
 

 

 

Asiantuntijuuden lahjoittamisen hyvät 

käytännöt ja päätöksenteon ilmiöt: Case 

Goodwill ry 

Ilkka Jormanainen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 Laurea 



   

 

 

Laurea-ammattikorkeakoulu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiantuntijuuden lahjoittamisen hyvät käytännöt ja 

päätöksenteon ilmiöt: Case Goodwill ry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilkka Jormanainen 

 Tradenomi YAMK 

 Opinnäytetyö 

 Toukokuu, 2021 



   

 

 

  

Laurea-ammattikorkeakoulu  Tiivistelmä 

Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä 

Tradenomi (ylempi AMK) 

 

Ilkka Jormanainen 

Asiantuntijuuden lahjoittamisen hyvät käytännöt ja päätöksenteon ilmiöt: Case Goodwill 

ry 

Vuosi 2021   Sivumäärä 89  

 
Tämän opinnäytetyön tavoite on tuottaa toimeksiantajan Goodwill ry:n Lahjoittamo-
hankkeeseen liittyen hyvät käytännöt asiantuntijuuden lahjoittamiseen. Asiantuntijuuden 
lahjoittaminen on eräänlaista vapaaehtoistyötä. Lahjoittamistoiminta poikkeaa kuitenkin 
perinteisestä vapaaehtoistyöstä ja siksi sitä tutkitaankin uutena ilmiönä. Tietoperustassa 
kuitenkin hyödynnetään vapaaehtoistoiminnan ja hyväntekeväisyyden aiempia tutkimuksia ja 
teoriaa, niiden samankaltaisuuksien vuoksi. Tietoperustan täydentää sisäiset ja ulkoiset 
motivaatiotekijät, jotka ovat olennaisia pohdittaessa syitä tekemiselle ja päätöksenteon 
ilmiöt, mietittäessä miten toivottua käyttäytymistä pystytään edistämään. 
 
Opinnäytetyössä käytännöt luodaan päätöksenteon ilmiöitä hyväksikäyttäen ja keskittyen 
lahjoittajien käyttäytymiseen. Aiemmissa tutkimuksissa niitä on hyödynnetty rahalliseen 
lahjoittamiseen, mutta ei niinkään osaamisen lahjoittamiseen. Tarkoitus on tutkia syitä, miksi 
lahjoittajat ovat lahjoittaneet asiantuntijuuttaan eli selvitetään tekijöitä päätösten takana. 
Syyt ymmärtämällä luodaan käytännöt, jotka kaventavat aikomuksen ja tekemisen kuilua. 
Päätöksenteon ilmiöissä olennaisessa roolissa ovat erilaiset ajatusvinoumat, joita 
hyödyntämällä kuilua voidaan kaventaa esimerkiksi tuuppaamalla. Työssä välineenä käytetään 
pitkälti suostuttelun työkaluja, jotka luovat myös raamit toteutetulle 
kehittämistutkimukselle. 
 
Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella ja aineistonkeruumenetelmänä toimivat 
teemahaastattelut. Haastatelluilla henkilöillä oli tutkimusaiheesta paras tietämys ja kokemus. 
Tämä varmistettiin valitsemalla haastateltavat harkinnanvaraisesti eliittiotannalla, lumipallo-
otannalla täydentäen. Kaikki haastatellut olivat oman alansa asiantuntijoita, jotka olivat jo 
lahjoittaneet asiantuntijuuttaan. Yhteensä haastatteluja tehtiin kuusi kappaletta.  
 
Tutkimustuloksissa kyettiin havainnoimaan, miten suostuttelun työkalut esiintyivät 
lahjoittajien päätöksissä lahjoittaa asiantuntijuutta. Näiden tulosten perusteella luotiin hyvät 
käytännöt asiantuntijuuden lahjoittamisen hankkeen kontekstiin. Lopputuloksena ovat 
helposti omaksuttavat käytännöt, jotka on mahdollista ottaa käyttöön hankkeen käynnistyessä 
syksyllä 2021. 
 
Hyöty toimeksiantajalle on ilmeinen, sillä tuotos tarjoaa sille tavoitteen mukaiset selkeät 
käytännöt. Jatkotutkimusaiheena tulisi selvittää käytännössä, kuinka hyviä luodut käytännöt 
todellisuudessa ovat. Tuloksia mittaamalla olisi mahdollisuus kehittää käytäntöjä toiminnan 
kannalta vieläkin paremmiksi. Tämän pohjalta olisi esimerkiksi mahdollista luoda erilaisia 
tuuppaustoimenpiteitä ja siten edistää asiantuntijuuden lahjoittamista entisestään. Tehdyn 
tutkimuksen tulokset ja luodut käytännöt ovat hyödynnettävissä muissa vastaavissa hankkeissa 
toimien perustana, jonka päälle voidaan rakentaa sen hankkeen kontekstiin sopivat 
käytännöt. 
 
Asiasanat: päätöksenteon ilmiöt, suostuttelun työkalut, vapaaehtoistyö, motivaatiotekijät, 

lahjoittaminen 
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The goal of this thesis is to produce good practices in donation of expertise for the 
commissioner Goodwill ry’s donation-project. Donation of expertise is a type of volunteering. 
Donation activity differs from traditional volunteering and therefore it is studied as a new 
phenomenon. The theoretical part of the thesis does, however, utilize previous research and 
theory of volunteering and charitable giving due to their similarities. The theoretical part is 
accompanied by discussion of internal and external motivations, which are essentials when 
acquiring understanding of reasons for doing something and behavioral insights, when thinking 
of ways to encourage desired behavior. 
 
In the thesis practices are created by utilizing behavioral insights and focusing on the 
behavior of donators. In previous studies behavioral insights have been utilized in the context 
of monetary charitable giving, but not in donation of know-how. The purpose is to examine 
the rationale for donor decisions as to why they have donated their expertise. By 
understanding the rationale, it is possible to create practices, which will narrow the 
intention-action gap. Cognitive biases have an essential role in behavioral insights and by 
utilizing them, it is possible to narrow the gap, by nudging for example. In the thesis the 
principles of influence are utilized. They also provide a framework for the development study 
executed here. 
 
The study has been conducted as a qualitative research using thematic interviews as the data 
collection method. The interviewees were people, who had the best knowledge and 
experience about the study subject as possible. In order to make sure this was the case, the 
interviewees were selected by purposive sampling. All the interviewees were experts on their 
fields and had donated their expertise. In total of six interviews were conducted.  
 
The findings show how the principles of influence appear in the decision making of the 
donators. Good practices in the context of donating expertise were created as a result of 
these findings. The created practices are easy to adopt, and it is possible to utilize them right 
away when the project launches in autumn 2021. 
 
The benefit for the commissioner is obvious, since the results offer them practical practices, 
which was the goal of the thesis. Measuring the quality of the practices created is left for 
future studies. By measuring the results it is possible to develop practices further. Based on 
those results, it woud be possible, for example, to conduct different nudges that could 
further benefit the practices of donating expertise. The conducted study and the practices 
created can be utilized as the basis for other similar projects and enable the building of 
practices that work well in that particular context. 

 

Keywords: behavioral insights, principles of influence, volunteering, motivation, charitable 

giving 
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1 Johdanto 

Ihmisillä on usein hyviä aikomuksia, jotka eivät kuitenkaan konkretisoidu tekemisenä. Oli kyse 

sitten omasta tai muiden hyvinvoinnista tai ylipäätään asioista, joita ihmisen olisi muuten 

kannattavaa tehdä. (Rogers, Milkman, John & Norton 2015.) Siten ei liene yllätys, että tätä 

samaa ilmiötä on havaittavissa myös hyväntekeväisyydessä ja vapaaehtoistoiminnassa. 

Kysyttäessä harva sanoisi, ettei haluaisi auttaa toisia, jos se olisi hänelle mahdollista. 

Suomalaisista suurin osa esimerkiksi kertoo haluavansa osallistua vapaaehtoistoimintaan, 

mutta arviolta vain puolet näin tekee. (Sipola 2019) Tämä voi olla huolestuttavaa, sillä 

vapaaehtoistyötä on aiheeseen liittyvässä kirjallisuudessa pidetty yhtenä mahdollisuutena 

vähentää julkisten palveluiden tarvetta, jotka eivät tule tulevaisuudessa riittämään. (Yeung & 

Nylund 2005 13-14). Mistä sitten johtuu, etteivät ihmiset tahdostaan huolimatta tee 

vapaaehtoistyötä? 

Ihmisillä on taipumusta viivyttelyyn ja asioiden lykkäämiseen. Tällainen käyttäytyminen 

muodostaa kuilun aikomuksen ja tekemisen välille. Kuilua kasvattaa elämän tuomat muut 

kiireet ja haasteet, jolloin kuilun ylittäminen voi tuntua liian työläältä. Tätä kuilua voidaan 

kuitenkin onneksi kaventaa hyödyntämällä päätöksenteon ilmiöitä ja niihin liittyviä 

ajatusvinoumia. Käytännössä pyritään ihmisiä auttamaan tekemään parempia valintoja itsensä 

ja muiden kannalta. Nämä valintavaihtoehdot voivat olla erilaisia käytäntöjä. 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajan tavoitteena on luoda hyvät käytännöt asiantuntijuuden 

lahjoittamiseen, joka on eräänlaista vapaaehtoistoimintaa. Työssä näitä käytäntöjä luodaan 

päätöksenteon ilmiöiden avulla. Käytäntöjen luomisessa apuna käytetään erityisesti Cialdinin 

(2011) suostuttelun työkaluja. Luodut käytännöt ovat mahdollisimman käytännölliset, jotta ne 

pystytään ottamaan käyttöön syksyllä 2021 käynnistyvässä toteutuksessa. 

1.1 Toimeksiantajan esittely 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii hyväntekeväisyysyhdistys nimeltä Goodwill ry. 

Kyseessä on yleishyödyllinen yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on tietty missio eli 

toiminnallinen tehtävä. Goodwill ry (2020) itse kuvailee tavoitteekseen edistää yksityistä 

lahjoittamista sosiaali- ja terveysjärjestöille. Rahan lahjoittamisen lisäksi yhdistys kehittää 

yritysvapaaehtoistyön käytäntöjä ja edistää asiantuntijaosaamisen lahjoittamista järjestöille. 

Toiminnan rahoittajana toimii STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus).  

Goodwill ry on vuonna 2017 perustettu yhdistys, joka perustettiin tukemaan Friendship-

mobiilisovelluksen kehitystä. Suomessa, joka kymmenes ihminen kärsii yksinäisyydestä, mitä 

ongelmaa lähdettiin ratkomaan. Syntyi sovellus, joka yhdistää samanhenkiset ihmiset ja 
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tarjoaa mahdollisuuden löytää mielekästä tekemistä käyttäjien lähialueelta. Seuraavana 

vuonna Goodwill ry lähti kehittämään seuraavaa ideaa, joka pohjautui ajatukseen rahan ja 

osaamisen lahjoittamisen helpottamisesta. Yhdistys osallistui sosiaali- ja terveysministeriön 

ideahautomoon, jossa kehitettiin uusia konsepteja vapaaehtoistoimintaan. Syntynyt 

Lahjoittamo-hanke ylsi STEAn ideakilpailun parhaimmistoon ja sai rahoituksen. Hanke 

käynnistyi 2019 ja on nyt etenemässä pilotointi vaiheeseen. (Goodwill ry 2020.) Hankkeessa 

on olennaisena osana mukana Workpilots, joka kehittää verkkoalustaa nimeltä Xpertpilots, 

minkä tarkoitus on mahdollistaa alansa ammattilaiselle lahjoittaa asiantuntijuuttaan apua 

tarvitsevalle yhdistykselle tai säätiölle (Kuvio 1). 

 

Kuvio 1: Lahjoittamo hanke (SOSTE 2021a) 

Käytännössä yhdistys tai säätiö käy luomassa järjestelmään toimeksiannon, joka voi olla 

keikkaluontoinenkin tehtävä. Järjestelmään liittynyt ammattilainen (vapaaehtoinen) pääsee 

esittämään toimeksiantoon oman kiinnostuksensa tai ehdotuksensa suorittaa tehtävän. 

Yhdistys tai säätiö sopii sopivimman ehdokkaan kanssa työn suorittamisesta. Toimeksianto ja 

opinnäytetyön tavoite liittyvätkin tähän hankkeeseen ja siihen liittyvien käytäntöjen 

luomiseen. (SOSTE 2021a) 

1.2 Opinnäytetyön esittely ja tavoite 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, miten Goodwill ry voi edistää hyviä käytäntöjä 

asiantuntijuuden lahjoittamisessa. Hyvien käytäntöjen luomiseksi hyödynnetään 

päätöksenteon ilmiöitä. Opinnäytetyön lopputuotos onkin hyvät lahjoittamisen käytännöt, 

joita yhdistys voi hyödyntää hankkeessaan. Hyvinä käytäntöinä pidetään sellaisia 

toimenpiteitä, jotka saavat ihmiset lahjoittamaan asiantuntijuuttaan. Olennaisia kysymyksiä 
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ovat näin ollen: Mikä motivoi ihmisiä lahjoittamaan? Miten motivaatio konkretisoituu 

tekemiseksi? Mitä esteitä lahjoittamiselle voi olla? Käytännöt luodaan näin lahjoittajan 

käyttäytymisen perspektiivistä. 

Tämän johdanto luvun (luku 1) lisäksi opinnäytetyö rakentuu teoreettisesta tietoperustasta, 

kehittämistutkimuksesta, tutkimuksen ja kehittämistyöntuloksista, päättyen johtopäätöksiin 

ja pohdintaan. Tietoperusta lähtee asiantuntijuuden lahjoittamisen määrittelystä (luku 2), 

sillä käsite ei ole kovinkaan yleinen. Tehty määritelmä toimii perusteluna sille, miksi on syytä 

huomioida aiemmat tutkimukset ja teoriat liittyen hyväntekeväisyyteen ja 

vapaaehtoistyöhön. Toinen laajempi teoriakokonaisuus keskittyy motivaatiotekijöihin, joiden 

avulla pyritään ymmärtämään, mistä hyvä aikomus syntyy. Erityisesti sisäiset 

motivaatiotekijät nousevat esiin. Altruistinen käyttäytyminen ei myöskään ole rationaalista 

käyttäytymistä, jolloin siihen on löydettävissä yhtymäkohtia päätöksenteon ilmiöihin. 

Päätöksenteon ilmiöt (luku 3) perustuvat ajattelun duaalimalliin ja siitä syntyviin 

ajatusvinoumiin, joita ymmärrettäessä ihminen on tuupattavissa parempiin valintoihin. 

Suostuttelun työkalut ja niihin liittyvät ajatusvinoumat ovat yksi keino selvittää 

asiantuntijuuden lahjoittamiseen liittyvää käyttäytymistä. 

Kehittämistutkimuksen menetelmänä hyödynnetään laadullista tutkimusmenetelmää (luku 4) 

ja aineisto kerätään teemahaastatteluilla, joissa tutkittavina ovat kuusi asiantuntijuuttaan 

lahjoittanutta henkilöitä, jotka ovat oman alansa osaajia. Tutkittavien konkreettinen 

kokemus tekee heistä ideaaleja tutkittavia, kun haetaan ymmärrystä lahjoittajien 

käyttäytymiselle. Kerätty aineisto analysoidaan, josta syntyy tutkimuksen tulokset (luku 5). 

Tietoperustan ja tutkimuksen tulosten yhdistämisestä ja vuoropuhelusta muodostuu itse 

kehittämistyön tulokset (luku 6) eli opinnäytetyön tavoitteena olevat hyvät käytännöt. 

Opinnäytetyö päättyy johtopäätöksiin ja pohdintaan (luku 7) opinnäytetyön ja tutkimuksen 

prosesseista sisältäen tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden arvioinnin, sekä 

jatkotutkimusaiheet. 

2 Asiantuntijuuden lahjoittaminen 

Asiantuntijuuden lahjoittaminen koostuu kahdesta olennaisesta käsitteestä eli 

asiantuntijuudesta ja lahjoittamisesta. Asiantuntijuus usein yhdistetään kokemuksen kautta 

opittuun osaamiseen ja sitä kautta saavutettuun tietyn tietotaidon tasoon tietyllä alalla. 

Henkilön saavutettua erityiset taidot tai tietotason osoittaen tietyn alan hallitsemisen 

kokemuksen ja opastuksen kautta, kutsutaan häntä asiantuntijaksi. (Ericsson 2014.) 

Asiantuntijuuteen liittyy henkilön tietoisuus tai tietämys ja samalla hänen taitonsa tai 

suorituskyky eli osaaminen tiettyyn asiaan. (Goldman 2018) 
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Lahjoittaminen tai lahjoittajana toimiminen tarkoittaa luopumista jostain henkilökohtaisesti 

omasta ylimääräisestä auttaakseen muita. (Burnett 2002, 4) Lahjoituskohteen ollessa 

asiantuntijuus, tarkoittaa tämä henkilön tietotaidon tai osaamisen luovuttamista autettavan 

käyttöön ilman odotettua vastiketta. Tällöin yleensä puhutaan vapaaehtoistoiminnasta, mille 

on ollut historian saatossa Suomessa käytössä useita käsitteitä lähtien esimerkiksi 

talkootyöstä, armeliaisuudesta ja hyväntekeväisyydestä, sittemmin enemmän käytettyihin 

vapaaehtoistoiminta, vapaaehtoisuus ja vapaaehtoistyö. Käsitteiden monipuolisuus kertoo 

vapaaehtoistoimintakentän moninaisuudesta. Kyse on kuitenkin tässä kontekstissa yksi ja 

sama eli ”palkaton, vapaasta tahdosta kumpuava yleishyödyllinen toiminta, joka usein on 

organisoitu jonkin tahon avustuksella.”. (Yeung & Nylund 2005, 14-15.) 

Lahjoittaminen voi olla impulsiivista tai harkinnanvaraista. Impulsiivisena lahjoittamisena 

voidaan pitää esimerkiksi tilanteita, joissa lahjoitus annetaan hetken mielijohteesta 

saavuttaakseen nopean ja helpon mielihyvän, kun taas harkinnanvaraiseksi lahjoittamisen voi 

tehdä esimerkiksi etukäteen tehty vertailu lahjoittamiskohteiden välillä tai muu 

pidempiaikainen tekeminen lahjoittamisen yhteydessä. (Karlan, Tantia & Welch 2019.) 

Asiantuntijuuden osalta kyse lienee lähtökohtaisesti harkinnanvaraisesta lahjoittamisesta, 

koska kyse on laajemman kokemusperäisen osaamisen luovuttamisesta toisen käyttöön, joten 

sitä ei voi toteuttaa impulsiivisesti. Toisaalta itse päätös lahjoittaa asiantuntijuutta voinee 

olla impulsiivinen. Impulsiivisesta ja harkinnanvaraisesta päätöksenteosta tarkemmin 

myöhemmässä luvussa. 

Huomionarvoista on muistaa toimeksiantajan hankkeesta se, että asiantuntijuuden 

lahjoittaminen voi olla pätkävapaaehtoisuutta eli niin sanottua keikkatyötä. Yeung ja Nylund 

(2005, 28) huomauttavat kuitenkin, ettei pätkävapaaehtoisuus ole heikompaa tai 

vähempiarvoista vapaaehtoistoimintaa kuin säännöllinen, tiheä, pitkäkestoinen 

vapaaehtoisuus. Siten vapaaehtoistoiminnan peruslainalaisuudet pätevät myös 

asiantuntijuuden lahjoittamisessa, kuitenkin huomioiden sen omalaatuisuus esimerkiksi 

pienempi sitoutumistarve. 

2.1 Hyväntekeväisyys ja vapaaehtoistyö Suomessa 

Moni suomalainen on osallistunut hyväntekeväisyyteen. Kolme neljästä Taloustutkimuksen 

(2020.) Hyväntekeväisyys 2020-tutkimukseen vastanneista suomalaisesta on osallistunut 

hyväntekeväisyyteen vuoden 2019 aikana. Tavaralahjoitukset ja lipaskeräykset ovat 

suosituimpia lahjoittamistapoja. Tyypillisimmin lahjoitukset tehdään satunnaisesti. 

Lahjoitusinto on hiipunut kahden vuoden takaisesta. Suurimpana syynä hiipumiselle on oma 

taloudellinen tilanne. Halukkuutta lisääviä tekijöitä puolestaan ovat selkeitä ihmisten 

arvoihin liittyviä tekijöitä, kuten monimuotoisuuden heikkeneminen, ilmastonmuutoksen 

eteneminen ja syrjäytymisen lisääntyminen. 
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Hyväntekeväisyysmuodoista keskitytään kuitenkin vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistyötä ja 

vapaaehtoistoimintaa termeinä käytetään tässä opinnäytetyössä toistensa synonyymeina. Näin 

on toimittu monissa muissakin julkaisuissa, kuten jo mainittu Yeung & Nylund (2005) ja 

esimerkiksi kilpailu- ja kuluttajavirasto (2014) eli KKV. KKV:n (2014.) määritelmä noudattelee 

Euroopan parlamentin mietintöjä vuodelta 2008, jossa vapaaehtoistoiminnan määrittely 

tehtiin neljällä kriteerillä: ”1. vapaaehtoistoiminta on palkatonta, eikä sitä tehdä 

taloudellista palkkiota vastaan. 2. Sitä tehdään omasta vapaasta tahdosta. 3. Se hyödyttää 

kolmatta osapuolta perheen ja ystäväpiirin ulkopuolella. 4. Se on kaikille avointa.”. 

Tavat ja kaipuu yksilöiden perinteiseen yhteistoimintaan, arvot antamisessa ja auttamisessa, 

sekä osallistuminen yhteiseen yhdistyvät vapaaehtoistoiminnassa. Yksilöt ja yhteisöt saavat 

siitä merkityksiä ja merkityksellisyyttä sekä antamisen ja saamisen yllättäviäkin elämyksiä. 

Vapaaehtoistoiminta on puhututtanut Suomessa enemmänkin ja kansalaistoiminta on nähty 

yhtenä mahdollisuutena vähentää julkisia palveluita. Tulevaisuudessa sosiaali- ja 

hoivapalvelut eivät tule riittämään ja vapaaehtoistoimintaa tullaan tarvitsemaan enemmän. 

(Yeung & Nylund 2005, 13-14.) Tämä aihe jakaa myös suomalaisten ajatuksia, sillä 

Taloustutkimuksen (2018) mukaan vastaajat jakautuvat täysin kahtia siinä pyritäänkö 

vapaaehtoisten avulla hoitamaan ammattilaisten tehtäviä (38% puolesta, 38% vastaan, 24% ei 

osaa sanoa). 

Vapaaehtoistyötä täytyy osata myös johtaa ja se poikkeaa luonnollisesti normaalin palkkatyön 

johtamisesta tietyiltä osin, sen erilaisen luonteen vuoksi: vapaaehtoistyöstä ei makseta 

palkkaa ja aineelliset kannustimet ovat yleensä vaatimattomia. Vapaaehtoistyö on myös 

lähtökohtaisesti avointa kaikille, joten rekrytointiprosessitkin poikkeavat. Johtaminen näin 

ollen lähteekin yhteisen vision luomisesta ja viestinnästä. Kaiken toiminnan tulisi olla linjassa 

vision kanssa ja siihen liittyy yhdistyksen tai järjestön perustarkoitus ja arvot. Vision tarkoitus 

on luoda yhdessä tekemisen tunne, kohti merkityksellistä päämäärää, mikä innostaa ja 

sitouttaa vapaaehtoista toimintaan. Me-hengen luominen on erityisen tärkeää 

vapaaehtoistoimijan motivaatiolle. (Kuuluvainen 2015, 9.) 

Sipolan Pro Gradun (2019) tutkimuksen mukaan arviolta puolet suomalaisista on osallistunut 

vapaaehtoistoimintaan. Vastaavasti Taloustutkimuksen (2018) mukaan luku on 40 %, tosin 

erona kyselyssä tiedusteltiin vastaajalta osallistumista vapaaehtoistoimintaan viimeisen 

neljän viikon aikana, eikä ylipäätään. Ihmisillä kuitenkin lähtökohtaisesti on halu osallistua 

vapaaehtoistoimintaan. (KKV 2014; Sipola 2019; Taloustutkimus 2018) Ylivoimaisesti 

suurimmat syyt, miksi halusta huolimatta ei osallistuta vapaaehtoistoimintaan ovat, ettei ole 

riittävästi aikaa tai ei ole pyydetty. (Sipola 2019; Taloustutkimus 2018) Taloustutkimuksen 

(2018) mukaan työssä käyvistä 59 % tekisi vapaaehtoistyötä, jos työnantaja antaisi kokeilla 

työaikana ja vastaavasti opiskelijoista peräti 76 %, jos vastaava tilaisuus järjestyisi 

kouluaikana tai osana opintoja. Tästä voidaankin vetää johtopäätös, mikäli 
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vapaaehtoistoimintaan halutaan saada tekijöitä, kannattaa pyynnön ajankohtaan kiinnittää 

huomiota – kiireinen ihminen ei halustaan huolimatta pysty auttamaan ja 

vapaaehtoistoimintaan osallistumisen tulee olla mahdollisimman helppoa, jotta osallistujan ei 

tarvitsisi käyttää siihen ylimääräisiä aikaresursseja. 

2.2 Motivaatiotekijät vapaaehtoistyössä 

Vapaaehtoistoiminnan kivijalan muodostaa motivaatio. Ensinäkin henkilökohtainen motivaatio 

on vapaaehtoistyön toteutumisen ja jatkuvuuden kannalta ydinasia, sillä juuri 

vapaaehtoisuus, vapaamuotoisuus, joustavuus ja riippumattomuus - vapaaehtoistoiminnan 

ydinpiirteet ja vahvuudet - ovat samalla toiminnan jatkuvuuden kannalta riski. Toisena 

vapaaehtoisten motivaatio tarjoaa oivallisen tutkimusalueen sitoutumista ja osallistumista 

koskevalle sosiologiselle pohdinnalle. (Yeung 2005a, 83.)  

Yhteiskunnan modernisaatiolle on luonteenomaista yksilöllisyyden lisääntyminen, joka on 

tarkoittanut rajoitusten ja määräysten vähentymistä, mistä aiheutunut muutos asettaa 

haasteita yksilön vapaaehtoistoimintaan motivoitumiseen, mukaan lähtemiseen ja 

sitoutumiseen. Seurauksena on moninaisuuden ja valintojen kulttuuri, mikä valaisee 

vapaaehtoisen motivaation haurautta, mutta toisaalta myös sen monipuolisia mahdollisuuksia. 

Yksi tapa, miten tätä vapaaehtoistoimintamotivaatiota on pyritty kuvaamaan, on 

timanttimalli (Kuvio 2). (Yeung 2005b, 104-107.) 

 

Kuvio 2: Vapaaehtoistoiminnan timanttimalli (Yeung 2005b, 107) 

Timanttimalli on saatu aikaiseksi evankelisluterilaisen kirkon vapaaehtoistyöstä tehdyillä 

teemahaastatteluilla, joissa pääteemana olivat vapaaehtoistoiminnan kokemuksia: toiminnan 

tausta, aloittaminen, nykyinen vapaaehtoistoiminta, aikaisemmat kokemukset, 

vapaaehtoistoiminnan kiinnostavuus, sitoutuminen ja jatkuvuus, sosiaaliset suhteet, suhde 

ammattilaisiin, koulutukset ja kurssit, uskonnollisuuden (arvot) rooli, omakuva 
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vapaaehtoistoimijana, vapaaehtoistyön tuomat ilot, hyödyt ja vaatimukset, toiminnan hyvät 

ja huonot puolet sekä näkemys omasta tulevaisuudesta vapaaehtoisena. 

Motivaatioelementtejä on yhteensä 767, jotka kaikki kyettiin analyysissä sijoittamaan kuvion 

johonkin kohtaa. Timanttimalli kattaa näin suuren joukon yksilöllisiä kuvauksia ja kokemuksia 

vapaaehtoistoiminnan motivaatiosta. (Yeung 2005b, 106-107.) 

Timanttimalli pitää sisällään neljä ulottuvuutta: ”saaminen-antaminen, jatkuvuus-uuden 

etsintä, etäisyys-läheisyys ja pohdinta-toiminta.”. Saamisen-antamisen ulottuvuus vastaa 

kysymyksiin mitä vapaaehtoisuus antaa vapaaehtoisella ja mitä tarkoitetaan auttamisella ja 

antamisella vapaaehtoistoiminnan motiiveina. Tässä ulottuvuudessa ääripäät ovat hyvin 

limittyneet motivaatioelementeissä, mikä ilmentää vastavuoroisuus ajattelua eli antaessaan 

saa. Jatkuvuus-uuden etsinnän ulottuvuus vastaa kysymykseen millä tavalla 

vapaaehtoismotivaatio voi kytkeytyä jatkuvuuteen ja tuttuuteen – tai ilmentää uusien urien 

tavoittelua. Ulottuvuudessa ilmenee motiivien ja sitoutumisen käsitteiden sisäkkäisyys. Toisin 

kuin saamisen-antamisen ulottuvuudessa ei ääripäät ole keskenään vuorovaikutuksessa. 

Etäisyys-läheisyys ulottuvuudessa vastataan siihen, mikä on sosiaalisten kontaktien merkitys 

vapaaehtoismotivaatiossa. Siinä motiivielementit painottuvat odotetusti läheisyyden 

ääripäähän. Pohdinnan-toiminnan ulottuvuuden kysymys on, onko vapaaehtoistoiminta 

ainoastaan tekoja? (Yeung 2005b, 108-117.) Ulottuvuuksissa esiin nousseet 

motivaatioelementit on havainnollistettu seuraavassa taulukossa (taulukko 1). Suluista löytyy 

esiintyvyyden määrä, kaiken kaikkiaan 625:sta. Taulukko antaa kattavan kuvan 

vapaaehtoistyön eri motivaatiotekijöistä. 

Saaminen (67) Saaminen-Antaminen (68) Antaminen (98) 

• Itsensä toteuttaminen (9) 

• Henkilökohtainen 

hyvinvointi (22) 

• Toimintamuotojen 

palkitsevuus (11) 

• Emotionaaliset palkinnot 

(20) 

• Ryhtiä ajankäyttöön (3) 

• Työkokemus (2) 

 

• Keskinäinen apu (13) 

• Hyvä mieli (20) 

• Antamisen kautta 

saaminen (21) 

• Henkilökohtainen kasvu 

(14) 

 

• Erityistarpeet (26) 

• Halu auttaa (36) 

• Altruistinen luonne (7) 

• Toive auttamishalun 

leviämisestä (11) 

• Vastavuoroinen, 

sosiaalinen tuki (10) 

• Elämänkokemukset (8) 

Jatkuvuus (45) Jatkuvuus-Uuden etsintä 

(0) 

Uuden etsintä (38) 

• Aihepiirin tuttuus (6) 

• Positiiviset kokemukset 

(10) 

• Elämänkulku (10) 

• Identiteetti (12) 

 • Uuden teeman 

kiinnostavuus (7) 

• Vastapaino (8) 

• Laajennusta elämänpiiriin 

(10) 
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• Jatke palkkatyölle (4) 

• Hyvinvoinnin ja 

jaksamisen ylläpito (3) 

• Uuden oppiminen (10) 

• Oma muutos (3) 

Etäisyys (11) Etäisyys-Läheisyys (0) Läheisyys (113) 

• Joustavuus (7) 

• Epäbyrokraattisuus (3) 

• Yhteistoiminta, riittävä 

etäisyys (1) 

 • Ryhmään kuuluminen (9) 

• Uusien ihmisten 

tapaaminen (18) 

• Ryhmähenki (44) 

• Sanallinen vuorovaikutus 

(19) 

• Toiminnan sosiaalisuus 

(19) 

• Sosiaalisen 

vuorovaikutuksen 

edistäminen (4) 

Pohdinta (12) Pohdinta-Toiminta (33) Toiminta (42) 

• Arvot taustana (7) 

• Roolimallit (1) 

• Oma henkinen kasvu (2) 

• Omien asioiden läpikäynti 

(2) 

 

• Arvot toimintaan (9) 

• Evankeliointikanava (14) 

• Hengellinen välikappale 

(6) 

• Hengellisyys toiminnassa 

(4) 

 

• Vapaan ajan täyttäminen 

(15) 

• Toiminnallisuus (18) 

• Organisointitapa (9) 

Taulukko 1: Vapaaehtoistyön motivaatioelementit (Yeung 2005b, 124-125) 

Taulukosta voidaan havaita saaminen-antaminen ulottuvuus kokonaisuuden vallitsevan 

motivaatiotekijöissä eli vastavuoroisuus on erittäin vahvasti vaikuttava tekijä. Saamisessa 

henkilökohtainen hyvinvointi tarkoittaa vapaaehtoistoiminnasta saatavaa ilon kokemusta ja 

positiivisen mielialan saavuttamista. Emotionaaliset palkinnot puolestaan ovat tärkeäksi 

kokemisen tunnetta eli oman tarpeellisuuden tunne, missä autettaviltaan saama kiitollisuus 

tuo merkityksellisyyttä. (Yeung 2005b, 109-110.) Kuuluvaisen (2015, 77) mukaan yleisimmät 

kiitoksen osoitukset tapahtuvat sanallisesti, pienin lahjoin ja erilaisin juhlatilaisuuksin. 

