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Organizations are in constant vortex of change, so protean and agile are required to keep up with 
improvements. Digitalisation and changes in the work environment have been on the table for 
sometime but the coronavirus that spread in the spring of 2020 put organisations on a whole new 
starting point. So the need to identify what makes a organizations agile and protean is topical. The 
epidemic affected the activities of the organizations as the fulfilling the agency became challenging as 
the gatherings were canceled. All the changes raised the need for research results of  what is the 
organizations ability to transform. This thesis highlights the abovementioned features of the activities 
and analyzes what makes them protean and what kind of changes should take place in organizations 
in order to maintain their agility. 
 
This thesis have been done as a quantative study. Within it, there has been made a survey for patient 
and disability organizations in Central Finland. The target group of the survey is associated with 
assumptions due to the effects on their activities since it focuses on gathering and attendance. The 
purpose is to highglight the traits make an organization adaptable and which things make them agile. 
In the field of organisations, actors talk about the agility and ability to be protean but empiric 
information is needed to identify what things create them. This thesis is comissioned by the NGO 
Support in Central Finland - NGO Services team. The aim is to highlight development points and 
make patient and disability organizations in Central Finland visible. The analysis has been supported 
by current, as well as by previous materials related to the subject as part of the knowledge base. 
 
The results of the thesis revealed that the internal resources of organizations define its protean and 
agility. Answers from the survey showed that there is need to increase digital competence and 
communication emerged. Things like digitalisation are an influential factor and can contribute to the 
ability of organizations to transform but are not absolute. Agility consists of the ability to manage and 
modify organzation’s own operations regardless of the situation. 
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1 JOHDANTO  

Järjestöt ovat olleet osana suomalaista kansalaisyhteiskuntaa jo vuosisadan ajan. Ih-

misinä olemme yksilöitä yksilöllisessä elämässämme, mutta meistä tulee kansalaisia, 

kun alamme toimimaan yhteisön ja yhteiskunnan jäseninä (Harju 2010, 15). Suoma-

laisen yhteiskunnan mukana ovat myös järjestöt kehittyneet. Olemme selvinneet ajan 

mittaan useista erilaisista olosuhteista ja luoneet kansalaistoimintaa ajatuksella ”jo-

kaiselle jotakin”. Suomessa järjestöt antavatkin kansalaisille mahdollisuuden harras-

taa, työskennellä, olla osana yhteisöä, vaikuttaa ja saada niidenkin äänet kuuluviin, 

jotka herkästi jäävät kuulematta. Mutta mitä tapahtuu järjestökentällä, kun muutosti-

lanteita tulee vastaan ja nopeaa reagointia vaaditaan? 

Tarvitsemme lisää tietoa siitä, millaisia asioita järjestöiltä vaaditaan nykyajan Suo-

messa pysyäkseen kehityksen perässä. Asiat kuten digitalisaatio, kasvattavat tarvetta 

pysyä ajanhermolla ja modernisoida tapojamme toimia. Pitkäkaavaiselle reagoinnille 

ei jää tilaa, jos nopeaa reagointia vaativia tilanteita tulee jatkuvalla syötöllä. Järjestöjen 

digitalisaatio on ollut pinnalla jo tovin, mutta vuoden 2020 tapahtuneen muutostilan-

teen myötä, järjestöt ovat joutuneet ottamaan rohkeampia askeleita kohti kehitystä. 

Pelkkä verkkosivujen ylläpito ja päivittäminen, sekä sähköpostien lähettely ei enää 

riitä, vaan toiminnan toteuttamiseen vaaditaan luovuutta.  

Järjestöjen vahvuutena onkin kokeilu- ja innovaatiokulttuuri, joka voidaan ajatella 

olevan suuri resurssinlähde.  Järjestöt haluavat kehittyä ja kehittää, sekä tehdä toimin-

taa uskaliaasti eri tavoin. Luovan toiminnanmuutoksen rinnalla täytyisi myös ottaa 

rohkeasti digiloikkia, jotka voivat viedä toimintaa pitkälle. Toiminnan monimuotoi-

suuden ja muuntautumisalttiuden myötä järjestöt pysyvät ketterinä ja kykenevät so-

peutumaan tapahtumiin. 

Yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan rakenteissa ja elämänkaaressa tapahtuu jatku-

vasti muutoksia. Arkielämä syöttää taukoamatta impulsseja ja tilanteita, joihin kaik-

kien täytyy ja johon kaikki tahtovat reagoida. Tämän työn tarkoituksena on tutkia, mi-

ten järjestöt reagoivat muutostilanteisiin ja millaiset asiat edistävät ja tekevät haasteel-

liseksi sopeutumista niihin. Työssä tarkastellaan millaiset asiat järjestön toiminnassa 

luovat siitä ketterän, sekä vertaillaan millaiset asiat erottelevat ketterän järjestön ei-
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ketterästä järjestöstä. Tavoitteena on tuloksien myötä esittää ajatuksia järjestöille mil-

laisia muutoksia järjestöjen toiminnassa tulisi tapahtua, jotta toiminta olisi ketterää ja 

muutosherkkää, sekä pohdintojen myötä nostaa kehityskohtia esille. Yleisesti järjestö-

jen rinnalla syvennytään sosiaali- ja terveysjärjestöihin, jotka ovat merkittävä osa suo-

malaista järjestökenttää. Ne ovat merkittävä osa erityisesti vaikeissa, haastavissa tai 

muuten erityisissä elämäntilanteissa olevien ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoin-

nin edistämiseen liittyvä osa. Ne tarjoavat toimintaa ja tukea oman kohderyhmänsä 

lisäksi heidän läheisilleen ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tietoisuuden ja äänen-

kuuluvaksi tuojana ne ovat merkittäviä toimijoita, joiden tukemista tarvitaan. Sotejär-

jestöt ajavat monen sellaisen ihmisryhmän etuja ja ääntä, jotka kuuluvat riskiryhmiin 

ja siksi ovat merkittävä kohderyhmä tässä työssä.  

Tätä opinnäytetyötä on lähdetty tarkastelemaan kevään 2020 poikkeustilanteen 

myötä, sekä sen tuottaman muutostilanteen jälkeistä ajan kulkua. Kyseisellä poikkeus-

tilanteella tarkoitetaan maailmanlaajuista koronavirus pandemiaa, sekä sen vaikutuk-

sia liittyen toiminnan ja kokoontumien rajoittumiseen. Termiä, sekä vaikutuksia on 

avattu myöhemmin tässä työssä. Tarve tutkia järjestöjen muuntautumisen piirteitä ja 

reagointikykyä on ajankohtaisuudellaan akuutti, mutta myös oman ammatillisen nä-

kökulman myötä tärkeää. Tulevaisuudessa järjestöjen tavat toimia ja niiden rakenteet 

tulevat muuttumaan, joten tarvitsemme tietoa ja taitoa uudistaa, sekä pitää toimintaa 

ajan tasalla muiden sektorien rinnalla.  

Työn alussa taustoitetaan ja perehdytään työn tietopohjaan, jonka myötä tutustutaan 

tilaajaan, sen toimintaan ja tarpeisiin liittyen opinnäytetyöhön. Tilaajan jälkeen siirry-

tään kerättyyn aineistoon, sekä millä tavoin se on kerätty. Aineiston avauksen yhtey-

dessä analysoidaan tuloksia. Lopuksi esitän vielä pohdintojani, arvioin työn validitee-

tin ja reliabiliteetin sekä esitän jatkoehdotuksia tulevaisuuteen katsahtaen. 

 

2 TAUSTOITUS, TARVE JA TAVOITTEET  

Tässä työn luvussa taustoitan opinnäytetyön lähtökohtia, avaan tarpeet ja tavoitteet, 

sekä esitän tutkimuskysymykset. Opinnäytetyö on tehty määrällisenä tutkimuksena, 

jossa on tuotettu verkkokysely keskisuomalaisille potilas- ja vammaisjärjestöille. Ra-

jaaminen on tehty käytännön syistä, sekä kyseisten järjestöjen toiminnanluonteen 
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vuoksi. Tätä aihetta avaan myöhemmässä työnvaiheessa. Työn lähtökohtina on syven-

tyä järjestöjen muuntautumiskykyyn, sekä millaiset ominaisuudet tekevät järjestöistä 

ketteriä. Opinnäytetyön kaksi tutkimuskysymystä ovat: 

• Millaiset asiat tekevät järjestöistä muuntautumiskykyisiä 

• Miksi toiset järjestöt ovat ketterämpiä kuin toiset 

2.1 Taustoitus 

Vuoden 2020 alku näytti lupaavalta ja valoisalta, täysin samalta kuin jokaisen vuoden 

aloitus. Konflikteja tapahtui ympäri maapalloa, mutta arki Suomessa pysyi samana. 

Kevään edetessä uutiset maailmalla alkoivat lisääntyä ja Suomi valmisteli itseään tule-

vaan. Kiinassa sijaitsevasta pienestä kylästä, Wuhanista, oli lähtenyt leviämään CO-

VID-19 virus eli koronavirus. Virus on nimetty sukulaisviruksen eli SARS-viruksen 

mukaisesti ja on yksi koronaviruksista, joita esiintyy ihmisillä. Uusi koronavirus on 

ollut vakava, sekä tappanut levittyessään miljoonia ihmishenkiä (terveyden ja hyvin-

voinnin laitos 2020). Koronavirus tarttuu herkästi väestöön, pääasiallisesti pisaratar-

tuntana, mutta myös kosketuksen ja erilaisten pintojen kautta. Terveyden ja hyvin-

voinnin laitoksen (2020) mukaan tartunta leviää, kun sairastunut henkilö on aivasta-

nut ja yskinyt käsiin, jonka jälkeen hän koskee toisiin ihmisiin tai pintoihin.  Suomeen 

virus alkoi leviämään maaliskuun alkupuolella, jolloin viruksen leviämistä koitettiin 

ehkäistä jäljittämällä virukselle altistuneet henkilöt ja tätä myöten mahdolliset tartun-

taketjut.  

Poikkeustila tässä opinnäytetyössä viittaa aikaan, jolloin Suomessa otettiin käyttöön 

valmiuslaki viruksen leviämisen hidastamiseksi. Valtioneuvoston 2018 vuoden julkai-

sussa poikkeustila määritellään seuraavasti:  

Yleisesti ottaen poikkeusoloilla tarkoitetaan erityisesti sellaisia uhkia ja ti-
lanteita, jotka uhkaavat kansakunnan ja yhteiskuntajärjestyksen olemassa-
oloa. --Lisäksi poikkeusoloilla voidaan tarkoittaa isoja luonnonkatastrofeja, 
suuronnettomuuksia ja pandemioita. Selvänä lähtökohtana voidaan pitää 
sitä, että riippumatta määritelmästä poikkeusolosuhteilla tarkoitetaan nor-
maalitilasta selvästi ja radikaalisti poikkeavia olosuhteita. Tarvitaan koko-
luokaltaan ja tärkeydeltään poikkeava tapahtuma tai tapahtumasarja, joka 
tavalla tai toisella mutta perustavanlaatuisesti uhkaa kansakunnan olemas-
saoloa. (Valtioneuvosto 2018, 13). 
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Valmiuslaki voidaan ottaa käyttöön Suomen lain mukaisten määritelmien mukaisesti. 

