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1 JOHDANTO  

Tämä opinnäytetyö on työn tilaajalle Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat ry:lle tuo-

tettu tietopankki. Opinnäytetyönä tuotetun tietopankin tarkoitus on taata toiminnan 

jatkuvuus sekä varmistaa toiminnan laatu ympäri Suomen. Opinnäytetyönä tuotetun 

tietopankin nimi on Opiskelijajärjestöjen tietopankki.  

Opinnäytetyön tilaaja oli Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat ry, josta myöhemmin 

tässä työssä käytetään nimitystä Nuoli. Nuoli on ammattiliitto, joka on osa Akavan Eri-

tyisaloja ja näin ollen kuuluu kattojärjestö Akavaan. Nuolella on paikallisesti toimivia 

opiskelijajärjestöjä, jotka ovat tässä opinnäytetyössä pääosassa. Opiskelijajärjestöjen 

tietopankki on tuotettu toiminnan tukemiseksi opiskelijajärjestöjen hallituksille ja hei-

dän käyttöönsä.  

Opinnäytetyössä käydään läpi opinnäytetyöprosessi sen alkumetreiltä valmiiseen tuo-

tokseen. Matkan varrella on käytetty menetelmänä kyselyä ja tästä on kerrottu lisää 

luvussa kuusi (6). Lisäksi tässä opinnäytetyössä käydään läpi sekä opinnäytetyön tarve 

että tavoite, ja tuotetun tietopankin sisältö.  

Opinnäytetyönä tuotettua tietopankkia tarvittiin, jotta opiskelijajärjestöjen toiminta 

on ammattimaista, oikeudenmukaista sekä selkeää. Opiskelijajärjestöjen hallitustoi-

mijat oppivat yhdistystoiminnan periaatteet, jolloin hallitustoimijoilla on paremmat 

valmiudet järjestön luottamustehtävässä toimimiseen. Opiskelijajärjestöjen hallitus-

toimijoista suuri osa on alan korkeakouluopiskelijoita, joten järjestötyö kuuluu heidän 

opiskeluihinsa oleellisesti. Emme kuitenkaan voi olettaa, että opiskelijalla on valmiu-

det toimia järjestön luottamustehtävässä, ilman, että hänet perehdytetään ja koulute-

taan kyseiseen tehtävään. Luottamustehtävän omaksuminen on tärkeää, jotta toiminta 

on sääntöjen, ohjeiden sekä lakien mukaista. Opinnäytetyönä tuotettu tietopankki 

edistää hallitustoimijoiden tietämystä järjestötoiminnasta.  

 

2 AMMATTILIITTOTOIMINTA  

Ammattiliittojen kenttä on Suomessa hyvin tunnettu. Suomessa laki turvaa työnteki-

jöiden oikeuksia, mutta ammattiliitot tuovat lisäturvaa sekä tarjoavat lisäpalveluita, 
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kuten lakimiespalveluita. Suurin osa suomalaisista työikäisistä kuuluu oman alansa 

ammattiliittoon, jolloin he saavat myös ammattiliiton tarjoamat edut käyttöönsä.  

Koska ammattiliitot tarjoavat lisäpalveluita, perivät ammattiliitot jäseniltään pientä 

maksua, joka yleensä on 1-3 prosenttia jäsenen kuukausipalkasta. (InfoFinland 2019.)  

2.1 Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry  

Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat ry on ammattiliitto. Nuoriso- ja liikunta-alan 

asiantuntijat ry:stä voidaan käyttää tuttavallisemmin nimeä Nuoli. Nuolen jäsenistö 

koostuu nuorisoalan sekä liikunta-alan asiantuntijoista sekä ammattilaisista ja kyseis-

ten alojen opiskelijoista. Ammattiliitto kuuluu Akavan Erityisaloihin ja on näin ollen 

myös osa kattojärjestö Akavaa. (Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat ry, 2019a).  

Ammattiliitto on järjestö, jonka tavoitteena on ajaa tietyn koulutuksen saaneiden etua 

sekä asiaa puolueettomasti (Tilastokeskus 2019). Nuolella tämän kohderyhmä on nuo-

riso- ja liikunta-alan ammattilaiset sekä näiden alojen korkeakouluopiskelijat. Nuolen 

kohderyhmä on spesifioitu niin, että myös Nuolen toimijat ovat asiantuntijoita nuoris-

työn sekä liikunta-alan toimikentällä.  

