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Tämä opinnäytetyö tarkastelee suomalaisen yhteiskuntarakennemuutoksen vaikutuksia kansalais- ja 
vapaaehtoistoimintaan. Opinnäytetyö kuvaa vapaaehtoistoiminnan yksilöllistä, yhteisöllistä ja 
yhteiskunnallista merkitystä. Opinnäytetyö käsittelee tämän hetkistä järjestö- ja 
vapaaehtoistoiminnan tilaa ja haasteita.  Opinnäytetyön tavoitteen oli tunnistaa ja kehittää entistä 
paremmin vapaaehtoisten tarpeista lähteviä tuen muotoja. Kyseessä on työyhteisölähtöinen 
kehittämistyö, jossa vapaaehtoisten tukemista tarkastellaan Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin 
kummitoiminnan kautta. Työn tavoitteena oli tunnistaa muuttuvan vapaaehtoisuuden ja 
järjestötoiminnan tuen tarpeita ja kehittää kummitoimintaa osastojen sekä vapaaehtoisten  
yksilöllisempiä tarpeita huomioivammaksi. 
 
Kehittämistyö toteutettiin työyhteisölähtöisenä kehittämistyönä, jota varten haastateltiin Punaisen 
Ristin Oulun piirin kummitoimintaan osallistuvia työntekijöitä. Teemahasttelun lisäksi 
kummitoiminnna kehittämisessä käytettiin ITE- itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmää. 
Kehittämistyö toteutettiin Punaisen Ristin Oulun piirin tilaamana.  
 
Työn tuloksia voidaan hyödyntää järjestöissä, joissa mietitään uudenlaisen vapaaehtoisuuden ja 
toiminnna tukemista. Kehittämistyössä käy ilmi, että vapaaehtoisten ja toiminnan tukeminen tulee 
lähteä entistä vahvemmin toimijoiden omasta motivaatiosta. Toiminnan ja toimijoiden tuki tulee 
suunnata nykyistä enemmän varsinaiseen toiminnan suunnitteluun ja sen kehittämiseen. Uuden 
tyyppinen vapaaehtoisuus on ilmiölähtöistä, jossa toiminnan merkitykselliyys ja vaikuttavuuus 
puhuttelevat enemmän kuin organisaatio. Tämä vaatii järjestöiltä uudenlaisia toimintatapoja, kuten 
kokeilevaa ja ketterästi kehittyvää, ihmisten itsensä suunnittelemaa ja totettamaa toimintaa. 
Selvityksessä käy ilmi, että digitaaliuus nähdään sekä mahdollisuutena että haasteena toteuttaa 
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toimialojen kanssa yhteistyössä ja pitkäjänteisesti. Kummitoiminnan kehittäminen vaatii tämän 
selvityksen mukaan pitkäjänteisenmpää suunnittelua, toteutuksen hyvin käytäntöjen kirjaamista, 
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This thesis analyses changes of structure of finnish society impacting to the citizen and voluntary 
work. It describes the meaning of voluntary work for the individual, society and public. It also 
analyses current state and challenges of the voluntary organization and their work. The object of this 
thesis was recognise and develop better support activites based on the needs of volunteers. This thesis 
is based on the development work from the Finnish Red Cross district of Oulu. The main objective of 
the thesis was to recognize the changes of voluntary work and support needs of the organization and 
develop the support activities towards to volunteers individual needs. 
 
This thesis was completed based on the interviews among the emplyees of Red Cross district of Oulu 
participating to the voluntary work. In addition to the theme inteviews self evaluation and quality 
control methods were used (finnish ITE itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmää). This thesis was 
ordered by the Red Cross district of Oulu. 
 
The results of this thesis can be used in the organisations that are considering new approaches how 
to support voluntary and support work. The results indicate the support for the v0luntary work must 
be based strongly to the motivation of the volunteers. The actual support needs to be aimed more 
directly to the actual planning and development of the voluntary work. The new way of voluntary 
work is event driven where the actual meaning and impact are in bigger role than the organisation 
itself. This requires new appraches from the organisations such as experimental and agile type of ways 
the design and implement the activies where also volunteers are participating. The results also 
indicate the digitalization can be seen both as a possibility or challenge when used to implement 
voluntary work in completely new way and in wider connections.  
 
The preventive actions are in great role in the sponsor work when considering the coping, maintaining 
and continuing of the future work of volunteers. According to this thesis the voluntary work requires 
more professional way of guidandance and preventive actions when needed. 
 
From development point of the sponsor work it is important that the activies are developed in the co-
operation with different domains and in the long term. The results of this thesis indicate that the 
development of the sponsor work requires long term planning, recognising the best practices and 
following and evaluation of the results. There is also recognised the need for the quality measuring 
and follow up for the development work. 
 

 Keywords: Voluntary work, non- profit organization, organization activity, support, mentoring 
activity. 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Suomen Punaisen Ristin (myöhemmin 

SPR) Oulun piirin kummitoimintaa, jonka avulla tuetaan paikallisosastojen vapaaeh-

toistoimintaa ja vapaaehtoisia. Opinnäytetyö on työyhteisölähtöinen kehittämistyö, 

jonka tilaajana on Suomen Punaisen Ristin Oulun piiri. Kehittämistyön tavoitteena on 

kehittää jo olemassa olevaa kummitoimintaa entistä paremmin paikallisosastojen ja 

vapaaehtoisten tarpeista lähteväksi sekä eri tasoisille osastoille räätälöidympiä tuen 

muotoja huomioiden yhteiskunnalliset toimintaympäristön muutokset, kuten vapaa-

ehtoisuuden muuttumisen ja julkishallinnon asettamat suuret odotukset kolmannen 

sektorin järjestötoimijoille. 

 

Opinnäytetyö tarkastelee Suomen koko yhteiskuntarakenteen muutoksen vaikutusta 

kansalaistoimintaan. Väestö ikääntyy ja ikäluokat jakautuvat maantieteellisesti epäta-

saisesti. Nuoret hakeutuvat suuriin kaupunkeihin ja syrjäseudut autioituvat entises-

tään. Julkisten palvelujen tasa-arvoinen tarjonta heikkenee ja ihmisten ja yhteisöjen 

odotetaan selviävän itse. Tämä muutos tuo suuria odotuksia hyvinvoinnin, terveyden 

ja ennaltaehkäisevän työn parissa toimiville vapaaehtois- ja kansalaisjärjestöille. 

(SPR:n toimintalinjaus 2018-2020, 4.) Lisäksi tämä opinnäytetyö kuvaa vapaaehtois-

työn yksilöllistä, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista merkitystä.  Vapaaehtoisuus ja aut-

tamisen halu kiinnostaa yhä suomalaisia.  Vapaaehtoisuus näyttää muuttuvan yhä 

enemmän lyhytkestoiseksi tai kertaluonteiseksi. Tämä muuttaa perinteisen hyvin si-

touttavan tavan organisoida vapaaehtoistoimintaa. Myös uusilla toimijoilla on paljon 

erilaisia odotuksia ja vaatimuksia uudenlaisessa kontekstissa tapahtuvalle toimin-

nalta.  

 

Nämä toimintaympäristön toiminnalliset ja rakeenteelliset muutokset haastavat myös 

järjestöjä uusiutumaan. Nykyiset pitkään toiminnassa mukana olleet vapaaehtoiset 

ikääntyvät ja uusia sitoutuneita toimijoita on vaikea löytää erityisesti järjestöjen luot-

tamustoimiin. Itse toiminta kiinnostaa ja uusia tulijoita on, mutta uusien tulijoiden on 

syystä tai toisesta vaikea päästä mukaan toimintaan. Myös uudenlainen digitaalinen 
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toimintaympäristö asettaa tarpeita uusille auttamisen, koulutuksen ja vapaaehtoisille 

suunnattujen palvelujen kehittämiselle. (Emt., 4.) 

 

Punaisen Ristin perustehtävä niin kotimaassa kuin maailmalla on auttaa, kun ihminen 

on avun tarpeessa. Suomen Punaisella Ristillä on erityinen tehtävä avustaa viranomai-

sia kriiseissä ja onnettomuuksissa. Tämä koko maan kattava auttamisvalmius tulee 

kyetä ylläpitämään myös jatkossa kansalaistoiminnan muuttuvassa toimintaympäris-

tössä. Käytännössä tämä edellyttää aktiivisen osastotoiminnan ja -verkoston sekä riit-

tävien vapaaehtoisresurssien turvaamista myös tulevaisuudessa. Kummitoiminta liit-

tyy vahvasti myös Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisen toimintalinjauksen 2018-

2020 kehittämistavoitteisiin. Toimintalinjauksen tavoitteeksi on kirjattu, että kaikilla 

osastoilla on osastokummin tuki. Tuen tulisi olla yhtenäistä ja tasalaatuista koko 

maassa. (Emt., 12.) Tälle opinnäytetyölle luo pohjan Oulun piirin luottamus- ja avain-

vapaaehtoisille syksyllä 2017 toteutettu osastokysely. Kyselyllä selvitettiin vapaaeh-

toisten kokemuksia piiritoimiston antamasta tuesta, palveluista, piirin ja osaston väli-

sestä yhteistyöstä sekä kummitoiminnasta. Kyselyn tulokset antavat hyvän kuvauksen 

tämän hetkisestä vapaaehtois- ja paikallisosastojen tilanteesta. Tulosten taustalta on 

aistittavissa monia muuttuvan järjestö- ja kansalaistoiminnan haasteita. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tunnistaa uudenlaisia muuttuvan järjestö- ja va-

paaehtoistoiminnan tuen tarpeita. Kehittämistyön tavoitteena on osallistaa kaikki SPR 

Oulun piirin kummitoimintaa tekevät työntekijät kehittämään erilaisia tuen muotoja 

ja kummitoiminnan työmenetelmää.  

 

Suomen Punaisella Ristillä ei ole vielä valtakunnallista määritelmää eikä mallia kum-

mitoiminnalle. Yhä useampi 12 piiristä toteuttaa kummitoimintaa, jokainen piiri 

omalla tavallaan. Kummitoimintaa on alettu mallintamaan valtakunnallisesti keväällä 

2018 ja tämän opinnäytetyön tuloksia voidaan soveltaa kummitoiminnan valtakunnal-

lisessa mallintamisessa. Tämä opinnäytetyö toteutetaan SPR:n Oulun piirin tarpeesta. 
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2 VAPAAEHTOISTYÖN MONINAINEN KENTTÄ  

 

Suomalaiset ovat aktiivisia vapaaehtoistyöntekijöitä omassa lähipiirissään sekä kansa-

lais- ja järjestötoiminnan parissa. Säännölliseen vapaaehtoistyöhön osallistuu 

700 000 suomalaista ja epäsäännölliseen satoja tuhansia lisää. Aikana mitattuna tämä 

tarkoittaa noin 130 miljoonaa tuntia. Näillä mittareilla suomalaiset kuuluvatkin ruot-

salaisten, yhdysvaltalaisten ja kanadalaisten kanssa maailman kärkijoukkoon. (Haju 

2010, 154.) Vapaaehtoistoiminnalla on valtava kansantaloudellinen merkitys, mutta 

vielä suurempi yhteiskunnallinen merkitys toimintaan osallistuville yksilöille. Kansa-

laisjärjestöt ovat merkittäviä ihmisiä yhdistäviä sosiaalisen pääoman edistäjiä. Järjes-

töissä ja yhdistyksissä tehtävä vapaaehtoistyö edistää ihmisten sosiaalisia suhteita ja 

verkostoitumista, solidaarisuutta, vastavuoroisuutta ja kykyä toimia yhdessä. (Grön-

lund, 2014.) Yhteiskunnallisen osallisuuden vähentyessä ja eriarvoistumisen kasvaessa 

kansalaisjärjestöt tarjoavat tärkeitä yhteisöllisiä osallisuuden ja voimaantumisen paik-

koja kansalaisille. 

 

Tämän hetkistä järjestötoimintaa leimaa yhteiskunnan rakenteelliset muutokset, joita 

ovat muun muassa ikääntyminen, alueellinen keskittyminen kasvukeskuksiin, julkisen 

talouden haasteet, työelämän rakenteiden eriytyminen ja globalisaatio. Postmoder-

nissa vapaaehtoisuudessa korostuvat ihmisen omaehtoisuus ja itseohjautuvuus, hen-

kilökohtaisuus ja räätälöinti, osallistaminen ja joukkoistaminen, jakamis- ja vertaista-

lous, tutkiva oppiminen ja kokeileminen sekä digitalisoituminen ja sosiaalisen median 

käyttäminen. (Heikkala 2016, 23.) Toiminnallisesti vapaaehtoistoiminnalta odotetaan 

entistä enemmän ajallista joustavuutta, spontaaniutta, luovuutta ja jopa elämykselli-

syyttä. Toiminnan henkilökohtainen hyödyn ja mielekkyyden merkitys kasvaa. (Ny-

lund ja Young 2005, 73) puhuvat nykyajan yksilöllisestä yhteisöllisyydestä. Tällä he 

tarkoittavat yhteisöllisyyttä, joka antaa tilaa ihmisten yksilöllisyydelle, moniarvoisuu-

delle ja kulttuurisuudelle sekä hyväksyy moninaiset yhteisöllisyyden muodot. Tilausta 

olisi enemmän kevyemmin organisoidulle ja hallinnoidulle sekä projektimaiselle toi-

minnalle (Harju 2010, 121). Tämä lienee selitys neljännen sektorin esiin tulolle, jolle 
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tunnusomaisia piirteitä ovat omaehtoisuus, omavastaisuus, oma-apu, läheisapu ja ta-

loudellisten suoritusten niukkuus. Toiminta on löyhästi organisoitua ja enemmän pop 

up tyyppistä vapaaehtoisuutta (Harju 2010, 19). 

 

Yhdistyksiä ja järjestöjä tarvitaan myös tulevaisuudessa, sillä merkityksellisen toimin-

nan ja hyvinvointipalvelujen tarve vain kasvaa. Ihmiset haluavat myös jatkossa tehdä 

hyvää -toimia itselleen merkityksellisten asioiden parissa, jossa korostuvat yksilölliset 

elämäntyylit, henkilökohtaisuus ja toiminnan projektiluontaisuus. Olennaista järjes-

töjen tulevaisuuden kannalta on se, miten ne pystyvät vastaamaan toimintatapojen 

muutoksiin ja tätä kautta uudistamaan toiminta- ja johtamiskulttuuriaan huomioiden 

uuden sukupoven odotukset.  Järjestön elinvoimaisuuden ratkaisee se, miten toimin-

nan merkityksellisyyden side onnistutaan vahvistamaan ihmiseen itseensä, olipa hän 

sitten järjestön jäsen, vapaaehtoistoimija, hallinnolliseen toimintaan osallistuva luot-

tamushenkilö, kumppani tai asiakas. (Heikkala, 2016, 30.) 

 

Vapaaehtoisuus on yksi Punaisen Ristin tärkeimpiä periaatteita, joka takaa toiminnan 

jatkuvuuden maailmanlaajuisesti. Suomessa järjestöllä on 81 000 jäsentä ja yli 30 000 

vapaaehtoista, jotka ylläpitävät toiminnallaan 480 paikallisosastoa. Näiden lisäksi 

118 000 suomalaista luovuttaa verta vuosittain SPR:n veripalvelun kautta.  Järjestön 

auttamisvalmiuden perustan luovat koulutetut vapaaehtoiset ja osastot, jotka yhteis-

työssä viranomaisten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa ovat varautuneet aut-

tamaan äkillisissä onnettomuustilanteissa. SPR:n toimintalinjauksen 2018-2020 yksi 

päätavoitteesta on olla vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö. Tavoitteen to-

teutuminen vaatii, että toiminta on avointa, esteetöntä ja siihen on jokaisen helppo 

osallistua sekä vapaaehtoisen on mahdollista vaikuttaa toiminnan sisältöön. Järjestö 

on huomioinut toimintalinjauksessa vapaaehtoisuuden ja toimintaympäristön muu-

tokset. Järjestön keskeisenä tavoitteena on kehittää uudenlaisia tapoja tulla mukaan 

toimintaan, hyödyntää digitaalisia ratkaisua vapaaehtoistoiminnassa sekä tunnistaa 

yksittäisten vapaaehtoisten odotuksia, osaamista ja tuen tarpeita. (Suomen Punaisen 

Ristin toimintalinjaus 2018-2020, 7,9,21-22.)  



 

9 

 

2.1 Vapaaehtois- ja kansalaistoiminta  

 

Tässä luvussa esittelen opinnäytetyöni keskeiset käsitteet vapaaehtoistoiminnan ja 

kansalaistoiminnan sekä kuvaan niitä ilmiöitä, jotka ovat kehittämistyöni taustalla. 

Asioiden oikea ymmärtäminen edellyttää käsitteiden käyttöä.  Käsitteiden avulla pys-

tymme hahmottamaan tutkittavia asioita teoreettisella tasolla. Tutkimus perustuu aina 

käsitteellisten ratkaisujen ja merkitystulkintojen varaan. (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2010, 146-147.)  

 

Yhteiskunnallisten muutosten eri vaiheessa vapaaehtoistoiminnasta on käytetty eri-

laisia käsitteitä. On puhuttu esimerkiksi talkootyöstä, hyväntekeväisyydestä sekä ny-

kyään enenevissä määrin vapaaehtoisuudesta, vapaaehtoistyöstä ja vapaaehtoistoi-

minnasta. Usein kuulee puhuttavan myös vertaistukitoiminnasta ja naapuriavusta. 

Edellä mainittujen käsitteiden kirjo kuvaa vapaaehtoistoiminnan moninaista kenttää 

ja kontekstia. (Nylund & Young 2005, 14-15.) Yleisesti synonyymeinä käytetyt termit 

vapaaehtoistyö- ja toiminta kuvaavat paljolti samaa asiaa.  Käsitteiden välillä on myös 

eroja muun muassa siinä millä tavoin tai millä intensiteetin tasolla yksilö on mukana 

kansalaistoiminnassa. Harju (2010, 118) erottelee vapaaehtoistoiminnan ja -työn seu-

raavasti: Vapaaehtoistoiminta on toimintaa, joka on laaja-alaista kansalaisten osallis-

tumista yhteiseksi hyväksi tehtävään toimintaan ilman rahallista korvausta. Vapaaeh-

toistyön kriteeriksi hän määrittelee toiminnan, jossa yksilö tekee konkreettista toimin-

nallista työtä esimerkiksi hoitaa yhdistyksen hallinnollisia tehtäviä, osallistuu talkoi-

siin tai kutoo villasukkia myyjäisiin yhteiseksi hyväksi ilman rahallista korvausta.  

 

Tässä opinnäytetyössä käytän vapaaehtoistoiminta- ja työ käsiteitä rinnakkain ja ra-

jaan sen Nylundin ja Youngin määritelmän mukaan palkattomaksi vapaasta tahdosta 

lähteväksi yleishyödylliseksi, usein jonkun tahon organisoimaksi toiminnaksi (Nylund 

& Young 2005, 14-15). 
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Vapaaehtoistoiminta on monelle ihmiselle luonteva osa arkipäivää ja tarjoaa pysäh-

dys- ja levähdyspaikan eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa oleville ihmisille. Toiminnan 

kautta koettu yhteisöllinen osallisuus ja sosiaaliset kohtaamiset tuovat uusia näkökul-

mia omaan elämään. (Nylund & Young 2015, 15.) Vapaaehtoistoiminnan kautta raken-

netut sosiaaliset verkostot ovat merkittäviä yksilön identiteettiä ja yhteisyyden tun-

netta voimistavia tekijöitä. Näiden kautta ihmiset kokevat pystyvän toimimaan itselle 

tärkeiksi koettujen asioiden edistämiseksi (Harju 2010, 86). 