Antamisessa altruistinen auttamisen halu ja auttava luonne puolestaan nousevat esiin. KKV:n 

kyselytutkimuksen (2014) mukaan suomalaisten tärkein syy osallistua vapaaehtoistoimintaan 

on halu auttaa muita.  

Esiin kannattaa nostaa myös etäisyys-läheisyys ulottuvuuden ääripää läheisyys, joka esiintyy 

voimakkaasti vapaaehtoistoiminnan motivaatiotekijöissä. Olennainen osa 

vapaaehtoistoimintaa on monille kokemus me-hengestä, sekä toisten vapaaehtoisten, että 

palkattujen työntekijöiden kanssa. Ryhmähenki ja -ilmapiiri luovat perustan muun muassa 

koetulle hyväksymisen tunteelle ja yhteisille kokemuksille. Vapaaehtoistoimintaa pidetään 
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kokonaisuudessaan monin tavoin sosiaalisena ilmiönä (Yeung 2005b, 113-115.), joka on 

havaittavissa myös muista läheisyyden motivaatioelementeistä. Yhteenvetona voitaneenkin 

sanoa vapaaehtoisuudessa motivoivan sen vastavuoroisuudellaan palkitseva luonne, 

yhdistettynä sen sosiaalisuuteen, kuitenkaan arvomaailmaa unohtamatta. 

2.3 Sisäinen ja ulkoinen motivaatio 

Motivaatiota on kahdenlaista: sisäistä ja ulkoista motivaatiota. Ulkoinen motivaatio 

muodostuu ulkoisten kannustimien ja palkkioiden haluamisesta. Sisäinen motivaatio 

puolestaan liittyy vahvasti arvoihin ja henkilökohtaiseen kasvuun. Sisäistä motivaatiota 

pidetään yleisesti vahvempana kuin ulkoista. Esimerkkinä ulkoisesta motivaatiotekijästä 

palkkatyössä on luonnollisesti työstä saatava palkka, kun taas sisäisiä motivaatiotekijöitä ovat 

työn mielekkyys ja itseohjautuvuus. Vapaaehtoistyö perustuu pitkälti ihmisen omaan 

kiinnostukseen hakeutua kohti sisäisesti motivoivaa tekemistä. Ulkoisilla motivaatiotekijöillä 

voi myös olla osuutensa vapaaehtoistyössä, kuten saavutettava hyöty työkokemuksen 

muodossa tai yhdistysten tavat palkita vapaaehtoisia esimerkiksi virkistystilaisuudet, juhlat, 

lahjat ja ansiomerkit. (Kuuluvainen 2015, 45-46.) Martela (2016, 31.) tarkentaa sisäisiä ja 

ulkoisia motivaatiotekijöitä esimerkillä Yhdysvaltojen armeijan kadettikoulusta, joka 

perustuu vapaaehtoisuuteen, eli sisäisiä ovat esimerkiksi halu oppia paremmaksi johtajaksi, 

henkilökohtainen kehitys ja yksinkertaisesti halu päästä toimimaan armeijan upseerina, kun 

taas ulkoisia tekijöitä on halu ansaita paljon rahaa, kadettikoulun hyvä maine ja mahdollisuus 

edetä nopeasti uralla. 

Motivaatiossa on mukana vahvasti myös tavoite eli mitä tavoitellaan ja kuinka paljon haluaa 

käyttää resursseja tavoitteen saavuttamiseen. Martelan (2016, 27.) tekemän johtopäätöksen 

mukaan kaikki tavoitteet eivät ole samanarvoisia: sisäiset päämäärät vahvistavat hyvinvointia, 

kuin taas ulkoiset päämäärät eivät. Helposti voitaisiin myös ajatella, jos ihminen on sekä 

sisäisesti, että ulkoisesti vahvasti motivoitunut tällöin ihminen olisi entistäkin 

motivoituneempi, mutta näin ei kuitenkaan ole. Martelan (2016, 32.) kadettikouluesimerkissä 

molempia motivaatioita mukana kantaneet kadetit keskeyttivät koulun ja upseerinuransa, 

eikä heitä myöskään valittu yhtä todennäköisesti nopeasti ylennettävien upseerien joukkoon, 

kuin vain sisäisesti motivoituneita. Näin ollen kenelle eteneminen uralla oli tärkeintä, 

etenivätkin hitaammin kuin ne, joille tärkeimpiä olivat sisäisesti arvokkaat päämäärät. 

Vastaavia tutkittuja esimerkkejä on paljon enemmänkin. Eräällä päiväkoteja pyörittäneellä 

yrityksellä oli haasteena se, että neljännes vanhemmista haki lapsensa myöhässä sulkemisajan 

jälkeen, mistä koitui luonnollisesti ikäviä seurauksia, etenkin lapsille ja työntekijöille. 

Ratkaisuksi asetettiin sakko, jokaista liian myöhään saapuvaa vanhempaa kohti. Näin 

muodostui kaksi syytä noutaa lapsi ajoissa: moraalinen (sisäinen motivaatiotekijä) ja 

taloudellinen (ulkoinen motivaatiotekijä). Tulos oli kuitenkin käänteinen. Myöhästyviä 



  16 

 

 

vanhempia olikin pian neljänneksen sijaan kolmannes, parin viikon päästä osuus oli jo 40 

prosenttia. Sakko koettiinkin vanhempien osalta eräänlaisena maksuna, eikä enää koettu 

moraalista velvollisuutta hakea lapsia ajoissa. (Bregman & Janatuinen 2020, 271-272.) 

Vastaavaa ilmiötä on havaittu myös vapaaehtoistyössä. Freyn ja Goetten (1999) tutkimuksessa 

täysin ilmaa palkkaa tehneet vapaaehtoiset työskentelivät keskimäärin neljä tuntia enemmän 

kuukaudessa, kuin vapaaehtoiset, joille maksettiin pientä palkkaa. 

Syy tähän ilmiöön löytyy psykologiasta, missä sitä kutsutaan yliperusteluefektiksi 

(overjustification effect). Kyseinen efekti tarkoittaa sitä, kun samalle tekemiselle on useampi 

erillinen syy, voivat yhdet syyt heikentää toisia. (Martela 2016, 32.) Efekti ilmaantuu, kun 

henkilön luontainen kiinnostus aiemmin ei erikseen palkittuun tekemiseen laskee, mikäli 

siihen lisätään ulkoinen palkkio, kuten raha. (Deci, Koestner & Ryan 1999) Esimerkiksi lapsi 

haluaa ajaa nurmikkoa vapaaehtoisesti, kun hän näkee vanhempansa sitä tekevän ja 

tykästyykin siihen ajaen nurmikkoa onnellisesti tietyn aikaa. Vanhemmat päättävät maksaa 

hetkellisesti lapselle pientä palkkaa, lisäten ulkoisen motivaatiotekijän. Myöhemmin, kun 

rahaa työstä ei tulekaan, päättää lapsi lopettaa ruohonleikkuun eli ulkoinen motivaation 

lähde on jyrännyt alkuperäisen sisäisen innostuksen tekemiseen. (Martela 2016, 32-34.) 

Himmelstein, Ariely ja Woolhander (2014.) listasivat eri tutkimuksista tilanteista, missä 

motivaation syrjäytymistä tapahtuu ja mitä seurauksia sillä on. Aineelliset palkinnot 

heikentävät motivaatiota erityisesti tehtävissä, mitkä ovat sisäisesti kiinnostavia tai 

palkitsevia. Vaikutus näissä on erityisen suuri. Symboliset palkinnot, kuten kehut tai kukat, 

eivät puolestaan syrjäytä sisäistä motivaatiota, vaan saattavat lisätä sitä. Negatiiviset 

vaikutukset rahallisesta palkkiosta ovat voimakkaimmillaan monimutkaisissa ja kognitiivisissa 

tehtävissä. Syrjäytymisvaikutukset heikentävät vastavuoroisuutta ja kasvattavat itsekästä 

käyttäytymistä. Syrjäytymisvaikutukset saattavat myös levitä muihin ympärillä työskenteleviin 

ihmisiin, laskien sisäistä motivaatiota työstä, missä ei suoraan palkita taloudellisesti. 

Erityisesti suuret ulkoiset palkkiot nähdään kontrolloivina ja siihen usein yhdistetään ajatus 

tarkkailusta, määräajoista tai uhkauksista.  

Miksi sitten vanhemmat esimerkissä lisäsivät ulkoisen motivaatiotekijän, varsinkin kun lapsi jo 

valmiiksi vaikutti tyytyväiseltä nurmikkoa ajaessaan? Bregman ja Janatuinen (2020, 269.) 

viittaavat ulkoisen motivaation ennakkoluuloon. Ihmiset ajattelevat herkästi, että muut 

ihmiset eivät saa motivoitua itseään. Tämä johtaa siihen, että oletetaan jatkuvasti muiden 

tekevän jotakin vain rahasta. Esimerkiksi oikeustieteiden opiskelijoilta kysyttiin, miksi he 

opiskelevat oikeustiedettä. Vastaajista 64 prosenttia kertoi syyksi sen olevan haave alasta tai 

koska se vaikutti muuten vain kiinnostavalta. Toisaalta vain 12 prosenttia uskoi saman 

pätevän muihin opiskelijoihin – muut ovat varmasti vain rahan perässä.  
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Martela (2016, 54.) kiteyttää ihmisen motivaatiojärjestelmän keskeiset tekijät 

motivaatiotimantin avulla (Kuvio 3). Hänen mukaansa ihmisen toiminta perustuu kahteen 

peruskysymykseen: 1. Miten pysyn elossa? 2. Mikä tekee elämästä elämisen arvoisen? Timantin 

alaosa perustuu ensimmäiseen kysymykseen, joka pohjimmiltaan tarkoittaa selviytymistä. 

Timantin yläosa vastaavasti muodostuu toiseen peruskysymykseen, jonka vastaus liittyy 

elämän merkityksellisyyteen. 

 

Kuvio 3: Motivaatiotimantti (Martela 2016, 54) 

Timantin alaosassa ihmisen ensimmäinen suuri liikuttaja koskee fyysistä selviytymistä eli siitä, 

että ihmisellä on riittävästi ruokaa ja juotavaa tänään, sekä myös huomenna. Pyrkimys on 

saavuttaa turvallisuuden tunne. Selviytyminen ei kuitenkaan nykyisin ole useinkaan näin 

primitiivistä, vaan kytkeytyy helposti rahaan, jolla toki ostetaan tarvittava ruoka ja suoja. 

Silti ihminen rakentaa itselleen selviytymisansoja, kuten ansaittuaan enemmän rahaa, 

ostetaan isompi asunto, isommalla lainalla ja jälleen murehditaan selviytymistä. (Martela 

2016, 37-41.) 

Selviytymisen toinen puolisko liittyy siihen, miten ihminen on laumaeläin – perusteellisesti 

sosiaalinen olento. Ihmisillä on vahva halu välttää hylätyksi tulemista, joka pohjautuu siihen, 

kun aikoinaan sosiaalinen kuolema tarkoitti fyysistäkin kuolemaa. Ihmisille on muodostunut 

vahvat sosiaaliset normit, joiden rikkominen saa meidät voimaan pahoin. Ihminen on erittäin 

herkkä toisten hyväksynnälle ja paheksunnalle, mikä tekee sen, että käyttäytymisessään 

varotaan altistamista torjunnalle tai paheksunnalle. Oli kyseinen käyttäytyminen sitten 

järkevää tai ei. Nolostuminen ja häpeän pelko kahlitsee elämistä, koska järki elää modernissa 

yhteiskunnassa, mutta tunteet elävät edelleen laumaeläimen elämää. Selviytyminen 
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kanavoituu täten näihin kahteen motivaatioon: pyrkimykseen turvata fyysinen selviytyminen 

ja pyrkimyksenä varmistaa lauman hyväksyntä. (Martela 2016, 42-45.) 

Sisäinen motivaatio kohdistuu timantin yläosan asioihin, jotka tyydyttävät neljää ihmisen 

psykologista perustarvetta: läheisyys, kyvykkyys, hyväntekeminen ja vapaaehtoisuus, mitkä 

muodostavat merkityksellisyyden osuuden motivaatiojärjestelmässä. Psykologisella 

perustarpeella tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista kokemusta, joka on ihmisen hyvälle 

elämälle välttämätön. Vapaaehtoisuus eli autonomia tarkoittaa ihmisen kokemusta siitä, että 

hän on vapaa päättämään omista tekemisistään, minkä edellytyksenä onkin valinnan- ja 

toiminnanvapaus. Omaehtoisessa toiminnassa tekeminen ei tunnu ulkoa ohjatulta, vaan 

tekemisen juurisyy on yksilön sisällä: kokee tekemänsä asian omakseen. Kyvykkyys puolestaan 

on yksilön kokemus siitä, että hän osaa hommansa ja saa asioita aikaan. Henkilö, joka kokee 

itsensä kyvykkääksi, uskoo pystyvänsä suorittamaan hänelle annetut tehtävät 

menestyksekkäästi. Kyse on kahdesta asiasta: osaamisesta ja aikaansaavuudesta eli ihminen 

nauttii sellaisesta tekemisestä, jossa hän kokee olevansa taitava ja saa myös nautintoa, kun 

hän saa asioita aikaiseksi. Kyvykkyydessä on mukana olennaisena myös oppiminen tai kokemus 

oppimisesta. Oppiminen kun on tunne siitä, että kyvykkyys kasvaa. (Martela 2016, 50-51.) 

Tutkimusten mukaan etenkin vapaaehtoisuus ja kyvykkyys motivaatiotekijät ovat alttiita 

yliperusteluefektille. Lisättäessä suoritukseen perustuva taloudellinen palkkio, saattavat ne 

syrjäyttää yksilön autonomian ja kyvykkyyden tunteen, jolloin lopputuloksena on heikompi 

suoritustaso. (Kao 2015.) 

Läheisyys eli yhteenkuuluvuuden kokemus syntyy, kun yksilö kokee, että on ihmisiä, joista hän 

välittää ja jotka välittävät hänestä. Kyse on yhteyden kokemisesta muihin ihmisiin eli siitä 

lämpimästä tunteesta, jota koetaan ollessaan tekemisissä itselleen läheisten ihmisten kanssa. 

Ihminen tarvitsee tunteen siitä, että ympärillä on ihmisiä, jotka näkevät ja hyväksyvät hänet 

omana itsenään eli hän tarvitsee yhteyden toiseen ihmiseen. Läheisyyden puutoksella voi olla 

todella vakavia seuraamuksia henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille. (Martela 2016, 52.) 

Kokemus yhteisöllisyydestä vahvistuu ihmisen kokiessa olevansa osa yhteisöä ja kun hän saa 

rakentaa läheisiä, intiimejä suhteita toistensa kanssa. (Deci & Ryan 2000) 

Hyväntekeminen tarkoittaa tunnetta kyetä vaikuttamaan myönteisesti itsensä ympäröivien 

ihmisten elämään eli yksilö on positiivinen voima ja hänen toiminnallaan on myönteisiä 

vaikutuksia maailmassa. Hyväntekeminen on voimakas arvokkaan elämän lähde: Kun yksilön 

toiminta tuottaa jotakin arvokasta maailmaan, valaa se merkitystä yksilön omaan elämään. 

Hyväntekemisen vastakohta on pahantekeminen eli tunne siitä, että oma toiminta 

vahingoittaa muita ihmisiä. Tätä tunnetta ihmisen on vaikeaa kestää ja siksi hän tekeekin 

paljon työtä välttääkseen sen. Kokemus hyväntekemisestä vahvistaa ihmisen omaa 

hyvinvointia, sillä ihmisen päästessä tilaan, jossa hän tuntee pystyvänsä tekemään hyvää 
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toiselle, syntyy molemminpuolinen hyötysuhde, kun henkilö on hyödyksi toiselle ja samalla 

itselleen. (Martela 2016, 52-53) Vastavuoroisuuden kokemus nousee näin jälleen esiin. 

2.4 Altruistinen ja prososiaalinen käyttäytyminen 

Altruismi voidaan laveasti määritellä olevan toisen huomioon ottavaksi käyttäytymiseksi. Sen 

luonteeseen liittyy olennaisesti luovutettujen resurssien määrä, resurssien suhde tarpeeseen 

ja muukalaisuuden aste. Altruismi on jaettavissa myös eri muotoihin, kuten tuottaako 

altruistinen toiminta resursseja altruistille itselleen tai tuottaako toiminta altruistille 

tyydytystä eli henkisiä resursseja ja hyvästä toiminnasta saatavaa henkistä palkintoa. Tällaisia 

voidaan saavuttaa esimerkiksi ilon, mielekkyyden tai muuten oman hyvän olon muodossa. 

(Pessi & Saari 2008, 58-59.) 

Altruismille on olemassa useita eri määritelmiä. Pessi & Saari (2008, 62-63.) mainitsevat oman 

määritelmänsä – toisen huomioonottava käyttäytyminen, synonyyminä auttaminen – lisäksi 

yhtenä esimerkkinä Macaulayn ja Berkowitzin klassisen määritelmän ”Toiminta, jota tehdään 

toisen hyväksi, ilman odotusta palkkiosta ulkoisista lähteistä”. Yhteistä määritelmillä on 

tavoite toisen hyvinvoinnista. Suurimmat erot määritelmistä liittyy altruistin saamiin 

hyötyihin käyttäytymisestään ja puhtaimpana altruismin muotona pidetäänkin tekoa tai 

toimintaa, jolla ei ole ehtoja tai odotuksia palkkiosta. Tällaista altruismia on kuitenkin hyvin 

harvassa, mutta sitä vastoin arkista altruismia esiintyy enemmänkin.  

Altruismi vapaaehtoistyömotivaatiossa jakaa mielipiteitä. Monissa tutkimuksissa altruismi 

sisältyy keskeisenä tekijänä selittämään motivaatiota, kun taas toiset tutkijat mieltävät, että 

on erehdys pitää vapaaehtoisia pohjimmiltaan altruistisina. Ei-altruistisessa näkökulmassa 

vapaaehtoistoiminta on pikemminkin välineellistä, ei kuitenkaan välttämättä itsekästä 

toimintaa. Useimmiten vapaaehtoistoiminnan motiivit kuvataan altruismin ja egoismin 

sekoituksena ja sisäkkäisyytenä. (Yeung 2005a, 88-89.) Näin ollen altruismia ei voida pitää 

yksiselitteisenä selityksenä vapaaehtoistoiminnalle, mutta samalla sen osallisuutta ei voida 

myöskään täysin poissulkea. 

Altruistinen käyttäytyminen, kuten toisen hengenpelastaminen oman hengenmenetyksen 

uhalla, ei lähtökohtaisesti ole rationaalista käyttäytymistä. Sosiaalisia normeja pidetään 

yksinä selittävinä vaikuttajina ihmisten altruistiseen käyttäytymiseen. Sosiaaliset normit 

muodostuvat siitä, miten yhteiskunta palkitsee tai rankaisee tietyistä käyttäytymisistä, 

riippuen miten käyttäytyminen suhteutuu vallitsevaan ryhmään positiivisesti tai negatiivisesti. 

(Field 2001, 133-136.) Sosiaalisten normien mukaisesta käyttäytymisestä saatavat palkinnot 

voivat olla taloudellisia, materiaalisia, prososiaalisia tai maineellisia. Vastaavasti 

rangaistukset negatiivisesta käyttäytymisestä voivat olla sosiaalisia, kuten syyttelyä, 

eristämistä ja/tai maineellisia kustannuksia tai taloudellisia, kuten verotuksellisia tai sakkoja. 

Yksi tällainen sakko esiteltiin aiemmin päivähoidosta myöhässä lapsensa noutaville asetettu, 
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mikä kuitenkin aiheutti alentunutta prososiaalista käyttäytymistä eli lisäsi myöhästelyä. 

(White, Habib & Dahl 2020.) 

Prososiaalista käyttäytymistä pidetään kattokäsitteenä, joka pitää altruismin lisäksi sisällään 

käsitteet lähimmäisyys ja auttaminen. Yksi määritelmä prososiaalisuudelle on, että ”se 

käsittää laajaa kategoriaa tekoja, jotka yhteiskunnan jokin laaja segmentti ja/tai toimijan 

oma sosiaalinen ryhmä määrittelee yleisesti ottaen toisten ihmisten hyvinvointia 

edistäväksi.”. (Pessi & Saari 2008, 61.) Puhtaasti taloudellinen näkökulma todennäköisesti 

olettaa, että yksilöt vastaavat positiivisesti rahalliseen tai materiaaliseen palkkioon, mutta 

jos ne siirtävät altruistiset motiivit tieltään, niin tuloksena saattaa olla alhaisempi 

prososiaalinen käyttäytyminen. (White ym. 2020) 

Prososiaalisesta käyttäytymisessä olennaista roolia näyttelee vastavuoroisuuden periaate. 

Pessi ja Saari (2008, 92.) mainitsevat vastavuoroisuuden olevan yksi tärkeimmistä ihmisten 

käyttäytymistä ohjaavista periaatteista. Lahjan antaminen tai hyvä teko voikin olla pikemmin 

vallankäyttöä, kuin vilpittömyyttä, sillä se voi sisältää velvollisuutta ja siteitä yhteiseen 

vastavuoroiseen ketjuun. Velvollisuuden tunteen vuoksi saattaa altruistinenkin lahja 

muodostua taakaksi lahjan saajalle ja seurauksena voi olla lahjoittajan suosiminen toisten 

ihmisten kustannuksella. (Pan & Xiao 2016) Tämän näkökulman nostaa esiin myös Cialdini 

(2011) vastavuoroisuuden yhtenä suostuttelun työkaluna. 

Altruismissa vastavuoroisuudessa on kyse hyvän tahdon ja itsekkyyden välisestä 

vuorovaikutuksesta. Hyvässä tahdossa oletuksena on ihmisen toiminta aloitteellisesti ja 

yhteistoiminnallisesti niin sanotusti ”ensimmäisessä siirrossa”, kutsuessaan tuttaviaan 

lounaalle tai tarjoutuessaan muuttoavuksi. Itsekkyyttä puolestaan edustaa, vähintäänkin 

alitajuisesti, oletus vastavuoroisuudesta eli yleisesti odotetaan, että ystävällisyyttä 

kohdanneet ovat vastavuoroisesti heille ystävällisiä ”seuraavassa siirrossa”. Jos näin ei 

tapahdukaan, voivat ihmiset olla erittäinkin yllättyneitä ja pettyneitä. (Pessi & Saari 2008, 

94.) Vastavuoroisuuden sisältäessä erilaisia siirtoja, se voidaankin tulkita strategiseksi peliksi 

ja siksi kyseistä ilmiötä pyritään ymmärtämään myös peliteorian kautta. Esimerkiksi Gallucci 

ja Perugini (2000) käyttivät peliteorian ”diktaattoripeliä” ja ”vangin dilemmaa”, missä 

molemmissa osallistujat käyttäytyivät vastavuoroisesti toista pelaajaa kohtaan. Esiin nousi 

myös kokemus reiluudesta, sillä vastavuoroinen positiivinen käytös päättyi siinä vaiheessa, 

kun vastapuolikin aloitti epäedullisen käyttäytymisen eli vastavuoroisesti käyttäytyminen 

muuttui negatiiviseksi. 

Heikkilän (2009.) mukaan Luigino Bruni (2008) jakaa vastavuoroisuuden kolmeen eri luokkaan: 

varovaiseksi, rohkeaksi ja vastikkeettomaksi vastavuoroisuudeksi. Varovainen vastavuoroisuus 

on osapuolille riskitön ja siihen ei sisälly hyväntahtoisuutta, vaan se tyypillisesti perustuu 

keskinäiseen sopimukseen, jossa he sitoutuvat tekemään yhteistyötä. Rohkeaan 
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vastavuoroisuuteen liittyy sellaisia piirteitä, kuten tasavertaisuus (ystävyyssuhde), vapaus, 

valikoivuus (ystävyys on kahden ihmisen välinen luottamussuhde), ehdollisuus ja toistuvuus. 

Kyse on vahvan vastavuoroisuuden mallista, jonka kaksi periaatetta ovat, että se on ehdollista 

ja toiseksi sen mukaan kaikki muut ihmisten väliset vuorovaikutussuhteet ovat itsekkäitä. 

Nämä kaksi muotoa ei kuitenkaan riitä kattamaan ympärillä esiintyvää maailmaa. 

On olemassa ihmisiä, jotka eivät ehdollista omaa ystävällisyyttään toisten toiminnalle. 

Yleensä tätä kutsuttaisiin altruismiksi, mutta Bruni (2008) määrittelee sen vastikkeettomaksi 

vastavuoroisuudeksi, jossa yksilöä motivoi sisäinen palkkio. Tällainen palkkio on esimerkiksi 

mielihyvä, jonka henkilö saa jo ennen tekonsa seurauksia ja teosta riippumatta. Näin ollen 

toiminnan kohteen reaktio ei vaikuta teon tekijän haluun toimia valitsemallaan 

vastikkeettomalla tavalla. Reaktiot kuitenkin vaikuttavat siitä saataviin seurauksiin, kuten 

siitä saavutettuun hyötyyn tai onnellisuuden kokemukseen. Vaikutukset ulottuvat 

kokonaishyvinvointiin, tekijän ja vastaanottajan osalta, sekä muiden haluun toimia 

vastavuoroisesti tulevaisuudessa. (Heikkilä 2009.) 

Yleensä avun saaminen motivoi auttamaan. Tämä on nähtävillä Yeungin (2005b) aiemmin 

esitetyssä tutkimuksessa ja tätä vahvistaa Pessin ja Saaren (2008, 111) tutkimus, jonka 

mukaan neljä viidestä suomalaisesta auttaa toisia, koska heitä itseään on autettu. 

Vastavuoroisuus on vahvasti läsnä suomalaisten arvostuksissa ja samalla suomalaiset ovat 

hyvinkin vahvakantaisia oikeudentunnossa eli avunsaaneita henkilöitä (oletuksena, ettei ole 

mitään rajoitteita), jotka eivät sitoudu vastavuoroisuuteen, ei katsota hyvällä. Toisaalta 

samalla kuitenkaan suomalaisten mielestä ei ole perusteltua olettaa vastavuoroisuutta 

tilanteissa, joissa vastavuoroisuus edellyttää avunsaajalta kohtuuttomia ponnisteluja. 

Suomalaiset siis tunnistavat moraalisen velvollisuuden auttaa kiistatta apua tarvitsevia, mutta 

muilta he edellyttävät yhteistoimintaa ja vastavuoroisuutta. (Pessi & Saari 2008, 111-112.) 

3 Päätöksenteon ilmiöt – päätösten perustana ajattelun kaksi systeemiä  

Ihmisillä on kahdenlaista ajattelua systeemi 1 ja systeemi 2. Näistä kahdesta systeemistä on 

jo pidempään käyty keskustelua psykologiassa, mutta Kahneman ja Tversky, ovat vieneet 

ajatusta pidemmälle. Systeemi 1 operoi automaattisesti ja nopeasti, ilman suurempaa vaivaa. 

Systeemi 2 puolestaan on harkitsevampi ja tiedostavampi osapuoli, joka varaa ajattelun 

huomion, kun kohdataan monimutkaisempia tekijöitä. Systeemi 2:een liitetään usein 

kokemukset toiminnasta, valinnasta ja keskittymisestä. Käytännössä kaikki ajattelumme on 

liikehdintää näiden kahden systeemin välillä, tilanteen mukaan. Systeemi 1 automaattisesti 

havainnoi ympäröivää maailmaa ja kutsuu systeemi 2:n apuun, kun se kohtaa liian hankalan 

haasteen. (Kahneman 2011, 16-21.) 
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Automaattinen systeemi Harkitseva systeemi 

Kontrolloimaton Kontrolloitu 

Vaivaton Vaivannäköä vaativa 

Mielleyhtymiin perustuva Analyyttinen 

Nopea Hidas 

Tiedostamaton Tietoinen itsestään 

Taitava/soveltava Sääntöjä noudattava 

Taulukko 2: Ajattelun kaksi systeemiä (mukaillen Thaler & Sunstein 2008, 20) 

Automaattisen ajattelun mahdollistaa niin sanotut peukalosäännöt tai oikotiet, joita 

hyödyntämällä systeemi 1 kykenee tekemään suhteellisen tarkkoja arvioita nopeasti, mikä on 

erittäin hyödyllistä. Arvioinnissa oikominen kuitenkin samalla altistaa erilaisille vinoumille, 

systemaattisille virheille ajattelussa. (Thaler & Sunstein 2008, 22-23.) 

Näitä vinoumia on todella suuri määrä ihmisen ajattelussa. Vinoumat esiintyvät eri 

heuristiikoissa. Bazerman ja Moore (2017, 58.) luokittelevat kolme olennaista heuristiikkaa: 

saavutettavuus (availability), edustettavuus (representativeness) ja vahvistus (confirmation). 

Saavutettavuus liittyy siihen, kuinka voimakkaasti jokin asia ilmenee ihmisen mielessä, 

vinouttaa se ajattelua suhteessa asian esiintyvyyteen todellisuudessa. Edustettavuudessa 

puolestaan ajattelu vinoutuu esimerkiksi vetämään johtopäätöksiä jostain asiasta toiseen, 

joilla ei todellisuudessa ole vaikutusta toisiinsa ja näin tehty johtopäätös ei ole rationaalinen. 

Vahvistuksen osalta ajattelu vinoutuu hakemalla vahvistusta ihmisen ajatukselle asiasta 

lähteistä, jotka tukevat alkuperäistä ajatusta, mutta poissulkien ajatukseen liittyvät eriävät 

tekijät. Karlsson, Loewenstein ja Seppi (2009) kutsuvatkin vahvistusheuristiikkaan liittyvää 

vinoumaa strutsi-efektiksi, joka on saanut nimensä myytistä, jossa strutsi hautaisi päänsä 

hiekkaan turvaan ulkomaailmalta. 

Hyväntekeväisyyteen lahjoittaminenkin voi olla, joko systeemi 1 tai systeemi 2 tyyppisen 

ajattelun luoma päätös. Karlan ym. (2019.) mukaan merkittävä määrä hyväntekeväisyys 

lahjoituksista tapahtuu impulsiivisena (systeemi 1) anteliaisuuden reaktiona. Antaminen 

tällaisissa olosuhteissa tuottaa nopean ja helpon emotionaalisen mielihyvän tunteen. 

Samanaikaisesti toisaalta monet ihmiset kertovat, etteivät he halua olla impulsiivisia 
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lahjoittajia vaan he haluavat ajatella ensin rahankäyttöään, ennen kuin antavat sitä pois eli 

käyttää pidempää harkintaa (systeemi 2). Monille esimerkiksi voittoa tavoittelemattomuus on 

yksi tärkeimmistä kriteereistä lahjoitukselle. Samaisen tutkimuksen mukaan kuitenkin vain 

harva oikeasti tekee etukäteen tutkimuksia, täyttääkö lahjoittava kohde vaaditut kriteerit. 

Sosiaaliseen ihmiskäyttäytymiseen liittyvä yhteistyö tapahtuu yleensä helpommin kuitenkin, 

kun päätös täytyy tehdä nopeasti, impulsiivisesti. Harkitussa päätöksessä esiin nousee oman 

edun ajattelu vahvemmin vaikuttamaan päätökseen. (Rand, Greene & Nowak 2012.) Tällöin 

päätökseen vaikuttaa esimerkiksi odotukset vastavuoroisuudesta. (Pessi & Saari 2008, 94) 

Harkinnalliset päätökset jäävät herkästi toteuttamatta esimerkiksi taipumuksesta vitkasteluun 

johtuen. Tällöin toteuttamiseen täytyy myös tuupata eri tavalla. (Karlan ym. 2019.) 