2.2 Nuolen opiskelijajärjestöt  

Nuolen opiskelijajärjestöt ovat pääasiassa ammattiliitto Nuolen jäsenjärjestöjä. Osa 

opiskelijajärjestöistä ei ole Nuolen jäsenjärjestö, mutta toimii vahvassa yhteistyössä 

ammattiliitto Nuolen kanssa. (Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat ry 2019b.)  

Jäsenjärjestöinä toimivat opiskelijajärjestöt velvoittavat jäseniltään myös Nuoriso- ja 

liikunta-alan asiantuntijat ry:n jäsenyyttä. Jäsenkokelas voi kuitenkin hoitaa liittymi-

sen samalla molempiin järjestöihin.  

Opiskelijajärjestöjen jäsenten ollessa myös ammattiliiton jäseniä saavat he käyttöönsä 

ammattiliiton edut sekä hyödyt. Jäsenjärjestöt saavat myös tukea ja apua sekä tarvit-

taessa resursseja ammattiliitto Nuolelta. Tämä tuo myös joitakin velvoitteita opiskeli-

jajärjestöille ja heidän toiminnalleen.  

Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat ry tukee opiskelijajärjestöjen toimintaa hyvin 

näkyvästikin ja tämä on osasyy siihen, että tämä opinnäytetyönä tuotettu Opiskelijoi-

den tietopankki tehtiin. Tarkoitus oli näyttää opiskelijajärjestöille, että heitä varten 

tehdään töitä ja heidän toimintansa on arvokasta sekä tärkeää. Opiskelijajärjestöille 
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haluttiin antaa kirjoitettu informaatio siitä, kuinka opiskelijajärjestöjen tulee toimia, 

jotta linja on yhteneväinen Nuolen kanssa.  

 

3 IDEASTA VALMIIKSI TYÖKSI  

Opinnäytetyönä tuotettiin Nuolen opiskelijajärjestöjen hallituksille tietopankki, josta 

löytyy tietoa opiskelijajärjestöjen toiminnasta sekä ohjeita toiminnalle. Opinnäytetyön 

alkutaipaleella lähtökohtaisesti sovittiin työn tilaajan kanssa, että tietopankki tulee 

työn tilaajan käyttöön. Näin ollen tietopankki on tarkoitettu vain Nuolen kanssa yh-

teistyötä tekevien opiskelijajärjestöjen hallitusten käyttöön. Nuolen opiskelijajärjes-

töjä toimii tällä hetkellä Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Kajaanissa, 

Rovaniemellä sekä Mikkelissä ja Vierumäellä. (Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat 

ry 2019b.)  

Tässä luvussa käydään läpi koko opinnäytetyöprosessi, ensimmäisistä ideoista valmii-

seen toteutukseen. Opinnäytetyön suunnittelu aloitettiin syksyllä 2017, jolloin varmis-

tui, että teen järjestötyön harjoitteluni Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat ry:lle. Jo 

ennen paikan varmistumista, toiveenani oli, että voin tuottaa opinnäytetyön harjoitte-

lupaikkaani. Samassa paikassa toteutettu harjoittelu sekä opinnäytetyö antavat aikaa 

toiminnan hahmottamiselle, jolloin opinnäytetyöhön voidaan paneutua syvemmin. 

Työn tilaajan kannalta tämä on erityisen tärkeää, koska opinnäytetyön tekijällä on tar-

kempi käsitys tehtävästä työstä sekä toiminnan kehittämisen tarpeesta.  

Opinnäytetyön perustana toimi koko harjoitteluaikani Nuolella, joka sijoittui keväälle 

2018. Harjoitteluni toteutettiin mahdollisimman hyvin tukemaan koko opinnäyte-

työtä, joka lisäsi ymmärrystäni opinnäytetyön tärkeydestä. Opinnäytetyön tarve nousi 

esiin kentältä tulleessa palautteessa, jossa toivottiin tukea hallitustoiminnalle. Nuo-

riso- ja liikunta-alan asiantuntijat ry rakensi harjoittelujakson hyvin pohjustamaan 

opinnäytetyötä. Näin voitiin varmistua, että työn tilaaja saa sellaisen tuotoksen, joka 

vastaa tarpeisiin, mutta myöskin työn tekijällä on tästä selkeä kuva. 
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3.1 Tarve  

Harjoitteluni alkuvaiheessa opinnäytetyön ideaksi nousi perehdytyskansion tapainen 

tietopankki, jota opiskelijajärjestöissä toimivat hallituslaiset voisivat hyödyntää luot-

tamustehtävissään. Nuolen toiminnanjohtaja puolsi tätä ajatusta, samoin kuin Nuolen  

hallitus. Opinnäytetyölle asetettiin selkeät tavoitteet työn tilaajan puolesta, mutta to-

teutustapa jätettiin työn tekijän valittavaksi.  