 

Kansalaistoiminta on ollut merkittävä yhteisöllisyyden rakentaja Suomessa yli sadan 

vuoden ajan. Kansalaistoiminta on luonut sosiaalisia verkostoja, edistänyt ihmisten 

välistä kanssakäymistä ja järjestänyt yhteistä toimintaa. Harju määrittelee kansalais-

toiminnan ihmisen aktiiviseksi toiminnaksi itsestä ulospäin, yhdessä toimien, yh-

teiseksi hyväksi (Harju 2010, 10). Tämä määritelmä korostaa ihmisen omaa työpa-

nosta, mutta ei sen määrää. Tällä määritelmällä Harju rajaa pois niin sanotut rivijäse-

net, jotka henkisesti ja taloudellisesti jäsenmaksullaan tukevat yhdistysten ja järjestö-

jen toimintaa. Aktiivisen kansalaistoiminnan kriteerinä Harju pitää toimintaa, konk-

reettista työpanosta. Lisäksi kansalaistoimintaa märitteleviä tekijöitä ovat toiminnan 

hyödyn suuntautuminen muille kuin itselle tai lähipiirille ja yhdessä toimiminen, jossa 

henkilö osallistuu omalla työpanoksellaan organisoituun toimintaan.  Yhteisellä hy-

vällä hän tarkoittaa toimintaa, joka on kaikille avointa ja sen organisoidusta toimin-

nasta hyötyvät laaja-alaisesti koko yhteisö. (Harju 2010, 10-12.) 

 

Harju korostaa, ettei kansalaistoiminta ja vapaaehtoistyö ole sama asia. Harju haluaa 

erottaa kansalaistoiminnan ja vapaaehtoistyön käsitteet toisistaan. Usein vapaaehtois-

työksi luokitellaan myös sukulais- ja naapuriapu, jotka perustuvat lähiyhteisöapuun ja 

sitä tehdään palkattomaksi. Erottavana tekijänä Harju pitää sitä, ettei tällainen apua 

suuntaudu yhteisön yhteiseksi hyväksi. (Haju 2010, 11.) Merkittävä osa suomalaisesta 

kansalaistoiminnasta toteutuu kansalaisjärjestöissä, joita ovat tietyn tarkoituksen hy-

väksi toimivat rekisteröidyt tai rekisteröimättömät yhdistykset. Kansalaistoiminnaksi 

luetaan kaikki vapaissa ryhmissä, rekisteröimättömissä ja rekisteröidyissä sekä yleis-
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hyödyllisissä säätiöissä kansalaisten yhdessä tekemä toiminta. (Harju 2010, 11.) Suo-

messa käytetään usein rinnakkain termejä yhdistys ja järjestö. Yhdistyksellä tarkoite-

taan paikallista rekisteröityä tai rekisteröimätöntä seuraa, jonka henkilöjäsenet muo-

dostavat. Järjestöllä, jota myös SPR edustaa, tarkoitetaan valtakunnallista kokonai-

suutta, jonka organisaatio rakenteita ovat paikalliset yhdistykset piiri- ja liitto-organi-

saatiot. (Harju 2010, 13.) Kansalaisjärjestöt edistävät omalla toiminnallaan kansalais-

ten omaehtoista aktiivisuutta, tukevat yhteisöllisen osallisuuden kokemista ja tarjoa-

vat mielekästä harrastustoimintaa sekä vaikuttamisen paikkoja niin yksilöllisesti kuin 

yhteiskunnallisesti. Yhä enenevissä määrin kansalaisjärjestöt ovat myös yhteiskunnal-

lisista palvelun tuottajia. (Harju 2016, 23.) 

 

 

2.2 Vapaaehtoistoiminta Suomessa – kuka, mitä ja miksi? 

 

Yli kolmannes suomalaisista osallistuu vapaaehtoistoimintaan. Eniten osallistutaan 

urheilun tai liikunnan, terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä kasvatuksen parissa tapah-

tuvaan toimintaan (Pessi 2014). Kansalaisareenan 2018 teettämän vapaaehtoistyö tut-

kimuksen mukaan tyypillisin vapaaehtoistoiminta on pitkäkestoista, säännöllistä ja 

kasvotusten tapahtuvaa, jonkun järjestön tai yhteisön organisoimaa toimintaa (Rah-

konen 2018). Eniten vapaaehtoistyötä tekevät 15-24- vuotiaat nuoret aikuiset ja heidän 

tekemän vapaaehtoistoiminnan tuntimäärällinen panos on noussut viimeisen kolmen 

vuoden aikana. Ilmiötä selittänee osaltaan työelämän ja oppilaitosten koko ajan kas-

vava kiinnostus vapaaehtoistoiminnassa opittujen asioiden tunnistamiseen (Fields 

2018). Eniten vapaaehtoistyötä tehdään lasten ja nuorten parissa, seuraavaksi tulevat 

vertaistuki ja kolmanneksi senioreiden sekä ikäihmisten parissa tehtävä toiminta. Nai-

set ovat miehiä aktiivisempia vapaaehtoistyön toimijoita. Erityisesti terveys- ja sosiaa-

liasiat sekä lasten ja nuorten parissa tehtävä toiminta kiinnostaa naisia, kun taas mie-

het toimivat urheilun, asuinaluetoiminnan, maanpuolustuksen ja pelastuspalvelun pa-

rissa (Haju 2010, 129). Tyypillisimpiä toiminnan muotoja ovat auttaminen, talkootyö, 

neuvonta ja ystävätoiminta. Tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista olisivat val-
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miita tekemään vapaaehtoistyötä, mikäli heitä pyydettäisiin mukaan. Suurimmaksi va-

paaehtoistoiminnan esteeksi ihmiset nimesivät ajanpuutteen ja toiseksi eniten juuri-

kin tuo aiemmin mainitun asian, ettei kukaan ole heitä pyytänyt. (Rahkonen 2018.) 

Fields mainitsee esteiksi myös tietämättömyyden vapaaehtoistoiminnan mahdolli-

suuksista. Tämän korjaamiseksi järjestöissä tarvitaan viestinnän tehostamista, vapaa-

ehtoisten ohjaamista ja mahdollisuuksista kertomista. (Fields 2018.)  

 

Suomen Punaisen Ristin vuonna 2016 toteuttama vapaaehtoiskyselyn mukaan tyypil-

lisin järjestön vapaaehtoistoimija on 60-69 vuotias. Kyselyyn vastanneet järjestön jä-

senet ja vapaaehtoistoimijat kokivat järjestön tärkeimmäksi toimintamuodoksi ystävä- 

ja tukihenkilötoiminnan. Toiseksi tärkeimmäksi koettiin ensiapu- ja valmiustoiminta, 

kolmanneksi keräystoiminta, neljänneksi luottamustehtävät ja viidenneksi monikult-

tuurisuus- ja maahanmuuttajatoiminta. (Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiskysely 

2016, 10.) Edellä mainitut toimintamuodot ovat myös niitä, joissa vapaaehtoisia toimii 

eniten. Myös järjestön sisäisen vapaaehtoiskyselyn mukaan SPR:n toiminnassa naisia 

kiinnosti eniten ystävä- ja tukihenkilötoiminta, kun miehen puolestaan olivat kiinnos-

tuneita ensiapu- ja valmiustoiminnasta (emt., 11). Kysely osoitti SPR:llä olevan poten-

tiaalia kasvattaa vapaaehtoisreserviään. Uusia vapaaehtoisia ilmoittautuu mukaan kai-

kista ikäryhmistä. Syitä siihen, että mukaan haluavat eivät löytäneet tietään toimin-

taan johtuu monista eri tekijöistä.  Merkittävämmäksi esteeksi osallistumiselle toimin-

taan oli myös Fieldsin mainitsema toiminnan tuntemattomuuden puute. Tämä mah-

dollisesti kertoo siitä, ettei paikallisosastojen toiminta ole näkyvästi esillä tai toiminta 

on niin pientä tai toimintaan osallistuvien joukko niin pieni. Viestinnällisten haastei-

den lisäksi kyselyn vastaukset osoittivat, että osastojen kyky ja mahdollisesti myös ha-

lukkuus ottaa vastaan uusia toimijoita mukaan toimintaan on rajallinen. (emt., 5.) 

 

Syitä vapaaehtoistoimintaan mukaan lähtemiselle on monia. Vapaaehtoistoiminta pe-

rustuu ihmisten haluun osallistua ja toimia yhteisten asioiden hyväksi. Kansalaisjär-

jestöissä tapahtuva toiminta tukee yksilön subjektiutta hyödyntää omaa osaamistaan 

muiden hyväksi, toimintaedellytyksiä, oppimista ja kehittymistä (Nyman 2016, 12). 
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Harju (2010, 39-42) mainitsee muun muassa syiksi kiinnostuksen asiaa kohtaan, aut-

tamisen halun, halun oppia, toiminnan sosiaalisen aspektin, jonka kautta yhteinen 

kiinnostus yhdistää ihmisiä ja ehkäisee syrjäytymistä. Lisäksi Harju mainitsee moti-

voivaksi tekijäksi toiminnan vastapainon työlle. Tarkemmin vapaaehtoistoiminnan 

merkityksellisyyteen ja motiiveihin keskityn luvussa 2.4.  

 

 

2.3 Vapaaehtoiset eri rooleissa  

 

Järjestöissä ja yhdistyksissä on aina mukana erilaisissa rooleissa olevia ihmisiä. Sama 

ihminen voi olla myös erilaissa rooleissa järjestöelämän eri vaiheessa. Järjestötoiminta 

tuntuu olevan monelle eräänlainen kutsumusammatti. Roolit järjestötoiminnassa 

vaihtelevat niin määrällisesti, kuin sitoutumisen ja osallisuuden kokemisenkin mu-

kaan. Harju on luokitellut toimijat neljään luokkaan. Taustalla hänellä on alkuperin 

David Unhurin kehittämä luokitus, joka perustuu toimijan omaan kokemukseen ja tie-

tämykseen kyseisestä sosiaalisesta maailmasta. Toiminnassa on mukana niin sanot-

tuja ”muukalaisia”, jotka ovat tapahtumia taustarooleissa seuraavia henkilöitä. Toi-

sena tulevat ”turistit”, jotka sattumanvaraisesti osallistuvat yksittäisiin tehtäviin. Kol-

mantena hän mainitsee ”säännölliset”, jotka ovat hyvin sitoutuneita järjestö- ja yhdis-

tystoimijoita. Viimeisimpinä, muttei vähäisimpinä tulevat ”insaiderit”, jotka ovat toi-

minnan luojia ja pyörittäjiä. (Harju 2010, 47.) 

 

Järjestöissä mukana olevat ihmiset voi jakaa myös roolinsa mukaisesti jäseniin, vapaa-

ehtoisiin, luottamushenkilöihin, työntekijöihin, kumppaneihin ja asiakkaisiin. Se 

kuinka läheinen suhde yksilöllä on organisaatioon ja yhteisöön riippuu järjestön toi-

mintatavasta ja kulttuurista. Toisaalta myös yksilön tehtävä ja rooli muokkaavat yksi-

lön käsitystä kyseisestä järjestöstä. Useille pitkään toiminnassa mukana olleille järjes-

tökokemus ja toimijuus ovat rakentaneet henkilön identiteetin. Yhteenkuuluvuuden ja 

yhteisöllisyyden tunne voivat olla niin merkittäviä yhteisön jäsenille, että tehtävästä 

voi olla jopa vaikea luopua. Toisaalta ajan myötä toiminta voi rutinoitua ja muodostua 
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toimijalle myös taakaksi. Tämän kaltaisissa tilanteissa pitkään toiminnassa mukana 

olleet ihmiset voivat pitää kiinni totutuista rooleistaan niin etteivät anna tilaa uusille 

toimijoille tai toimintatavoille. Tärkeää olisikin kyetä jakamaan pitkään mukana ollei-

den ihmisten hiljainen tieto uusille toimijoille ja antaa näin tilaa toiminnan uusiutu-

miselle. (Nyman 2015, 14.)  

 

Parhaimmillaan jokainen toimija kiinnittyy omalla panoksellaan ja roolillaan samaan 

laajempaan päämäärään ja yhteisöön. Ensimmäinen kohtaaminen määrittää toimin-

nan houkuttelevuuden, kiinnostavuuden, mutta myös uskottavuuden. Yhteisöllisen 

toiminnan edellytys on erilaisten ihmisten kohtaaminen, moninaisuuden tunnistami-

nen ja hyväksyminen sekä erilaisuuden näkeminen voimavarana. Koska ihmiset osal-

listuvat toimintaan hyvin erilaisilla ammatillisilla taustoilla, odotuksilla, tunteilla ja 

osaamisella, onkin tärkeää, että jokaiselle löytyisi erilaisia osallistumisen mahdolli-

suuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa vaihtoehtoisten osallistumismahdollisuuksien 

tarjoamista oli se sitten auttamista, tukemista, itsensä kehittämistä, toiminnan kehit-

tämistä tai vaikuttamisen parissa tehtävää toimintaa. (Nyman 2015, 15-17.)  

 

SPR:n paikallisosastot toimivat pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin. Järjestön vapaa-

ehtoiskyselyn vastaukset osoittavat, että järjestön toimintaan sitoudutaan hyvin. Suu-

rin osa nykyisitä vapaaehtoisista on ollut järjestön toiminnassa mukana vuodesta kym-

meneen vuoteen.  Järjestön luottamustoimintaan osallistuminen näyttää kasvavan sitä 

suuremmaksi, mitä piteenpään henkilö on toiminut järjestön vapaaehtoisena. (Suo-

men Punaisen Ristin vapaaehtoiskysely 2016, 28,31.)   

 

 



 

15 

 

2.4 Vapaaehtoistoiminnan merkityksellisyys  

 

Elinvoimaiseen ja innostavaan kansalaistoimintaan sisältyy vahvasti ajatus ihmisten 

osallistumisesta, osallisuudesta ja kohtaamisista sekä vastuunottamisesta toisista ih-

misistä ja yhteisistä asioista (Nylund & Young 2005, 70). Seuraavassa luvussa käsitte-

len vapaaehtoistoiminnan merkitystä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista.  

 

Ihmisillä on erilaisia syitä toimia yhdessä yhteiseksi hyväksi. Keskeisimpänä motivaa-

tion tekijänä on kiinnostus jotakin asiaa kohtaan. Ihmiset haluavat kuluttaa vapaa-ai-

kansa itselle mielekkään harrastuksen parissa.  Halu auttaa, tehdä hyviä tekoja on toi-

nen toimintaan motivoiva tekijä. Ihmisen saadessa toimia toisten hyväksi hänelle tär-

keän asian puolesta hän tavoittelee hyvää elämää itselleen, läheisilleen ja yhteisölleen. 

Moni kokee myös kansalaistoiminnan kautta saamansa opit tärkeiksi ja arvokkaiksi 

niin omalle elämälleen kuin työelämälleen. Mukaan lähtemisen kannustimena monille 

on toiminnan kautta laajentuva ystäväpiiri. Yhteinen kiinnostus yhdistää ihmisiä sekä 

estää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Yhä useampi hakee vapaaehtoistoiminnasta vas-

tapainoa työlle ja vaihtelua elämälleen. Osaa ihmisistä kansalaistoiminnan pariin oh-

jaa halu vaikuttaa, joko yhteiskunnallisesti tai poliittisesti. Kansalaistoiminnassa kyse 

on yleensä suorasta vaikuttamisesta, jolloin jo mukana olemalla voi vaikuttaa ja toimia 

itselle tai yhteisölle tärkeitä asioiden puolesta. (Harju 2010,40-41.) Olipa ihmisen mo-

tiivi mikä tahansa, kaikki edellä mainitut asiat tuottavat jollakin tasolla osallisuutta ja 

mahdollistavat sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä toiminnan ja vaikuttamisen itsensä, 

yhteisön tai yhteiskunnan hyväksi.  Yksilölle vapaaehtoistoiminnassa motivoivana te-

kijöinä ovat omasta tahdosta ja tarpeesta lähtevä toiminta eli vapaaehtoisuus. Yksilölle 

on tärkeää, että hän voi osallistua toimintaan tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin sekä 

juuri niin paljon kuin ehtii, jaksaa ja haluaa. Toiminta, johon osallistutaan tulee olla 

itselleen mielekästä, tarpeellista ja palvelevaa. Toiminnasta haetaan omaan elämään 

viidettä, virikkeitä, jopa elämyksellisyyttä. Se ei saa olla vain pelkkiä velvoitteita, vaan 

toiminnasta tulee voida nauttia.  
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Punaisessa Ristissä vapaaehtoisia motivoi ja innostaa erityisesti heidän kokemus teh-

tävän tärkeydestä ja tarpeellisuudesta. Tärkeiksi motivoinnin tekijöiksi vapaaehtoiset 

mainitsevat myös uusien asioiden kokeminen ja uuden oppiminen. Järjestössä toimi-

vat vapaaehtoiset kokevat tärkeäksi, että ongelmatilanteissa heillä on ollut selkeä tie-

tämys siitä, kenen puoleen he voivat kääntyä ongelmien tullessa kohdalle. Lisäksi ys-

tävien, koulutuksen, kiitoksen ja uusien tehtävien saaminen ovat motivoineet vapaa-

ehtoisia. (Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiskysely 2016, 109.) 

 

Järjestöjen perustamisen taustalla on usein jokin yhteiskunnallinen tarve, tehtävä ja 

missio, jonka vuoksi ihmiset alkavat toimia yhdessä. Jokainen järjestö toimii omien 

arvojen, tavoitteidensa ja kohderyhmänsä pohjalta. Järjestöjen paikallistoiminta to-

teutuu pitkälti vapaaehtoisten voimin. Järjestöillä on tärkeä tehtävä oman kohderyh-

mänsä äänenkannattajana. Useilla järjestöillä on monesti jopa viranomaisia parempi 

ja suorempi yhteys yhteiskunnan marginaaliryhmiin (Kiukas 2018). Järjestöjen orga-

nisoiman kansalais- ja vapaaehtoistoiminta voi myös itse muuttaa yhteiskuntamme 

kulttuuria ja toimintatapoja (Nylund & Young 2005, 26). Tästä hyvä esimerkki mieles-

täni on järjestöjen ja yhdistysten paljon parjattu hankemaailma. Järjestökenttää on 

pitkään leimannut hankemaailma, jota on kritisoitu lyhytnäköisyydestään ja pitkälti 

rahoittajan ohjaamana toimintana. Projektit on koettu usein irrallisiksi järjestön pe-

rustehtävästä. Toisaalta juurikin projektimainen toiminta on mahdollistanut järjes-

töille reagoida asioihin nopeasti ja käynnistää uudenlaista toimintaa erillisrahoituksen 

turvin. Tämä on lisännyt kansalaistoiminnan innovatiivisuutta ja tilanneherkkyyttä. 

Järjestöt ovat pystyneet vastaamaan toiminnallaan yhteiskunnan uusiin marginaalei-

hin ilmiöihin ennaltaehkäisevästi. Projektirahoitus on muuttanut suomalaista järjes-

tötoiminnan tapoja. Hankemaailmaa voidaan osaltaan pitää myös tulevaisuuden en-

nakoijana. (Harju 2010, 153.)  