Valmiuslaissa poikkeustilaksi määritellään vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuron-

nettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti (valmiuslaki 

29.5.2011/1552, § 3), joka tässä tapauksessa tarkoittaa keväällä 2020 Suomeen levin-

nyttä koronavirusta. Suomen hallitus totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin 

kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa 18.3.2020 alkaen (valtioneuvosto 2020), jonka 

seurauksena esimerkiksi koulutus pyrittiin järjestämään etänä, yli 70-vuotiaat velvoi-

tettiin pysymään eristyksissä, sekä julkisen sektorin työnantajat määräämään etätöi-

hin jokaisen työntekijän, joka siihen kykenee. Etätyö määräyksen taustalla oli kokoon-

tumisrajoitukset, joiden mukaan samassa tilassa oleskelu rajattiin maksimissaan 10 

henkilöön ja yleisötapahtumia ei tullut järjestää. Tällaisien rajoituksien vaikutukset 

näkyivät erityisesti järjestöissä, jotka tarjoavat tapahtumiin ja läsnäoloon perustuvaa 

toimintaa.   

Koronaviruksen leviäminen ja sen tuottama pandemia on muutostilanne, johon 

Suomi, saatikka muu maapallo, ei ollut varautunut. Tässä opinnäytetyössä virusta käy-

tetään näkökulmana muutostilanteisiin ajankohtaisuutensa vuoksi. Päätarkoituksena 

on hyödyntää pandemian luomia ajankohtaisia vaikutuksia ja tutkia muutostilanteisiin 

reagointia. Muutostilanne terminä tarkoittaa tilannetta, joka vaatii sopeutumista, 

sekä prosessia, jossa jokin tulee toisenlaiseksi kuin oli tai jokin uudistuu tai vaihtuu. 

Tällaisia tilanteita ovat pandemian lisäksi esimerkiksi arkisemmin tunnetut digitali-

saatio ja työympäristömuutokset.  

2.2 Työn tarve ja tavoitteet 

Työn tarpeena on pyrkiä tuntemaan paremmin järjestöjen muuntautumiskykyä jous-

tavan toiminnan suuntautumisessa. Kuten aikaisemmassa luvussa on mainittuna, 

ajankohtaisuus järjestöjen muuntautumiskyvystä on esillä vallitsevan poikkeustilan-

teen myötä. Tutkimusaineistoa muuntautumiskyvystä ja järjestöjen ketteryydestä ei 

liiaksi ole, joka heijastuu pitkin opinnäytetyötä lähteiden puutteissa. Erityisesti ver-

tais- ja vastakkaisasetteluja työssä toisiin tutkimuksiin ei ole, johtuen aikaisempien ai-

neistojen puutteista. Tämä nostattaa opinnäytetyön tarvetta järjestökentällä. Lisäksi 

ajankohtainen tutkimus poikkeustilanteen vaikutuksista luo dokumentteja ja materi-

aalia jatkotutkimuksiin, joilla voidaan mitata muutostilanteen jälkivaikutuksia. 



9 

 

Tavoitteena on tutkia muuntautumiskykyä, sekä millaiset asiat luovat muuntautumis-

kykyä. Opinnäytetyön tavoitteena on antaa järjestöille osoitusta millaiset piirteet 

konkreettisessa muutostilanteessa luovat muuntautumiskykyä ja mitkä asiat luovat 

ketteryyttä. Työssä hyödynnetään koronaviruksen luomaa muutostilannetta ja sen vai-

kutuksia järjestöihin. Osana aineistoa, muutostilanteen vaikutuksia tutkittiin keski-

suomalaisten potilas- ja vammaisjärjestöjen avulla, jotka osallistuivat vastaamalla ky-

selyyn. Kyselyn tuloksien avulla on tavoitteena saada yleisluontoisten tuloksien lisäksi 

näkyvyyttä, sekä tuoda esille keskisuomalaisten potilas- ja vammaisjärjestöjen kehi-

tyskohtia. Tuloksia hyödynnetään tilaajan toiminnassa, sekä työllä annetaan tilaajalle 

kehitysideoita järjestöjen tukemisen ja kouluttamisen lisäksi. 

3 TIETOPOHJA 

Tässä opinnäytetyön osiossa taustoitetaan järjestöä terminä ja sen yleistä merkitystä, 

sekä avataan sosiaali- ja terveysjärjestöjä. Järjestöjen toimintaympäristön lisäksi ava-

taan termejä kuten muuntautumiskyky, ketteryys ja voimavarat ja niiden vuorovaiku-

tusta keskenään. Termien avaamisella ja opinnäytetyön lähtökohtien selkeyttämisellä 

on tarkoituksena luoda tekstistä helposti luettavaa ja ymmärrettävää lukijalle. Työssä 

sanoja järjestö ja yhdistys käytetään synonyymeina. Järjestö sanaa on suosittu pit-

kin työn, mutta yhdistys sanan käyttö korostuu tutkimusaineiston keruu- ja analyysi-

vaiheessa.  

Suomessa yhteiskunnalle on rakentunut kolmen sektorin rakenne: yksityinen, julkinen 

ja kolmas sektori. Yksityinen sektori koostuu yksityisistä palveluista, kuten yrityksistä. 

Julkiseen sektoriin kuuluu valtio ja kunnat, sekä esimerkiksi Kansaneläkelaitos. Ja sit-

ten vielä Kolmas sektori, joka koostuu pääasiallisesti kansalaisjärjestöistä ja vapaaeh-

toisesta kansalaistoiminnasta. Opinnäytetyössäni järjestöstä puhuttaessa tarkoitetaan 

kansalaisyhteiskunnan organisoituneita toimijoita. Siisiäinen määrittelee järjestön ih-

misten yhteenliittymäksi, joka toteuttaa tiettyä yhteistä tavoitetta, arvoa tai intressiä 

(Siisiäinen 1996a, 13). Järjestöjen ideana on vahvistaa kansalaisten toimijuutta ja kan-

salaisuutta.  Siisiäisen määritelmä kiteyttää järjestöjen yhteisen pyrkimyksen huomi-

oimaan kaikki edustamansa ryhmät. Erinäiset järjestöt ajavat edustamansa ryhmän 

etua, sekä tavoittelevat tukemaan, tarjoamaan monipuolisia palveluita ja jakamaan tie-

toa.  
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Järjestöihin tultaessa, rahoitus voidaan saada osin avustuksina, sekä osin järjestön 

omista tuotoista, jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Yksi tunnetuimmista rahoittajista 

on Veikkaus, joka jakaa vuodessa 380 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveysjärjestöille, 

näistä 116 miljoonaa jaetaan järjestöjen toimintaedellytyksiin ja perusrahoitukseen 

(Veikkaus, 2020). STEA hoitaa Veikkauksen antamien avustuksien jakamisen. Myös 

kunnat tukevat järjestöjä ympäri Suomea.  

Vaikka osa järjestöjen toiminnasta pyörii heidän omilla tuotoillaan, suurena huolena 

järjestökentällä on silti rahoitus. Osa järjestöistä ja säätiöistä tuottavaa toimintaansa 

pienellä summalla rahaa, joka reflektoituu toiminnan laajuudessa ja mahdollisuuk-

sissa. Yhdistyksen toiminta-alue, ympäristö ja toimintatavat ovat liitoksissa toiminnan 

jatkuvuudelle. Aaro Harjun teoksessa Yhteisellä asialla, kansalaistoiminta ja sen haas-

teet (2010) on nostettu jo vuosikymmen alussa huoli rahoituksen tulevaisuudesta.  

Veikkauksen tuilla pyörivä kolmas sektori on huolen oma, kun raha-automaateista siir-

tyminen nettipeleihin aktivoituu jatkuvasti. Eritysesti kevään 2020 tapahtuman ovat 

kiihdyttäneet siirtymistä nettipelien pariin, peliautomaattien sulkeuduttua väliaikai-

sesti.  

3.1 Toimintatavat ja -ympäristö 

Järjestöjen toimintatavat muovaantuvat tietyn strategian ja arvojen mukaisesta toi-

minnasta. Toimintatavat ovat vahvasti kytköksissä toimintaympäristöön. Toi-

mintatapoihin ja -ympäristöön vaikuttavia asioita ovat muun muassa toimintakult-

tuuri, yhteiskunnalliset asiat, lainsäädöllisyys, kohderyhmä, osaaminen ja talousre-

surssit. Lisäksi suuria toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä ovat muutostrendit, 

kuten digitalisaatio, jotka muovaavat järjestöjen toimintaa (Niemelä 2019). Yksittäis-

ten yhdistysten eroavaisuudet toiminnan tasolla voivat olla suuria, vaikka talousre-

surssit ovat samat, mutta kohderyhmä ja osaaminen ovat eri.  

Jos esimerkiksi valitaan senioriyhdistys ja nuorten vaikuttamista edistävä yhdistys, on 

todennäköisempää, että senioriyhdistys joutuu hyödyntämään resurssejaan monipuo-

lisempaan viestintään, olettaen että yhdistykselle viestinnän toteuttaminen verkossa 

ei ole saavuttavaa. Tiedon perille saaminen nuorille, esimerkiksi puhelinsovelluksen 

kautta, voi tapahtua vaivattomasti ja lyhyessä ajassa, kun taas vanhemmalle ikäryh-

mälle tiedotus saattaa tapahtua suoraan tai postitse. Tällaisen tilanteen yleistäminen 
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ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki senioriyhdistykset kokisivat tilanteen haasteelliseksi 

tai että nuorten yhdistys ei kohtaisi haasteita.  

3.2 Voimavarat 

Arjen jaksaminen koostuu asioista, jotka antavat yksilöille voimaa arjessa ja erilaisissa 

ympäristöissä. Voimavarat voidaan määritellä ominaisuuksina, jotka tekevät asioista 

ja toiminnoista mahdollisia. Järjestöjen toiminnan lähtökohdissa on huomioitava, 

millaiset ovat yksilön, yhteisöjen sekä omat voimavarat. Yleisesti ottaen, monipuoli-

semman toiminnan näkökulmasta aineelliset voimavarat, eli talousresurssit ja henki-

löstö, luovat järjestölle stabiilimpia mahdollisuuksia. Usein kuitenkin tärkeämmän ja 

pitkäkaavaisemman voimavaran takana on laadukas osaaminen, vertaistuki, hyvä ja 

tsemppaava ympäristö, turvallisuus ja luottamus, sekä vapaaehtoistyö (Vesama, Autio 

& Anttonen 2017). Aikaisemmin mainitut asiat kuten toimintaympäristö ja -kulttuuri, 

sekä ketteryys ja muuntautumiskyky ovat sidoksissa keskenään voimavarallisuuteen. 

Järjestön sisäisessä toimintakulttuurissa näkyy millaiset tekijät kannustavat ja moti-

voivat yhteisön tekijöitä jatkamaan työtään, sekä kehittämään ja nauttimaan kaikesta 

samaan aikaan.  

Järjestöjen toiminnassa digiosaaminen voi osoittautua voimavaraksi. Kyky viestiä, pi-

tää yhteyttä ja toimia digitaalisuuden kautta, tukee toimintaa ja varmistaa valmiuksia 

muutosalttiuteen. Viimevuosina digitalisoitumisen trendiä on korostettu, sekä nos-

tettu puheeksi järjestökentällä. Panostaminen digitalisaatioon rakentaa alustaa tule-

vien vuosien ja vuosikymmenten järjestötoiminnalle. Sijaa on myös vanhalle ja perin-

teiselle toiminnalle, joka voi saada jopa uutta vetovoimaa, kun toiminta mietitään koh-

deryhmälähtöisesti uudelleen (Bäckström 2018). Digitalisoitumista tulisikin siis kat-

soa enemmin voimavara näkökulmasta, kuin rasitteena. Tällaiseen näkökulmaan 

päästään muuttamalla toimintaa ja viemällä sitä eteenpäin haasteista huolimatta. 

