut-

ta se on koettu aikaa vieväksi ja raskaaksi. Toimijatreffit –malli on ollut alusta, johon on voi-

nut helposti liittyä. Kehittämisessä näkyy toimijoiden samanhenkisyys, mikä vaikuttaa siihen, 

että kritiikkiä toimintoja ja kehittämistä kohtaan on ollut vähän. 

Osallisilta saadun tiedon olen arvioinut olevan opinnäytetyöni kannalta riittävää, vaikka on 

oletettavaa, että näkökulmia ja kehittämistä on suunnannut roolini asiantuntijana sekä kehit-

täjänä. Lisäksi prosessissa olen kokenut, että toisinaan omat tavoitteeni ovat olleet vielä liian 

kaukaisia toimijoille ja koululle organisaationa. Työntekijänä minun on täytynyt sietää hitaut-

ta ja antaa tilaa toimijoiden omille tavoitteille ja toimenpiteille. 

7.2 Tulosten arviointi 

Tulosten esittelyssä tulee tutkijan huomioida, ettei tuloksia esitetä harhaanjohtavalla tavalla 

tai kontekstissa, johon se ei kuulu. Lisäksi tuloksia tulkittaessa tulee olla näkyvillä, miten 

niihin on päädytty. (NESH 2006, 31.) 
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Opinnäytetyön tuloksina on luotu Lohjan kaupungin aluejohtamiseen yhteistoiminnan malli 

(Kuvio 5), joka sisältää alueellisen Toimijatreffit -verkoston. Opinnäytetyössä on kuvattu Toi-

mijatreffien kehittymistä ja kehittämistä, koska se on ollut tärkeä prosessi mallintamisen 

näkökulmasta ja kuvaa alueellisten toimijoiden yhteistyön ja yhteistoiminnan kehittymistä. 

 

 

Kuvio 5: Yhteistoiminnan malli 

 

Yllä kuviossa 5 on kuvattuna keväällä 2019 luotu lopullinen malli aluejohtamiseen kuuluvista 

kokonaisuuksista, joka pitää sisällään alueella toimivat eri verkostot. Luotu malli kuvaa yksin-

kertaisesti eri verkostojen välistä yhteyttä sekä niiden välisen yhteisen vision ja tavoitteiden 

asettamisen tärkeyttä. Keskeisenä teemana, joka esiintyi niin vapaaehtoisilla kuin ammatti-

laisillakin, oli tiedon kulkeminen verkostojen välillä. Tämän vuoksi tieto on kuvattu mallissa 

verkostojen keskelle, keskeisimpänä osana.  

 

Mallin syntymisessä olen hyödyntänyt omia kokemuksiani verkostoihin kuulumisesta, ymmär-

rystäni Lohjan kaupungin rakenteista sekä asiantuntijuuttani verkostoyhteistyöhön liittyen. 

Mallin valmistumisessa on lisäksi hyödynnetty aluejohtajan, nuoriso-ohjaajan sekä Toimija-

treffit verkoston kokemuksia sekä toimijoiden näkemyksiä ja mielipiteitä. Nykyinen malli on 
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hyväksytty kaikissa verkostoissa ja Me-koulu –hankkeessa. Tiedostan kuitenkin, että mallin 

tulee muovautua muutosten ja tarpeiden mukaan. Täten se on sidonnainen aikaan ja paik-

kaan, mutta kuvastaa esimerkkiä alueellisesta verkostoyhteistyöstä. 

Toisena opinnäytetyön tuloksena on kehitetty sähköinen työkirja alueellisen yhteistoiminnan 

skaalaamisen tueksi. Työkirjan kysymykset pohjautuvat vahvasti Me-koulu –hankkeen aikaisiin 

oppeihin, huomioihin sekä kokemuksiin ja työskentelyyn Toimijatreffeillä. Työkirjan kysymyk-

siä olen arvioinut itsenäisesti kehitystyön aikana ja niitä on arvioitu yhdessä osallisten kanssa. 

Työkirjasta on pyritty tekemään tarpeeksi helppokäyttöinen ja selkeä, että kuka vain ymmär-

tää sen sisällön ja voi hyödyntää sitä verkostotyön ja yhteistoiminnan kehittämisessä. Konk-

reettisen työkirjan toteutuksessa on ollut apuna alan ammattilainen, jonka osaamista käyttä-

jäystävällisyydestä ja visuaalisuudesta on hyödynnetty. 