 

Punaisen Ristin kaikkea toimintaa ohjaavat seitsemän periaatetta, joita ovat inhimilli-

syys, tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, yleismaail-

mallisuus ja ykseys. SPR on osa kansainvälistä liikettä, joka on läsnä yhteisöissä, ih-
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misten keskellä kaikkialla maailmassa. Järjestön kaikki kansalliset yhdistykset toimi-

vat samojen periaatteiden mukaisesti, joita myös valtioiden tulee kunnioittaa. Periaat-

teet toimivat ohjeena niin vapaaehtoisille kuin työntekijöille kaikissa tilanteissa. Toi-

minnan jatkuvuuden takaa periaatteiden kunnioittaminen. Järjestön perustehtävä on 

auttaa, kun ihminen on avun tarpeessa. Järjestöllä on erityinen tehtävä avustaa viran-

omaisia kriiseissä ja onnettomuuksissa.  Punaisella Ristillä on erityinen oikeus suojella 

uhreja ja antaa humanitaarista apua konfliktien aikana kaikkialla maailmassa. (Suo-

men Punaisen Risti toimintalinjaus 2018-2020, 5- 6.)  

 

Vapaaehtoistoiminta on tärkeää sen lisäämän ihmisten ja koko yhteiskunnan hyvin-

voinnin sekä vaikuttamismahdollisuuksien vuoksi. Suomessa toteutetun vapaaehtois-

toiminnan arvo on laskettu olevan noin 2,5 miljardia euroa. (Stranius 2019.) Julkisuu-

dessa vapaaehtoisuutta on käsitelty pääasiassa sen yhteiskunnallisen taloudellisen 

merkityksen näkökulmasta. Pelkän tuntimääräisen konkreettisen työpanoksen lisäksi 

kansalaisjärjestöjen tekemä työ syrjäytyneiden ja syrjäytymisen ehkäisevän työn pa-

rissa on yhteiskunnallisen talouden kannalta merkittävä.  Mukana olo, erilainen tuke-

minen, toisten ihmisten tapaaminen ja sosiaalisten kontaktien syntyminen ovat asi-

oita, joita kansalaisjärjestöissä tehtävä toiminta on tarjonnut yhteiskunnalle. (Harju 

2010,136.)   

 

Julkisen sektorin talouden kiristyessä vapaehtoisuus on alettu nähdä uudella tavalla. 

Kuntien muuttuessa palvelun tuottajista palvelun järjestäjäksi ja koordinoijaksi odo-

tetaan järjestöjen ja yhdistysten tuottavan yhä enemmän sosiaali- ja terveysalan pal-

veluja. Tulevaisuudessa yksityinen, julkinen ja kolmassektori tekevät enenevässä mää-

rin yhteistyötä ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Järjestöt ja yhdistykset voivat 

olla tulevaisuudessa taloudellisesti entistä riippuvaisempia kunnista ja osittain pa-

kosta ohjautuvat palvelujen tuottajiksi. Tällöin aiemmin vapaaehtoistoimintana tapah-

tunut toiminta ammatillistuu ja tavallisen ihmisen taidoin toteutettu vapaaehtoistyö ei 

enää riitäkään. Tällaisessa tapauksessa vaarana on, että yhdistysten ja järjestöjen al-

kuperäinen toiminta-ajatus jää taka-alalle. (Heikkala 2015, 29.) Edellä kuvatut muu-

toksen tekijät asettavat suuria odotuksia vapaaehtois- ja kansalaisjärjestöille vastata 
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tilanteeseen. Ennaltaehkäisevän ja paikallisen työn merkitys kasvaa, kun ihmisten 

odotetaan entistä enemmän huolehtivan itse itsestään. Haasteisiin vastaaminen vaatii 

uudenlaista pysyvää yhteistyötä yli organisaatio- ja toimintarajojen. Asukkaiden koke-

musten ja tarpeiden esiin nostamiseksi järjestöjen osallistumien toiminnan suunnitte-

luun ja kehittämiseen on tärkeää. (Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2018-

20209, 4.)  

 

Yhteiskunnallisesti kansalais- ja vapaaehtoistoiminta on yksi parhaista osallistumisen 

ja osaamisen kasvattajista (Nylund & Young 2005, 72). Vapaan sivistyksen ja kansa-

laistoiminnan parissa tapahtuu merkityksellisen paljon hierarkkisen koulutusjärjestel-

män ulkopuolisesta oppimisesta. Siellä tapahtuva oppiminen tiedollista, taidollista, 

tietoista ja tiedostamatonta, jotka tuottavat voimavaroja ja auttavat yksittäisen ihmi-

sen henkilökohtaisen identiteetin rakentamisessa. (Harju 2010, 55.)    

 

Kansalaistoiminnan merkitys mielipiteen ilmaisijana ja vaikuttamisen kanavina on 

kasvanut (Sorri 2005, 126). Suomalaisten usko omiin vaikuttamisen mahdollisuuksiin 

ja demokraattiseen päätöksentekoon horjuu. Kansalaisten ja julkisen vallankäytön vä-

linen kuilu on kasvanut huolestuttavan suureksi, vaikka kansalaisten mahdollisuutta 

vaikuttamista hallintoon ja päättäjiin on pyritty lisäämään muun muassa kunta-aloit-

teilla, kunnallisella kansanäänestyksellä, kunnan osa-alue hallinnolla, sähköisillä pa-

lauteen anto mahdollisuuksilla ja kuntalaisten keskustelutilaisuuksilla. Julkisesti on 

käyty keskustelua voisiko ihmisten omaehtoisille yhteisöille tai yhdistyksille antaa 

mahdollisuuden olla mukana jossakin kunnallisessa päätöksen teossa. Tällainen kan-

salaisten omaehtoinen aktiivisuus pelottaa osaa päättäjistä, mutta sille lienee tilausta. 

Sillä kansalaistoiminnan kautta vaikuttaminen on kasvanut yhteiskunnallisessa pää-

töksenteossa viime aikoina. Tilanne on uusi ja mielenkiintoinen niin järjestöille kuin 

poliittisille päättäjillekin. Päättäjille poliittisen demokratian ulkopuolelta tuleva kan-

salaisten omaehtoinen aktiivisuus pelottaa, jollaiseen toimintatapaan ei ole totuttu. 

Järjestökentällä kansalaisuus- demokratia- ja vaikuttamispohdinnat ovat taas jääneet 

konkreettisen toiminnan ylläpitämisen ja kehittämisen jalkoihin. Järjestökentältä 

tämä puolestaan vaatii uudenalista toimintakulttuuria tuoda voimakkaammin esiin 
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toimintansa merkityksellisyys, mutta myös vaikuttamis- ja viestintäkoulutuksen lisää-

mistä yhdistystason toimijoilleen. (Harju 2010,109-117.)      

 

 

3 MONINAINEN JA MUUTTUVA JÄRJESTÖTOIMINTA  

 

Niin kansallinen kuin globaali toimintaympäristömme on nopeassa ja vaikeasti ennus-

tettavassa muutoksessa. Suomalaisen yhteiskunnan rakenteelliset ja toiminnalliset 

muutokset heijastuvat kansalaistoimintaan sekä haastavat järjestöt pohtimaan toimin-

tansa elinvoimaisuutta nyt ja tulevaisuudessa. Maailman kriisien vaikutukset ulottuvat 

myös Eurooppaan ja Suomeen. Ilmastonmuutoksen seurauksena yhä useammat ihmi-

set kärsivät erilaisista luonnon katastrofeista ja ääriolosuhteista tulevaisuudessa. 

Tämä voimistaa paikallisyhteisöjen merkitystä ja ihmisten sopeutumis- ja selviytymis-

kykyä heitä kohdanneista kriiseistä ja katastrofeista. Tiedonvälityksen nopea muutos 

kehitys tuovat maailman tapahtumat lähemmäs meitä jokaista. Vaikka Euroopan mit-

takaavassa Suomi on vielä turvallinen maa niin konfliktien, katastrofien ja erilaisten 

kriisien jokapäiväinen läsnäolo vaikuttaa ihmisten turvallisuuden tunteeseen. (Suo-

men Punaisen Ristin toimintalinjaus 2018-2020, 4.) 

 

Rakenteellisesti merkittävä Suomalaisen yhteiskunnan muutos liittyy väestön ikäänty-

miseen ja väestön epätasaiseen alueelliseen jakautumiseen. Erityisesti nuoret muutta-

vat kasvukeskuksiin ja syrjäseudut autioituvat entisestään. Julkisen talouden kiristy-

essä ja palvelujen heikentyessä sekä keskittyessä kasvukeskuksiin järjestöjen paikalli-

nen ja ennaltaehkäisevä työn merkitys korostuu. Yhteistyö julkisen-, yksityisen- ja kol-

mannen sektorin osalta lisääntyy eteenkin hyvinvointi palveluiden parissa. (SPR:n toi-

mintalinjaus 2018-2020, 4.) Myös vapaaehtoistoiminnan rajapinnat yksityisen, julki-

sen, kolmannen ja neljännen sektorin välillä hämärtyvät tulevaisuudessa. Julkinen ja 

yksityinen sektori ovat lähteneet uudella tavalla mukaan vapaaehtoistoiminnan kana-
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vaksi. Hyvä esimerkki tästä on yritysten toteuttama yhteiskuntavastuu, jossa työnan-

tajat antavat työntekijöille mahdollisuuden osallistua työajalla vapaaehtoistoimintaan 

sekä hankkia näin uutta osaamista ja merkitystä työhönsä. (Stranius 2019.)  

 

 

3.1 Kansalaisyhteiskunnan ja – toiminnan rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset 

 

Heikkala (2015, 23-24.) toteaa osuvasti järjestöjen tunnistavan toimintaympäristön 

rakenteelliset muutokset, mutta ei niiden syitä ja seurauksia.  Rakenteellisilla muutok-

silla hän viittaa väestön ikääntymiseen, kaupungistumiseen, julkisen talouden kiristy-

miseen ja globalisoitumiseen. Näiden lisäksi toimintatapojen muutokset, kuten ihmis-

ten omaehtoisuus ja itseohjautuvuus, yksilöllisyyden korostuminen, osallistuminen ja 

joukkoistaminen, tutkiva oppiminen ja kokeileminen sekä digitalisoituminen sekä so-

siaalisen median käyttäminen haastavat yhdistys- ja järjestötoimijoita uudistamaan 

toimintaansa.  Harjun (2010, 143.) mukaan järjestöt eivät ole kyenneet uudistamaan 

toimintaansa riittävästi yhteiskunnan muutoksen kanssa, jotta se vastaisi tämän päi-

vän ihmisten arvostuksia ja toiminnan tarpeita. 

 

Yhteiskunnan yksi suurimmista järjestötoiminnan kehitykseen vaikuttavista tekijöistä 

on väestön ikääntyminen. Tämä tarkoittaa niin asukkaiden, päättäjien, toimijoiden 

kuin myös kuluttajien ikääntymistä. Väestön ikääntyessä vanhenevat myös järjestöjen 

työmyyrät, vastuulliset ja sitoutuneet vapaaehtoistoimijat. Toisaalta eläkkeelle jäävät 

suuret ikäluokat voidaan nähdä järjestöjen tulevaisuuden tekijöinä, joilla on aikaa ja 

osaamista vapaaehtoistoiminnalle. Vastaavasti heidät voidaan nähdä myös yhdistysten 

hallinnollisia ja organisatorisia asioita hoitavina valtaa käyttävinä päättäjinä, jotka to-

teuttavat toimintaa vanhan hyvän kaavan mukaisesti omia etua ajatellen. Näin nuoret 

voivat jäädä heidän jalkoihinsa. (Harju 2010 29-32.) Ikääntymisen lisäksi maan sisäi-

nen muuttoliike vähentää väestön määrää maaseudulla, jolla on merkittävä vaikutus 
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järjestötoimintaan siellä. Tämä johtaa väistämättä tilanteeseen, jossa yhdistyksiä lak-

kautetaan, toimintaa yhdistetään ja samat ihmiset pyörittävät useampaa yhdistystä. 

Jäljelle jäävien yhdistysten elinehdon määrittelee toiminnan tarve ja vetovoimaisuus.  

Toimintaa pyörittäneiden yhdistysaktiivien ikääntyessä, on tilalle vaikea löytää uusia 

toimihenkilöitä. Myös toiminta on jossain määrin keskittymässä maakuntien alueelli-

siin kasvukeskuksiin. Tällöin yhdistystoiminnan rakenteelliset ongelmat maaseudulla 

korostuvat voimakkaammin kuin kaupungeissa. (Järjestöbarometri 2018, 189.)  

 

Valtion ja kuntien talouden kiristyessä julkinen sektori ei pysty huolehtimaan yhtä kat-

tavasti ihmisten ja yhteiskunnan asioista kuin tähän asti suomalaiset ovat tottuneet. 

Eteenkin tehtävät väestön ikääntymisen vuoksi lisääntyvät. (Harju 2010, 41-43.) Jul-

kisten palveluiden supistuessa ja siirtyessä kasvukeskuksiin, jäljelle jäävien yhdistys-

ten toiminnalla yhdessä olon ja vuorovaikutuksen kautta voi olla merkittävä vaikutus 

paikallisten ihmisten hyvinvointiin eteenkin maaseudulla. Hyvinvointi yhteiskunnan 

toimintamallien ja rakenteiden uudistuessa yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin 

rajat heikkenevät. Kuntien muuttuessa palvelujen tuottajista niiden järjestäjiksi ja 

koordinaattoreiksi odotetaan yhdistyksiltä ja järjestöiltä panosta hyvinvointia edistä-

vien palvelujen tuottamiseen (Heikkala 2015, 29). Järjestöjen ja yksityisen rooli sosi-

aali- ja terveyspalveluiden tuottajina onkin kasvanut selvästi viimeisen 20 vuoden ai-

kana (Palotie-Heino & Kauppinen 2010, 36). Vaikka palvelutuotannon paineet kansa-

laisjärjestöjä kohtaan ovat kovat, niin silti ajankohtaista on pohtia, voisivatko järjestöt 

oman vahvan kokemuksensa, tietämyksensä ja motivaationsa kautta kehittää uusia 

palveluvaihtoehtoja tai luoda uudentyyppistä yhteistyötä yksityisen ja julkisen tahojen 

kanssa uusien palveluvaihtoehtojen luomista varten (Virtanen 2010, 23).  Rajan veto 

ei ole helppo vapaaehtoisvoimin toimiville järjestöille ja yhdistyksille. Toiminnan 

muuttuessa palvelun tuottamiseksi, se merkitsee myös toiminnan ammatillistumista 

ja byrokratian lisääntymistä. Tällöin tulee miettiä järjestön alkuperäisiä tarkoitusperiä 

ja niiden toteutumista. Tällöin myös raha voi ohjata toimintaa enemmän kuin alkupe-

räiset arvot ja päämäärät. Tämä mullistaa myös perinteisen vapaaehtoisuuden ja toi-

mintaan palkattavan ammatillisen toimijan keskinäisen aseman. 

 



 

22 

 

Rakeenteelliset uudistukset Suomen sosiaali- ja terveyspalveluissa, pelastustoimessa 

ja hallinnollisten alueen rajoissa muuttavat myös SPR:n totuttuja tapoja toimia. Julki-

sen, yksityisen palvelutuottajien ja järjestöjen muodostamat paikalliset yhteistyöver-

kostot uudistuvat ja tiivistyvät. Asukkaiden kokemusten ja tarpeiden tiedostamiseksi 

järjestöjen osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen on erittäin tär-

keää. (SPR:n toimintalinjaus 2018-2020, 4.)  

 

Globalisoituminen on lisännyt maapallon eri osien keskinäistä riippuvuutta, vuorovai-

kutusta ja yhteistyötä niin talouden, tuotannon, yhteiskuntakehityksen kuin viestin-

nän ja ihmisten välisen toiminnan osalta. Tämä on lisännyt ihmisten valinnanmahdol-

lisuuksia koulutuksen, työelämän ja elämänvalintojen suhteen kansallisesti ja kansain-

välisesti. Suomalaisesta yhteiskunnasta on tullut avoimempi niin henkisesti, kulttuu-

rillisesti kuin taloudellisesti. (Harju 2010, 25.) Maapalloistuminen ja Euroopan yhden-

tyminen ovat siirtäneet valtion päätösvaltaa etäisemmäksi. Valtion kaitsevan ja ohjaa-

van vallan etäännyttyä unionille paikallisten yhteisöjen ja toimijoiden merkitys on vah-

vistunut suomalaisessa yhteiskunnassa. Kansalaisista on tullut enemmän yksilöitä, 

jotka määrittävät itse oman elämäänsä. Menestyäkseen tarvitaan kansalaistoimintaa 

ja ihmisiä, jotka tuntevat paikallisten tarpeet sekä pystyvät hoitamaan ihmisten ja lä-

hiyhteisöjen asioita. (Harju 2010, 26.) SPR:n näkökulmasta paikallisuuden vahvista-

minen esimerkiksi edellyttää jatkuvaa läsnäoloa lähiyhteisöissä ja toimimista osana ih-

misten arkea. Hyvin toimivat ja järjestäytyneet yhteisöt ovat valmiimpia kohtaamaan 

äkillisiä onnettomuuksia ja kriisejä sekä myös toipuvat niistä paremmin. Nykyisen pai-

kallisosastoverkoston ja vapaaehtoisresurssien säilyminen vaatii, että ihmisten aktiivi-

suus lähiyhteisöissä kasvaa ja tunne omaan lähiyhteisöön kuulumisesta sekä vaikutta-

misesta voimistuu. (Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2018-2020, 13.)     

 

Konkreettisia globalisoitumisen ilmiöitä Suomessa on maahanmuutto, joka tekee yh-

teiskunnastamme yhä moni ilmeisemmän. Maahanmuuton myötä lähiyhteisöistä tulee 

entistä monikulttuurisempia. Kansalaisjärjestöjen toiminta edistää maahanmuutta-

jien pääsyä osalliseksi suomaliseen yhteiskuntaan. Maahanmuuttajat ovat myös aktii-

visia toimijoita järjestöissä. Globalisoitumisen myötä ihmisten elämä yksilötasolla on 
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aikaisempaa ennakoimattomampaa. Ihmisen on sopeuduttava jatkuvaan toimintaym-

päristön muutokseen ja epävarmuuteen. Globalisaatio edistää omalta osaltaan kau-

pungistumista, perinneyhteisöjen ja yhteisöllisyyden heikentymistä. Yhteisöllisyys ei 

ole kuitenkaan hävinnyt, vaan se on muuttanut luonnettaan. Tämän vuoksi Suomalai-

sessa yhteiskunnassa kansalaistoiminnalla on merkittävä rooli myös tulevaisuudessa 

ihmisten osallisuuden, toimijuuden ja vaikuttamisen vahvistajana paikallisissa yhtei-

söissä. (Harju 2010, 75.147.)  

 

Nopea teknologian kehitys on muuttanut ihmisten elämää ja toimintaympäristöä sekä 

muuttaa sitä tulevaisuudessa vielä syvällisemmin. Digitalisoituminen on mahdollista-

nut muun muassa helpon, nopean ja edullisen tiedonvälityksen sekä interaktiivisen 

toiminnan ja verkko-oppimisen. Digitalisoitumisen myötä tieto on kaikkien ulottuvilla, 

eikä se ole enää samanlainen vallankäytön väline kuin ennen. (Harju 2010, 149-150.) 

