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Esipuhe
Rovaniemen kaupungin ja järjestöjen yhteistyö ja yhdessä tekeminen on ollut tulevaisuuteen katsovaa. 
Tästä yhtenä osoituksena on kaupungissa vuoden 2015 lokakuussa ovensa virallisesti avannut järjestö-
talo, joka edistää ihmisten kohtaamista. 

Järjestöjen rooli ihmisten osallisuuden kokemusten vahvistamisessa on tärkeää erityisesti muutostilan-
teissa, kun kaivataan turvallisuutta, sosiaalista tukea tai mielekästä tekemistä. Kestävässä yhteiskun-
nassa kaikki ovat osallisia, tukea antamassa ja saamassa. Järjestöt tarjoavat monenlaisia osallisuuden 
muotoja. Järjestöt luovat ihmisten yhteisöjä, joissa on luonnollista kysyä ”Mikä on sinulle merkityksel-
listä?”  Tulevaisuudentutkijoiden näkemyksen mukaan kestävä hyvinvointi tarkoittaa myös sitä, että 
kyetään ratkomaan uusia henkisen hyvinvoinnin haasteita, joissa kuuluminen, onnellisuus, hyvä elämä 
ja merkityksellinen tekeminen ovat tärkeässä roolissa (Sitran megatrendit 2016). 

Tässä esiselvityksessä on tarkasteltu, miten järjestöt vahvistavat ja voivat edesauttaa yksilöiden ja 
yhteisöjen toimintakykyä. Tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän kykyä nähdä ja ymmärtää, mitä 
ihmiset elämässään haluavat ja tarvitsevat ja miten resursseja voidaan käyttää tehokkaammin. Inno-
vaatiot ja keksinnöt syntyvät ihmisten arkisten ongelmien ratkaisemisesta. Järjestöt ovat keskeisessä 
roolissa näkemään, huomaamaan ja välittämään arkisia ongelmia, joihin tarvitaan ratkaisuja. 

Jakamistalouden on ennakoitu muuttavan tulevaisuutta. Jakamistalouden idea perustuu siihen, että va-
jaakäytössä olevia resursseja käytetään tehokkaammin, kuluttajat tuottavat palveluja toisille kuluttajille 
vertaisverkostoissa ja yhteys palvelun tuottajan ja tarjoajan välillä hoituu teknologian avulla. Järjestöta-
lon Ravintolapäivä on hyvä esimerkki tulossa olevasta jakamistaloudesta, samoin Neuvokkaan hoitama 
ylijäämäruuan jakelu ikäihmisille. Järjestöt hoitavat perinteisiä tehtäviään, mutta ovat tässä ajassa hyvin 
omaksuneet uusia. 

Järjestöt voivat kerätä ja antaa hyvää tietoa kunnalle siitä, millaisia palveluja asukkaat haluavat. Esisel-
vityksen yhteydessä on toteutettu kysely, jolla kerätään tietoa asukkaiden palvelutarpeista kaupungin 
hyvinvointikertomukseen. Aineisto analysoidaan yhdessä päätöksentekijöiden ja järjestöjen kanssa. 
Yhteinen arviointi luo mahdollisuuksia aitoon vuorovaikutukseen, yhteissuunnisteluun ja -tuotantoon 
(co-creation/co-production). 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen uudistamisen yhteydessä mainitaan järjestöt yritysten rinnal-
la palvelujen tuottajana. Järjestöjen merkitys tunnistetaan, mutta selvää kuvaa ei ole siitä, millainen jär-
jestöjen rooli palvelutuotannossa tulee olemaan. Tämä esiselvitys luo kuvaa järjestöjen roolista ihmisten 
hyvinvoinnissa ja avaa näkökulmia uusiin vapaaehtoisuuden muotoihin.  

Esiselvitys on luonut pohjan jatkotyölle kaupungin ja järjestöjen kumppanuudessa. Esiselvityksen kirjoitti 
ja toteutti järjestöyhdyshenkilönä ESR-hankkeessa toiminut Taika Kopra Rovalan setlementin moni-
kulttuurisuuskeskus MoniNetin, Rovaniemen Seudun mielenterveysseuran (Rovaniemen Neuvokas) ja 
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen verkostojen kanssa. Kiitos yhdessä tekemisestä!

Rovaniemellä 18.5.2016

Tarja Saarelainen
Rovaniemen kaupungin kehittämispäällikkö
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Tiivistelmä
Esiselvitys järjestöjen roolista kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi on lähtenyt liikkeelle tarpeesta 
selvittää järjestöjen tarjoamia toiminnan mahdollisuuksia erityisesti työmarkkinoiden ulkopuolella oleville 
kuntalaisille. Hanke on esiselvitys konkreettisista toimenpiteistä, joilla Rovaniemen alueella toimivat 
järjestöt voivat yhdessä vahvistaa työmarkkinoiden ulkopuolella olevien, erityisesti maahanmuuttaja-
taustaisten henkilöiden yhteiskunta- ja työelämäosallisuutta. 

Esiselvityksen tuloksena on havaittu, että maahanmuuttajia koskettavat samat esteet kuin muitakin 
kuntalaisia erityisten esteiden (mm. kielitaito) ohella. Esteitä järjestötoimintaan osallistumiselle ovat 
mm. oma elämäntilanne ja puuttuvat voimavarat, verkostojen puuttuminen, virheellinen tieto työttömien 
vapaaehtoistoimintaan osallistumisen mahdollisuuksista ja mielikuvat järjestö- ja vapaaehtoistoiminnas-
ta. Maantieteelliset etäisyydet luovat Rovaniemelle omat erityiset haasteensa ja puutteet esteettömyy-
dessä vaikuttavat erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien osallistumisen mahdollisuuksiin.

Kuntalaiset taustasta riippumatta kaipaavat yhteen paikkaan koottua tietoa ja henkilökohtaista neuvon-
taa järjestötoimintaan osallistumisen mahdollisuuksista. Tätä varten kehitetään Lapin järjestöstrategian 
mukaisesti esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia kokoavaa lappilaiset.fi-sivustoa. Rova-
niemen Järjestötaloon on perustettu Järjestöpiste JOIKU, josta kuntalaiset saavat ohjausta ja neuvon-
taa erilaisista vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista.  

Järjestöjen toiminnan kehittäminen edellyttää uutta tarkastelutapaa, jossa toiminnan kohteista tulee 
osallisia, jotka tuottavat uusia ideoita toiminnan sisällöiksi ja osallistuvat itse toiminnan toteuttamiseen 
omien voimavarojensa mukaan. Maahanmuuttajat itse ovat kiinnostuneita mm. vertaisoppimisesta ja 
mahdollisuuksista toimia ohjaajina. Osallistujien motivointi ja osaamisen vahvistaminen edellyttävät 
riittäviä resursseja myös järjestöiltä. Kaksisuuntaisen kotoutumisen toteutumiseksi järjestökentällä tulee 
pohtia, millaista tukea järjestöt tarvitsevat maahanmuuttajien ja muiden heikommassa asemassa olevi-
en huomioimiseksi omassa toiminnassaan. Mitä järjestöt voivat oppia toisiltaan? 

Kuntalaisten välisiä kohtaamisia voidaan edistää järjestöjen yhteistyöllä ja vapaaehtoisten välisellä 
liikkumisella järjestöjen välillä. Esimerkkinä järjestöjen välisten raja-aitojen madaltamisesta ja yhteistyön 
mahdollisuuksien kasvattamisesta on Rovaniemen uusi Järjestötalo. Erilaiset rahoituskanavat ja yh-
teisten pelisääntöjen luominen luovat omat haasteensa järjestöjen väliselle yhteistyölle, mutta verkos-
toista ja yhteisten toimintojen järjestämisestä on myös hyötyä uusien sisältöjen kannalta. Konkreettisen 
esimerkin matalan kynnyksen osallistumiseen tuo esimerkiksi ajatus Ystävyyskalenterista, joka toisi 
yhteen maahanmuuttajataustaisia ja muita rovaniemeläisiä. 

Esiselvityksessä on tarkasteltu myös järjestöjen ja kunnan yhteistyön kehittämistä. Yhteistyön tarkoituk-
sena on ottaa järjestöjen osaaminen, tieto ja resurssit mukaan kunnan strategiseen suunnitteluun sekä 
toiminnan toteutukseen elämänkaariajattelun mukaisesti koko palvelujärjestelmä huomioon ottaen. 
Kaupungin ja järjestöjen välinen hyvinvointikertomusyhteistyö on esimerkki järjestöjen tuottaman tiedon 
ja asiantuntemuksen hyödyntämisestä kunnan strategisessa suunnittelussa. Kunnille järjestöt ovat tär-
keä kumppani erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuden kokemusten vahvistamisessa. 
Järjestöt tarjoavat menetelmiä ja paikkoja, joissa ihmiset voivat tulla kuulluiksi omilla ehdoillaan. Tämä 
edellyttää joustavuutta myös kuulemisten järjestämisessä ja vaikuttamismahdollisuuksien tarjoami-
sessa. Esiselvityksessä toteutetussa järjestökyselyssä nousi esiin pienenkin tuen merkitys järjestöjen 
toiminnan ja sitä kautta kuntalaisten osallisuuden vahvistamisen turvaamiseksi. 
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1. Johdanto
Tässä esiselvityksessä on haluttu tarkastella järjestöjen mahdollisuuksia tuottaa osallistujille henki-
lökohtaisia yhteenkuuluvuuden ja vaikuttamisen eli osallisuuden kokemuksia. Yksilön näkökulmasta 
osallisuudessa keskeistä on omaehtoinen toiminta ja vaikuttaminen omaa elämää koskevien asioiden 
kulkuun ja omakohtainen sitoutuminen (oSallisuushanke Salli 2014). Nämä kaikki näkökulmat ovat 
keskeisiä myös järjestötoiminnassa. Järjestöt tarjoavat monenlaisia osallistumisen mahdollisuuksia 
kuntalaisille, jotka voivat toimia esimerkiksi ryhmätoimintaan osallistujina, asiakkaina, vertaisina, luot-
tamushenkilöinä, ohjaajina, tukihenkilöinä, avun tarvitsijoina ja avun tarjoajina. Järjestöjen tarjoamaan 
toimintaan osallistuminen voi tukea yksilön osallisuuden kokemusta. Esiselvityksen kannalta olennaista 
ei ole löytää osallisuudelle kattavaa määritelmää, vaan kysyä vahvistaako järjestötoimintaan osallis-
tuminen kuntalaisten osallisuuden kokemuksia ja miten osallistumisen mahdollisuuksia voisi levittää 
entistä laajemman kuntalaisjoukon saataville?

Tässä esiselvityksessä kartoitetaan ensin järjestötoimintaan osallistumisen esteitä laajemmasta 
kuntalaisperspektiivistä ja nostetaan esiin tiettyjä ihmisryhmiä koskettavia erityisiä esteitä. On haluttu 
selvittää esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten, mielenterveyskuntoutujien, vammais-
ten henkilöiden ja työttömien osallistumisen mahdollisuuksia. Esteiden rinnalla on haluttu nostaa esiin 
osallistujien omia voimavaroja ja osaamisen vahvistamisen mahdollisuuksia järjestötoiminnan kautta. 
Yhdistysrakenteiden sijaan on haluttu painottaa osallistujalähtöistä toimintaa, jossa osallistujat itse pää-
sevät vaikuttamaan toiminnan sisältöihin ja halutessaan myös toteuttamaan erilaisia toiminnan muotoja, 
esimerkiksi vertaisoppimisen ja ohjaustaitojen vahvistamisen kautta. Uusia vapaaehtoisuuden muotoja 
ja järjestöjen toiminnan kehittämistä on tarkasteltu luvuissa 3 ja 4. 

Kuntalaisten välisten kohtaamisten edistämiseksi vapaaehtoistoiminnan kautta tarvitaan myös järjestö-
jen välisiä kohtaamisia ja yhteistyön muotoja. Näitä mahdollisuuksia ja haasteita tarkastellaan luvussa 
5. Esimerkkinä järjestöjen välisen yhteistyön tiivistämisestä nostetaan esiin Rovaniemen uusi Järjestö-
talo, joka tarjoaa järjestöille ja yhdistyksille uusia yhteisen toiminnan mahdollisuuksia. Ystävyyskalenteri 
on nostettu esimerkiksi uudenlaisesta verkostomaisesta rakenteesta, jonka kautta kuntalaiset pystyvät 
osallistumaan ja tuottamaan yhteisiä tapahtumia itsenäisesti. Kalenteri tarjoaa erilaisille toimijoille mah-
dollisuuksia järjestää erilaisia matalan kynnyksen tapahtumia, jotka mahdollistaisivat kotoutumista ja 
kontakteja maahanmuuttajien ja muiden rovaniemeläisten välillä. 

Luvussa 6 tarkastellaan mahdollisuuksia hyödyntää järjestöjä entistä monipuolisemmin kuntalaisten 
kuulemisen väylinä. Luvussa on esitetty kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia analysoineen kun-
talaisraadin tuotoksista koostettu kuntalaisten kuulemisen malli. Haavoittuvassa asemassa olevien 
kuulemiseen järjestöt tarjoavat kuulemisen paikkoja ja osallistujalähtöisiä menetelmiä. Järjestöjen 
systemaattista hyödyntämistä esimerkiksi kuntalaisten hyvinvointiin ja sitä kautta palvelujen kehittämi-
seen tarkastellaan luvun lopuksi kaupungin ja järjestöjen välisen hyvinvointikertomusyhteistyön kautta. 
Järjestöt tarjoavat kunnille arvokasta ruohonjuuritason tietoa palveluntarpeista ja käyttökokemuksista. 
Tarjoamalla järjestöille mahdollisuuksia osallistua palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen edistetään 
käyttäjien tarpeista lähtevien palvelujen kehittämistä. 

Esiselvitykseen on kerätty tietoa monilla eri menetelmillä. Kuntalaisraadeissa kehitettiin keinoja poistaa 
vapaaehtoistoimintaan osallistumisen esteitä ja vahvistaa kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia. 
Tietoa esiselvitykseen ovat tuottaneet myös syksyllä 2015 järjestöille ja yhdistyksille suunnatun kyselyn 
vastaukset, joita on tuotu esiin suorina lainauksina esiselvityksessä. Erilaisten järjestöjen toimintaan tu-
tustuminen, työpajoihin osallistuminen ja vapaaehtoisten haastattelut ovat syventäneet tietoa järjestöjen 
osallisuutta vahvistavasta toiminnan ja osallistujien toiveista. Esiselvityksen loppuun on koottu taulukko 
erilaisista selvityksen aikana toteutetuista tiedonkeruumenetelmistä. 
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Kaikki järjestöjen tekemä hyvinvointityö ja osallisuutta vahvistava toiminta ei tule näkyväksi tässä 
esiselvityksessä. Esiselvitys tarjoaa kuitenkin havainnollistavia esimerkkejä siitä, miten järjestötoiminta 
vahvistaa kuntalaisten osallisuuden kokemuksia heidän omasta näkökulmastaan. Esiselvityksessä on 
kartoitettu lähinnä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tarjoamia osallisuuden vahvistamisen keinoja haa-
voittuvassa asemassa oleville kuntalaisille. Järjestökenttä on niin laaja ja monipuolinen, ettei kaikkea 
toimintaa ole mahdollista tehdä näkyväksi, eikä yleispäteviä totuuksia järjestötoiminnasta voi esittää. 
Lisätyötä tarvitaan vielä esimerkiksi liikuntajärjestöjen ja -seurojen, asukasyhdistysten ja muiden järjes-
tökentän toimijoiden tekemän osallisuutta vahvistavan toiminnan kartoittamiseksi.