Nuolella on ollut opiskelijajärjestötoimintaa jo useiden vuosien ajan. Opiskelijajärjes-

töjen toimintaa on kehitetty ja työstetty vuosien varrella runsaasti. Opiskelijajärjestö-

jen toiminnan vakiinnuttaminen on ollut haasteellista ja Nuoli ry:n tavoitteena on ollut 

vakiinnuttaa opiskelijajärjestöjen toimintaa. Tämä loi tarpeen opiskelijajärjestöjen 

kouluttamiselle sekä perehdyttämiselle.  

Opiskelijaelämä voi olla, ja onkin, kiireentäytteistä, eikä opiskelijalta voi odottaa työn-

tekoa vastaavia resursseja, kun kyseessä on vapaaehtoinen järjestötoiminta (Liukko-

nen 2019). Opiskelijajärjestöjen hallituksille haluttiin tarjota mahdollisimman mata-

lan kynnyksen tapa toimia, jonka lisäksi tarjottiin paljon tukea ja ohjausta, jotta halli-

tustoimijoiden aika voidaan hyödyntää järjestötyön toimintaan sekä muihin velvoittei-

siin. Hallitustoimijoiden vaihtuvuus luo tähän myös oman haasteensa. Hallituskausi 

opiskelijajärjestöissä on yksi kalenterivuosi, jolloin vaihtuvuus on tiheää. Tiedonkulun 

tulee olla sujuvaa, ajantasaista ja oikea-aikaista vaihdoksista riippumatta.  

Opiskelijajärjestöjen hallitustoimijoiden vaihtuvuuden takia haluttiin tietopankilla 

myös viestiä, että vaikka vaihtuvuutta on, ei hallitustoiminta silti ole vaivalloista. Hal-

litustoimintaan saa tukea tietopankista, jolloin pohja sekä ohjenuora hallitustoimin-

nalle on koko ajan olemassa. Hallitustoimijat saavat myös Nuolen hallitukselta sekä 

työntekijältä kaiken avun sekä tuen, jota tarvitsevat. Myös tämä tieto haluttiin viestiä 

tietopankin avulla hallitustoimijoille.  

Tieto haluttiin tuottaa kirjallisena, jotta tieto olisi mahdollisimman ajantasaista, olen-

naista sekä kattavaa ja aina tarpeen tullen saatavilla olevaa. Näin opinnäytetyön teossa 

päädyttiin kirjalliseen, sähköiseen muotoon, joka voidaan helposti jakaa kaikille opis-

kelijajärjestöjen hallitusten jäsenille. Kirjallisessa muodossa olevaan tietopankkiin on 

helppo palata, ja tietoa voi myös muokata sekä päivittää, mikäli tarve tälle syntyy.  
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3.2 Tavoite  

Opinnäytetyön tavoitteena oli yhtenäistää Nuolen opiskelijajärjestöjen hallitustoi-

minta kaikilla paikkakunnilla, joilla opiskelijajärjestöjä on. Hallitustoiminnan tulee 

olla mielekästä, mukavaa sekä hallituslaisilla tulee olla mahdollisimman paljon aikaa 

toiminnan toteuttamiselle. Hallitustoimija kuitenkin vapaaehtoisesti käyttää omaa ai-

kaansa toimintaan, jolloin hallitustoimijan lähtökohtana on hänen oma halunsa to-

teuttaa työtä. (Eskelinen, Gellin, Gretschel, Junttila-Vitikka, Kiilakoski, Kivijärvi, Kos-

kinen, Laine, Lundborm, Nivala & Sutinen 2012, 223). Kaikilla järjestöjen hallituksella 

on omat toimintatapansa sekä -mallinsa, jonka lisäksi jokaisella hallituksella on var-

masti paljon kirjoittamattomia sääntöjä ja ohjeita. Järjestöillä on kuitenkin yhtenäiset 

säännöt ja raamit toiminnan pohjana. Tietopankilla haluttiin taata opiskelijajärjestö-

jen hallitusten tuki ja toimivuus sekä antaa mahdollisuus toiminnan kehittämiselle.  