Jatkuva ja nopeutuva tekniikan kehitys helpotta ihmisten elämää ja säästää parhaim-

millaan tekemisen resursseja. Kehitys palvelee hyvin kansalaistoiminnan tarpeita, mi-

käli järjestöt pysyvät kehityksen mukana ja ovat valmiita tarvittaviin laiteinvestointei-

hin ja osaamisen kehittämiseen. (Harju 2010,150.) Digitaaliset palvelut mahdollistavat 

uudenlaisen auttamisen, ajasta ja paikasta riippumattoman koulutuksen ja vapaaeh-

toisille suunnattujen palvelujen kehittämisen. Digitaalinen kehitys mahdollistaa myös 

aivan uuden tyyppisen verkossa tapahtuvan auttamisen kanavan järjestöille. Digitaali-

set palvelut antavat mahdollisuuksia uusille auttamisen, koulutuksen ja vapaaehtoi-

sille suunnattujen palvelujen kehittämiselle. (Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 

2018-2020, 4.) Hyviä esimerkkejä digitaalisista uudistuksista on Punaisen Ristin ver-

kossa tapahtuva ystävävälitys ja Oma Punainen Risti tietojärjestelmä, joka antaa uusia 

työvälineitä vapaaehtoistehtävien etsimiseen ja hoitamiseen.  

 

Digitaalinen kehitys voi synnyttää myös ihmisten välille kuiluja, jos kaikilla toimintaan 

osallistuvilla ei ole samalaisia mahdollisuuksia tai osaamista käyttää digitaalisia palve-

luja. Toisaalta on hyvä myös miettiä, kuinka paljon ihmiset haluavat vielä vapaa-ajal-

laan tulla tekniikan ohjaamaksi. Suhtautumisessa tekniikkaan voi olla sukupolvien vä-
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lisiä eroja. Nuoret, jotka ovat kasvaneet lapsesta lähtien tekniikan ohjaamassa maail-

massa odottavat myös järjestöjen toimintatapojen perustuvan digitaalisuuden hyö-

dyntämiselle. Heino (2010, 58) viittaa artikkelissaan tulevaisuudentutkija Richard 

Watsoniin, joka pitää tulevaisuuden trendinä fyysisyyden paluuta digitaalisen kommu-

nikaation tilalle. Tällä hän tarkoittaa ihmisten kaipuuta fyysisen kokemuksen ja kom-

munikaation äärelle digitaalisuuden kommunikaation sijaan. Järjestötoimijat ovat 

myös itse tunnistaneet sen, että aina ja kaikille sähköinen palvelu ei korvaa kasvokkain 

tapahtuvaa kohtaamista ja avunsaantia (Järjestöbarometri 2018, 133). 

 

Ihmisten elämäntapojen ja arvojen keskeisinä muuttujina pidetään yhteisöllisyyden 

vähenemistä ja yksityisyyden voimistumista. Perinteisen yhtenäiskulttuurin murentu-

essa, kaupungistumisen kasvaessa, informaatioteknologian kehittyessä ja globalisaa-

tion voimistuessa sekä yhteisöjen murentuessa ihmiset ovat vapaampia valitsemaan 

oman elämänsä polun ja tekemään oman elämän henkilökohtaisia valintoja.  Heikkala 

(2015, 26.) toteaa, että uusien sukupolvien tavat toimia koulussa, harrastuksissa, ka-

veripiirissä ja työelämässä ovat radikaalisti muuttumassa. Uusilla toimioilla on hyvin 

erilaisia odotuksia vapaaehtoistoiminnalta, mihin kokeneemmat toimijat ovat tottu-

neet. Vanhan tavan mukaan toimivat yhdistykset tarjoavat omaa perinteistä tapaa toi-

mia, kun uusi sukupolvi haluaa olla aidosti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa 

sitä toimintaa, johon itse osallistuvat. Tästä kertoo mielestäni hyvin esimerkiksi se, 

ettei perinteinen, muodollinen yhdistysten päätös- ja kokouskulttuuri houkuttele nuo-

ria mukaan. Toimintatapojen muutoksia ovat omaehtoisuus, itseohjautuvaisuus, hen-

kilökohtaisuus ja räätälöinti, osallistuminen ja joukkoistaminen, jakamis- ja vertaista-

lous, tutkiva oppiminen ja kokeileminen sekä digitalisoituminen ja sosiaalisen median 

käyttäminen. (Heikkala 2015, 23-24.) Nykyihmiset arvostavat yksilöllisyyttä, itsensä 

toteuttamista, omaa päätösvaltaa oman elämänsä suhteen. Ihmisten perusturvallisuu-

den, kuten toimeentulon, ruuan saannin, vaatetuksen, asumisen ollessa hyvällä mal-

lilla, aikaa jää elämän tarkoituksen etsimiselle on yhä enemmän. Tämän myötä henki-

syyden kasvu ja kokemuksellisuuden etsintä ovat entistä merkittävämpiä asioita ihmi-

sen elämässä. (Heino 2010, 59.) Ihmiset haluavat osallistua toimintaan, jonka kokevat 

mielenkiintoiseksi, tarpeelliseksi ja hyödylliseksi itselleen. Vapaaehtoistoimintaan ja 



 

25 

 

sen suunnitteluun vaikuttavat muun muassa ihmisten muuttuneet vapaa-ajan vietto-

tavat ja lisääntyneet kevyemmän osallistumisen ja vaikuttamisen eli niin sanotun nel-

jännen sektorin kanavat. Tulevaisuuden vapaaehtoistoimintaa leimaa ennen kaikkea 

spontaanius, lyhytkestoisuus ja projektimaisuus. Syynä toimintatapojen muuttumi-

selle on ihmisten elämänarvojen- ja tapojen muuttuminen (Harju 2010, 33).   

 

 

3.2 Tulevaisuuden vapaaehtoisuus ja järjestötoiminta 

 

Järjestöbarometri 2018 tutkimuksen mukaan järjestöjen vapaaehtoistoiminnan ti-

lanne on varsin myönteinen. Suurimmalla osalla järjestöistä vapaaehtoistoiminta ja 

sen edellytykset ovat lisääntyneet tai säilyneet ennallaan viimeisen kahden vuoden ai-

kana. Saman aikaisesti järjestöt kantavat huolta siitä, kuinka he pystyvät vastaamaan 

tuen, tiedon ja palvelujen tarpeisiin sekä kasvavaan kysyntään. Voimavaroihin liittyviä 

huolenaiheita on muun muassa toiminnasta vastuuta kantavien vapaaehtoisten jaksa-

minen ja paikallistoimijoiden kyky vastata kohderyhmän tarpeisiin riittävissä määrin 

tämän hetkisin resurssein. Suomalaisten halu ja valmius tehdä vapaaehtoistyötä ei ole 

katomassa tulevaisuudessakaan. Uusia yhdistyksiä perustetaan koko ajan lisää. Paikal-

lisyhdistysten toimijoiden yleisin huolenaihe toiminnan jatkumisen kannalta on luot-

tamushenkilöiden saamisen vaikeus. Myös aktiivien, vapaaehtoistoimijoiden riittävyys 

ja jäsenistön osallistumattomuus toiminnan pyörittämiseen aiheuttivat huolta. Toi-

minnan hiipumisen uhkina paikallisyhdistyksissä nähdään pitkään mukana olleiden 

aktiivitoimijoiden pois jäänti ja toimijoiden ikääntyminen. Jopa kolmas lakkautu-

neista yhdistyksistä mainitsi puolestaan byrokratian haasteeksi toiminnan jatkumi-

selle. (Järjestöbarometri 2018, 9, 28-43, 97, 118.)  

 

Yli puolet (68%) valtakunnallisista järjestöjohtajista arvioi heidän järjestössä olevan 

meneillään voimakas muutos. Muutoksia ovat muun muassa toiminnan laajentuminen 

ja erilaisten toimintamuotojen lisääntyminen. Lisäksi osalla muutos kohdistuu hanke-

maailmaan ja muuhun kehittämistoimintaan liittyviin asioihin (Järjestöbarometri 
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2018, 92-93). Ihmisten muuttuneet vapaa-ajanviettotottumukset ja erilaiset kansalais-

toiminnan kevyemmän osallistumisen ja vaikuttamisen kanavat haastavat nykyisiä jär-

jestötoimijoita miettimään, miten vapaaehtoisuuden vetovoimaisuus säilytetään tule-

vaisuudessa. Sitoviin ja pitkäkestoisiin tehtäviin on entistä vaikeampi saada ihmisiä 

mukaan, vapaaehtoisuudessa puhuttelee kertaluonteisuus ja lyhytkestoinen projekti-

mainen toiminta. Yksilöllisyyden korostuessa ihmiset käyttävät aikaansa juuri sellai-

seen toimintaan, jonka kokevat itselleen mielekkääksi, hyödylliseksi ja palkitsevaksi 

tai tarpeelliseksi. (Harju 2019, 157-158.)  

 

Myös mahdollisuus osallistua kampanjoihin ja vaikuttamiseen verkon sekä sosiaalisen 

median kautta muuttavat ihmisten käsityksiä vapaaehtoistyöstä. Lisäksi palvelutuo-

tannon muutokset ja sen kautta entistä ammatillistuvampi vapaaehtoistoiminta vai-

kuttavat siihen millaiseen toimintaan ihmiset haluavat osallistua. Palvelut ja toimin-

not, jotka kymmenen vuotta sitten vastasivat jäsenistön tarpeita, ovat harvoin ajanta-

saisia.  Järjestöjen elinvoimaisen vapaaehtoistoiminnan säilyminen vaatii niin toimin-

nan kuin toimijoidenkin uudistumista. Yhdistystoimijat kokevat tärkeimmiksi asioiksi 

yhdistystoiminnan tehostamisen ja jäsenistön aktivoinnin, toiminnan tunnettavuuden 

lisäämisen ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen. Yhdistystoiminnan tehostamisen 

kannalta tämä tarkoittaa käytännössä muun muassa hallinnollisen byrokratian vähen-

tämistä, sähköisten järjestelmien hyödyntämistä ja vähenevien vapaaehtoisresurssien 

suuntaamista varsinaiseen toimintaan ja sen kehittämiseen. (Harju 2010, 160-162.)  

Uusien toimijoiden aktivoimiseksi järjestöiltä odotetaan uudenlaisia osallistumisen 

mahdollisuuksia. Järjestöbarometri 2018 mukaan järjestöissä on syntynyt kaivattua 

uuden tyyppistä vapaaehtoistoimintaa esimerkiksi verkkovapaaehtoisuuden parissa. 

Yhä useammin toimintaan voi osallistua myös nopeasti ja kertaluontoisesti. (Järjestö-

barometri 2018, 206). Stranius puolestaan uskoo tulevaisuudessa ihmisten kiinnitty-

vän kansalaistoiminnassa enemmän merkityksiin ja ilmiöihin kuin organisaatioihin. 

Perinteisen hyvin suunnitellun ja organisoidun toiminnan rinnalla tullaan näkemään 

kokeilevaa ja ketterästi kehittyvää ihmisten itsensä ja hyvin spontaanisti sekä epämuo-

dollisissa verkostoissa toteuttamaa toimintaa. (Stranius 2019.) 
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Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen edellyttää ihmisten rekrytointia, motivointia, 

koulutusta ja palkitsemista sekä vapaaehtoistoiminnan johtamiseen panostamista. 

Tämä puolestaan vaatii niin järjestöjen vapaaehtoisia tukevilta työntekijöiltä kuin itse 

paikallisyhdistyksiä johtavilta vapaaehtoisilta uudenlaista ammatillista osaamista. 

Tässä uudessa tilanteessa suunnittelun merkitys kasvaa, on mietittävä yhä tarkemmin 

mitä tehdään, mihin keskitytään ja millaisiin asioihin olemassa olevat henkilöresurssit 

käytetään. (Harju 2010, 162-163.) Yhdistysten vaikeus saada jäseniä sekä löytää aktii-

veja, luottamushenkilöitä ja muita vapaaehtoisia mukaan toimintaan pakottaa samalla 

alueella toimivien yhdistysten fuusioitumiseen. Pienellä paikkakunnalla samat ihmiset 

toimivat useissa yhdistyksissä. Tulevaisuudessa kuntaliitokset ja mahdollinen sote- 

uudistus vaikuttanee myös uudenlaiseen järjestöyhteistyöhön. (Järjestöbarometri 

2018, 46.) Hallinnollisten tehtävien kuormittavuuden yhtenä ratkaisuna voisi olla esi-

merkiksi sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävien hankkiminen ammatillisena ostopal-

veluina (Harju 2010, 161). 

 

Sähköisten palvelut mahdollistavat järjestöille aivan uudenlaisen auttamisen kuin 

myös vapaaehtoisuuden kanavan.  Palvelujen käyttäjien kannalta järjestöt tunnistavat 

haasteekseen niin omat kuin asiakaskuntansa digiosaamisen puutteen. Ongelmana 

nähdään järjestöjen asiakaskunnan jakautumisen sähköisten palvelujen käyttäjiin ja 

niihin, jotka eivät halua tai osaa niitä hyödyntää. On myös tilanteita, joissa sähköinen 

palvelu ei korvaa kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista ja avunsaantia. (Järjestöbaro-

metri 2018, 132-133.) 

    

Tähän asti Suomalaista järjestötoimintaa on voimakkaasti ohjannut järjestelmät ja ra-

kenteet. Yllä kuvatut muutokset haastavat järjestöjä kohdentamaan tuen rakenteiden 

sijasta jäsenten ja toimijoiden toiveista ja tarpeista lähtevään toiminnan suunnitteluun 

ja tekemiseen. Tulevaisuudessa toiminnan tuki ohjataan jäsenten ja toimijoiden 

omista ideoista ja unelmista muodostuneisiin projekteihin, joille mietitään toteutus-

tapa, laajuus ja resurssit. Tämän kaltainen toiminta vapauttaa ihmiset järjestelmien 

ohjauksesta ja luo mahdollisuuden toiminnan uudistumiselle. (Harju 2010, 174-175.)    
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Punaisen Ristin toiminnan vahvuus on toimiva maankattava osastoverkosto ja niissä 

toimivien vapaaehtoisten paikallinen läsnäolo ja paikallistuntemus. Säilyttääkseen toi-

mintansa vetovoimaisuuden, maankattavan osastoverkoston ja riittävät vapaaehtois-

resurssit on osastojen huolehdittava uusien vapaaehtoisten mukaan pääsystä ja lisät-

tävä osastojen sekä muiden järjestöjen paikallisyhdistysten välistä yhteistyötä. Toi-

minnan näkyvyyden lisäämiseksi ja uusien toimijoiden löytämiseksi osastojen on ke-

hitettävä viestintää erityisesti sosiaalisessa mediassa sekä hyödynnettävä järjestössä 

käyttöön otettuja digitaalisia palveluja kuten Omaa ja sähköistä ystävänvälistystä. 

Tämä vaatii niin työntekijöiltä kuin vapaaehtoisilta uudenlaista toimintakulttuuria, 

mutta myös digitaitojen omaksumista.  Osastojen toiminnassa korostuu vapaaehtois-

johtaminen ja vapaaehtoisten tuki. Varmistaaksemme vapaaehtoisten motivaation, 

jaksamisen ja osaamisen säilymisen kaikille osastoille on taattava tasalaatuinen kum-

mityöntekijän tuki. (Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2018-2020, 22.) 

 

 

4 VAPAAEHTOISTEN TUKEMINEN KUMMITOIMINNALLA 

 

Punaisen Ristin valtakunnalliseksi tavoitteeksi vuosille 2018-2020 on kirjattu, että 

kaikilla osastoilla on osastokummin tuki.  Lähituen tulisi olla yhtenäistä ja tasalaa-

tuista kaikille osastoille. Lähituen tavoitteena toimiva osastoverkosto, jotka ottavat 

vastaan kaikki uudet vapaaehtoiset ja tarjoavat heille monipuolisesti toiminnan mah-

dollisuuksia. (Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2018-2020, 22.)  

SPR:n valtakunnallisen kummitoiminnan mallintamisen ollessa kesken, niin lähestyn 

kummitoiminnan käsitettä muutaman tapausesimerkin kautta.  Koen kummitoimin-

nassa olevan paljon yhtäläisyyksiä opiskelu- ja työmaailmasta tutun mentoroinnin 

sekä urheilusta ja tiimityöskentelyssä käytetyn valmentamisen kanssa, joiden käsit-

teitä avaan.  Tapausesimerkkien jälkeen kuvaan Punaisen Ristin Oulun piirin toimin-

taympäristöä ja kummitoimintaa työmuotona. 
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Kummitoiminnalla on pitkät perinteen muun muassa Mannerheimin Lastensuojelulii-

tossa, joka on tukenut ja kehittänyt kouluissa tapahtuvaa kummioppilastoimintaa 

useiden vuosikymmenien ajan. Toiminnalla tuetaan alakoulujen oppilaiden osalli-

suutta ja kouluviihtyvyyttä. Kummioppilastoiminnassa ylemmän luokan oppilaat aut-

tavat ensimmäisen luokan oppilaita koulupolun alussa kouluun tutustumisessa ja ka-

verin löytämisessä. Toiminnan tavoitteena on yhteisöllisyyden luominen, uusien oppi-

laiden koulun alkamisen edistäminen sekä kiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäisemi-

nen. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2019) Tämän lisäksi järjestöllä on perhekum-

mitoimintaa, jossa koulutetut vapaaehtoiset toimivat tasavertaisena kumppanina per-

heille, jotka kokevat tarvitsevansa arkeensa piristystä, tukea tai aikuisen juttuseuraa. 

Perhekummin tehtävä on tukea vanhemmuutta, kulkea perheen rinnalla arjessa, ole-

matta kuitenkaan lasten- tai kodinhoitaja, terapeutti tai muu ammattilainen. Perhe-

kummin tehtävä on keskustella, kuunnella ja olla mukana perheen arjen askareissa. 

(Tule-perhekummiksi-esite 2013.) 

 

Suomen yrittäjäkasvatuksen verkosto YES ry:llä on kummitoimintaa, jossa yrittäjät ja 

työelämän edustajat toimivat vapaaehtoisina YES Kummeina koulujen työelämäyh-

teistyössä. YES Kummit toimivat esikuvina lapsille ja nuorille työntekijöinä sekä 

alansa ammattilaisina tuoden kouluille tietoa yrittäjyydestä ja työelämästä.  YES kum-

mitoiminnan tavoitteena on muuttaa koulua työelämälähtöiseksi ja verkottaa opetusta 

yhteiskuntaan. Vuoden 2019 alusta YES Kummitoimintaa on laajennettu aikuiskoulu-

tuksen pariin Vertaista vailla- hankkeessa, jossa kummit toimivat apuna opettajille et-

sien työelämäkumppaneita kotoutumis- ja ammatillisessa koulutuksessa oleville maa-

hanmuuttajille. Lisäksi kummit antavat tietoa suomalaisen työelämän pelisäännöistä 

ja yrittäjyydestä. (Valtakunnallinen YES ry.) 

 

Punaisen Ristin kanssa yhteneväisintä kummitoimintaa toteuttaa Suomen opettajaksi 

opiskelevien liitto (SOOL), jossa jokaiselle jäsenyhdistykselle on nimetty liiton halli-

tuksesta kopokummi. Kummi toimii yhteyshenkilönä hallituksen ja jäsenyhdistyksen 

välillä pitäen säännöllistä yhteyttä, avustaen paikallisissa ongelmatilanteissa sekä jär-

jestötoiminnan ja paikallisten edunvalvonnan kehittämisessä. (Suomen opettajaksi 
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opiskelevien liitto 2019.) Erona näiden kahden tahon toteuttamassa kummitoimin-

nassa on se, että Suomen opettajaksi opiskelevien liitossa kummina toimiva on vertai-

nen ja SPR:n kummitoiminnassa kummi on työntekijä.    