1.1. Keskeiset käsitteet
 
Osallisuus liittyy yhteisöön ja yhteiskuntaan kuulumisen tunteeseen, joka syntyy esimerkiksi työn, 
harrastusten, kansalaisjärjestötoiminnan tai muun vaikuttamisen kautta. Osallisuus merkitsee omakoh-
taisesta sitoutumisesta nousevaa vaikuttamista asioiden kulkuun ja vastuun ottamista seurauksista. Se 
voidaan nähdä syrjäytymisen vastavoimana. (Pajula 2014, 11)

Osallisuus on yksi tämän hetken ja yhteiskunnallisen keskustelun keskeisiä käsitteitä, mutta sen 
määrittely jää usein epäselväksi. Monen tavallisen ihmisen kohdalla ”osallisuus” käsitteenä aiheuttaa 
lähinnä hämmästystä ja päänpudistelua, sillä ihmiset ovat epävarmoja sen sisällöstä. Osallisuuden 
käsite on noussut esiin ”syrjäytymisestä” käydyn keskustelun vastavoimana ja positiivisena kokemuk-
sena. Syrjäytymisen prosessissa sosiaaliset siteet yhteisöön heikkenevät, osallisuuden prosessissa 
ne vahvistuvat. Osallisuus on yksilöllinen tunne tai kokemus kuulumisesta yhteisöön tai yhteiskuntaan 
(oSallisuushanke Salli 2014). Siihen liittyvät sekä tuntemisen, kuulumisen että tekemisen näkökulmat. 
Yhteiskunnallisella tasolla osallisuus liittyy myös yksilön mahdollisuuksiin vaikuttaa ja osallistua pää-
töksentekoprosesseihin. Edustuksellisen demokratian lisäksi kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia 
on syytä tukea myös ruohonjuuritasolla ja arkielämässä. Tähän järjestöt tarjoavat osallistujille mah-
dollisuuksia. Järjestöjen kautta ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa moninkertaistuvat äänestämiseen 
pelkistyvään edustukselliseen demokratiaan verrattuna. 

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimintalinja 5:n mukaan hankkeiden toiminta on kohdistettava 
työttömiin ja työmarkkinoiden ulkopuolella oleviin, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja jotka 
tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn parantamista ja jotka kohtaavat työmarkkinoille pyrkiessään muita 
enemmän ennakkoluuloja ja syrjintää. Toimintalinjassa halutaan vahvistaa erityisesti nuorten, tietty-
jen maahanmuuttajaryhmien, romanien, vammaisten ja vajaakuntoisten osallisuutta. Haavoittuvaan 
asemaan voi vaikuttaa useampi kuin yksi tekijä; henkilö voi olla maahanmuuttajataustainen, työtön ja 
esimerkiksi vammaisen lapsen vanhempi. Heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten määrittely on 
kuitenkin haastavaa, sillä monet edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvista eivät koe olevansa syrjäytyneitä 
tai heikommassa asemassa kuin muut. Erot ihmisryhmien sisällä ovat merkittäviä, esimerkiksi maahan-
muuttajataustaisten joukossa on sekä korkeasti koulutettuja että lukutaidottomia. Jos osallisuus ymmär-
retään ihmisen omista kokemuksista kumpuavana ilmiönä, silloin kohtelu erityisryhmän jäsenenä voi 
omalta osaltaan vahvistaa muita ”heikompaa” asemaa. Ihmiset kaipaavat osallistumisen mahdollisuuk-
sia ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ennen kaikkea omana itsenään, yhteiskunnan ja yhteisön jäseninä, 
eivät ensisijaisesti jonkin erityisryhmän edustajina. Esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset kuntalaiset 
eivät halua tulla nähdyksi aina oman ”maahanmuuttajuutensa” kautta, vaan tasavertaisina kuntalaisina 
muiden joukossa. 
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Yhdistys tai järjestö on määritelmällisesti ihmisten yhteenliittymä, joka toteuttaa tiettyä yhteistä 
tavoitetta, arvoa tai intressiä (Siisiäinen 1996a, 13). Rekisteröityjen yhdistysten lisäksi Suomessa 
toimii runsaasti rekisteröimättömiä ryhmiä, kerhoja, klubeja, joita voidaan pitää ihmisten omaehtoisina 
yhteenliittyminä (Harju 2016). Rovaniemellä rekisteröityjä yhdistyksiä oli Patentti- ja rekisterihallituksen 
yhdistysrekisterin (8.3.2016) mukaan 1885. Tämä ei kuitenkaan kerro suoraan aktiivisten ja toimivien 
yhdistysten määrää. Lapin järjestöstrategiassa (2014) arvioidaan noin puolen Lapissa rekisteröidyistä 
yhdistyksistä olevan aktiivisia.  Viimeisen viiden vuoden aikana muutoksia yhdistysrekisteriin oli tehnyt 
790 rovaniemeläistä yhdistystä, mikä kertoo lähinnä henkilövaihdoksista yhdistysten hallituksissa, ei 
suoraan toiminnasta. Rekisteröimättömien yhdistysten ja yhteenliittymien määrää on vielä vaikeampi 
arvioida. 

Järjestökenttä on hyvin heterogeeninen. Lapin järjestöstrategiassa järjestöt luokitellaan yhdeksään eri 
luokkaan Patentti- ja rekisterihallituksen jaottelun mukaisesti: 

• poliittiset yhdistykset, 
• ammattiin ja elinkeinoon liittyvät yhdistykset, 
• sosiaali- ja terveysalan yhdistykset, 
• kulttuurialan yhdistykset, 
• vapaa-ajan yhdistykset, 
• urheilu- ja liikuntayhdistykset, 
• uskontoon ja maailmankatsomukseen liittyvät yhdistykset, 
• maanpuolustukseen ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset ja 
• muut yhdistykset (sisältäen mm. VPK, Martat ja eläkeläisyhdistykset) 

Koska järjestökentälle mahtuvat käytännössä kaikki inhimilliset toiminnan muodot harrastamisesta 
yhdessäoloon ja vertaistuesta vaikuttamiseen, on vaarallista puhua järjestöistä yhtenä kokonaisuutena 
(Heikkala 2015, 24). Järjestökenttä muodostuu hyvin erikokoisista toimijoista. Isoimmilla toimijoilla on 
runsaasti palkattua henkilökuntaa ja ne pystyvät toimimaan palvelun tuottajina ja tarjoamaan runsaasti 
erilaisia toiminnan muotoja asiakkailleen. Toista ääripäätä edustavat puolestaan pienet yhdistykset, 
joissa muutama aktiivinen kansalainen kokoontuu yhteen itselleen tärkeän asian äärelle.  Järjestöken-
tän moninaisuus on kuitenkin sen rikkaus, sillä järjestöt pystyvät usein reagoimaan muuttuviin yhteis-
kunnallisiin olosuhteisiin hyvinkin nopeasti (Harju 2016). Järjestökentän moninaisuus huomioon ottaen 
järjestöillä on hyvin erilaiset valmiudet vastata esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevien kuntalais-
ten tarpeisiin.

Mikä motivoi ihmisiä osallistumaan järjestötoimintaan? Järjestötoiminnan ytimestä löytyy henkilökoh-
tainen merkityksellisyys. Yhdistys on ihmisten yhteenliittymä heille merkityksellisten tarkoitusperien 
toteuttamiseksi (Heikkala 2015, 24). Tämä selittää omalta osaltaan sitä miksi järjestötoimintaan liittyy 
olennaisena osana vapaaehtoisuus. Toimintaan osallistuvat ovat valmiita käyttämään aikaansa 
ilmaiseksi jonkin itselleen tärkeän asian edistämiseksi. Vapaaehtoistoiminnan määritelmänä käytetään 
yleisesti Euroopan parlamentin mietintöä vuodelta 2008, joka sisältää seuraavat kohdat:

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. 
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Kansalaisareenan Taloustutkimuksella teettämän seurantatutkimuksen (2015) mukaan noin joka kolmas 
suomalainen (32,7 %) ilmoitti tehneensä vapaaehtoistyötä viimeisen neljän viikon aikana. Vuonna 2010 
vastaava luku oli 34,4 %. Vapaaehtoistyötä tekevien määrä oli hieman laskenut, mutta samanaikaisesti 
vapaaehtoiset tekevät vapaaehtoistyötä entistä enemmän (noin 18 tuntia neljän viikon kuluessa). Mie-
het ja naiset tekevät vapaaehtoistyötä suunnilleen yhtä paljon. Eniten vapaaehtoistyötä vuonna 2015 
tehtiin lasten, kulttuurin ja liikunnan parissa. Vähiten vapaaehtoistyötä tekevät nuoret 15–24-vuotiaat, 
eniten puolestaan keski-ikäiset 35–49-vuotiaat. Myös vanhemmat ikäryhmät tekivät paljon vapaaehtois-
työtä. Vapaaehtoistyöhön käytetty tuntimäärä vastasi vuonna 2015 yhteensä 167 890 henkilötyövuotta. 
(Kansalaisareena 2015.)

Vaikka kaksi kolmasosaa suomalaisista ei tee vapaaehtoistyötä, Kansalaisareenan tutkimuksessa 
(2015) nousi esiin osallistumishalukkuus ei-osallistuneiden keskuudessa. Ikääntyneimpiä vastaajia 
lukuun ottamatta kaikissa ikäluokissa yli puolet vastanneista olisi halunnut osallistua vapaaehtoistoi-
mintaan, jos heitä siihen pyydettäisiin. Suomalaiset ovat siis kiinnostuneita osallistumaan ja tekemään 
vapaaehtoistyötä. Kaikille järjestöjen toiminta ei kuitenkaan ole tuttua. Kaikki eivät uskalla yhtä lailla 
osallistua ja mennä mukaan. Toisaalta on myös huomioitava, ettei järjestötoiminta kiinnosta kaikkia. 
Kaikki eivät halua toimia järjestöissä ja voivat silti kokea olevansa osallisia yhteiskunnassa. Koska 
järjestötoiminta perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen ja omaehtoisuuteen eli siihen että ihminen 
haluaa osallistua omista lähtökohdistaan, osallistumispakko ei ole realistinen tai kestävä vaihtoehto 
ja sotii järjestötoiminnan perusperiaatteita vastaan. Esiselvityksessä on tärkeää pohtia miten voidaan 
edesauttaa erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten mahdollisuuksia osallistua järjestötoimintaan?
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2. Järjestötoimintaan  
osallistumisen esteet
 
2.1. Voimavarojen tunnistaminen 
 
Järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan osallistuminen lähtee ihmisen oman kiinnostuksen heräämisestä ja 
halusta tulla mukaan toimintaan. Haastavissa elämäntilanteissa olevien ihmisten on kuitenkin vaikea 
lähteä etsimään sopivia toiminnan muotoja, kun henkilökohtaiset kriisit, kuten työttömyys tai sairaus, 
suuntaavat omat voimavarat selviytymiseen osallisuuden sijaan. Omat voimavarat jäävät hyödyntämät-
tä, kun niihin ei uskota, luoteta tai osata tunnistaa. (Särkelä-Kukko 2014, 39). Järjestöt tarjoavat toimin-
nan paikkoja ja mahdollisuuksia haavoittuvassa asemassa oleville. Koska jotkut heistä käyttävät paljon 
kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja, asiakkaiden ohjaaminen julkisista palveluista järjestöjen toiminnan 
pariin voi olla yksi mahdollisuus vahvistaa osallisuutta. Näin tapahtuu jo monilla eri palvelusektoreilla 
ja sosiaalipalvelujen ohjaajat ovat löytäneet luontevia yhteistyökumppaneita järjestöistä. Järjestöjen 
toiminnan pariin ohjaaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että järjestöjen toiminnan tulisi korvata kunnan 
tarjoamia peruspalveluja, vaan nimenomaan vahvistaa kuntalaisten osallisuuden kokemuksia. 
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Haasteena on sopivan toiminnan muotojen löytäminen niille kuntalaisille, jotka eivät kuulu mihinkään 
erityisryhmään, mutta kaipaavat yhteistä tekemistä ja kohtaamisen paikkoja. Niille, jotka eivät ole kiin-
nostuneet mistään erityisestä tai eivät näe itseään aktiivisena toimijana, oman toimijuuden vahvistami-
nen edellyttää puheeksi ottamista, henkilökohtaista keskustelua, eri vaihtoehtojen esittämistä ja niiden 
läpikäyntiä ja heräävien ajatusten tukemista (Pajula 2014, 20). Henkilökohtaisen ohjauksen ja neuvon-
nan tarjoaminen kuntalaisille, jotka etsivät itselleen mielekästä tekemistä järjestöistä, on ensiarvoisen 
tärkeää. Tätä tarkoitusta varten Rovaniemen Järjestötaloon on perustettu Järjestöpiste JOIKU. 

2.2. Rakenteelliset esteet
 
Toistuva vapaaehtoistoimintaan liittyvä epäselvyys liittyy työttömien oikeuksiin tehdä vapaaehtoistyötä 
ilman sanktioita. Yleinen väärinkäsitys on edelleen se, että työtön henkilö ei saa tehdä vapaaehtoistyötä 
tai että hänen oikeuttaan tehdä vapaaehtoistyötä rajoitetaan. Työttömyysturvalain 2 luvun 4 §:n mukaan 
työnhakijalla on oikeus työttömyysetuuteen siltä ajalta, jolloin hän osallistuu palkatta tavanomaiseen 
yleishyödylliseen vapaaehtoistyöhön tai tavanomaiseen talkootyöhön (Valliluoto 2014). Samaan lakiin 
on kuitenkin kirjattu myös ”työnhakijalla, joka palkatta työskentelee yrityksessä tai sellaisissa tehtävissä, 
jotka yleisesti tehdään työsuhteessa tai yritystoimintana, ei ole oikeutta työttömyysetuuteen”. Tämän 
kirjauksen tulkinta on johtanut joissakin tapauksissa tilanteisiin, joissa työttömältä työnhakijalta on evät-
ty työttömyysturva. Työ- ja elinkeinoministeriön antaman uuden ohjeen (TEM/1298/00.11.03/2013) lain 
tulkinnasta, jonka mukaan ei ole väliä vaikka kyseisiä vapaaehtoistehtäviä tehtäisiin Suomessa jossain 
muussa organisaatiossa työsuhteessa, kunhan niitä ei tehdä samassa organisaatiossa työsuhteessa 
(Sademies ja Kostiainen 2013, 4). 

Samassa ohjeessa Työ- ja elinkeinoministeriö ohjeisti TE-toimistoja siitä, ettei työttömän työnhakijan 
oikeutta tehdä vapaaehtoistyötä saa rajoittaa. TE-toimisto ei voi asettaa tunti-, päivä ja muita aikarajoit-
teita vapaaehtoistoiminnalle.  Työnhakijan tulee kuitenkin olla työmarkkinoiden käytettävissä eli hakea 
työtä ja vastaanottaa TE-toimistojen tarjoamat toimenpiteet. Vapaaehtoistoiminta ei siis voi olla syy olla 
ottamatta tarjottua työtä vastaan. Ohjeen mukaan työttömän oikeus tehdä vapaaehtoistyötä ei rajoitu 
vain järjestöihin vaan hän voi osallistua myös vapaaehtoistoimintaan yleishyödyllisissä yrityksissä, seu-
rakunnissa tai kunnissa, kunhan ei osallistu elinkeinotoimintaan. (Sademies & Kostiainen 2013)

Lainsäädännön ja ohjeiden tulkinta jättävät kuitenkin paljon tulkin-
nanvaraa TE-toimistoille, joka on omalta osaltaan ehkä johtanut sii-
hen, että työttömät työnhakijat ovat saaneet hyvin erilaisia vastauksia 
ilmoittaessaan vapaaehtoistoiminnastaan TE-toimistoon. Lisäksi jär-
jestelmä sisältää oletuksen, että vapaaehtoistyötä tekevä työnhakija 
ilmoittaa tekemästään vapaaehtoistyöstä TE-toimistolle, joka sitten 
arvioi kunkin tapauksen erikseen. Pelko etuuksien menettämisestä 
tai mahdollisista sanktioista voi vähentää työttömien henkilöiden 
kiinnostusta vapaaehtoistoimintaa kohtaan. Vapaaehtoistehtävien 
raportointi ei rohkaise työttömiä työhakijoita osallistumaan, vaan sitä 
voidaan pitää rakenteellisena esteenä osallistumiselle. Valtiovarain-

ministeriön (2015) laatiman selvityksen mukaan työttömien mahdollisuuksista tehdä vapaaehtoistyötä 
pitää tiedottaa entistä tehokkaammin väärinkäsitysten poistamiseksi. 