7.3 Eettisyys 

Tutkimuksen etiikka tulee sisällyttää koko tutkimukseen alusta loppuun siten, että se huomi-

oidaan aineiston keräämisessä, raportoinnissa, julkaisemisessa sekä säilyttämisessäkin. Yleen-

sä tästä on vastuussa tutkimuksesta vastaava henkilö. Tutkimuksen etiikka on laaja kokonai-

suus, joka koskee tutkimuksen koko elinkaarta, eli niin tutkimusaineistojen keräämistä, ra-

portointia ja julkaisemista kuin säilyttämistäkin. Yleensä tutkimuksesta vastaava tutkija vas-

taa aineiston eettisestä käytöstä ja säilytyksestä. Jokainen tutkimus vaatii eettistä arviointia, 

jota tutkija joutuu pohtimaan. (von Bonsdorff ym. 2018, 1.) 

Tutkimukseen kohdistuvia eettisiä kysymyksiä pohditaan parhaimmillaan jo ennen tutkimuk-

sen aloittamista. Ennakkoarviointi pitää sisällään esimerkiksi tutkittavien tiedottamisen, tut-

kimusluvan hankinnan, aineiston käytön, säilyttämisen ja hävittämisen. Tutkittaville voidaan 

antaa tietoa tutkimuksesta suullisesti sekä kirjallisesti, mutta vastuu dokumentoinnista on 

tutkijalla. (von Bonsdorff ym. 2018, 2.) 

Tutkimuksen etiikka ei sisällä samanlaisia velvollisuuksia kuin lait. Eettiset periaatteet ovat 

tutkijan apuna tunnistettaessa merkityksellisiä tekijöitä, joita ottaa huomioon valintoja teh-

dessä. Joissain kohdin tulee kuitenkin ottaa huomioon, että eettiset periaatteet ja lait tuke-

vat toisiaan esimerkiksi tutkittavan yksityisyyden suojan suhteen. (NESH 2006, 7.) 

Tutkijan tulee avoimesti antaa tutkittaville selvä käsitys tutkimuksen tavoitteista, tarkoituk-

sesta sekä tietojen käsittelystä. Raportoinnissa voi olla haastavaa turvata tutkittavien ja or-

ganisaation yksityisyys, mutta riippuen tutkimuksen luonteesta, tulisi siihen pyrkiä. (von 

Bonsdorff ym. 2018, 2-3.) 

Pohjolan (2007) mukaan tutkimusetiikan tulee olla mukana jokaisessa tukijan tekemässä va-

linnassa, jolloin prosessin vaiheissa tehdyt valinnat ovat tietoisia ja harkittuja. Tutkimusten 

ainutlaatuisuus on seurausta juurikin tutkijan tietoisten valintojen ja päätösten tekemisestä. 
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Tutkimuksen eettisyydessä tulee hyväksyä ja ymmärtää se, että prosessi on kokonaisuudes-

saan täynnä eettisiä päätöksiä ja valintoja. Denzin (2002, 29.) mukaan sosiaalinen konteksti, 

jossa tutkimus toteutetaan, luo tutkijalle ympäristön luoda ja uudistaa moraalisia menettely-

tapoja yhdessä, dialogisesti tutkittavien kanssa. (Pekkarinen 2014, 21-22.) 

Opinnäytetyössäni eettiset kysymykset eivät suoraan kohdistu tutkittavien suojaamiseen vaan 

erityisesti kerätyn tiedon tulkitsemisen etiikkaan. Tietoa on kerätty eri verkostoilta ja erityi-

sesti kehittämisalustana on toiminut alueellinen yhteistyöverkosto Toimijatreffit, on minun 

otettava huomioon myös heitä koskevat eettiset periaatteet. Opinnäytetyön aluksi on tehty 

kirjallinen sopimus opinnäytetyön toteuttamisesta Lohjan kaupungin, Me-säätiön ja Kansalais-

toiminnan keskuksen kanssa. Opinnäytetyö toteutettiin osana Me-koulu –hanketta, jolloin olen 

joutunut pohtimaan useasti rooliani suhteessa asiantuntija, työntekijä, kehittäjä ja opinnäy-

tetyön tekijä. Olen tiedostanut oman vaikutukseni Toimijatreffien suunnan, alueellisen yh-

teistoimintamallin luomisessa sekä sähköisen työkirjan sisällön valinnoissa.  