Bäckström nostaa artikkelissan Digitalisaatio vaatii johtamista myös järjestöissä 

(2018) esille digitaalisuuden monet hyödyt, kuten toiminnan laajentamisen ja moni-

puolistamisen mahdollisuudet. Kaiken toiminnan ei tarvitse sitoutua fyysiseen läsnä-

oloon. Tällaisen näkökulman edistäminen olisi koronan tuoman poikkeustilanteen ai-

kana luonut järjestöjen toimintaan nopeampi ratkaisuja ja ketterämpää reagointia. 
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Palkattu työntekijä tai tekijät ovat myös keskeinen voimavara niissä järjestöissä, joissa 

sellaisia on. Palkatun työntekijän tehtävänä on usein toiminnan kehittäminen ja yllä-

pito, toimenkuva on laaja ja se keskittyy itseohjautuvuuteen sekä resurssien hallintaan. 

Myöhemmin tässä työssä tarkastellaan palkatun henkilöstön vaikutusta muutostilan-

teisiin ja vertaillaan valmiuksia järjestöjen rinnalla, jotka eivät omista palkallisia työn-

tekijöitä.  Järjestöissä, joissa palkattua henkilöstö on, sekä niissä, jossa ei ole, voima-

varana täytyy huomioida myös vapaaehtoistoiminta, joka tekee järjestöjen voimavara-

valikoimasta omintakeisen (Vesama ym., Kaunismaa 2017, 95). Samalla tavoin kuin 

järjestön työntekijän substanssiosaamista hyödynnetään, tulisi panostaa myös vapaa-

ehtoisten osaamisen hyödyntämiseen. Suomalaisessa järjestötoiminnassa vapaaehtoi-

set kannattelevat toimintaa, erityisesti paikallisessa toiminnassa. Isoissa kaupungeissa 

lehtiin tehdyt ilmoitukset saattavat tuoda paikalle vapaaehtoisia, mutta pienien kun-

tien valmiiksi vapaaehtoistyötä tekevien verkostot tekevät vapaaehtoisten lisääntymi-

sen mahdolliseksi (Marjovuo 2014). Vapaaehtoiset tulevat toimintaan mukaan omasta 

kiinnostuksesta ja motivaatiosta toimia asian tai tarkoituksen vuoksi. Erityisesti iäk-

käämmän väestön tekemä vapaaehtoistyön määrä on kasvanut, kun eläkkeen tuomaa 

vapaa-aikaa on rohkaistu käyttämään perheen, harrastusten ja oman terveyden lisäksi 

organisoituun vapaaehtoistyöhön järjestöissä. Hannele Ritalan opinnäytetyössä 

(2015) on nostettu esille ajatuksia siitä, kuinka potentiaalista seniori ikäisten tekemää 

vapaaehtoistyötä tulisi mieltää enemmän voimavarana.  

3.3 Muuntautumiskyky ja ketteryys 

Järjestöjen toimintaympäristö luo haasteita toiminnan toteuttamiselle ja tämä pitää 

järjestöt valppaina. Siksipä sanat muuntautumiskyky ja ketteryys leijuvat usein 

ilmassa puhuttaessa järjestöjen vahvuuksista, resursseista, sekä reagointikyvystä. 

Muuntautumiskyky eli kyky pitää toimintaa joustavana, pitää järjestöt varpaillaan ar-

jessa. Toimintaympäristön muuttuvat tekijät ovat koulineet järjestöistä valppaita, sekä 

aktiivisia tekemään valintoja, jotka eivät ole hätäisiä ja lyhytkatseisia. Edellä mainittu 

on eräänlainen oletus, jota yleistetään järjestöjen toimintakykyyn, joka tässä työssä on 

yksi tausta oletuksista, jota testataan. 

Ketteryys on vahvasti sidoksissa muuntautumiskykyyn. Ketteryys tarkoittaa kykyä rea-

goida ja mukautua nopeasti tapahtuviin muutoksiin. Organisaatiot, jotka toimivat ket-

terästi oppivat nopeasti virheistä ja onnistumisista (oppia 2020). Ketterä taho reagoi 
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nopeasti muutoksiin, luo turvallisuutta ja mahdollisuuden kehittyä jatkuvasti. Yhdessä 

muuntautumiskyky ja ketteryys kehittyvän toiminnan kanssa luovat resilientin järjes-

tön. (Työn kehittäminen n.d.). Työ- ja elinkeinoministeriö (n.d.)  kertoo Resilienssi 

tarkoittavan muutosjoustavuutta eli alueen aktiivista uudistamista, joka tapahtuu ver-

kostoilla ja oppimisella. TEM (n.d.) avaa muutosjoustavuutta myös näin: ” Muutos-

joustavalla alueella on kyky varautua, palautua ja erityisesti uudistua ulkoisesta alue-

talouden shokista sekä kyky mobilisoida resurssit muutostilanteessa”.  Opinnäytetyös-

säni muutostilannetta käsitellään aktiivisesti, jonka rinnalla termit ketteryys ja muun-

tautumiskyky kulkevat käsikkäin ja ilmenevät tutkimuskysymyksissä. 

Valtioneuvoston (2020) koronakriisin jälkihoito ja jälleenrakennus raportissa re-

sielenssiä ja järjestöjen roolia koronakriisissä kuvaillaan seuraavasti: 

6.2.5 Yksilön ja yhteiskunnan resilienssi 

Järjestö- ja kansalaistoiminnalla on tärkeä rooli koronaepidemian aikana ja 
sen jälkihoidossa. Viranomaisten, päättäjien ja kansalaisyhteiskunnan toi-
mijoiden välinen hyvä yhteistyö on vahvuus, jota tulee kehittää edelleen 
sekä varautumisen että resilienssin vahvistamisen näkökulmasta. Toimiva 
ja aktiivinen kansalaisyhteiskunta lisää sosiaalista pääomaa ja luottamusta 
sekä auttaa ottamaan laajasti huomioon eri väestöryhmiä. Valtionhallin-
toon tulisi luoda pysyvämpi prosessi jatkuvaan vuoropuheluun kansalais-
järjestöjen kanssa asioiden valmistelua ennen tai valmistelun varhaisessa 
vaiheessa, jotta lausuntovaihe ei ole ainoa kuulemisen menetelmä. 

Valtioneuvoston raportissa on nostettu järjestöjen ja kansalaistoiminnan roolia muu-

tostilanteen aikana ja sen jälkihoidossa. Ketteryyttä ja jäntevyyttä pystytään siis katso-

maan myös valtion näkökulmasta, sekä voidaan korostaa järjestöjen merkitystä. 

Muutosjoustavuutta löytyy järjestöistä niiden projektimaisen toiminnan ansiosta, se 

tekee toiminnasta dynaamista ja tilanneherkkää. Reagointiin ja innovaatioon on pa-

nostettu (Harju 2010, 153). Projektimaisuudella on etunsa, kuten Harju mainitsee, 

mutta haasteina ovat hankkeistaminen, jolloin rahoitus on epävakaampaa. Kyky rea-

goida ja pysyä mukana muutoksissa on yleiskuvaltaan suuri etu, mutta ei muuta faktaa, 

että epävakaus näkyy ja tuntuu kentällä. Järjestö, jonka toiminta tapahtuu pienissä 

kunnissa, voi rasittaa yhteisöä, kun rahoituksen eteen lisääntyvä työ kasvaa avus-

tusanomisella ja tilityöstämisellä (Harju 2010, 153).  
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4 TILAAJAN ESITTELY 

Opinnäytetyön tilaajana toimii Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry:n KYT-järjes-

töpalvelut. KYT on kolmannen sektorin organisaatio, joka on kansalaistoiminnan ke-

hittäjä ja tukee yhteisöjen toimintaa, sekä antaa neuvontaa ja ohjausta.  

4.1 Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry muodostuu kahdesta yhteisöstä, KYT osuus-

kunnasta ja KYT ry:stä. Vuonna 1999 perustettiin Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki-

Osuuskunta. Osuuskunnan pääasiallisena tehtävänä on tilitoimiston ylläpito ja se on 

voittoa tavoittelematon yritys. Osuuskunta tuottaa yrityksille taloushallinnan palve-

luita, sekä myös muille kolmannen sektorin yhteisöille.  

Vuonna 2001 huhtikuussa perustettiin Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki eli KYT ry. 

Osuuskunnalla ja KYT ry:llä on yhteinen hallitus ja toiminnanjohtaja. KYT antaa neu-

vontaa, ohjausta, ylläpitää hanketoimintaa, järjestää tiloja ja toimintaa, sekä kohtaa-

mispaikkoja kansalaisille. KYT tarjoaa kokoustiloja Jyväskylässä Sepänkeskuksessa, 

sekä Kansalaistoiminnankeskus Matarassa. KYT hallinnoi Mataraa, joka kokoustilojen 

lisäksi sisältää lähes 30 eri toimijaa, joiden myötä on tarjolla monipuolisesti osallistu-

misen mahdollisuuksia ja erinäisiä palveluita (KYT ry, 2020). 

KYTin toiminnan tarkoituksena on kansalaisten toiminnan, turvallisuuden ja työllis-

tymisen edistäminen/syrjäytymisen ehkäiseminen sekä heikommassa asemassa ole-

vien olosuhteiden ja elämänlaadun parantaminen. Edellä mainittujen asioiden toteu-

tumiseksi KYT järjestää ja ylläpitää kansalaisille eri toimintoja, sekä niistä tiedotta-

mista itse tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (KYT ry säännöt, 2020). 

4.2 KYT-järjestöpalvelut 

KYT-järjestöpalvelut ovat osa Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n toimintaa. Järjestö-

palveluiden tehtävänä on vahvistaa keskisuomalaisten yhteisöjen yleisiä toimintaedel-

lytyksiä, sekä tukea yhdistysten toiminnan toteutumista ja kehitystä. Kohderyhmänä 

ovat ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen äärellä toimivat yhteisöt. Työssä 

oleellista on tunnistaa muutoksia toimintaympäristössä sekä yllättäenkin nousevia tar-

peita järjestökentällä sekä kerätä tietoa siitä, mitä järjestöissä tapahtuu ja mitä ne tar-
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vitsevat (Luoto 2020). Järjestöpalveluiden toimintaa rahoitetaan STEAn Ak-avustuk-

sella. Vuonna 2019 järjestöpalveluiden tiimissä toimi kehittämispäällikkö, sekä kaksi 

erityisasiantuntijaa. Toiminnan kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset yhdistykset. 

Toimintaa ovat tuen ja ohjauksen tarjoaminen, koulutuksien järjestäminen, yhteistyön 

tukeminen ja yhdistyksille tiedotuskanavan tarjoaminen. Esimerkiksi Yhdistystori.fi -

sivusto on järjestöpalveluiden ylläpitämä sivusto, joka on osa valtakunnallista toi-

meksi.fi verkkopalvelin kokonaisuutta. Yhdistystorin myötä eri toimijat, sekä kansa-

laiset pystyvät löytämään ajankohtaista tietoa yhdistysten itse rakentamista tietopake-

teista.  