Asiantuntijuuden lahjoittamista voidaan ajatella olevan juuri tällaista harkinnallista 

päätöksentekoa, joten on syytä perehtyä kuinka tällaista ajattelua, voidaan tuupata ja miten 

sosiaalista ihmiskäyttäytymistä voidaan hyödyntää suostutellessa toimimaan. 

3.1 Hyvä aikomus teoiksi tuuppaamalla 

Ihmiset epäonnistuvat toteuttamaan suurimman osan aikomistaan asioista. Hyvä aikomus 

johtaa siten huonoon lopputulokseen. Yksi tyypillinen esimerkki on, kun ihmiset usein aikovat 

kuntoilla ja syödä terveellisesti, mutta lopulta eivät toteuta tätä aikomustaan ja seurauksena 

on huono terveys ja kasvavat terveydenhoitokulut. Muita tyypillisiä esimerkkejä ovat aikomus 

opiskella riittävästi-heikko oppiminen tai äänestäminen-äänestämättä jättäminen. (Rogers 

ym. 2015.) Tämä välimatka aikomuksen ja toteutuksen välillä on se, mitä tarkoitetaan 

puhuttaessa aikomuksen ja toteutuksen välisestä kuilusta (intention-action gap). 

Tätä kuilua ihmisen aikomuksen ja todellisen käyttäytymisen välillä voidaan kaventaa 

tuuppaamalla (nudging). Thaler & Sunstein (2008, 6.) määrittelevät tuuppauksen ihmisen 

käyttäytymisen ohjaamista toivottuun suuntaan ilman, että kielletään muita vaihtoehtoja tai 

olennaisesti muutetaan taloudellisia kannusteita. Muutokseen ohjaavan toimenpiteen täytyy 

olla helppo ja halpa ohittaa, niin halutessaan, jotta sitä voidaan kutsua tuuppaukseksi. Se 

perustuu ajatukseen, joka on lähtöisin Kahnemanin (2011) ajattelun kahdesta systeemistä ja 

siihen liittyviin ajatuksen vinoumiin ja systemaattisiin virheisiin. Thaler (2016, 312) avaa 

ajatusta seuraavasti: ihmiset tekevät ennustettavia virheitä, jos pystymme ennakoimaan 

nämä virheet voimme kehitellä linjauksia, jotka auttavat vähentämään virheiden määrää. 

Yksi suurimmista tällaisesta virheistä, jotka vaikuttavat erityisesti siihen, ettei aikomuksesta 

tehdä hyvää koskaan realisoidu konkreettiseksi tekemiseksi, on taipumus viivyttelyyn.  

Vahvasti tähän taipumukseen vaikuttava ajattelun vinouma on status quo-vinouma. Lyhyesti 

se on määriteltävissä ihmisen epärationaaliseen haluun pitää kiinni nykytilanteesta eli status-

quo:sta, vaikka muutoksen teko tilanteeseen hyödyttäisi olennaisesti häntä itseään. 

(Bazerman & Moore 2017, 168-169; Thaler & Sunstein 2008, 34-35) Thaler ja Sunstein (2008, 
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35.) kuvaavat vinoumaa osuvasti ”ihan sama”-heuristiikaksi, mistä tyyppiesimerkki on 

kestotilauksen tekeminen ilman välitöntä maksua, joka jatkuu määräajan jälkeen 

automaattisesti normaalihintaisena, ellei tilausta peruta ennen määräajan umpeutumista. 

Hyvin helposti tuo peruminen jää tekemättä, koska asia jää vähälle huomiolle ja ihminen 

huomaakin ajatelleensa ”ihan sama”-tyylisesti. Kyseistä vinoumaa vahvistaa usein myös 

ihmisen taipumus kaihtaa tappioita (loss aversion), sekä hyperbolinen diskonttaus (hyperbolic 

discounting) eli aikaepäjohdonmukaisuus, mistä tarkemmin suostuttelun työkaluissa 

sitouttamisen yhteydessä. 

Tuuppaamista eli ihmisen käyttäytymisen ohjaamista toivottuun suuntaan voidaan herkästi 

nähdä manipulointina, mitä se varmaan olisikin, jos tarkoitusperänä on saada hyöty vain 

tuuppaajalle. Tästä syystä tuuppauksen yhteydessä tulee nostaa libertaarinen paternalismi 

(libertarian paternalism). Libertaarius tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että ihmisellä tulee 

olla ja säilyttää valinnanvapaus ja mahdollisuus jättäytyä pois ei-halutuista järjestelyistä, jos 

niin haluaa. Paternalismi puolestaan tarkoittaa vilpitöntä pyrkimystä vaikuttaa tuupattavaan 

henkilöön positiivisesti tehdäkseen hänen elämästään laadukkaampaa. Käytännössä tarkoitus 

on auttaa ihmiset pois huonoista valinnoista, joita he eivät tekisi, mikäli he käyttäisivät 

heidän täyden huomionsa ja heillä olisi kaikki tarvittava tieto, rajoittamattomat kognitiiviset 

kyvyt ja täysi itsekontrolli – näin kuitenkaan ei ole. (Thaler & Sunstein 2008, 4-6.) Bazermanin 

ja Mooren (2017, 106-107) mukaan ihmisellä onkin kaksi minää: ”pitäisi” ja ”haluava” minä, 

joista yleensä ”pitäisi” on järkevämpi, mutta ”haluava” vie silti usein voiton. 

Hyväntekeväisyyteen osallistuminen on usein tällainen valinta, minkä ihminen haluaa tehdä, 

mutta jää helposti aikomukseksi. Siihen liittyvää lahjoittamista on tutkittu ja toteutettu 

päätöksenteon ilmiöitä hyödyntäen tuuppaamalla. Behavioural Insights Team (BIT) on 

hyödyntänyt EAST-mallia eli Easy (helppo), Attractive (houkutteleva), Social (sosiaalinen) ja 

Timing (ajoitettu) kokeiluissaan edistää lahjoittamista onnistuneesti. Helppoutta edistäviä 

tekijöitä ovat esimerkiksi automaattiset valinnat tai vähintään pakottavat valinnat. 

Houkuttelevuutta edistävät yksilölliset tai henkilökohtaiset viestit, palkitseminen toivotusta 

käyttäytymisestä ja vastavuoroisuuden vahvistaminen pienillä lahjoilla. Sosiaalisuuden osalta 

tehokkaita keinoja ovat tunnettujen henkilöiden hyödyntäminen vahvojen sosiaalisten 

signaalien lähettämiseen, samaistuttavuus efektin hyödyntämistä tuomalla tehdyn näkyvyyttä 

tietyssä sosiaaliryhmässä tai vahvistamalla ryhmänormeja, joihin tulevat lahjoittajat 

”ankkuroivat” omat lahjoituksensa. Ajoituksen oikea aikaisuuteen voi vaikuttaa 

varmistamalla, että hyväntekeväisyys vetoomus toteutetaan hetkenä, kun se on tehokkainta. 

On hyvä myös ymmärtää ihmisten olevan halukkaampia sitoutumaan tulevaisuudessa, 

isommalla panostuksella, kuin nykyhetkessä. (BIT 2013.) 

Rogers ym. (2015) ovat osoittaneet tehokkaaksi tavaksi pienentää aikomus-tekeminen kuilua 

kehottamalla ihmisiä tekemään konkreettisia suunnitelmia, milloin ja miten he tekisivät 
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toivotun asian. Suunnittelun kehotus ei ole kuitenkaan kaikkia tapauksia korjaava ihmelääke, 

mutta sillä on erityistä tehoa tietyissä eri tilanteissa, jotka on kuvattu taulukkomuotoon 

(taulukko 3). 

Milloin suunnittelukehotteet ovat 

toimivimmillaan. 

Miksi kehotteet vaikuttavat toimivan. 

Ihmisillä on jo valmiiksi vahva aikomus toimia. Ihmiset voivat olla motivoituneempia tekemään 

tarkempia suunnitelmia, kun heillä on voimakkaat 

aikomukset. 

Henkilökohtaiset arvot motivoivat aikomuksia, eikä 

niinkään muualta tuleva paine. 

Ihmiset voivat olla motivoituneempia tekemään 

tarkempia suunnitelmia, kun he luonnollisesti sisäisesti 

investoivat aikomuksiinsa. 

Kun muutama este on tiellä. Ilman esteitä, tavoitteiden saavuttaminen ei vaadi 

vaivaa tai huomiota: siksi suunnittelulla on vähäinen 

merkitys. 

Ihminen ei vielä ole tehnyt suunnitelmia. On turhaa kehottaa tekemään uudelleen suunnitelmia, 

jos ihminen on jo tehnyt ne aiemmin. 

Ihmisellä on korkea unohtamisen riski. Hajamieliset ihmiset tarvitsevat eniten työkaluja, 

joiden avulla aikeista tulisi tekoja. 

Suoritettavalle teolle on rajallinen aika. Kehotus suunnitella vähentää unohtamista ja 

unohtamisesta seuraamus on suurempi, kun 

mahdollisuuden aikaikkuna on rajallinen. 

Suunnittelu vaatii yksityiskohtaista ajattelua miten 

tietyt esteet ovat voitettavissa. 

Kehotukset auttavat ihmisiä luomaan yksityiskohtaisia 

strategioita, joita he tarvitsevat onnistuakseen 

suoriutumaan, kun he kohtaavat haastavia esteitä. 

Toteuttaminen tulee tehdä tarkkana ajankohtana 

tulevaisuudessa. 

Kehotteet vahvistavat mentaalista linkkiä tietyn 

ajankohdan ja vaaditun tekemisen välillä. Sen vuoksi 

ihmiset muistavat todennäköisemmin aikomuksensa 

kriittisinä ajankohtina. 

Ihmisiä kehotetaan erittäin tarkasti toimeenpanon 

yksityiskohdista. 

Ajattelemalla läpi tarkat yksityiskohdat, miten aikomus 

voisi olla toteutettavissa, toimii tässä kontekstissa 

muistutuksena henkilön aikomuksista. 

Ihminen sanoo suunnitelmat ääneen julkisesti. Jakamalla suunnitelmat luo vastuullisuutta muihin, joka 

tekee suunnitelman läpiviennistä todennäköisempää. 

Ihmisellä on yksittäinen tavoite, eikä useita eri 

tavoitteita. 

Kehotteet useisiin aikomuksiin lannistaa ihmisiä 

nostamalla esiin, kuinka hankalaa onkaan onnistuneesti 

suorittaa jokainen aikomus. 
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Aikomus ei vaadi opportunistisia toimia ei-

odotettavina aikoina. 

Tekemällä tarkat suunnitelmat voivat tehdä ihmisestä 

joustamattoman ja ei ole taipuvainen toimimaan 

suunnittelemattomina ajankohtina. 

Aikomukset voidaan saavuttaa kaikki kerralla, tosin 

kuin ne vaatisivat useita eri vaiheita. 

Aikomukset, jotka voidaan saavuttaa kerrallaan, 

karkaavat epätodennäköisemmin sivuraiteille esteiden 

vuoksi, mitä ihminen ei pysty kontrolloimaan 

Taulukko 3: Milloin ja miksi suunnittelukehotteet toimivat parhaiten (Rogers ym. 2015) 

Suunnittelukehotus-tuuppaus kuvastaa hyvin, miten tuuppauksen vaikutukseen vaikuttaa eri 

olosuhteet. Näin ollen yksi tapa, joka toimii yhdessä tapauksessa ei välttämättä toimi toisessa 

tapauksessa. Samalla se on hyvin tyypillinen esimerkki, kuinka aikomus-tekeminen kuilua on 

saatu kavennettua tuuppaamalla.  

3.2 Suostuttelun työkalut ja päätöksenteon ilmiöt 

Edellä esitelty BIT:in kokeilut pitivät sisällään useampia ilmiöitä, joilla vaikutetaan 

päätökseen tehdä hyväntekeväisyyttä. Aiemmin hyväntekeväisyydessä ja vapaaehtoistyössä 

esillä olleet vastavuoroisuus ja sosiaalisuus olivat varsinkin hyvin esillä. Cialdini (2011) on 

esittänyt kuusi työkalua (taulukko 4), jotka ovat vastavuoroisuus (reciprocity), sitoutuminen 

ja johdonmukaisuus, sosiaalinen todiste (social proof, social norms), auktoriteetti ja 

asiantuntemus, pitäminen (liking), sekä niukkuus (scarcity). Suostuttelun työkalun ohella 

käytetään myös termiä vaikutusvallan aseet, jolloin viitataan esimerkiksi myyntitulojen 

maksimoimiseen, mutta tuuppauksen libertaarisen paternalismin hengessä ei aseista 

puhuminen sovellu parhaiten kontekstiin, jolloin käytetään terminä työkaluja. Nämä työkalut 

itsessään pitävät sisällään useita päätöksenteon ilmiöitä ja vinoumia, joita avataan 

seuraavaksi. Huomionarvoista on, että työkalut todennäköisesti sisältävät enemmänkin 

erilaisia ilmiöitä, riippuen kontekstista eli nyt tehty listaus ei varmastikaan ole kaiken 

kattava. Taulukkoon kirjatut päätöksenteon ilmiöihin liittyvät heuristiikat, vaikutukset ja 

vinoumat ovat tämän opinnäytetyön kirjoittajan omia havaintoja. 

Taulukko 4: Suostuttelun työkalut (mukaillen Cialdini 2011) 

Työkalu Kuvaus Päätöksenteon ilmiöt 

Vastavuoroisuus Ihmiset kokevat voimakasta 

velvollisuuden tunnetta tehdä 

vastapalvelus, kun heille on 

tehty palvelus  

Edustavuusheuristiikka 

Saavutettavuusheuristiikka 

Ankkurointi 
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Sitoutuminen ja 

johdonmukaisuus 

Ihmiset kokevat painetta 

toimia johdonmukaisesti sen 

mukaan, mitä he ovat 

tehneet tai sanoneet 

aiemmin 

”Pelkkä tiedustelu” efekti 

Hyperbolinen diskonttaus 

Nykyhetki vinouma 

Kehystysvaikutus 

Sosiaalinen vaikutus Ihmiset usein hakevat 

kanssaihmisten käytöksestä 

suuntaa omille valinnoilleen  

Ankkurointi 

Laumakäyttäytyminen 

Pitäminen Ihmiset sanovat mieluummin 

kyllä kuin ei pitämilleen 

henkilöille 

Edustavuusheuristiikka 

Sädekehävaikutus 

Yhdistämisharha 

Auktoriteetti ja 

asiantuntemus 

Ihmiset ovat helpommin 

suostuteltavissa, jos asian 

pyytäjä näyttäytyy olevan 

aito auktoriteetti tai 

viranomaistaho 

Edustavuusheuristiikka 

Yhdistämisharha 

Niukkuus Ihmiset tyypillisesti 

yliarvostavat asioita, jotka 

ovat harvinaisia, rajallisesti 

saatavilla tai hankalaa 

hankkia 

Tappion kaihtaminen 

Tunnepäätökset (esim. 

katumuksen välttely) 

Jälkiviisausvinouma 

3.2.1 Vastavuoroisuus 

Vastavuoroisuussäännön mukaan ihmisillä on taipumusta pakonomaiseen tunteeseen maksaa 

takaisin se, mitä toinen henkilö on antanut aiemmin. Tämä pakon tunne on niin vahvasti 

vallalla ihmisen kulttuurissa, ettei ole löydetty ihmisyhteisöä, jossa vastavuoroisuutta ei 

esiintyisi. Se vaikuttaa olevan vallalla jokaisessa yhteisössä ja se kattaa kaikenlaiset 

vaihtokaupat. Vastavuoroisuuteen perustuva velvollisuusjärjestelmä on ainutlaatuinen 

ihmiskulttuurin ominaisuus. Tämä järjestelmä on mahdollistanut sen, että yksilö pystyi 

antamaan mitä tahansa resurssia ilman, että luopui siitä pysyvästi. (Cialdini 2011, 17-18.) 

Vastavuoroisuuden sääntö on niin voimakas, että se peittää alleen muun muassa pitämisen 

työkalun, joka esitellään myöhemmin. Käytännössä velan tunne saa ihmiset tekemään 
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vastapalveluksen huolimatta siitä pitääkö varsinaisesti palveluksen pyytäjästä tai ei. Cialdini 

(2011, 21-28.) käyttää esimerkkinä krishnoja, kuinka he hankkivat lahjoituksia toiminnalleen 

antaen itse ensin lahjaksi kukan, eivätkä suostu ottamaan sitä enää takaisin, koska kyseessä 

on lahja, mutta vastavuoroisesti pyytävät lahjoitusta omalle asialleen. Muita esimerkkejä on 

löydettävissä politiikasta lahjan antamista äänien hankkimiseksi tai kaupankäynnin ilmaisten 

näytteiden kautta. Vastavuoroisuuden sääntöä on pyritty hyödyntämään hyväntekeväisyyden 

lahjoituksen keruussakin onnistuneesti etenkin kirjekampanjoissa. (Cialdini 2011, 29) 

Lahjoituksia hankkiessa etukäteislahjan antamisen hyödyllisyys vastavuoroisuus säännön 

muodostamiseksi riippuu kuitenkin lahjoituskampanjan tarkoituksesta. Yin, Li ja Singh (2020) 

ovat osoittaneet lahjoituksen tehon riippuvan siitä, onko tarkoitus laajentaa tietoisuutta 

hyväntekeväisyyskohteesta, laajentaa lahjoittajajoukkoa, maksimoida yhden lahjoittajan 

lahjoitusosuus, maksimoida kokonaislahjoitusmäärä vai minimoida kampanjasta koituvat 

tappiot tai saavuttaa paras sijoitetun pääoman (etukäteislahjaan käytetty raha) tuottoaste. 

Sosiaaliset tekijät, kuten vastavuoroisuus prososiaalisena ilmiönä, ovat kuitenkin kompleksisia 

kokonaisuuksia, missä ihmisillä on saavutetut maineet, joista he välittävät. Tähän maineeseen 

suhteutetaan heidän odottama vastapuolen toimenpiteistä suhteessa hänen maineeseensa. 

Yleensä tämä johtaa siihen, että kertaluonteisessa tilanteessa ihminen toimii yhteistyössä 

toisen henkilön kanssa, koska odotusarvoisesti oletetaan hänenkin toimivan samoin. Tätä 

ilmiötä on todennettu peliteoriassa käytetyn ”vangin dilemma” pelin kautta. (Field 2004, 

121.) 

Vangin dilemma on klassinen päätös ongelma, jossa kahden pelaajan täytyy samanaikaisesti 

valita käyttäytyäkö yhteistyössä toisen pelaajan kanssa vai käyttäytyä täysin itsekkäästi. 

(Moisan, ten Brincke, Murphy & Gonzalez 2018) Kertaluonteisessa pelissä on neljä mahdollista 

profiilia: yhteistyö-yhteistyö, yhteistyö-itsekkyys, itsekkyys-yhteistyö ja itsekkyys-itsekkyys. 

Yhteistyö ja itsekkyys ovat suhteessa toiseen pelaajaan. (Field 2004, 2) Perinteinen 

taustatarina on, että kahdelle vangille tehdään tarjous: Jos tunnustat ja toinen vanki ei 

tunnusta, pääset vapaaksi (itsekkyys-yhteistyö), jos toinen vanki tunnustaa ja sinä et, saat 

maksimi rangaistuksen (yhteistyö-itsekkyys), jos kumpikin tunnustaa, molemmat tuomitaan, 

kuitenkin välttäen maksimirangaistuksen (itsekkyys-itsekkyys) ja jos kumpikaan ei tunnusta, 

molemmat saavat minimirangaistuksen (yhteistyö-yhteistyö). (Binmore 2007, 17-18.) 

Kertaluonteisena yleisin ratkaisu on siis Fieldin (2004, 121) mukaan vankien keskinäinen 

yhteistyö eli molemmat olettavat, ettei toinenkaan tunnusta ja käyttäytyy siten 

vastavuoroisesti samalla tavalla. Monimutkaisemmaksi tilanne muuttuu, kun peliä pelataan 

useampia kertoja ja muokkaamalla palkintoja ja rangaistuksia, jolloin tulokset vaihtelevat. 

Moisan ym. (2018.) mukaan yksilölliset persoonan piirteet, kuten rehellisyys, nöyryys ja 

myötämielisyys, vaikuttavat mahdollisesti jossain määrin prososiaalisen käyttäytymiseen. 

Kyseiset piirteet näyttelevät suurta roolia ihmisen taipumuksessa yleisesti käyttäytyä reilusti 
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ja/tai anteeksiantavasti. Prososiaalisia luonteenpiirteitä omaavat eivät kuitenkaan tee 

yhteistyötä naiivisti, vaan yhtä lailla vastavuoroisuus näkyy myös negatiivisesti tilanteissa, kun 

heitä koetaan hyväksikäytettävän. Mengelin (2018.) mukaan sukupuolella ei keskimäärin ole 

vastavuoroisen prososiaalisen käyttäytymisen suhteen merkitystä. Sukupuolten välille syntyy 

kuitenkin eroa, kun riskin suuruutta muutetaan. Naiset ovat miehiä yhteistyökykyisempiä 

silloin, kun riskit ovat matalat, mutta vähemmän yhteistyökykyisiä, kun riskit ovat 

suuremmat. Vastavuoroisuuden periaatteen ilmentyessä vahvasti hyväntekeväisyydessä ja 

vapaaehtoistyössä, voidaan ajatella sen kiinnostavan erityisesti tietynlaisia prososiaalisia 

persoonapiirteitä omaavia, riippumatta sukupuolesta, ellei toiminta edellytä poikkeuksellisen 

suurta tai pientä riskinottoa.  

Vastavuoroisuutta voidaan ajatella tarkemmin myös päätöstenteon ilmiöiden kautta. Tässä 

yhteydessä se keskittyy siihen muodostuvatko ihmisen uskomukset tai olettamukset 

rationaalisesti – parhailla saatavilla olevilla loogisilla tai tilastollisilla algoritmeilla. Tähän 

rationaalisuuteen vaikuttavat kuitenkin esiintyvyysheuristiikka, joka saa ihmiset olettamaan 

väärin, että ilmiön tiettyjen osien on oltava läsnä kokonaisuuksien ominaisuuksissa; saatavuus 

heuristiikka, jossa subjektiivinen tapahtuman todennäköisyys riippuu siitä, kuinka helposti ja 

eläväisesti asia voidaan visualisoida; sekä ankkurointi heuristiikka, missä subjektiivinen arvio 

lopputuloksesta ottaa vaikutteita asian lähtöpisteestä tai vallitsevasta nykytilanteesta. (Field 

2004, 265.) Käytännössä ihmisen ajatukseen tai olettamukseen toisen henkilön odotetusta 

vastavuoroisuus käyttäytymisestä perustuu aiempiin kokemuksiin ja siihen mitä vastapuoli 

edustaa hänen mielessään, kuinka eläväisesti hän muistuttaa aiempia kokemuksia, muokaten 

halua ryhtyä yhteistyöhön hänen ankkuroituessa näihin aiempiin kokemuksiin. 

Olennainen osa vastavuoroista käyttäytymistä on käsitys siitä, mikä on reilua. Usein reiluna 

koettuun toimintaan vastataan positiivisesti ja vastaavasti epäreiluun kohteluun 

negatiivisesti, kuten aiemmassa Moisan ym. (2018) tutkimuksessa. Bazermanin ja Mooren 

(2017, 142.) mukaan yksi syy miksi ihmisen pitäisi välittää mitä muut ajattelevat hänen 

tekojensa reiluudesta on se, että muut ihmiset rankaisevat häntä epäreilusta 

käyttäytymisestä. Altruistinen rankaiseminen eli mahdollisuus näpäyttää väärintekijää tuottaa 

tutkitusti positiivista tyydytystä aivoissa. Hyväntekeväisyydessä voidaankin todeta 

ajateltavan, että toisen auttaminen on reilua ja käyttäytymällä reilusti odotusarvoisesti 

auttajaakin kohdellaan vastavuoroisesti reilusti tulevaisuudessa. 

3.2.2 Sitoutuminen ja johdonmukaisuus 

Cialdinin mukaan (2011, 56-67.) ihmisillä on pakonomainen halu olla ja vaikuttaa olevan 

johdonmukaisia sen kanssa, mitä olemme aiemmin tehneet. Yksilön tehtyä valinnan tai 

päätöksen, kohtaa hän valtavaa henkilökohtaista ja ryhmäpainetta käyttäytyä 

johdonmukaisesti tämän sitoumuksen kanssa. Nämä paineet saavat tämän henkilön toimimaan 
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siten, mikä oikeuttaa aikaisemmat tehdyt päätökset, jonka seurauksena pään sisällä 

käynnistyy automaattinen johdonmukaisuus, joka toimii ikään kuin kilpenä rationaalista 

ajattelua vastaan. 

Vaikuttamisen näkökulmasta avainasemassa on sitoutuminen tai paremminkin sitouttaminen. 

Käytännössä jos henkilö saadaan sitoutettua eli tarkoittaa ottamaan position, vannomaan, 

lupaamaan, virittäytyy tämä henkilö automaattiselle ja arvaamattomalle 

johdonmukaisuudelle alun sitoumuksen kanssa. Kun positio on otettu, sen luontainen vaikutus 

on saada henkilö käyttäytymään sitkeästi tuon position kanssa johdonmukaisesti. Tavoitteena 

sitoutumisstrategioilla onkin saada henkilö, jota sitoutetaan, tekemään jotain tai ottamaan 

kantaan johonkin asiaan, mikä tuottaa johdonmukaisuuden paineen saaden henkilön 

myöntymään johonkin tämän paineen vuoksi. (Cialdini 2011, 67.) 

Sitoumuksen luomiseen on useita eri tapoja, suoraviivaisista hienovaraisiin keinoihin. Yksi 

tällainen keino on aikomuksen tiedustelu ennakkoon, joista Cialdini (2011, 67-68) käyttää 

esimerkkinä aikomusta osallistua hyväntekeväisyyteen tai äänestämiseen saaden siten 

enemmän osallistujia tai äänestäjiä. Päätöksenteon ilmiöissä tästä käytetään termiä ”mere-

measurement” efekti, jonka voisi vapaasti kääntää ”pelkkä-tiedustelu” efektiksi. Kysymällä 

ihmiseltä mitä hän aikoo tehdä, saadaan hänet todennäköisemmin käyttäytymään 

vastauksensa mukaisesti. Kyseessä on samalla yksi tuuppauskeino. (Thaler & Sunstein 2008, 

70.) 

Sitouttamiskeinojen ollessa erityylisiä, on myös merkitystä, kuinka asiat esitetään mihin 

ollaan henkilöä sitouttamassa ja millä ehdoin. Päätöksenteon ilmiöissä puhutaan 

kehystysvaikutuksesta (framing effect). Kahneman (2011, 91.) määrittelee 

kehystysvaikutuksen seuraavasti: eri tavat esittää sama informaatio usein saa aikaan erilaisia 

tunteita. Esimerkiksi potilaalle kerrottaessa, että hänellä on 90% mahdollisuus selvitä 

leikkauksen jälkeen hengissä on rauhoittavampi vaikutus, kuin kertoa, että potilaalla on 10% 

mahdollisuus kuolla. Todennäköisyydet ovat samat, mutta tunnevaikutukset eri. Yleisesti 

positiivisesti muotoillut ehdotukset saavat ihmisen helpommin suostumaan (sitoutumaan) kuin 

negatiivisesti muotoillut eli saatavien ja hyötyjen korostaminen. (Bazerman & Moore 2017, 

196; Thaler & Sunstein 2008, 36-37) Tunteista puhuttaessa, ei kuitenkaan voida todeta 

positiivisen muotoilun olevan aina paras lähestymistapa, vaan on konteksti riippuvainen. 

Hyväntekeväisyydessä esimerkiksi asiakokonaisuus ratkaisee. Sankaritarina tsunamista 

selviytyjän kautta positiivisesti muotoiltu viesti toimii paremmin lahjoittajien hankintaan, kun 

taas luvuilla ja tilastoilla auttamisen tärkeyttä korostaessa, negatiivinen muotoilu, jossa 

korostetaan mitä tapahtuu, mikäli apua ei saada, on tehokkaampi. (Das, Kerkhof & Kuiper 

2008)  
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Ajalla ja ajoituksella on merkityksensä ihmisen sitoutumishaluun, kuten aiemmin mainitussa 

Rogers ym. (2015) suunnittelukehotus tuuppauksessa kävi ilmi. Ihmisillä on taipumusta 

arvottaa nykyhetki arvokkaammaksi, kuin tulevaisuuden ajankohta. Kyseisestä päätöksenteon 

ilmiöstä käytetään termiä hyperbolinen diskonttaus. Ilmiön vuoksi ihminen tekee 

nykyhetkessä asioita, mitä hän siinä hetkessä haluaa, vaikka se olisi ristiriidassa sen kanssa, 

mitä tulevaisuudessa pitäisi tehdä. Sen vuoksi, koska tulevaisuuden tapahtumaa ei koeta 

nykyhetkessä yhtä arvokkaaksi. (Bazerman & Moore 2017, 108-109.) Milkman, Rogers ja 

Bazerman (2007) käyttävätkin tähän liittyvästä ajatusvinoumasta osuvasti nimitystä 

nykyhetkivinouma (present bias). Markkinoinnissa ja kaupankäynnissä ilmiön selvin 

hyödyntämismuoto on ”osta nyt, maksa myöhemmin” tarjoukset. Käytännössä ihmisen 

havainnointikyvyn kannalta, mitä välittömämpi palkinto tai hyöty, sen parempi ja mitä 

myöhempi siitä koituva maksu, sen parempi. (Barden & Sutherland 2013, 144-145.) 

Kyse on nykyhetken haluavan minän ja myöhemmän ajan pitäisi minän taistelusta. (Bazerman 

& Moore 2017, 106-107) Yleisin syy, miksi vapaaehtoistyötä ei tehty halusta huolimatta oli 

tutkimusten mukaan, ettei ole riittävästi aikaa. (Taloustutkimus 2018; Sipola 2019) 

Luonnollisesti kiireinen ihminen ei halua aiheuttaa itselleen lisää kiirettä, ainakaan 

nykyhetkeen. Hyperbolisen diskonttaus ilmiön ja nykyhetki vinouman mukaan tulevaisuuden 

ajankohta voisikin olla sopivampi hetki sitoutua hyvän tekemiseen eli haluavan minän on 

helpompi sitoutua nykyhetkessä tekemiseen, joka tapahtuu tulevaisuudessa, pitäisi minän 

tekemänä. Bazerman ja Moore (2017, 111) ehdottavatkin yhdeksi ratkaisuksi saada molemmat 

minät neuvottelemaan. Edellä mainitussa esimerkissä neuvottelutulos olisi, että välitön 

haluava minä suostuu sitoutumaan vapaaehtoistyöhön, kunhan siitä ei koidu välitöntä haittaa 

(ajankäyttöä). Pitäisi minä käyttää ”edullisempaa” tulevaisuuden aikaa itse halutun 

tekemisen toteuttamiseen, jolloin lopputuloksena ihminen pääsee toteuttamaan lopulta 

haluamansa. 

Huomionarvoista sitoutumisesta, yhdessä edellä esitettyyn johdonmukaisuusilmiöstä 

puhuttaessa, on tiedostaa ihmisen taipumus sitoutumisen eskaloitumiseen, joka voi johtaa 

hyvin ikäviinkin seurauksiin. (Cialdini 2011, 69-75; Bazerman & Moore 2017, 119-127) Oli se 

seuraus sitten manipulointi ihmisestä ”kansan palvelijoiksi”, prospekteista ”asiakkaiksi” tai 

vangeista ”yhteistyökumppaneiksi” (Cialdini 2011, 75) tai sitten Bazermanin ja Mooren (2017, 

119-120) arkisempi esimerkki virherekrytoinnista ja siitä väkisin kiinnipitämisestä, vaikka 

oikea ratkaisu olisi työntekijästä luopuminen. Sitouttamis-strategiota ei pitäisi käyttää aseena 

manipuloinnin välineenä, vaan ennemmin tuuppauksen työkaluna, jonka tarkoitus on 

helpottaa ihmistä tekemään hyvää (itselleen tai/ja muille) tai muuten parempia päätöksiä. 