Toukokuussa 2018 Toimijatreffeillä esittelin opinnäytetyöni aiheen sekä informoin, että Toi-

mijatreffit mallin kehittäminen ja sen opit tulevat olemaan osana opinnäytetyöni tavoitteena 

olevaa yhteistyöverkostojen mallinnusta. Opinnäytetyöstä ei voi tunnistaa yksittäisiä toimijoi-

ta tai heidän mielipiteitään. Ammattilaisten kohdalla kehittäminen on ollut avointa Me-koulu 

–kehittämisessä ja opinnäytetyö luokiteltiin osaksi sitä, jolloin tunnistettavuus ei ollut heidän 

kannaltaan merkittävää. Olen kuitenkin pyrkinyt, ettei työntekijöitäkään profiloida yksittäis-

ten vastausten tai kehittämisten kautta.  

Opinnäytetyö on Me-koulu –kehittämisen myötä julkinen ja avoin kokonaisuus. Tarkoituksena 

on tuottaa erityisesti Lohjan kaupungin sisällä hyödynnettävää materiaalia avoimesti jaetta-

vaksi.  

Olen pyrkinyt avoimuuteen eri verkostojen kanssa ja perustellut valintojani sekä muokannut 

niitä, mikäli ne ovat olleet ristiriitaisia verkostojen näkemysten ja kokemusten kanssa. Ver-

kostoissa olen tuonut esiin omat mielipiteeni ja näkökulmani painottaen, että ne ovat omiani 

eivätkä siten objektiivisia tai totuuksia. Lisäksi olen pyrkinyt tuomaan selkeästi esiin sellaisen 

tiedon, joka perustuu esimerkiksi tilastoihin ja tutkimuksiin. Esimerkiksi olemme käyneet 

verkostoissa läpi Me-säätiön kokoamaa Syrjässä ilmiötä ja sen dataa sekä Lohjan kaupungin 

alueellisia tilastoja. 

Opinnäytetyöni sisältää omaa ajatteluani sekä tulkintojani käydyistä keskusteluista, ryhmä-

töistä sekä kerätyistä palautteista. Täten eettinen valintani on kuvata opinnäytetyötä rehelli-

sesti subjektiivisena arviona, objektiivisuuden sijasta.  
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7.4 Tulevaisuus 

Lohjan kaupungille luotu malli aluejohtamisesta on uusi verkostojohtamisen muoto, joka on 

kehittynyt eri Lohjan alueilla erilaisiksi, alueen tarpeita ja resursseja vastaavaksi kokonaisuu-

deksi. Mallilla on tarkoitus aktivoida muiden alueiden aluejohtajia sisällyttämään kokonaisuu-

teen myös vapaa-ajan toimijat, yrittäjät, vapaaehtoiset sekä koulun aktiiviset huoltajat. Jat-

kokehittämisessä keskittyisin pohtimaan sitä, kuinka lapset, nuoret ja perheet olisivat vah-

vemmin osana tätä mallia aktiivisina toimijoina. Toiveeni tulevaisuudelle on, että malli kehit-

tyy ja muotoutuu alueilla niihin sopiviksi siten, että kaupungin tasolla on kuitenkin tunnistet-

tavissa yhtenäinen rakenne. 

Sähköisen työkirjan osalta olen antanut oikeudet muokkaukseen Lohjan kaupungille ja Kansa-

laistoiminnan keskukselle. Laajemman käyttäjäkokemuksen ja palautteiden myötä sitä on 

näin ollen mahdollista kehittää mahdollisia uusia tarpeita vastaavammaksi kokonaisuudeksi. 

Toiveenani on, että erilliset toimijat ymmärtävät ja kokevat yhteistyön ja –toiminnan tuoman 

hyödyn omassa toiminnassaan. 

Lyhyessä ajassa on Toimijatreffit verkosto saanut paljon aikaa ja näkyvyyttä yhteistoiminnoil-

laan. Haasteena ja tulevaisuuden kehittämiskohteena on, että toimijat ottavat itse täyden 

vastuun verkostonsa ylläpidosta ja osallisten hyvinvoinnista.  

8 Pohdinta 

Yhteiskunnallisesti on syytä tarkastella kansalaistoimintaan vaikuttavia tulevaisuuden näkymiä 

ja tunnistaa muutoksia, mahdollisuuksia ja kehittämiskohtia. Alueelliset tarpeet ja ilmiöt ovat 

erilaisia ympäri Suomen, mutta on myös trendejä, joita on nähtävillä valtakunnallisesti. 