KYT-järjestöpalveluiden vuoden 2019 toiminnan neljä päälinjaa olivat ohjaus, neu-

vonta, koulutus, yhteistyön edistäminen ja järjestötiedotus (KYT toimintakertomus, 

2019).  Järjestöpalveluiden ohjaus ja neuvonta on maksutonta henkilökohtaista kes-

kustelua yhdistyksen toimijan kesken. Ohjaukset tapahtuu luottamuksellisesti, ja nii-

den tavoitteena on kehittää ja tukea yhdistysten toimintaa.  

Koronatilanteen luoman poikkeustilanne laittoi järjestöt aivan uudenlaiseen tilantee-

seen, ja tässä yhteydessä oli tärkeä selvittää niiden, erityisesti heikoimpien ryhmien 

kanssa toimivien potilas- ja vammaisjärjestöjen, valmiuksia ja selviytymistä. Opinnäy-

tetyöstä saatua tietoa tullaan hyödyntämään Järjestöpalveluiden toiminnan suunnit-

telussa ja kehittämisessä. Tietoa tuloksista jaetaan järjestöille ja sidosryhmille. Ha-

vaintoja hyödynnetään järjestöjen kehittämistarpeiden hahmottamisessa ja niiden 

muuntautumiskyvyn ja toiminnan näkyväksi tekemisessä. Tietoa tuloksista jaetaan 

Järjestöpalveluiden kanavissa ja Yhdistystorilla, ja tarkoituksena on, että tulokset oli-

sivat järjestöjen vapaasti hyödynnettävissä. Havaintoja hyödynnetään keskisuomalais-

ten potilas- ja vammaisjärjestöjen muuntautumiskyvyn ja toiminnan näkyväksi teke-

misessä ja kehittämistarpeisiin reagoimisessa.  

5 KYSELYN ESITTELY 

Yhteistyössä tilaajan kanssa osana opinnäytetyötä lähdettiin työstämään kyselyä, jolla 

kerättiin tietoa kevään 2020 poikkeustilanteen vaikutuksista, sekä eroavaisuuksista 

vuoden 2019 toimintaan yhdistyksissä. Kyselyn avulla haluttiin tarkastella yhdistysten 

toiminnan muutosherkkyyttä, sekä ketteryyttä. Jotta kyselystä saataisiin parhaimpia 

tuloksia, rajattiin kyselyn kohderyhmä ensin sosiaali- ja terveysjärjestöihin ja sen 
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myötä kohdennetummin keskisuomessa toimiviin potilas- ja vammaisjärjestöihin. 

Edellä mainitut ovat yhdistyksiä, joiden päätarkoitus on ajaa oman erityisryhmän, jä-

senistön tai laajemman väestönosan fyysistä, psyykkistä ja/tai sosiaalista hyvinvointia, 

sekä tukea ja edistää niitä. Nämä järjestöt ovat esimerkiksi invalidi-, kehitysvamma-, 

aistivamma- ja muut vammaisjärjestöt, sekä mielenterveys, vertaistuki ja muut poti-

lasjärjestöt (SOSTE 2020). Keskisuomessa sosiaali- ja terveysjärjestöjä toimii lähes 

500, joista noin 100 on potilas- ja vammaisjärjestöjä (Yhdistystori 2020). Kyseisien 

järjestöjen toiminta koostuu pääasiallisesti vertaistoiminnasta, sekä osallistumisesta, 

joten toimenkuvaan kuuluu lähikontakti ja joukkokokoontumiset. Kohderyhmän 

avulla voidaan saada yleiskuvallista kuvaa siitä, millaisia vaikutuksia järjestöihin on 

kohdistunut. Sen avulla voidaan tehdä oletuksia ja arviointeja liittyen järjestöihin, 

mutta yleistäviä oletuksia ei voida muodostaa kaikkien järjestöjen kohdalle.  

Empiiristä tietoa mitataan tässä työssä kyselyn avulla, joka on toteutettu verkkolomak-

keena. Verkkokysely toteutettiin Webropol-työkalulla, joka todettiin olevan optimaali-

sin vaihtoehto tarvittavan tiedon keräämiseen, sekä sen hyödyntämiseen vallitsevan 

muutostilanteen keskellä.  Verkkokyselyn hyödyntämisen taustalla oli joukkokokoon-

tumisten kiellon lisäksi myös sen otollisuus opinnäytetyölle. Koska oli epävarmaa 

ketkä tarkalleen, sekä kuinka moni vastaisi kyselyyn, todettiin kyselyn luominen säh-

köisenä parhaimmaksi. Vastaajia kerättiin keskisuomalaisten yhdistysten sivujen 

kautta, joista yhteystiedot poimittiin Excel taulukkoon. Aiemmin mainitusta noin sa-

dasta potilas- ja vammaisjärjestöistä tavoitettiin 77 yhteystietoa, joille kysely lähetet-

tiin. Haasteena oli, ettei ollut tapaa todentaa onko sähköpostitili aktiivinen tai käy-

tössä, joten kyselyn vastaanottaja pystyi lähettämään kyselyn eteenpäin toiselle yhdis-

tyksen jäsenelle tarvittaessa.  

Kyselyn lähtiessä eteenpäin vastaajille, koronasta seurannut poikkeustilanne oli vasta 

muutamia kuukausia vanha, jolloin kysely oli erittäin ajankohtainen ja tapahtuneet 

muutokset olivat vielä tuoreina mielenpäällä. Muutostilanteeseen liittyi runsaasti ky-

symyksiä ja tiedontarve oli suuri, joten kysely haluttiin saada eteenpäin vielä, kun in-

nostusta löytyisi. Kyselyn ensimmäinen saatekirje ja kyselylinkki lähtivät liikkeelle 

1.6.2020, jolloin mukana tuli ohjeistava saatekirje (liite 1) ja yhteystietoni lisäkysymyk-

siä varten. Ensimmäinen muistutus eli niin sanottu ”karhukirje” (Valli 2015) lähetet-

tiin neljä päivää myöhemmin ja toinen kirje päivää ennen kyselyn vastaamisajan päät-
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tymistä eli 7.6.2020. Korkeamman vastausprosentin toivossa mahdollisuus vastata ky-

selyyn annettiin vielä päiväksi. Kokonaisuudessaan kyselystä lähetettiin yksi viesti kai-

kille saatekirjeen kera, sekä kolme muistutusviestiä henkilöille, jotka eivät kyselyyn ol-

leet vastanneet. Yksi suunnitteluvaiheen huolista oli kyselyn vastausprosentti, juuri 

sähköpostien aktiivisuuden ja kohderyhmän takia.  

5.1 Valmistelut ja toteutus 

Jos kyselyn kohderyhmälle asetetaan oletuksia, mieluisin vastaustapa voisi olla pape-

risten kyselylomakkeiden täyttö. Niiden käyttö opinnäytetyön aineistoin keruussa olisi 

normaalioloissa ollut täysin mahdollista, mutta jokseenkin haastavaa saavutettavuu-

den puolesta. Paperisien lomakkeiden käytössä on siis omat edut ja haasteensa. Pape-

risien lomakkeiden täytössä voidaan varmistua, että kaikilta kyselyn saaneilta saadaan 

vastaus, jos tutkija on itse paikalla. Sähköisessä kyselyssä on huomioitava, että vaikka 

kohderyhmä tavoitettaisiin kokonaisuudessaan, vastauksien saatavuuteen ei ole täysin 

samanlaista varmuutta, kuin silloin kun tutkija on itsepaikalla valvomassa vastaa-

mista. Tutkijan ollessa läsnä on mahdollisuus kyselyyn vastaajalla kysyä tarkentavia 

kysymyksiä, kun taas sähköisessä kyselyssä tärkeää on instruktio eli vastausohje.  

(Valli 2010, 108–109). Kuitenkin tilanteen huomioiden, vaihtoehdot vastausten kerää-

miseen, kuten yhteisen tilaisuuden järjestäminen ei ollut sallittua kokoontumiskiellon 

vuoksi.  

Koska kysely yhdistyksille lähti yksittäisiin sähköposteihin, vaati vastaaminen vastaa-

jalta perehtymistä kyselyn ohjeistukseen ja sisältöön. Yksi huomioiduista haasteista 

olikin kyselyiden helppo sivuun sysääminen syyllä ”vastaan tähän myöhemmin” tai ”en 

koe kyselyn antavan mitään minulle”. Kyselyn alkukirjeellä, sekä kyselylinkin mukana 

menevässä sähköposti saatekirjeessä pyrittiin avaamaan vastaajaehdokkaalle peruste-

luita kyselyyn vastaamiseen, sekä kertomaan mihin tarkoitukseen kyselyn tuloksia tul-

laan käyttämään. Kyselyn saatteessa oli myös ohjeistus vastaamiseen ja taustoitettu 

termistöjä, jotta vastaajan lomakkeen täyttö olisi selkeämpää (liite 2).  

Kyselyä suunniteltaessa pidettiin huolta, että kysymysten muotoilu on mahdollisim-

man selkeä ja helposti ymmärrettävissä, jotta vastaaminen tuntuu kevyeltä läpi kyse-

lyn. Kyselyyn vastauskutsun saannin jälkeen herätettiin vastaajan huomio ja halu vas-

tata kyselyyn. Pohjustuksen myötä saadaan perusteltua vastaajalle, miksi juuri hänen 

vastauksellaan on väliä. Pohjustuksesta ja vastausohjeesta siirryttäessä itse kyselyyn, 
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ensimmäisessä vaiheessa selvitetään vastaajan taustatietoja. Tässä kyselyssä taustatie-

doilla selvitettiin vastaajan positio yhdistyksessä, yhdistyksen toiminta-alue ja kohde-

ryhmän erityispiirteitä. Vaikka vastaajaryhmä rajattiin vammais- ja potilasjärjestöi-

hin, mahdollisia vastausvaihtoehtoja yhdistyksen kohderyhmään on laajalti, joten val-

miiksi annettujen vaihtoehtojen sijaan yksinkertaisemmaksi tavaksi valikoitu avoin 

vastaus. Näin vastaajalle jää vapaus kertoa oman näkemyksen mukaisesti, millainen 

kohderyhmä on kyseessä.  

Kuvasta 1 on eroteltavissa, miten vastaajan motivaa-

tio suhteessa kyselyyn kulkuun etenee. Alkukysymyk-

sien kohdalla tunnustellaan, luodaan luotettavaa suh-

detta, sekä edetään kevyillä kysymyksillä kohti kyse-

lyn keskiosaa, jossa keskittymä kysymyksissä siirtyy 

oleellisimpiin asioihin tutkimuksen kannalta. Kyse-

lyn rakenteessa on pyritty pitämään selkeä ja loogi-

nen eteneminen vastaajan ymmärtämisen ja mielen-

kiinnon ylläpidon vuoksi (Valli 2015, 27). Taustoitta-

vien kysymysten jälkeen ”arkaluontoisiin” kysymyksiin siirtyminen tapahtui kyselyssä 

siirtymällä syventäviin kysymyksiin, jotka vaativat vastaajalta arviointi ja mielipiteitä. 