 

Kummitoiminnassa on paljon yhteisiä piiteitä työelämässä käytetyn mentoroinnin ja 

tiimityöskentelystä tutun valmentamisen kanssa. Mentorointi on yhteistyösuhde, 

jonka tavoitteena on oppimisen ja osaamisen esittäminen sekä ammatillisen kasvun 

tukeminen. Mentorointia on käytetty työelämässä kokeneiden työntekijöiden osaami-

sen hyödyntämiseen ja jakamiseen sekä hiljaisen tiedon esille tuomiseen. Mentorointi 

on kehittämislähtöinen prosessi, jonka onnistuminen vaatii sitoutumista, luottamuk-

sellista vuorovaikutusta ja tavoitteellisuutta. Mentoroinnissa sisällön määrittävät 

mentoroitavan kysymykset, kiinnostuksen aiheet ja tavoitteet. (Rosa-Kanninen, Ny-

lund & Kupias 2017, 5-6.) Valmentavasta työotteesta valmentaja nähdään yhteisöä 

vahvistavana tukijana, kannustajana, innostajana ja ohjaajana. Valmentaja rakentaa 

yksilöistä menestyvän yhteisön, jolla on yhdessä sovittu päämäärä. Valmennus on pro-

sessi, jossa organisaation toimintasuunnitelma viedään konkreettiseksi tavoitteeksi ja 

niitä toteuttavaksi toiminnaksi. Valmentajan keskeinen tehtävä on vahvistaa organi-

saation yhteisöllisyyttä, jossa jokainen yksilö on osaamistaan vastaavassa roolissa. 

(Parviainen & Parviainen 2017, 28, 35.) 

 

Mentoroinnin ja valmentamisen suurimpana erona koen mentorin ja valmentajan roo-

lissa. Mentoroija toimii yleisesti vertaisena mentoroitavalle, joka antaa oman koke-

muksen ja tietotaitonsa käyttöön samassa konseptissa toimivalle kokemattomammalle 

toimijalle.  Valmentaja on yhteisön valmentamiseen usein palkattu asiantuntija ja ul-

kopuolinen toimija. Mentoroinnissa mentoroitava itse määrittää tavoitteen ja polun, 

jolla päämäärään kuljetaan. Valmentamisessa valmentaja omaa keinot yhteisen pää-

määrän saavuttamiseksi. Valmentajaa voisi kuvata yhteisöä palvelevaksi ulkopuo-

liseksi toimijaksi, kun taas mentoroinnissa sekä mentori että mentoroitava ovat saman 

yhteisön sisällä toimivia vertaistoimijoita. 
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4.1 Punaisen Ristin Oulun piirin toiminta-alue 

 

Suomen Punaisen Ristin toimintaverkoston muodostavat osastot, piirit, keskustoi-

misto sekä laitokset. Piiritoimistojen ja keskustoimiston tehtävänä on osastojen toi-

minnan tukeminen. Järjestön päätöksentekijät ovat Punaisen Ristin jäsenet. He valit-

sevat päätöksentekovaltaa käyttävät luottamushenkilöt.  Punaisen Ristin Oulun piiri 

on yksi 12 piiristä, jonka maantieteellinen toiminta-alue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, 

Kainuun ja Koillismaan. Piirin alueella toimii 40 (2019) paikallisosastoa, joista 15 si-

jaitsee maantieteellisesti kuntakeskuksessa, 11 kaupungissa, 10 maaseudulla ja neljä 

kaupunginosassa. Jäseniä piirin alueella on 4243 (Jäsenrekisteri 31.12.2018) ja toi-

minnassa on mukana vuosittain reilut 2000 vapaaehtoista (SPR:n tilastokysely 2018.)  

 

Tyypillisimpiä toimintamuotoja osastoissa ovat ystävä-, ensiapu- ja valmius sekä mo-

nikulttuurisuustoiminta. Osastot järjestävät myös koulutusta ja tapahtumia, osallistu-

vat valtakunnallisiin kampanjoihin, järjestävät keräyksiä ja ottavat kantaa periaattei-

den puolesta. Suurin osa osastoista toimii vapaaehtoisvoimin. Osastoilla voi olla myös 

palkattuja työntekijöitä. Minimissään Oulun piirin paikallisosastot toimivat 4 aktiivi-

sen vapaaehtoisen pyörittämänä ja parhaimmillaan 380 vapaaehtoisen toimesta. Tyy-

pillisen osaston perustoiminta pyörii reilun 10 vapaaehtoisen voimin. (SPR:n tilasto-

kysely 2018.) Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan ohjelma-aloja ovat ensiapu- ja 

terveys-, järjestö-, monikulttuurisuus-, valmius- ja sosiaalipalvelutoiminta. Oulun pii-

ritoimistossa työskentelee 11 työntekijää, joista yhdeksän vapaaehtoistoiminnan ohjel-

matyössä. Lisäksi piirin alueella toimii yksi vastaanottokeskus työllistäen reilut 20 

työntekijää. 

 

Suomen Punaisen Ristin varautumistehtävät perustuvat lakiin ja asetukseen Suomen 

Punaisesta Rististä. Punaisen Ristin koulutetut vapaaehtoiset hälytysryhmät, henki-

löstö ja kansainvälisen reservin avustustyöntekijät toimivat viranomaisten tukena ko-

timaan häiriötilanteissa. Vapaaehtoisten tarjoama apu äkillisissä häiriötilanteissa on 
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ohjausta ja neuvontaa, käytännön apua tai aineellista tukea. Apu täydentää viran-

omaisten antamaa tukea, mutta ei korvaa sitä. (SPR kotimaan avun valmius.) Maan 

kattavan auttamisvalmiuden säilymisen kannalta on olennaisen tärkeää, että Punaisen 

Ristin osastoverkosto säilyy ja riittävät vapaaehtoisresurssit pystytään turvaamaan.  

 

Oulun piirin toiminta-alueella on nähtävissä väestön ikääntyminen ja maaseutujen au-

tioituminen, jonka seurauksena niin osastojen kuin aktiivisten toimijoidenmäärä las-

kevat kaikkialla muulla paitsi kasvukeskuksissa. Maantieteellisesti piirin toiminta-alue 

on laaja, jossa välimatkat ja osastojen suuri määrä tuovat omat haasteensa kummitoi-

minnalle. 

 

 

4.2 Kummitoiminta Punaisen Ristin Oulun piirissä, mitä se on? 

 

Oulun piirissä paikallisosastojen tukemista on toteutettu vuodesta 2009 alkaen kum-

mitoiminnalla, jossa paikallisosastot on jaettu ohjelmatyöntekijöiden kesken maantie-

teellisesti tuettavaksi osastoalueiksi. Oulun piiri on jaettu kahdeksan kummin kesken.  

Osastoille nimetty ohjelmatyöntekijä toimii kolmen vuoden ajan alueen vastuuhenki-

lönä eli kummina. Minimissään kummitoimintaa on toteutettu keväisin alueellisina, 

usean osaston yhteisinä tapaamisina sekä syksyisin osastokohtaisina käynteinä. Kum-

mit tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä ja vaihtavat osastojen kuulumiset kerran 

kuussa järjestettävissä kummipalavereissa.  
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Kuva 1: Kummialuejako 

Kummitoiminnan tavoitteena tukea vapaehtoisia toiminnan ylläpitämisessä ja kehit-

tämisessä, varmistaa omalta osaltaan maankattavan auttamisvalmiuden ja aktiivisen 

osastoverkoston sekä riittävien vapaaehtoisresurssien säilyminen. Lisäksi kummitoi-

minnan keskeisiä tavoitteita ovat osaston ja piirin välisen yhteistyön säilyminen sekä 

osastojen keskinäisen yhteistyön lisääminen. Tähän asti kummikäynneille on laadittu 

kaikille osastoille yhtenäinen ohjelmarunko niin keväälle kuin syksylle. Ohjelmarun-

kojen asiasisällöt ovat nousseet järjestön toimintalinjauksesta, ajankohtaisista kam-

panjoista sekä vapaaehtoisten esiin tuomista tarpeista. Ohjelmarunkoon nostetaan 

tarvittaessa yhdessä sopien eri ohjelma-alojen ajankohtaisia asioita, joihin kummit 
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saavat aina perehdytyksen kyseiseltä toimialavastaavalta.  Sekä osastokyselyn palaut-

teen että oman työyhteisön kokemusten perusteella kummitoiminta on jäänyt pysy-

väksi toimintamuodoksi.  

 

 

4.3 Kummin rooli 

 

Kummin rooli on osastojen toiminnan tukeminen, kehittäminen ja vapaaehtoisten 

kannustaminen. Kummi toimii osaston, piirin ja keskustoimiston välisenä tiedon vä-

littäjänä ajankohtaisista kampanjoista ja yhteisistä asioista. Kummi on osastoille yh-

teyshenkilö piiriin, jonka kautta osastot voivat hoitaa asiansa koskipa se mitä toimialaa 

tahansa. Kummin roolissa ohjelmatyöntekijä toimii ensisijaisesti Punaisen Ristin jär-

jestöllisenä asiantuntijana oman toimialansa sijaan. Kummin tehtävä organisoida 

kummitapaamiset tiedottamalla ja lähettämällä niistä kutsut osaston hallitukselle ja 

ryhmien avainvapaaehtoisille. Kummi seuraa osastojen toiminnallista tilaa, varmistaa 

perustehtävien, kuten sääntömääräisten asioiden hoidon ja tukee osastoja tarvittaessa. 

Osastojen toiminnallisen tilan arvioimiseksi on laadittu kummitoiminnan seuranta lo-

make, josta saa nopeasta kattavan kokonaiskuvan osaston toiminnasta ja tilasta.  Tä-

män lisäksi kummitoiminnan informaalisena työkaluina ovat osastojen sääntömääräi-

set asiakirjat, toimintatilastot, kummikäyntien ohjelmarunko sekä kummipalaverit. 

 

Kummitoiminnan asioita käsitellään kerran kuussa järjestettävissä kummipalave-

reissa, joissa käydään läpi osastojen kuulumiset ja osastokäynneillä selvitettäväksi tul-

leet asiat.  Kummipalavereihin osallistuvat kummeina toimivat ohjelmatyöntekijät ja 

toiminnanjohtaja. Palaverit mahdollistavat vertaistuen sekä yhteisten asioiden linjaa-

misen ja yhteisten käytäntöjen sopimisen. Palavereissa vaihdetaan myös toimivia käy-

täntöjä ja kokemuksia vapaaehtoiskentältä. Kummitoiminta työmuotona on lisännyt 

työyhteisön keskinäistä ammatillista osaamista ja ymmärrystä eri ohjelma-alojen si-
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sällöstä. Työmuoto on lisännyt useamman toimialan skaalaavaa yhteistoimintaa. Tä-

män myötä olemme pystyneet tehokkaammin hyödyntämään piiritoimiston henkilö- 

ja talousresursseja. 

 

Viime aikoina kummitoiminta on muutettu osastoja yksilöllisemmin huomioivaksi ai-

kaisemman yhdenmukaisen toimintamallin sijaan. Tukea räätälöidään enemmän huo-

mioonottamalla osastojen yksilölliset tarpeet ja tämän hetkinen toiminnan taso. Käy-

tännössä tämä on tarkoittanut haastavassa tilanteessa olevien osastojen erityistä huo-

mioimista. Tämän myötä osastokohtaiset kummitapaamisten sisällöt voivat vaihdella 

osastoittain.  Osastot jakautuvat kolmen tyyppisiksi osastoiksi: valmiina auttamaan, 

toiminnan- ja monimuotoisen toiminnan osastoksi. Näille kaikille osastotyypeille on 

määritelty niiden toiminnalliset tehtävät. (Kuva 2.) 

 

Kuva 2: Punaisen Ristin toimintalinjauksessa 2018-2020 osastot on jaettu kolmen 

tyyppisiin: valmiina auttamaan-, toiminnan- ja monimuotoisen toiminnan osastoihin. 
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4.4 Vapaaehtoistoiminnan tuen tarpeet -osastokysely 2017 tulokset 

 

Vapaaehtoisten tuen kartoittamiseksi ja Oulun piiritoimiston osastoille tarjottavien tu-

kipalveluiden sekä kummitoiminnan arvioimiseksi toteutamme joka kolmasvuosi 

osastokyselyn. Viimeksi kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä syksyllä 2017, jolloin 

se lähetettiin Oulun piirin osastojen 483 luottamushenkilöille ja toimintaryhmiä oh-

jaaville avainvapaaehtoisille. Kyselyyn vastasi 67 henkilöä edustaen 37/44 paikallis-

osastoa. Kysely koostui 26 kysymyksestä, jotka käsittelivät seuraavia osa-alueita: 1) yh-

teydenpito, 2) yhteistyö, palvelu ja tuki, 3) kummitoiminta, 4) piiritoimiston henkilös-

tön arviointi ja 5) piirihallitus.  

 

Osastokyselyn tulokset koottiin piiritoimiston kummitoiminnan suunnittelupäivään. 

Tulokset käytiin yhdessä läpi kummitoimintaan osallistuvien työntekijöiden kanssa. 

Kyselyn tulosten ja valtakunnallisen toimintalinjauksen 2018-2020 pohjalta laadimme 

uuden kolmivuotisen kummitoiminnan painopisteet sekä suunnittelimme kevään 

kummikäyntien ohjelmarungon. Osastokyselyn tulosten kautta pystymme kehittä-

mään vapaaehtoisten tukea entistä paremmaksi sekä määrittämään kummitoiminnan 

sisällölliset palvelut tarvelähtöisesti. Seuraavassa käsittelen vain kyselyn kummitoi-

minnan osa-alueen tulokset. 

 

Osastokyselyyn 2017 vastaajista suurin osa oli osallistunut kummitapaamisiin viimei-

sen vuoden aikana. Kummitoiminta koettiin tärkeäksi ja kummi helpoksi sekä tärke-

äksi henkilöksi osaston ja piirin välille. Kummin kautta vapaaehtoiset kokivat pysy-

vänsä ajan hermoilla kummin tiedottaessa ajankohtaisista asioista. Kummi koettiin 

myös osaston ja piirin välisen viestin välittäjäksi. Yksi vastaajista kiteyttikin kummi-

toiminnan hyödyt osuvasti: ” Tieto kulkee, avun saanti, ajan tasalla pysyminen ja yh-

teistyö naapuriosastojen kanssa…” Ennen kaikkea vapaaehtoiset kokivat osastokum-

min tukijaksi ja motivaattoriksi. 
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Kysyttäessä millaisia asioita haluaisit käsiteltävän kummitapaamisissa tai mihin toi-

voisit tukea? (Useampi valinta sallittiin) nousi seuraavat neljä asiaa kärkeen: 

 

1) Oma vapaaehtoisena jaksaminen 

2) Kampanjatapahtumien suunnittelu tai toteutus (ystävän-
päivä, rasismin vastainen viikko, Punaisen Ristin viikko, 
maailman ensiapupäivä, Nälkäpäivä ja maailman aids-
päivä) 

3)   Tiedotus, viestintä, nettisivujen tekeminen, sähköpostin luo-
minen ja RedNetin käytettävyys  

4)  Toiminnan ja talouden suunnittelu 

(Jurvakainen 2018, 16-17.) 

 

 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tämä opinnäytetyö on työyhteisölähtöinen kehittämistyö, jonka tavoitteena on kehit-

tää kummitoiminnan työmenetelmää entistä paremmaksi ja vapaehtoisten tarpeita 

vastaavaksi. Kehittämistyön taustalla on Punaisen Ristin Oulun piirin luottamus- ja 

avainvapaaehtoisille syksyllä 2017 toteutettu osastokysely, jonka kautta olemme saa-

neet asiakaspalautteen piirimme tukipalveluista ja kummitoiminnasta. Opinnäytetyön 

kehittämisnäkökulma perustuu kummitoimintaa toteuttavien työntekijöiden kehittä-

misen näkemyksiin. Kehittämisprosessiin osallistui kahdeksan kummina toimivaa oh-

jelmatyöntekijää sekä toiminnanjohtaja.  Työyhteisölähtöisen kehittämisen ajatuksena 

on, että yhteisen perustehtävän, tässä kummitoiminnan kautta eri ammattiryhmistä 

koostuva työyhteisö tunnistaa paremmin yhteisen työn kohteen ja perustehtävän (Sep-

pänen-Järvelä 2009, 41). Työyhteisölähtöisissä kehittämisprosesseissa osallisuuden li-

säämiseksi työyhteisöllä tulee luoda mahdollisuudet työstä keskustelemiseen ja ha-

vaintojen jakamiseen (emt., 36). 

 

Kehittämistyön menetelmäksi on valittu ITE- itsearviointi ja laadunhallinta menetel-

män sekä teemahaastattelu. ITE- menetelmä edustaa kvantitatiivista tutkimusta, jolle 
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ominaista on aineisto keruu standardoiduin mittarein, esimerkiksi kyselylomakkeen 

avulla kuten tässä tapauksessa. ITE-menetelmän tavoitteena oli arvioida yhdessä kum-

mitoiminnan laatua ja kehittää sitä asiakaskunnan ja toimintaympäristön vaatimuk-

sista käsin. Menetelmässä keskityttiin enemmän organisaation rakenteellisiin ja re-

surssitekijöihin.  Teemahaastattelu puolestaan on tyypillinen kvalitatiivisen menetel-

män aineistokeruumuoto. Teemahaastattelun avulla selvitettiin kummitoimintaan 

osallistuvien työntekijöiden kokemuksia ja ajatuksia kummitoiminnasta sekä käytössä 

olevista menetelmistä. Vaikka olemme toteuttaneet kummitoimintaa yhtäjaksoisesti jo 

kymmenen vuoden ajan, emme ole arvioineet emmekä kehittäneet sitä suunnitelmal-

lisesti yhdessä. Kummitoimintaa ei ole koskaan myöskään kirjoitettu auki. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tunnistaa uudenlaisia muuttuvan järjestö- ja va-

paaehtoistoiminnan tuen tarpeita ja kehittää eri tasoisille sekä eri resursseilla toimi-

ville paikallisosastoille räätälöidympää kummitoimintaa. Opinnäytetyön tutkimuson-

gelma on, miten säilytämme Punaisen Ristin vetovoimaisuuden ja auttamisvalmiuden 

tulevaisuudessa osastoverkoston ja aktiivisten vapaaehtoistoimijoiden määrän las-

kiessa. Kehittämistyön tavoitteena on osalistaa kaikki kummitoimintaa tekevät työn-

tekijät kehittämään erilaisia tuen muotoja ja kummitoiminnan työmenetelmiä. 