Tietopankki tarjoaa kaikille saman tiedon, jolloin opiskelijajärjestöjen hallitustoimi-

joilla on mahdollisuus konsultoida toisen hallituksen toimintamalleja. Yhteistyön te-

keminen luonnistuu helposti, kun opiskelijajärjestöillä on samat toimintatavat sekä 

yhtenäinen pohja toiminnan rakentamiselle. Tietopankkia voi hyödyntää yhteistyössä 

toisen paikkakunnan opiskelijajärjestön kanssa sekä kehittää kuntarajoja ylittävää toi-

mintaa. Tällä tarkoitetaan toimintaa, johon sovelletaan tietopankissa olevia vinkkejä 

sekä yleistä tukea, jota voi pyytää toisen opiskelijajärjestön hallituslaiselta. Tieto siitä, 

että toiminta on kuitenkin perusajatukseltaan samanlaista kaikilla toimipaikoilla, ma-

daltaa kynnystä konsultoida toisen paikkakunnan opiskelijajärjestöjen hallituslaisia. 

Yhteistyö opiskelijajärjestöissä sekä järjestötoiminnassa ylipäätään lisää myös toimi-

joiden sosiaalista pääomaa, joka on ensiarvoisen tärkeää hallitustoimijoille tulevan 

työelämänsä kannalta. (Niemelä 2007, 82-84.)  

Nuolella toimii myös opiskelijatoimikunta, johon kuuluu jokaiselta paikkakunnalta 

kaksi paikallisen opiskelijajärjestön hallituksen jäsentä. Opiskelijatoimikunta kokoon-

tuu useamman kerran vuodessa, jolloin yhteistyötä on mahdollista ideoida. Opiskeli-

jatoimikunta keskittyy Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat ry:n toimintaan, mutta 

opiskelijoiden näkökulmasta. Myös tästä toiminnasta on kerrottu tietopankissa. (Nuo-

riso- ja liikunta-alan asiantuntijat ry 2019c.)  
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Opinnäytetyön ideoinnin edetessä nousi esiin myös kentältä toiveita sekä ajatuksia jär-

jestötoiminnassa. Paikalliset opiskelijajärjestöt saavat koulutusta järjestö- sekä halli-

tustoimintaan, mutta monelle opiskelijajärjestöön lähtevälle opiskelijalle, tämä opin-

tojen ohessa tehtävä toiminta on ensimmäinen kosketus järjestötyöhön. Ajatus järjes-

tötyöstä voi olla pelottava, eikä opiskelijana haluta kantaa liian isoa taakkaa omien 

opintojen lisäksi. Tietopankilla haluttiin viestiä, että järjestötoiminta on juuri niin vai-

keaa – tai helppoa, kuin itse sen ajattelee.  

3.3 Opinnäytetyöprosessi  

Oma toiveeni opinnäytetyöstä oli, että saisin tuotettua opinnäytetyön järjestökentän 

toimijalle. Kolmannen sektorin kenttä kiinnosti minua ja toivon, että saan kentästä 

mahdollisimman laajan kuvan. Tällä tarkoitan, että oma intressini järjestökentälle oli 

niin suuri, että toivoin voivani suorittaa harjoittelun sekä tuottaa opinnäytetyön kol-

mannen sektorin toimijalle.  

Opinnäytetyön idea syntyi harjoitteluni yhteydessä, kun Nuolelta nousi esiin ajatus pe-

rehdytyskansiosta. Ajatus oli mielestäni hyvä ja opinnäytetyö tuntui järkevältä ja tar-

peelliselta. Opinnäytetyölle oli heti selkeä ajatus sekä tarve. Toiminnallisena opinnäy-

tetyönä tuotetun opinnäytetyön tulee täyttää aito tarve, joka opinnäytetyötä kohtaan 

on. Halusin tuottaa pysyvän tuotoksen, tietopankin, jota voidaan hyödyntää opinnäy-

tetyöprosessin jälkeenkin.  

Kun ajatus opinnäytetyöstä oli selvillä, tuotettiin ensimmäinen ideapaperi opinnäyte-

työstä. Ideapaperi tuotettiin keväällä 2018, jolloin opinnäytetyön teko aloitettiin to-

della. Opinnäytetyöstä tehtiin sopimukset opinnäytetyön tilaajan Nuoriso- ja liikunta-

alan asiantuntijat ry:n kanssa juuri ennen ideapaperin tekoa.  