Thaler & Sunstein 2008, 4-6.) 
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3.2.3 Sosiaalinen vaikutus ja laumakäyttäytyminen 

Ihmisillä on taipumusta pitää tekoa enemmän sopivana, kun muut tekevät niin. Tähän ilmiöön 

liittyvästä suostuttelun työkalusta käytetään nimitystä sosiaalisen todisteen periaate. Tämän 

periaatteen mukaan yksi keino auttamaan ihmistä tietämään, mikä on korrektia, on selvittää, 

mikä on muiden ihmisten mielestä korrektia. Yksinkertaisuudessaan pidämme käytöstä 

enemmän korrektina, kun näemme muiden käyttäytyvän tilanteessa samoin. Sosiaaliseen 

todisteeseen vastataan usein myös ajattelematta ja reaktiomaisesti, vaikkapa myötä 

nauramalla ymmärtämättä edes mille nauramme (esim. purkitettu nauru). Sosiaalisen 

todisteen periaatetta on käytetty monessa muussakin, joista tuotteiden markkinointi lienee 

tutuin, korostamalla kuinka suosittuja ne ovat muiden keskuudessa. (Cialdini 2011, 117-119.) 

Ihmisen käyttäytyessä reaktiomaisesti käyttää hän tällöin usein tilanteissa Kahnemanin (2011) 

systeemi 1 ajattelun avulla, hyödyntäen sen oikoteitä. Tällöin ihmiset altistuvat kyseisen 

ajattelun vinoumille, mutta onneksi myös he ovat tuupattavissa oikeaan suuntaan. 

Sosiaalisen todisteen periaate vaikuttaisi toimivan parhaiten, kun se esittää mahdollisimman 

monen käytöstä. Tällä tavoin on kyetty myös ehkäisemään lapsien syrjäytyvää käyttäytymistä. 

Yksinkertaisuudessaan oli riittävää näyttää syrjäytyvälle lapselle filmi, missä yksinäinen lapsi 

seuraa muiden lasten sosiaalista aktiviteettia ja sitten ottaen itse osaa tähän aktiviteettiin 

kaikkien suureksi riemuksi. Filmin nähtyään syrjäytyneet lapset ryhtyivät välittömästi 

vuorovaikutukseen toisten lasten kanssa, kun taas lapset, jotka eivät filmiä olleet nähneet 

olivat yhä syrjäytyneitä. (Cialdini 2011, 120.) 

Ihminen on laumaeläin, jonka tekemistä motivoi muun lauman käyttäytyminen (Martela 2016, 

42) ja hyväksytyn käyttäytymisen signaaliksi haetaan sosiaalisia todisteita. Päätöksenteon 

ilmiöissä sen mukaista käyttäytymistä kutsutaan laumakäyttäytymiseksi. (Thaler & Sunstein 

2008, 53-71) Sosiaalinen vaikutuksella on kaksi peruskategoriaa, joista ensimmäinen liittyy 

informaatioon. Jos moni ihminen tekee tai ajattelee jotakin heidän ajatuksensa ja 

tekemisensä välittävät informaatiota, mitä voisi olla kannattavaa tehdä tai ajatella. Toinen 

kategoria lisää mukaan ryhmäpaineen. Jos ihminen välittää, mitä toiset ajattelevat hänestä, 

niin tällöin hän on taipuvainen kulkemaan joukon jatkeena välttääkseen saamasta ryhmältä 

rangaistusta tai mielistellä saadakseen positiivista palautetta ryhmältä. Ihminen on siten 

helposti tuupattavissa muiden ihmisten käyttäytymisellä, koska tykkäämme mukautua. 

(Thaler & Sunstein 2008, 54-55.) 

Ihminen hakee vahvistusta oikealle käyttäytymismallille ankkuroitumalla muiden ihmisten 

käyttäytymiseen. Ankkuroituminen liittyy päätöksenteon ilmiöistä vahvistusheuristiikkaan. 

(Bazerman & Moore 2017, 58) Thalerin ja Sunsteinin (2008, 23) mukaan ankkuroituminen 

tarkoittaa, kun ihminen kiinnittää arvioonsa mukaan jonkin itse asiasta riippumattomaan 

tekijään ja antaa sen vääristää lopullista arviotaan vääristäen mahdollisesti näen lopullista 
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päätöstä. Esimerkissä mainitussa tilanteessa ankkurina toimii toisen ihmisen käyttäytyminen, 

vaikka yksilö ei edes tiedä, onko toisen ihmisen käyttäytyminen oikein tai väärin. 

Ankkurointia voidaan näin käyttää tuuppauksena saamaan ihminen käyttäytymään toivotulla 

tavalla. Fraserin, Hiten ja Sauerin (1988) tutkimuksessa kyettiin saamaan suurempia 

lahjoitussummia asettamalla suhteellisen korkea, mutta uskottava ankkuripiste, johon 

lahjoittaja ankkuroituu. Asia kuitenkaan ei ole näin yksiselitteinen, sillä huonosti asetettu 

ankkuri voi myös vaikuttaa negatiivisesti lahjoittamiskäyttäytymiseen. Asetetut ankkurit kyllä 

lähtökohtaisesti nostavat lahjoitussummaa, mutta liian korkeaksi asetettu summa alentaa 

lahjoittajien määrää, jolloin kokonaislahjoitusmäärä pienenee. Fokuksen tulisikin olla 

lisätutkimusten kautta löytää optimaalinen ankkuri, jotta lopputuloskin olisi ideaali. 

(Prokopec & De Bruyn 2010) Tästä huolimatta molemmissa tutkimuksissa ihmisten 

lahjoituskäyttäytyminen ankkuroitui summaan, joka ei oikeastaan perustunut mihinkään. 

3.2.4 Pitäminen 

Lähtökohtaisesti ihmiset haluavat sanoa kyllä tuntemiemme ja pitämiemme henkilöiden 

pyyntöihin. Tuntemattomat osapuolet voivat hyödyntää tätä ilmiötä valjastamalla tutut ja 

pidetyt henkilöt heidän asialleen, mistä malliesimerkki on Tupperware-kutsut, joissa 

järjestävä taho pitää kutsut omassa kodissaan omille ystävilleen ja tutuille. Tuotteiden 

myynti on huomattavasti suurempaa, tehden huomattavan tuoton kasvottomalle ja 

henkilökohtaisesti tuntemattomalle yritykselle, kun pidetylle ja tutulle ”myyjälle” on todella 

hankalaa sanoa ei. Tästä on kyse, kun puhutaan pitämisestä suostuttelun työkaluna. (Cialdini 

2011, 168-170.) 

Pitämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat fyysinen vetovoima, samankaltaisuus tai 

samaistuttavuus, kohteliaisuudet, yhteydenpito ja yhteistyö, sekä ehdollistaminen ja 

mielleyhtymät. Fyysisellä vetovoimalla on yleisesti tunnustettu etu sosiaalisessa 

kanssakäymisessä, vaikkakin sitä on saatettu pahasti aliarvioida sen edun koon ja 

ulottuvuuden osalta. Viehättävillä ihmisillä vaikuttaisi olevan toisen ihmisen automaattisen 

ajattelun (systeemi 1) laukaiseva vaikutus. (Cialdini 2011, 172.) Tästä käytetään termiä 

sädekehävaikutus (halo effect). Sädekehävaikutus ilmaantuu, kun henkilön yksi positiivinen 

ominaisuus dominoi sitä, miten henkilö nähdään toisten silmissä. Kahneman (2011, 65) 

määrittelee sädekehävaikutuksen olevan ihmisen taipumusta pitää tai olla pitämättä kaikesta 

henkilössä, mukaan lukien asioista, joita ei ole havainnoinut kyseisessä henkilössä. 

Hyvännäköisiin ihmisiin liitetään automaattisesti positiivisia ominaisuuksia kuten kyvykkyys, 

ystävällisyys, rehellisyys ja älykkyys. Tämän vuoksi heistä pidetään enemmän, he ovat 

parempia suostuttelijoita, he saavat useimmin apua ja heidät nähdään ominaisuuksiltaan 

parempina ja älyllisesti lahjakkaampina. (Cialdini 2011, 172-173.) Tämä siitäkin huolimatta, 

vaikkei kyseinen ihminen ole tehnyt mitään, mikä osoittaisi hänellä olevan kyseisiä 
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ominaisuuksia, vaan hän vain miellyttää silmää. Päätöksenteon ilmiöissä kyse on esiintyvyys 

(representativeness) heuristiikkaan liittyvä yhdistämisharha (conjunction fallacy) eli tietyn tai 

tiettyjen ihmiseen liittyvien piirteiden vuoksi, häneen yhdistetään muitakin ominaisuuksia, 

vaikkei niistä ole todisteita. (Bazerman & Moore 2017, 45-46; Thaler & Sunstein 2008, 26-31.) 

Yksi vaikutusvaltaisimmista pitämisen tekijöistä on samankaltaisuus. Pidämme ihmisistä, jotka 

ovat samankaltaisia, kuin me, riippumatta siitä liittyykö se sitten mielipiteeseen, 

henkilökohtaiseen ominaisuuteen, taustaan tai elämäntapaan. (Cialdini 2011, 174-175.) 

Pitäminen-samankaltaisuus vaikutus on luotettava, ennustettava ja voimakas ilmiö. 

Toistuvasti ihmiset havaitsevat samankaltaisuuksia pitämistään henkilöistä, kuin ei-

pidettävistä ihmisisistä. (Collisson & Howell 2014.) Kohteliaisuudet ovat toinen oiva tapa 

saada ihminen pitämään itsestään ja ihminen onkin altis imartelulle, siitäkin huolimatta, 

vaikka hän tiedostaisi imartelijan tarkoituksen saada hyötyä hänestä pitämisestään. (Cialdini 

2011, 176-177.) On olemassa vahvoja todisteita siitä, että ihmiset ovat hyvin 

vastaanottavaisia erilaisille pyynnöille välittömästi sen jälkeen, kun heitä on kehuttu. (Martin 

2008) 

Suurimman osan aikaa ihminen pitää asioista, jotka ovat hänelle tuttuja ja tämä näkyy 

päätöksissä esimerkiksi poliitikon äänestämisessä. Toinen henkilö tulee tutuksi, kun häneen 

on jollain tapaa yhteydessä eli tietty kontakti. Näin olisi luontevaa, että tätä tuttuutta 

edistettäisiin lisäämällä kontaktimääriä, mutta asia ei ole niin yksinkertainen, sillä toistuva 

kontakti etenkin epämiellyttävissä olosuhteissa, vähentää pitämistä, aiheuttaen 

turhautuneisuutta, ristiriitaa tai keskinäistä kilpailua. Yksi ratkaisu on lisätä näihin 

kontakteihin yhteinen tavoite eli kontaktien kiinnittäminen yhteistyöhön. Yhteisen tavoitteen 

eteen tehdessä yhteistyötä lisää se pitämisen tunnetta henkilöön, jonka kanssa yhteistyötä 

tehdään. (Cialdini 2011, 183.)  

Mielleyhtymät joko huonoihin tai hyviin asioihin vaikuttaa siihen, miten ihmiset suhtautuvat 

toisiin ihmisiin. Tarkoittaen, että hyvin herkästi esimerkiksi huonon uutisen tuoja linkitetään 

itse huonoon uutiseen, vaikka hän toimisi pelkästään viestintuojana ilman, että hän itse on 

vaikuttanut huonoon uutiseen. Sama periaate toimii myös toisinpäin hyvän uutisen kanssa. 

Mielleyhtymät voivat muodostua myös henkilöistä, joiden kanssa ihminen viettää aikaa eli jos 

esimerkiksi henkilöt tekevät pahaa, mielletään heidän kanssaan aikaa viettänyt myös 

pahantekijäksi, vaikkei olisi itse pahantekijänä osallistunut. Suostuttelun näkökulmasta 

pyritään luomaan luonnollisesti positiivinen mielleyhtymä esimerkiksi mainoksissa käytettävät 

hyvännäköiset henkilöt (fyysinen vetovoima) tai julkisuuden henkilöt. Yhteyden ei tarvitse 

edes olla looginen, kunhan se on positiivinen, saa se aikaiseksi automaattisen reaktion pitää 

mainostetusta asiasta. (Cialdini 2011, 190-194.) Vaikuttajana toimii jälleen aiemmin esitelty 

yhdistämisharha, (Bazerman & Moore 2017, 45-46; Thaler & Sunstein 2008, 26-31) sillä 
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todellisuudessa ei esimerkiksi tällä julkisuuden henkilöllä ole mitään tekemistä mainostetun 

tuotteen kanssa. 

3.2.5 Auktoriteetti ja asiantuntemus 

Auktoriteetin tai vahvan asiantuntijan käskyt saavat ihmiset tekemään tekoja, joita he eivät 

tekisi, jos pelkästään luottaisivat omaan harkintaan. Cialdini (2011, 209-217.) kuvailee 

esimerkkinä tästä kuuluisaa Milgramin koetta, jossa tutkittavat olivat valmiita tuottamaan 

valtaisaa kipua toiselle ihmiselle, vain koska luottivat auktoriteetin tai asiantuntijan sanaan, 

noudattaen heidän käskyään, jopa oman henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kustannuksella. 

Tällä ilmiöllä on hyvin luonnolliset perusteet, sillä meitä ihmisiä jo pienestä pitäen 

opetetaan, että kuuliaisuus auktoriteetteja kohtaan on oikein ja tottelemattomuus on väärin. 

Tottelevaisuus ja lojaalius käsitteet ovat korkealla arvoasteikossa yhteiskunnassa. Bregmanin 

Janatuisen (2020, 170) mukaan Milgramin kokeessa peräti 65 prosenttia osallistujista olivat 

valmiit antamaan kuolettavan kokoisen sähköiskun vain, koska auktoriteetti käski tekemään 

niin. 

Esimerkkinä käytetty Milgramin koe on ääriesimerkki auktoriteetin tottelemisesta 

automaattisesti ja myös kiistanalainen. Esiin on noussut esimerkiksi se, että kyse olisi 

enemmänkin kiusaamisen ja pakottamisen tutkimista kuin tottelevaisuuden, sillä koehenkilöt 

epäröinnin hetkellä käytännössä saatettiin pakottaa jatkamaan koetta. Hieman yli puolet on 

jälkikäteen kyselyvastauksessaan ilmaissut, ettei pitänyt tilannetta uskottavana eli ei uskonut 

todellisuudessa vahingoittaneen toista ihmistä. Näistä seikoista huolimatta tottelevaisia 

koehenkilöitä, jotka uskoivat tilanteen olevan aito, oli suuri määrä. Yksi esitetty teoria on, 

että koehenkilöt halusivat toimia yhdessä kokeen asiantuntijan kanssa eli auttaa häntä, koska 

luottivat häneen. Pohjimmiltaan koehenkilöt todennäköisesti halusivat tehdä hyvää, mutta 

pyrkimys hyvän tekemiseen sotkeentui koetilanteessa. (Bregman & Jauhiainen 2020, 174-178.) 

Cialdinin (2011, 218.) mukaan auktoriteettien totteleminen on kaikkein palkitsevinta, kun 

ihmisen on helppoa sallia itselleen automaattisen tottelevaisuuden mukavuus. Tällaisella 

sokealla tottelevaisuudella on selkeä mekaaninen luonne ja kun ei tarvitse miettiä, siksi ei 

mietitä. Tämä johtaa suurimmassa osassa tapauksia toimimaan oikealla tavalla, on olemassa 

kuitenkin selviä poikkeustapauksia – näin ollen ihminen enemmänkin reagoi kuin ajattelee. 

Ilmiö perustuu näin Kahnemanin (2011) systeemi 1 ja 2 ajattelulle, sekä siihen liittyviin 

vinoumiin, etenkin yhdistämisharhaan. Tässä esimerkkitapauksessa yhdistäminen tapahtuu 

yksinkertaisesti siitä, kun käskevä taho edustaa auktoriteettia, on hänen oltava oikeassa. 

Auktoriteetin tai asiantuntijuuden vaikutus ei edes vaadi aitoa auktoriteettia, myös pelkkä 

vaikutelma riittää. Vaikutus voidaan saada aikaiseksi tittelillä, sillä tittelit yleensä 

saavutetaan tekemällä paljon töitä ja ansioitumalla alallaan. Lääkäreitä varsinkin pidetään 

luotettavina auktoriteetti tahona ja heidän sanomansa useimmiten saavatkin aikaan 
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automaattisen tottelevaisuuden potilaissa ja hoitajissa. Lääkärit ovatkin yleensä asiansa 

osaavia, mutta huolestuttavinta on se, että reaktioon voi riittää pelkästään väittämä olevansa 

lääkäri. (Cialdini 2011, 221-225.) Tästä todisteena esimerkiksi taannoinen Suomessa 

tapahtunut valelääkäri episodi, jossa lääkärinä toiminut henkilö oli väärentänyt tittelinsä 

aiheuttaen toimillaan myös vakavia seuraamuksia. (Yle 2018) 

Toinen auktoriteetin väline tai tunnusmerkki on vaatetus. Ei ole sattumaa, että ihmiset 

tottelevat automaattisesti univormuun pukeutunutta henkilöä, kuin tavallisessa vaatetuksessa 

olevaa. Samalla myös pukuun sonnustaneita ihmisiä pidetään luotettavampina ja heidän 

käyttäytymisestään saatetaan ottaa mallia, kuten on käynyt tutkimuksessa punaisia päin 

kadun ylittämisessä. Kalliit ja tyylikkäät vaatteet ovat statussymboli, jotka kantavat vallan ja 

aseman auraa. (Cialdini 2011, 225-229.)  

3.2.6 Niukkuus 

Saatavuuden ollessa rajallinen, näyttäytyy se meille ihmisille arvokkaammilta. Tämä pätee 

niin erilaisiin tilaisuuksiin ja mahdollisuuksiin, potentiaaliseen saamattomuuden 

kokemukseen, kuten ohitettu puhelu ja sen sisältämä tieto, harvinaisten tuotteiden 

myymiseen, kuten keräilyharvinaisuudet tai antiikkiesineet, sekä ylipäätään rajoitettuun 

erään kaupankäynnissä. Arkielämässä helpoimmin niukkuus vaikutus arvoon on nähtävissä, kun 

tuotteita myydään tarjouksessa rajoitetun erän verran ja suostuttelun työkalua vahvistetaan 

vielä niin sanotulla määräaika-taktiikalla. Tarjoukselle tai mahdollisuudella asetetaan jokin 

määräaika, mihin mennessä pitäisi tehdä päätös, muuten mahdollisuus menee sivu suun. 

Kaikkia näitä edellä mainittuja tilanteita yhdistää jonkin asian tai mahdollisuuden 

menettämisen pelko. (Cialdini 2011, 237-241.) 

Rajallisuuden kokemus on olennainen osa niukkuudesta puhuttaessa. Ihmisen resurssitkin, 

kuten raha ja aika, ovat rajallisia, mikä vaikuttaa päätökseen käyttää niitä. Bazermanin ja 

Mooren (2017, 94-95.) mukaan ihminen kuitenkin kokee rahan ja ajan arvon eri tavoin eri 

tilanteissa ja asiayhteyksissä. Käytännössä käytettävissä olevat rahat laitetaan erilaisille 

tileille eri käyttötarkoituksiin, jos ei fyysisesti, niin henkisesti pään sisässä määritellyille eri 

tileille. Esimerkiksi ihmisillä on lomalle oma budjettinsa, joka yleensä mahdollistaa rahan 

kevytmielisemmän käytön loman aikana verrattuna arjessa, vaikka kyseessä olisi sama 

summa. Kyseessä on päätöksenteon ilmiö nimeltä mentaalitiliöinti (mental accounting). 

Hyväntekeväisyyden kannalta kokemus käyttää aikaa hyvän tekemiseen voidaan tehdä 

arvokkaammaksi huomioimalla niukkuus ja mentaalitiliöinti. Sussman, Sharman ja Alterin 

(2015.) tutkimuksen mukaan esittämällä hyväntekeväisyys pyynnöt epäsäännöllisimpänä ja 

erilaisina (ainutlaatuisempina) voivatkin olla tehokkaampia, kuin säännöllisenä 

mahdollisuutena esittäminen. Harvinaiseksi muotoilemalla (framing) edesautettiin 

hyväntahtoista käyttäytymistä vähentämällä budjettinäkökohtia. 
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Tappion kaihtaminen (loss aversion) näyttelee myös suurta roolia niukkuus periaatteessa. 

Monet vaihtoehdot elämässä pitävät sisällään tappion riskin ja mahdollisuuden saavuttamisen 

ja ihmisen pitää kyetä päättämään hyväksyykö uhkapelin vai hylkääkö sen. (Kahneman 2011, 

268.) Thalerin ja Sunsteinin (2008, 33-35.) mukaan ihmiset vihaavat tappioita. Arviolta jopa 

kaksinkertaisesti voimakkaammin kuin voitoista saatavia mielihyvän kokemuksia. Tämä tunne 

tekee ihmisistä tappiota kaihtavia. Usein tämä johtaa tilanteeseen, ettei uskalleta tehdä 

muutoksia, jolloin status quo-vinouma ottaa vallan ja ainoastaan riittävän hyvä tarjous 

kykenee rikkomaan turvallisen tuntuisen nykytilanteen. Tarjouksesta poisjääminen voidaan 

kokea kuitenkin mahdollisena tappiona. 

Tappion kaihtamisen saadessa ihmiset käyttäytymään passiivisesti ja suostuttelun työkalu 

niukkuus ohjaa muutokseen eli riskinottamiseen, joten näin ollen se ei yksistään selitä 

työkalun tehokkuutta. Esiin nouseekin tunteiden merkitys päätöksenteossa eli katumuksen 

välttäminen (regret avoidance). Odotettu katumuksen kokemus saavat ihmisen käyttäytymään 

tunneperäisesti. Motivaatio minimoida katumuksen mahdollisuus voi johtaa ihmisen tekemiin 

päätöksiin, jotka eivät ole kaikkein optimaalisimpia suhteessa lopputulokseen. (Bazerman & 

Moore 2017, 116-117.). Näin rajoitetun tarjouksen tai mahdollisuuden väliin jättäminen voi 

olla vaikeata, jos odotettu katumisen tunne on liian vahva ja siten tarjoukseen tarttumatta 

jättäminen tuntuu tappiolta. Tilannetta ei myöskään helpota mahdollinen taipumus 

jälkiviisaus vinoumalle (hindsight bias), jossa ihminen miettii aikaisempia valintojaan, 

suhteessa tapahtuviin lopputuloksiin ja jälkiviisaana arvioi, että olisi pitänyt kyetä tekemään 

toisenlainen päätös. (Bazerman & Moore 2017, 54-55.) 

4 Kehittämistutkimus ja menetelmälliset ratkaisut 

Kehittämistyön tavoitteena on luoda yhdistyksen hankkeeseen asiantuntijuuden 

lahjoittamiseen hyvät käytännöt. Tavoitteen saavuttamiseksi tutkitaan mitkä tekijät 

vaikuttavat ihmisen päätökseen lahjoittaa asiantuntijuutta ja miten näitä havaittuja tekijöitä 

voidaan hyödyntää hyvien käytäntöjen luomisessa. Olennaista on ymmärtää ilmiöitä 

päätöksen takana, sekä motivaatiotekijöitä. Teoriaan pohjautuva oletus on, että ihmisillä on 

useimmiten hyvä aikomus tehdä hyvää, mutta aikomus ei useinkaan toteudu tekemisenä. 

Tästä syystä tuleekin tarkastella myös syitä, miksi lahjoittamista ei hyvästä tahdosta 

huolimatta tehdä. Toimeksiantajalla on myös suuri kiinnostus tietää lahjoittajien motiivit, 

sekä mahdolliset esteet. 

Tutkimuskysymyksiä on yhteensä kolme (Kuvio 4). Näiden kysymysten kautta haetaan 

vastausta tavoitteeseen, mitkä ovat asiantuntijuuden lahjoittamisen hyvät käytännöt?  
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Kuvio 4: Tutkimuskysymykset 

Ensimmäinen tutkimuskysymys keskittyy ihmisen motivaatiotekijöihin eli mitkä tekijät saavat 

ihmisen ylipäätään haluamaan ryhtyä asiantuntijuuden lahjoittajaksi. Hyvä aikomus ei 

kuitenkaan usein johda tekemiseen, joten on syytä tutkia, miten voidaan edistää aikomuksen 

konkretisoitumista tekemiseksi. Tätä kokonaisuutta edustaa tutkimuskysymys suostuttelun 

työkalujen esiintymisestä lahjoittamistoiminnassa. Kolmannella tutkimuskysymyksellä 

puolestaan on tarkoitus ymmärtää, mitkä asiat vaikuttavat siihen, ettei ihminen kuitenkaan 

aikomuksestaan tai halustaan huolimatta koskaan toteuta lahjoittamista. Tunnistamalla 

esteet on mahdollista yrittää edes niihin vaikuttaa. 

Tavoitteena on ymmärtää käsiteltävää ilmiötä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, jolloin on 

luontevaa käyttää tutkimusmenetelmänä laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. 

(Hirsjärvi, Remes, Sajavaara & Sinivuori 2007, 157) Laadulliselle tutkimukselle on ominaista, 

ettei erillistä hypoteesia ole, vaikka tietynlaisia ”työoletuksia” voikin ilmaantua. Itse 

tutkimuksen analysointi voi kuitenkin luoda hypoteeseja. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006.) Voi esimerkiksi olla, että on kannattavaa toteuttaa analyysiin pohjautuva määrällinen 

eli kvantitatiivinen tutkimus, jotta kyetään toteamaan esimerkiksi mikä esille nousseista 

käytännöistä täyttäisivät ehdon ”hyvä”. Tällä tavoin saadaan täydennettyä tutkimusta ja 

päästään lähemmäksi tutkimuksen tavoitetta. 

Käytettäessä useampaa tutkimusmenetelmää käytetään termiä monimetodinen 

lähestymistapa. Laajentamalla menetelmien käyttöä saadaan esiin laajempia näkökulmia ja 

tutkimuksen luotettavuutta voidaan lisätä. Yksi tärkeä etu monimetodisesta lähestymistavasta 

on perusteettoman varmuuden vähentäminen. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 38-39.) Laadullisen ja 

määrällisen tutkimuksen yhdistämisellä luodaan parempaa ymmärrystä tutkimusongelmiin 

kuin jommankumman menetelmän käyttö yksinään. Ajatuksena on, että menetelmät 

paikkaavat toistensa heikkouksia. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 78.) Esimerkiksi laadullisen 

Miten eri motivaatiotekijät esiintyvät 
päätöksessä lahjoittaa asiantuntijuutta?

Miten suostuttelun työkalut esiintyvät 
asiantuntijuuden lahjoittamisessa?

Mitä esteitä asiantuntijuuden 
lahjoittamisessa esiintyy?
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menetelmän haastattelut eivät kerro esiin nousseiden asioiden yleistettävyyttä, mutta 

määrällisellä tutkimuksella siihen voidaan löytää vastaus. 

Laadullisen tutkimuksen aineistolle on ominaista sen ilmaisullinen rikkaus, monitasoisuus ja 

kompleksisuus. Aineisto koostuu dokumentoiduista tilanteista eli esimerkiksi haastatteluissa 

muistiin ei merkitä vain vastauksia, vaan myös sanatarkasti se, missä muodossa haastattelija 

kysymyksensä esittää ja vastauksen osalta voidaan dokumentoida mitä muuta kuin sanallista 

viestiä vastaaja välittää vastauksensa yhteydessä, kuten mahdolliset epäröinnit, änkytykset 

tai toistot. Haastattelun tallennustekniikka on siten olennainen osa. Nauhuri tallentaa vain 

verbaalisen puolen, mutta nonverbaalisen viestin tallentamiseen tarvitaan videointia. 

Aineistokokonaisuus on kuitenkin tiivistettävä suppeampaan ja helpommin käsiteltävään 

muotoon, jotta analyysin teko on mahdollista. Tiivistyksen käytännön toteutus on 

riippuvainen litterointitekniikasta. (Alasuutari 2011, 84-85.) 

Aikataulutus, mistä käy ilmi, milloin tutkimuksen eri vaiheet on tarkoitus toteuttaa, on 

olennainen osa tutkimussuunnitelmaa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 56-57; Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006) Ennen aikataulun (Taulukko 5) luontia oli jo alustavat ajatukset selvillä, 

sekä osa tekemisestä aloitettu jo aiemmin esimerkiksi pohdinta haastattelurungosta. Siten 

ajankohtiin ei kannata ankkuroitua liian tarkasti. Siitä huolimatta vaikkei 

aikataulusuunnitelma olisikaan pitävä Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2006) mukaan 

toimii se silti jonkinlaisena eteenpäin vievänä elementtinä, jolloin tutkimus valmistuu 

paremmin aikataulussaan. 

Taulukko 5: Tutkimuksen aikataulu 

Vaihe Ajankohta 

Haastateltavien rekrytointi, mahdolliset 

esihaastattelut 

15-28.2.2021 

Haastattelut / aineiston keruu 1.-14.3.2021 

Litterointi 1.-21.3.2021 

Haastattelujen analyysi ja johtopäätökset 16.-24.3.2021 

Mahdollisen kyselyn suunnittelu ja luominen  25.-31.3.2021 

Lomakekyselyyn vastausten kerääminen 1.-11.4.2021 

Vastausten analyysi ja johtopäätökset 12.-18.4.2021 
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Loppuraportin kirjoittaminen 19.4.-2.5.2021 

Haastateltavien rekrytointi pitää sisällään myös mahdolliset esihaastattelut. Hirsjärven ja 

Hurmeen (2000, 72-73.) mukaan esihaastattelut ovat välttämättömiä teemahaastatteluissa. 

Siitä huolimatta esihaastattelut ovat suunnitelmassa vain mahdollisina lisinä. Tämä johtuu 

siitä, että aiheeseen perehtyessä on toteutettu matkan varrella jo erilaisia keskusteluja, 

jotka osaltaan täyttävät esihaastattelun roolia aiheen ymmärryksen lisääjänä, jotta 

haastattelussa tutkija osaa käyttää esimerkiksi ilmiöön olennaisesti liittyvää kieltä. Aineiston 

keruu ja litterointi menevät tarkoituksella päällekkäin, koska suunnitelmana on litteroida 

aineisto mahdollisimman pian haastattelun jälkeen, muiden haastattelujen välissä.  

Suunnitelmaan on jätetty aikatauluun tilaa myös mahdolliselle, jo aiemmin mainitulle, 

kvantitatiiviselle tutkimusosalle, joko voisi olla kyselylomake. Päätös tämän tekemisestä 

muodostuu laadullisen osan analyysin valmistuessa. Loppuraportin virallisempi aikaraja on 

kesäkuun loppuun, sillä toimeksiantaja haluaisi hyödyntää tuloksia jo heti syksystä, mutta 

asettamalla tiukempi aikaraja, pyritään tuuppaamaan tutkimuksen toteutusta. 

Aikataulussa on muutenkin syytä olla joustovaraa. Laadullisessa tutkimuksessa on syytä jo 

ennalta valmistautua siihen, että joku asia ennakkosuunnitelmassa menee pieleen. Ongelmien 

ja yllätysten mahdollisuuksia on lukemattomia. Tutkimusprosessi on yksinkertaisesti sellainen, 

että lähtökohtia on tarkistettava ehkä useaan kertaan uudelleen sen aikana. (Alasuutari 2011, 

276.) Näihin muuttuviin tilanteisiin on hyvä olla mahdollista reagoida. 

4.1 Teemahaastattelu 

Laadullisista tutkimusmenetelmistä opinnäytetyöhön valikoitui teemahaastattelu. 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47) 

Haastattelu ei etene tarkkojen ja yksityiskohtaisesti muotoiltujen kysymysten kautta vaan 

väljemmin kohdistuen tiettyihin ennalta suunniteltuihin teemoihin. Teemojensa vuoksi 

teemahaastattelu onkin astetta strukturoidumpi kuin avoin haastattelu, mutta avoimempi 

kuin strukturoitu, missä kaikki kysymykset ovat ennakkoon määritellyt. Tästä syystä nimitys 

puolistrukturoitu haastattelumenetelmä. Teemahaastattelu on sopiva haastattelumuoto 

silloin, kun halutaan tietoa vähemmän tunnetuista ilmiöistä ja asioista. (Saaranen-Kauppinen 

& Puusniekka 2006.) Asiantuntijuuden lahjoittaminen on juuri tällainen vähemmän tunnettu 

ilmiö, vaikka sillä on ennakkoon ajateltu olevan paljon samankaltaisuuksia perinteisen 

vapaaehtoistyön kanssa.  