 

5.1 Laadullinen tutkimus 

 

Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää tutkittavaa ilmiötä 

syvällisemmin, saada tietoa jostakin paikallisesta ilmiöstä tai etsiä uusia teoreettisia 

näkökulmia tapahtumiin ja ilmiöihin. Laadullisella tutkimuksella pyritään ymmärtä-

mään laatua, ominaisuuksia ja ilmiöiden merkityksiä kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 59.) Kvantitatiivinen tutkimus puolestaan pyrkii saamaan tietoa jonkin 

ilmiön esiintymistiheydestä, laajuudesta ja voimakkuudesta. Selvin ero näiden kahden 

tutkimusmenetelmän välillä on, että laadullisen tutkimus tuottaa tekstimuotoista ai-

neistoa, kun taas kvantitatiivinen tutkimus numeraalista ja tilastollista aineistoa. 
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(Hirsjärvi & Hurme 2008, 27.) On kuitenkin huomioitava, että kvalitatiivisia ja kvan-

titatiivisia menetelmiä voidaan käyttää rinnakkain sekä kvalitatiivista aineistoa esi-

merkiksi haastattelua voidaan analysoida kvantitatiivisesti, ja toisin päin (Hirsjärvi & 

Remes & Sajavaara 2010, 136-137). Laadullisessa tutkimuksessa tutkimukseen osallis-

tujat antavat arvokasta kokemusperäistä tietoa tutkittavasta ilmiöstä (Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 27). Laadullisen tutkimuksen aineistoa voidaan kerätä esimerkiksi eri-

muotoisilla haastatteluilla ja havainnoinneilla, henkilökohtaisilla päiväkirjoilla, oma-

elämäkerroilla ja kirjeillä sekä muuta tarkoitusta varten tuotetulla kirjallisella, kuval-

lisella tai äänitetyllä materiaalilla (Eskola & Suoranta 1998, 15). Kehittämistyön mene-

telmäksi valitsin teemahaastattelun, koska sen kautta koin saavani parhaiten kummien 

hiljaisen tiedon esiin ja osallistutettua heitä yhteiseen kehittämistyöhön. Yksilöllinen 

teemahaastattelu antoi jokaiselle haastateltavalla tasavertaisen mahdollisuuden arvi-

oida kummitoimintaa kokonaisvaltaisesti hänen oman kokemuksen kautta.   

 

 

5.2 Tutkimusmenetelminä ITE-itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmä sekä teema-

haastattelu 

 

Opinnäytetyössäni aineistokeruun päämenetelmänä käytin teemahaastattelua. Tämän 

lisäksi käytin ITE- itsearviointi ja laadunhallinnan menetelmää toiminnan kehittämi-

seen. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelu, joka on hyvin tyypillinen laa-

dullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä. Muita haastattelumenetelmiä laadul-

lisessa tutkimuksessa ovat tarkoin kysymykset muotoileva strukturoitu haastattelu ja 

avoin eli syvähaastattelu, josta kysymykset puuttuvat täysin. Teemahaastattelussa on 

ennakkoon mietityt haastattelun teemat, jossa kysymykset ovat kaikille haastateltaville 

samat, mutta haastattelun eteneminen voi vaihdella eri haastateltavien kanssa. (Eskola 

& Suoranta 1998, 87.) Teemahaastattelua käytetään tilanteessa, jossa haastateltavalla 

kohderyhmällä on jokin yhteinen kokemus tutkittavasta asiasta, kuten tässä vapaaeh-

toisten tukeminen kummitoiminnalla. Haastattelurungon taustalla on selvitys tutkit-

tavan ilmiön rakenteista, prosesseista ja tutkijan tilanneanalyysiin pohjautuvia oletuk-

sia. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47.) Tässä teemahaastattelun taustalla oli asiakaskysely 
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ja kummitoiminnan laadun arviointi ITE-menetelmällä. Teemahaastattelun avulla voi-

daan selvittää yksilöiden kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita. Haastattelu 

etenee tutkijan aiemmin määrittämien teemojen varassa tarkkojen yksityiskohtaisten 

kysymysten sijaan. Haastattelutilanne on enemmän keskustelunomainen tilanne, 

jossa haastattelija on aktiivinen kuuntelija (Hirsjärvi & Hurme 2008, 103).  

 

ITE- menetelmä on Suomen Kuntaliiton kehittämä itsearvioinnin ja laadunhallinnan 

menetelmä, joka on ollut laajasti käytössä perusterveydenhuollon, kuntoutuksen, las-

tensuojelun, työterveyshuollon ja sosiaalitoimien sekä nyt myös uusimpana järjestö- 

ja vapaaehtoistoiminnan parissa työskentelevissä työyksiköissä 1990- luvun alusta läh-

tien. ITE- menetelmä on kehitetty työyksiköiden itsearvioinnin ja systemaattiseen laa-

dunhallintaan. Menetelmän avulla kehitetään ja varmistetaan toiminnan laatu oman 

asiakaskunnan ja toimintaympäristön vaatimuksista käsin huomioiden käytössä olevat 

resurssit.  Menetelmä on työyhteisölähtöinen, yksinkertainen ja helppokäyttöinen työ-

väline sosiaali- ja terveydenalan työyhteisöille. ITE-arvioinnin ja kehittämisen koh-

teena on koko työyksikön toiminta sen sijaan, että siinä arvioitaisiin yksittäisten hen-

kilöiden työn laatua. (Holma & Tolvanen & Vihma 2010, 3-7.) Mallissa on kehitetty 

erityppisille työyksiköille 25 kysymyksestä koostuva lomake, jossa arvioidaan seuraa-

via pääalueita:  

 

1. Toiminnan perusteet perustehtävä ja toiminta-ajatus sekä toimin-
taperiaatteet 

2. Toiminnan suunnittelu ja seuranta asiakastarpeiden ja muiden laatuvaatimusten 
selvittäminen, toimintasuunnitelman laatimi-
nen sekä tilastointi. 

3. Henkilöstö ja johtaminen kehityskeskustelut, koulutus ja perehdytys 
sekä erilaisten asiakirjojen ja ohjeistuksen 
hallinta. 

4. Varustus ja laitteet koneiden ja laitteiden käyttöön, huoltoon ja 
kalibrointiin liittyviä tehtäviä. 

5. Toiminta ja palvelut palveluprosessien kuvaaminen sekä palvelu-
jen tuotteistus tai palvelujen määrittely. 

6. Viestintä ja yhteistyö esitteet, kotisivut ja muu ulkoinen ja sisäinen 
tiedottaminen ja sidosryhmäyhteistyö 
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7. Toiminnan arviointi ja kehittäminen vaikutusten ja tulosten arviointi, itse- ja ver-
taisarviointi sekä muu arviointi- ja kehittä-
mistoiminta. 

 

Kuva 3: Työyksikön keskeiset toiminta-alueet. Lähde: (ITE- menetelmä opas 2010, 9). 

 

5.3 Tutkimukseen osallistuneet 

 

Haastateltavien valinnassa käytin laadulliselle tutkimukselle tyypillistä harkinnanva-

rainen otanta ja valitsin haastateltavaksi sellaisia henkilöitä, joilla koin olevan eniten 

kokemuksen kautta saatua tietoa kummitoiminnasta. Harkinnanvaraisessa otannassa 

keskitytään usein varsin pieneen tapausmäärään, joita pyritään analysoimaan mahdol-

lisimman perusteellisesti. (Eskola & Suoranta 1998, 18-20.) Teemahaastattelun kautta 

kerätty aineisto koostuu seitsemän henkilön vastauksista. Seitsemän haastateltavan 

joukossa oli myös toiminnanjohtaja, jolla ei ole nimettyjä kummiosastoja vaan hän toi-

mii ohjelmatyöntekijän työparina aina tarvittaessa kummikäynneillä.  Kaikilla haasta-

teltavista oli vähintään vuoden kokemus osastokummina toimisesta. Osa haastatelta-

vista työntekijöistä oli ollut toiminnassa mukana toiminnan käynnistymisestä alkaen.  

 

ITE -menetelmän kyselylomakkeen täytti kaikki yhdeksän sen hetkistä kummitoimin-

taan osallistuvaa työntekijää. Työyhteisön yhteisellä päätöksellä sovittiin, että tulosten 

yhteenvedosta jätetään kahden juuri osastokummeina aloittaneen työntekijän vas-

taukset pois oletuksena, että ne poikkeaisivat huomattavasti kokeneimpien työnteki-

jöiden näkemyksistä. Kaikki yhdeksän työntekijää olivat kuitenkin mukana koko ITE-

prosessin ajan ja näin osallistuivat toiminnan kehittämiseen. ITE- prosessiin osallistu-

neille uusille työntekijöille arviointi ja kehittämistyö toimi osittain perehdytyksenä 

kummityöhön.  

 

 

5.4 Tutkimuksen toteutus käytännössä 
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ITE-arviointiprosessi on koko työyhteisön oppimisprosessi, jossa oppiminen ja kehit-

täminen kulkevat rinnakkain. Yhteisen pohdinnan kautta myös esimies saa käsityksen, 

miten asiat ovat työyhteisön tiedossa ja henkilökunta saa mahdollisuuden kriittiseen 

arviointiin. Työyhteisön ydinasiat ja perustehtävät selkeytyvät sekä tieto laatuteki-

jöistä lisääntyy. Kaikkia osallistava prosessimainen toiminta sitouttaa koko työyhtei-

sön toiminnan kehittämiseen. (Holma & Tolvanen & Vihma 2010, 17, 24.) Toimin itse 

prosessin vetäjänä, josta olin sopinut esimieheni kanssa. Tutustuttuani prosessiin ja 

laadittuani suunnitelman käytännön toteutuksesta sekä aikatulusta kerroin asiasta 

työyhteisöllemme kerran kuussa pidettävässä kummipalaverissa. Tässä yhteydessä so-

vimme arvioinnille ajankohdan kevään kummipalaverin yhteyteen. Tämän jälkeen lä-

hetin kaikille arviointiin osallistuville kummityöntekijöille sähköpostin, jossa kerroin 

menetelmästä, sen tarkoituksesta ja omasta roolistani kehittämistyössä. Tämän lisäksi 

kuvasin prosessin kulun (Kuva 4.), aikataulun (kuva 5.) ja jatkotoimenpiteet.  

 

Kuva 4: ITE- Itsearviointi- ja kehittämisprosessin vaiheet 

 

ITE-
arviointiprosessi

1. 
Perehtyminen 
menetelmään

2.
Suunnittelu

ja 
tiedottaminen

3.
Arviointi, 

lomakkeen 
täyttö

4.
Yhteenveto 

arvioinnista: 
Laatuprofiili

5. 
Tulosten 

pohtiminen 
yhdessä

6. 
Kehittämissuu
nnitelma: mitä 
tehdään, kuka 

tekee

7.
Parannustoi-

met ja 
hankkeet 

toteutetaan
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Kuva 5: ITE -prosessin aikataulu 

 

Arviointi toteutettiin kummipalaverin yhteydessä, jossa kertasin menetelmän tarkoi-

tuksen, prosessin vaiheet ja käyttötarkoituksen. Ennen arvioinnin aloittamista kä-

vimme lomakkeen läpi ja jokaisella oli mahdollisuus tehdä tarkentavia kysymyksiä. 

Rajasimme lomakkeen kysymykset koskemaan vain kummitoimintaa ja siihen liittyviä 

prosesseja sekä laitteita. Tässä yhteydessä totesimme muun muassa, että tietyt palve-

lut, kuten esimerkiksi IT, palkkahallinto ja tietyt laitehankinnat ovat Punaisen Ristin 

keskustoimiston piireille tuottamia tukipalveluja, joiden toimivuuteen, sisältöön tai 

prosesseihin emme kokeneet voivamme suoranaisesti itse vaikuttaa. Tämä muutti joi-

denkin kysymysten merkitystä. Lomakkeet täytettiin nimettöminä ja niiden täyttämi-

seen kului noin 15 minuuttia.  

 

Kokosin vastaukset laskentataulukoiksi, josta sain eri toiminta-alueiden laatuprofiilit. 

Laatuprofiileja tarkastelemalla syntyi joukko tunnuslukuja, jotka kuvaavat työyksikön 

vahvoja kunnossa olevia asioita sekä kehittämistä vaativia kohteita. Vastauksista syn-

tyi laskentataulukkoon kysymyskohtainen keskiarvo asteikolla 0-4 ja keskihajonta. 
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Vastausten keskiarvo kertoo yhteispistemäärän suhteessa teoreettiseen maksimipiste-

määrään eli parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Hajonta kertoo puolestaan sen, 

kuinka paljon vastaajien arvioinnit poikkesivat toisistaan. (emt., 42-43.) Kävimme ar-

vioinnin tulokset läpi yhdessä esimieheni kanssa, jonka jälkeen pohdimme niitä yh-

dessä koko työyhteisön kanssa ennalta sovitun kummipalaverin yhteydessä. Keskuste-

limme yhdessä mitä ajatuksia arviointi herätti, mitkä asiat saivat matalia, mitkä kor-

keita arvioita ja missä olimme eniten eri mieltä tai tulkitsimme asioita eri tavalla.  Tu-

losten yhteenvedon perusteella laadimme jatkotoimenpidelomakkeen (Kuva 7), johon 

kirjasimme yhdessä päätetyt kehittämistä vaativat asiat. Kaikki arvioinnissa esiin 

nousseet asiat eivät vaatineet kehitystä, vaan käytäntöjen selkeyttämistä kaikille.   

  

Teemahaastattelun toteutin yksilöhaastatteluna toimistollamme, jokaisen omassa työ-

huoneessaan. Ennen haastattelua lähestyin haastateltavaksi ajattelemia ihmisiä säh-

köpostitse, jossa informoin heitä seuraavista asioista: kerroin opinnäytetyöni tilaajan, 

oppilaitoksen, opinnäytetyöni aiheen, kehittämistyön tavoitteen, perustelin kohderyh-

män valinnan haastateltavaksi, haastattelun arvioidun keston ja haastattelun teemat 

sekä aineiston käsittelyn ja säilyttämisen. Haastattelun tulee aina olla vapaaehtoista, 

luottamuksellista ja haastateltavaa on informoitava riittävän tarkasti yllämainituista 

asioista. (Eskola & Suoranta 1998, 93-94.) Sähköpostin liitteenä oli suostumuslomake, 

jonka jokainen haastateltavaksi suostuva allekirjoitti. Haastattelut nauhoitettiin, jonka 

jälkeen litteroin eli kirjoitin ne tekstimuotoon. Haastatteluaineistosta tein aineistoläh-

töisen analyysin. Tämän tyyppisessä analyysissa aineistosta seulotaan eli koodataan 

esille sellaisia tekstikohtia, jotka kertovat tutkittavasta asiasta. Teemoittelun taustalla 

on usein aiemmista tutkimuksista kerättyä teoreettisia näkemyksiä ja mahdollisesti 

omaa kokemusta. (Eskola & Suoranta 1998, 155-157.)    Tämän teemahaastattelurun-

gon teema-alueet muodostuvat SPR:n Oulun piirin osastokyselyn vastausten, oman 

kummikokemukseni ja kehittämisnäkökulman kuin myös opinnäytetyön teoreettisen 

näkemysten pohjalta.  Haastattelun ja analyysin teemoina ovat kummin rooli, vapaa-

ehtoisten tarpeet, muutos ja kummitoiminnan kehittäminen.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä luvussa esitän ITE- itsearviointi– ja laadunhallintamenetelmän tulokset sekä ke-

hittämisprosessin jatkotoimenpiteet. ITE-arvioinnin tuloksista syntyy laatuprofiili ja 

joukko tunnuslukuja. Laskentataulukosta löytyy 25 vastauksen keskiarvo ja keskiha-

jonta sekä seitsemän päätoiminta-alueiden keskiarvot.  Analyysin laskentataulukkojen 

tilastolliset tulokset ja arviointiasteikko ovat opinnäytetyön liitteenä (liite 1.) Seuraa-

vaan tulososioon olen koonnut arvioinnin yhteenvedon hyvin toteutuvista, kehitystä 

vaativista ja eniten keskihajontaa vaativista asioista. Yhteenvedon jälkeen esitettyyn 

jatkotoimenpidelomakkeeseen (Kuva 7) on kirjattu kehittämistä vaativat toimenpiteet.  

Tämän jälkeen esitän teemahaastattelun kautta osastokummeina työskentelevien oh-

jelmatyöntekijöiden näkemyksiä roolistaan kummina, vapaaehtoisten tarpeista, muu-

toksesta ja kummitoiminnan kehittämisestä.  

 

6.1 ITE- arvioinnin tulokset 

 

ITE-arvioinnin vastauksista voi todeta, että työyhteisössämme toteutuvat hyvin kehi-

tyskeskustelut, joita käydään kerran vuodessa. Ihmiset olivat tyytyväisä myös laittei-

den käyttövarmuuteen, jolla tiedusteltiin tietojärjestelmien ja tietoturvallisuuden 

käyttövarmuutta, menettelyjä ja ohjeita. Työyhteisö koki kummitoiminnan vuosi ja toi-

mintasuunnitelman toteutuvan hyvin. Toiminnan päämäärä ja toimintaa ohjaavat ar-

vot ja periaatteet olivat hyvin selvillä kummeilla. Suomen Punainen Risti toteuttaa 

kaksi kertaa vuodessa koko henkilöstön työhyvinvointia selvittävän pulssikyselyn val-

takunnallisesti. Kyselyn tavoitteena on mitata henkilöstön työtyytyväisyyttä ja -hyvin-

vointia sekä auttaa tekemään asioita entistä paremmin yhdessä. Näihin ilmapiirikar-

toituksiin oltiin tyytyväisiä ITE-arvioinnin perusteella. Tämä oli yksi työyhteisömme 

ulkopuolelta tuotetuista palveluista, joiden toteutukseen emme kokeneet voivamme 

vaikuttaa. Toisaalta tämä oli kysymys, jota emme voineet kohdentaa pelkästään kum-

mitoimintaa koskevaksi kysymykseksi. 
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Kehittämistä vaativiksi asioiksi arvioinnin pohjalta nousivat vertailu muihin järjestöi-

hin ja organisaatioihin, koulutussuunnitelman laadinta, laatukriteereistä sopiminen 

sekä laitteiden käyttö, säilytys ja huolto-ohjeiden ajantasaisuus. Kaikista heikoimman 

tuloksen sai kysymys, jossa arvioitiin oman järjestön toiminnan suunnitelmallista ver-

tailua muihin järjestöihin tai alalla toimiviin organisaatioihin. Tulos osoittaa, ettei ver-

tailua ole toteutunut lainkaan tai asia ei ole ollut esillä. Koulutussuunnitelman laadinta 

arvioitiin kehittämistä vaativaksi asiaksi. Sama kysymys aiheutti myös eniten hajontaa 

eli vastaukset poikkesivat eniten toisistaan vastaajien kesken. Vastauksen keskiarvo 

kertoo, että asia on ollut esillä ja pohdittavana. Lisäksi kummitoiminnan laadun kri-

teereissä ja sovittujen hyvien käytäntöjen kirjaamisessa nähtiin olevan parannettavaa. 

Koneiden, laitteiden ja työvälineiden käytöstä, säilytyksestä ja huollosta sekä ajan ta-

salla olevista ohjeista koettiin tarvittavan tarkempaa ohjeistusta.     

 

Eniten hajontaa eli arvioijien arviointien poikkeavuutta esiintyi jo aiemmin mainitusta 

koulutussuunnitelmien laadinnasta sekä sisäisistä asiakkuuksista, kummitoiminnan 

itsearvioinnista, laitteiden käytöstä, kummitoiminnan erilaisten asiakirjojen ja doku-

menttien laadinnasta. Kummien arvioinnit jakautuivat hyvin eri tavalla vuosittain 

työntekijöiden tarpeisiin laadittavien kehittämis- ja koulutussuunnitelmien toteutu-

misesta. Näkemykset sisäisiltä asiakkailta hankitusta palautteesta osoittautuivat hyvin 

erilaisiksi vastaajien kesken. Kysymyksen ”Toteutamme järjestössämme säännöllisesti 

itsearviointia” vastauksissa syntyi myös paljon keskihajontaa. Vastauksen saama kes-

kiarvo osoittaa, että asia on parasta aikaa kehitteillä, kokeiluja menossa tai asia toteu-

tuu satunnaisesti. Jo edellisessä kappaleessa mainittujen laitteiden, koneiden ja työvä-

lineiden huolto ja käyttöohjeet eivät olleet kaikille selvillä.  