5.2 Kyselyn sisältö ja mittarit 

Sisällön suunnittelussa keskeistä on mittareiden asettaminen. Aikaisempien kyselyi-

den tutkiminen ja läpikäyminen on oleellista, jotta voidaan löytää aiemmin hyödyn-

nettyjä mittareita, niiden toimivuutta ja millaisia ominaisuuksia oman tutkimuksen 

kyselyyn tulisi poimia. Haasteena tässä tutkimuksessa on sen puute aiempiin saman-

kaltaisiin kyselyihin, joita ei tilanteen poikkeuksellisuuden vuoksi juurikaan ole. Kyse-

lyn mittareiden luonti vaati siis enemmän aikaa, kuin esimerkiksi kysely, jonka mittarit 

keskittyvät mittaamaan jo aiemmin käsillä olevia aiheita (Vastamäki 2010, 134;138). 

Koska kysely vaatii sille omien mittareiden luontia, on tärkeää luoda mittareita, jotka 

tuovat kyselyyn vertailupisteitä ja mahdollisuutta katsella vastauksia eri näkökulmista. 

Esimerkiksi kyselyn alkupuolella hyödynnetään yksinkertaisia ja helposti vastattavissa 

olevia kysymyksiä, kuten vastaajan taustatietoja. Taustatietojen myötä kyselyyn vas-

taaja pääsee tuttujen, sekä ilman suurempaa pohdintaa vaativien kysymysten kautta 

vastaamaan. Taustatietojen myötä voidaan arvioida vastaajien keskinäistä suhdetta 

Kuva 1: Motivaation suhde kyselyn edetessä 
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myöhempään kysymykseen heidän lähtökohtiensa mukaan. Esimerkiksi taustatie-

doissa kysyttyä yhdistyksen kokoa tai erityispiirteitä voidaan suhteuttaa kyselyssä 

myöhemmin kysyttyyn toiminnan toteutumiseen.  

Kyselyssä on panostettu yhteneväiseen linjaan kysymysten muotoiluissa, sekä kohdis-

tettu kysymykset käyttämällä muotoja kuten ”yhdistyksenne”. Kyselyssä käytettiin 

mahdollisimman paljon valmiita vaihtoehtoja, sekä pyrittiin rajaamaan vastausvaih-

toehdot niin, ettei yksityiskohtaista tieota vaadita, mutta vastaus on silti luotettava. 

Esimerkiksi yhdistysten jäsenmäärästä kysyttäessä vastausvaihtoehdot rajattiin niin, 

ettei tarkkaa lukua tarvita (liite 2). Kyselyyn vastannut on saattanut olla henkilöstön 

tai puheenjohtajan lisäksi vapaaehtoinen tai muu hallituksen jäsen, jolla ei ole pääsyä 

henkilötietoihin. Tällöin arvioiva kysymys antaa vastauksen, muttei painosta liikaa 

tarkkuudellaan ja turhauta vastaajaa. 

Kyselyssä hyödynnetään arvioinnin mahdollisuutta myöhemminkin. Vastaaja arvioi 

Likertin asteikolla 1–5 ”ei lainkaan-paljon” ja ”täysin eri mieltä- täysin samaa mieltä” 

-asteikoilla. Myös verbaalisella asteikolla arvioidaan, joissa vaihtoehdot ovat olema-

ton, välttävä, tyydyttävä, hyvä ja erittäin hyvä.  Asteikoilla on tarkoitus luoda vertailu-

pisteitä, jotta vastauksien keskinäisiä suhteita voidaan vertailla. Kyselyn rakenteessa 

on otettu huomioon yhtenevyys ja peräkkäisyys samankaltaisissa kysymyksissä ja on 

pyritty asettelemaan loogisesti toisistaan riippuvat kysymyssarjat peräkkäin (Valli 

2015, 27). Haasteena kolmessa eri arviointi asteikoissa on kuitenkin niiden poik-

keavuus toisistaan. Vaikka kaikki kolme ovat lähekkäin toisiaan, ei niiden rinnastami-

sessa voi pitää absoluuttista linjaa. Olen kuitenkin avannut myöhemmin rinnastavia 

vaihtoehtoja, mutta analyysivaiheessa on myöhemmin nähtävissä haasteita yhteisessä 

kaavioissa, esimerkiksi tietoteknisen osaamisen arvioinnin ja sen parantumisen välillä.
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6 AINEISTON KÄSITTELY JA ANALYYSI 

Tässä työn luvussa avaan osana ainestoa tehtyä kyselyä, vertailen kaavioita ja analy-

soin vastauksia. Kuten aiemmassa luvussa on mainittu, kysely on lähetetty vain muu-

tama kuukausi poikkeustilanteen alkamisesta. Kyselyyn vastanneet ovat juuri koke-

neet muutostilanteen aiheuttamat muutokset, sekä eläneet yhdistyksen kevättä poik-

keustilanteessa. Analyysissä olen viitannut useasti kyselyn kysymyksiin numeroilla, 

sekä verbaalisesti. Kysymykset löytyvät liitteestä 2. Itse kyselyssä Likertin asteikon vä-

limuotoja, eli 2–4, ei ole avattu sanallisiksi. Alla kuitenkin olen avannut omaa näke-

mystäni siitä, miten kyseiset numerot muuttaisin verbaaliseen muotoon. 1–5 nume-

roilla on luotu kaksi erilaista mittaria, jotka olen avannut edellisessä luvussa. Analy-

soidessa jaottelen numeroidut vastaukset seuraavalla tavalla: 

• 1=täysin eri mieltä/Ei lainkaan 

• 2=jokseenkin eri mieltä/ Vähän 

• 3=en osaa sanoa/neutraali 

• 4=jokseenkin samaa mieltä/ jonkin verran 

•  5=täysin samaa mieltä/paljon 

Asteikot ovat rinnastettavissa, vaikkeivat ole samanlaiset kysymysmuotoilun vuoksi. 

Kyselyä lähettäessä muodostui tietynlaisia pohdintoja ja oletuksia tulevien vastausten 

suhteen. Lähtökohtaisesti ajattelin, että kyselyssä nousisi esille vahvasti toiminnan 

keskeytyminen ja sen luomat haasteet. Tietotekniikan, viestintä ja videoneuvottelu-

alustojen vähäinen aiempi käyttö, sekä paljon esille nousevia kehittämiskohteita muu-

tostilanteen myötä. Oletuksena oli myös, että yhdistykset olivat luoneet uusia toimin-

toja ja pystyneet tukemaan edelleen asiakkaitaan poikkeustilanteessa, sekä heidän tie-

totekninen osaamine olisi kasvanut. Seuraavissa alaluvuissa tulen avaamaan kyselyn 

tuloksia, sekä vastaamaan omiin olettamuksiini. 

6.1 Kyselyyn vastanneet: taustatiedot 

Kysely lähetettiin 77 eri vastaajaehdokkaalle, joista kyselyyn vastasi 44. Tämä meinaa 

noin alle puolet kaikista vammais- ja potilasjärjestöistä osallistui, kun arvio kaikista 

potentiaalisista vastaajista on 100. Vastaajista ei mitattu, kuinka moni alkuperäisen 
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kyselylinkin saaneista vastasi ja kuinka moni välitti kyselyn eteenpäin. Taustalla on 

tiedon keräämisen epärelevanttisuus, kun kyseessä on mahdollisesti kyselyn eteenpäin 

vienti henkilölle, joka vastaa asiantuntevammin, kuin alkuperäinen vastaanottaja. Ky-

selyssä ei myöskään pyydetty vastaajan sukupuolta, ikää tai mistä yhdistyksestä vas-

taaja on, vaan sen sijaan kysyttiin vastaajan asemaa yhdistyksessä, missä yhdistys toi-

mii, arvioitua jäsenmäärää ja vapaaehtoisen määrää vuonna 2019, sekä lopuksi tiivis-

telmää yhdistyksen pääasiallisesta kohderyhmästä.  

Vastaajat jakautuivat seuraavasti: vastaajista 75 % oli puheenjohtajia, 9 % palkattuja 

työntekijöitä ja loput 16 % vastasi olevansa muu hallituksen jäsen/vapaaehtoinen. 

Enemmistön voidaan olettaa johtuvan kysely linkkien lähtökohtaisista vastaanotta-

jista, jotka koostuivat lähinnä puheenjohtajista tai syynä voidaan myös ajatella olevan 

puheenjohtajien asema, sekä heidän yleiskuvallinen tiedon laajuus yhdistyksen toi-

minnasta. Toisena mahdollisena perusteena puheenjohtajien korkealle vastausprosen-

tille voi olla, että poikkeusolojen keskellä he ovat lähes ainoat yhdistyksen aktiiviset 

toimijat, kun muu toiminta on tauolla. Toiminta-alueiltaan vastanneista yli puolet toi-

mii paikallisesti ja loput maakunnallisesti tai valtakunnallisesti. 

6.2 Kyselyyn vastanneet: henkilöstö ja jäsenmäärät 

Jo aiemmin voimavaroista puhuessani, yhdistyksen palkattu henkilöstö voi olla mer-

kittävä tekijä. Tässä alaluvussa vertailen yhdistyksien vastauksia, joissa toimi palkat-

tua ja ei palkattua henkilöstöä. Vain kahdeksalla yhdistyksistä oli yksi tai useampi pal-

kattu työntekijä ja heidän työntekijä kuukaudet jakautuivat seuraavanlaisesti (kaava 

1).  

 

Kaava 1: henkilöstön määrä ja henkilötyökuukaudet 
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Henkilöstöä omaavista puolet toimivat maakunnallisesti ja puolet paikallisesti, sekä 

olivat jäsenmäärällisesti keskikokoisia tai suuria. Nämä yhdistykset kertoivat käyttä-

neensä vuonna 2019 tietoteknisiä ohjelmia ja sosiaalista mediaa aktiivisesti. Vaikka 

yhdistyksen toiminta oli koettu haasteelliseksi muutostilanteen aikana, yhdistykset ar-

vioivat onnistuneensa mukautumisessa vähintään välttävästi ja lähes 90 % oli luonut 

uusia toimintoja tai muokannut vanhoista uusia. Henkilöstön vaikutuksen näkyvät 

tässä eritoten siksi, koska palkattu henkilöstö on tilanteesta huolimatta toteuttanut toi-

mintaa, kun taas yhdistykset, joilla palkattua ei ole, eivät resursseiltaan ole pystyneet 

tuottamaan toimintaa. 

Yhdistykset, joissa ei toiminut palkattua henkilöstöä, olivat jäsen- ja vapaaehtoismää-

rältään pienempiä. Nämä yhdistykset arvioivat myös keskimääräisesti enemmän toi-

minnan muuttuneen poikkeustilanteen aikana, sekä kertoivat ettei uusia tai korvaavia 

toimintoja ollut kehitetty. Myös poikkeustilan aiheuttamiin muutoksiin arvioitiin mu-

kautuneen heikosti. Arvioista huolimatta, kaikki palkallista henkilöstöä omaavat yh-

distykset vastasivat toiminnan muuttuneen täysin, sekä muutostilanteen luoneen 

haasteita kohderyhmän tavoittamiseen, kun taas ei palkallista henkilöstöä omaavien 

vastaukset jakautuivat pitkin asteikkoa kummassakin kysymyksessä (kaaviot 2 ja 3).  