Toinen tärkeä kysymys on vapaaehtoisille maksettavat kulukorvaukset ja niiden verottomuus. Kulukor-
vausten tarkoituksena on taata erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille yhtäläiset mahdollisuudet 
tehdä vapaaehtoistyötä. Jotta vapaaehtoiselle itselleen ei aiheutuisi merkittäviä kustannuksia toimin-
taan osallistumisesta, hänellä voidaan maksaa esimerkiksi kulukorvaus kodin ja vapaaehtoistyöpai-
kan välisistä matkoista julkisilla kulkuneuvoilla (Sademies ja Kostiainen 2013). Koska Rovaniemellä 
kontekstissa julkinen liikenne ei ole useinkaan ole käytettävissä oleva vaihtoehto, vapaaehtoiset 

Pelko etuuksien 
menettämisestä tai 
mahdollisista sanktioista 
voi vähentää työttömien 
henkilöiden kiinnostusta 
vapaaehtoistoimintaa 
kohtaan.
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joutuvat usein käyttämään omaa autoaan päästäkseen vapaaehtoistyön ääreen. Oman auton käytöstä 
aiheutuvia kuluja voidaan korvata vapaaehtoiselle 2000 euroon asti vuodessa. Sen sijaan esimerkiksi 
urheiluseuroissa tehtävästä ohjaus- ja valmennustoiminnasta maksetut palkkiot on ilmoitettava verotta-
jalle. Esimerkiksi toimeentulotukea saavien kuntalaisten täytyy selvittää kaikki saamansa tulot kaupun-
gin sosiaalitoimelle, joka voi puolestaan vähentää saadut korvaukset asiakkaan toimeentulotuesta. 
Kulukorvausten maksamiseen liittyvät selvitykset voivat myös toimia byrokraattisena esteenä kuntien 
toimeentulotukiasiakkaille. Nähtäväksi jää miten käytäntö muuttuu, kun tuen maksaminen siirtyy Kelalle. 

Monet työttömät eivät halua tehdä ilmaiseksi työtä, josta kokevat muiden saavan palkkaa. Monen kun-
talaisen haaveissa on ensisijaisesti työpaikka ja sen kautta toimeentulo eikä vapaaehtoistyötä välttä-
mättä osata nähdä väylänä edistää omaa työllistymistä. Täysin ymmärrettävästi työttömänä olevat ovat 
ensisijaisesti kiinnostuneita omasta toimeentulostaan ja mahdollisuuksistaan elättää itsensä ja perheen-
sä. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta nähdään harrastuksena tai ”puuhasteluna”, johon voi käyttää aikaa 
ja energiaa, jos niitä jää. 

2.3. ”Hyvin toimeentulevien harrastus”
 
Rakenteellisten esteiden lisäksi myös ennakkokäsitykset ja mielikuvat järjestötoiminnasta voivat olla 
merkittävä este osallistumiselle. Vapaaehtoistoiminta mielletään helposti aktiivisten kansalaisten toimin-
naksi, jolloin syrjään jäävät monet heikommassa asemassa olevat. ”Työtön ei tule mukaan vapaa-
ehtoistyöhön, koska tuntee olevansa toisen luokan kansalainen.” (Järjestökysely 2015) Vaikka 
työttömillä olisi aikaa, heillä ei välttämättä ole itseluottamusta ja resursseja osallistua vapaaehtoistyö-
hön. Järjestöillä ei välttämättä ole tuntumaa työttömän arjen haasteisiin (Ahola ym. 2016). ”Valitettavasti 
järjestöjen aktiivit ovat hyvin vähän tekemisissä työttömien kanssa eivätkä siten tunne heidän ongelmi-
aan. On aivan vääriä käsityksiä työttömistä ja syistä, jotka ovat johtaneet työttömyyteen. Pitkäaikaistyöt-
tömiä on erittäin vaikea saada mukaan esim. vapaaehtoistoimintaan.” (Järjestökysely 2015)

Toinen keskeinen järjestötoimintaa liittyvä mielikuva on toiminnan sitovuus ja aktiivien kuormittuminen. 
Järjestöt nähdään helposti muutamien todella aktiivisten jäsenten yhteisöinä, joihin on vaikea päästä 
sisään. Mielikuvat järjestöjen tarjoamista osallistumisen muodoista liittyvät usein kokoustamiseen ja 
hallitustyöskentelyyn, eivät niinkään järjestöjen tarjoamaan toimintaan. Vapaaehtoistoiminnan mahdol-
lisuuksia kehittäneeseen kuntalaisraatiin osallistuneet näkivät, että vapaaehtoistyö mielletään usein 
pitkäkestoisena ja sitoutumista vaativana. Haastatteluissa nousi esiin, että osallistumisen kynnystä voi 
kasvattaa myös vapaaehtoisille järjestettävät kurssit ja koulutukset, joita pidetään työläinä ja aikaa vie-
vinä. Toisaalta monet haastattelemani vapaaehtoiset arvostivat perehdyttämistä ja järjestöjen tarjoamaa 
koulutusta ja tukea vapaaehtoisille. 

Vapaaehtoistoimintaa pohtineessa kuntalaisraadissa osallistumisen esteenä voidaan pitää myös lei-
mautumisen pelkoa. Tämä näkyy esimerkiksi mielenterveyskuntoutujille tai heidän omaisilleen järjes-
tettävään toimintaan osallistumisen esteenä. ”Erityisen haavoittuvassa tilanteessa olevien henkilöiden 
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen; esimerkiksi mielenterveyskuntoutujalla voi olla sosiaalisia esteitä, 
jotka estävät avoimiin kuntalaisraateihin osallistumisen. Myös muut tekijät; kuten häpeä oman perheen 
tilanteesta voi estää omaisten osallistumisen.” (Järjestökysely 2015). Toimintaan ei uskalleta lähteä mu-
kaan, koska pelätään leimautumista muiden ihmisten silmissä. Toisaalta järjestöt tarjoavat toiminnallaan 
väyliä ja mahdollisuuksia purkaa näitä leimoja ja vertaistukea haastavissa elämäntilanteessa oleville. 

Kuntalaisraadissa nousi esiin myös järjestötoiminnan sukupuolittuneisuus. Osallistujat arvioivat, että 
”mielikuva vapaaehtoistyöstä on, että se on ikäihmisten ja naisten hommaa”. Miehet ja nuoret edustavat 
järjestötoiminnassa vähemmistöä, tämä on havaittu erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestötoimintaa 
kartoittavissa tutkimuksissa (Toikka ym. 2015). Toisaalta esimerkiksi edellä mainitun Kansalaisareenan 
tutkimuksen (2015) miehet ja naiset tekevät vapaaehtoistyötä yhtä paljon. Miesten arvioidaan osallistu-
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van naisia enemmän esimerkiksi liikuntaseurojen, asukasyhdistysten, luontoon ja maanpuolustukseen 
liittyvien harrastus- ja vapaaehtoistoimintaan, jota ei kuitenkaan tilastoida yhtä kattavasti kuin sosiaa-
li- ja terveysjärjestöjen toimintaa. Miesten osallistumisesta järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan muilla 
sektoreilla on vaikeampi saada tietoa. 

2.4. Maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten 
osallistumisen esteet
 
Maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten osallistumisen esteet ovat pääosin samat kuin muillakin. 
Käytettävissä olevan ajan puute, tiedon puute erilaisista toiminnan muodoista, toiminnan järjestäminen 
kaukana omalta asuinalueelta itselle epäsopivana ajankohtana ja harvat julkisen liikenteen vuorot voi-
vat kaikki olla syitä olla osallistumatta järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan. Oma elämäntilanne ja siihen 
liittyvät haasteet, kuten työttömyys tai huoli kaukana asuvista omaisista kuluttavat myös maahanmuut-
tajataustaisten kuntalaisten voimavaroja. 

Maahanmuuttajia koskettavat kuitenkin tietyt erityiset esteet. Maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten 
osallistumisen esteenä sekä heidän haastatteluissaan että järjestöille suunnatun kyselyn tuloksena 
mainittiin kielitaito. Rovala-opiston kotoutumiskoulutuksessa järjestetyssä työpajassa kielitaidon 
ohella nousi esiin vapaaehtoistoimintaan liittyvä kulttuurinen tieto. Erästä pajan osallistujaa mietitytti, 
ettei hän tunne suomalaista kulttuuria riittävästi voidakseen osallistua. Tietyt kulttuuriset seikat, kuten 
molempien sukupuolten osallistuminen samaan toimintaan koettiin haastatteluissa problemaattisena 
joillekin osallistujille. Haastatteluissa naisille toivottiin omia tiloja ja omaa toimintaa, jossa voitaisiin 
keskustella naisille tärkeistä asioista. Tämä pätee varmasti myös miehille järjestettävään toimintaan. 
Sukupuolisensitiivisyys ei tarkoita, että kaikki toiminta pitäisi eriyttää sukupuolen mukaan, vaan että 
niille, jotka eivät halua osallistua kaikille avoimeen toimintaan, löytyisi osallistumisen paikkoja ja mah-
dollisuuksia. 

Maahanmuuttajien kohtaama rasismi ja ennakkoluulot tai aikaisemmat ko-
kemukset rasismista voivat olla myös esteitä osallistua yhteiseen toimintaan. 
Jos ihminen on aikaisemmin tullut torjutuksi osallistujana, halukkuus lähteä 
kokeilemaan jotain uutta voi olla jo valmiiksi matala. Eräs haastateltavista 
koki, että suomalaiset katsovat maahanmuuttajia usein ylemmyydentuntoi-
sesti. Järjestöissä, kuten missä tahansa inhimillisessä toiminnassa on aina 

mukana ennakkoluuloja Ihmisten kohtaaminen ja tutustuminen puolin ja toisin ovat usein tehokkaimpia 
ennakkoluulojen purkajia ja siksi tarvitaankin entistä enemmän myös järjestöjen keskinäistä yhteistyötä 
ja sitä kautta väyliä tutustumiseen. 

Yksilöhaastatteluissa nousi esiin, että työ ja työllistyminen olivat haastatelluille maahanmuuttajille en-
sisijainen keino tai reitti päästä osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Vapaaehtois- ja järjestötoiminta näyt-
täytyi tämän tavoitteen rinnalla toissijaiselta. ”Miksi minun pitäisi tehdä tätä aina ilmaiseksi?” kysyi eräs 
haastateltava. Jos halutaan, että maahanmuuttajataustaiset kuntalaiset osallistuvat enemmän järjestö-
toimintaan, toiminnasta saatavat hyödyt on syytä konkretisoida. Miten vapaaehtoistoiminnassa luodut 
verkostot voivat auttaa työllistymisessä? Miten toimintaan osallistuminen voi hyödyttää ammatillisesti tai 
kielen oppimisen kannalta? Mitä muita hyötyjä osallistujat näkevät toiminnasta olevan itselleen? 

Järjestötoimintaan osallistumisen esteenä taustasta riippumatta voidaan pitää myös olemassa olevien 
verkostojen puuttumista. Toimintaan ei uskalleta lähteä mukaan, jos sieltä ei tunneta ketään. Maa-
hanmuuttajien kohdalla juuri sen ensimmäisen uskallus lähteä mukaan toimintaan on ratkaisevassa 
asemassa, sillä vaatii rohkeutta olla ensimmäinen joukosta erottuva osallistuja. Vielä merkittävämpää 
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on se, miten ensimmäinen maahanmuuttajajäsen tai -vapaaehtoinen otetaan järjestössä vastaan. 
Maahanmuuttajataustaiset kuntalaiset ovat usein vahvasti verkostoituneita keskenään, joten ensimmäi-
sen maahanmuuttajataustaisen vapaaehtoisen tai jäsenen lähteminen mukaan toimintaan voi tuoda 
mukanaan myös muita uusia vapaaehtoisia järjestöihin.

2.5. Pitkät välimatkat ja puutteet esteettömyydessä
 
Yksi Rovaniemelle erityinen piirre järjestötoimintaan osallistumisen kannalta on kaupungin suuri pinta-
ala ja pitkät välimatkat. Järjestöille suunnatussa kyselyssä välimatkat ja nousivat esiin myös kyselyn 
vastauksissa. ”Ainakin keskuksen ulkopuolella asuvilla yksinäisyyttä voi aiheuttaa välimatkat. Myös 
keskuksessa olevilla yksinäiseksi voi tuntea, jos on liikuntarajoitteita.” (Järjestökysely 2015) Järjestötoi-
mintaan saattaa olla vaikeaa myös keskusta-alueella pimeyden tai liukkaiden kelien takia.  ”Usein keli 
talvella liukas tai on pimeää iltaisin, ei uskalla liikkua jos ei ole kaveria tai omaa autoa.” (Järjestökysely 
2015) Julkinen liikenne ei järjestökyselyyn vastanneiden joukossa juurikaan lisännyt osallistumisen 
mahdollisuuksia. ”Julkinen liikenne on kallista ja heikkotasoista. Hankala kulkea harrastuksiin ja tapaa-
misiin.” (Järjestökysely 2015)

Asukas- ja kyläyhdistykset tarjoavat toiminnan mahdollisuuksia myös keskusta-alueen ulkopuolella. 
Kyläyhdistysten toiminta vaihtelee mukanaolevien aktiivien osallistumishalukkuuden mukaan. Joissakin 
kylissä toiminta on hiljentynyt, koska nuoria osallistujia on mukana entistä vähemmän. Toisaalta toimin-
nassa mukana olevat osallistuvat kyläyhdistyksissä usein hyvin aktiivisesti. Järjestöt ovat myös omalta 
osaltaan halunneet vaikuttaa siihen, että alueen kylät säilyvät elävinä ja asukkaille tarjotaan osallisuutta 
lisäävää toimintaa. Esimerkiksi Rovaniemen vapaaehtoistoiminnan keskus Neuvokas ylläpitää vapaa-
ehtoisvoimin kymmenen kohtaamispaikan verkostoa eri puolilla Rovaniemeä. Kohtaamispaikoissa jär-
jestetään ohjelmaa viikoittain tai muutaman kerran kuukaudessa asukkaiden omista toiveista liikkeelle 
lähtien. 

Sähköisten palvelujen kehittämistä on myös esitetty usein ratkaisuksi toiminnan ulottamiseksi myös 
keskusta-alueiden ulkopuolelle. Järjestöt ovat kiinnostuneita sähköisten palvelujen kehittämisestä ja 
hyödyntävät jo nyt toiminnassaan Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Posken kehittämiä 
Virtu-pisteitä. ”Tänä vuonna pilotoidaan yhteyttä kohtaamispaikalla välittäen taukojumppaa ikäihmisille 
Virtu-yhteyttä hyödyntäen.” (Järjestökysely 2015). Sähköiset palvelut itsessään eivät kuitenkaan poista 
osallistumisen haasteita, vaan niiden käyttöönotto edellyttää myös ohjausta ja neuvontaa. Järjestöt ovat 
huolissaan erityisesti ikäihmisten syrjäytymisestä sähköisten palvelujen käyttäjinä. ”Tosi tärkeää on 
huolehtia teknologisesta osaamisesta, kun kehitetään virtuaalisia ja sähköisiä palveluja. Osa vanhem-
mista kansalaisista on vaarassa syrjäytyä ja joutua eriarvoiseen asemaan, jos osaamisesta ei 
huolehdita.” (Järjestökysely 2015) Virtuaalisten yhteyksien rinnalle kaivataan edelleen läsnäoloa ja 
yhteistä toimintaa myös kylissä ja maaseudulla. 

Yksi haavoittuvassa asemassa olevien kuntalaisten osallisuutta rajoittava tekijä ovat puutteet esteettö-
myydessä. Esteettömyydellä tarkoitetaan ympäristön suunnittelua ja palvelujen tuottamista niin, etteivät 
ihmisen ikä, sukupuoli, terveydentila tai sosiaalinen, psyykkinen ja/tai fyysinen toimintakyky ole estee-
nä toimimiselle tai palvelujen käyttämiselle (Särkelä-Kukko 2014, 40). Esteettömyys ei siis viittaa vain 
fyysisten tilojen esteettömyyteen, vaan erilaisten ihmisten mahdollisuuksiin osallistua omista lähtökoh-
distaan käsin. Yhdenvertaisten osallistumisen mahdollisuuksien lisäksi järjestökyselyssä nousi esiin 
puutteet fyysisessä esteettömyydessä. ”Esteetön mahdollisuus tulla tapahtumaan esim. pyörätuolilla.” 
(Järjestökysely 2015). Keskusta-alueelle kaivattiin esimerkiksi esteettömiä, INVA-WC:llä varustettuja 
ilmaisia kokoustiloja. Verraten pienillä toimintaympäristön muutoksilla ja erilaisten ihmisten osallistumi-
sen mahdollisuuksia tukien voidaan vaikuttaa esimerkiksi liikunta-, kuulo- ja näkövammaisten osallisuu-
teen.
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Este Kenelle voi olla 
este? 