 

Tuloksia tarkasteltaessa toiminta-aluekokonaisuuksien kautta ne osoittavat, että kum-

mitoiminnan suunnittelun ja seurannan toteutuvan tällä hetkellä hyvin. Käytännössä 

tämä tarkoittaa asiakastarpeiden ja muiden laatuvaatimusten selvittämistä sekä ja toi-

mintasuunnittelun ja tilastoinnin toteutuvan hyvin. Vastaukset osoittavat myös henki-

löstöön ja johtamiseen liittyvien asioiden, kuten kehityskeskustelujen, koulutuksen ja 
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perehdytyksen toteutuvan hyvin. Tulosten mukaan eniten kehitystä kummitoimin-

nassa kaivattiin kummitoiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä.  

 

 

Kuva: 6 ITE-arvioinnin tulokset toiminta-alueittain. 

 

Seuraavaan jatkosuunnitelmalomakkeeseen (Kuva 7) on kirjattu eniten kehitystä vaa-

tivaa ja eniten keskihajontaa aiheuttaneet asiat sekä yhdessä laaditut parannus- ja ke-

hittämisehdotukset.  Lisäksi yhdessä sovituille kehittämisasioille kirjattiin toimenpi-

teet sekä valittiin tehtäväkohtaiset vastuuhenkilöt ja toteutuksen aikataulu. 

 

ITE3- Jatkosuunnittelulomake  

Työyksikkö: Punainen Risti Oulun piiri    Pvm: 11.6.2018 

Arviointikohdat 

1-25 

Keski-
arvo 

Kaipaako asia 
paranta-

mista? 

Mitä puut-
teita? 

Parannus- ja  
kehittämisehdo-

tukset 

Mitä tehdään? 

Millä aikatau-
lulla? 

Toimintatapojen 
vertailu muihin yk-
sikköihin/järjestöi-
hin (24) 

0,43 Ei nähdä tällä 
hetkellä tarpeel-
liseksi. 

  

Koulutussuunnitel-
man laadinta (9) 

1,14 Uuden työnteki-
jänperehdyttämi-
nen. 

 

 

Perehdytyskansioon 
lisätään SPR:n kaik-
kien työntekijöiden 
käytävät koulutukset. 

 

Perehdytyskansio 
päivitys 6/2018 

 

 

TOIMINTA-ALUEET Keskiarvo Arviointikysymys

1. Toiminnan perusteet 2,8 1,2,13

2. Toiminnan suunnittelu ja seuranta 3,1 3,4,7,19,20

3. Henkilöstö ja johtaminen 3,0 8,9,10,15,22

4. Varustus ja laitteet 2,6 11,12,14

5. Toiminta ja palvelut 2,7 5,6

6. Viestintä ja yhteistyö 2,8 17,18

7. Toiminnan arviointi ja kehittäminen 2,3 16,21,23,24,25
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Järjestö- ja val-
miuskoulutusta. 

Työntekijöiden järjes-
tötietouden ja  

 

piirin valmiussuunni-
telman ajantasaista-
minen. 

 

 

Lippu korkealle 
järjestökoulutus 
piirin työntekijöille 
syksyllä 2018  

Valmiusharjoitus 
piirin työntekijöille 
syksyllä 2018 

 

Laatukriteerit (13) 1,71 Kummitoimin-
nan yhtenäistä-
minen.  

 

 

Palaute kummi-
käynneiltä. 

 

Kummirungon yksin-
kertaistaminen ja kir-
jallisten ohjeiden laa-
dinta. 

Laaditaan kummi-
toiminnalle kirjal-
liset ohjeet/ kum-
mitoiminnan käsi-
kirja syksyllä 2018 

 

Laaditaan kummi-
käyntien palaute-
lomake syksyllä 
2018 

Laitteiden käyttö, 
ohjeet, säilytys ja 
huolto (11) 

1,86 Ohjeet koneiden 
käytölle. 

Laaditaan/kootaan 
laitteiden ohjeet ja 
huoltonumerot yhteen 
paikkaan. 

Ohjeiden laadinta 
laitteille. Huolto-
numerot yhteen 
kansioon ohjeiden 
kanssa. 

Ostopalvelut (14) 2,00 Ohjeiden selkey-
tys 

Yhtenäinen ohjeistus 
hankintoihin ja osto-
palveluihin. 

Laaditaan osto-
paikkojen lista ja 
ohje tarjouskäy-
täntöihin. 

Sisäiset asiakkaat 
(17) 

2,29 Eri toimialojen 
sidosryhmä ver-
kostoituminen 
epäselvää/tiedos-
tamatonta. 

 Laaditaan sidos-
ryhmä-/ verkosto-
kartta  kummipala-
verissa syksyllä 
2018 

Itsearviointi (23) 2,14 Palaute kummi-
käynneiltä ja it-
searviointi. 

Työntekijät tekevät it-
searvioinnin kummi-
kummikäyntien eri 
vaiheista (ennen, ai-
kana ja jälkeen) 

Laaditaan itsearvi-
ointilomake kum-
mien käyttöön syk-
syllä 2018 

Kuva: 7. ITE-arvioinnin jatkosuunnitelmalomake 
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6.2 Ohjelmatyöntekijän rooli kummina 

 

Seuraavaksi esittelen teemahaastattelun tulokset teemoittain. Teemoiksi muodostui-

vat kummin rooli, vapaaehtoisten tarpeet, järjestötoiminnan muutos ja kummitoimin-

nan kehittäminen. 

 

Haastattelujen vastausten perusteella kummin rooli muodostui Punaisen Ristin järjes-

töosaamisesta, vuorovaikutus- ja ohjaistaidoista sekä henkilökohtaisesta osaamisesta. 

 

 

  Kuva: 8 Kummin rooli 

 

Eräs haastateltavista kiteytti kummi roolin seuraavasti: 

 

”Niin, että se kummi on se lanka tai napanuora ja se kummi on hyvin olen-
naisessa roolissa, että ne vapaaehtoiset ymmärtää sen, että me ollaan ai-
dosti heidän kanssaan ja heitä varten tässä hommassa.” 

 

Punainen Ristin 
osaaminen

• Sääntöjen tuntemus
• Hallinto-osaaminen
• Vapaaehtoisuuden 
tuntemus
• Laaja-alainen SPR:n 
toiminnan  tuntemus

Vuorovaikutus- ja 
ohjaustaidot

• Tukija
• Kuuntelija
• Auttaja
• Neuvon antaja
• Yhteyshekilö
• Tiedottaja
• Viestin viejä

Henkilökohtainen 
osaaminen

• Aito kiinnostus 
• Motivaatio
• Ongelmaratakaisutaidot
• Vuorovaikutustaidot
• Toimialakohtainen  
asiantuntijuus



 

50 

 

Kummilta vaadittavassa tiedollisessa osaamisessa korostui Punaisen Ristin järjestö-

osaaminen ja vapaaehtoisuuden tuntemus. Toiminnan lähtökohdaksi nähtiin vuoro-

vaikutus- ja ohjaustaidot. Kummin taidolliseksi osaamiseksi koettiin halu palvella toi-

mijoita, taito kirkastaa yhteistä päämäärää ja hahmottaa osaston toimintaa kokonai-

suutena sekä taito edistää osaston yhteisöllisyyttä.   

  

”Kyllä kaikkeen oppii, musta tuntuu ettei mitään valmista osaamista ei 
varmaan tarvi olla, mutta kun se mielenkiinto ja halu tehä sitä hommaa, 
että kaikkiin oppii kyllä… Kyllä se varmaan se mielenkiinto ja halu olla 
siinä kummina auttamassa -sellainen hyvä työmoraali.”   

 

”…vuorovaikutustaidot, erilaisten ihmisten kanssa siellä täytyy pelittää 
siellä osastossa.”  

 

Kummit tiedostivat, että työyhteisöstä löytyy apua ja lisää toimialakohtaista osaamista. 

Tiedollisen osaamisen sijasta työntekijät kokivat omalla motivaatiolla, aidolla halulla 

ja henkilökohtaisella sitoutumisella olevan enemmän merkitystä kummina toimimi-

seen. Näin haastateltavat kertoivat osaamisistaan ja vahvuuksistaan kummina: 

 

” Riittää, että osaa perusasiat, mutta pitää osata ottaa selvää sitten niistä 
muista asioista. Eli eihän mun tarvi tietää ensiaputoiminnasta kaikkia tai 
vapepasta tai muuta, mutta mun täytyy tietää, kehen otan yhteyttä ja ke-
neltä saan sen.” 

 

”No ensin tietenkin se, että aidosti oikeesti tykkää tästä työstä ja on oike-
asti kiinnostunut siitä työstä ja tekee sitä. 

 

Työntekijöiden vastauksista pystyi tulkitsemaan myös heidän roolinsa ristiriitaisuu-

den suhteessa vapaaehtoisiin. Usea työntekijä pohti oikeuttaan vaatia vapaaehtoiselta 

tiettyjä asioita tiedostaen, ettei vapaaehtoisuus toimi pakon kautta. Koettiin kohtuut-

tomaksi vaatia niin ammatillista toimintaa vapaaehtoisilta, mutta vastaavasti tunnis-

tettiin, ettei voida alkaa tekemään asioida vapaaehtoisten puolesta.      
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”Kyllähän se pitäs sieltä pohjalta saada se into siihen, että se haluaa tehdä 
sen eikä niin, että vapaaehtoisesti mukana olevaa ihmistä pitää pakottaa 
asioihin.” 

 

”Ei me voida vaatia semmosta työpanoksen suuruista panosta sieltä osas-
tosta, että kyllä mää ainakin pyrin tekemään asiat tottakait valmiiksi asi-
oita ei voi tehä, mutta sillain helpoksi.” 

 

 

6.3 Vapaaehtoisten tarpeet 

 

Tässä luvussa kuvaan haastateltujen kummityöntekijöiden näkemyksiä tämän hetki-

sestä järjestön vapaaehtoisuudesta ja osastojen toiminnan tilasta sekä tuen tarpeista. 

Haastateltavat peilasivat käsityksiään vapaaehtoisilta osastokyselyssä saatuihin vas-

tauksiin, jotka tuotiin esiin haastattelun aikana. 

 

Kummit kokivat vapaaehtoisten arvostavan heidän asiantuntijuuttaan ja osastokäyn-

tejä. Haastattelun vastauksista ilmeni, että vapaaehtoisten odottavan kummityönteki-

jältä aitoa kiinnostusta juuri heidän osastoa kohtaan, läsnäoloa ja kuuntelua. Vastauk-

sissa korostui kummin rooli viestinnällisenä yhteyshenkilönä - ajankohtaisten asioiden 

tiedottajana osastoihin ja viestin välittäjänä osaston ja piirin välillä. Pääsääntöisesti 

kummitoiminnan koettiin vastanneen osastokyselyssä 2017 vapaaehtoisten vastauk-

sista tulleisiin tuen toiveisiin, joita olivat 1) oma vapaaehtoisena jaksaminen 2) kam-

panjatapahtumien suunnittelu tai toteutus 3) tiedotus, viestintä, nettisivujen tekemi-

nen, sähköpostin luominen ja RedNetin käytettävyys 4) toiminnan ja talouden suun-

nittelu. (Jurvakainen 2018, 16-17.) 

 

Haastateltavien vastauksista käy ilmi, että järjestömme vapaaehtoisilta vaaditaan pal-

jon. On runsaasti hallinnollista byrokratiaa, joka vie paljon aikaa ja vaatii yhä enem-

män ammatillisempaa osaamista. Kummit tunnistavat osastotoiminnan kipupisteiksi 

ja jaksamista kuormittaviksi tekijöiksi: vapaaehtoistoimijoiden riittämättömyyden 

tunteen, omat, piirin ja keskustoimiston suuret odotukset vapaaehtosilta, toimijoiden 
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ikääntymisen ja tehtävien kasaantumisen yksille samoille henkilöille sekä aktiivisten 

toimijoiden vähäisyyden. Vastaavasti järjestöbarometri 2018 tutkimuksen mukaan 

suurin riski paikallisyhdistyksen toiminnan loppumiselle on juuri aktiivisten jäsenten, 

eteenkin luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten löytämisen vaikeudet (Järjestöbaro-

metri 2018, 43). Seuraavaksi kummien näkemyksiä vapaaehtoisten jaksamisesta:  

 

 ”..moni on uupunut siihen, että tehtäviä on paljon.” 

 

”Jaksaminen tietenkin siitä, että on paljon muutakin sälää, kun se mitä 
halutaan ehkä tehä. Eli niitä pakkoja on paljon. Kyllähän tää järjestö on 
byrokraattinen, siitähän ei päästä mihinkään.” 

 

” …suurin ongelma on saada niitä aktiivisia vapaaehtoisia, jotka sitoutuu 
hallituksiin…. Tehtävät kuormittuu - samat henkilöt ovat siellä puheen-
johtajina pitkään. Niin tietenkin siellä on ihmisiä, jotka on olleet kauan ja 
aina on tehty näin.”   

 

Kummien kokemusten mukaan vapaaehtoiset toivoisivat heidän osallistuvan nykyistä 

enemmän käytännön toiminnan tukemiseen ja konkreettiseen tekemiseen. Se miten 

kukin työntekijä vastasi tähän tuen toiveeseen vaihteli. 

 

” Ainakin näiden meidän selvitysten mukaan, ne haluais aika paljon sitä 
tekemistä -käsipareja sinne ja tää on tietenkin sellainen asia, kun se ei oon 
varsinaisesti se meidän homma vaikka se voi olla mukavaa ja heidänkin 
mielestä mukavaa, mutta ku se on vapaaehtoisten joiden pitäs näitä asioita 
tehä ja meijän pitäs vain mahdollistaa se, että ne vois näitä asioita tehä.”  

 

” Se ei auta, että sää sanot että hienoa kun lähette, vaan sun pitää olla hir-
veän paljon kaverina siinä toiminnassa, olkoon se mitä tahansa toimin-
taa...aloittamista.” 

 

Kummityöntekijöiden vastauksissa näkyi myös toimintatapojen muutos kuten digita-

lisoituminen ja toimijoiden sitoutumisen puute. Järjestön sähköisten järjestelmien 
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nähtiin helpottavan toimintaa ja ne olivat toivottuja uudistuksia työntekijöiden näkö-

kulmasta. Samalla he tiedostivat järjestelmien käyttöön ottamisen vaativan paljon va-

paaehtoisten kouluttamista, mutta myös erityisosaamista nykyisiltä toimijoilta. Kum-

mit kokivat, että valtakunnallisesti järjestössä menossa oleva digiuudistus vastasi osal-

taan juuri osastokyselyssä 2017 tulleeseen viestinnän ja tiedottamisen tuen tarpeeseen. 

Digitalisoitumisen kehityksessä on helppo yhtyä Salmen esiin tuomaan haasteeseen 

siitä, että teknologian omaksumisessa ja käytössä on sopeuduttava koko ajan kiihty-

vään vahtiin. Digitaalisessa osaamisessa ja käytössä voidaan nähdä olevan sukupolvien 

välinen kuilu. Esimerkiksi nykyisten toimijoiden ryhmissä käyttämät keskinäiset vies-

tintävälineet eivät välttämättä tavoita toiminnasta kiinnostuneita nuoria aikuisia. 

Usein ryhmissä on omaksuttu ne tekniset välineet, joilla yhteistoiminta on luontevinta 

ja onnistuu. Kaikki eivät osaa tai eivät halua opetella yhteistoimintaan vaadittavien uu-

sien välineiden käyttöä. (Salmi 2015, 31-35.) Seuraavat kummien kertomukset kuvaa-

vat osuvasti tämänhetkistä tilannetta. 

 

” Ehkä se kertoo siitä, että tää aika on semmoista, että niitä on vaikea löy-
tää tämmösiin tehtäviin, jossa pitäs sitoutua pitemmäksi aikaa sitten. Kai 
ne niihen semmosiin lyhyempiin juttuihin niinkin voisivat saada väkeä.” 

 

” No joo kyllähän se tulee, että kun en osaa näitä tietokoneasioita niin se 
digiympäristössä toimiminen tuntuu olevan niin vierasta ja siis se koetaan 
jonakin mörkönä sitten ja ihan turhaakin…Eli siinä on semmonen tietty 
pelotekynnys, mutta toisaalta se voi olla vaan semmoinen selitys, ettei ha-
luta ottaa uusia systeemejä käyttöön.”  

 

”Esimerkiksi tuo Oma Punainen Risti. Mää nään siinä ihan hirveesti po-
tentiaalia, mutta onhan siinä ihan hirveen iso haaste myös. Että ois hauska 
nähä vaikka viiden vuoden päähän, miten se järjestelmä on käy-
tössä….Mutta nuo on haastavia, kaikki muutokset on haastavia. Mutta nää 
isot, koska tää vaatii niin paljon sellaista asennemuutosta.” 

 

Yllä mainitut kummien esimerkit kertovat sekä digitaalisen kehityksestä järjestöissä, 

mutta myös järjestössä toimivien vapaaehtoisten digitaalisesta osaamisesta. Salmi to-

teaa, että nuorten aikuisten maailmankuvan olevan täysin uusi ja erilainen kuin niillä, 
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jotka ovat tutustuneet digitaaliseen toimintaympäristöön vasta aikuisena. Parikymp-

piselle kännykät ja tietokoneet ovat itsestään selviä asioita ja niiden käyttö luonteva 

osa arkipäivää, mutta se ei ole samalla tavalla itsestään selvää viisikymppiselle, joka on 

opetellut digitalisaation vaatimat taidot aikuisena. (Salmi 2015 31.)    

 

 

6.4 Kummitoiminnan kehittäminen 

 

Työntekijät olivat tyytyväisä ja motivoituneita kummitoimintaa, eivätkä olleet valmiita 

luopumaan siitä. Koettiin, että toiminnan kautta oltiin pystytty vastaamaan vapaaeh-

toisten tarpeisiin. Todettiin myös se, ettei kaikki osastoille annettava tuki ole kummi-

toimintaa tai ettei siihen tule vastatta kummitoiminnalla. Tietyt asiat kuuluvat selke-

ästi ohjelmatyöntekijälle. Kummit näkivät toiminnassa monia kehitettäviä asioita, 

joita kuvaan seuraavaksi. 

 

Molemman tyyppisille niin alueellisille, usean osaston yhteisille kuin osastokohtaisille 

käynneille nähtiin tarve. Alueellisiin tapaamisten koettiin edistävän osastojen välistä 

yhteistyötä. Alueellisiin tapaamisiin toivottiin koottavan kaikille yhteisiä tiedotettavia 

ja koulutuksellisia asioita. Alueellisten tapaamiset nähtiin myös taloudellisesti tehok-

kaina. Osastokohtasilla käynneillä haluttiin keksittyä osastojen yksilöllisiin sen hetki-

siin avun tarpeisiin. Kummit toivat vahvasti esiin osastojen näkemisen yksilöllisesti, 

jolloin tukeminen on lähdettävä nykyistä enemmän osastojen yksilöllisistä tarpeista 

saman muotin sijaan. Uuden tyyppiseen – osastojen yksilöllisempään kummitoimin-

taan oltiin tyytyväisä. 