Teemat itsessään pitävät kuitenkin sisällään tarkentavia kysymyksiä. Teemahaastattelun etu 

on kuitenkin se, että haastattelussa voidaan tarkentaa ja syventää kysymyksiä haastateltavien 

vastausten perusteella. Tästä syystä teemahaastattelu voi joustaa yhdenmukaisuuden 
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vaateesta eli välttämättä kaikilta haastateltavilta ei tarvitse kysyä kaikkia samoja kysymyksiä, 

samassa järjestyksessä, taikka samoin sanamuodoin. Teemahaastattelussa ei kuitenkaan voida 

kysyä ihan mitä tahansa, vaan pyrkimys on löytää merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen 

tarkoituksen ja ongelmanasettelun tai tutkimustehtävän mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

87-88.)  

Teemahaastatteluun valitut teemat koostuvat tutkimuskysymysten mukaan. Teemat on jaettu 

kolmeen eri osaan: 1. Mitkä motivaatiotekijät esiintyvät asiantuntijuuden lahjoittamisessa? 2. 

Mitkä tekijät ja ilmiöt vaikuttavat päätökseen lahjoittaa asiantuntijuutta? 3. Mitä esteitä on 

asiantuntijuuden lahjoittamisessa? Etenkin teemat yksi ja kaksi voivat itse haastattelussa 

limittyä keskenään, sillä motiiveista keskusteltaessa, voi nousta esiin asioita, miten nämä 

motiivit johtavat itse päätökseen lähteä lahjoitustoimintaan mukaan. Teemahaastatteluihin 

olennaisesti kuuluva joustavuuden periaate (Hirsjärvi & Hurme 2000, 102–105), kuitenkin sallii 

tämän haastattelun toteutuksessa ilman, että se haittaisi toivottujen vastausten saamista 

haastateltavilta. Motivaatiotekijät teeman on ensisijaisesti tarkoitus selvittää, mistä 

ylipäätään kumpuaa halu tai tahtotila lähteä lahjoittamaan asiantuntijuutta. Vastaavasti 

toinen teema pyrkii selvittämään, miten tämä hyvä aikomus voitaisiin saada konkretisoitua 

itse tekemiseksi, johon suostuttelun työkalut luovat struktuurin. Tämä erittely perustuu 

teoriaan, jossa esiin nousi, että aikomuksesta voi olla usein pitkä matka tekoihin. Kolmas 

teema täydentää tutkimusta nostamalla esiin mahdolliset esteet lahjoittamisen tekemiselle. 

Esteiden havaitseminen on ensisijaisen tärkeää, jotta kynnystä lahjoittamiseen kyetään 

madaltamaan. 

Toteutettavaa teemahaastattelua varten luodaan kuitenkin apukysymyksiä valmiiksi. Nämä 

ovat siltä varalta, jos ei haastattelu esimerkiksi lähdekään sujuvasti käyntiin (Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 103) ja luonnollisesti helpottaakseen haastattelijaa muistamaan käsitellä 

tarvittavat asiat. Näitä apukysymyksiä eri teemoissa ovat esimerkiksi seuraavat: Mistä sinulle 

on syntynyt ajatus lahjoittaa asiantuntijuutta? Mikä merkitys sinulle on autettavan tahon 

kiitollisuus? Mikä mielestäsi voisi estää sinua lahjoittamasta halustasi huolimatta? 

Haastattelurunko löytyy opinnäytetyön lopusta liitteenä (Liite 1). 

Ennen ensimmäistä teemahaastattelua toteutettiin yksi esihaastattelu. Aiemman mainitun 

mukaisesti, Hirsjärvi ja Hurme (2000, 72-73) pitävät esihaastatteluja teemahaastattelun 

osalta välttämättömänä. Esihaastattelussa pyrittiin varmistamaan teemojen ja niihin liittyvien 

kysymysten toimivuus ennen varsinaisia aineiston keruuseen tarkoitettuja haastatteluja. 

Samalla tutkijan varmuus haastattelun sisällöstä vahvistui ja haastattelutekniikka kehittyi, 

sekä pystyttiin varmistamaan teknisten laitteiden toimivuus. Esihaastattelu toikin muutamia 

tarkennuksia haastatteluun, joista yksi konkreettisin oli päätös siirtää rahan merkityksen 

motivaatioon tiedustelu haastattelun loppuun tai muuhun myöhempään sopivaan ajankohtaan 

– haastattelun kulusta riippuen. Esihaastattelussa se oli alkupäässä, mutta se koettiin liian 
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ankkuroivana aiheena, mikä todettiin voivan vaikuttaa liian voimakkaasti vääristäen muita 

vastauksia. 

Ensimmäinen vaihe aineiston keruun kannalta oli päättää, keitä tutkimuksen kannalta on 

kannattavaa haastatella. Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että henkilöt, joilta tietoa 

kerätään, tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai heillä on kokemusta 

asiasta (Tuomi & Sarajärvi 2018, 98). Tutkittavan aiheen ollessa asiantuntijuuden 

lahjoittaminen, tuli haastateltavien täyttää kaksi olennaista ehtoa: 1. Olla alansa asiantuntija 

2. Lahjoittanut tai ainakin vahva aikomus lahjoittamistoimintaan ryhtymisestä. Tällaisten 

haastateltavien löytäminen saattaa olla hankalaa, koska kyseinen lahjoitustoiminta ei ole niin 

laajamittaista tai yleistä, eikä välttämättä asiantuntijuuttaan lahjoittanut tunnista näin 

tehneensä. Täten tiedostaen haastattelujen määrän saattavan jäädä alhaiseksi, tuli panostaa 

laatuun. 

Laadun varmistamiseksi haastateltavien valinnassa käytettiin kahta harkinnanvaraista 

aineistonkokoamismenetelmää: eliitti- ja lumipallo-otantaa. Eliittiotannassa tutkimuksen 

tiedonantajiksi valitaan vain henkilöt, joilta oletetaan saatavan parhaiten tietoa tutkittavasta 

ilmiöstä.  Lumipallo-otannassa haastattelujen alkutilanteessa tiedetään avainhenkilöitä, jotka 

johdattavat tutkijan toisen tiedonantajan pariin. Aineiston keruu tapahtuu tällöin siten, että 

tutkija etenee tiedonantajasta toiseen sitä mukaa kuin hänet esitellään uusille henkilöille. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 99.) Tämän tutkimuksen osalta eliittiä edustivat henkilöt, jotka 

olivat alansa asiantuntijoita, ymmärsivät mitä asiantuntijuuden lahjoittaminen tarkoittaa ja 

olivat sitä jo tehneet. Lumipallo-otantaa hyödynnettiin täydentämään riittävän 

tiedonantajamäärän saavuttamiseksi. 

Haastateltavien riittävä määrä herättää usein kysymyksiä, eikä tarkkaa määritelmää voida 

suoranaisesti etukäteen varmaksi sanoa. Riittävyydestä kvalitatiivisen aineiston keruussa 

käytetään saturaation käsitettä. Käytännössä tutkija ei etukäteen päätä tutkittavien määrää, 

vaan toteuttaa haastatteluja niin kauan kuin haastattelut tuovat tutkimusongelman kannalta 

uutta tietoa. Aineisto on riittävä, kun samat asiat alkavat kertautua haastatteluissa, jolloin on 

tapahtunut saturaatio. Tämä lähestymistapa ei kuitenkaan ole ongelmaton, sillä milloin 

esimerkiksi tutkija voi olla varma, ettei tutkittava kohde missään tapauksessa tuota enää 

uutta informaatiota? (Hirsjärvi ym. 2007, 177.) 

Opinnäytetyössä saturaation saavuttamista voidaan pitää kuitenkin epätodennäköisenä. 

Käytännössä tiedonantajien määrän ratkaisevat usein käytettävissä olevat resurssit, kuten 

raha ja aika. (Hirsjärvi ym. 2007, 174; Tuomi & Sarajärvi 2018, 97) Tuomen ja Sarajärven 

(2018,98.) mukaan Eskola (2007) pitää hyvänä haastattelumääränä 6-8 haastateltavaa, kun 

puhutaan opinnäytetyöstä. Huomioitavaa on, ettei laadullisessa tutkimuksessa pyritä 

tilastollisiin yleistyksiin, vaan muun muassa kuvaamaan ilmiötä tai tapahtumaa tai 
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ymmärtämään tiettyä toimintaa. Siten määrää olennaisempaa on haastatella tutkittavaan 

ilmiöön liittyen oikeanlaisia henkilöitä. 

4.2 Aineiston keruu 

Haastatteluja toteutettiin yhteensä kuusi kappaletta. Jokaista haastateltavaa voidaan pitää 

oman alansa asiantuntijana, sillä kokemusta omasta asiantuntijuus alastaan heillä oli 4-35 

vuotta (Liite 2). Asiantuntijuutta ei lähdetty muulla tavoin erikseen testaamaan, eikä sen 

katsottu olevan tarpeellista. Kokemusmäärä ja kyky lahjoittaa osaamistaan ovat tutkimuksen 

tarkoitukseen riittävä todiste asiantuntijuudesta. Tämä lisäksi, koska jokainen haastateltu on 

myös lahjoittanut omaa asiantuntijuuttaan, oli heillä erinomainen ymmärrys tutkittavasta 

aiheesta. Haastattelut olivat kestoltaan 20-45 minuuttia. 

Haastattelut toteutettiin verkkoyhteydellä Teams-työkalun avulla etähaastatteluina eli tutkija 

ja haastateltava olivat omissa kodeissaan, eikä fyysisesti samassa paikkaa. Etähaastattelu oli 

luonnollinen ratkaisu vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Toisaalta samasta syystä 

haastateltavat olivat tottuneet etätyökalujen käyttöön, joten itse haastattelutilanteesta 

pystyttiin luomaan miellyttävä. Käytetty tekninen työkalu mahdollistaa myös itsessään 

nauhoittamisen, eikä se edellytä haastateltavan erikseen sovelluksen lataamista, joten 

teknisenä ratkaisuna se on hyvinkin sopiva haastattelutarkoitukseen. Jokaiselle 

haastateltavalle lähetettiin Teams-palaverikutsu, missä on käyty läpi haastattelun 

periaatteet. Kutsussa on mainittu esimerkiksi haastattelun nauhoittamisesta ja ettei 

nauhoitteita tulla julkaisemaan ulkopuolisille taholle vaan käytetään ainoastaan litterointi 

tarkoitukseen. 

Haastatteluista pyrittiin saamaan pois kasvottomuus jutustelemalla ensi alkuun pari sanaa 

videokamera yhteydellä. Käytännössä tarkoitti itsensä esittelyä ja siten luottamuksen 

rakentamista tutkijan ja haastateltavan välille. Itse haastattelun aikana videokuva otettiin 

pois käytöstä varmistaakseen verkkoyhteyden laadun eli nauhoitettiin vain ääntä. Oikeastaan 

tämä oivallus syntyi ensimmäisen haastattelun yhteydessä, jossa videokuvan käyttö aiheutti 

verkkoyhteys haasteita.  

Haastattelut toteutettiin aikavälillä 26.2.-18.3.2021. Jokainen nauhoitettu 

haastatteluaineisto litterointiin viimeistään seuraavana päivänä haastattelusta. Tällä tavalla 

varmistettiin, että itse käyty haastattelu oli vielä tuoreessa muistissa litterointia tehdessä. 

Litterointi toteutettiin sanatarkasti, mutta osa äännähdyksistä, täytesanoista ja tauoista 

jätettiin pois, sillä materiaalista on tarkoitus tutkia vain sisältöä, eikä sitä miten jostain 

asiasta puhuttiin. 
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4.3 Aineiston analyysi 

Analysointivaihe käynnistyy litteroinnin yhteydessä. Hirsjärven ym. (2007, 217) mukaan ennen 

litterointiin ryhtymistä on tiedettävä, minkälaista analyysia aiotaan toteuttaa. Näin ollen jo 

ennen litterointia, tuli tehdä päätöksiä. Parhaan analysoinnin mahdollistamiseksi toteutettiin 

litterointi sanatarkasti varmistaen, ettei sanotusta sisällöstä jäisi mitään ulkopuolelle. Apuna 

litteroinnissa käytettiin tiedonkäsittelyohjelmaa Google Docsia, jossa on puhekirjoitus. 

Haastattelunauhoitteet toistettiin puhelimesta tietokoneen mikrofoniin, josta ohjelma 

kirjoitti puhekirjoitus-työkalulla sen tekstiksi. 

Työkalu ei ole kuitenkaan itsessään sanatarkka, mutta se loi tietynlaisen raakatekstin 

pohjaksi. Sanatarkan muodon saavuttamiseksi tuli nauhoitteet käydä vielä erikseen läpi ja 

täydentää, sekä korjata puhekirjoituksessa esiintyneet puutokset tai virheet. Tällä 

menettelytavalla todennäköisesti säästettiin aikaresursseja, kuitenkin säilyttäen sanatarkan 

litteroidun aineiston. Litterointi tapahtuessa näin kaksiosaisesti, niin kukin haastattelu tuli 

myös kuunneltua kokonaisuudessaan kahteen kertaan. Lopullisesta esitellystä muodosta on 

pyritty poistamaan täytesanoja luettavuuden parantamiseksi. Litteroidut tekstit luettiin vielä 

läpi kokonaiskuvan luomiseksi. 

Laadullinen analyysi koostuu kahdesta vaiheesta: havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen 

ratkaisemisesta, jotka käytännössä nivoutuvat aina toisiinsa. Pelkistämisessä aineistoa 

tarkasteltaessa keskitytään vain siihen, mikä on teoreettisen viitekehyksen ja kulloisenkin 

kysymyksenasettelun kannalta ”olennaista”, jolla saadaan käsiteltävä aineistomassa 

helpommin käsiteltäväksi. Toisessa pelkistämisen vaiheessa havainnot vielä yhdistetään 

yhdeksi havainnoksi tai havaintojoukoksi. Analyysin toinen vaihe eli arvoituksen 

ratkaiseminen, jota myös kutsutaan tulosten tulkinnaksi, tarkoittaa laadullisessa 

tutkimuksessa sitä, että tuotettujen johtolankojen ja käytettävissä olevien vihjeiden pohjalta 

tehdään merkitystulkinta tutkittavasta ilmiöstä. (Alasuutari 2011, 39-40; 44.) 

Ensimmäinen lähestyminen aineistoon toteutetaan useimmiten tematisoinnin kautta (Eskola & 

Suoranta 1998, 126), niin myös tässä tapauksessa. Teemoituksella tarkoitetaan sitä, että 

analyysivaiheessa tarkastellaan sellaisia aineistosta nousevia piirteitä, jotka ovat yhteisiä 

usealle haastateltavalle. Ne saattavat pohjautua teemahaastatteluiden teemoihin ja onkin 

odotettavaa, että ainakin lähtökohtateemat nousevat esiin. Näiden lisäksi tavallisesti voi 

nousta esiin muitakin teemoja. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 173.) Analysoinnin pääteemat 

noudattivatkin teemahaastattelujen teemoja. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 105) summaa 

teemoituksen tarkoittavan laadullisen aineiston pilkkomista ja ryhmittelyä erilaisten 

aihepiirien mukaan. Aineiston teemat myös kvantifioitiin eli aineistosta laskettiin, kuinka 

monta kertaa sama asia esiintyi haastateltavien ilmaisuissa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 135) 

Tuloksissa nämä on esitetty taulukoina. Tällaisessa tyypittelyssä ja tapausten laskemisessa ei 
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ole kyse määrällisillä suhteilla argumentoimisesta, vaan taulukointi on kätevä tapa esitellä se 

aineisto, johon laadullinen analyysi perustuu. (Alasuutari 2011, 193) 

Analysointiin käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, jossa hyödynnettiin tehtyä 

teemoitusta. Tuomen ja Sarajärven (2018, 133.) mukaan teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä 

lähtökohtaisesti edetään aineistolähtöisen analyysin mukaisesti aineiston ehdoilla. Ero 

muodostuu siinä, miten empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin. 

Aineistolähtöisessä teoreettiset käsitteet luodaan aineistosta, kun taas teoriaohjaavassa ne 

tuodaan valmiina ilmiöstä. Hirsjärven ym. (2007, 225) mukaan tutkimuksen tuloksen 

kerrontaan ei vielä riitä tulosten analysointi, vaan tuloksista pitäisi laatia synteesejä eli 

yhteenvetoja, jotka kokoavat yhteen pääpointit ja antavat asetettuihin ongelmiin selkeät 

vastaukset. 

4.4 Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat tekijät 

Tutkimuksissa pyritään välttämään virheitä, jonka vuoksi on arvioitava tehdyn tutkimuksen 

luotattavuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 158; Hirsjärvi ym. 2007, 226) Laadullisella 

tutkimusmenetelmällä tehdyssä tutkimuksessa luotettavuuden kriteeri on loppujen lopuksi 

tutkija itse ja hänen rehellisyytensä, koska arvioitavana on tutkijan tutkimuksessaan tekemät 

teot, valinnat ja ratkaisut. Näin ollen luotettavuus arvioidaan kunkin valinnan kohdalla. 

Luotettavuuden arviointi tapahtuu näin ollen koko ajan suhteessa teoriaan, analyysitapaa, 

tutkimusaineiston ryhmittelyyn, luokitteluun, tutkimiseen, tulkintaan ja johtopäätöksiin. 

Tehtyjen ratkaisujen tarkoituksenmukaisuutta tai toimivuutta tulee arvioida tavoitteiden 

kannalta. (Vilkka 2005, 158-159.) 

Luotettavuuden yhteydessä nousee kysymykset totuudesta ja objektiivisuudesta. Tuomen ja 

Sarajärven (2018, 160.) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tulee erotella havaintojen 

luotettavuus ja niiden puolueettomuus. Tutkijan ollessa tutkimusasetelman luoja ja tulkitsija, 

niin väistämättä tutkijan oma kehys vaikuttaa siihen, mitä hän kuulee ja havainnoi. Vilkan 

(2005, 160) mukaan tarkastelussa voidaan pohtia tutkijan roolin merkitystä tutkittavan 

yhteisön jäsenenä, tutkijan yhteiskunnallisen aseman, sukupuolen, iän, arvojen, uskomusten 

tai omien uskonnollisten tai poliittisten asenteiden ja näkemysten merkitystä tutkimuksessa 

tehtyyn valintaan. Tätä taustaa vasten voitaneen olettaa olevan etua, ettei tässä tehdyssä 

tutkimuksessa tutkijalla ollut omaa taustaa liittyen asiantuntijuuden lahjoittamiseen tai 

vapaaehtoistyöhön, jotka olisivat voineet toimia puolueellisina vaikuttimina. 

Hirsjärvi ym. (2007, 227-228.) mukaan tutkimuksen luotettavuutta kohentaa tutkijan tarkka 

selostus tutkimuksen toteuttamisesta. Tämä tarkkuus koskee tutkimuksen kaikkia vaiheita 

aineiston tuottamisesta lähtien, kuten kuvauksen paikoista, joissa aineisto on kerätty ja 

haastatteluihin käytetty aika. Analyysissä olisi kerrottava luokittelun syntymisen alkujuuret ja 

perusteet. Tulosten tulkinnassa olisi puolestaan kerrottava millä perusteella tutkija esittää 
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tulkintoja ja mihin hän päätelmänsä perustaa. Tässä auttaa, kun tutkimusselosteita 

rikastutetaan esimerkiksi suorilla haastatteluotteilla tai muilla autenttisilla dokumenteilla. 

Luotettavuutta voi olla mahdollista parantaa triangulaation avulla, joka tarkoittaa eri 

tutkimusmenetelmien yhteiskäyttöä (Hirsjärvi ym. 2007, 228), mistä käytettiin aiemmin 

esimerkiksi tutkimussuunnitteluvaiheessa nimitystä monimetodinen lähestymistapa. 

Triangulaation avulla tutkija kykenee ylittämään henkilökohtaiset ennakkoluulonsa, koska 

triangulaatiossa hän ei voi sitoutua vain yhteen näkökulmaan. Se ei kuitenkaan menetelmänä 

ole täysin ongelmaton ja tutkijan tulisikin olla hyvin perillä sen mahdollisuuksista ja 

rajoituksista. (Tuomi & Sarajärvi 166-167.)  

5 Tutkimuksen tulokset 

Tutkimuksen tavoitteena oli löytää vastaukset esitettyihin kolmeen tutkimuskysymykseen: 

Miten eri motivaatiotekijät esiintyvät päätöksessä lahjoittaa asiantuntijuutta? Miten 

suostuttelun työkalut esiintyvät asiantuntijuuden lahjoittamisessa? Mitä esteitä 

asiantuntijuuden lahjoittamisessa esiintyy? Näiden vastausten kautta pitäisi kyetä luomaan 

hyvät käytännöt asiantuntijuuden lahjoittamiseen. 

Tulokset käydään läpi haastatteluissa käytettyjen teemojen kautta. Nämä teemat ovat 

motivaatiotekijät, suostuttelun työkalut ja lahjoittamisen esteet. Vastauksista syntyi myös 

alateemoja, jotka on jäsennelty sisällönanalyysin tuloksena. Erityisesti suostuttelun 

työkalujen pääteema avasi useita eri alateemoja. 

5.1 Sisäiset ja ulkoiset motivaatiotekijät asiantuntijuuden lahjoittamisessa 

Kysyttäessä haastateltavien motiiveja lähteä mukaan asiantuntijuuden lahjoittamistoimintaan 

nostivat heistä jokainen esiin erilaisia sisäisiä motivaatiotekijöitä. Näitä olivat läheisyys, 

hyvän tekeminen, kyvykkyys ja vapaaehtoisuus. Läheisyyden yhteydessä haastatelluissa 

käytettiin termiä yhteisöllisyys, jotta se olisi helpommin ymmärrettävissä. Kunkin motiivin 

voimakkuus vaihteli eri haastateltavien välillä, mutta jokainen kuitenkin tunnisti niiden 

vaikutukset päätöksessään lähteä mukaan lahjoitustoimintaan. Tyypillistä oli myös, että 

useampi motivaatiotekijä on vaikuttanut samanaikaisesti. 

”No just sellasta niinku henkistä pääomaa ja tunnetta, että on mukana jossain 

hyvän tekemisessä, plus tietenkin sitä, niinkun oppimista eri tavoilla. Sitten 

tosi tärkeä asia on niinkun, verkostothan siinä kasvaa oppii tuntemaan tai 

tutustuu paljon uusiin kiinnostaviin ihmisiin” (Haastateltava B) 
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Tässä yhdessä vastauksessa keskusteltaessa mitä asiantuntijuuden lahjoittamisesta saa, käy 

ilmi kolme tekijää eli hyvän tekeminen, kyvykkyyden kehittyminen oppimalla ja yhteisöllisyys 

sosiaalisten verkoston kasvattamisella ja uusiin ihmisiin tutustuminen. Neljäs sisäinen 

motivaatiotekijä eli vapaaehtoisuus ei samalla tavalla noussut erikseen haastateltavien 

puheessa, vaikka sen olemassaolo tiedostettiinkin. Kukaan haastateltavista ei nostanut omaksi 

motiivikseen ulkoista motivaatiotekijää, kuten raha. Alateemana avataan tarkemmin sisäisen 

motivaation esiintymismuotoa ja minkälainen merkitys ulkoisilla motivaatiotekijöillä voisi 

olla. 

Hyvän tekeminen ja merkityksellisyys nousivat kaikista voimakkaimmin esiin eri sisäisistä 

motivaatiotekijöistä. Hyvän tekeminen tuli esiin kaikilla kuudella haastateltavalla. Halu 

vaikuttaa asioihin koettiin erittäin tärkeäksi ja koettiin myös, että ihmisiä pitäisi ylipäätään 

auttaa. Auttamisen keinoja on toki monia, kuten rahalahjoittaminen, mutta asiantuntijuuden 

lahjoittamisessa tulee merkityksellisyys selvemmin näkyviin itse lahjoittajalle. 

”No itseasiassa mulla se lähti ehkä siitä kun mä oon lahjottanut paljon rahaa 

hyväntekeväisyysjärjestöille ja mua ehkä harmittaa siin se et kun sä et nää 

oikeesti mihin se raha menee tai niinku mihin se käytetään (..) mä lahjotan 

mun osaamista, mä lahjotan mun aikaa.” (Haastateltava D) 

Erottavana tekijänä muuhun hyväntekeväisyyteen tai lahjoittamistoimintaan nouseekin hyvän 

tekemisen osalta merkityksen näkemisessä, mikä luonnollisesti vahvistaa merkityksellisyyden 

kokemusta. Tästä syntyi jopa onnellisuuden tunnetta, mitä ei työelämästä vastaavalla tavalla 

saa. 

Yhteisöllisyys tai läheisyys asiantuntijuuden lahjoittamisessa esiintyi yhdessä tekemisen, 

uusiin ihmisiin tutustumisen ja sitä kautta sosiaalisen verkoston kasvattamisen kautta. Arjessa 

usein ajan ollessa kortilla, joka koetaan väsyttävänä, voi muista ihmisistä saada kuitenkin 

virtaa ja siten rikastuttaa omaa arkeaan. Arjen rikastuminen näkyy myös siiänä, kun uudet 

ihmiset tuovat uutta sisältöä ja uusia näkökulmia lahjoittajalle. 

”se on aina jos on niinku semmonen kiva sosiaalinen tapahtuma (..) Niin se 

yhdessä tekeminen ja oppii sit niiltä muiltakin ihmisiltä ja jos niin kun tapaa 

uusia ihmisiä ja näin ja siis semmosia niinku samanmielisiä ihmisiä, ketä 

kiinnostaa niinku samat asiat.” (Haastateltava F) 

Yhteisöllisyyden merkitys ei kuitenkaan ollut yhtä vahva kuin aiemmin mainittu hyvän 

tekeminen. Yksi haastateltavista kertoi olevansa persoonana introvertimpi ja siten hänelle 

lahjoittamistoiminnan yhdessä tekemisen puoli oli enemmänkin yhdentekevää. Tältä osin 

onkin jo nähtävillä, miten eri motivaatiotekijät vaikuttavat eri tavalla erilaisiin persooniin. 
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Kyvykkyys sisäisenä motivaatiotekijänä on yleensä kokemus siitä, että tekee sitä, mitä osaa. 

Vähintään yhtä olennaista on kokemus kyvykkyyden kasvamisesta eli oman osaamisen 

kehittyminen. Asiantuntijuuden lahjoittamisessa kyvykkyyttään pääsee soveltamaan 

työpaikkansa ulkopuolella ja samalla vahvistaen omaa käsitystään omasta 

asiantuntijuudestaan. Haastateltava kuvasikin asiantuntijuuden lahjoittamisen kuuluvan osana 

omaa oppimisprosessia. 

”sehän on, niinku oppimista, oppimisprosessi itsellekin, kun on mukana jossain 

itselle ihan uudessa ja ja työn ulkopuolisessa toiminnassa niin siinä sit oppii 

aika paljon ehkä, ehkä ammatillisestikin mutta ennen kaikkea sitä oppii mitä 

kaikkea muuta maailmassa tapahtuu ja yhteiskunnassa tapahtuu” 

(Haastateltava B) 

Oppiminen tapahtuu näin ollen pitkälti perspektiivin laajentamisen kautta. Sen lisäksi, että 

saa varmuutta omasta asiantuntijuudestaan, on mahdollisuus myös laajentaa omaa 

osaamistaan. Ymmärryksen laajentuessa, osaaminen kasvaa. 

Useampi haastateltava nosti esiin myös ammatillisen osaamisen laajentumisen. Esimerkiksi 

haastatellut järjestelmän asiantuntijat nostivat esiin jatkuvan järjestelmän kehittymisen ja 

asiantuntijuuden lahjoittamistoiminta tarjoaa mahdollisuuden toimia kehityksen mukana. 

Erilaiset projektit vaativat mukautumista ja uusien näkökulmien omaksumista. Omaksutut 

taidot ovat otettavissa mukaan palkkatyöhön. Vastaavasti asiantuntijuudellaan 

järjestöjohtamista ja yhdistystyötä lahjoittamisellaan auttanut haastateltava kertoi 

työskentelevänsä bisnesjärjestöstä, niin hänelle työssään järjestön hoitamiseen, 

yhdistystoimintaan ja yhdistyslakiin liittyvät asiat ovat hänelle lahjoittamistoiminnan kautta 

helppoja kokemuksen myötä omassa palkkatyössään. 

Sisäisistä motivaatiotekijöistä vapaaehtoisuuden tuottama arvo lahjoittajalle oli hankalammin 

havaittavissa. Asiantuntijuuden lahjoittaminen, kun on eräänlaista vapaaehtoistyötä, jolloin 

lähtökohtana on vapaaehtoisuus. Tietynlainen itsestäänselvyys. Siten ennemminkin, jos tämän 

vapaaehtoisuuteen liittyvän valinnanvapauden poistaa, voikin lopputuloksena olla toiminnasta 

pois jättäytyminen. Näin kävi haastateltavan tapauksessa, jossa työnantaja pyrki toimimaan 

mahdollistajana, mutta vain tiettyihin hyväntekeväisyyskohteisiin. 

”(..) mutta siinä oli saneltu aika tarkkaan se että no mihin sä voit sitä niinku 

käyttää. Siitä tuli semmonen fiilis vähän että no höh, että no ei sitten ei 

oikeestaan ehkä niinku kiinnosta että toi ei niinku resonoi mulle toi juttu niinku 

yhtään.” (Haastateltava E) 

Vapaaehtoisuus motivaatiotekijänä esiintyykin mahdollisuutena auttaa juuri sitä tahoa, mitä 

itse haluaa ja juuri silloin, kun se itselle sopii. Lahjoittajille onkin tärkeää varmistua siitä, 
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että arvomaailmat kohtaa, mikä juontaa juurensa merkityksellisyyteen, joka nousi 

hyväntekemisen yhteydessä. Tietynlainen kutsumus autettavan tahon toiminnan tarkoitukseen 

on omiaan motivoimaan lahjoittamaan. Vapaaehtoisuus antoi myös vapauden tunteen, joka 

puolestaan auttaa erottamaan lahjoitustoiminnan työnteosta. Samalla myös, kun autettava 

taho tiedostaa lahjoittajan toimivan vapaaehtoisesti, kokee lahjoittaja hänen aikansa 

lahjoittamista arvostettavan enemmän. 

Jokainen haastateltava tosiaan nosti omaksi motiivikseen erilaisia sisäisiä motivaatiotekijöitä. 

Ulkoisista motivaatiotekijöistä, mistä haastattelussa käytettiin raha, puhuttaessa jokainen 

kertoikin, ettei sillä olisi itselleen vaikutusta. Samassa ajateltiin, ettei vaikutusta olisi 

myöskään samankaltaisissa ihmisissä omassa lähipiirissään. Tiedusteltaessa minkälainen 

vaikutus rahalla olisi muihin ihmisiin, yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta, koettiinkin sen 

olevan motivaatiota lisäävä vaikutus. 

”Se varmaan niinku lisäis niitä niitä ihmisten määrää, jotka haluu sitä tota 

aikaansa ja asiantuntijuuttansa lahjoittaa. Kyl se varmasti lisäis sitä.” 

(Haastateltava A) 

”Kyllä mä luulen et ihmiset tarttuis enemmän, et mä luulen et ihmisiä sais 

enemmän sillä niinku tekemään sitä.” (Haastateltava D) 

Haastateltavien keskuudessa oli näin ollen havaittavissa ulkoisen motivaatiotekijän 

ennakkoluulo, kun puhutaan muista ihmisistä. Kyseessä on siis ihmisillä herkässä oleva 

olettamus siitä, että muut ihmiset eivät saa motivoitua itseään ja tekevät asioita vain 

rahasta. Tämä siitäkin huolimatta, vaikka hyväntekeväisyyskin, mitä asiantuntijuuden 

lahjoittaminen on, tiedostetaan lähtökohtaisesti olevan toimintaa, missä motiivit tiedetään 

olevan jokin muu kuin raha. Pahimmillaan rahalla voi olla motivaatiota heikentävä vaikutus 

yliperusteluefektin vaikutuksen kautta eli ulkoinen motivaatiotekijä saattaa jyrätä sisäisen. 