Keväällä 2018 opinnäytetyön idea ja ajatus esiteltiin opinnäytetyösuunnitelman muo-

dossa. Ensimmäinen opinnäytetyösuunnitelma on tehty kyseisenä ajankohtana, jolloin 

opinnäytetyönsuunnitelma myös esiteltiin opinnäytetyösuunnitelmia koskevassa se-

minaarissa Humanistisessa Ammattikorkeakoulussa Kuopiossa. Opinnäytetyösuunni-

telman esityksen yhteydessä alustavan suunnitelman pohjalta saatiin palautetta sekä 

voitiin jakaa ajatuksia opinnäytetyöhön liittyen. Opinnäytetyösuunnitelma ei ole radi-

kaalisti muuttunut tämän jälkeen.  
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Suunnitelmaa on kuitenkin jouduttu muokkaamaan. Alkuperäisen suunnitelman mu-

kaan opinnäytetyön aikataulu oli tuottaa valmis opinnäytetyö joulukuuhun 2018 men-

nessä. Opinnäytetyötä oli tarkoitus tehdä vuoden 2018 aikana, ja opinnäytetyön tieto-

pohjan oli tarkoitus perustua kesällä 2018 tutkittuun tietoon. Opinnäytetyönä tuotettu 

tietopankki ei valmistunut ajallaan, jolloin opinnäytetyön valmiiksi saattaminen vii-

västyi. Opinnäytetyösuunnitelma päivitettiin keväällä 2019, jolloin opinnäytetyön val-

mistumisajankohtana ajateltiin olevan kesällä 2019.  

Opinnäytetyöhön liittyen on tuotettu kysely opiskelijajärjestöjen hallitusten jäsenille 

toukokuussa 2018. Kyselyä käytettiin tietopohjana, kun tietopankin sisältöä suunnitel-

tiin. Tietopankin haluttiin vastaavan todellisiin kysymyksiin sekä kompastuskiviin, jo-

ten tietopankin perustana käytettiin todellista palautetta, joka saatiin anonyymin ky-

selyn avulla. Kysely on tehty toukokuun alussa 2018, ja kysely jaettiin opiskelijajärjes-

töjen hallitustoimijoille täytettäväksi. Vastausaikaa oli kaksi viikkoa. Vastaukset tal-

lennettiin, jotta vastauksien perusteella voitiin tuottaa opinnäytetyön sisältö.  

Tietopankkia työstettiin keväästä 2018 marraskuulle 2018, jolloin tietopankki valmis-

tui ja valmis tietopankki luovutettiin Nuolelle käyttöön. Tietopankin valmistumisen 

jälkeen opinnäytetyö saatettiin valmiiksi loppuvuonna 2019.  

 

4 KESKEISET KÄSITTEET  

Opinnäytetyön kannalta keskeisimmät käsitteet ovat opiskelijajärjestö, perehdyttämi-

nen sekä aktiivinen kansalaistoiminta ja demokratia. Käsitteistöä on käytetty opinnäy-

tetyössä ja alla on kuvaus kaikista näistä käsitteistä.  

4.1 Opiskelijajärjestöt  

Opiskelijajärjestöjen historia Suomessa on yli 100-vuotias. Jo 1900-luvun alkupuolella 

on perustettu korkeakoulujen tiedekuntia sekä oppilas- ja opiskelijayhdistyksiä. Suu-

rin osa opiskelijayhdistyksistä ovat tietyn alan ainejärjestöjä, jotka toimivat vaikutta-

mistehtävissä sekä tukevat ja pitävät opiskelijoiden puolia. Lisäksi nämä opiskelijajär-

jestöt tuottivat ja tuottavat erilaista toimintaa opintojen ohelle. (Sohlsten-Nederström 

2011, 14-16)  
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Opiskelijajärjestöjen jäsenet ovat aktiivisia kansalaisia, joilla on halu sekä into vaikut-

taa omassa yhteisössään (Laitinen & Nurmi 2007, 11-13). Voidaan siis olettaa, että 

opiskelijajärjestöjen toimijoilla on motiivi toiminnan tuottamiseen ja toimintaa kan-

nattaa tukea ja ylläpitää toiminnan jatkuvuuden tukemiseksi.  

Opiskelijajärjestöjen status on myöskin muuttunut vuosien saatossa, sekä opiskelija-

järjestöjen kenttä on laajentunut. Tällä hetkellä toimii monia poliittisia opiskelija- ja 

nuorisojärjestöjä ja myöskin monilla ammattiliitoilla toimii opiskelijajärjestöjä. (Kan-

salaisyhteiskunta 2019). Tosin poliittisten järjestöjen jäsenmäärät ovat olleet laskussa 

2010-luvulla (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015, 15).  