”Keskittyminen just siihen, että osastot on erilaisia. Että lähetään jo 
siinne, että mietitään minkä tyyppinen osasto tämä on ja mitä kannattaa 
nostaa esille ja mitä, niin ku ottaa siihen keskusteluun. Jaotella vähän sillä 
tavoin niitä osastoja. ”  

 

”Musta se oli, mitä tuossa syksyllä katottiin, että mitkä osastot oli niitä 
avun tarpeessa olevia ja mihin panostetaan. Niin se on sinänsä ihan hyvä 
ja järkevä ajatus.” 
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Kummit kokivat osastojen tarvitsevan heidän apua nykyistä enemmän toiminnan 

suunnitteluun, toiminnan toteuttamiseen ja paikan päällä tapahtuvaan ohjaukseen ja 

neuvontaan. Kummitoiminnassa on nähtävissä järjestöille tyypillinen tapa tuottaa pal-

veluja järjestön omista hallinnollisista tarpeista käsin, jossa lähtökohtana on järjestö 

itsessään ja sen edustamat asiat toimijoiden tunnistettujen tarpeiden sijaan. Tulevai-

suudessa järjestön tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden ratkaisee se, miten hyvin se ky-

kenee tarjoamaan jäsenten, toimijoiden ja asiakkaiden tarpeita vastaavia ratkaisuja 

niin harrastustoiminnassa, vertaistuessa kuin vaikuttamisessa. (Hekkala 2015, 27.)  

 

Kummitoimintaa toivottiin suunniteltavan kauaskantoisemmin, jotta sen asiasisäl-

lössä pystyttäisiin huomioimaan tulevat asiat kokonaisvaltaisemmin. Kummit olivat 

valmiita ja halukkaita osallistumaan nykyistä enemmän kummitoiminnan suunnitte-

luun. Siihen toivottiin käytettävän enemmän resursseja, kuten aikaa ja olemassa osaa-

misen hyödyntämistä. Suunnittelun toivottiin toteutuvan enemmän yhdessä. Niin 

suunnittelussa kuin asioiden toteutuksessa toivottiin nykyistä enemmän pitkäjäntei-

syyttä. Myös kummitoiminnan sisältöjä toivottiin vietävän osastoihin pitempijäntei-

semmin. Seuraavassa kummien näkemyksiä toiminnan kehittämisestä: 

 

”Jos se (kummitoiminta) koetaan tärkeäksi, niin silloin siihen pitäs satsata 
ihan erilailla ja ihan kunnolla. …mää ainakin välillä kaipaan, että meijän 
omaa ammattitaitoa lisätään ja hyödynnetään. Ja se ei oo vaan sitä, että 
me saadaan valmista matskua vaan sitä, mitä meistä löytys, miten me saa-
tas irti ja voidaanko me kehittää jotain uusia tapoja toimia ja saaha ja 
muuta. Se yhteistyö, kun me vaan enemmän yhessä suunniteltas ja 
muuta.” 

 

”Se kummirunko on aivan elintärkeä. Se vaatii paljon siltä kummirungon 
suunnittelijalta, että pystyy näkemään sitä kokonaisuutta ja pystyy näke-
mään kauas sinne tulevaisuuteen, että mitä meillä onkaan tulossa.” Se, jos 
me ollaan menossa kummitapaamiseen keväällä niin se pitäs suunnitella 
jo syksyllä, mitä me siellä tehhään…että siinäkin on paljon miettimistä.” 
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Haasteeksi nykyisessä kummitoiminnassa koettiin esimerkiksi se, että kummikäyn-

neillä ei pystytty vastaamaan kampanjoiden järjestämisessä toivottuun tukemiseen ha-

lutulla tavalla. Syy tähän oli, ettei valtakunnallinen kampanjamateriaali valmistu riit-

tävissä ajoin, jotta sitä voitaisiin hyödyntää kummikäyntien yhteydessä. Eri kampan-

joiden nykyistä parempi huomioiminen ja tulevien tapahtumien ennakoiminen mai-

nittiin myös parannusehdotukseksi kummitoiminnan kokonaissuunnittelussa. Osas-

tojen tukemisessa haasteeksi ilmeni myös se, ettei kummikäynneillä tavoiteta osasto-

jen kaikkien toimintaryhmien toimijoita. Kummikäyntien kautta saatu osaston kuvaus 

ei useinkaan anna realistista kokonaiskuvaa osaston toiminnallisesta tilasta tai aktiivi-

toimijoiden määrästä. Haastatteluissa kummit kuvasivat osastoa hallitustyöskentelyn 

ja niissä toimivien luottamushenkilöiden kautta. Kummit näkivät myös kummitoimin-

nan tuen suuntaamisen nykyistä enemmän toiminnan suunnitteluun ja tekemiseen, 

rakenteiden ylläpidon sijaan. Vastauksissa korostui haasteiden ja ongelmien enna-

kointi sekä ennalta ehkäisevän työn merkityksen tunnistaminen. 

 

” … meillä olis tilaisuuksia niihinkin osastoihin, joihin mennään sammut-
taan niitä tulipaloja… ois tilaisuuksia reagoida niihin, mutta se on kaikessa 
se ennaltaehkäisevä työ sitä, mitä ei nähä tärkeäksi. Että mieluummin hoi-
detaan ne asiat sitten, kun ne on siellä kriissä”   

 

6.4 Kehittämistyön eettisyys  

 

Tämän kehittämistyön eettisyyttä voidaan tarkastella esimerkiksi tiedon hankinnan, 

tiedonkäytön, kehittäjän rehellisyyden ja tulosten julkaisun näkökulmasta. Kehittä-

mistyön eri vaiheisiin liittyy lukuisa eettisiä kysymyksiä, joihin ei löydy kaiken kattavia 

oikeita vastauksia, vaan kehittäjän on tehtävä ratkaisunsa itse. Niin tutkimuksessa 

kuin kehittämistyössä on toteutettava ihmisarvon kunnioittamisen periaatetta. On 

harkittava, onko kerättävä tieto arkaluontoista tai voiko tutkimukseen osallistuminen 

aiheuttaa haittaa tutkittavalle. Tuloksia julkaistaessa on turvattava luottamuksellisuu-

den säilyminen ja anonyymiteettisuoja. Jokaisen tutkimukseen osallistuvaa on infor-

moitava riittävällä tarkkuudella tutkimuksen luonteesta ja tavoitteista sekä osallistu-

misen tulee olla aina vapaaehtoista. (Eskola & Suoranta 1998, 52-57.) 
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Tämän opinnäytetyön kehittämisen ja laadun arvioinnin kohteena on organisaation 

toiminta, ei yksittäisten haastateltavien henkilökohtainen osaamisen kehittäminen. 

Tästä näkökulmasta koen ettei kehittämistyöni ole arkaluontoinen. Oman työyhteisön 

sisällä toimiessani kehittäjänä koin olevani yksi kehitystyöhön osallistuva vertainen, 

mutta kuitenkin vastuussa kehittämisprosessin etenemisestä. Teemahaastattelua teh-

dessä kehittäjänä pidättäydyin aktiiviseksi kuuntelijaksi, vaikka tilaisuus olisi antanut 

mahdollisuuden keskustella toiminnan kehittämisestä laajemminkin. Yksilöllisten tee-

mahaastattelujen sijaan haastattelun olisi voinut toteuttaa ryhmähaastatteluna, jolloin 

kokemukset ja kehittämisideat olisivat jalkautuneet heti kaikille yhteisesti työstettä-

väksi. Toisaalta ryhmähaastattelun kautta en olisi todennäköisesti saanut näin yksi-

tyiskohtaisia näkemyksiä toiminnasta, mitä yksilöhaastateelulla sain. Yksilöhaastat-

telu takasi myös jokaiselle haastateltavalle tasavertaisen mahdollisuuden tuoda omat 

kokemuksensa esiin. Ryhmähaastattelussa kokemusten vaihto olisi voinut jäädä pin-

nallisemmaksi ja yleiselle tasolle.   

 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Haastattelujen tulosten perusteella kummin rooli nähtiin hyvin yhtenäiseksi. Käytän-

nön toteutuksen tasolla rooli oli kirjava. Ristiriitaisuutta roolissa aiheutti työn rajaa-

minen. Osa rajasi roolinsa toiminnan mahdollistajaksi ja tukijaksi, toiset toteuttivat 

tukijan roolia osallistumalla käytännön toiminnan toteuttamiseen. Osastokummina 

toimimiseen tarvitaan Punaisen Ristin järjestöasiantuntemusta ja valmiusosaamista 

sekä vapaaehtoisuuden ymmärtämistä. Niin vapaaehtoiset kuin itse työntekijät näki-

vät oman roolinsa kummina ensisijaisesti osastojen tsempparina, motivaattorina ja yh-

teyshenkilönä. Kummina toimimisessa henkilökohtaisten vahvuuksien hyödyntämi-

nen nähtiin työtä motivoivaksi tekijöiksi. Kummitoiminta koetaan myönteiseksi niin 

osastojen vapaaehtoisten kuin piirin työntekijöidenkin kannalta. Johtopäätöksenä vo-

daan todeta, että kummin tehtäväkuvaa on syytä tarkentaa osastojen tasavertaisen 

tuen turvaamiseksi. Toimenkuvaa ei liene kuitenkaan syytä rajoittaa liiaksi toiminnan 

kehittämisen estämiseksi. 
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Eniten tukea työntekijät näkivät SPR:n vapaaehtoisten tarvitsevan omaan jaksami-

seen, toiminnan suunnitteluun ja digitaalisen osaamisen lisäämiseen. Haastattelujen 

perusteella voidaan todeta, että kummityöntekijät näkevät Punaisen Ristin vapaaeh-

toisuuden ja osastotoiminnan hiipumisen syiksi samoja käytännön syitä, joita järjes-

töbarometri 2018 listasi yleisesti suomalaisten yhdistysten toiminnan supistumisen 

vaikuttaviksi tekijöiksi Näitä olivat aktiivisten, luottamushenkilöiden, jäsenten ja va-

paaehtoisten vähentyminen (Järjestöbarometri 2018,31). Hallinnolliset tekijät kuor-

mittivat tekijöitä, joita koettiin olevan liian vähän. Järjestössä käynnissä oleva digiuu-

distus oli työntekijöiden toivoma uudistus, jonka he ajattelivat tuovan helpotusta toi-

minnan organisointiin ja viestintään. Vastaajat tunnistivat myös sähköisten järjestel-

mien käyttöönoton haasteet toimijoiden ollessa suurimmaksi osaksi iäkkäämpää kaar-

tia. Digitaalisia järjestelmiä haluttiin ottaa käyttöön myös kummitoimintaan. Kummi-

käyntejä ehdotettiin korvattavan osittain videoneuvottelusovelluksilla.  

 

Kummitoiminnan luonne on ollut tähän asti enemmän raportoivaa rakenteiden ja jär-

jestelmien ohjaamaa toimintaa. Kummitoiminnan toivottiin painottuvan jatkossa 

enemmän osastojen toiminnan pitkäjänteisempään suunnitteluun, toiminnan arvioin-

tiin ja käytännön toiminnan tukemiseen. Osastojen toiminnallisen tilan ja olemassa 

olevien resurssien hahmottamiseksi koettiin tarvittavan nykyistä parempi työväline, 

jolla osastojen kokonaiskuva hahmottuisi.   

 

Selvityksen mukaan kummitoiminnan työtavasta on puuttunut järjestelmällinen toi-

minnan tulosten seuranta, ennakointi ja osastojen akuutit ongelmatilanteet ovat tul-

leet tietoon kummeille liian myöhäisessä vaiheessa. Eniten kehittämistä kummitoi-

minnassa kaivattiin toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Toiminnan toivottiin 

suuntaavan jatkossa enemmän ennaltaehkäisevään työhön ja ennakoivaan työottee-

seen.      
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Kummitoimintaan osallistuvat työntekijät ovat aidosti halukkaita osallistumaan kum-

mitoiminnan sisällön suunnitteluun sekä kehittämään toimintaa yhdessä ja jakamaan 

oman osaamistaan muiden käyttöön. Toiminnan tilan ja vaikuttavuuden arvioinnin 

sekä kehittämisen tarve ilmenivät sekä ITE-arvioinnissa että teemahaastattelussa. Tä-

män kehittämistyön kautta selvisi, että kummeilla on paljon hiljaista jakamatonta tie-

toa toiminnasta.  

 

Toiminnan laadun arvioimiseksi tarvitsemme vielä työkaluja. Vaikka osaston toimin-

nan tilan hahmottamiseksi on erilaista aineistoa olemassa, niin se ei anna riittävää ko-

konaiskuvaa osaston toiminnallisesta tilasta tai se on vaikeasti kerättävissä. Myös 

kummitoiminnan sisällöllisten tavoitteiden toteutumista ja käytännön työn laadulli-

selle mittaamiselle koettiin olevan tarvetta.   
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Kuva 9: Kummitoiminnan laadun kehittämisen osa-alueet 
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JOHTAMINEN

- Strategia ja 
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- Toiminnan osaamisen 
tarpeet
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määrittäminen
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TOTEUTUS
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- Riskien hallinta/ 
ennaltaekäisevätyö
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- Arviointi kesksutelut

- Tavoitteiden seuranta
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7 POHDINTA 

 

Suomessa järjestöjen rakenteet, arvot ja toiminta-ajatus ohjaavat ja määrittävät hyvin 

pitkälti vapaaehtoistoimintaa. Toimintaa koordinoidaan, ohjataan ja toteutetaan eri 

organisaation tasoilla, joille kaikille tuntuu olevan yhä edelleen tarpeensa ja tekijänsä. 

Strategiat ja toimintasuunnitelmat nähdään tärkeiksi ja asioiden toteutumista mita-

taan niihin kirjattujen tavoitteiden kautta määrällisillä mittareilla. Saman aikaisesti 

järjestöt tunnistavat toimintaympäristössä meneillään olevat muutokset ja kantavat 

huolta sekä vapaaehtoistoimijoiden että toimintaverkoston supistumisesta. Tarvitaan 

toiminnan ja toimijoiden uudistumista- uudenlaisia osallistumisen mahdollisuuksia.  

Käynnissä olevasta muutoksesta huolimatta järjestöjen vapaaehtoistoiminta ja sen 

edellytykset näyttävät varsin myönteisiltä nyt ja tulevaisuudessa. Nuoret ovat kiinnos-

tuneita vapaaehtoistoiminnasta ja heidän antamansa aika vapaaehtoistoiminnalle on 

lisääntynyt viime vuosien aikana. Nuorissa on potentiaalia, energiaa ja innovaatioky-

kyä, kunhan heille annetaan tilaa ja mahdollisuus käyttää niitä!  

 

Pystyäksemme säilyttämään asemamme vetovoimaisena järjestönä on vapaaehtoisten 

rekrytointi, johtaminen ja tukeminen lähdettävä aiempaa enemmän toimijoiden kiin-

nostuksesta ja osaamisesta. Olemassa olevien rakenteiden ja järjestelmien sijaan tuki 

on suunnattava vahvemmin toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämi-

seen. Sitoutuneiden vapaaehtoisten vähentyessä on tilausta kevyemmin organisoidulle 

toiminnalle, joka vaatii järjestöiltä uudenlaista ketterästi kehittyvää ja kokeiluja salli-

vaa toimintakulttuuria. Tällaiset toimintatavat voivat syntyä hyvin spontaanisti ihmis-

ten itseorganisoimana, projektiluontoisina paikallisista tarpeista tai ilmiöistä lähte-

vinä kokeiluina. Uskon uudenlaisten toimintatapojen luovan myös nykyistä monipuo-

lisemmassa kontekstissa tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa.  Esimerkiksi digitalisoitu-

minen luo uusia mahdollisuuksia toteuttaa ajasta ja paikasta riippumatonta verkkova-

paaehtoisuutta ja somevaikuttamista. Uudenlainen vapaaehtoisuus haastaa nykyisiä 

pitkään toiminnassa mukana olleita arvioimaan omaa toimintaa riittävän objektiivi-
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sesti hyväksyäkseen uusien toimijoiden tapaa osallistua vapaaehtoistoimintaan. Uu-

distaaksemme toimintaa, on annettava tilaa uusille toimijoille ja moninaisemmassa 

verkostossa tapahtuvalle toiminnalle. 

 

Tarvitsemme myös jatkossa sitoutuneita hallinnollista byrokratiaa hoitavia vapaaeh-

toisia. Vapaaehtoistoiminnan ja tehtävien ammatillistuminen vaatii entistä tarkempaa 

tehtävien tunnistamista ja markkinointia sekä oikeiden vapaaehtoisten löytämistä. 

Toiminnan jatkumiseksi ja mukana olevien vapaaehtoisten jaksamiseksi tarvitaan uu-

sien ihmisten rekrytointia, vapaaehtoisten motivointia, tehtäväkohtaista koulutusta, 

palkitsemista ja ennen kaikkea vapaaehtoisjohtajuuteen panostamista. Vapaaehtois-

ten jaksaminen ja toiminnan uudelleen organisoiminen näyttää vaativan aiempaa am-

matillisempaa työnohjauksellista tukea.  Vähenevien resurssien myötä on yhä tarkem-

min mietittävä mitä tehdään, mihin keskitytään ja mihin vähäiset resurssit käytetään.  

  

Säilyttääksemme vapaaehtoistoiminnan elinvoimaisuuden ja tukeaksemme toimijoita 

heidän tarpeista lähtien on järjestöjen kuunneltava entistä herkemmin uusien toimi-

joiden kiinnostusta sekä paikallisia tarpeista. Tämän lisäksi on tärkeää, että järjestöt 

arvioitava paikallisyhdistysten tämän hetkistä vapaaehtoistoiminnan toiminnan tilaa 

ja vaikuttavuutta. Vapaaehtoistoiminnan jatkumisen turvaamiseksi on tärkeää panos-

taa ennaltaehkäisevään työhän, kuten vapaaehtoisten jaksamiseen, toiminnan koko-

naisresursseista huolehtimiseen ja toiminnan kehittämiseen. Ennaltaehkäisevä työ 

vaatii toiminnan jatkuvaa arviointia ja rohkeitakin toiminnallisia muutoksia sekä en-

nen kaikkea uusien toimijoiden mukaan ottamista! 

 

Nykyiset tiukat järjestörakenteet, kuten organisaatiotasot ja erillisiksi sektoroituneet 

toimintamuodot pitävät omalta osaltaan yllä hallinnollista byrokratiaa järjestön jokai-

sella tasolla. Paikallisyhdistysten toiminnan jatkumiseksi on tärkeää lisätä yhteistyötä 

niin julkisen-, yksityisen kuin muiden kolmannen sektorin toimijoiden kesken. Moni-

puolisimmissa verkostoissa tapahtuvalla toiminnalla uskon saatavan huomattavasti 
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enemmän vaikuttavuutta toiminnalle ja olemassa olevat resurssit tehokkaammin käyt-

töön. Laajemmassa verkostossa ja monipuolisemmassa toimintaympäristössä tapah-

tuvalla toiminnalla tavoitamme niin uusia toimijoita kuin avun tarvitsijoita. Näen 

myös järjestössä toimivilla eri alojen ammattilaisilla ja toimialojen välisen yhteistyön 

lisäämisellä olevan mahdollisuuksia tukea ja kehittää vapaaehtoistoimintaa yhtenäi-

semmin.  

Tulevaisuuden vapaaehtoistoiminta on ihmisten omista motivaatioista lähtevää, hei-

dän itsensä suunnittelemaa ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toteutettua sekä 

huomattavasti nykyistä monimuotoisemmissa toimintaympäristöissä tapahtuvaa toi-

mintaa. 
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