”Jos ensin luvataan ja sitten otetaan pois, niin sit se varmaan muodostus kyllä 

negatiiviseksi asiaksi siinä kohtaa. Ei saa niinku kasvattaa odotuksia.” 

(Haastateltava F) 

 

Alateema Kategoria Esimerkkejä pelkistettyinä 

ilmauksina 

Esiintyvyys 

vastauksissa 

Sisäisten 

motivaatiotekijöiden 

merkitys 

Hyvän tekeminen 

merkityksellisyyden 

luojana 

Onnelliseksi tuleminen 

auttamalla 

Hyödyn näkeminen autettavalla 

XXXXXX 
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asiantuntijuuden 

lahjoittamisessa Mahdollisuus vaikuttaa asioihin 

Yhteisöllisyys arjen 

rikastuttajana 

Uusiin ihmisiin tutustuminen 

Verkoston luominen ja 

kasvattaminen 

Yhdessä tekeminen 

XXXXX 

Mahdollisuus kasvattaa 

omaa kyvykkyyttä 

Oman ymmärryksen 

laajentaminen työn ulkopuolella 

Tekemällä oppii 

Uudet kokemukset osa 

oppimisprosessia 

XXXXXX 

Vapaaehtoisuus on 

itsestäänselvyys, joka 

mahdollistaa ketä 

autetaan ja milloin 

Vapaaehtoistyötä tehdään siksi, 

kun se on vapaaehtoista 

Saa itse valita ketä auttaa ja 

milloin 

Mahdollisuus varmistaa, että 

kutsumus ja arvot kohtaavat 

XXXX 

Ulkoisten 

motivaatiotekijöiden 

merkitys 

asiantuntijuuden 

lahjoittamisessa 

Rahalla ei ole minulle 

merkitystä 

Minun ja lähipiirin kannalta sillä 

ei ole hirveästi merkitystä 

Pidemmän päälle raha ei tee 

ikävästä työstä mielekkäämpää 

XXXXXX 

Raha voisi lisätä 

muiden motivaatiota 

Se (raha) varmaan lisäisi 

ihmisten määrää 

Luulen ihmisten tarttuvan 

enemmän (jos saisi rahaa) 

XXXXX 

Taulukko 6: Sisäiset ja ulkoiset motivaatiotekijät asiantuntijuuden lahjoittamisessa 

5.2 Suostuttelun työkalut asiantuntijuuden lahjoittamisessa 

Pääteemoista toisena toimi suostuttelun työkalut. Kyseinen teema pitää sisällään 

päätöksenteon ilmiöihin liittyvän teorian ja pyrkii vastaamaan siihen, että alkuperäinen 

motiivi konkretisoituu tekemiseksi, eikä jää vain aikomukseksi. Siten selvitettiin, miten 
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suostuttelun työkalut esiintyivät haastateltavien päätöksessä lahjoittaa asiantuntijuuttaan. 

Kukin työkalu toimi omana alateemanaan, jotka käsitellään seuraavaksi. 

5.2.1 Vastavuoroisuus osana persoonaa ja reiluuden kokemus 

Vastavuoroisuuden periaatteella on ollut aiemmissa tutkimuksissa erityisen suuri merkitys 

hyväntekeväisyyteen eri muotojen osallistumisen kanssa, kuten vapaaehtoistyössä. Vaikka 

motivaatiotekijöistä kävi ilmi, että hyvän tekeminen on yksi vallitsevimmista motiiveista, se 

ei kuitenkaan poista, etteikö lahjoittaja itse odottaisi jotain vastavuoroisesti itselleen. Jos 

näin ei olisi, puhuttaisiin puhtaasta altruismista, joka olisi harvinaista. 

Vastavuoroisuus periaatteen mukaisesti voitaisiin olettaa, että haastateltavat ovat itse 

saaneet apua aiemmin, jonka vuoksi ovat itse halukkaat auttamaan. Peliteorian mukaisesti 

ikään kuin olisi tehty jo ensimmäinen siirto, johon sitten vastataan. Haastateltavat 

kuitenkaan eivät tätä nähneet merkittävänä tai eivät kyenneet juuri tunnistamaan saaneensa 

aiemmin apua, mikä olisi kannustanut heitä lähtemään mukaan toimintaan. He mainitsivat 

kuitenkin, että heidän tuttavapiirissään kyllä kaveria autetaan tarvittaessa erilaisissa asioissa, 

mutta se ei ole verrattavissa hyväntekeväisyyteen tai vapaaehtoisuuteen. 

Lahjoittajalla on näin ollen itsessään jokin, mikä saa hänet tekemään ensimmäisen siirron ja 

siten edesauttaa yhteistyön tekemistä. Vastaus tai ainakin osa siitä löytynee persoonasta ja 

henkilöstä itsestään. 

”No tää on vähän niinku Story of My Life eli tota, jos tulee mielenkiintoinen 

asia eteen niin niin tota siinä yleensä kannattaa nostaa se räpylä pystyyn ja 

sanoa mä voisin tulla.” (Haastateltava A) 

Aiemman tutkimuksen mukaan tietyt persoonan piirteet edesauttavat vastavuoroista 

käyttäytymistä ja tämä tutkimus on siltä osin linjassa sen kanssa.  

Vastavuoroisuuteen kuitenkin kuuluu olennaisesti se, että jotain tekemisestä kuitenkin 

saadaan itselle. Hyvän tekemisen ollessa vahva motiivi, niin lähtökohtaisesti haastateltavat 

kertoivat, etteivät tarvitse välttämättä mitään vastinetta lahjoitukselleen. Tiedusteltaessa 

mitä he kuitenkin kokevat saavansa lahjoittaessaan asiantuntijuuttaan nousi hyvä mieli ja 

henkinen pääoma viideltä henkilöltä esiin. Vastavuoroisuus esiintyi muutenkin linjassa hyvän 

tekemisen motiiviin, sillä vastavuoroisesti haluttiin myös nähdä tai kokea tekemisellä olevan 

merkitystä. 

”(..) Musta siinä se tekee just se, tuntuu että mä voin tehä. Oon auttanut 

jotain ihmistä sillä mitä mä tiedän niin se on jo niinku semmonen palkitseva” 

(Haastateltava A) 
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”(..) hyvää mieltä ja sitä tunnetta että niinku tällä mitä minä teen on oikeasti 

isossa kuvassa jotakin vaikutusta” (Haastateltava E) 

Hyvän mielen lisäksi esiin nousivat myös muut motivaatiotekijöissä jo mainitut asiat, kuten 

odotus pääsevän hyödyntämään osaamistaan ja oppimaan lisää (kyvykkyys) ja oman verkoston 

kasvattaminen (yhteisöllisyys). Nämä tekijät kuitenkin selvästi jäivät odotuksissa pienemmälle 

osalle ja ehkä voidaankin nähdä enemmän mukavina lisinä, mitä lahjoittaja vastavuoroisesti 

itselleen saa. 

Vastavuoroisuuden esiintyessä hyvän mielen saamisessa, joten kiitollisuuden ja palautteen 

saannin roolin merkitys korostui. Kiitos ja hyvä palaute ovatkin mielekkäitä vastineita 

lahjoitetusta asiantuntijuudesta. 

”Jos tämä maailma ei pyörisi rahan ympärillä, niin mä varmaan eläisin pelkällä 

kiitoksella ja hyvällä palautteella. Se että ihan saat sitä palautetta siitä, niin se 

on se juttu.” (Haastateltava E) 

Kaikki haastateltavat eivät suinkaan nähneet kiitollisuuden merkitystä yhtä suurena, mutta 

kaikille sillä oli kuitenkin merkitystä tavalla tai toisella. Kiitollisuudesta saatettiin sanoa, 

ettei se itsessään toimi motiivina tai nöyrä kiitos ei ruoki lahjoittajaa, mutta siitä huolimatta 

lahjoituksen tekeminen saa merkityksellisyytensä, kun kiitos ilmaistaan tai muuten välittyy 

autettavalta. 

Kiitollisuutta pidetään tietyllä tapaa itsestäänselvyytenä. Kiitoksen antamista pidetään 

reiluna ja näin ollen kiittämättömyys voidaan kokea epäreiluna. Vastavuoroisessa 

käyttäytymisessä epäreilukokemus aiheuttaa useimmiten negatiivisen vastavuoroisen 

reaktion. Näin myös asiantuntijuuden lahjoittamisessa. 

”On sillä (kiitollisuudella) kyllä iso merkitys. Olen myös kokenut semmosta että 

(..) Tai ei ainakaan osoitettu sitä kiitollisuutta mitenkään päin, niin siinä 

vaiheessa oli kyllä silleen et oli muuten viimeinen kerta (kun autan).” 

(Haastateltava F) 

Vastavuoroinen käyttäytyminen perustuu pitkälti luottamukseen, johon kokemukset 

reiluudesta vaikuttavat. Asiantuntijuuden lahjoittaminenkin on ihmisten välistä toimintaa, 

joka perustuu luottamukseen (Haastateltava B). Luottamus rakentuukin pikkuhiljaa yhdessä 

tekemällä pienten tekojen kautta. Epäreiluus voi näyttäytyä myös muutenkin kuin 

kiittämättömyytenä. Haastateltavat mainitsivat esimerkiksi sen, jos avustettavalla taholla 

olisi mahdollisuus palkata asiantuntija apuun, heidän tulisi näin tehdä, eikä hyödyntää 

asiantuntijuuden lahjoittajaa tavallaan säästötoimena. Systeemin väärinkäyttäjät ovatkin 

lahjoittajille selkeä kipupiste ja motivaatiota heikentävä tekijä. 



  53 

 

 

Lahjoittajat tekevät näin ollen hyvin herkästi ensimmäisen siirron ja siten edistävät 

yhteistyön tekemistä ja vastavuoroista käyttäytymistä. Vastavuoroinen reaktio, kuten kiitos 

ruokkii heitä tekemään näin jatkossakin, onhan se osa heidän persoonaansa. Jos kuitenkin 

koetaan, että hän tulee kohdelluksi epäreilusti, voi se aiheuttaa reaktion, ettei olla enää 

halukkaita toimimaan kyseisen tahon kanssa yhteistyössä. Vastavuoroisuus periaate näin 

edistää lahjoitustoimintaan mukaan lähtemistä, mutta sen väärinkäytöstä rangaistaan myös 

herkästi. 

 

Alateema Kategoria Esimerkkejä 

pelkistettyinä 

ilmauksina 

Esiintyvyys 

vastauksissa 

Vastavuoroisuuden 

vaikutus 

lahjoitustoimintaan 

Halu lähteä mukaan 

lähtenyt persoonasta 

tai muuten henkilöstä 

Ei tarvinnut kannustaa. 

Kannustin itseäni. 

Joo, kyllä se musta 

itsestään lähtee 

Jotenkin se leimaa mua 

sen kaltainen 

tekeminen 

XXXXX 

Lahjoittaessani saan 

hyvän mielen tai 

henkistä pääomaa 

Mä saan siitä hyvää 

mieltä 

Mulle tulee hyvä mieli 

siitä, että voin auttaa 

Saan henkistä pääomaa 

XXXXX 

Minua ei ole 

vastaavalla tavalla 

autettu, joten se ei 

ole vaikuttanut 

päätökseeni lähteä 

mukaan  

En osaa nimetä mitään 

tahoa, kuka olisi 

auttanut 

Ei suoranaisesti ole 

autettu. 

XXX 

Vastavuoroista 

käyttäytymistä ruokkii 

kiitosta tai muu 

palaute 

Onhan se kiva kuulla 

kiitosta siitä työstä 

mitä sä teet. 

Pelkkä kiitos on tosi 

jees. 

XXXX 
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Epäreilu kokemus saa 

käyttäytymään 

vastavuoroisesti 

negatiivisesti 

Kohtasin 

kiittämättömyyttä, 

joten ajattelin, etten 

auta enää jatkossa 

Jos ei kiitosta saa, niin 

alkaa miettimään, miksi 

mä tätä teen. 

XXX 

Taulukko 7: Vastavuoroisuus asiantuntijuuden lahjoittamisessa 

5.2.2 Sitoutuminen, johdonmukaisuuden paine ja luottamuksen merkitys  

Sitoutuminen ja johdonmukaisuus suostuttelun työkaluna tarkoitti sitoutumisen tuottamaan 

velvollisuudentunteeseen, jonka vuoksi ihminen haluaa näyttäytyä käyttäytyvänsä 

johdonmukaisesti. Käytännössä tarkoittaa, että mihin ihminen sitoutuu ja lähtee mukaan, niin 

sen tuoman velvollisuuden myös hän haluaa täyttää, vaikka joutuisi sillä olisi itselleen 

negatiivisia seuraamuksia. Haastateltavilla on ollut kokemuksia ilmiöstä osallistuessaan 

etenkin perinteiseen vapaaehtoistyöhön järjestöissä tai yhdistyksissä. Asiantuntijuuden 

lahjoittamisen ollessa eräänlaista vapaaehtoistyötä, niin siten näillä kokemuksilla on 

merkitystä, miten lahjoitustoimintaan ollaan halukkaita sitoutumaan. Riski sen suhteen on 

olemassa. 

” (..) meidät vähän niinku sidottiin aikatauluun ja se oli vähän huono niinku 

meidän kannalta kuitenkin sen takia koska me tehdään normaalia työtä niinku 

lisäks. Se oli aika kuormittavaa, sanotaanko näin. Kun sä teet duunii ja sit sä 

teet päälle lisäksi vielä sen hyväntekeväisyys niinku semmosen projektin.” 

(Haastateltava D) 

Motivaatiotekijöissä aiemmin esiin nostettiinkin vapaaehtoisuuden merkitys motiiveissa lähteä 

mukaan lahjoittamistoimintaan. Tämän motiivin kanssa johdonmukaista onkin, että ainakin 

puolet haastateltavista halusivat pitää itsellään valinnan vapauden, milloin, missä ja miten 

asiantuntijuuttaan lahjoittaisivat. Vapaaehtoisuus toiminnassa on oletettu piirre ja sen 

rikkominen voi olla luotaan työntävää, eikä välttämättä haluta sitoutua siinä pelossa, että se 

veisi liiaksi omaa vapautta. 

”Mä oon aika tarkka siitä omasta vapaudesta, et mä haluan olla oman elämäni, 

oman elämäni toiminnanjohtaja mä haluun ite määritellä sen milloin ja missä 

ja miten aika pitkälle ja sen takia mä en hirveen helposti lähde sitoutuu 

rakenteisiin. (..) Kyllä mä haluun aika tarkasti ite niinku määritellä (..)” 

(Haastateltava C) 
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Haastateltavilla kuitenkin oli myös kiinnostusta sitoutua tarvittaessa pidemmäksi aikaa, jos 

asia mihin sitoutuu, koetaan riittävän merkittäväksi ja oma elämäntilanne sen sallii. Kyse näin 

ollen onkin enemmän luottamuksesta. Lahjoittaja haluaakin saada kokemuksen siitä, että 

tietää mihin hän sitoutuu, kun hän ryhtyy auttamaan asiantuntijuudellaan. Paljonko se vie 

häneltä aikaa ja muita resursseja. Luottamus vaikuttaisi syntyvän siitä, miten avunpyyntö 

muotoillaan. 

”jollain on jonkun näköinen ongelma tai haaste, jonka se osaa jollain tavalla 

sanottaa niin, että se vastaanottaja ymmärtää (..) mut jos se on niinku 

(pelkästään) et tarvitsen apua. Se menee liian laajoiksi, sit niihin tuntuu et sit 

siellä voi olla, et näkee jo heti, että tähän voi mennä miten laajaks hyvänsä ja 

semmoseen en tarttuis. Jos on tommonen niinku että tämmönen juttu ja musta 

tuntuu et mä niinku pystyn siihen auttamaan se niinku tietyn ajan ja jos 

haluan, niin toki voin varmaan jatkaakin. Se juuri miten täsmällisesti se on 

ilmaistu.” (Haastateltava A) 

Asiantuntijuuden lahjoittajat haluavat pitää kiinni vapaudestaan, eivätkä siten sitoudu 

herkästi, koska he tiedostavat sitoutumisesta syntyvän velvollisuuden tunteen käyttäytyä 

johdonmukaisesti ja viedä asia loppuun, mihin ovat ryhtyneet. He voivat kuitenkin 

tarvittaessa sitoutua, jos autettava taho on heille riittävän merkityksellinen ja he kokevat, 

ettei se kuormita heitä liikaa. Heidän tuleekin pystyä siten luottamaan, ettei autettava taho 

oleta heidän tekevän enemmän kuin he ovat itse aikoneet tehdä. Tätä luottamusta pystytään 

vahvistamaan oikeanlaisella muotoilulla jo avunpyynnössä, ennen sitoutumista, jolla vältetään 

ikävät olettamukset lahjoittajan ja avustettavan osalta. 

Alateema Kategoria Esimerkkejä 

pelkistettyinä 

ilmauksina 

Esiintyvyys 

vastauksissa 

Sitoutuminen ja 

vapaaehtoisuus, sekä 

johdonmukaisuuden 

paine 

Vapaaehtoisuuteen 

osallistuminen voi olla 

vapautta rajaavaa 

Yhdistyksiin mukaan 

lähteminen 

epäkiitollista, koska 

oletetaan 

kokonaisvaltaista 

omistautumista 

Jos johonkin lähtee 

mukaan, niin kyllä 

siihen sitoutuu 

Järjestötoimintaan 

lähtemisellä on 

XXXXX 
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taipumusta lähteä 

laukalle 

En halua sitoutua, 

haluan pitää täyden 

valinnanvapauden 

Voin lahjoittaa silloin 

tällöin, koska se on 

helpompaa ja kivampaa 

Haluan itse määritellä 

milloin, missä ja miten 

autan. 

En halua sitoutua, kun 

se voi aiheuttaa 

hankaluuksia 

XXX 

Luottamusta 

muotoilun selkeydellä 

Odotusten oltava 

kohdillaan, ettei 

kumpikaan oleta väärin 

Epämääräinen 

avunpyyntö voi pitää 

sisällään odotettua 

laajemman ongelman 

Meille tuli yllätyksenä 

sitoutumisen laajuus, 

kun kuvittelimme 

olleemme selkeitä, 

miten voimme auttaa 

XXX 

Taulukko 8: Sitoutuminen, johdonmukaisuus ja luottamus 

5.2.3 Lähipiiri ja arvot sosiaalisina vaikuttimina ja pitämisen lähteinä 

Suostuttelun työkaluista yhden alateeman yhdessä muodostavat sosiaalinen vaikutus ja 

pitäminen. Teemoittelun yhteydessä oli havaittavissa selkeitä yhtenäisiä tekijöitä, jotka 

osittain limittyivät toisiinsa. Sosiaalinen vaikutus, kun haastateltavilla toimi oma lähipiiri, 

joista he oletettavasti myös pitävät, sekä haluavat olla heille avuksi. Siten on luontevaa 

käsitellä niitä yhtenäisenä teemana, eikä erikseen, käsiteltäessä niiden vaikutusta 

päätöksessä lahjoittaa asiantuntijuuttaan. 
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Aivan kuten vastavuoroisuudesta puhuttaessa eivät haastateltavat itse nähneet alun perin 

suurta roolia lähipiirin vaikutuksella päätöksessään osallistua asiantuntijuuden 

lahjoittamiseen. Tiedusteltaessa kuitenkin onko heidän lähipiirissään henkilöitä, jotka ovat 

vastaavaa vapaaehtoistyötä tehneet, lähes jokainen osasi nimetä jonkun henkilön. Asiaa 

tarkemmin ajatellessaan, pystyivät osa haastateltavista havaitsemaan jonkun toimineen 

itselleen esimerkkinä. 

”mun isäni jo aikanaan on tehnyt tällästä vapaaehtoistyötä ja nuorten kanssa 

oman palkkatyönsä ohella ja tietyllä tavalla ehkä sen tyyppistä juttua on tullu 

jo sieltä isän niinku kautta aikanaan (..) Ehkä tietyllä tavalla sitä mallia on 

tullut sieltä.” (Haastateltava C) 

Lähestulkoon kaikki haastateltavat myös totesivat viettävänsä aikaa samanhenkisten ihmisten 

kanssa ja heidän sosiaalisessa verkostossaan on useita henkilöitä, jotka myöskin tekevät 

vapaaehtoistyötä omalla tavallaan. Samanhenkisten verkostojen koot kuitenkin vaihtelivat. 

Tästä voitaneen vetää johtopäätöstä, että sitä kautta on muodostunut sosiaalisia normeja, 

jotka myös palkitsevat asiantuntijuuden lahjoittamista. 

Esimerkillisyys oli kahdelle haastateltavalle yhteinen piirre. He halusivat myös itse toimia 

esimerkkinä ja siten rohkaista muita toimintaan mukaan. Molemmat heistä ovat työpaikallaan 

ottaneet puheeksi, että asiantuntijuuden lahjoittaminen olisi kannattavaa. Kumpikin nostaa 

tietoisuuden kasvattamisen oleellisuuden. Siinä kuitenkin piilee tietty haaste, sillä jos 

suostuteltava ei olekaan samanhenkinen, voi vastaus olla ihmetystä ja vaikutus olla 

päinvastainen. 

”Aika monet on silleen, et miten sä jaksat, vielä niinku töiden lisäks? Et aika 

moni on ollut silleen, et sä taidat todellakin rakastaa tota järjestelmää, että sä 

teet sitä töiden ohella.” (Haastateltava D) 

Sosiaalinen vaikutus siis on tehokkaimmillaan, kun henkilöt ovat samanhenkisiä tai muuten 

ajattelevat ylipäätään hyväntekeväisyydestä samalla tavalla. Suostuttelun työkaluissa 

tarkoitetaan tällöin pitämisestä. Asiantuntijuuden lahjoittamisessa tätä samanhenkisyyttä 

edustaa yhteiset arvot, eivätkä niinkään yksilöiden ominaisuudet. Henkilökemioiden merkitys 

kyllä nostettiin esiin, mikä on ymmärrettävää huomioiden yhteisöllisyyden vaikutuksen 

motivaatiotekijänä. Lähes kaikki haastateltavat kuitenkin kertoivat, että autettavan tahon 

asian merkityksellisyys ja siihen liittyvät arvot ovat tärkeämpiä ja ohittavat mahdolliset 

henkilöerimielisyydet. 

”Mun mielestä kuitenkin se asia siellä niinku taustalla on se isoin niinku 

motivaattori. Jos on joku todella minulle tärkeä tärkeä tekeminen, mitä se 

järjestö niinku tekee, niin se voi niinku tavallaan mennä ohi siitä 
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henkilökemiastakin mutta kyllä sillä henkilökemialla on merkitystä.” 

(Haastateltava E) 

Asiantuntijuuden lahjoittamisella autettavan järjestön ajamat asiat ja arvomaailman 

kohtaamiset ovat ydinasia, mihin toimiva henkilökemia on ikään kuin kiva lisä. Ihmiset 

kuitenkin muodostavat järjestön, joten kyse on joka tapauksessa ihmisten välisestä 

vuorovaikutuksesta. Tällöin tarvitaan tietynasteinen luottamus sujuvan yhteistyön 

varmistamiseksi. Riittävä luottamus päätökseen lahjoittamistoimintaan ryhtymisestä 

muodostuisikin helpoimmin, jos järjestö tai järjestön edustaja olisi lahjoittajalle ennestään 

tuttu. 

”(..) koska ihmisten välistä toimintaa tää kaikki on ja sit tää perustuu 

luottamukseen, niin sitten se, että joku joku tuntee jo jonkun ja tietää, 

vaikkapa jollain tapaa hyväksi tyypiksi, niin sillä on tietysti merkitystä.” 

(Haastateltava B) 

Neljä haastateltavaa kuitenkin kertoi, ettei heille ole merkitystä tuntevatko he autettavan 

tahon etukäteen. Heidän mukaansa se ei varsinaisesti vaikuta päätökseen, mikä herättää 

kuitenkin kysymyksen: Miten lahjoittaja tietää autettavan tahon arvomaailman tai asian 

merkityksellisyyden, jos se on tuntematon? Asiaa kun lähdettiin tarkemmin tiedustelemaan, 

kukin haastateltava kertoi ottavansa selvää avustettavasta tahosta ennen lopullista 

päätöstään. Haastateltava C puki asian melko suoraan, että hänen täytyy ymmärtää mikä 

aikomus tai asia on taustalla, ennen kuin hän lähtee auttamaan. Tästä voidaan tehdä tulkinta, 

että pitämisellä onkin odotettua suurempi merkitys henkilön päätöksessä lahjoittaa 

asiantuntijuutta. Suurempi ainakin, mitä hän itse ajattelisi sillä olevan. 

Alateema Kategoria Esimerkkejä 

pelkistettyinä ilmauksina 

Esiintyvyys 

vastauksissa 

Sosiaalinen vaikutus ja 

arvoista pitäminen 

asiantuntijuuden 

lahjoittamisen 

vaikuttimina  

Lähipiirin jäsen on 

toiminut esimerkkinä 

Mun isäni on jo aikanaan 

tehnyt vapaaehtoistyötä 

Paljonkin. Lasten 

harrastustoiminnassa ja 

ystävät ovat aktiivisia 

järjestöissä. 

Vanhemmat on 

järjestötoiminnassa 

mukana 

XXXXX 
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Yhtenäiset arvot 

viestivät 

samanhenkisyydestä, 

joka toimii sosiaalisena 

vaikuttimena, sekä 

pitämisen keinona 

Sen pitää mennä omaan 

arvomaailmaan. 

Täytyy olla semmoinen 

asia, mikä itseäni 

kiinnostaa. 

Apua pyytävän tahon 

täytyy jollain tavalla 

resonoida sisällä. 

XXXXX 

Aikaisempi tuttavuus ei 

suoranaisesti vaikuta 

päätökseen, mutta 

tutustuminen voi olla 

edellytyksenä 

luottamukselle 

Ei sillä mitään eroa mun 

mielestä ole. 

Ei sillä ole väliä, kyllä mä 

sitten tutustuisin.  

Ainahan se auttaa, kun 

tää perustuu kuitenkin 

luottamukseen. 

XXXX 

Taulukko 9: Sosiaalinen vaikutus ja pitäminen asiantuntijuuden lahjoittamisessa 

5.2.4 Työnantaja auktoriteettisena mahdollistajana ja niukkuus ainutlaatuisesta 

kokemuksesta 

Suostuttelun työkaluista auktoriteetin ja asiantuntijan vaikutus ei ollut selkeästi nähtävillä. 

Perinteistä mallia, kuten ”asiantuntijat suosittelevat” tyyppisiä mainoksia, kun ei ole samalla 

tavalla nähtävillä vapaaehtoisuuden ympärillä. Auktoriteetti löytyikin enemmän työnantajan 

suunnalta mahdollistajana ja esimerkin näyttäjänä. Lyhyesti voisi kuvata, että työnantaja 

toimii suostuttelijana, tarjoamalla mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä työajalla. 

”(..) jokaista ”Yritys X:ssä” olevaa henkilöä on kannustettu käyttämään x 

tuntia siitä omasta palkallisesta työajastaan johonki vapaaehtoistyön tekemisen 

kohteeseen. Kyllä sillä on ihan selkeä (positiivinen) vaikutus tottakai.” 

(Haastateltava C) 

Olennaista kuitenkin työnantajalla on nimenomaan mahdollistaa tekeminen työajalla tai 

jollain muulla omalla tekemisellään. Pelkkä suostuttelu tekemiseen esimerkiksi henkilön 

omalla vapaa-ajalla voi vaikuttaa negatiivisesti haluun osallistua lahjoittamistoimintaan. 

Haastateltava C mainitsikin vastauksessaan, että hänestä tuntuisi omituiselta, jos työnantaja 

suosittelisi hyväntekeväisyyden tekemistä vapaa-ajalla, minne heidän direktio-oikeutensa ei 
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enää ulotu. Tämä voitaneen käsittää auktoriteettiaseman väärinkäyttönä, mikä on omiaan 

aiheuttamaan vastustusta. Pahimmillaan se voidaan tulkita myös käskyttämisenä. 

”Mä en usko käskytykseen, mä en henkilökohtaisesti usko siihen, mutta kyllä se 

varmaan vois tuoda siihen niinkun laajemmalle siis sen tietoisuuden, et näinkin 

voi tehdä, mut se miten nää ihmiset ja asiat löytää toisensa niin kyllä se pitäis 

jotenkin omaehtoisuuteen mun mielestä perustua.” (Haastateltava A) 

Saavutettavat hyödyt olivat kuitenkin haastateltavien mielestä hyvinkin selvillä kaikilla 

kolmella taholla eli työnantajalla, työntekijällä ja hyväntekeväisyyskohteella. Kohteen 

puolesta luonnollisesti mahdollistetaan jo Haastateltava A:n mainitsema parempi näkyvyys. 

Työntekijän osalta se madaltaa yhtä suurinta estettä eli ajankäyttöä, kun hän saa hyödyntää 

työaikaansa sellaisen asian eteen, mistä välittää ja toteuttaa omaa sisäistä 

motivaatiotekijäänsä eli hyvän tekemistä. Työnantaja saa puolestaan itselleen tyytyväisen 

työntekijän, mahdollistaen hänen sisäisen motivaatiotekijän täyttämisen, mikä nostaa 

arvostusta työntekijän silmissä. Toiminta vahvistaa organisaatiokulttuuriakin. 

”Mä luulen, et se kyllä henkilöstön motivaatiotakin lisää tai että tällä tavalla 

vankistaa sen firman kulttuuria: ”tää on tosi jees paikka olla töissä, koska 

täällä saa tehdä tällaistakin.”” (Haastateltava B) 

Työnantaja voi siten mahdollistajana toimia erittäinkin vahvana suostuttelun työkaluna 

olemalla suuressa roolissa ajankäytön esteen purkajana. Todennäköisesti mahdollistamisen 

kuluja se kykenee kompensoimaan vankistamalla työntekijän motivaatiota työskennellä 

yritykselle. Tämä erityisesti on hyvä huomioida, kun yleisesti sisäisiä motivaatiotekijöitä 

pidetään ulkoisia vahvempina. 

Suostuttelun työkaluista niukkuuden periaate asiantuntijuuden lahjoittamisessa esiintyy 

pääsääntöisesti tarjoutuvien uusien kokemusten kautta. Päästessään lahjoittamaan 

asiantuntijuuttaan täysin uudessa ympäristössä laajentaa se lahjoittajan näkökulmia, mikä on 

omiaan kehittämään henkilöä. Vastaavia tilaisuuksia ei välttämättä ole tarjolla palkkatyössä, 

koska siellä henkilön tulee keskittyä päivittäin toteuttamaan enemmän rajattua tehtävää, 

mistä hänelle maksetaan palkkaa. 

”Tämmösen kautta sitten pääsee paljon laajemmin katsomaan, vaikka 

esimerkiksi yhteiskuntaa tai tai jotakin muuta toimintaa siis sen sisällä. Kyllä 

sillä on tosi iso merkitys.” (Haastateltava B) 

Esimerkkinä näkökulman laajentumisesta nousi myös esiin markkinoinnin asiantuntijan 

mahdollisuus toteuttaa asiantuntijuuttaan täysin eri kontekstissa, samalla oppia uutta 

ulkopuolisesta maailmasta ja omasta itsestään. Ikään kuin ymmärrys omasta 
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asiantuntijuudesta vankistuu. Arjessa toimiessa tutussa ympäristössä tehdyt asiat otetaan 

itsestäänselvyytenä. Näin asiantuntijuuden lahjoittaminen voidaan nähdä ainutlaatuisena 

mahdollisuutena toteuttaa enemmän itseään. 

Toisaalta jokaisen kokemuksen itsessään haastateltavat näkivät olevan ainutlaatuisia ja sen 

vuoksi myös arvokkaita. Siten ei ole välttämätöntä, että lähtökohtaisesti perspektiivin 

laajentamista lähdettäisiin tavoittelemaan. Jo ajatus uuden kokemuksen kartuttamiselle voi 

luoda niukkuuden tunteen ainutlaatuisuudellaan. 