  

Kaava 2: Toiminnan muutos prosentteina 

 

Kaava 3: Kohderyhmän tavoittaminen prosentteina 
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Kysymyksessä kuusi pyydettiin vastaajaa arvioimaan yhdistyksen jäsenmäärää. Jäsen-

määrällisesti suurin vastausprosentti asettuu 50–250 jäsenen kohdalle (kaava 4). Tä-

mänkaltaisissa arvioivissa kysymyksissä on omat haasteensa, kuten esimerkiksi se, 

ettei vastauksista pystytä kertomaan onko yhdistyksen jäsenmäärä lähempänä 50, 100 

vai 250. Tämä voi määritellä toimintakykyä ja laajuutta. Jäsenmäärä yhdistyksessä voi 

olla sidoksissa toiminta-alueeseen, olettaen, että jäsenmäärällisesti suuri yhdistys voi 

toimia jopa valtakunnallisella tasolla, toisinkuin yhdistys, jonka jäsenmäärä on alle 50. 

Tällaisissa määrissä on löydettävissä myös eroja yhdistyksistä, jotka toimivat paikalli-

sella tasolla. Yhdistyksessä, jonka toiminnassa on mukana 100 jäsentä mutta toimii 

pienessä kunnassa, on eroja yhdistykseen, joka toimii samassa kunnassa 30 jäsenen 

voimin. Yhdistys, jossa on 100 jäsentä, voi mahdollisesti toteuttamaan toimintaansa 

laajemmassa mittakaavassa ja monipuolisesti, mutta saavuttaa epätasaisesti jä-

senensä, kun taas 30 jäsenen yhdistyksellä voi olla paremmat resurssit tavoittaa kaikki 

yhdistyksensä jäsenet tasavertaisemmin ja varmemmin. Toiminnan vahvuuksissa on 

eroja, jotka ovat kiinni sisäisistä resursseista, eivätkä välttämättä koosta.  

Myös vapaaehtoisten määrä toiminnassa on resurssikysymys (kaava 4). Aiemmin tässä 

työssä esille nostettu vapaaehtoisten voimavarallisuus, voi olla merkittävää yhdistyk-

sessä. Mutta kuten kaavassa 4 näkyy, suurin prosentuaalinen määrä asettuu alle 20 

vapaaehtoiseen yhdistyksissä, vaikka suurin osa on jäsenmäärällisesti 50–250 välillä. 

Jakauman asettumisesta johtuen on vaikea tehdä vertailua, onko yhdistyksien vapaa-

ehtoisten määrillä merkittävää eroa heidän toimintaansa. Lähtökohtainen oletukseni 

oli, että yhdistykset, jotka toimivat valtakunnallisesti (2), olisivat jäsen- ja vapaaeh-

toismäärällisesti suuria. Tuloksiin syventyessä kuitenkin ilmeni, että jäseniä yhdistyk-

sessä oli arviolta 50–250 jäsentä ja vapaaehtoisten määrä oli alle 20 kummassakin. 

Toiminta-alue ei ilmeisimmin määrittele yhdistyksen toimintaresursseja niin paljon, 

kuin oli oletettavissa.  
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Kaava 4: yhdistysten jäsenmäärät suhteessa vapaaehtoisiin 

Jäsenmäärän suhteuttaminen vapaaehtoisten tai luottamustoimissa toimineisiin hen-

kilöihin määrittelee osakseen yhdistyksen resursseja. Vastanneiden joukossa oli aina-

kin yksi yhdistys, joka kooltaan on muita pienempi. Tämän poikkeuksen rinnalla suu-

rin osa vastaajista kuului yhdistykseen, jonka jäsenmäärä on arvioidusti 50–250 vä-

lillä, sekä heidän vapaaehtoisia on alle 20 (kaava 4). Kyselyyn vastanneista enemmistö 

kuuluu yhdistyksiin, joissa vapaaehtoisten määrä on pieni. Tämä poissulkee mahdol-

lisuutta tarkastella, millaisia vaikutuksia on niissä yhdistyksissä, joissa vapaaehtoisten 

määrä on suuri yhdistyksen jäsenmäärästä riippumatta. 

Vastaajien kertoessaan kohderyhmästään ja sen mahdollisista erityispiirteistä esille 

nousi selkeästi ominaisuuksia, jotka kuuluvat potilas- ja vammaisjärjestön määritel-

miin. Avoimessa vastauskentässä tuotiin myös esille kohderyhmän ikää, kenelle toi-

minta on suunnattu sekä osa vastaajista kuvaili yhdistyksen toiminta-aluetta, kuten 

kuntaa tai kokoa. Vastanneiden joukossa oli useampi yhdistys, jossa oli nostettu esille 

yhdistyksen keski-iän olevan yli 50-vuotiaat. Vaikka joukossa esiintyi myös iältään 

nuorempia, iäkkäämpi kohderyhmä korostui useaan otteeseen. Oma arvaukseni on, 

että yhdistykset haluavat ja kokevat tarvetta korostaa kohderyhmän tuoman iän vai-

kutuksia. Ikä ja sen vaikutukset näkyvät myöhemmissä vastauksissa, joita avaan seu-

raavassa alaluvussa. 



25 

 

6.3 Toiminnan muutos 

Yksi työn oleellisimpia tietoja oli selvittää, kuinka vastaajat olivat kokeneet, että muu-

tostilanne oli vaikuttanut yhdistyksensä toimintaan. Kyselyn luomisvaiheessa odotuk-

sena oli, että suurin osa vastaajista on kokenut tilanteen muuttaneen yhdistyksen toi-

mintaa. Kyselyn vastauksissa tuli kuitenkin esille, että vaikka enemmistö (84 %) kertoi 

toiminnan muutoksesta olevan täysin tai lähes samaa mieltä, niin odotusten vastai-

sesti, jopa 9 % vastasi olevansa täysin tai lähes eri mieltä.  Tästä voi siis päätellä, että 

äkillinen muutostilanne ei vaikuttanut kaikkiin yhdistyksiin yhtä radikaalisti kuin oli 

odotettua. Huomioiden kohderyhmän, joiden toiminta kohdistuu laajasti riskiryh-

mään kuuluviin, kuten iäkkäisiin ja pitkäaikaissairaisiin, tulos oli yllättävä. Osa yhdis-

tyksistä on siis mahdollisesti tehnyt toimintaansa aikaisemmin jo tavoin, joiden toteu-

tusta ei jouduta poikkeustilanteen varassa jäädyttämään. Tällaiset toiminnan piirteet 

ovat todennäköisesti luoneet ketteryyttä mukautua impulsseihin, joita muutostilanne 

on tuottanut. 

Jo aiemmin tutkimuksessa olen kuvaillut kohderyhmän toiminnan perustuvan enim-

mäkseen läsnäoloon ja kokoontumiseen ja kysymyksessä 12 vastaajaryhmä arvioikin 

tapahtumien olleen, joko erittäin tärkeitä tai jokseenkin tärkeitä yhdistyksen toimin-

nassa. Myös kerhot ja ryhmät, sekä vertaistoiminta oli yli puolille yhdistyksistä tär-

keitä. Toiminnan toteutus on muutoksessa tuottanut haasteita, kun kokoontuminen ei 

ole ollut sallittua. Aiempien toteamusten ja vastaajien arviointien lisäksi tapahtumien 

ja kerhojen merkitystä oli korostettu avovastauksissa. Toistuvien tapahtumien ja ko-

koontumisien järjestäminen voi olla yhdistyksille merkittävä tapa tehdä tiedotusta ja 

antaa informaatiota, joten niiden pois jääminen vaikutus on merkittävää. Jos yhdistys 

on aiemmin toiminnassaan panostanut tiedottamiseen paikan päällä, on suuri haaste 

aloittaa lähes tyhjältä pöydältä rakentamaan toimintaa ja sen tiedotusta kohderyh-

mälle, erityisesti kun tietynlaiseen toimintaan on jo totuttu. 

Kaikista vastaajista, jotka kokivat toiminnan muuttuneen poikkeustilanteen myötä, 

erottui 12 %, jotka kertoivat, ettei heidän yhdistyksellään ollut haasteita tavoittaa pää-

asiallista kohderyhmää. Vastauksia lähemmin tarkastellessa selvisi kuitenkin, että ky-

syttäessä poikkeustilanteeseen sopeutumisesta, koko 12 % arvioi, että sopeutuminen 

oli olematonta, välttävää tai tyydyttävää. Tämä herätti paljon kysymyksiä ja pohdintoja 

siitä, millaisin perustein yhdistykset ovat kokeneet, ettei tavoitus ole ollut haasteellista, 
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mutta sopeutumista ei kuitenkaan ole tapahtunut. Onko taustalla mahdollisesti keino-

jen löytymisen puute tai resurssien puutteellisuudesta johtuvat esteet? Kyseinen 12 % 

arvioi myös tietoteknisen aiemman käytön ja osaamisen tasaisesti, sekä kertoivat ettei 

uusia toimintoja ole kehitetty vanhojen tilalle.  Kyseisen 12 % tarkastelu liittyy oletuk-

seen, että kohderyhmän tavoittamisen taustalla olisi ollut esimerkiksi valmis tietotek-

ninen osaaminen tai uusien toimintojen kehitys. Vastaukset kuitenkin osoittautuivat 

toiseksi.  

Kysyttäessä yhdistyksen tietoteknisten ohjelmien käyttöä vuonna 2019, sekä sen pa-

rantumisesta poikkeustilanteen aikana, nousi muutama huomio esille. Vuonna 2019 

osaamista oli arvioitu pääpainotteisesti välttävänä. Myöhemmin kasvusta kysyttäessä, 

vastaajat arvioivat sen olevan 2 eli vähän, mutta myös 4 eli jonkin verran kasvua oli 

tapahtunut. Kummassakin kysymyksessä vastauksien jakautuminen tapahtui tasai-

sesti, joka kertoo yhdistyksien keskinäisistä toiminnan eroista. Näiden kahden as-

teikoin vertailu on haasteellista kysymysmuotoilujen vuoksi, jotka ovat nähtävissä liit-

teessä 2, kysymykset 12 ja 18. Ne ovat kuitenkin rinnastettavissa ja siksi aseteltu tau-

lukkoon yhdessä (kaava 5).  

 

Kaava 5: Tietoteknisyys yhdistyksissä 

Erotellessani yhdistykset, jotka arvioivat tietoteknisen osaamisen vuonna 2019 olleen 

olematonta tai välttävää, nousi esille kolme yhdistystä, jotka kokivat osaamisen kasva-

neen poikkeustilanteen aikana. Kysymyksessä 18 (liite 2) he kertoivat lisänneet ver-

kossa työskentelyä. Kaikista vastanneista 18 % arvioi tietoteknisen osaamisen olleen 

olematonta tai välttävää vuonna 2019, eivätkä kokeneet sen kasvaneen poikkeustilan-

teen myötä.  
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Enemmistö vastanneista kuitenkin koki yhdistyksensä osaamisen kasvaneen aiem-

masta, tarkoittaen että tietotekniikan käyttöä on lisätty tai aktivoitu jossain määrin 

vuoden 2019 jälkeen. Vastauksissa tulee huomioida yhdistysten toiminnan pysähtymi-

sen ja hidastumisen vaikutukset. Yhdistykset, jotka eivät ole pystyneet toteuttamaan 

toimintaansa kevään aikana, eivät myöskään ole saanut mahdollisuutta kehittää tai-

toja, joten kasvua ei voi olettaa tapahtuvan. Myös kokonaisvaltaisesti katsottuna yh-

distykset, jotka kuvailivat kohderyhmänsä keski-iän olevan yli 50, arvioivat tietotekni-

sissä kysymyksissä vaihtoehdoilla 1 ja 2 eli osaamista ei ollut, eikä se ollut kasvanut. 