4.2 Perehdyttäminen  

Perehdyttäminen mielletään usein työmaailmaan, mutta tosi asiassa perehdyttämistä 

tarvitaan kaikessa toiminnassa. Perehdyttämisellä tarkoitetaan uuden henkilön kou-

luttamista sekä tiedon ja taidon välitystä tälle henkilölle. Perehdyttäminen on ensi ar-

voisen tärkeää tulevan toiminnan onnistumisen kannalta. Kun uusi henkilö on saanut 

riittävän tietotaidon, voi hän ryhtyä toteuttamaan toimintaa, olipa kyseessä palkkatyö, 

vapaaehtoistoiminta tai kädentaidot. (Karttunen 2017, 12-13.)  

Opinnäytetyö nojautuu suuresti perehdyttämisen ympärille. Tietopankki tukee uusien 

hallitustoimijoiden perehdyttämistä ja tarjoaa heille tietoa toiminnasta, jolloin uusilla 

hallitustoimijoilla on paremmat mahdollisuudet onnistua uudessa tehtävässään.  

Opinnäytetyön tietopankki on syntynyt juurikin tästä ajatuksesta; kuinka perehdyttää 

opiskelijajärjestöjen hallitustoimijat laadullisesti mahdollisimman hyvin ilman, että 

pidetään fyysisiä perehdyttämistilaisuuksia. Tietopankki tarjoaa tähän kysymykseen 

vastauksen ja tukee edellisen hallituskausien toimijoiden työtä, kun he perehdyttävät 

uutta hallitusta toimintaan.  

4.3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen  

Jokaisella kansalaisella on velvollisuus sekä myöskin oikeus vaikuttaa ympäröivään 

maailmaan. Vaikuttamista on monenlaista ja vaikuttamisvapaudesta on säädetty myös 

perustuslaissa. (Hölttä 2013, 25.) Demokratia on yksi vaikuttaminen muoto ja lähtö-

kohta. Jotta jokaiselle voidaan taata samat oikeuden, on demokratia tärkeä osa toimin-

taa.  
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Järjestötoiminta on yhteiskunnallista vaikuttamistoimintaa ja järjestötoiminta edistää 

jäseniensä aktiivista kansalaisuutta. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tärkeä käsite 

tämän opinnäytetyön kannalta, sillä opinnäytetyö on tuotettu järjestölle, sekä aktiivi-

sille kansalaisille, jotka toimivat luottamustehtävissä. Järjestöjen toiminta perustuu 

demokraattisiin lähtökohtiin, ja demokratian ymmärtäminen on järjestömaailmassa 

tärkeää. (Niemelä 2007, 65-67.)  

 

5 OPISKELIJAJÄRJESTÖJEN TIETOPANKKI  

Tietopankki tuotettiin opinnäytetyönä, ilman rahallista budjettia. Tietopankin tekoa 

varten Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat ry antoi vapauden toteuttaa tietopankki 

lähes minkälaisessa muodossa tahansa. Ajatus kuitenkin oli, että tietopankin tulee olla 

päivitettävissä sekä helposti jaettavissa opiskelijajärjestöille. Opiskelijajärjestöistä ete-

läisin toimii Helsingissä ja pohjoisin Rovaniemellä.  

Tietopankki päätettiin toteuttaa kirjallisessa, sähköisessä muodossa. Sähköinen muoto 

mahdollistaa tietopankin päivittämisen tarpeen tullen. Tietopankkia voidaan kehittää 

sekä käyttää pitkään, koska tietopankin sisältö ei ole painettua kirjoitusta. Päätökseen 

vaikutti myös opinnäytetyön resurssien rajallisuus, ja koska opinnäytetyö tuotettiin il-

man rahallista budjettia, oli sähköisessä muodossa toteutettava tietopankki paras 

vaihtoehto.  

Sähköisessä muodossa toteutettu tietopankki on myös levityksen kannalta ehdotto-

masti nopein sekä toimivin ratkaisu. Nykyään lähes kaikki tieto on sähköisessä muo-

dossa saatavilla, joten oli luonteva ratkaisu tuottaa nuorille opiskelijoille nykyaikainen 

tietopankki.  

Nuolen opiskelijajärjestöjen hallituksilla ei myöskään ole kiinteitä tiloja, joten fyysisen 

tietopankin säilyttäminen voisi tuottaa hankaluuksia, sekä silloin tietopankin ajatusta 

helposta tiedon saannista ei toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla.  