”No mä saan kokemusta. Kokemus on aina asia, mitä mä oon pitänyt niinku tosi 

isossa arvossa että kaikki kokemus mitä sä saat elämässä on se sitten töissä tai 

ihan niin kuin ihmisten ympärillä, niin sillä on merkitys.” (Haastateltava D) 

Kokonaisuutena voidaan todeta niukkuuden vaikutuksen tulevan kokemusten 

ainutlaatuisuuksista. Asiantuntijuuden lahjoittamisen kokemukset voivat olla sellaisia, joita ei 

ole helposti saatavilla muualta. Tästä syystä lahjoittamiseen ryhtyminen voi tuntua jo 

itsessään arvokkaammalta. 

 

Alateema Kategoria Esimerkkejä 

pelkistettyinä 

ilmauksina 

Esiintyvyys 

vastauksissa 

Auktoriteetin tai 

asiantuntijan 

vaikuttajana 

lahjoittamispäätökseen 

Työnantaja 

mahdollistajana ja 

esimerkin näyttäjänä 

Työntekijöitä on 

kannustettu 

käyttämään x tuntia 

omasta työajasta 

vapaaehtoistyöhön 

Meillä saa vapaata, kun 

sä teet 

hyväntekeväisyyttä 

Työnantajan täytyisi 

jollain esimerkillä ja 

tavalla osallistua itse 

siihen, pelkkä 

suosittelu ei riitä 

XXXX 
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Työnantajan 

mahdollistaminen 

hyödyttää 

työntekijää, 

hyväntekeväisyyteen 

osallistumista ja häntä 

itseään 

Työnantajan etu on 

sallia työntekijälle 

tehdä työajalla 

lahjoittamista. 

Työnantaja saa hyvin 

tyytyväisen 

työntekijän. 

Hyvän tekeminen saisi 

näkyvyyttä. 

XXXX 

Niukkuus vaikutus 

ainutlaatuisuudella ja 

uusina kokemuksina. 

Avaa uusia näkökulmia 

ja laventaa omaa 

maailmankatsomusta 

Se on mahdollisuus 

nähdä asioita uusin 

silmin. 

Yleensä avaa itselle 

ihan uusia näkökulmia 

siihen asiaan. 

 

XX 

Jokainen uusi kokemus 

on ainutlaatuinen ja 

siksi arvokas 

Kokemus on aina asia, 

mitä pidän isossa 

arvossa. 

Eiköhän ne kaikki 

kokemukset ole omalla 

tavallaan aina 

ainutlaatuisia. 

XXX 

Taulukko 10: Auktoriteetin merkitys ja niukkuus lahjoittamistoiminnassa 

5.3 Asiantuntijuuden lahjoittamisen esteet 

Hyvin usein ihmisillä jää toteuttamatta hyviä tekoja siitäkin huolimatta, että aikomus olisi 

melko vahvakin. Mikä sitten estää lahjoittamistoimintaan mukaan lähtemisen? Tähän 

kysymykseen vastauksia haetaan kolmannessa pääteemassa. On kuitenkin hyvä huomioida, 

että kukin haastateltava oli päässyt asiantuntijuuttaan lahjoittamaan, joten heillä ei 

välttämättä ollut omakohtaista kokemusta siitä, ettei aikomuksestaan huolimatta ole lähtenyt 

mukaan. Mahdollisia esteitä olivat aika, vapaa- ja työajan tasapaino, kukaan ei ole pyytänyt, 

sopivaa autettavaa on hankalaa löytää ja oma taloudellinen- tai muu elämäntilanne ei salli. 
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Ylivoimaisesti suurin syy, miksi ihmiset ei aikomuksesta huolimatta osallistu toimintaan, liittyi 

haastateltavien mukaan ajan puutteeseen tai muuten ajankäyttöön. Yksinkertaisimmillaan 

ihmisillä ei ole riittävästi aikaa osallistua lahjoitustoimintaan. Ajankäyttö kuitenkin jakautui 

kahteen osaan. Ensinäkin nostettiin kiire, ettei millekään lisälle ole aikaa ja kiire jo itsessään 

vaikuttaa omaan hyvinvointiin negatiivisesti. Toiseksi ajankäytöstä huomioitiin, että sitä 

haluttiin varjella ja esimerkiksi aikaa ei haluttu ottaa pois harrastuksista tai muista vapaa-

ajan tekemisistä. 

”No tietenkin oma elämäntilanne, jos on kova kiire töissä ja myös sitten niinku 

privaattielämässä ei yksinkertaisesti ole aikaa siihen niin se vaikuttaa tietysti 

eniten, että miten se ajankäytettävyyden kokemus tai tilanne on.” 

(Haastateltava B) 

Kova kiire arjessa ja vapaalla luovat luonnollisesti vallitsevan kokemuksen ajanpuutteesta. 

Herää kuitenkin kysymys, että kuinka todellinen tämä kokemus todella on. Nykyinen kiire, 

jatkuuko se esimerkiksi vielä kuukauden päästä, entä puolen vuoden? Tämä avoin kysymys on 

siksi olennainen, koska ihminen arvottaa nykyhetken arvokkaammaksi tulevaisuuteen nähden 

(hyperbolinen diskonttaus), joten kuinka realistisesti pystytään arvioimaan kiireen määrä. 

Voisiko olla olemassa keinoja, miten tätä kiireen tuntua voitaisiin helpottaa? 

”jos sul menee suuri osa päivästä duuniin ja sit sä haluat pitää totta kai sun 

harrastukset ja sä et ehkä saata nähdä tällästä niinku hyväntekeväisyyttä niinku 

harrastuksena.” (Haastateltava D) 

Ajalla on selvästikin oma arvonsa riippuen siitä mihin sitä käyttää. Se miten kukin sitä 

arvottaa on varmastikin yksilöllistä. Teoriassa ilmiöstä puhuttiin nimellä mentaalinen tiliöinti, 

jossa jonkin asian arvo, usein aika tai raha, muuttuu riippuen millä mentaalisessa budjetissa 

se sijaitsee. Haastateltavan D:n vastauksessa on selvästi nähtävillä, että työlle on oma 

aikansa budjetoitu, kuten myös vapaa-ajan harrastukselle oma budjettinsa. Avainkysymys 

voisikin olla, miten asiantuntijuuden lahjoittaminen pystyttäisiin arvottamaan harrastusten 

rinnalle. Työajan budjettiin, kun harvemmin ihminen itse pystyy vaikuttamaan. 

”No itse koen, että kyllä se lähtee sieltä niinkun itsestä ja miten sä itse pystyt 

hallitsemaan sun niinku kalenteria ja aikaa. Mä en tiedä pystyykö sitä kukaan 

ulkopuolelta niinku sua auttaa tai sanelee” (Haastateltava E) 

Ajankäyttö voikin olla itsekontrolliin liittyvä asia. Jos näin on, voisi se olla positiivisesti 

tuupattavissa ja siten tähän ajanpuute esteeseen pystyttäisiin vaikuttamaan. Ainakin vahvoja 

viitteitä tällaisen ilmiön olemassaoloon myös asiantuntijuuden lahjoittamisen osalta on 

havaittavissa. 
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Muut mahdolliset esteet olivat, ettei sopivaa lahjoituskohdetta löydy omalle osaamiselleen tai 

kukaan ei ole pyytänyt apua. Nämä kaksi asiaa limittyvät keskenään yhteen sillä, jos 

autettava taho pystyttäisiin itsenäisesti löytämään, ei apua tarvitsisi pyytää. Vastaavasti apua 

tarvitsevaa tahoa ei tarvitsisi etsiä, jos apua osattaisiin pyytää. 

”miten niitä (apua tarvitsevia) löytää. Se ei oo hirveen helppoa niinku, että 

minä voisin nyt auttaa, mutta mistä mä löydän sellaisia jotka niin kuin haluaa 

sitä apua, koska mä haluun tarjota ei riitä vaan sen pitää sen vastaanottajan 

haluta se apu” (Haastateltava A) 

Este on hyvinkin yksiselitteinen eli tarvittaisiin keinoja, miten saadaan avuntarjoaja ja apua 

tarvitseva kohtamaan toisensa. Haastatteluissa nousi tähän liittyen yksi ratkaisuehdotus 

(Haastateltava C). Ehdotuksena olisi vapaaehtoispooli, minne ihmiset voisivat ilmoittautua ja 

kertoa minkälaista osaamista, asiantuntijuutta ja kokemusta hänellä on ja mitkä asiat häntä 

kiinnostaisivat ja miten olisi käytettävissä. Kyseinen haastateltava nosti samalla kuitenkin 

huolen poistippumisesta, passivoitumisesta. Käytännössä, jos henkilölle tulee tauko 

vapaaehtoistyöstä, hän saattaa pudottautua pois kokonaan toiminnasta. Sama vaara piilee 

asiantuntijuuden lahjoittamisessa, joten olisi tärkeää pystyä pitämään tahot jollain tapaa 

aktiivisina, silloinkin kun osaamista vastaavaa avunpyytäjää ei ole tarjolla. 

 

Alateema Kategoria Esimerkkejä 

pelkistettyinä ilmauksina 

Esiintyvyys 

vastauksissa 

Lahjoittamisen esteet, 

miksi ei lahjoiteta 

aikomuksesta huolimatta 

Ei ole riittävästi aikaa Aika. Ihmiset ovat hyvin 

kiireisiä. 

Mä luulen, et se on se 

ajanpuute. 

Se voi olla se aikataulut 

kuitenkin. 

XXXXX 

Työn- ja vapaa-ajan 

tasapaino ei ole sopiva 

Ei ole riittävästi vapaa-

aikaa ja haluaa pitää 

kiinni harrastuksistakin 

Lepo vs työnteko. 

Kuormitettuna ei halua 

mitään ekstraa. 

XXXX 
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Töihin liittyvää ei enää 

halua ajatella vapaa-

ajalla. 

Sopivia autettavia 

omalle osaamiselle ei 

löydy 

Mistä mä löydän sellaisia, 

jotka haluaa apua? 

Meillä ei löytynyt sopivaa 

kanavaa löytää autettavia 

Ei ole helppoa löytää 

sopivia matcheja 

asiantuntijuudelleni 

XXXX 

Avun pyytäminen ja 

pyytämättä jättäminen 

Mua on käytännössä 

kysytty niihin rooleihin 

Kukaan ei ole pyytänyt. 

XXX 

Taulukko 11: Esteet asiantuntijuuden lahjoittamisessa 

6 Kehittämistyön tulokset – lahjoittamisen hyvät käytännöt 

Opinnäytetyössä toteutetun kehittämistyön tuloksena oli tarkoitus saada luotua 

asiantuntijuuden lahjoittamiseen hyvät käytännöt. Tässä luvussa käsitellään saavutetut 

tulokset perustuen toteutettuun tutkimukseen, yhdistettynä esitettyyn tietoperustaan ja 

aiempiin tutkimuksiin. 

Haastattelututkimus osoittaa, että asiantuntijuuden lahjoittajia motivoi erilaiset sisäiset 

motivaatiotekijät. Tulokset ovat linjassa vapaaehtoistyöstä tehtyjen aiempien tutkimusten 

kanssa, kuten Yeungin (2005b) tutkimuksessa, jossa esiin nostettiin antamisen ja läheisyyden 

ulottuvuudet. Antaminen liittyy sisäisistä motivaatiotekijöistä hyväntekemiseen, joka kaikista 

voimakkaimmin nousi nyt tehdyssä tutkimuksessa esille. Martela (2016, 52) määritteli 

hyväntekemisen tunteeksi kyetä vaikuttamaan myönteisesti itsensä ympäröivien ihmisten 

elämään. Asiantuntijuuden lahjoittamisessa se tarkoittaa autettavan kohteen henkilöitä ja 

heidän toimintansa, kuten järjestön, tukemista. 

Muutkin sisäiset motivaatiotekijät esiintyivät haastatteluissa mukaan lukien edellä mainittu 

läheisyys, joka oli voimakkaasti esillä aiemmassakin tutkimuksessa. Läheisyyden tunne tehdyn 

tutkimuksen mukaan syntyy lahjoittajilla ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta yhdessä 

tekemisestä, uusien ihmisten tapaamisesta, sosiaalisen verkoston laajentamisesta ja niin 
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edelleen. Aivan kuten Deci & Ryan (2000) kuvasivat kokemus yhteisöllisyydestä, joka 

rinnastettavissa läheisyyteen, syntyy ihmisen saadessa rakentaa läheisiä, intiimejä suhteita 

toistensa kanssa. Kyvykkyys on olennaisena osana läsnä asiantuntijuuden lahjoittajan 

motivaatioon. Lahjoittaessaan asiantuntijuuttaan hän hyödyntää osaamistaan, jota kokee 

osaavansa. Samalla hän kokee oman kyvykkyyden kasvavan. Nämä kaksi ovatkin Martelan 

(2016, 50-51) sisäisen motivaatiotekijän kyvykkyyden määritelmän mukaisia. 

Sisäisistä motivaatiotekijöistä vapaaehtoisuus on tutkimuksen mukaan tietynlainen itseisarvo. 

Vapaaehtoisuudella eli autonomialla tarkoitetaan ihmisen vapautta päättää omista 

tekemisistään. Asiantuntijuuden lahjoittamisessa tämä tutkimuksen mukaan esiintyy valinnan 

vapautena eli päätöksessä valita autettava kohde silloin, kun se itselle parhaiten sopii. 

Lahjoittaja haluaa myös usein valita autettavan kohteen arvomaailmaan perustuen. 

Puhuttaessa tämän olevan itseisarvo tarkoittaa se siis sitä, että varsinaisesti sen ei odoteta 

kasvattavan motivaatiota, koska vapaaehtoisuus on toiminnan lähtökohta. Tehdyn 

tutkimuksen mukaan kuitenkin, jos vapaaehtoisuuden tunne katoaa esimerkiksi 

kohtuuttomalta tuntuvalta sitouttamisen vuoksi, rikkoo se motivaation auttaa. 

Hyvä käytäntö onkin ruokkia sisäisiä motivaatiotekijöitä. Kannattaa korostaa erityisesti mitä 

hyvää lahjoittaja pääsee tekemään, kun hän lahjoittaa asiantuntijuuttaan. Minkälaisiin 

ihmisiin hän pääsee tutustumaan ja olemaan vuorovaikutuksessa. Mitä osaamista hän pääsee 

hyödyntämään lahjoitustyössään ja mahdollisesti kehittämään tekemisen kautta tai ylipäätään 

laajentamalla omaa perspektiiviään asiasta. 

Käytäntöön ei lähtökohtaisesti kannata sekoittaa ulkoisia motivaatiotekijöitä. Aiempien 

tutkimusten mukaan ulkoisen motivaatiotekijän lisääminen saattaa aiheuttaa 

yliperusteluefektin, jolloin ulkoinen motivaatio jyrää sisäisen innostuksen tekemiseen. 

(Martela 2016, 32; Deci ym. 1999; Himmelstein ym. 2014) Syy miksi tämä on mainitsemisen 

arvoinen, johtuu ihmisten ulkoisen motivaation ennakkoluulosta. (Bregman & Janatuinen 

2020, 269) Ihmiset ovat taipuvaisia ajattelemaan, että muita ihmisiä motivoi raha eli he eivät 

pysty välttämättä motivoimaan itseään sisäisesti. Tehdyssä tutkimuksessa esiintyi tämä sama 

ennakkoluulo melko voimakkaasti, vaikka lahjoittajia itseään ei se motivoisikaan. Näin voikin 

olla mahdollista, että jossain vaiheessa voi syntyä kiusausta lisätä ulkoinen motivaatiotekijä 

lahjoittamistoimintaan tietynlaisena rohkaisuna, mutta pidemmän päälle se ei 

todennäköisesti tule olemaan kannattavaa. Siten on parempi miettiä keinoja vahvistaa 

lahjoittajien sisäisiä motivaatiotekijöitä lahjoittamistoiminnassa kuin, että kuviteltaisiin 

ulkoisen motivaatiotekijän pystyvän sitä lisäämään. 

Ulkoisilla motivaatiotekijöillä on myös oma paikkansa, eikä voida esitettyjen tutkimusten 

perusteella yksiselitteisesti väittää niiden olevan aina vaikuttimena negatiivisesti. Niiden 

hyödyntäminen kuitenkin vaatisi vieläkin parempaa ymmärrystä. Ennen sitä, ne ovat suurempi 
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uhka kuin mahdollisuus lahjoittajan motivaatiolle. Tästä syystä niiden käyttöä tulisi välttää 

lahjoittamiskäytännöissä. 

Tutkimuksen käytännöt on kuvattu yhteenvetona (Kuvio 5). Motivaatiotekijät ovat vahvasti 

mukana kaikissa käytännöissä, eri tavoin. Niiden huomioiminen suostuttelun työkalujen ja 

esteiden kanssa, luovat hyvät käytännöt lahjoittamistoimintaan. Yksityiskohtaisemmin eri 

käytännöt avataan seuraavaksi.  

 

Kuvio 5: Hyvät käytännöt asiantuntijuuden lahjoittamiseen 

6.1 Palkitse henkisellä pääomalla 

Palkinnoksi asiantuntijuuden lahjoittamisesta ei kannata lähtökohtaisesti luvata rahaa tai 

muita aineellisia palkintoja, koska riskinä on ulkoisen motivaatiotekijän jyrääminen sisäisen 

yli. Tutkimuksessa jokainen haastateltu lahjoittaja kertoi omaksi motivaatiokseen jonkin tai 

jotkut sisäisistä motivaatiotekijöistä. Tästä huolimatta heillä on taipumusta ajatella muiden 

ihmisten motivoituvan paremmin ulkoisilla motivaatiotekijöillä, kuten rahalla – kyse on 

aiemmin mainitusta ulkoisen motivaation ennakkoluulosta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 

etteikö lahjoittaja odottaisi saavan jotain vastinetta lahjoituksestaan. Siitäkin huolimatta, 

että kysyttäessä suoraan lahjoittaja sanoisi, ettei tarvitse mitään. Palkitsemisella on 

kuitenkin merkitystä. 

Tehdyn tutkimuksen mukaan asiantuntijuuden lahjoittajat noudattivat pitkälti 

vastavuoroisuuden periaatetta eli ”kun annan, saan”. (Pessi & Saari 2008, 92-94) Aiemmissa 

tutkimuksissa hyväntekeväisyydestä ja vapaaehtoistyöstä sama periaate esiintyy hyvinkin 

voimakkaasti. (Yeung 2005b) Lahjoittajilla on prososiaalisia piirteitä, joten he ovat hyvinkin 

valmiita tekemään ensimmäisen siirron yhteistyöhön peliteorian mukaisesti. Hekin kuitenkin 
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reagoivat saamaansa vastineeseen ja sillä on vaikutusta yhteistyön jatkuvuuteen. (Moisan ym. 

2018) Minkälainen tämän vastineen tulisi sitten olla? 

Tutkimuksen mukaan lahjoittajat haluavat saada hyvän mielen, mikä liittyy hyväntekemisen 

motiiviin. Hyvä mieli on henkistä pääomaa, joka muodostuu lahjoittajalle kokemuksesta, että 

hänen teollaan on merkitystä autettavan tahon kannalta. Näin paras palkkio on osoittaa 

lahjoituksen olleen merkityksellinen. Symboliset lahjat, kuten kehut tai kukat, voivat 

vahvistaa sisäistä motivaatiota. (Himmelstein ym. 2014) Yksinkertaisimmillaan se on pelkkä 

kiitoksen sanominen ääneen. Lahjoitustoimintaan tulisi näin luoda kiittämisenkulttuuri 

käytännöksi. Olisiko se sitten kiitosviesti, kortti tai muu vastaava, keinoja on monia. 

Oikeanlainen kiitos lienee kontekstisidonnainen ja yksilöt arvostavat todennäköisesti eri 

muotoja enemmän kuin toiset. Yhdistävä tekijä kuitenkin on, että jokainen lahjoittaja 

arvostaa kiitosta. 

Kiittäminen koetaan tutkimuksen mukaan reiluna. Lahjoittajiin, kun vaikuttaa vahvasti 

vastavuoroisuuden vaikutukset, niin tällöin kiittämättömyyteen vastataan myös negatiivisesti. 

Sen ei tarvitse olla edes tylyä kiittämättömyyttä, vaan voi aiheutua pelkästään 

huolimattomuudesta, mistä lahjoittajalle syntyy kokemus kiittämättömyydestä. Seurauksena 

voi olla, etteivät lahjoittajat tahdo enää jatkaa yhteistyötä jatkossa, ainakaan kyseisen 

autettavan tahon kanssa. Tämä on se toinen olennainen syy, miksi se olisi hyvä saada 

sisäänrakennetuksi käytännöksi toimintaan, jotta vahingossa osoitetulta 

välinpitämättömyydeltä vältytään. 

Toinen oiva palkitsemisen keino on tarkemman palautteen antaminen. Asiantuntijuuden 

lahjoittajat haluavat tutkimuksen mukaan kokea osaavansa tekemänsä asian ja myös kehittyä. 

Tämä ruokkii sisäisistä motivaatioista kyvykkyyttä. Palautteessa voisi käydä läpi mikä meni 

erityisen hyvin ja missä voisi olla vielä kehitettävää. Kehittämistarpeiden löytäminen voi olla 

hankalaa, koska puhutaan alansa asiantuntijoista auttamassa osaamisellaan muita, mutta 

kuinka henkilö lahjoittaa asiantuntijuuttaan, siihen pystynee autettava taho antamaan 

palautetta. Käytäntönä voisikin olla, että lahjoituksen päätteeksi avunsaaja antaa aina 

palautetta. Se, että minkälainen palautekanavan tulee olla, siihen ei tämä tutkimus ota 

kantaa, mutta tämä olisi yksi erinomainen jatkotutkimuksen paikka. 

Saatava palkinto voi myös olla jotain odottamatonta. Osalle lahjoittajista tutkimuksen 

mukaan yhteisöllisyydellä on merkitystä hänen motivaatiossaan. Etenkin, jos lahjoitustoiminta 

on ollut pidempikestoista, voisi olla erinomainen ajatus toiminnan päätteeksi järjestää 

yhteisen illanvieton tai muuta virkistystoimintaa. Olennaista on yhdessä oleminen ja 

tekeminen. Tällä tavoin lahjoittaja voi saavuttaa toivomansa sosiaalisen verkostonsa 

kasvattamisen, ja ihmiset oppisivat tuntemaan toisiaan enemmän. Tämänkaltainen käytäntö 

tuottaa sosiaalisen vaikutuksen, joka voi sitouttaa lahjoittajaa myös lahjoitustoimintaan. 
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6.2 Sosiaalinen vaikuttaminen mahdollisimman helpoksi 

Tutkimuksen mukaan asiantuntijuuden lahjoittajat ovat alttiita sosiaaliselle vaikutukselle. 

Tämä nousi esiin myös yhteisöllisyyden sisäisenä motivaatiotekijänä. Sosiaalinen vaikutus 

tutkimuksen mukaan muodostuu hyvin pitkälti lahjoittajien lähipiirin tai muun sosiaalisen 

verkoston kautta. Osalla vanhemmat toimivat roolimalleina, kun taas osalle verkosto toiminut 

tiedonantajana lahjoittamismahdollisuuksista. Ylipäätään suurimmalla osalla tutkimuksessa oli 

muodostunut verkosto, jossa on samanhenkisiä ihmisiä.  

Ihmiset ankkuroivat muiden käyttäytymiseen hakeakseen sosiaalisia todisteita kannattavasta 

käyttäytymistavasta. (Cialdini 2011, 117-119; Thaler & Sunstein 2008, 54-55) Nämä 

muodostavat käsityksen sosiaalisista normeista eli ympäröivä yhteisö palkitsee tai rankaisee 

käyttäytymistä. (Field 2001) Esimerkiksi, kun osa lahjoittajista ovat saaneet mallin 

lahjoitustoimintaan vanhemmiltaan, jolloin heille on muodostunut käsitys sen olevan 

sosiaalisesti kannattavaa toimintaa, mikä on yhteisön puolesta toivottavaa käyttäytymistä. 

Heidän lähipiirissään tai sosiaalisessa verkostossaan on henkilöitä, jotka tekevät sitä, siten he 

kokevat tämän yhteisön kannustavan tämänkaltaiseen käyttäytymiseen. 

Sosiaalista vaikutusta vahvistaa pitämisen suostuttelun työkalu. Lähtökohtaisesti ihminen 

haluaa sanoa kyllä pitämilleen ihmisille ja yksi pitämisen muoto on samankaltaisuus tai 

samaistuttavuus. (Cialdini 2011, 174-175) Tutkimuksessa nousi esille, että lahjoittajille on 

muodostunut sosiaalisia verkostoja samanhenkisistä ihmistä. Vastaavasti tutkimuksessa 

pitäminen esiintyi erityisesti järjestöjen edustamista arvoista. Niiden tulee vastata 

lahjoittajan omaan arvomaailmaan, jotta lahjoittaja pitäisi järjestöstä tai muusta 

autettavasta tahosta ja siten suostuisi lahjoittamaan omaa asiantuntijuuttaan. Yksi 

erinomainen tapa varmistua autettavan tahon arvojen täsmäävyydestä muodostuukin silloin, 

jos joku omassa sosiaalisessa verkostossa on toiminut kyseisen tahon kanssa yhteistyössä 

aiemmin. Sosiaalinen vaikutus olisi tällä tavoin tehokkaimmillaan. 

Tästä syystä pitäisi muodostaa käytäntö, joka mahdollistaisi helpon tavan sosiaaliselle 

vaikutukselle. Nykyään sosiaalinen verkosto on sosiaalisessa mediassa, kuten LinkedInissä. 

Useimmissa järjestelmissä jakaminen on painalluksen takana, jonka vuoksi se jää herkästi 

epähuomiossa tekemättä. Sen sijaan lahjoittajaa kannattaisi tuupata jakamaan kokemuksensa 

muulle sosiaaliselle verkostolleen. EAST-mallin (BIT 2013) mukaisesti yksi tällainen tapa on 

tehdä se mahdollisimman helpoksi ja sen yksi olennainen elementti on oletuksellisuus. 

Lahjoitustoiminnan päätyttyä tai muussa sopivassa vaiheessa voisi olla oletuksellinen ”täppä”, 

minkä kautta toteutettu yhteistyö jaetaan tietyn sosiaalisen median kautta luoden 

oletustekstin, mitä lahjoittaja voi sitten muokata mieleisekseen. Oletustekstiin tulisi siis 

toimeksiannosta autettava taho, lahjoittaja ja lahjoitustoiminta valmiiksi viestiin – ohjaamaan 

ja helpottamaan. 
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Lahjoittamisesta tiedottaminen olisi palkitsevaa itse lahjoittajallekin. Tutkimuksessa nousi 

esiin, että lahjoittajat mielellään kertoisivat muille, mutta osalla ongelmana on ollut 

luonnollisen foorumin puuttuminen. Lahjoittajat myös toivoisivat, hyväntekemisen motiivin 

mukaisesti, että muutkin lähtisivät mukaan hyväntekemiseen. Sosiaalisten normien mukaisesti 

heidän käyttäytymisensä todennäköisesti palkittaisiin muun yhteisön parissa (Field 2001, 133-

136) esimerkiksi kehuilla. Tehty tuuppaus täyttäisi täten EAST-mallin sosiaalisuus kohdan 

myös. 

Suosituksen toteuttaminen esimerkkinä pitämilleen tahoille muodostanee voimakkaan 

saavutettavuusheuristiikan vaikutuksen. Saavutettavuus liittyy siihen, kuinka voimakkaasti 

tieto on saavutettavissa henkilöllä (Bazerman & Moore 2017, 58) ja voimakkuuden tiedon 

saavutettavuuteen tuo se, että suosittelijana on henkilö, josta hän pitää. Näin tuuppaus on 

myös viehättävä eli EAST-mallin toinen osa (Attractive) täyttyy. Tällä tavoin kyetään tuomaan 

asiantuntijuuden lahjoittamistoiminta laajemmin saavutettavaksi muillekin samanhenkisille 

ihmisille. 

6.3 Sitoutumishalukkuuteen vaikuttaminen eri käytännöillä 

Aiemmin mainittiin, että vapaaehtoisuus on itsessään lahjoittajiin vaikuttava sisäinen 

motivaatiotekijä. Siten ei voitane pitää yllätyksenä, ettei tehdyn tutkimuksen mukaan 

asiantuntijuuden lahjoittajat ole lähtökohtaisesti halukkaita sitoutumaan, ainakaan liiaksi. 

Tutkimuksessa tiedostettiin hyvin sitoutumisesta aiheutuva velvollisuudentunne. Lahjoittajat 

haluavat pitää mahdollisimman pitkälle oman valinnan vapauden, eivätkä mielellään sitoudu 

raskaisiin rakenteisiin. Ensisijaisesti he haluavat auttaa ketä he haluavat ja milloin haluavat. 

Miten sitten on mahdollista vapaudestaan kiinnipitävä, mutta lahjoitustoiminnasta 

kiinnostunut, sitoutettua tiettyyn avuntarpeeseen? 

Tutkimuksen perusteella avainasemassa on se, miten avunpyyntö muotoillaan tai raamitetaan. 

Liian epämääräinen avunpyyntö, missä ei ole esimerkiksi selkeätä alkua ja loppua, aiheuttaa 

epävarmuutta tarvittavasta avunmäärästä. Siten luonnollisesti pyynnön tulee olla selkeä, mitä 

tarvitaan ja kuinka paljon. Näin vältytään ikäviltä yllätyksiltä puolin ja toisin. Selkeys 

vaikuttaa itsestään selvyydeltä, mutta selkeyden käsitys pitää sisällään erilaisia olettamuksia. 

Oletetaan, että toinen osapuoli ymmärtää, mitä tarkoitetaan. Siten pyyntöihin tulee asettaa 

selvät raamit, aina kun se on mahdollista. Tämä herättää lahjoittajissakin luottamuksen 

tunnetta ja he ovat halukkaampia tarttumaan toimeen. 

Asian muotoilusta ja raamittamisesta puhuttaessa voi apua löytyä myös päätöksenteon 

ilmiöiden kehystysvaikutuksesta (framing effect). (Kahneman 2011, 91) Asiantuntijuuden 

lahjoittaminen ei todennäköisesti ole vakavuusasteeltaan nälänhädän ratkaisemista. Näin 

ollen todennäköisesti Dasin ym. (2008) mukaisesti positiivinen kehystäminen tai muotoilu on 

parempi vaihtoehto, kuin tunteisiin vetoaminen negatiivisella muotoilulla. 
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Positiivisella muotoilulla asiantuntijuuden lahjoittamisessa tarkoitetaan korostamista, mitä 

merkitystä lahjoitus tuottaa. Lyhyesti voisi kuvata esimerkillä: ”Auttamalla, mahdollistat 

järjestön toiminnan ja pystymme auttamaan…”, sen sijaan, että se muotoiltaisiin 

negatiivisesti: ”Jos et auta, emme pysty auttamaan…”. Tehty tutkimus ei varsinaisesti 

kuitenkaan kerro kumpi muotoilu positiivinen vai negatiivinen on tehokkaampi, vaan tämä 

perustuu aiempiin tutkimuksiin. Muotoilussa ei kannattane lähteä viljelemään myyntilauseita 

”vain kahden tunnin työllä, pystyt auttamaan” paristakin eri syystä. Ensimmäinen on jo 

selkeyden yhteydessä nostettu asia eli luottamus. Myyntipuhe voidaan helposti tulkita 

epäluotettavaksi. Lause voi myös luoda vääränlaisia muistutuksia esimerkiksi työmäärästä, 

mikä laukaisee saavutettavuus heuristiikan vinoumat, kuten tehdä potentiaalisen lahjoittajan 

mieleen voimakkaammin saavutettavan mielikuvan, missä vastaavanlaisen mainoslauseen 

kanssa koin kokemuksen huijatuksi tulemisesta. 

Se kuitenkin on selvää, että merkityksellisyyden on syytä olla vahvasti esillä. Lahjoittajia 

motivoi voimakkaasti vaikuttaminen eli mitä konkreettisemmin pystytään kertomaan, 

minkälainen merkitys lahjoituksella on, sitä tehokkaampi avunpyyntökin on. Merkityksellisyys 

tuo myös arvoa lahjoitettavalle asialle ja etenkin lahjoitukseen käytettävälle ajalle. 