Toimenpiteet esteen purkamiseksi Toimijat

Omien voimavaro-
jen tunnistaminen

Kuntalaiset Henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta, 
asiakasyhteistyö

Järjestöpiste 
JOIKU, järjestöt, 
kaupungin  
sosiaalipalvelut

Virheellinen tieto 
osallistumisen 
mahdollisuuksista 

Työttömät  
työnhakijat

Tiedottaminen vapaaehtoistoiminnan 
mahdollisuuksista ja hyödyistä työttö-
myyden aikana

TE-toimistot, 
järjestöt

Mielikuvat vapaa-
ehtoistoiminnasta

Kuntalaiset Mielikuviin vaikuttaminen: toiminnan 
markkinointi

Järjestöt

Tiedon puute va-
paaehtoistoimin-
nan mahdollisuuk-
sista

Kuntalaiset Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksi-
en kokoaminen yhteen paikkaan  
(lappilaiset.fi), toiminnan markkinointi 
myös kaupungin tiedotuskanavissa

Lapin sosiaa-
li- ja terveys-
turvayhdistys 
(lappilaiset.fi), 
Rovaniemen 
kaupunki

Kielitaito Maahanmuuttajat-
taustaiset kunta-
laiset

Toiminnallisuuden painottaminen, sel-
kosuomen käyttö

Järjestöt

Puutteet  
esteettömyydessä

Kuntalaiset Osallistujien välisten erojen huomiointi, 
käytettävissä olevien tilojen muokkaa-
minen esteettömiksi mahdollisuuksien 
mukaan 

Järjestöt,  
kaupunki

Pitkät välimatkat Kuntalaiset Sähköiset palvelut ja niiden käyttöön 
koulutusta, tukea järjestöille, jotka 
järjestävät toimintaa myös keskustan 
ulkopuolella

Järjestöt,  
kaupunki

Vapaaehtoistoimintaan osallistumisen esteet
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3. Järjestöjen toiminnan 
kehittäminen vahvistamaan 
osallisuutta
 
Miten järjestöt hahmottavat osallisuutta lisäävän toiminnan? Millaisia osallistumisen ja sitä kautta osal-
lisuuden mahdollisuuksia järjestöt tarjoavat toiminnassa mukana oleville? Miten osallisuuden mahdol-
lisuuksia voi kasvattaa tai kehittää edelleen ja tarjota entistä laajemmalle? Miten järjestöjen tuottamat 
osallisuuden muodot palvelevat erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia kuntalaisia?  

Tässä luvussa tarkastellaan järjestöjen toimintaa kuntalaisen näkökulmasta. Vaikka järjestöt usein 
korostavat toimintansa olevan avointa ja helposti lähestyttävää matalan kynnyksen toimintaa, se ei 
välttämättä näyttäydy sellaiselta esimerkiksi maahanmuuttajataustaisille kuntalaisille. Tämän luvun 
tarkoituksena on tarkastella järjestökenttää ulkoapäin ja nostaa esiin kehittämisen kohteita. 
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3.1. Tietoa ja kohtaamisia
 
Tällä hetkellä kiinnostavan järjestötoiminnan etsiminen ja löytäminen vaatii kuntalaisilta valtavasti 
oma-aloitteisuutta ja tiedonhakutaitoja. Halukkaan osallistujan näkökulmasta toimijakenttä voi vaikut-
taa vaikeasti lähestyttävältä. ”Tuntuu, että kovin usein halukkaan vapaaehtoisen oletetaan itse ottavan 
yhteyttä järjestöön, jossa hän haluaa toimia. Vapaaehtoiselta edellytetään tietoa järjestöistä ja siitä, 
missä niistä on tietynlaisia vapaaehtoistyömahdollisuuksia. Muun proaktiivisuuden lisäksi edellyte-
tään myös rohkeutta ottaa itsenäisesti yhteyttä järjestöön/vapaaehtoistyömahdollisuuksia järjestävään 
tahoon, sekä lannistumatonta asennetta, jos vastausta ei heti kuulu. Uskon, että on paljon potentiaalisia 
vapaaehtoisia, joilta joku näistä tieto-taidoista uupuu, mutta jotka saattaisivat olla hyvinkin halukkaita 
ja innostuneita tekemään vapaaehtoistyötä.” Näin omia kokemuksiaan sopivan toiminnan löytämisestä 
pääkaupunkiseudulla pohtii aktiivinen vapaaehtoinen Pihla Aaltonen (2016). Vaikka toimijakenttä on 
Rovaniemellä pääkaupunkiseutua pienempi, itselle sopivan toiminnan muodon löytäminen voi olla hyvin 
haastavaa. 

Järjestöjen ja yhdistysten tarjoamien vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksien kokoaminen yhteen paik-
kaan on potentiaalisten vapaaehtoisten näkökulmasta erittäin tarpeellinen ja tervetullut ajatus. Lapin 
sosiaali- ja terveysturvayhdistys koordinoi lappilaiset.fi-sivustoa, jonne kootaan tietoa erityisesti sosiaali- 
ja terveysalan järjestöjen vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista koko Lapin alueella. Sivustolla voivat 
ilmoittaa tapahtumistaan ja koulutuksistaan myös muut järjestötoimijat. Sivustoa voisi kehittää maa-
kunnalliseksi vapaaehtoistoiminnan portaaliksi ja linkittää se esimerkiksi Lapin kuntien verkkosivuille. 
Paikallisen toiminnan helppo löydettävyys sivustolta on toiminnan saavutettavuuden kannalta tärkeää. 
Verkkoon kootun tiedon ja esimerkiksi järjestöpiste JOIKU:n tarjoaman neuvonnan markkinointiin tulee 
panostaa runsaasti resursseja tulevaisuudessa, jotta ne olisivat kaikkien kuntalaisten ulottuvilla. 

Järjestöt ja vapaaehtoistoiminta tarvitsevat enemmän näkyvyyttä kaupungin tiedotuskanavissa. 
Esimerkiksi uusille asukkaille kaupungin verkkosivut ovat keskeinen tiedonlähde kaupungissa järjestet-
tävästä toiminnasta. Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen selvityksessä (2016) kaupungin verkko-
sivut mainittiin yhtenä tiedonlähteenä paikallisesta vapaaehtoistoiminnasta. Tällä hetkellä verkkosivuilta 
löytyy tietoa vapaaehtoistyöstä ikäihmisten palvelujen ja nuorisopalvelujen kautta. Koska kuntalaisten 
osallisuuden kehittäminen on keskeinen teema Rovaniemellä, paikallisten järjestöjen vapaaehtoistoi-
minnan ja vaikuttamisen paikkojen näkyminen myös kaupungin tiedotuskanavissa toisi erilaisia kaupun-
gista löydettäviä osallistumisen mahdollisuuksia ja sitä kautta osallisuuden muotoja positiivisella tavalla 
esiin. 

Kaikki eivät kuitenkaan etsi tietoa verkosta. Haavoittuvassa asemassa olevien houkuttelemisessa 
mukaan toimintaan korostuu kohtaamisten merkitys. Järjestöt voisivat kannustaa esimerkiksi vapaa-
ehtoisiaan kertomaan järjestön toiminnasta rohkeasti myös niille, joiden ei ole ajateltu olevan perinteistä 
vapaaehtoiskohderyhmää. Vapaaehtoiset itse ovat usein vapaaehtoistoiminnan paras käyntikortti. Hen-
kilökohtainen kontakti järjestöön tai yhdistykseen voi olla tärkeää myös niille, jotka miettivät toimintaan 
mukaan lähtemistä, mutta ovat vielä epävarmoja. Maahanmuuttajien kohdalla suullinen tieto ja henkilö-
kohtainen kutsu toimivat myös usein tehokkaammin kuin kirjoitettu informaatio. 

Kohtaamisia varten järjestöjen täytyy olla siellä missä ihmisetkin ovat. Järjestöt ovat Rovaniemellä-
kin jalkautuneet esimerkiksi kauppakeskuksiin ja terveysasemille tavoittaakseen kuntalaisia. Erilaiset 
teemat, kuten ruoka, liikunta tai musiikki tuovat kaupunkilaisia yhteen. Esimerkiksi helmikuussa 2016 
Järjestötalolla toimivat järjestöt osallistuivat Ravintolapäivään, joka houkutteli taloon noin 500 kävi-
jää, joista monet eivät olleet vierailleet talossa aiemmin. Toiminnan esittely ei vielä tarjoa ohikulkijoille 
juurikaan osallistumisen mahdollisuuksia, mutta se voi toimia ensikontaktina järjestöihin ja yhdistyksiin. 
Miten järjestöjen toimintaa voidaan tehdä näkyväksi muualla kaupunkitilassa? Miten toimintaa 
voidaan tuoda sinne missä ihmiset liikkuvat ja viettävät aikaa? 
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3.2. Mahdollisuudet vaikuttaa toiminnan sisältöön 
 
Kuntalaisten osallisuuden kokemuksia voidaan järjestötoiminnan kautta kasvattaa erityisesti silloin kun 
osallistujat pystyvät vaikuttamaan toiminnan sisältöihin. Erityisesti Raha-automaattiyhdistyksen rahoi-
tusta saavat järjestöt keräävät palautetta toimintaan osallistuvilta. Joillakin järjestöillä palautteenkeruu 
ja uusien ideoiden kartoitus on strukturoitua toimintaa, pienemmillä yhdistyksillä usein epävirallisempaa 
ja keskusteluun perustuvaa. Pienet yhdistykset ovat tässä suhteessa ketterämpiä, sillä jäsenet suun-
nittelevat toiminnan muodot lähtökohtaisesti yhdessä ja osallistujilla on usein suorat yhteydet vaikuttaa 
toiminnan sisältöihin. Työvoimalla toimivissa järjestöissä jäseniä tai asiakkaita osallistetaan toiminnan 
suunnitteluun usein keräämällä palautetta ja uusia toimintaideoita erilaisilla lomakkeilla tai kutsumalla 
vapaaehtoisia mukaan erilaisiin työryhmiin. 

”Punaisen Ristin toiminta perustuu aina paikallisiin osastoihin ja niissä toimiviin vapaaehtoisiin. Vapaa-
ehtoiset suunnittelevat, kehittävät ja päättävät toiminnoista. Koko toiminta on lähtökohtaisesti osallista-
vaa yhdessä tekemistä.” (Järjestökysely 2015)

”Klubitalo toiminta on osallisuutta tukevaa toimintaa, jäsenyys on vapaaehtoista ja aikarajoitteetonta. 
Klubitalon työt tehdään yhdessä toinen toistaan tukien. Talon sisällä järjestetään talokokouksia, joiden 
kautta jäsenet voivat tuoda omia ideoitaan esille talon toiminnan suhteen.” (Järjestökysely 2015)

Palautteen kerääminen ja toimintaideoiden kartoittaminen ovat tärkeitä osal-
lisuuden muotoja. On kuitenkin toinen kysymys, miten osallistujat/asiakkaat/
vapaaehtoiset/jäsenet pääsevät vaikuttamaan toiminnan sisältöön. Miten kä-
vijöiltä ja vapaaehtoisilta saatua palautetta ja toimintaideoita hyödynnetään? 
Kuka palautteen ottaa vastaan? Missä muodossa palautetta kerätään? Mitä 
tapahtuu uusille ideoille? Miten niitä viedään eteenpäin toimintaan osallis-
tuvien kanssa? Miten asiakkaita, kävijöitä, vapaaehtoisia voidaan osallistaa 
enemmän toiminnan suunnitteluun?

Jos osallistujille annetaan mahdollisuuksia aidosti osallistua toiminnan suun-
nitteluun, samalla myötävaikutetaan osallistujien sitoutumiseen. Osallistujien 
kannalta olennaista on, että he näkevät ja kokevat, että heidän antamallaan palautteella on merkitystä. 
”Vapaaehtoisten näkökulmasta keskeistä on, että kuunteleminen johtaa muutokseen ja että he näke-
vät niiden konkreettiset vaikutukset.” (Järjestökysely 2015). Virallisten palautteenantokanavien lisäksi 
toiminnan suunnittelussa voisi hyödyntää myös vapaamuotoisia kohtaamisia toimintaan osallistuvien 
kanssa. Järjestöjen tulisi kuunnella kävijöiden tai asiakkaiden ehdotuksia uusiksi toiminnan muodoiksi 
jatkuvasti herkällä korvalla, ei vain silloin kun on toiminnan arvioinnin aika. Epäviralliset kohtaamiset 
esimerkiksi järjestön henkilökunnan ja vapaaehtoisten välillä helpottavat uusien ideoiden kehittelyä ja 
madaltavat kynnystä nostaa ongelmakohtia esiin.

3.3. Mukaan toimintaan!
 
Yksittäisen osallistujan näkökulmasta keskeistä on, että hänet nähdään toimijana kohteena olemisen si-
jaan. Esimerkiksi maahanmuuttajan oma rooli muuttuu kotoutumisprosessin aikana ja kielitaidottomasta 
toiminnan kohteesta tulee itsenäinen toimija ja potentiaalinen vapaaehtoinen. Tätä muutosta toiminnan 
kohteesta osalliseksi voidaan tukea järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kautta. Vasta maahan tulleet 
kiintiöpakolaiset ja turvapaikanhakijat hyötyvät järjestöjen, kuten Suomen Punaisen Ristin vapaaeh-
toistoiminnasta. Rovalan MoniNetin kautta uusille tulijoille on koulutettu kotokavereita. Vapaaehtoisten 
ystävien kanssa opitaan kieltä, tutustutaan kaupunkiin ja suomalaiseen kulttuuriin, vieraillaan puolin 
ja toisin ja osallistutaan yhdessä erilaisiin tapahtumiin. Kielitaidon kehittyessä toiminnan kohteesta voi 

Miten asiakkaita, 
kävijöitä, 
vapaaehtoisia 
voidaan osallistaa 
enemmän 
toiminnan 
suunnitteluun?
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tulla aktiivisesti toimiva vapaaehtoinen, toiminnan ohjaaja tai yhdistyksen hallituksen jäsen. Avain muu-
tokseen piilee myös siinä miten järjestöt näkevät maahanmuuttajataustaiset kuntalaiset. Oman 
toimijuuden vahvistuminen tapahtuu aina vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. 

Maahanmuuttajien oman osaamisen ja tietojen ja taitojen hyödyntäminen myös järjestötoiminnassa 
on osallisuuden kannalta keskeistä. Monella on kokemusta vapaaehtoistoiminnasta omasta maastaan 
tai kauttakulkumaasta. Miten näitä taitoja voitaisiin vahvistaa ja hyödyntää myös järjestötoiminnassa 
entistä tehokkaammin? 

Koska järjestötoiminnassa keskeistä on vapaaehtoisuus ja omaehtoinen halu osallistua, vapaaehtois-
toiminnasta saatavien hyötyjen konkretisoiminen kiinnostuneille on ensiarvoisen tärkeää. Auttamisen 
halun rinnalla korostuu myös vapaaehtoistoiminnan kautta saatu hyöty itselle. Ihmiset eivät tee vapaa-
ehtoistoimintaa pelkästään auttaakseen muita, vaan luodakseen verkostoja, vahvistaakseen kielitaito-
aan tai kehittääkseen omaa osaamistaan vapaaehtoistoiminnan kautta (Marjovuo 2014). Nämä hyödyt 
on syytä tuoda esiin myös vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille maahanmuuttajille. 

Yksi keskeinen väylä maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten tavoittamiseen on työvoimapoliittinen 
kotoutumiskoulutus. Maahanmuuttajat ohjautuvat kotouttamiskoulutukseen alkukartoituksen kautta, kun 
he ilmoittautuvat TE-toimistoon työttömiksi työnhakijoiksi. Kotoutumiskoulutus sisältää kieli- ja viestin-
täopintojen lisäksi myös työelämä- ja yhteiskuntataitojen opetusta. Opetukseen voi sisältyä myös valin-
naisia opintoja. Tämä mahdollistaisi esimerkiksi järjestö- tai vapaaehtoistoimintaan liittyvän valinnaisen 
kurssin tarjoamisen osana kotoutumiskoulutusta. Kurssin aikana opiskelijat voisivat esimerkiksi saada 
perustietoa järjestötoiminnasta ja tutustua itseään kiinnostavan järjestön toimintaan ja mahdollisuuksien 
mukaan kouluttautua itse vapaaehtoiseksi. 