Opiskelijajärjestöjen tietopankki tuotettiin kuvansuunnitteluohjelmalla. Tietopan-

kista haluttiin visuaalisesti miellyttävä sekä selkeä, jotta tietopankin käyttö olisi mah-

dollisiman helppoa. Tietopankin visuaalisessa maailmassa hyödynnettiin Nuolen tun-

nusvärejä, jotta yhtenäisyys Nuolen viestinnän kanssa olisi selvää.  
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5.1 Tietopankin sisältö  

Tietopankkiin haluttiin sisällyttää mahdollisimman paljon tietoa, kuitenkin niin, ettei 

tietopankista tule liian raskas tai epäselvä käytettäväksi. Tietopankin tarkoitus on tar-

jota nopeasti tietoa sekä apua, mutta antaa myös kattava kuva opiskelijajärjestön hal-

litustoiminnasta.  

Tietopankki sisältää tietoa yleisistä ohjeista sekä säännöistä, jotka koskevat järjestö-

toimintaa. Tietopankkiin on kuitenkin lisätty myös vinkkejä, muun muassa erilaisen 

toiminnan tuottamiselle sekä hallitustoimijoiden työn helpottamiselle.  

Tietopankki sisältää seuraavat teemat:  

• Yleistieto Nuolesta, Akavan Erityisaloista sekä Akavasta  

• Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKO  

• Hallituskäytänteet  

• Kokouskäytänteet  

• Opiskelijajärjestön tapahtumat  

• Jäsenhankinta  

• Jäsenedut  

• Viestintä  

• Talous  

• Tärkeimmät yhteystiedot  

 

Tietopankin sisällön tarkoitus on vastata kaikkiin yleisimpiin kysymyksiin mitä halli-

tustoimijoilla voi nousta oman hallituskautensa aikana. Tietopankin sisällössä on huo-

mioitu teemoja, jotka nousivat esiin hallitustoimijoilla täytetyn kyselyn vastauksissa 

tai työharjoittelun aikana joka Nuolella suoritettiin.  

Sisältö tietopankissa on yksinkertaista, mutta mahdollisimman kattavaa. Tietopank-

kiin on mahdutettu informaatiosta kaikista tärkeimmät asiat.  

Visuaalinen ilme mukailee tätä ajatusta – tietopankissa on sisällysluettelo, josta voi 

nopeasti tarkistaa mistä haluttu tieto löytyy. Tietystä aiheesta kirjoitettu tieto on halu-

tiin mahduttaa mahdollisimman pieneen tilaan, jottei lukija tarvitse etsiä vastausta, 

vaan lukija ennättää lukea koko sivun ja siten saada vastauksen kysymykseensä.  
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5.2 Sisällön tietopohja  

Tietopankissa käytetty tietopohja nojautuu suuresti tuotetun kyselyn tuloksiin, mutta 

myöskin havainnointiin, jota käytettiin menetelmänä. Harjoitteluni aikana osallistuin 

Kuopion opiskelijajärjestön Koppi ry:n perustamiseen sekä muiden paikallisten opis-

kelijajärjestöjen kouluttumiseen vuoden 2018 alussa. Toimiessani opiskelijajärjestö-

jen kanssa hyödynsin osallistuvaa havainnointia, jonka avulla kerättiin paljon väli-

töntä tietoa opinnäytetyötä varten. Havainnointi oli vapaata sekä mukautui normaaliin 

toimintaan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 212-217.)  

Havainnoinnin kautta esille nousseet asiat sisällytettiin tietopankkiin epäsuorasti. 

Harjoitteluni aikana iso teema opiskelijajärjestöjen sisällä, oli sisäisten järjestelmiin 

tottumattomuus, kuten jäsenrekisterin käyttö, mutta lisäksi myös hallitustoiminta 

yleisesti sekä hallitus- ja kokouskäytänteet. Nämä teemat nostettiin myös tietopank-

kiin. Havainnoinnin pohjalta tietopankkiin sisällytettiin vinkkejä, joita hallitustoimijat 

voivat toiminnassaan käyttää. Vinkkien avulla tietopankista haluttiin tehdä hieman 

helpommin lähestyttävä sekä haluttiin tarjota ideoita hallitustoimijoille.  

Tietopankin sisällön tietopohjana käytettiin myös yhdistyslakia sekä Nuolen sisäisiä 

ohjeita, joita sovelletaan opiskelijajärjestöjen toimintaan.  

 

6 MENETELMÄNÄ KYSELY  

Opiskelijajärjestöjen hallitustoimijoille toteutettiin kysely toukokuussa 2018. Kyselyn 

tarkoituksena oli kartoittaa hallitustoimijoiden tiedot hallitustoimintaan liittyvissä 

asioissa. Menetelmäksi kysely valittiin sen helpon toimittamisen sekä vastaajien iden-

titeetin piilossa pysymisen takia (Hirsijärvi, Remes, & Sajavaara 2009, 195-196).  