Erottuva piirre vastaajissa oli, että yhdistykset, jotka olivat toteuttaneet toimintaansa 

verkossa uusin keinoin (28 % kaikista vastaajista) eivät kokeneet, että pääasiallista 

kohderyhmää olisi ollut haasteellista tavoittaa. Suurin osa heistä koki tietoteknisen 

osaamisen kasvaneen jotenkuten tai hyvin, sekä he olivat kehittäneet joko uusia toi-

mintoja tai muovanneet vanhoista uusia ja arvioivat hyödyntävänsä niitä jatkossakin. 

Näistä yhdistyksistä, joita on yhteensä 17, vain viidellä oli palkattua henkilöstöä eli ai-

kaisemmin mainittu arvio palkatun henkilöstön merkityksestä ei ole täysin ehdoton. 

Nämä yhdistykset kertoivat hyödyntäneensä verkkoalustoja poikkeustilanteen aikana, 

kokoukset on siirretty verkon välitykselle ja henkilökohtaisia yhteydenpitoja on pidetty 

puhelimitse. On siis huomioinnin arvoista, että digiosaamisella on merkitystä yhdis-

tyksien toiminnassa, mutta on ymmärrettävää, ettei digitaalisuudella voida tavoittaa 

kaikkia, vaikkakin osaamisella on etunsa. 

6.4 Kehityskohtia  

Kyselyn viimeisessä osiossa haluttiin selvittää, kuinka poikkeustilanteen aiheuttamiin 

muutoksiin oli sopeuduttu, sekä kyseltiin mahdollisia kehityskohtia ja jatkotoimenpi-

teitä. 55 % vastanneista arvio toiminnan muutokseen sopeutumisen onnistuneen ole-

mattomasti tai välttävästi. He olivat nostaneet esille kehityskohdissa tietoteknisen 

osaamisen ja viestinnän lisäystarpeen, sekä ongelman välineiden puutteista asiak-

kailla. Usea vastaaja oli tunnustanut tarpeen luoda koulutuksia ja käytänteitä, jotka 

tukisivat esimerkiksi juuri verkossa tapahtuvaa toimintaa. Näiden yhdistysten kerto-

essa poikkeustilanteen vaikutuksista, usea nosti toiminnan olevan tauolla tai todella 

minimaalista. Joukossa oli myös vastaajia, jotka olivat vastanneet, ettei kehityskohtia 

tule mieleen. Tällaiseen vaikuttaa toiminnan jääminen pois, jolloin näkökulma jää mi-

nimaaliseksi. Lisäksi on myös ne yhdistykset, joiden toiminta ei ole muuttunut. 
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Vastaajat, jotka arvioivat sopeutuneensa tyydyttävästi (34 %) nostivat kysymyksessä 

18 esille toteuttaneensa toimintaa enemmän verkossa, koska lähitapaamisia ei kyetty 

järjestämään. Kertoessaan kehityskohdista, esille nousi tarve jatkokehityksille, jotta 

asioinnista tulisi tehokkaampaa ja saavuttavampaa. Loput 11 % vastaajista, jotka koki-

vat mukautuneensa hyvin tai erittäin hyvin kertoivat hyödyntäneensä verkkotapaami-

sia ja asiointia puhelimitse. Kehityskohdissa nämä yhdistykset nostivat huomattavasti 

vähemmän asioita esille, vaikkakin joukosta löytyi samoja asioita, kun yhdistyksillä, 

jotka olivat arvioineet toiminnan mukautumisen olemattomaksi. Yhtymäkohtia näi-

den yhdistysten välillä olisi voinut löytyä tarkastellessa heidän kohderyhmiään tai 

muita toiminnanpiirteitä. 

 

7 POHDINTA 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella yleiskuvallisesti, millaisia vaikutuksia 

muutostilanteilla on järjestöihin, miten muuntautumiskykyisiä ne ovat ja millaiset 

asiat tekevät toisista järjestöistä ketterämpiä kuin toisista. Vaikka kyseessä on järjes-

töjen yleinen tarkastelu, asiaa lähdettiin tutkimaan kohdennetummin ja pienemmässä 

mittakaavassa. Keskisuomalaisilta potilas- ja vammaisjärjestöiltä saaduista vastauk-

sista ilmeni, että pieni prosentuaalinen määrä oli etukäteen ylläpitänyt toimintaa, joka 

oli niin sanotusti koronan kestävää. Vastanneiden yhdistyksissä kuitenkin poikkeuk-

sellista oli heidän kohderyhmänsä erityispiirteet eli ikä ja/tai riskiryhmään kuulumi-

nen. Verkon kautta toiminnan toteuttaminen ei ole siis helpoin tehtävä yhdistykselle, 

jossa tietotekninen osaaminen ei ole huomioitu tai se ei ole ollut osana arkista toimin-

taa, kun toiminta painottuu tapahtumiin ja läsnäoloon. 

Yhtenä suurimpana huomiona nousi esille, että yhdistykset, jotka ovat päivittäneet it-

sensä digitaalisuuden aikakaudelle, osoittautuivat olevan muuntautumiskykyisempiä. 

Toiminnan toteuttaminen on edelleen mahdollista, vaikka olosuhteet muuttuvat. Jä-

senmäärällä ja toiminta-alueella ei tunnu olevan suurta merkitystä, vaikka pohdintaa 

nousi siitä, että määritteleekö toiminta-alue toiminnan kokoa ja laatua. Pystyykö yh-

distys toteuttamaan omaa toimintaansa paremmin, kun kyseessä on pienemmällä kun-

nalla toimiva yhdistys ja pienempi jäsenmäärä? Onko toiminta hallitumpaa ja kohden-
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netumpaa silloin? Onko pienen toimijan helpompi mukautua muutoksiin, kun toimin-

nan piirissa tiedotettavia on vähemmän? Näiden perusteiden mukaisesti voisi päätellä 

pienen toimijan olevan ketterämpi, mutta riski tässä tuntuu kuitenkin olevan toimin-

nan jatkuvuus. Se, että pienen toimijan muutoskyky on sukkelampaa, ei poissulje 

isomman toimijan ketteryyttä omassa mittakaavassaan. Koko ja ympäristö, eivät siis 

kuitenkaan ole suuria tekijöitä, vaan ennemmin keskiössä osoittautuu olevan sisäiset 

resurssit ja motivaatio.  

Kevään 2020 seurauksena tapahtuneet toiminnan muutokset tulevat näkymään jat-

kossa toimintatavoissa, sekä ovat herättäneet järjestöt pohtimaan omia valmiuksiaan. 

Poikkeustilanne herätti kaikki toimijat siihen, tuleeko toimintaa kehittää. Uudet muu-

tokset ja toimintamuodot tulevat muuttamaan toimintaa jatkossa, sekä ovat päivittä-

neet toiminnankehittämisen ja tarpeiden mittaria. Osana opinnäytetyötä tehdyllä ky-

selyllä kartoitettiin keskisuomalaisten sotejärjestöjen muuntautumiskykyä muutosti-

lanteen kynnyksellä, jonka avulla saatiin tuloksia siihen, millaisiin asioihin tulee jat-

kossa kiinnittää huomiota. Kyselyn tuloksia hyödynnetään tilaajan toiminnassa, sekä 

keskisuomalaisten potilas- ja vammaisjärjestöjen muuntautumiskyvyn ja toiminnan 

näkyväksi tekemisessä ja kehittämistarpeisiin reagoimisessa. Opinnäytetyön tuloksilla 

ja luodulla aineistoilla voidaan asettaa mittareita jatkotutkimuksiin, tehdä yleistäviä 

asetelmia vaikutuksista ja muutosvalmiuksista, sekä vertailukohtia niihin tutkimuk-

siin, jotka mittaavat tapahtumien pitkäaikaisvaikutuksia. 

7.1 Itsearviointi 

Omaa työskentelyäni tutkimuksen parissa kuvailisin onnistuneeksi. Osana tutkimusta 

toin esille ajankohtaista tietoa, sekä avasin lukijalle monipuolisesti termistöä aihealu-

een ympäriltä. Kiinnostavuuden lisäksi työskentely oli myös haastavaa, sillä termis-

töön syventyminen ja aineiston luominen oli aikaa vievää. Työn etenemisprosessiin 

vaikutti myös selkeästi ajankohta, jolloin työtä on kirjoitettu. Kesällä työn ohjaus on 

vähäisempää, mutta koin onnistuneeni itsenäisessä työskentelyssä, sekä aikataulussa 

pysymisessä. Dialogia olisi tutkimuksessa kuitenkin tullut olla enemmän. Vaikka ky-

seisen aiheen ympäriltä on tehty tutkimuksia, ei suoranaista tietoa esimerkiksi järjes-

töjen muuntautumiseen ja reagointikykyyn ole. Työn monipuolisuutta olisi lisännyt eri 

tuloksien vertailu aiempien aineistojen välillä, sekä niiden suhteuttaminen omiin löy-
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döksiin. Korvaani on kantautunut paljon puhetta järjestöjen ketteryydestä ja reagoin-

tikyvystä, mutta empiirisen tiedon puute näkyy aineiston luomisessa. Järjestöt keske-

nään tiedostavat vahvuuksiaan, sekä valmiuksiaan, mutta kirjallisen tiedon niukkuus 

näkyy.  Haasteelliseksi koin työssä myös taustoittamisen ja käsitteiden avaamisen. Tie-

toa käsitteiden ympäriltä löytyy riittävästi, mutta haasteena oli niiden suhteuttaminen 

ja yhdistäminen aiheen ympärille. Asioita kuten ketteryys, voimavarat ja muutostilan-

teet voidaan yhdistää moneen muuhun asiayhteyteen, joten niiden sitominen tutki-

mukseen vaati soveltamista. 

Aineistoa luodessa eli kyselyssä, haasteelliseksi osoittautui niin sanottujen oikeiden 

kysymysten luonti. Koska mittareiden kopiointia ei juurikaan voinut tehdä, kysymys-

ten luontiprosessi vaati aikaa ja aktiivista kyseenalaistamista. Luomisprosessissa oli 

apunani aktiivisesti opinnäytetyöni ohjaaja, sekä tilaaja, jotta kyselystä saataisiin mah-

dollisimman kattavia vastauksia. Huolta aiheutti tuleva vastausprosentti, joka osoit-

tautui kuitenkin positiiviseksi yllätykseksi, kun kyseessä oli opinnäytetyön yhteydessä 

tehty kysely. Luodulla aineistolla saatiin mielestäni vastauksia esitettyihin tutkimus-

kysymyksiin, sekä materiaalia tilaajan tarpeisiin. 

7.2 Työn validiteetti ja reliabiliteetti 

Tutkimuksen luotettavuutta mitataan validiteetin ja reliabiliteetin kautta. Reliabilitee-

tilla tarkoitetaan tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia eli kyseessä on 

aineiston luotettavuus (Valli 2015, 79). Tässä tutkimuksessa reliabiliteettia tarkastel-

laan uusintamittauksen mahdollisuudella eli voidaanko tutkimus toistaa jonkin ajan 

kuluttua uudelleen samoilla mittareilla. Tutkimuksen toistettavuus samoilla tuloksilla 

on moniselitteistä, kun kyseessä on tilannekohtaisuus. Tutkimuksessa on mitattu tie-

tyn ajankohdan aikaisia kokemuksia, joka reliabiliteetin näkökulmasta on haasteellista 

toistettavuuden puolesta, mutta tutkimuksessa on saatu vastaus haluttuisiin kysymyk-

siin.  