Tutkimuksen mukaan asiantuntijuuden lahjoittaminen pystyy tuottamaan lahjoittajalle 

asioita, joita ei välttämättä ole helposti saatavilla muualta. Siten on kannattavaa hyödyntää 

suostuttelun työkalun niukkuuden periaatetta. Sussman ym. (2015) tutkimuksen mukaisesti 

olisi hyvä tuoda esiin lahjoitusmahdollisuuden ainutlaatuisuus. Tutkimuksessa lahjoittajat 

saavat ainutlaatuisia kokemuksia. Ainutlaatuisuus voi olla kertaluontoisuus, mahdollisuus 

tutustua järjestön toimintaan (laajentaa perspektiiviä, merkityksellisyys), mahdollisuus 

tutustua erityisiin ja samanhenkisiin ihmisiin (sosiaalinen verkosto). Näiden elementtien 

huomioiminen muotoillessa avunpyyntöä ovat omiaan kertomaan lahjoittajalle, mitä 

arvokasta hän saa, kun hän lahjoittaa omaa arvokasta aikaansa ja osaamistaan. 

Tekemällä avunpyynnöstä arvokkaan niukkuuden suostuttelun työkalulla vaikuttaa se 

potentiaalisen lahjoittajan tappion kaihtamiseen (Kahneman 2011) eli hän ei halua jäädä pois 

mahdollisesti hänelle arvokkaasta asiasta. Lahjoittajat eivät myöskään halua hävitä arvokasta 

aikaresurssiaan. Jos mahdollista, tätä oman ajan arvon kokemusta voitaisiin helpottaa, mikäli 

pyyntö on tulevaisuudessa, vaikka sitoutuminen olisi nykyhetkessä. Näin pystyttäisiin 

hyödyntämään hyperbolista diskonttausta (Bazerman & Moore 2017, 108-109), minkä 

periaatteen mukaisesti lahjoittaja saisi välittömän palkinnon eli varmuuden siitä, että hän 

pääsee tekemään hyvää, kuluttamalla vähemmän arvokasta tulevaisuuden aikaresurssia. 

Avunpyynnön ennakoinnilla voisi näin olla isokin merkitys. 
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6.4 Käytäntöjä esteiden purkuun 

Tutkimuksessa esiin nousi esteitä lahjoitustoiminnalla, jotka olivat yhdenmukaiset 

aikaisempien vapaaehtoistoiminnan tutkimusten kanssa. Nämä esteet ovat, ettei ole 

riittävästi aikaa ja kukaan ei ole pyytänyt. (Sipola 2019; Taloustutkimus 2018) Tutkimuksessa 

nousi voimakkaasti esiin kolmantena esteenä sopivan autettavan löytämisen vaikeus, mikä ei 

aiemmissa tutkimuksissa ainakaan yhtä selkeästi noussut esiin. Sitä voidaankin pitää 

asiantuntijuuden lahjoittamisen erityishaasteeksi, sillä mitä eksklusiivinen asiantuntijuus, sitä 

marginaalisempi autettavien joukko. 

Ajankäytön haasteet ovat esteistä se suurin. Tutkimuksessa lahjoittajista useampi olivat 

kyenneet ratkaisemaan tämän esteen sillä, että heidän työnantajansa toimivat 

mahdollistajina eli he pystyivät käyttämään työaikaansa vapaaehtoistoimintaan. Aiempien 

tutkimusten mukaan yli puolet ihmisistä tekisivät vapaaehtoistyötä, jos työnantaja sen sallisi 

työajalla. (Taloustutkimus 2018) Siten yhteistyöyritysten haaliminen olisi erinomainen keino 

vastaamaan tähän esteeseen. 

Työnantaja toimisi samalla myös suostuttelun työkalun mukaisena auktoriteettina tai 

asiantuntijana (Cialdini 2011, 209-217), joka edesauttaa saamaan ihmisiä lähtemään mukaan 

lahjoitustoimintaan. Sen toimivuus kuitenkin edellyttää tutkimuksen mukaan, että työnantaja 

toimii esimerkkinä omalla panostuksellaan, kuten juuri työajan käytön sallimisella. Tutkimus 

antoi muutamia vinkkejä, miten lahjoittamistoimintaa voitaisiin markkinoida yritykselle eli 

miksi olisi kannattavaa sallia asiantuntijuuden lahjoittaminen työajalla. Olennaisin esiin 

noussut syy on tyytyväinen ja motivoitunut työntekijä. Tämä vaikutus syntyy siitä, kun 

lahjoittaja saa ruokittua sisäisiä motivaatiotekijöitään lahjoittamistoiminnan kautta ja tämä 

saavutettu hyöty yhdistetään työnantajaan, jolloin seurauksena on työnantajaan 

sitoutuneempi ja tyytyväisempi työntekijä. 

Tutkimuksessa oli viitteitä ajankäytön olevan myös itsekontrolli asia. Näin ollen se voisi olla 

tuupattavissa oleva asia. Työajalla mahdollistaminen toimii sinällään tuuppauksena, sillä se ei 

pakota ketään toimintaan ja on siten ohitettavissa, mutta tekee siitä helpompaa ja näin ollen 

noudattaa Thalerin ja Sunsteinin (2008, 6) tuuppauksen määritelmää. Yksi toimiva tuuppaus 

voisi olla Rogersin ym. (2015) esittämä suunnittelu kehotus tuuppaus. Yksinkertaisimmillaan 

potentiaalisia lahjoittajia kehotettaisiin tekemään konkreettisia suunnitelmia, milloin ja 

miten he lahjoittaisivat asiantuntijuuttaan. Tuuppauksen ajoitukseen kannattaa kuitenkin 

panostaa (Taulukko 3) kyseisen tutkimuksen mukaisesti. Kehittämisehdotuksena voisikin olla 

suunnitella kyseisen mukainen tuuppaus. Olennainen kysymys lienee kuitenkin kuinka 

potentiaaliset lahjoittajat ovat tavoitettavissa. Yhteistyöyritykset voisivat olla keinoista yksi 

ja toinen seuraavaksi esiteltävä lahjoittajapooli. 
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Kaksi muuta estettä olivat, ettei kukaan ole pyytänyt ja sopivan lahjoituskohteen löytämisen 

hankaluus. Tutkimuksessa nousi esiin yksi varteenotettava konkreettinen ehdotus 

käytännöstä, joka voisi auttaa eli vapaaehtoispoolin rakentaminen. Tämä on juuri se, mitä 

toimeksiantajan hankkeessa oleva WorkPilotsin rakentama Xpertpilots alusta tekee. Tällä 

hetkellä se kuitenkin perustuu vapaaehtoisen omaan aktiivisuuteen hakea avoimena olevia 

tehtäviä. (SOSTE 2021b) 

Tutkimuksen perusteella lahjoittajia olisi paremmin saatavilla, jos heitä osattaisiin pyytää 

sopivaan tehtävään apuun. Näin ollen järjestelmässä tulisi tavalla tai toisella olla toiminto, 

missä avunpyyntö välittyisi pooliin kirjautuneelle henkilölle, eikä vain toisinpäin. Esimerkiksi 

avunpyynnön kirjaaja voisi lähettää kutsun tai potentiaalinen lahjoittaja jonkinlaisen 

”paikkavahdin”. Asiantuntijuudet voivat olla hyvinkin yksilöllisiä, joten vapaakirjoitushaku 

olisi hyvinkin suotavaa. 

Kyseinen proaktiivisempi pooli voisi vastata myös sopivan kohteen löytämisen esteeseen. 

Kirjautumishetkellä välttämättä ei sopivaa autettavaa tahoa löydy, mikä on omiaan 

passivoimaan potentiaalisen lahjoittajan, etenkin jos aiempi kokemus on jo ollut, ettei 

sopivia tahdo löytyä. Jos tämä kiinnostunut lahjoittaja voisikin omasta puolestaan kirjata 

olevansa käytettävissä, jolloin sopivan autettavan tullessa kohdalle, voisi autettava taho 

laittaa hänelle pyynnön ja helpottaa näin sopivan autettavan löytämistä. 

Rakennettavaa poolia voitaisiin hyödyntää monipuolisesti erilaisiin tuuppaustoimenpiteisiin. 

EAST-mallin mukaisesti sen kautta voisi rakentaa erilaisia helppoja (Easy) oletus- tai 

pakkovalinta toimintoja, houkuttelevia (Attractive) kohdistettuja avunpyyntöjä, sosiaalisia 

(Social) verkoston rakennustyökaluja ja pyyntöjen ajoittaminen (Timing) on mahdollista tehdä 

oikeaan aikaan, kun on tiedossa tekijöiden käytettävyys. Jatkokehitysmahdollisuudet ovat 

tässä poolissa erittäin suuret ja sen avulla on mahdollisuus tehdä lukuisia jatkotoimenpiteitä 

uusien hyvien käytäntöjen luomiseksi. 

7 Johtopäätökset ja pohdinta 

Yhteistyö toimeksiantajan kanssa ja sitä kautta opinnäytetyöprosessi käynnistyi tammikuussa 

2021, päättyen toukokuussa tulosten esittelyyn. Ennen työtä opinnäytetyön tekijä ja 

toimeksiantaja Goodwill ry eivät olleet toisilleen tuttuja, joten käynnistyminen vaati 

keskinäisen tutustumisen ja tekijältään laajamittaiseen aiheeseen ensitutustumisen. Toisaalta 

tämä tarjosi oivallisen objektiivisen lähtökohdan, josta oli hyötyä luotettavuuden 

näkökulmasta, sekä vähensi ajatusvinoumia esimerkiksi ankkuroitumisen näkökulmasta. 

Yhteydenpito oli sujuvaa muutaman kerran kuukaudessa tapahtuvaa viestittelyä. Enemmälle 

ei puolin ja toisin koettu olevan tarvetta, vaikka se toki olisi ollut mahdollista. 
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Opinnäytetyössä tutkittiin asiantuntijuuden lahjoittajien motiiveja ja muita vaikuttavia 

tekijöitä siihen, miksi he ovat päätyneet lahjoittamaan omaa asiantuntijuuttaan ja 

vastaavasti mihin esteisiin he ovat törmänneet omassa tai muiden lahjoittamistoiminnassa. 

Tutkimuksen tuloksista muodostettiin heidän käyttäytymiseensä reflektoiden sopivat 

käytännöt lahjoittamiselle lahjoittajan näkökulmasta. Tutkimuksen haastateltavat olivat 

kaikki oman alansa asiantuntijoita ja lahjoittaneet osaamistaan. Tällä tavoin pystyttiin 

tekemään eroa perinteiseen vapaaehtoistoimintaan ja tutkimaan asiantuntijuuden 

lahjoittamista omana ilmiönään. Tästä huolimatta on mahdollista joltain osin kokemusten 

perinteisen vapaaehtoistoiminnan vaikuttaneen tuloksiin, niiden vahvojen samankaltaisten 

piirteiden vuoksi. Toisaalta tästä syystä on perusteltavissa, miksi vapaaehtoistoiminnan ja 

hyväntekeväisyyden aiemmat tutkimukset ja teoriat ovat olennaisia lähteitä tietoperustassa. 

Päätöksenteon ilmiöt keskittyvät voimakkaasti ihmisten käyttäytymiseen ja siihen, miten 

ihmiset saataisiin tekemään parempia valintoja. Aiemmin niitä on hyödynnetty 

hyväntekeväisyydessä lähinnä rahallisen lahjoittamiskäyttäytymiseen vaikuttamiseen. 

Opinnäytetyö tuo kuitenkin uutta tietoa lahjoittamiskäyttäytymiseen, kun lahjoituksena 

toimiikin ihmisen oma osaaminen ja ajankäyttö rahan sijaan. 

Tässä työssä näkökulmana oli saada ihmiset tekemään parempi valinta siinä, että hyvä 

aikomus konkretisoituisi itse tekemiseksi. Tehtyä tutkimusta rajattiinkin päätöksenteon 

ilmiöissä esiintyvillä suostuttelun työkaluilla. Syynä tälle valinnalle löytyi aiemmin mainitusta 

tietoperustasta, jossa nousivat vahvasti esiin erilaiset sosiaaliset tekijät ja vastavuoroisuus. 

Työkalut pitävät sisällään vahvasti nämä molemmat elementit. Samalla ne loivat raamit, jotta 

työ ja tehty tutkimus kyettiin kohdentamaan tavoitteen kannalta oikeisiin asioihin. 

Kehittämistyöntuloksen olennaisin johtopäätös on, että päätöksenteon ilmiön teoriaa 

hyödyntäen on mahdollista luoda hyvät käytännöt lahjoittamistoimintaan. Toteutettu 

kehittämistutkimus on selkeä tapaustutkimus keskittyen toimeksiantajan hankkeeseen ja 

uuteen asiaan eli asiantuntijuuden lahjoittamiseen. Esitetyt käytännöt ovat kuitenkin 

hyödynnettävissä myös laajemminkin muihin vastaaviin hankkeisiin. Ne ovat hyödynnettävissä 

myös työelämässä. Henkilökohtaisena kokemuksena ovat erilaiset motivaatiotekijät olleet 

ajankohtainen keskustelunaihe ja herkästi esiintyy esimerkiksi ulkoisen motivaation 

ennakkoluuloa, mikä oli vahvasti esillä tutkimuksessakin. Tehty kehittämistyö kuitenkin 

kehottaisi tarkastelemaan motivointia erilaisesta näkökulmasta. Esitetyistä käytännöistä 

etenkin kyvykkyyttä ruokkivat toimenpiteet ovat hyödynnettävissä lähestulkoon kaikissa 

työpaikoissa, sillä osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen ovat kestoaiheita erilaisissa 

kehityskeskusteluissa ja työpajoissa. 

Motivointiin voidaan hyödyntää myös erilaisia tuuppauskeinoja, kuten kehittämistyössä 

asiantuntijuuden lahjoittamisessa. Samat päätöksenteon ilmiöt esiintyvät myös palkkatyössä, 
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ei vain vapaaehtoistyössä. Esiintyvyystavat todennäköisesti kuitenkin poikkeavat luonnollisesti 

lahjoittamistoimintaan nähden, mikä voi asettaa tiettyjä rajoitteita tai vähintäänkin 

muutoksia tuuppauskeinoihin. Toisaalta tuuppauskeinoja pystytään paremmin kohdistamaan 

tietylle työporukalle, kuin laajalle epämääräisemmälle potentiaalisten lahjoittajien joukolle. 

On syytä huomioida, ettei tämä opinnäytetyö vastaa kysymykseen, kuinka hyviä käytännöt 

ovat. Syykin tälle on selvä, sillä itse hanke on vasta käynnistymässä, eikä siten ole mahdollista 

päästä mittaamaan käytäntöjen toimivuutta käytännössä. Tällä hetkellä ei ole myöskään 

suoraan verrannollista hanketta, ainakaan saatavilla, mihin saatavia lukuja esimerkiksi 

osallistujamäärästä pystyttäisiin vertailemaan. Näin ollen on selvää, että onnistumisen 

mittaaminen on järkevämpää tehdä asiantuntijuuden lahjoittamistoiminnan käynnistyttyä. 

Mittaamisen haasteisiin vastaamiseen harkittiin monimenetelmällisen tutkimustavan 

hyödyntämistä. Tästä syystä myös tutkimussuunnitelmassa tälle jätettiin mahdollisuus 

esimerkiksi kyselytutkimuksen muodossa ja on sen vuoksi siellä myös mainittuna. Lopulta 

päädyttiin hyödyntämään vain laadullista tutkimusmenetelmä, jossa aineisto kerättiin 

teemahaastatteluilla. Tähän ratkaisuun päädyttiin useammasta syystä.  

Ensinäkin analyysivaiheessa huomattiin, että tutkimuksesta saatu aineisto voi olla riittävä 

muodostamaan tavoitteen kannalta olennainen vastaus eli hyvät käytännöt lahjoittamiseen. 

Analyysistä ei myöskään noussut sellaisia hypoteeseja, joita pystyttäisiin tutkimaan riittävällä 

luotettavuudella kyselytutkimuksella. Luotettavuuden kannalta olennaista olisi saada riittävän 

suuri vastaajamäärä, mikä ei käytännössä ollut mitenkään mahdollista saavuttaa 

asiantuntijuuden lahjoittamisen ollessa vielä uusi asia. Ei ole tiettävästi olemassa niin suurta 

joukkoa lahjoittajia tai heidän tavoittamisensa on ainakin liian hankalaa käytettävissä olevilla 

resursseilla. Yleisessä kyselyssä suurin ongelma on asiantuntijuuden lahjoittamisen käsitteen 

ymmärtäminen ja sekoittaminen perinteiseen vapaaehtoistoimintaan. Näin heräisi kysymys 

tutkitaanko vapaaehtoistoimintaa vai lahjoittamista? Aikataulussa tuli myös huomioida 

asiantuntijuuden lahjoittamisen käynnistyvän syksyllä 2021. Näin ollen mahdolliset tulosten 

mittaukset olisivat menneet loppuvuoteen 2021. Käytännöt tuli siis saada luoduksi ennen 

varsinaista toteutusta. 

Kehittämistyön tuloksena saavutetut käytännöt ovat erittäin käytännönläheiset, joka 

mahdollistaa niiden helpon käyttöönoton. Käytännönläheisyys oli toivottavaa huomioiden 

hankkeen aikataulun. Osa käytännöistä on hyödynnettävissä sellaisenaan, mutta osa vaatii 

vielä lisäperehtymistä käytännön toteutukseen, kuten esimerkiksi lahjoittajapooli. 

Kokonaisuudessaan lopputuloksena oli tavoitteenmukaiset helposti käyttöönotettavat 

käytännöt. 

Opinnäytetyönprosessi päättyi tulosten esittelyyn toimeksiantajalle, sekä järjestöväelle, 

ketkä ovat toteutettavan asiantuntijuuden lahjoittamistoiminta hankkeen kohdeyleisö. Luodut 
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käytännöt saivat positiivisen vastaanoton. Erityisesti juuri konkretiaa kehuttiin rakennetuissa 

käytännöissä. Kehittämistyössä esitetyt tuuppaukset herättivät mielenkiinnon ja niiden 

parissa yhteistyö voikin vielä jatkua. Itse yhteistyöprosessia toimeksiantaja luonnehti 

sujuvaksi ja mutkattomaksi. Toimeen tarttuminen on ollut napakkaa, mistä kielii myös se, 

että varsinainen työ on valmistunut reilussa neljässä kuukaudessa, mitä voitaneen pitää 

nopeana aikatauluna. Saavutettua palautetta voidaan pitää suuntaa antavana merkkinä 

onnistumisesta, kun pohditaan onnistumista suhteessa toimeksiantajan asettamaan 

tavoitteeseen. Virallisena mittarina sitä ei voida kuitenkaan pitää. 

7.1 Luotettavuus ja eettisyys 

Luotettavuutta arvioitaessa kriteerinä toimii loppujen lopuksi tutkija itse ja hänen 

rehellisyytensä. (Vilkka 2005, 158-159) Tutkimusprosessin kuvauksessa on tästä syystä pyritty 

mahdollisimman läpinäkyvästi avaamaan tutkimuksen vaiheet ja ajatukset prosessin aikana. 

Tästä yhtenä esimerkkinä monimetodisen tutkimuksen suunnittelun jättäminen raporttiin, 

vaikkei sitä lopulta toteutettukaan. Rehellisyyden yhteydessä nousevat myös eettiset ja 

moraaliset kysymykset. Tutkimuksessa on noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä, joihin 

kuuluvat Tuomen ja Sarajärven (2018, 150-151.) mukaan tiedeyhteisön tunnistamien 

toimintatapojen noudattamista, kuten: ”rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta 

tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten arvioinnissa.”. 

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluvat myös olennaisena tiedonhankinnan-, tutkimus- ja 

arviointimenetelmien oleminen soveltavien tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja 

eettisesti kestäviä sekä avoimuuden toteutuminen tutkimuksen tuloksia julkaistaessa 

tieteellisen tiedon luonteen mukaisesti. 

Tutkimukseen osallistuneiden haastateltavien identiteetit on luvatusti suojattu, eivätkä 

henkilöt ole tunnistettavissa tutkimuksessa. Taustatiedot liitteessä (Liite 2) ei ole mainintaa 

nimestä ja niistä on jätetty muissa tutkimuksissa yleisesti kysytty ikä pois, koska se ei ollut 

tutkimuksen kannalta olennainen tieto, mutta voisi tehdä henkilöstä tunnistettavamman. 

Taustatiedoista on myös poistettu eri yritysten, järjestelmien tai muiden henkilöiden nimet. 

Tutkimuksessa kerätty raaka-aineisto ei ole myöskään nähtävillä tutkijan ja tutkittavan lisäksi 

muille. Aineisto tallentui Teamsin pilveen, mistä ne ovat myös poistettavissa tutkijan ja 

tutkittavien toimesta. Kaikki nämä toimenpiteet on kuitenkin toteutettu siten, että itse 

tutkimusprosessi on kyetty kuvailemaan avoimesti ja läpinäkyvästi. 

Tarkkuusperiaate läpi tutkimuksen on Hirsjärven ym. (2007, 227-228) mukaan olennainen osa 

tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen vaiheet onkin pyritty avaamaan raporttiin 

mahdollisimman tarkasti tutkijan parhaan kyvyn mukaan. Kuitenkin on mahdollista, että 

tutkijan kokemattomuudesta tutkijana on voinut tahattomasti jäädä asioita avaamatta. 
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Kyseessä ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaisesta peittelystä tai muusta vastaavasta 

vilpillisyydestä. Johdonmukaisuus kuitenkin välittyy läpi tutkimusraportin. 

Objektiivisuus on yksi osa luotettavuuden arviointia. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 160) Tutkijalla 

ei ollut minkäänlaista suhdetta toimeksiantajaan tai tutkittavaan aiheeseen ennen 

tutkimuksen aloittamista. Näin tutkijana ei ollut sen tuomia ennakko-oletuksia esimerkiksi 

itse aiemmin tehdystä vapaaehtoistyöstä, jolla vaikutti olevan kuitenkin merkitystä 

toimeksiantajalle ja tutkittaville. Olettamuksia syntyi joltain osin kuitenkin teoriaosuuden 

yhteydessä kerätessä tietoa tutkittavasta aiheesta. Tutkijana nämä olettamukset pyrin 

tunnistamaan ja siten välttämään niiden aiheuttamaa suodatusta tutkimusprosessin eri 

vaiheissa. Esimerkiksi litteroinnissa jätettiin aineistoon kaikki haastatteluissa ilmi käynyt, 

jotta ei tule tehtyä ennakkoon suodatuksia sen perusteella, minkä asian kuviteltaisiin olevan 

hyödyllinen tutkittavaan asiaan liittyen. 

Henkilökohtaisia ennakkoluuloja olisi voitu häivyttää monimetodisella lähestymistavalla, 

mutta tutkijan roolin ollessa ulkopuolella hankkeeseen osallistuvista tahoista, ei sitä sen 

vuoksi koettu välttämättömäksi. Monimetodista tutkimusta kuitenkin harkittiin pitkään 

vahvasti osaksi tutkimusta, mutta ennemminkin vastaamaan kysymykseen kuinka hyviä luodut 

käytännöt oikeasti ovat. Tämä ajattelu kuitenkin päätyi toteutuksen mahdottomuuteen, joita 

avattiin luvun alussa ja siksi jätettiin toteutetun tutkimuksen ulkopuolelle. 

Jatkotutkimusaiheena kuitenkin se on erinomainen, mihin nyt tehty tutkimus antaa hyviä 

ideoita, mitä asioita voitaisiin lähteä tutkimaan. 

7.2 Jatkotutkimusaiheet 

Tässä tutkimuksessa on pystytty luomaan lisää tietoa päätöksenteon ilmiöihin liittyvistä 

vinoumista suhteessa asiantuntijuuden lahjoittamiseen, joka on osa laajempaa 

hyväntekeväisyyden ja vapaaehtoistyön kokonaisuutta. Tulokset avaavat näiden merkityksiä 

lahjoittajien käyttäytymiseen hyvinkin käytännöllisellä tasolla. Avoimeksi kysymykseksi 

kuitenkin jää se, että kuinka suuria merkityksiä milläkin käytännöllä on lahjoittajiin. 

Vaikuttavuuden arviointi onkin olennaisin ja erittäin mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe. 

Eri vaikutuksia voitaisiin mitata erilaisin tuuppauksin, joista muutamia esimerkkejä myös 

tuloksissa esitettiin. Erityisesti mahdollinen lahjoittajien pooli mahdollistaisi erilaisten 

tuuppausten kokeilun lahjoittajien käyttäytymiseen. Voitaisiin esimerkiksi kokeilla, 

minkälainen vaikutus on erilaisilla muistutusviesteillä ja itse viesteissäkin voitaisiin hyödyntää 

erilaisia muotoiluja ja siten tutkia kehystysvaikutuksia. 

Käytäntöjen luomiseksi hyödynnettiin Cialdinin (2011) suostuttelun työkaluja. Tutkimuksen 

toteuttamisen kannalta ne toimivat erinomaisesti rajaamaan tutkittavaa aihetta, mutta 

samalla jättävät tilaa muiden ilmiöiden tutkimiseen asiantuntijuuden lahjoittamisessa tai 
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muussa hyväntekeväisyydessä tai vapaaehtoistoiminnassa. Kuinka paljon esimerkiksi 

tiedetään, miten päätöksenteon ilmiöt vaikuttavat päätökseen jatkaa toiminnassa mukana? 

Kysymys on siksi hyvinkin mielenkiintoinen, sillä tutkimuksessa esiin noussut houkuttelevuus 

ainutlaatuisten kokemusten muodossa hälvenee ajan myötä. 

Tutkimus keskittyi olennaisesti lahjoittajien käyttäytymiseen. Toiminta kuitenkin on 

läheisessä vuorovaikutuksessa autettavan tahon kanssa, jolloin voisi olla toimintaa 

rikastuttavaa tutkia tätä vuorovaikutussuhdetta kokonaisvaltaisemmin. Yleisesti ottaen tehty 

tutkimus antoi hyvän perustan uuden ilmiön ymmärtämiseksi. Jatkotutkimuksilla pystyttäisiin 

kuitenkin saamaan kokonaisvaltaisempi ymmärrys toiminnan ihmisiin vaikuttavista 

päätöksenteon ilmiöistä ja siten pystyttäisiin auttamaan ihmisiä tekemään parempia 

valintoja, etteivät hyvät aikomukset jäisi pelkiksi aikomuksiksi.
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Liite 1: Haastattelurunko 

Teema 1: Motivaatiotekijät asiantuntijuuden lahjoittamiseen 

- Mikä on saanut sinut kiinnostumaan asiantuntijuuden lahjoittamisesta? 

- Minkälainen merkitys 

yhteisöllisyydellä/hyväntekemisellä/kyvykkyydellä/omaehtoisuudella on sinulle tai 

mielestäsi yleensä asiantuntijuuden lahjoittamisessa? 

o Yhteisöllisyys: Yhdessä tekeminen – uusien ihmisten tapaaminen 

o Kyvykkyys: osaamisen hyödyntäminen – kartuttaminen 

o Hyväntekeminen: Merkityksellisyys – päästä vaikuttamaan, kokea olevansa 

tarvittu 

o Omaehtoisuus: Vapaaehtoisena tekeminen – itseohjautuva toiminta 

Teema 2: Miten suostuttelun työkalut esiintyvät lahjoittamistoiminnassa? 

- Miten sinua kannustettiin mukaan lahjoittamistoimintaan? 

- Miten rohkaisisit muita mukaan lahjoittamistoimintaan? 

o Vastavuoroisuus:  

▪ Mitä koet saavasi tai haluat saada asiantuntijuuden lahjoittamisesta? 

▪ Mikä merkitys on autettavan tahon kiitollisuudella? 

▪ Mikä mielestäsi on sopiva vastine autettavalta? Onko sellaista? 

▪ Onko sinua autettu? Miten se on vaikuttanut päätökseesi lahjoittaa 

asiantuntijuuttasi? 

o Sitoutuminen ja johdonmukaisuus: 

▪ Olisitko kiinnostunut sitoutumaan esimerkiksi 2xkk/lahjoittamiseen?  

▪ Miten pelkoa liikasitoutumisesta voidaan mielestäsi helpottaa? (pikku 

sormi -> koko käsi) 

o Sosiaalinen vaikutus: 

▪ Mikä merkitys lähipiirilläsi/järjestötoiminnalla on sinun päätöksessäsi 

lahjoittaa asiantuntijuuttasi? 

▪ Onko lähipiirissäsi ihmisiä, jotka tekevät vapaaehtoistyötä tai 

vastaavaa? Minkälainen vaikutus heillä on ollut sinun päätökseesi? 

▪ Oletko jutellut lähipiirillesi asiantuntijuuden lahjoittamisesta tai 

vapaaehtoistyöstä? Miten he suhtautuivat asiaan? 

o Pitäminen: 

▪ Mikä merkitys on sillä, kuka pyytää apua? Onko sillä? 

▪ Mitä eroa on sillä, jos apua pyytävä taho on tuttu tai täysin 

tuntematon?  

▪ Ketä sinä auttaisit mieluiten osaamisellasi? Miksi? 

o Auktoriteetti ja asiantuntemus: 

▪ Onko sinulle joku suositellut asiantuntijuuden lahjoittamista? 

▪ Minkälaisen vaikutuksen näkisit olevan, jos jokin virallisempi tai 

ylempi taho suosittelisi lahjoittamistoimintaa? 

o Niukkuus: 

▪ Voisiko asiantuntijuuden lahjoittaminen tarjota jotain ainutlaatuista? 

Mitä? 

▪ Miten menetetty aika, rajallisesta aikaresurssista, saataisiin 

näkymään hyvin käytettynä aikana? 

Teema 3: Asiantuntijuuden lahjoittamisen esteet 

- Miksi ihmiset ei mielestäsi lahjoita asiantuntijuuttaan aikomuksesta huolimatta? 

- Miten näitä esteitä voitaisiin mielestäsi purkaa? 
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Lopussa kysymys: Mitä mieltä olisit, jos asiantuntijuuden lahjoittamiseen otettaisiin mukaan 

raha tai muu nimellinen korvaus? 
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Liite 2: Taustatiedot 

Haastateltava A: 

Sukupuoli: N 

Ammatti: Yrittäjä 

Lahjoitettava asiantuntijuus/osaaminen: Markkinointi & viestintä – on lahjoittanut 

Kokemusmäärä vuosina: 25 vuotta 

Onko lahjoittanut asiantuntijuuttaan: K 

Haastateltava B: 

Sukupuoli: M 

Ammatti: Johdon konsultti 

Lahjoitettava asiantuntijuus/osaaminen: Viestintä, yritysbrändi, yritysvastuu, liiketoiminnan 

kehittäminen – on lahjoittanut 

Kokemusmäärä vuosina: 25 vuotta 

Onko lahjoittanut asiantuntijuuttaan: K 

Haastateltava C: 

Sukupuoli: M 

Ammatti: Toiminnanjohtaja 

Lahjoitettava asiantuntijuus/osaaminen: Johtamista, kehittämistä, järjestötoiminta, 

yhdistystoiminta, verkostohallinta 

Kokemusmäärä vuosina: 35 vuotta 

Onko lahjoittanut asiantuntijuuttaan: K 

Haastateltava D: 

Sukupuoli: N 

Ammatti: CRM product owner 

Lahjoitettava asiantuntijuus/osaaminen: Järjestelmä X:n konsultaatio sekä koulutukset 

järjestelmään liittyen 

Kokemusmäärä vuosina: 7-8 vuotta 

Onko lahjoittanut asiantuntijuuttaan: K 

Haastateltava E: 

Sukupuoli: N 

Ammatti: Manager, IT-architect, Järjestelmä X platforms 

Lahjoitettava asiantuntijuus/osaaminen: Järjestelmä X:n konsultaatio: 

arkkitehtuuriosaaminen, kustomointi jne. 

Kokemusmäärä vuosina: yli 10 vuotta 
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Lahjoittanut asiantuntijuuttaan: K 

Haastateltava F: 

Sukupuoli: N 

Ammatti: Järjestelmä X service owner 

Lahjoitettava asiantuntijuus/osaaminen: Prosessien kehittäminen, Järjestelmä X:n koulutus, 

tietojärjestelmien käyttökoulutus. 

Kokemusmäärä vuosina: 4 vuotta 

Lahjoittanut asiantuntijuuttaan: K 