Osaamista ja tietoa jakamalla on mahdollista yhteisesti reagoida muutoksiin, kehittää erilaisia 

malleja, työvälineitä sekä toimenpiteitä vastaamaan tunnistettuihin tarpeisiin. Osallisuutta 

vahvistamalla ja palveluita kehittämällä on mahdollista vaikuttaa yhteiskunnassa heikoimpien 

asemaan, turvaan ja tukemiseen. 

Kansalaisyhteiskunnan tulevaisuuteen Suomessa vaikuttavat useat tekniset, taloudelliset, 

yhteiskunnalliset ja kulttuuriset kehityksen suunnat, jotka tulee huomioida joko suoraan tai 

välillisesti pohtiessa tulevaisuuden näkymiä kansalaistoiminnan kentällä. Merkittävimpinä 

voidaan pitää teknologian tuomia muutoksia esimerkiksi saavutettavuuden suhteen. Teknolo-

gia liittyy vahvasti myös globalisaatioon ja sen myötä esimerkiksi tiedon, ihmisten ja palvelui-

den liikkuvuuteen, mikä on osaltaan lisännyt keskinäistä riippuvuutta, vuorovaikutusta ja yh-

teistyötä. (Harju 2010, 23-25.) 

Samaan aikaan, kun kansalaistoiminnassa tulisi kyetä nopeasti reagoimaan yhteiskunnan ja 

ajan ilmiöihin, siirtyä vahvemmin teknologian, verkkomarkkinoinnin ja sosiaalisen median 

maailmaan, on huomioitava yhteiskunnan muutoksia laajemmin. Kuilu esimerkiksi maahan-
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muuttajien ja ikääntyneiden tiedoissa ja taidoissa suhteessa nuorempiin ikäluokkiin on yhä 

todellinen. Näissä kohderyhmissä on kuitenkin lisäksi paljon potentiaalia ja resurssia, joita 

hyödyntämällä voidaan kehittää yhdessä kansalaistoiminnan kenttää. 

Kansalaisyhteiskunnan tehtävänä pidetään sitä, että se yhdistää ihmisiä yksilöinä eri yhteis-

kunta- ja sosiaaliryhmistä.  Kansalaisyhteiskunnan kannalta syrjäytyneet ja syrjäytymisuhan 

alla olevat ovat haastava kohderyhmä, koska osallistuminen edellyttää aktiivisuutta ja riittä-

vää fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Ero passiivisten ja aktiivisten osallistujien välillä on näh-

tävissä. Voidaankin puhua osallistumisen kasautumisesta aktiivisten toimijoiden osalle, mikä 

voi kuormittaa heitä. (Harju 2010, 34-36.) 

Osallistumisessa on näkyvillä muutosta erityisesti nuorten ikäluokkien osalta. Osallistumisen 

kannalta sitoutuminen on projektimaista, mikä aiheuttaa painetta kehittää ja uudistaa toi-

mintaa nopeasti. Erityisesti markkinoinnin osuus korostuu, kun osallisten sitoutuminen ja mu-

kana oleminen on ansaittava aina uudelleen. (Harju 2010, 34-35.) Nuorisobarometrin (2012, 

19.) mukaan nuorten kiinnostus vapaaehtoistyöhön on järjestötyötä suurempaa. Vapaaehtois-

työssä korostuvat halu auttaa, toiminnan hauskuus, kaverit ja yhdessä tekeminen.  

Uusia toimintatapoja uusien osallistujien houkuttelemiseksi mukaan toimintaan on keksittävä 

jatkuvasti. Esimerkiksi projektimaisuus, virtuaaliyhteyksien hyödyntäminen, kansainvälinen 

verkottuminen sekä aitojen vaikuttamismahdollisuuksien tarjoaminen voivat edesauttaa toi-

minnan markkinoinnissa. (Seppo 2013, 13.) Markkinoinnin näkökulmasta verkko ja sosiaalinen 

media mahdollistavat laajojen verkostojen kentän. Suunnitelmallinen toimiminen edesauttaa 

viestien ja toimenpiteiden tehokkaan näkyvyyden lisäämistä. Huomioitavaa on, että sosiaali-

nen media ja lukuisat eri palvelut muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. (Seppälä 2011, 22, 29.) 