Validiteetti sen sijaan taas tarkoittaa tutkimuksen pätevyyttä eli mittarin tai tutkimus-

menetelmän kykyä mitata sitä, mitä tutkimuksessa on tarkoituskin mitata (Vilkka 

2015). Heikko validiteetti voi tapahtua, kun mittarit eivät aina vastaa sitä, mitä tutkija 

on halunnut mitata, koska vastaaja on ymmärtänyt kysymyksen toisin kuin 0n tarkoi-

tettu. 
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Validiteettia on tässä tutkimuksessa arvioitu läpi työn. Luotettavuuden täyttymistä on 

tavoiteltu arvioinnin kautta. Tutkimuksen yhteydessä tehdyssä kyselyssä vastaajilta on 

pyydetty arviointia, jolloin vältytään harha-askelilta esimerkiksi lukuja vaativissa mit-

tauksissa. Tässä työssä validiteettia on pohdittu kyselyn luonnista saakka ja mittarit on 

suunniteltu huolella yhdessä tilaajan kanssa, joka ammatillisen näkökulmansa kautta 

on ollut tukena luonnissa ja kysymysmuotoilussa, jotta vältyttäisiin väärinymmärryk-

siltä, jottei tutkimuksen reliabiliteetti laske. Tutkimuksessa, sekä siihen kerätyssä ai-

neistoissa on pidetty huoli, että termit on avattu ja selvennetty, jotta lukija ymmärtää 

lukemansa aineiston. Työssä on nostettu myös esille ulkoinen validiteetti eli tulosten 

yleistämisen.  

Tutkimuksessa olen nostanut aktiivisesti vaihtoehtoisia syitä pohdinnoille ja tuloksille, 

joita tutkimus on tuottanut. Kuvailen vaihe vaiheelta, mitä on tehty osana tutkimusta 

ja olen avannut tutkimuksen tarpeet ja tavoitteet, sekä esittänyt tutkimuskysymykset. 

Olen huomioinut vaikutukset ja seuraussyyt, jotka ovat kytköksissä vastauksiin ja lop-

putulemiin. Tutkimuksessa olen pysynyt itsekriittisenä tutkimusprosessin ajan ja nos-

tanut aktiivisesti huomioita esille. Luotettavuuden lisäämiseksi olen liittänyt työhön 

kyselyaineiston. Näin lukijalle on annettu mahdollisuus tarkastella sattumanvaraisuu-

den riskiä. Työ on relevantti, vaikkei tarkka, mutta antaa lähtökohtia laajempaan ref-

lektointiin järjestöissä. Erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöissä yleistämistä voidaan 

tarkastella työhön kerätyn aineiston luonteen vuoksi muidenkin toimijoiden parissa, 

sekä omia kehityskohtia.  

7.3 Johtopäätökset 

Vastatakseni tutkimuskysymyksiin eli millaiset asiat tekevät järjestöistä muuntautu-

miskykyisiä, lopputulemana on, että järjestön sisäiset resurssit vaikuttava sen muun-

tautumiskykyyn. Asiat, kuten järjestön koko, toimintaympäristö, toiminnan luonne, 

kohderyhmä ja henkilöstö ovat yleismääriteleviä asioita. Järjestö kykenee muuntautu-

maan tilanteisiin, jos sisäisiäresursseja on jäseniä saavuttavaan toimintaan. Sisäisten 

resurssien rinnalla digiosaaminen tuntuu ja näkyy. Ollessamme 2020 vuosikymme-

nellä ja kehittyneen tietotekniikan aikakaudella, järjestöt, joilla tietoteknistä osaamista 

löytyy, kykenevät muuntautumaan herkemmin. Osaamisen lisäksi kohderyhmän kyky 

vastaanottaa tietoteknistä toimintaa, vaikuttaa muuntautumiskykyyn. Näin ollen digi-

talisaation merkitys korostuu, vaikkei se ole ehdoton tekijä.  
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Korostumisen taustalta löytyy kyky hyödyntää näitä taitoja muutoksessa, jolloin infor-

maation löytö ja sen jakaminen eivät pysähdy, vaikka kokoontuminen jää pois. Järjes-

töt, jotka voivat siirtää toimintansa verkkoon ilman huolta sen saavutettavuudesta 

kohderyhmän keskuudessa, kykenevät toteuttamaan toimintaansa edelleen tehok-

kaasti. Sen sijaan järjestöt, jonka voimavarat kuluvat yksilölliseen tavoittamiseen, tie-

don jakamiseen monissa eri kanavissa, sekä jatkuvaan kouluttamiseen, joutuvat koh-

dentamaan resurssejaan toisaalle. Olennaisena digiosaamisessa tuntuukin olevan sen 

hyödyntäminen viestinnässä, joka aineiston perusteella ei ole täydessä käytössä.  Vies-

tintätyökalujen, sekä videoneuvottelujen myötä yhdenvertaisuutta voitaisiin lisätä 

niille, jotka eivät fyysisesti kykene osallistumaan. Koska tekniikan kehitys on tapahtu-

nut muutamissa vuosikymmenissä nopealla tahdilla, ei voida olettaa, että kaikki pysyi-

sivät sen mukana. On kuitenkin huomattava erot niiden välillä, jotka siihen pystyvät. 

Tästä voisikin luoda ehdotuksia liittyen digitaalisuuden lisäämiseen kohderyhmille. 

Kouluttamisen ja kouluttautumisen lisäämistä tulisi miettiä oman yhdistyksen näkö-

kulmasta, jolloin kohderyhmälle voidaan tarjota keinoja lisätä omaa digiosaamistaan, 

vaikka resurssit ja taidot olisivat rajallisia. Esimerkkinä toimii digivalmennuksen tuo-

minen tai digisovelluksien tekeminen saavutettaviksi. Tällaisia voivat olla yksinkertai-

set ohjevideot tai ohjelappuset, sekä tietoteknisiin laitteisiin konkreettinen tutustumi-

nen. 

Tutkimuskysymykset korreloivat toisiaan. Muuntautumiskykyisestä on helppo poimia 

ajatuksia siihen, millaiset piirteet erottavat ketterän järjestön toisesta järjestöstä, esi-

merkiksi juuri yllä mainittu digitalisaatio. Ketteryyden piirteitä ei voida asetella vain 

yhteen muottiin, vaan sisäiset resurssit vaikuttavat. Oletuksena ehkä on, että isolla jär-

jestöllä on enemmän resursseja kuin pienellä, mutta pieni järjestö, jolla ei ole henki-

löstöä ja joka toimii pienin resurssein, voi olla ketterämpi kuin järjestö, jolla on henki-

löstöä, mutta toimii isomassa mittakaavassa. Pienen järjestön on helpompi reagoida ja 

viestiä kohderyhmälleen muutoksista, kun taas ison järjestön tavoittaminen vie aikaa. 

Pääajatukseni onkin, että järjestöt voivat toimia hyvin eri puitteilla ja eri mittakaavassa 

ja olla silti yhtä ketteriä toimissaan. Jokaisen järjestön sisäiset resurssit ja valmiudet 

reagoida määrittelevät enemmän toimintakykyä muutostilanteissa, ei siis koko, toi-

minta-alue tai toimenkuva. 

Lopputulemana on, että järjestön muuntautumiskyky ja ketteryys koostuvat sen si-

säisien resurssien ja valmiuksien hallinnasta. Järjestön tiedostaessa omat vahvuutensa 
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ja valmiutensa, kyky reagoida ja muuntautua kasvaa, vaikka kyseessä olisi epidemian 

kaltainen tilanne. Järjestö, joka tuntee kohderyhmänsä ja kykenee toimimaan täysin 

resurssiensa mukaisesti, on myös ketterä. Ehdotukseni olisikin, että järjestöt ottaisivat 

aikaa omien resurssiensa analysointiin ja sitä myöten arvioisivat, millaisia asioita täy-

tyy kehittää, jotta muuntautumiskyky paranee. Oli se sitten toimijoiden kouluttami-

nen, viestinnän parantaminen tai koko järjestön toimintarakenteen muutos, on hyvä 

käydä läpi, millaiset omat valmiudet ovat. Oman toimintaympäristön puutteiden ym-

märtäminen ja siihen kehittämisideologilla tarttuminen parantaisi valmiuksia. Kiinni-

tetään huomioita kohtiin, joihin impulsseja vastaanottaessa ei kyetty reagoimaan. Ei 

ole vain yhtä tiettyä kaavaa, jolla ketterä järjestö toimii, vaan jokainen toimija on 

uniikki. 

Tilaajalle ehdottaisin mahdollisien yhdistystoimijoiden koulutustilaisuuksia, joissa on 

huomioitu esille tuodut kehityskohdat. Selkeiden, mutta usea vaiheisien ohjausportai-

den myötä voitaisiin saada kaava, jonka mukaan suuria haasteita kokeva toimija pystyy 

hyppäämään mukaan kehitykseen. Digitaalisuuteen ja saavutettavuuteen liittyvistä 

haasteista koottaisiin sisältöä, joka luo selkeitä askelia kohti kehitystä. Digiosaamisen 

perusasioista siirrytään tarpeen mukaan kohti sitä, kuinka monipuolisesti kohderyh-

mää voidaan tukea sen avulla. Työpajoja, lehtisiä, verkkomateriaalia, sekä vinkkejä sii-

hen, kuinka toimijat saavat kohderyhmälleen tietoa kyseisen osaamisen hyödyistä.  

Myös ehdottaisin yhdistystoimijoiden tukemista ja kouluttamista tarkastelemaan 

omia voimavarojaan, sekä hyödyntämään maksimaalisesti substanssiosaamista. Moni 

potentiaalinen osaamistapaus saattaa jäädä yhdistyksen toiminnassa varjoon, kun kes-

kittyminen on vanhojen toimintojen parantelussa. Muutostilanteissa vahvuudeksi voi-

taisiinkin valjastaa uudistaminen ja sen yllätyksellisyys, rohkaistaan ja tuetaan hyö-

dyntämään järjestöjen pelotonta otetta innovaatioon ja kokeilukulttuuriin. Totuttau-

tumalla pois uudistuksen pelosta, kynnys muuntautua laskee.  
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LIITTEET 

Liite 1 saatekirje 

 

Arvon vastaaja, 

 

edessäsi on kysely, joka tehdään osana Janna Sahlmanin Humanistisen ammattikor-

keakoulun kansalais- ja nuorisotyön alan opinnäytetyötä, jonka tilaajana toimii Keski-

Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n KYT-järjestöpalvelut. Kyselyn avulla halutaan kartoittaa 

keskisuomalaisten potilas- ja vammaisjärjestöjen reagointi- sekä muuntautumiskykyä. 

Kyselyn täyttäminen vie arviolta 10–15 minuuttia aikaa ja sisältää vain muutaman avo-

kysymyksen. Kyselyn pohjalta tehtyjä havaintoja tullaan hyödyntämään opinnäytetyön 

lisäksi keskisuomalaisten potilas- ja vammaisjärjestöjen muuntautumiskyvyn ja toi-

minnan näkyväksi tekemisessä sekä kehittämistarpeisiin reagoimisessa. 
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Liite 2: Kysely keskisuomalaisille potilas- ja vammaisjärjestöille 

 



38 

 



39 

 



40 

 



41 

 

 

 

 