Kysely tuotettiin Webropol-järjestelmän kautta ja kysely toteutettiin anonyyminä. Ky-

selyyn vastasi 14 hallitustoimijaa eri paikkakunnilta opiskelijajärjestöjen hallituksista. 

Kyselyn tuottamisen aikaan opiskelijajärjestöjen hallituksissa toimi yhteensä noin 50 

henkilöä. Kyselyyn vastanneista 35.71% oli ensimmäisen vuoden opiskelijoita ja toiset 

35.71% oli kolmannen vuoden opiskelijoita. Loput vastaajista kävivät toista opiskelu-

vuottaan.  
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6.1 Kyselyn tarve ja sen tulokset  

Kyselyyn vastanneista 11 henkilöllä oli jonkin nimetty vastuualue oman opiskelijajär-

jestönsä hallituksessa. Suurin osa vastanneista toimi jäsenrekisterivastaavina, kun 

toiseksi suurimmat vastuualueet olivat puheenjohtaja sekä taloudenhoitaja.  

Myös kyselyssä nousi esiin hallitustoimijoiden ensikertalaisuus näissä vastuutehtä-

vissä, mikä antaa osviittaa siitä, että opintojen aikana on helppo kokeilla hallitustoi-

mintaa sekä ottaa vastuuta. Kyselyyn vastanneista 78,57% ei ole toiminut samassa vas-

tuutehtävässä aikaisemmin.  

Kyselystä kävi ilmi, että hallitustoimijoilla on valmiudet toimia nimetyissä tehtävis-

sään, mutta hallitustoimijat eivät ole saaneet perehdytystä edellisen kauden hallitus-

laisilta.  

Teemoina työttömyyskassa ERKO, Nuoli, Akavan Erityisalat sekä Akava koettiin haas-

teellisimmiksi, ja näistä hallitustoimijoilla oli vähiten tietoa. Myöskin hallituskäytän-

teistä sekä taloudenhoidosta toivottiin lisätietoa, jotta ne ymmärrettäisiin paremmin.  

Huomioitavaa on myöskin, että kyselyyn vastanneiden hallitustoimijoiden tuki perus-

tui toisten hallitustoimijoiden tukeen sekä apuun. Kyselyyn vastanneista kolmetoista 

vastasi saavansa apua toiselta hallituslaiselta. Juurikin tähän haluttiin tarjota apuvä-

line tuottamalla tietopankki hallituksille.  

 

7  JOHTOPÄÄTÖKSET  

Opinnäytetyö sekä tehty tietopankki on sisältänyt oppimiskokemuksia sekä opiskelija-

järjestöjen hallitustoimijoille että opinnäytetyön tekijälle, minulle. Oppiminen on ollut 

suuri teema koko opinnäytetyön ajan. Teema on myös heijastunut tietopankkiin, jonka 

tavoitteena on ollut tarjota tietoa sekä väline hallitustoimijana toimimiseen ja siihen 

tehtävään oppimiseen.  

Tietopankki on tarjonnut hallitustoimijoille apuvälineen ja tietopankki toteutui odote-

tulla tavalla. Tietopankin sisältö on suunnitelmien mukainen ja voidaan todeta, että 

opinnäytetyö sekä tuotettu tietopankki täyttää odotetut tavoitteet. Myöskin tarve tälle 

opinnäytetyölle oli todellinen, joten tietopankki on tuotettu erittäin onnistuneesti tar-

peeseen.  
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Opinnäytetyö on ajankohtainen ja tärkeä, mutta ajan kulkiessa, tietopankkia täytyy 

varmasti päivittää eikä myöskään tämän opinnäytetyön tieto ole pysyvästi pätevää. 

Kuitenkin tietopankki on toteutettu järkevästi, sillä se on päivitettävässä, sähköisessä 

muodossa, joten kun tietoa on tarve päivittää, onnistuu se helposti. Vaihtoehtoisesti 

samankaltainen tietopankki tai perehdytyskansio voidaan tuottaa jo olemassa olevan 

tuotoksen pohjalta. Tätä opinnäytetyötä varten jo olemassa olevaa tietopankkia Nuo-

riso- ja liikunta-alan asiantuntijat ry:n opiskelijajärjestöillä ei ollut 
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LIITTEET 

Liite 1. yhteensä kuusi sivua. Hallitustoimijoille tuotettu kysely.  
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