Miten mahdollistetaan haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajien, kuten kotiäitien, vammais-
ten ja osatyökykyisten osallisuutta ja kotoutumisen mahdollisuuksia? Kotoutumiskoulutuksen vaihto-
ehtona voidaan tarjota omaehtoista opiskelua, joka vastaa erityisesti haastavassa elämäntilanteessa 
olevien maahanmuuttajien tarpeisiin. Omaehtoiseen opiskeluun voi sisältyä esimerkiksi vapaaehtoistoi-
mintaa kansalaisjärjestössä. Omaehtoisen kotouttavan toiminnan tueksi voisi koota yhteisen kalenterin, 
jossa ilmoitetaan avoimista ja toiminnallisista ryhmistä, jotka tukisivat kielen oppimista ja kotoutumista. 
Näin omaehtoinen kotouttava toiminta tulisi näkyväksi ja kotoutumissuunnitelmia laadittaessa olisi hel-
pompi saada selville millaista erilaista toimintaa järjestöt ja muut tahot tarjoavat.

Kotoutumiskoulutuksen tai kotoutumisajan ulkopuolella olevien maahanmuuttajien tavoittaminen 
edellyttää tiivistä yhteistyötä kunnan maahanmuuttajasosiaalityön ja aikuissosiaalityön kanssa. Sosiaa-
lipalvelut voivat toimia linkkinä asiakkaisiin ja helpottaa ihmisten tavoittamista. Jos järjestöjä halutaan 
hyödyntää entistä enemmän omaehtoisen kotouttavan toiminnan tukena, vapaaehtoistoiminnan suun-
nitteluun ja koordinointiin tarvitaan myös resursseja. Yksi mahdollinen sisältö jatkohankkeelle voisi olla 
monikulttuuriseen työhön erikoistuneen koordinaattorin resurssointi esimerkiksi Järjestötaloon ohjaa-
maan asiakkaita löytämään sopivaa omaehtoista kotouttavaa toimintaa ja tukemaan erityisesti monikult-
tuurisen järjestötoiminnan kehittämistä. Omaehtoista opiskelua tukevaa toimintaa toteutetaan tiiviissä 
yhteistyössä kunnan ja TE-hallinnon kanssa. Näin voitaisiin vastata nykyisessä turvapaikanhakijatilan-
teessa ja oleskeluluvan saaneiden määrän kasvaessa lisääntyvään kotouttamispalveluiden kysyntään. 
VIRTU-pisteiden välityksellä ohjausta voisi tarjota myös muihin Lapin alueen kuntiin. 
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3.4. Monikulttuurisen toiminnan vahvistaminen
 
”Tärkeää on, että yhdessä eri järjestöjen kanssa järjestetään monipuolista toimintaa mikä yhdistää 
maahanmuuttajia ja kaupunkilaisia. Tärkeää on myös, että maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat pää-
sevät mukaan eri järjestöjen normaaliin toimintaan.” (Järjestökysely 2015)

Järjestöille suunnatussa kyselyssä järjestöiltä kysyttiin millaisia kantaväestöä ja maahanmuuttajia 
yhdistävää toimintaa kaupungissa tulisi järjestää. Vastausten perusteella paikallisilla yhdistyksillä on 
kiinnostusta järjestää kuntalaisille yhteisiä tapahtumia, jotka tarjoaisivat kohtaamisen mahdollisuuksia ja 
tukisivat omalta osaltaan kaksisuuntaista kotoutumista. ”Maahanmuuttajien kanssa voisi myös järjestää 
jonkinlaisia kulttuuri-illanistujaisia. Ne olisivat avoimet kaikille ja niiden tarkoituksena on jakaa tietoja ja 
kokemuksia eri kulttuurien välisistä tavoista ja uskomuksista.” (Järjestökysely 2015) Toimintaa toivotaan 
järjestettäväksi myös ilta-aikaan ja viikonloppuisin, jotta erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset voi-
sivat osallistua. ”Yhteisiä tapahtumia ja erilaisia tempauksia erityisesti iltaisin, koska useimmat vapaa-
ehtoiset päivisin koulussa.” (Järjestökysely 2015)

Järjestökyselyn perusteella monet järjestöt ovat valmiita tarjoamaan asiantuntemustaan maahanmuut-
tajien tarpeisiin: ”Terveystiedon jakaminen ja yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen auttaisi omalta 
osaltaan kotoutumista. Tukihenkilötoiminnan tarve maahanmuuttajienkin sairastuessa lisääntyy.” (Jär-
jestökysely 2015) Järjestöiltä löytyy halua ja kiinnostusta ottaa maahanmuuttajia mukaan toimintaansa 
ja järjestää erilaisia yhteisiä tapahtumia ja koulutuksia.

”Voisimme toimia yhteistyössä esim. pyöräilyn liikennesääntöjen kouluttamisessa, jotta maahanmuut-
tajat pärjäisivät paremmin liikenteessä ja uskaltaisivat liikkua enemmän myös pyörillä.” (Järjestökysely 
2015)

”Maahanmuuttajaperheet voisivat tulla mukaan MLL:n toimintaan, esim. perhekahvilaan ja kerhoihin.” 
(Järjestökysely 2015)

”WAU! ry voi järjestää ja ohjata esim. yhteistä liikunnallista toimintaa kyseisille ryhmille.” (Järjestökysely 
2015)

Monikulttuurista työtä tekevät järjestöt puolestaan toivovat tiiviimpää yhteistyötä muiden järjestöjen 
kanssa. ”Haluaisimme lisää aktiivisten järjestöjen tarjouksia: tervetuloa maahanmuuttajat mukaan 
toimintaan. Järjestöissä voisi olla ”kummeja” jotka nappaisivat uusia maahanmuuttaja mukaan toimin-
taan.” (Järjestökysely 2015) Kuten suomalaisessa yhteiskunnassa laajemminkin, maahanmuuttoon 
liittyvät kysymykset aiheuttavat ristiriitaisia tunteita myös järjestöjen edustajissa. ”Useimmat jäsenis-
tämme kokevat nykyisen maahanmuuttopolitiikan ongelmallisena. Voimavaroja tuskin löytyy keinojen ja 
ideoiden kehittämiseen.” (Järjestökysely 2015)

Järjestökyselyn perusteella järjestöt ovat valmiita tarjoamaan vapaaehtoisrooleja myös maahanmuut-
tajille. Erilaisista taustoista tuleville kuntalaisille tulisikin taata yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua 
järjestöjen vapaaehtoistoimintaan. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että järjestöt tarkastelevat omaa 
toimintaansa myös maahanmuuttajataustaisen kuntalaisen näkökulmasta. Miten toimintaan osallistu-
minen voitaisiin tehdä mahdollisimman helpoksi? Onko järjestön sisällä esteitä, jotka voivat vaikeuttaa 
osallistumista, kuten esimerkiksi monimutkaisia lomakkeita tai kokouskäytäntöjä? Miten näitä käytäntöjä 
voisi muokata?

”Neuvokas tekee yhteistyötä Järjestötalossa toimivan monikulttuurikeskus Moninetin kanssa ja suunnit-
teilla on ollut yhteistä vapaaehtoistyönkoulutusta ko. kohderyhmälle.” (Järjestökysely 2015)
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”Voisimme ottaa halukkaita maahanmuuttajia oppimaan kieltä ja kulttuuria Muistituvalle” (Järjestökysely 
2015)

Maahanmuuttajien tekemälle vapaaehtoistyölle halutaan myös enemmän näkyvyyttä. ”Vapaaehtoisten 
haastatteluja paikallisiin lehtiin. Ylipäätänsä tiedottamisen lisäämistä ja oma henkilö koordinoimaan 
vapaaehtoistoimintaa maahanmuuttajien parissa.” (Järjestökysely 2015) Sosiaalisella medialla voi olla 
tässä positiivinen vaikutus. Sen kautta voidaan tuoda esiin maahanmuuttajien omaa vapaaehtoistoi-
mintaa ja toimijuutta. Positiivista viestintää on hyödyntänyt esimerkiksi AMA, joka tuo esiin jäseniään 
yhteiskunnallisina vaikuttajina ja toimijoina, ei toiminnan kohteina. 

”Jonkinlainen maahanmuuttajien tekemä julkaisu, joissa tuodaan esille maahanmuuttajien toimintaa 
yhdessä kantaväestön kanssa, voisi olla myös hyvä ajatus. Tämän julkaisun voisi tehdä yhteistyössä 
Uuden Rovaniemen kanssa ja jakaa sen ko. lehden välissä.” (Järjestökysely 2015)

Vaikka kielitaito mainittiin järjestökyselyn vastauksissa esteeksi maahanmuuttajien osallistumiselle jär-
jestötoimintaan, sitä ei kuitenkaan voi pitää pysyvänä esteenä. Kyselyn vastauksissa nousi esiin maa-
hanmuuttajien tarve oppia kieltä myös toiminnallisesti. Kaikkien ei siis tarvitse alkaa järjestää suomen 
kielen ohjausta, vaan järjestöt voivat luottaa siihen, että osallistujien kielitaito karttuu myös tekemisen 
kautta. Toiminta ja yhteinen tekeminen voivat toimia jäänrikkojina tilanteissa, joissa erilaisista taustoista 
tulevat ihmiset kohtaavat toisiaan. Yksi mahdollisuus edistää monikulttuurisuutta järjestökentällä on 
tarjota vapaaehtoisille selkosuomen koulutusta. 

”Kielen opetusta pitää lisätä esim. toimintaryhmien muodossa, mukana sekä mamuja että kantaväestön 
edustajia. Miesten ryhmät, tulkki mukaan tarvittaessa” (Järjestökysely 2015)

”Jokaiselle kylälle omia kummipoikia. Ei meillä puhuta arabiaa eikä engelskaakaan niin kaverit oppisivat 
suomen kieltä nopeasti, kun olisi pakko.” (Järjestökysely 2015)

Raja-aitojen murtamiseen ja aitoon monikulttuurisuuteen järjestökentällä ei tarvita ainoastaan lisää 
tietoa ja ohjausta maahanmuuttajille, vaan myös järjestökentän avautumista ja kahdensuuntaisen 
kotoutumisen tukemista. Monien järjestöjen näkökulmasta maahanmuuttajajäsenen tai -vapaaehtoisen 
saaminen mukaan toimintaan voi olla kysymyksiä herättävä ja mieltä askarruttava kysymys. Millaista 
tukea tai koulutusta järjestöt tarvitsevat monikulttuurisen näkökulman sisällyttämiseksi omaan toimin-
taansa? 

Monikulttuurisuuskysymyksissä järjestöt voivat oppia toisiltaan ja hyödyntää muiden kotoutumisen 
parissa työskentelevien toimijoiden asiantuntemusta. Monikulttuurisilla toimijoilla, kuten Rovalan 
MoniNetillä ja Arktisilla maahanmuuttajilla on käytännön kokemusta ja tietotaitoa monikulttuurisuuden 
huomioimiseksi toiminnassa. Niiltä on myös mahdollista saada välineitä monikulttuurisuuden herättä-
mien kysymysten tarkasteluun esimerkiksi järjestöissä toimivien vapaaehtoisten kanssa. Passiivisen 
avoimuuden sijaan tarvitaan konkreettisia välineitä monikulttuurisuuden huomioimiseen kaikessa jär-
jestötoiminnassa. Millä keinoin kannattaa olla yhteydessä maahanmuuttajataustaisen lapsen vanhem-
piin harrastusryhmässä? Onko sähköposti kaikilla käytössä oleva väline? Miten huomioidaan heikosti 
suomea osaavat? Tehokkainta monikulttuurisuusvalmiuksia tukevaa toimintaa olisi monikulttuurisuuden 
nivominen osaksi kaikkia vapaaehtoistoiminnan koulutuksia ja ohjaajakoulutuksia. Näin vapaaehtoiset 
ja toiminnan ohjaajat saavat valmennusta erilaisista kulttuureista tulevien ihmisten kohtaamiseen ja 
ennakkoluuloista kumpuavien konfliktitilanteiden purkamiseen.  
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Koska kynnys tutustua järjestötoimintaan ja uusiin ihmisiin voi olla korkea myös maahanmuuttajille, olisi 
hyvä, jos vapaaehtoisten joukosta löytyisi kavereita, jotka lähtisivät mukaan tutustumaan järjestöihin. 
Esimerkiksi Neuvokkaan kulttuuriväärtit toimivat jo nyt kavereina kulttuurista kiinnostuneille ja lähte-
vät mukaan vaikka teatteriin, konserttiin tai jalkapallo-otteluun. Voisiko kulttuuriväärti toimia kaverina 
myös tutustumisreissulla johonkin järjestöön? Toiminnasta kiinnostuneelle olisi tarjolla vertaistukea 
ja osallistuminen syntyisi ihmisten omista tarpeista käsin. Kulttuuriväärtit eivät olisi ainoa vaihtoehto 
tämän kaltaisen toiminnan toteuttamiseen, vaan tätä vaihtoehtoa voisi tarjota myös muiden järjestöjen 
vapaaehtoisille. Tämä edellyttäisi kuitenkin joustavuutta ja yhteistyötä järjestöiltä, jotka voisivat ”lainata” 
toistensa vapaaehtoisia tutustumisretkille. 

Tavoite Toimenpide-ehdotus Toteuttaja
Omaehtoisen kotouttavan toiminnan 
tukeminen 

Järjestöjen avoimet toiminnalliset 
ryhmät yhteen kalenteriin

Jatkohanke, järjestöt 
ja TE-toimisto

Asiakasohjaus: sopivien opinto- 
kokonaisuuksien koostaminen

Jatkohanke

Maahanmuuttajien oman  
vapaaehtoistoimijuuden  
vahvistaminen

Valinnaisen vapaaehtoistoiminnan 
kurssin tarjoaminen  
kotoutumiskoulutuksessa

Kotouttamiskoulu-
tuksen järjestäjä, 
järjestöt

Kotoutumisajan ulkopuolella oleville 
maahanmuuttajille suunnattua vapaa-
ehtoistyönkoulutusta ja -toimintaa

Jatkohanke

MoniNet ja Neuvo-
kas yhteistyössä

Maahanmuuttajien osaamisen  
näkyväksi tekeminen järjestöissä

Ohjaajakoulutukset, tapahtumat, tee-
mapäivät

Jatkohanke, järjestöt

Kaksisuuntaisen kotoutumisen  
tukeminen

Monikulttuurisuuden nivominen osaksi 
vapaaehtois- ja ohjaajakoulutuksia

Jatkohanke, mo-
nikulttuurista työtä 
tekevät järjestöt, 
muut järjestöt

Selkosuomen koulutukset järjestöissä 
toimiville vapaaehtoisille

Jatkohanke, moni-
kulttuuriset järjestöt

Ystävyyskalenteri: kuntalaisten oman 
aktiivisuuden tukeminen yhteisen 
toiminnan järjestämiseksi, yhteinen 
kalenteripohja

Jatkohanke: kaupun-
ki, yritykset, järjestöt 
ja kuntalaiset

Keskeiset toimenpide-ehdotukset
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4. Uudet vapaaehtoisuuden  
muodot
4.1. Joustavat, lyhytkestoiset vapaaehtoisuuden 
muodot
 
Rovaniemeläiset järjestöt järjestävät valtavasti erilaista toimintaa kaupungin alueella. Ei ole tarkoituk-
senmukaista, että jo olemassa olevat ja toimivat vapaaehtoistoiminnan muodot korvataan uusilla. Niiden 
rinnalle kaivataan kuitenkin myös uusia toiminnan muotoja tai näkökulmia, jotka tavoittaisivat paremmin 
esimerkiksi nuoria, maahanmuuttajataustaisia, miehiä ja haavoittuvassa asemassa olevia. Monipuolisilla 
toiminnan muodoilla vaikutetaan positiivisesti kuntalaisten osallistumisen mahdollisuuksiin. 

Järjestökyselyn ja kuntalaisraatien perusteella kuntalaiset kaipaavat lisää helppoa ja lyhytkestoista 
vapaaehtoistoimintaa. Toimintaan tutustumista ja mukaan lähtemistä edesauttaisi, jos tarjolla olisi 
esimerkiksi pop-up-vapaaehtoistoimintaa, jonka kautta pääsee tutustumaan järjestöihin. Helppo ja 
lyhytkestoinen vapaaehtoistoiminta tarjoaisi mahdollisuuden kokeilla vapaaehtoisena toimimista ilman 
pitempiaikaista sitoutumista. 