Suomessa ja monessa muussa maassa, kuten Japanissa, on väestön ikääntyminen aiheuttanut 

omat erityispiirteensä. Keskimäärin asukkaat, päättäjät, toimijat ja kuluttajat ovat iäkkääm-

piä, mikä vaatii jatkuvaa uuden oppimista. (Harju 2010, 29.) Tämä luo vapaaehtoistoiminnalle 

niin mahdollisuuksia kuin haasteitakin. Potentiaalinen kasvava toimijaresurssi, mutta samaan 

aikaan yhä useammat hyvinvointipalvelut ovat vapaaehtoistoiminnan mahdollistamia. (Seppo 

2013, 13.) 

Toinen Suomeakin koskettava potentiaalinen vapaaehtoisresurssi ovat maahanmuuttajat, joi-

den myötä moniarvoisuuden ja monikulttuurisuuden huomioiminen on yhä tärkeämpää. Yhte-

nä luonnollisena kotouttajana ja integroitumisen tukijana toimii peruskoulujärjestelmämme. 

Kansalaisyhteiskunnassa on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ja kokea osallisuutta. Koulu-

järjestelmän rinnalla tämä on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa monikulttuurisuustyötä. (Harju 

2010, 32, 34.) 
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Ympäristönä koulut tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia kohdata koko peruskouluikäisten 

ikäluokat, heidän huoltajansa sekä tarjota toimintaympäristö esimerkiksi nuorisotyölle, sosi-

aalityölle, sovittelulle sekä vapaaehtoistoiminnoille. Näin ollen on järkevää kehittää toiminto-

ja sinne, missä kohderyhmä on. Yhteistyön kautta on mahdollista tarjota Me-koulu –

kehittämisessä tunnistettuja syrjäytymiseltä suojaavia tekijöitä: mielekästä tekemistä ja tois-

ten seuraa, turvallisen aikuisen seuraa, tukea oppimiseen, tukea perheille sekä työkokemuk-

sia nuorille. Suojaavia tekijöitä jaotellaan kaikille avoimiin, kohdennettuihin ja intensiivisiin 

toimintoihin. Pelkkä toimintaympäristön mahdollistaminen ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan toi-

mijoita, toisten tuntemista, luottamusta, yhteistoimintataitoja sekä yhteisten tavoitteiden 

asettamista.  

Vapaaehtoistyö on aktiivinen, yhteiskuntaamme muuttava voima, joka toimii yhteiskunnan 

omanatuntona reagoiden usein varhaisessa vaiheessa yhteiskunnallisiin ongelmiin ja tarpeisiin 

kehittämällä niihin ratkaisuja. Vapaaehtoisuuden muotoihin ovat vaikuttaneet yhteiskunnassa 

lisääntynyt yksilöllisyyden korostuminen, vaurauden lisääntyminen ja kasvaneet valinnan 

mahdollisuudet sekä ihmisten liikkuvuus. (Seppo 2013, 13.) 

Vapaaehtoistyötä tehdään Suomessa noin 130 miljoonaa tuntia vuodessa noin 700 000 vapaa-

ehtoisen toimesta, mikä on maailman korkeimpia lukuja. Vapaaehtoistyöllä on erilaisia muo-

toja. Se voi olla ryhmien ohjausta, luottamustehtävien hoitamista, erilaisten tapahtumien ja 

tilaisuuksien organisointia, vertaistukea tai esimerkiksi varainhankintaa lähipiirissä tai kansa-

lais- ja järjestötoimissa. (Harju 2010, 154.) 

Tulevaisuudessa on odotettavissa, että kansalais- ja järjestötoiminnassa lisääntyvät erilaiset 

kevyet ja väljät ryhmät sekä yhteenliittymät. Perinteinen kansalais- ja järjestötoiminta koe-

taan byrokraattisena ja raskaana. Suurta muutosta on odotettavissa myös epämuodollisen 

kansalaistoiminnan, kuten vapaamuotoisten kerhojen, ryhmien ja yhteisöjen lisääntyminen. 

Näihin epämuodollisiin yhteenliittymiin ei tarvita yhdistysrakenteita vaan pelkkä yhteinen asia 

ja toiminta riittävät motiiveiksi. (Harju 2010, 168.) Kehittämistyönä tähän ilmiöön on vastattu 

luomalla alueellinen toimijoiden verkosto, Toimijatreffit, jonka rakenteet ja ilmapiiri on ha-

luttu pitää kevyinä ja joustavina. 