Ku
va

: R
ov

an
ie

m
en

 k
au

pu
nk

i /
 A

rto
 R

aj
an

en



23

Samaan aikaan kuntalaiset toivovat yhä räätälöidympiä vapaaehtoisrooleja: ”Kohdennettuja vapaa-
ehtoistoimintamalleja, esim. mummot ja doulat” (Järjestökysely 2015). Kohdennetut vapaaehtoismallit 
kuitenkin edellyttävät vapaaehtoistehtävien kehittämistä ja aktiivista markkinointia eli toisin sanoen re-
sursseja järjestöille. Miten voidaan varmistaa, että myös pienet vapaaehtoisvoimin toimivat yhdistykset 
pärjäävät kilpailussa suurempien toimijoiden kanssa? 

Perinteistä järjestötoimintaa haastavat erilaiset vapaamuotoisemmat verkostot, joilla ei ole samanlai-
sia vakiintuneita ja yhdistyslain määrittelemiä rakenteita (Lager ym. 2009). Ne voivat perustua esimer-
kiksi yksittäisten ihmisten ideoimiin kampanjoihin sosiaalisessa mediassa. Yksilöt tai pienet ryhmät 
kutsuvat muita toimimaan jonkun asian puolesta tai vastaan. Toiminta on vapaamuotoista ja perustuu 
osallistujien aktiivisuuteen. Kun vapaaehtoisjoukko on toteuttanut ideoimansa tapahtuman tai kampan-
jan, verkosto hajaantuu.  Tämän tyyppinen pop up-toiminta on ehkä lyhytjänteisempää kuin järjestötoi-
minta yleensä, mutta vastaa ehkä niiden ihmisten tarpeisiin, jotka eivät halua sitoutua pitkäjänteisesti. 
Samalla verkostoista syntyy uusia yhdistyksiä, jos mukana olevat haluavatkin toteuttaa toimintaa 
pidemmällä tähtäimellä ja esimerkiksi hakea avustuksia toiminnan tueksi.

Yksittäisten kansalaisten aktivismi ja joustavat verkostot haastavat järjestöjä muuttamaan omia, jo va-
kiintuneita toimintatapojaan. Miten järjestöt voivat hyödyntää joko yksin tai yhdessä uusia tapoja tehdä 
vapaaehtoistyötä? Kampanjat ja tempaukset tarjoavat erilaisia toiminnan paikkoja juuri heille, jotka 
eivät halua sitoutua pitkäjänteiseen toimintaan tai kokevat jonkin tietyn kysymyksen, kuten rasismin 
vastustamisen, itselleen tärkeäksi asiaksi. Tapahtumanjärjestämisestä tai kampanjantoteuttamisesta 
kiinnostuneet vapaaehtoiset tarjoavat järjestöille uusia voimavaroja, joita tulisi olla valmiita hyödyntä-
mään entistä tehokkaammin. Samalla näiden henkilöiden sitouttaminen muuhun järjestötoimintaan on 
avainasemassa. Järjestöt tarvitsevat edelleen myös toimintaan pitkäjänteisesti sitoutuneita vapaaehtoi-
sia. 

Palvelevatko joustavat ja verkostomaiset vapaaehtoisuuden muodot myös haavoittuvassa asemassa 
olevia kuntalaisia? Niitä, jotka hyötyisivät eniten järjestöjen tarjoamasta tuesta ja toiminnasta, on usein 
kaikkein vaikein tavoittaa. Avoimen toiminnan järjestäminen paikoissa, jotka ovat helposti saavutetta-
via ja joissa tarjotaan esimerkiksi koulujen ylijäämäruokaa, ovat yksi keino tavoittaa haavoittuvassa 
asemassa olevia. Ihmisten kutsuminen mukaan ilman erityisiä ”syrjäytymiseen” viittaavia leimoja on 
osallisuuden vahvistamisen kannalta olennaista. Kuntalaiset eivät halua osallistua toimintaan, joka 
leimaa heidät huono-osaisiksi tai haavoittuvassa asemassa oleviksi. 

4.2. Nuoret tekijät 
 
”Yhä enemmän nuoria, joille ei löydy paikkaa yhteiskunnassa. Nuorten tavoittaminen järjestötoimintaan 
olisi tärkeää.” (Järjestökysely 2015)

Yksi keskeinen haaste järjestöjen tulevaisuutta ajatellen on nuorten saaminen mukaan toimintaan. 
Nuorten kohdalla usein mainittu osallistumisen este on se, ettei heitä ole pyydetty mukaan vapaaehtois-
toimintaan (Yeung ja Grönlund 2005). Nuoret osallistuvat helposti omien verkostojensa kautta eli kaverit 
ovat nuorille keskeinen väylä liittyä mukaan toimintaan. Nuorten näkökulmasta on tärkeä kysyä miten 
järjestöjen pitäisi muuttua, jotta ne houkuttelisivat nuoria mukaan? Miten järjestöistä tehdään 
kiinnostavia nuorten näkökulmasta? 

Yksi keino tavoittaa nuoria on tutustuttaa heitä vapaaehtoistoimintaan nuorten luonnollisissa ympäris-
töissä, kuten kouluissa ja oppilaitoksissa. Toimintaan tutustuminen opintoihin sisältyvänä kokonaisuu-
tena tai valinnaisena kurssina edesauttaa nuorten mahdollisuuksia oppia koulun ulkopuolella ja saada 
ensikosketus vapaaehtoistoimintaan. Sen sijaan, että järjestöt tulisivat esittelemään toimintaansa 
kouluihin ja oppilaitoksiin, nuorille tarjotaan mahdollisuus tehdä itse vapaaehtoistyötä, kuten esimerkiksi 
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Rovaniemen Neuvokkaan yhteistyössä paikallisen Lyseonpuiston lukion kanssa. Nuoria motivoi se, että 
heidät nähdään pystyvinä toimijoina, jotka kykenevät tekemään vapaaehtoistyötä itsenäisesti ja saavat 
tukea ja ohjausta tekemiseen tarvittaessa. 

Toiminnan markkinointi sosiaalisessa mediassa ja toiminnan muotojen tarjoaminen verkossa voi 
tavoittaa niitä nuoria, jotka viettävät siellä paljon aikaa. Nuoria voisi myös ottaa mukaan kampanjoiden 
ja verkossa tehtävän markkinoinnin suunnitteluun, jolloin käytössä olisi ajankohtaista tietoa siitä, mitä 
sovelluksia ja ohjelmia nuoret nykyään käyttävät ja miten niitä voisi parhaiten hyödyntää nuorten tavoit-
tamiseen. Esimerkiksi videoiden jakamiseen tarkoitetut sovellukset kuten Periscope voivat olla uusia 
tapoja tavoittaa nuoria. Markkinointityöpajoja voisi järjestää esimerkiksi yhteistyössä koulujen, nuorten 
Ohjaamon ja kaupungin nuorisopalvelujen kanssa. 

Nuoria on helppo saada mukaan juuri lyhytkestoiseen vapaaehtoistoimintaan, kuten esittelemään 
järjestöä paikkaan, joka kiinnostaa nuoria muutenkin. Esimerkiksi Balanssi ry:llä on ollut positiivisia 
kokemuksia nuorista, jotka olivat lähteneet esittelemään yhdistyksen toimintaa mielenterveyden parissa 
Simerock-festivaaleille. Tämä oli samalla järjestöltä rohkea avaus näkyä perinteisistä messutilaisuuk-
sista eroavassa tapahtumassa. Lyhytkestoisten ja innostavien tehtävien kautta osa nuorista voi sitoutua 
järjestö- tai vapaaehtoistoimintaan pidemmäksi aikaa.

Nuorten tavoittaminen työttömyyden aikana tai opiskelujen keskeyttämisen jälkeen voi olla järjestöjen 
näkökulmasta vaikeaa. ”Työttömät nuoret eivät osallistu kovin aktiivisesti myöskään järjestötoimintaan, 
joka voisi olla monelle pelastus vaikka ei työmarkkinoille olisi päässytkään.” (Järjestökysely 2015). 
Toisaalta esimerkiksi nuorisojärjestöt ovat hyvin perillä siitä millaista tukea nuoret kaipaavat ja pystyvät 
tavoittamaan nuoria siellä missä he liikkuvat. ”Voimme olla läsnä siellä missä nuoret asuvat ja viettävät 
aikaansa. Nuoret tarvitsevat juttuseuraa, ruuanlaittoapua, apua tukien hakemiseen ja viranomaisten 
kanssa asioimiseen, muistutteluapua ja niin edelleen.” (Järjestökysely 2015). Niille järjestöille, jotka 
haluaisivat tavoittaa nuoria entistä tehokkaammin, yhteistyö nuorisojärjestöjen, kaupungin nuorisopal-
velujen ja nuorten Ohjaamon kanssa ovat hyvä vaihtoehto. Nuorisopalvelut ovat järjestäneet esimer-
kiksi Parkki-toimintaa nuorille, jotka ovat vailla opiskelu- tai työpaikkaa. Parkki-toiminnassa on lähdetty 
liikkeelle nuoria itseään kiinnostavista teemoista, kuten pelaamisesta ja taideprojekteista ja sitä kautta 
sitoutettu nuoria toimintaan. Järjestöt voisivat tarjota erilaisia sisältöjä näihin työpajoihin ja olla sitä kaut-
ta mukana vahvistamassa nuorten osallisuutta. 

Kaupungin näkökulmasta Nuorten Ohjaamo voisi toimia yhtenä käyttöliittymänä, jonka kautta järjestöt 
voisivat tavoittaa nuoria ja päinvastoin. Sen sijaan, että nuorelta edellytetään valmiita tietoja paikallises-
ta järjestötoiminnasta ja nuorille kohdennetuista toiminnan mahdollisuuksista, Ohjaamo tarjoaa myös 
järjestöille väylän markkinoida toimintaansa nuorille. Ohjaamon ja nuorisopalvelujen kautta järjestöt voi-
sivat tavoittaa niitä nuoria, jotka hyötyisivät järjestöjen kaveritoiminnasta ja tarvitsevat tukea ja rinnalla 
kulkijaa. Järjestöt voisivat myös hyödyntää Ohjaamoa ja kaupungin nuorisopalveluja väylinä suunnitella 
nuoria kiinnostavaa toimintaa yhdessä nuorten ja ohjaajien kanssa. Näin nuoret pääsisivät vaikutta-
maan toiminnan sisältöihin ja toiminnasta tulisi aidosti nuorisolähtöistä. 
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4.3. Vertaistoiminnan vahvistaminen 
 
Vertaisryhmätoiminnan vahvistaminen voisi myös tukea haavoittuvassa asemassa olevien kuntalaisten 
mahdollisuuksia osallistua järjestötoimintaan. Vertaisryhmätoiminta vahvistaa osallisuuden kokemuksia, 
sillä vertaistuessa ihminen ei ole hoidon tai toimenpiteiden kohde vaan oman elämänsä ja haasteidensa 
paras asiantuntija (Sharifi ja Koivikko 2011). Esimerkiksi Suomen Pakolaisavun Kasvokkain-toiminnas-
sa on kehitetty malleja vertaisryhmätoiminnan järjestämiseksi erityisesti niille maahanmuuttajille, jotka 
tarvitsevat vielä tukea omassa kotoutumisprosessissaan tai muussa erityistilanteessa. Kasvokkain-toi-
minnassa omakielisiä vertaisryhmiä on järjestetty ohjaajaparin voimin, joista toinen on puhunut ryhmä-
läisten kanssa samaa kieltä. Rovaniemellä omakielistä keskustelevaa vertaisryhmätoimintaa maahan-
muuttajille ovat järjestäneet mm. Mielenterveyden keskusliitto (Turvanen) ja Lapin Ensi-ja turvakoti. On 
tärkeä huomata, että vertaisryhmätoiminta ei sulje pois osallistumista muuhun ryhmä- ja harrastustoi-
mintaan, vaan tukee omalta osaltaan kotoutumisprosessia. Omakielisissä ryhmissä ja vertaisohjaajan 
tuella pystytään käsittelemään mieltä askarruttavia aiheita, joiden esiin nostamiseen suomen kielen 
taidot eivät välttämättä riitä. Tämä vahvistaa erityisesti heikosti suomea puhuvien maahanmuuttajien 
osallisuuden kokemuksia.

Maahanmuuttajat ovat itse myös kiinnostuneet vertaisoppimisesta ja -ohjaamisesta. Eräs haastateltava 
kertoi omasta vapaaehtoistaustastaan ja pakolaisleirillä naisille järjestämästään toiminnasta. Toiminnan 
ytimessä oli ajatus vertaisoppimisesta: jokainen osaa jotain mitä toiset eivät osaa ja pystyy opettamaan 
tämän asian muille. Näin osallistujien itseluottamus vahvistuu ja he tulevat tietoisiksi omista taidoistaan 
ja kyvyistään. Toinen haastateltava näki mielellään myös maahanmuuttajat ohjaajan tai opettajan roolis-
sa opettamassa erilaisia taitoja suomalaisille. 

Vertaisryhmätoiminnan järjestämisessä tulisi huomioida myös miehet. Miesten kotoutumisen on usein 
ajateltu onnistuvan parhaiten tekemisen, kuten liikunnan kautta, mutta kotoutumiseen tarvitaan muuta-
kin. Esimerkiksi Rovaniemellä kansainvälisessä keskusteluklubissa (International Culture Club) mukana 
olleet turvapaikanhakijamiehet toivoivat kohtaavansa kerhossa suomalaisia, jotka voisivat kertoa heille 
Suomen laeista, suomalaisesta kulttuurista ja tavoista, koulutusjärjestelmästä ja työnhakumahdolli-
suuksista. Miehet kaipasivat tietoa myös suomalaisesta arjesta ja ylipäätään kontakteja suomalaisiin. 
Lyhyetkin vertaisuuteen perustuvat ryhmät voivat synnyttää miehiä kiinnostavia toiminnan muotoja, joita 
voidaan jatkojalostaa järjestöjen toiminnan muodoiksi. 

Uusia vapaaehtoisuuden mahdollisuuksia luovat myös vertaisryhmät maa-
hanmuuttajien ja kantasuomalaisten välillä. Toiminnassa voisi hyödyntää 
entistä enemmän maahanmuuttajien omia tietoja ja taitoja. Muutosta toimin-
nan kohteesta osalliseksi tukee osallistujien osaamisen huomioiminen ja nä-
kyväksi tekeminen. Järjestöjen kohtaamispaikoissa toimintaan osallistuvat 
tulevat ajan myötä usein tutuiksi ja heidän tietonsa ja taitonsa on mahdollis-
ta tunnistaa. Toiminnallisia ryhmiä voidaan järjestää esimerkiksi myös niin, 
että maahanmuuttajat toimivat opettajina ja kantasuomalaiset oppijoina. 
Mitä sellaisia taitoja esimerkiksi monikulttuuristen yhdistysten ja järjestöjen 
jäsenillä tai asiakkailla on, joita voitaisiin hyödyntää järjestön tai muiden järjestöjen toiminnassa? 

Esimerkiksi Lapin Marttojen ja Rovalan MoniNetin yhteisillä ruokakursseilla on haluttu lisätä kuntalais-
ten välistä vuorovaikutusta. Kurssille on pyritty saamaan osallistujiksi sekä suomalaisia että maahan-
muuttajataustaisia kuntalaisia. Suomalaiseen ruokaan tutustumisen lisäksi kurssilla on haluttu tuoda 
esiin myös maahanmuuttajien omia ruokakulttuureja. Osallistujat ovat vuorollaan tuoneet reseptejä 
omasta maastaan, joista on valmistettu yhdessä ruokaa. Tämä on luonut kurssille positiivista eri kult-
tuureja arvostavaa ilmapiiriä ja tarjonnut myös suomalaisille vapaaehtoisille mahdollisuuden oppia uutta 
eri maiden ruokakulttuureista. Hyvin yksinkertaisilla toimintatapojen muutoksilla ja vastuun jakamisella 
toiminnan kohteista on tullut vastuuta kantavia osallistujia. 

Toiminnassa 
voisi hyödyntää 
entistä enemmän 
maahanmuuttajien 
omia tietoja ja 
taitoja.
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5. Kuntalaisten ja järjestöjen 
kohtaamisten edistäminen
 
Kuntalaiset kohtaavat toisiaan järjestöjen toiminnassa jo nyt. Kohtaavatko järjestöissä kuitenkin ensi-
sijaisesti samanlaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset? Kuntalaiset kohtaavat järjestöissä hyvin mo-
nenlaisia erilaisia ihmisiä, mutta vertaistoiminnan merkitystä tuskin voi aliarvioida. Toisaalta esimerkiksi 
tukihenkilöinä tai ystävätoiminnassa toimivat vapaaehtoiset kohtaavat hyvin erilaisissa, ja haavoittuvis-
sakin elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Järjestöissä kuntalaiset kohtaavat myös eri alojen ammattilaisia. 
Järjestöjen toiminnassa kuntalaiset kohtaavat toisiaan. Miten voitaisiin vahvistaa erilaisten kuntalaisten 
välisiä kohtaamisia? Miten luodaan kohtaamisen paikkoja eri ikäpolvien tai esimerkiksi maahan-
muuttajien ja kantasuomalaisten välille? 

Kiinnostava esimerkki kuntalaisia tai lähiön asukkaita yhdistävästä toiminnasta on mm. Tampereen 
Hervannassa toteutettu Setlementtiliiton Uusi paikallisuus-hanke (Tuomaala 2015). Sen sijaan, että olisi 
keskitytty lähiön asukkaiden välisiin eroihin ja tarjottu erillistä toimintaa esimerkiksi maahanmuuttajille, 
hankkeessa pyrittiin tarjoamaan osallistumisen mahdollisuuksia kaikille. Paikallinen koordinaattori kysyi 
alueen asukkailta suoraan mikä edesauttaisi heidän osallistumistaan yhteisiin tilaisuuksiin ja toteutti 
keskustelutapahtumia ja ideakahvitteluja asukkailta keräämiensä toiveiden pohjalta. Tilaisuuksissa oli 
tarvittaessa paikalla tulkki. Ne pyrittiin järjestämään esteettömissä tiloissa ja tarjolla oli myös lasten-
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hoitomahdollisuus. Niille, joita ujostutti puhua suuremmissa kokoontumisissa, järjestettiin pienimuo-
toisempia tilaisuuksia. Olennaista hankkeessa oli, ettei osallistujien tarpeista tehty etukäteisoletuksia, 
vaan kysyttiin suoraan niiltä, joiden osallistumista haluttiin tukea. Hankkeessa lähdettiin liikkeelle lähiön 
asukkaiden omista toiveita asuinympäristönsä kehittämiseksi ja se johti mm. paikallisen suljetun eloku-
vateatterin ottamiseen uudelleen käyttöön asukkaiden yhteiseksi kokoontumispaikaksi. 

Kuntalaisten väliset kohtaamiset edellyttävät helposti saavutettavia, avoimia tiloja, jotka kutsuvat viihty-
mään. Järjestöt ja yhdistykset eivät ole ainoita kohtaamisen paikkoja kuntalaisille. Kuntalaisten osalli-
suutta vahvistaa myös se, että kaupungissa on avoimia tiloja, jonne voi mennä viettämään aikaa, kuten 
nuorisotilat, kirjastot ja Kauppatorin asukastupa. Näissä avoimissa tiloissa käydäkseen ei profiloidu min-
kään järjestön jäseneksi tai palvelun käyttäjäksi ja niissä voivat vierailla nekin, jotka eivät ole kiinnos-
tuneet mistään toiminnasta erityisesti. Näissä tiloissa on mahdollista osallistua halutessaan yhteiseen 
toimintaan tai erilaisin tilaisuuksiin. Kauppatorin asukastupa tarjoaa kävijöille esimerkiksi mahdollisuu-
den osallistua toiminnan suunnitteluun ja toimia erilaisia vapaaehtoistehtävissä (bingoemäntä, tietovi-
sanpitäjä, kirjallisuusryhmän vetäjä jne.). Järjestöt voivat kuitenkin omalta osaltaan vaikuttaa aktiivisesti 
siihen, millaista toimintaa näissä kaikille avoimissa tiloissa järjestetään ja tuoda sitä kautta toimintaansa 
kaikkien kuntalaisten ulottuville. 

5.1. Järjestötalosta kuntalaisten kohtaamispaikka
 
Looginen mahdollisuus edistää kuntalaisten välisiä kohtaamisia järjestöjen avulla on kehittää ja tiivistää 
järjestöjen välistä yhteistyötä. Koska kuntalaisilla on tarve kuulua johonkin yhteisöön ja vaikka oma 
”heimo” ei nykypäivänä olekaan pysyvä, joustavasti toimivilla ja muutoksiin mukautuvilla järjestöillä on 
mahdollisuudet vastata ihmisten tarpeisiin (Heikkala 2015). Parhaimmillaan yhdistykset heimoutuvat 
keskenään tarjoten toistensa vapaaehtoisille uudenlaisia toiminnan paikkoja ja mahdollisuuksia (mt.).

Järjestöjen välistä yhteistyötä ja kuntalaisten välisiä kohtaamisia varten on perustettu Rovaniemen 
Järjestötalo, joka avasi toimintansa virallisesti lokakuussa 2015. Talossa toimii laskentatavasta riippuen 
noin 50 järjestöä, sillä vapaaehtoistoiminnan keskuksena Rovaniemen Neuvokkaalla on yli 40 jäsenjär-
jestöä. Toimitiloja vuokraavien järjestöjen lisäksi talossa toimii pienempiä yhdistyksiä, jotka hyödyntävät 
yhteisiä kokous- ja säilytystiloja. Järjestötalossa toimii myös Järjestöpiste JOIKU, joka ohjaa kuntalaisia 
järjestötoiminnan pariin. Järjestötalo tarjoaa erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöille mahdollisuu-
den tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä. Miten Rovaniemen Järjestötaloa voisi kehittää niin että siitä 
tulisi kaikkien kaupunkilaisten avoin kohtaamispaikka?

Konkreettisia esimerkkejä Järjestötaon yhteisestä toiminnasta ovat olleet yhteiset tapahtumat, ku-
ten avajaiset ja Ravintolapäivä. Talon toimijat pohtivat yhteistyön muotoja myös talotoimikunnassa ja 
tuloksena on syntynyt myös talon yhteinen toimintakalenteri, jossa ilmoitetaan talon avoimista ryhmis-
tä, tapahtumista ja tilaisuuksista.  Avoimista ryhmistä tiedottaminen ei kuitenkaan riitä, vaan järjestö-
jen vapaaehtoisten tai asiakkaiden yhteisiin ryhmiin osallistuminen edellyttää usein ohjaajien tukea, 
fasilitointia ja jäänrikkomista. Kuntalaisten väliset kohtaamiset eivät välttämättä synny itsekseen, 
vaan edellyttävät aktiivisuutta ja toimintatapojen yhteensovittamista myös järjestöiltä. Toisaalta 
sijainti saman katon alla avaa vapaaehtoisille myös uusia mahdollisuuksia osallistua muiden järjestöjen 
toimintaan. 

Järjestöjen välistä yhteistyötä hidastaa usein keskinäinen kilpailu jäsenistä, vapaaehtoisista, asiakkais-
ta tai miksi heitä kulloinkin kutsutaan. Tämä nousi esiin myös järjestökyselyn vastauksissa: ”Kilpailua 
järjestöjen välillä tulisi jollain tapaa vähentää ja yhteistyötä vahvistaa vaikkapa avustusta haettaessa 
määritellä kuinka yhteistyötä tehdään. Jokainen osallistuja merkitään tiukasti ”meidän” osallistujaksi. Kil-
pailu ei voi olla näkymättä esim. vapaaehtoisia hankittaessa.” (Järjestökysely 2015). Jos rahoitukseen 
vaikuttavat ensisijaisesti määrälliset tavoitteet, kuten vapaaehtoisten ja asiakaskäyntien lukumäärä tai 
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vapaaehtoistoimintaan käytetyt työtunnit, yhteistyö järjestöjen kesken ei ole täysin mutkatonta. Kuka 
voi ilmoittaa yhdessä järjestetyn tapahtuman tai kurssin osallistujamäärän? Jyvitetäänkö osallistujat 
järjestöjen kesken? Jos järjestön vapaaehtoiset osallistuvat toisen järjestön toimintaan, kenen vapaaeh-
toisina he silloin toimivat? 

Samaan aikaan järjestöiltä edellytetään entistä enemmän yhteistyötä toisten järjestöjen ja muiden 
toimijoiden kanssa. Yhteisten toiminnanmuotojen toteuttaminen ja laajentaminen edellyttää selkeää 
ohjeistusta ja tehtävien määrittelyä sekä yhteisistä pelisäännöistä sopimista järjestöjen välillä. Tulossa 
oleva rahapelifuusio lisää järjestöjen epävarmuutta omasta rahoituksestaan entisestään. Järjestöjen 
rajat ylittävässä yhteistyössä on kuitenkin valtavasti potentiaalia. Esimerkiksi liikunta- ja kulttuuripuolen 
toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö avaa kokonaan uusia mahdollisuuksia ja menetelmiä sosiaali- ja 
terveysalan järjestöjen käyttöön. Ne voivat puolestaan tarjota omasta hyvinvointiin liittyvästä asiantunte-
muksesta ja erilaisten ihmisten kokonaisvaltaisesta kohtaamisesta välineitä muiden järjestöille.  

5.2. Ystävyyskalenteri 
 
Yksi konkreettinen uusi mahdollisuus kuntalaisten välisten kohtaamisten lisäämiseen on Ystävyyskalen-
teri. Ajatus Ystävyyskalenterista lähti liikkeelle syksyllä 2015 uuden turvapaikanhakijatilanteen myötä. 
Lapin yliopiston matkailuntutkimuksen professori Soile Veijola toi esiin ajatuksen yhteisestä toiminnal-
lisesta kalenterista, joka toisi yhteen turvapaikanhakijoita ja kaupunkilaisia. Ystävyyskalenteri tarjoaisi 
mobiilin alustan, jonne erilaiset toimijat (kaupunki, yritykset, järjestöt ja aivan tavalliset kuntalaiset) voisi-
vat ilmoittaa vuoroviikoin omia tapahtumiaan ja kutsua turvapaikanhakijoita ja kaupunkiin jo kotoutunei-
ta maahanmuuttajia osallistumaan. He voisivat puolestaan kutsua ihmisiä omiin tapahtumiinsa. 

Ystävyyskalenteri tukisi kuntalaisten omaa aktiivisuutta ja mahdollistaisi 
osallistumisen niille, jotka haluavat tehdä jotakin positiivista kotoutumisen 
eteen, mutta eivät halua ehkä sitoutua pitempikestoiseen toimintaan. Ystä-
vyyskalenterilla ei ole tarkoitus korvata olemassa olevaa vapaaehtoistoimin-
taa turvapaikanhakijoiden ja paikallisten välillä, vaan tarjota yksi keino tehdä 
toimintaa näkyväksi ja innostaa uusia toimijoita, kuten yrityksiä ja tavallisia 
kuntalaisia osallistumaan toimintaan ja sen järjestämiseen. Ystävyyskalen-
teri on yksi konkreettinen, ihmisläheinen ja positiivista mielialaa luova lisä 
kotouttamistyössä.

Ystävyyskalenterin ajatuksena olisi, että vuoroviikoin toimintaa järjestäisivät eri tahot (1. viikko julkiset 
tahot, kuten kaupunki, oppilaitokset, seurakunnat, 2. viikko yritykset, 3. viikko yhdistykset ja järjestöt, 4. 
viikko kaveriporukat, yksittäiset henkilöt, turvapaikanhakijat). Lähtökohtana olisi vähintään yksi tapah-
tuma viikossa, enemmänkin jos eri tahot innostuvat toteuttamaan enemmän tapahtumia. Kalenteriin 
voi ilmoittaa haluamansa tapahtuman ja rajata osallistujamäärän itselleen sopivaksi. Halukkaat tapah-
tumajärjestäjät voivat määritellä toiminnan sisällöt itse. Toiminta voisi olla esimerkiksi pyöräretki, kutsu 
jonkun kotiin illalliselle, talkoot, suurempia tapahtumia kuten messuja, jääkiekko-ottelu, jalkapallomatsi, 
pilkkiretki, kaupunkiin tutustumista eväsretken muodossa, konserttivierailu, sukanneulontakurssi, puu-
tarhajuhlat, palvelukotivierailu, luonnossa liikkumista, järjestön infoilta tai yhteinen jumppatuokio. 

Ystävyyskalenterin toteuttaminen edellyttäisi koordinaattoria, joka ylläpitäisi sivustoa, moderoisi ka-
lenteriin ilmoitettuja tapahtumia ja varmistaisi toimijoiden luotettavuuden, rekrytoisi uusia tapahtumia 
kalenteriin ja toteuttaisi toiminnan markkinointia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kalenteri tulisi kui-
tenkin rakentaa mahdollisimman helppokäyttöiseksi, jotta se tukisi ihmisten halua osallistua ja järjestää 
tapahtumia. Toteuttaminen edellyttäisi myös verkostomaista toimintatapaa, jossa sidosryhmiä ja yhteis-
työkumppaneita olisi paljon. Mukaan tarvittaisiin paikallisia järjestöjä, kaupunkia, yrityksiä ja kuntalaisia. 
Toisaalta osallistua voisi hyvin keveälläkin panostuksella. 

Ystävyyskalenteri 
on yksi 
konkreettinen, 
ihmisläheinen 
ja positiivista 
mielialaa luova lisä 
kotouttamistyössä.
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Ystävyyskalenterin omana selkeä oma profiilina voisi toimia monikulttuurisuuden vahvistaminen ja 
kulttuurien välisten kohtaamisten mahdollistaminen. Näin se olisi helppo erottaa muista käytössä 
olevista tapahtumakalentereista. Toinen vaihtoehto olisi integroida Ystis osaksi jotakin olemassa olevaa 
kalenteria, mutta se asettaisi omat haasteensa oman selkeän profiilin luomiselle. Koska maahanmuut-
totilanne elää jatkuvasti, ja osa turvapaikanhakijoista tulee saamaan oleskeluluvan ja jäämään kuntaan, 
toiminnan keskiössä olisi kaksisuuntaisen kotoutumisen ja positiivisen vuorovaikutuksen tukeminen 
monikulttuurisessa kunnassa. 

Kalenterin yhteinen suunnittelu ja toteutus toisi yhteen myös rovaniemeläisiä järjestöjä. Kalenterin 
toteuttamista on viety eteenpäin paikallisen rotaryklubin voimin, jonka presidenttinä konseptin kehittänyt 
Veijola toimii. Ystävyyskalenteri tarjoaa myös muille järjestöille ja toimijoille mahdollisuuden kokeilla mo-
nikulttuuristen tapahtumien järjestämistä tai avata jokin oma toiminnallinen ryhmänsä uusille ja mahdol-
lisesti eri kulttuurista tuleville tulijoille. Samalla se toisi mukanaan positiivista julkisuutta koko kaupungil-
le ja vahvistaisi kuvaa Rovaniemestä monikulttuurisena kaupunkina. Tarvittaessa Ystävyyskalenteri olisi 
helppo monistaa myös muihin kuntiin ja kaupunkeihin. 



30

6. Järjestöjen hyödyntäminen 
kuntalaisten kuulemisessa
 
Osallisuuden yksi keskeinen näkökulma on mahdollisuus vaikuttaa itseä koskettaviin kysymyksiin. Mi-
ten järjestöt voiva tukea ja mahdollistaa erilaisissa elämäntilanteissa olevien kuntalaisten mahdollisuuk-
sia vaikuttaa? Kuntalain pykälä 27§ tarjoaa esimerkkejä erilaisista vaikuttamisen väylistä, joita kunnissa 
voidaan hyödyntää. Näihin sisältyvät esimerkiksi kuulemistilaisuudet, palvelujen käyttäjien edustajien 
valinnat kunnan toimielimiin ja kuntalaisten oma-aloitteisen vaikuttamisen avustaminen (Kuntalaisen 
vaikuttamisopas 2009). Rovaniemellä osallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota Asukkaiden osal-
lisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelman (2013–2016) kautta.  Heikoimmassa asemassa olevien 
kuuleminen vaatii usein joustavia menetelmiä ja perinteisten kuulemisen tapojen uudelleentarkastelua. 
Miten järjestöjä voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien 
kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamisessa?  