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö on yhtä lailla kehittynyt. Perinteisesti vapaaehtoistyö on ollut 

järjestö- ja yhdistyskenttien tunnuspiirre, mutta kunnan rooli vapaaehtoistyön tukemisessa ja 

uusien vapaaehtoisten osallistamisessa järjestöihin ja yhdistyksiin on vahvistunut. Kunnan etu 

on, että vapaaehtoisuuden myötä voidaan toteuttaa yhteisiä palveluita kuntalaisille, mutta 

myös hyvinvointia järjestökentän kautta. (Rytkönen 2019.) 

Alueelliseen yhteistyöhön on syytä sisällyttää kunnan toimijoiden, vapaaehtoisten, järjestö-

jen, yhdistysten ja seurojen lisäksi alueen ja alueella vaikuttavia yrittäjiä. Yhdessä on mah-
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dollisuus vaikuttaa suuressa kuvassa esimerkiksi asuinalueen kilpailukykyyn muuttovoittoisuu-

den, viihtyvyyden, yhteisöllisyyden ja ostovoiman näkökulmista. 

Yritysten ja järjestöjen yhteistyö on myös murroksessa. Perinteisen hyväntekeväisyyden ja 

sponsoroinnin rinnalla on lisääntyvä halu osoittaa yrityksen vastuullisuutta ja toteuttaa omaa 

ydintoimintaa yhteistyön kautta. Yhteistyö voi olla uusien innovaatioiden kehittämistä ja asi-

antuntijuuden jakamista niin, että molemmat osapuolet hyötyvät siitä. Yhteistyöllä pyritään 

myös vaikuttamaan toimintaympäristöön, erityisesti yritystoiminnalle suotuisana tekijänä. 

(Seppo 2013, 15-16.) 

Kansalaistoiminnan ja muiden toimintaympäristöjen muutosten ja resurssien kaventumisen 

myötä on tarve tehostaa toimintatapoja. Olemassa olevien resurssien uudelleen kohdentami-

sella, verkostojen vuorovaikutuksella ja yhteistoiminnalla sekä rohkeilla kokeiluilla on mah-

dollista tarjota kokonaisvaltaisempia palveluita kuntalaisille ja tarjota mahdollisuus osallistua 

ja vaikuttaa omaan ympäristöön ja yhteisöön. Eri toimijoilla on tahtotilanaan vaikuttaa alu-

eensa viihtyvyyteen sekä asukkaiden hyvinvointiin. Yhteisiä tavoitteita ja pyrkimyksiä tunnis-

tamalla, on mahdollista yhdistää voimavaroja ja saavuttaa laajempaa näkyvyyttä sekä kohde-

ryhmää. Näiden yhteistoimien vaikuttavuutta tulisi tulevaisuudessa seurata ja arvioida yhtei-

sillä mittareilla. 
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Liite 1: Toimijatreffit palautelomake 

Toimijatreffit palaute    14.5.2018 

 
 

1. Missä roolissa olen mukana Toimijatreffeillä? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Olen osallistunut 

Kyllä Ei 

11.12.2017 Toimijatreffeille  ___ ___ 

 

5.2.2018 Toimijatreffeille ___ ___ 

 

 

Ympyröi sopiva vaihtoehto asteikolla 1-5 (1=en lainkaan, 5=paljon)  

 

 

3. Olen kokenut Toimijatreffit hyödyllisiksi oman roolini näkökulmasta 

 

1---2---3---4---5 

 

Miksi, millä tavoin? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Koen, että Toimijatreffit –toiminnalla voimme vaikuttaa lasten ja nuorten syr-

jäytymisen ehkäisyyn 

 

1---2---3---4---5 

 

Perustele. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Mielestäni koulu ympäristönä tarjoaa mahdollisuuksia toimia roolini kautta 

alueen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi 

 

1---2---3---4---5 
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Miksi ei? Millä tavoin? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Mikä on ollut parasta? Mitä olemme jo saaneet aikaan? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7. Miten voisimme vahvistaa alueen toimijoiden yhteistyötä ja olemaan osana 

peruskoulu -mallia, jossa kukaan ei syrjäydy? Voit kuvata tähän myös konk-

reettisia ideoita. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

8. Keitä pitäisi vielä kutsua mukaan? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Suuri kiitos osallistumisestasi ja vastauksistasi. Vastaukset käydään yhdessä läpi seuraavil-
le Toimijatreffeillä! 

 