”Onko kaupungilla uskallusta nähdä kuntalainen muunakin kuin vain toimenpiteiden kohteena? Tämä 
vaatii aika lailla toimintatapojen ravistelua. Kuntalainen osallistuu kyllä, jos osallistuminen tehdään hä-
nen tarpeistaan käsin eikä niin mikä on viranomaiselle helpointa ja halvinta. Loppujen lopuksi se ei tule 
halvemmaksi, sillä kuntalainen ei tule todella kuulluksi.” (Järjestökysely 2015)
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Tässä luvussa tarkastellaan esiselvityksen aikana järjestettyjä kuntalaisraateja kuulemisen menetel-
mänä ja tuodaan esiin toimintatapoja, joiden avulla järjestöjä voisi hyödyntää entistä monipuolisemmin 
kuntalaisten kuulemissa ja vaikutusmahdollisuuksien kehittämisessä. Luvussa tarkastellaan myös 
järjestöjen asiantuntijuuden ja ruohonjuuritasolta nousevan kokemustiedon hyödyntämistä kunnan 
strategisen suunnittelun tukena. 

6.1. Kuntalaisten kuulemisen malli
 
Kuntalaisraateja järjestettiin esiselvityksen aikana kaksi. Ensimmäinen vapaaehtoistoiminnan esteitä ja 
kehittämistä pohtinut raati kokoontui joulukuussa 2015 ja toinen kuntalaisten kuulemisen malleja arvioi-
nut raati helmikuussa 2016. Ensimmäiseen raatiin osallistui 11 ihmistä ja toiseen 19. Jotkut osallistujista 
osallistuivat molempiin raateihin. Kuntalaisraadeissa tuli esiin naisten ja eläkeläisten osuus aktiivisina 
kuntalaisina, jotka pyrkivät vaikuttamaan. 

Järjestöjä oli pyydetty välittämään kutsua osallistua kuntalaisraatiin omille vapaaehtoisilleen ja toimin-
nassa mukana oleville. Lisäksi tilaisuuksia mainostettiin lehti-ilmoituksilla paikallisessa ilmaisjakeluleh-
dessä. Raatia koolle kutsunut järjestöyhdyshenkilö rekrytoi kuntalaisia osallistumaan eri tilaisuuksissa, 
mm. järjestötalon avajaisissa, kauppakeskuksessa, asukastuvalla, Neuvokkaan kohtaamispaikassa ja 
vapaaehtoistoiminnan koulutuksessa ja Rovalan kotouttamiskoulutuksessa. Osallistujamäärä jäi kuiten-
kin verrattain pieneksi monestakin syystä. Raadin aiheet olivat todennäköisesti sellaisia, jotka vetosivat 
jo ennestään aktiivisiin kuntalaisiin. Toisaalta verrattain suppea osallistujamäärä vaikutti positiivisesti 
osallistujien mahdollisuuksiin käydä keskustelua ja tulla kuulluiksi. 

Toisen kuntalaisraadin tarkoituksena oli arvioida käytössä olevia kuntalaisen kuulemisen malleja, kerätä 
kuntalaisten kokemuksia vaikuttamisen mahdollisuuksista ja järjestöjen roolista vaikuttamisen väylänä. 
Kuntalaisen kuulemisen mallin ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamisen kannalta raadissa käyty 
keskustelu vaikuttamisen mahdollisuuksista ja raadin tuottamat uudet ideat ovat tämän luvun kannalta 
keskeisiä. Ensimmäisen raadin tuloksia on tuotu esiin edellisissä luvuissa. 

Raatiin osallistuneille annettiin tehtäväksi ideoida entistä toimivampia kuntalaisten kuulemisen tapoja. 
Oheinen lista perustuu raadissa esiin nousseisiin ehdotuksiin kuntalaisten kuulemisen mallin kehittämi-
sestä. Mukaan on otettu kommentteja myös järjestökyselyyn vastanneilta kuntalaisilta. 

Kuntalaisten kuulemisen malli

1. Vaikuttamismahdollisuudet lähelle omaa arkea

Raatiin osallistuneet kuntalaiset toivoivat vaikuttamisen mahdollisuuksien sijaitsevan lähellä. Raatilaiset 
ideoivat helppoa vaikuttamisen väylää esimerkiksi erilaisiin julkisiin tiloihin sijoitettavien ”palautemaat-
tien” kautta. Niissä voisi hyödyntää asiakaspalautteiden keräämisessä käytettyjä hymynaamoja tai 
muita yksinkertaisia symboleja. Raatilaisten mielestä olennaista oli vaikuttamisen paikkojen ja menetel-
mien helppo saavutettavuus. Raatiin osallistuneet näkivät positiivisena esimerkiksi sen, että kaupunki 
toteuttaa erilaisia kuntalaisille suunnattuja sähköisiä kyselyjä. Osallistujien mielestä kyselyt eivät kuiten-
kaan saa olla liian monimutkaisia, vaan niiden toteuttamisessa on panostettava ymmärrettävyyteen ja 
selkeyteen. Raadissa pohdittiin myös mahdollisuuksia muokata nykyisistä Virtu-pisteistä vaikuttamiska-
navia ja asukastuvasta tai kirjastoautosta vaikuttamisen paikkoja. 

2. Kuntalaisten kuuleminen heitä lähellä olevista, konkreettisista asioista

Keskeinen havainto kuntalaisraadissa oli, että kuntalaiset haluavat vaikuttaa omaa arkeaan lähellä ole-
viin kysymyksiin. Uimahallin sijoituspaikka, paikallisen joukkoliikenteen harvat yhteydet, esteettömien 
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tilojen puuttuminen, kyläkoulun lakkauttaminen tai leikkipuiston purkaminen olivat esimerkkejä asioista, 
joihin raatiin osallistuneet olisivat halunneet vaikuttaa. 

3. Kaupungin suunnitelmista ja vaikutusmahdollisuuksista kertominen  
    selkeästi ja ymmärrettävästi

Raatilaisten näkökulmasta erilaiset kaupungin organisaation sisällä käytettävät käsitteet on tarpeen 
avata ja konkretisoida kuntalaisille. Kaupungin edustajilta ja kuntalaisilta tuntuu ajoittain puuttuvan 
yhteinen kieli, vaikka tavoite eli kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen on molemmille 
yhteinen. Järjestöillä on tässä ”käännöstyössä” keskeinen rooli molempiin suuntiin; ne muokkaavat ruo-
honjuuritason palautetta toimenpide-ehdotuksiksi päättäjille ja viranomaisille, ja toisaalta konkretisoivat 
suunnitelmien ja päätösten käytännön merkityksiä kuntalaisille. 

4. Tiedottaminen erilaisista vaikuttamisen väylistä 

Kuntalaisraadissa arvioitiin, ettei kuntalaisilla edelleenkään ole riittävästi tietoa erilaisista vaikuttamisen 
kanavista. Eräs raatiin osallistunut toi esiin, että yhtä tärkeää kuin erilaisten vaikuttamisen kanavien 
tarjoaminen kuntalaisille, on tehokas tiedottaminen siitä, millaisia päätöksiä kaupunginhallinnossa on 
valmistelussa.  Esimerkiksi ryhmissä käytiin vilkasta keskustelua siitä, järjestääkö kaupunki kuulemis-
tilaisuuksia kuntalaisten näkemysten kartoittamiseksi. Raatilaisten epätietoisuus käytettävissä olevista 
kuulemisen menetelmistä on yksi arvioinnin kannalta merkittävä tulos. Helposti ymmärrettävää ja innos-
tavaa tiedottamista erilaisista vaikuttamisen mahdollisuuksista tulee lisätä ja hyödyntää viestinnässä 
sosiaalista mediaa ja perinteisiä medioita (lehdet, radio) rinnakkain. 

5. Monipuoliset vaikuttamisen väylät

Raatilaiset toivoivat monipuolisia vaikuttamisen kanavia. Osallistujien toiveena oli, että kuntalaiset 
pääsisivät vaikuttamaan päätöksenteon eri vaiheessa, ei vain valitusprosessien kautta. Sähköisten 
vaikuttamiskanavien kehittämistä ja niistä tiedottamista kannatti suurin osa osallistujista. Joillekin 
raatiin osallistuneille sähköiset vaikuttamisen väylät olivat jo tuttuja, ja he olivat tutustuneet esimerkiksi 
kuntalaisaloite.fi-palveluun. Samalla kuitenkin toivottiin, että kasvokkaiseen keskusteluun perustuvia 
vaikuttamisen mahdollisuuksia tarjottaisiin tulevaisuudessa ja että virkamiehet eivät arastelisi dialogia 
kuntalaisten kanssa. Monipuoliset vaikuttamisen kanavat palvelisivat erilaisissa elämäntilanteissa olevia 
kuntalaisia. 

6. Tietoa myös kuulemisten tuloksista

Osallistujat kaipasivat myös tietoja siitä, mitä vaikutuksia kyselyjen tuloksilla on ja millaisessa päätök-
senteossa niitä hyödynnetään. Raatilaiset arvioivat, että kuntalaiset eivät ole kiinnostuneita erilaisista 
vaikuttamisen mahdollisuuksista, jos he uskovat, ettei heidän mielipiteellään ei ole aitoa merkitystä. 
Samanlaisia näkemyksiä nousi esiin järjestökyselyn vastauksissa: ”Kuulemistilauudet ovat näennäisiä 
ja niiden vaikutukset eivät ole näkyviä. Vaikka kuntalaisia kuullaan otetaanko heidän kokemuksensa 
ja ehdotuksena huomioon suunnittelussa?” (Järjestökysely 2015) Raatiin osallistuneiden toiveena oli 
saada väliaikatietoja esiin nostamiensa asioiden etenemisestä ja ennen kaikkea avoimia perusteluja 
tehdyille päätöksille. Vaikuttamisen kanavien pitää olla uskottavia ja niiden läpinäkyvyyttä tulee lisätä. 
Kritiikkiä sai myös päätösten viipyminen. 

Jos raatiin osallistuneiden toiveet kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksista toteutuvat, vuonna 2020 
käytössä on tulevaisuudessa helppokäyttöisiä, monipuolisia ja maksuttomia menetelmiä. Sähköiset 
vaikuttamisen väylät tavoittavat kuntalaiset entistäkin tehokkaammin vauvasta vaariin. Niiden lisäksi 
järjestetään säännöllisiä keskustelutilaisuuksia esimerkiksi alueiden kehittämisestä. Kuntalaisraati näki 
kaupungin tulevaisuudessa aktiivisena toimijana, joka pyytää aktiivisesti lausuntoja ja kuntalaisten mie-
lipiteitä ja lisää läpinäkyvyyttä päätöksenteossa.  
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6.2. Haavoittuvassa asemassa olevien 
tavoittaminen järjestöjen kautta
 
Edellä esitetty kuntalaisten kuulemisen mallin sisältö koskettaa kaikkia kuntalaisia. Kuntalaisten kuule-
misen mallien kehittämisessä tulee huomioida erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kuntalaisten 
vaikuttamismahdollisuudet. Järjestökyselyn vastauksissa tuotiin myös esiin järjestöjen mahdollisuuksia 
edistää haavoittuvassa asemassa olevien kuntalaisten mahdollisuuksia tulla kuulluiksi. 

”Järjestöjen kautta on mahdollisuus tavoittaa kaikkein hiljaisimpia kuntalaisia, joiden etua järjestöt aja-
vat.” (Järjestökysely 2015) 

”Vaikeissa elämäntilanteissa olevien osallistuminen erilaisiin osallisuuden mahdollistaviin tilanteisiin on 
vaikeaa, ehkä he eivät jaksa/rohkene lähteä tms. Näiden ihmisten ääni voisi tulla kuuluviin järjestöjen 
kautta, jotka toimivat em. ihmisten parissa.” (Järjestökysely 2015)

Monet järjestöt tarjoavat juuri heikoimmassa asemassa oleville kohdistettua 
toimintaa, jota voisi hyödyntää tehokkaammin erityisryhmien kuulemisessa 
ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistamisessa. Järjestöt ja niiden kohtaamis-
paikat tarjoavat turvallisen ja tutun ympäristön, jossa ihmiset voivat osallistua 
omilla ehdoillaan. Ohjaajia kannattaa hyödyntää kuulemisten ja vaikuttamis-
työpajojen suunnittelussa ja pohtia yhdessä heidän kanssaan miten ryhmän 
vaikuttamismahdollisuuksia voidaan käytännössä edistää. Erilaisten ihmisten 
osallisuuden kokemuksien kasvattaminen vaatii järjestäjältä joustavuutta, 
kekseliäisyyttä ja luovia toimintatapoja. 

Havainnollistava esimerkki siitä, miten järjestöjen toiminta vahvistaa kun-
talaisten osallisuutta tuli esiin Rovalan setlementin Jokkatuvalla, joka on 
mielenterveyskuntoutujien kohtaamispaikka. Tuvan asiakkaita oli paikalla noin 20 ja mukana keskuste-
lussa olivat myös toiminnan ohjaaja ja kaksi Jokkatuvalla työskentelevää psykiatrista sairaanhoitajaa. 
Jokkatuvan vastaava ohjaaja Kaisa Belt kertoi tuvan tarjoamista palveluista ja toiminnallisista ryhmistä, 
joihin kävijät voivat osallistua. Keskustelupiirissä toimintaan osallistuvat kommentoivat ja täydensivät 
ohjaajan kuvausta omasta näkökulmastaan. He myös kuvailivat itse päivätoiminnan merkitystä omassa 
kuntoutumisessaan. Eräs osallistuja kertoi kuinka tärkeää pienituloiselle on mahdollisuus osallistua 
esimerkiksi kuntosaliryhmiin ja jumppatuokioihin ilmaiseksi. Ryhmässä näkyi hyvä vertaishenki ja kävi-
jöiden viihtyminen kohtaamispaikassa.  

Jokkatuvalla kävijöiden osallisuutta vahvistavat kuukausikokoukset, joissa osallistujat voivat vaikuttaa 
toiminnan sisältöön ja esittää omia toiveitaan. Ohjaaja toimii kokouksessa puheenjohtajana varmista-
en, että kaikki tulevat kuulluiksi. Tuvalla noudatettavat säännöt on myös sovittu yhteisesti kävijöiden 
kanssa. Päivittäiset tehtävät, kuten keittiö- ja siivousvuorot jaetaan yhdessä ja osallistujat kantavat 
itsenäisesti vastuuta ruoanjakamisesta, kahvinkeittovuoroista ja siivouksesta. Kesällä tupalaiset ovat 
hoitaneet yhdessä viljelylaatikoita ja tehneet erilaisia retkiä. Nuorille on tuvalla omat viikonpäivänsä, 
joiden ohjelman he suunnittelevat ohjaajien kanssa itse. Tuvan henkilökunta on mukana arkisissa 
askareissa eli heiltä voi kysyä neuvoa ja apua, mutta he eivät tee asioita asiakkaiden puolesta. Vastaa-
vaa osallistavaa toiminnan suunnittelua toteutetaan esimerkiksi Nuorten Ystävien Klubitalo Roihulassa 
ja monessa muussa järjestössä. Jokkatuvan ohjaaja Kaisa Beltin kuvauksesta kävi ilmi, että kävijöiden 
osallisuuden vahvistaminen on ollut pitkäjänteisen työn tulos.

Järjestöt voivat siis tarjota mahdollisuuksia kuulla haavoittuvassa asemassa olevia kuntalaisia heidän 
omilla ehdoillaan turvallisessa ympäristössä ja tarjota tarvittaessa ohjausta kohtaamisten suunnitteluun. 
Kuulemisten aiheiden tulisi olla sellaisia, että osallistujat kokevat aiheella olevan merkitystä omassa 
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elämässään ja johon he haluavat vaikuttaa. Kehittämisen kohteiden tulisi nousta ruohonjuuritasolta, ei 
ylhäältäpäin annettuina. Tarvittaessa järjestöt voivat puhua myös niiden suulla, joiden on vaikea tulla 
kuulluksi. Tämän ei kuitenkaan pitäisi olla ensisijainen vaan toissijainen vaihtoehto, sillä osallisuutta 
vahvistaa ennen kaikkea aito mahdollisuus tulla kuulluksi omana itsenään. 

6.3. Järjestöjen asiantuntemuksen hyödyntäminen 
 
Kuntalaisraatiin osallistuneet kokivat, että järjestöissä ja yhdistyksissä toimiminen vahvistaa yksittäi-
sen kuntalaisen vaikuttamismahdollisuuksia. Kannan ottaminen yhdistyksen nimissä ja esimerkiksi 
mielipidepalstalle kirjoittaminen koettiin vaikuttavammaksi kuin yksittäisenä kuntalaisena toimiminen. 
Eräs raatilainen esitti arvion, että järjestö, yhdistys tai puolue ovat itseasiassa ainoita tehokkaita väyliä 
vaikuttaa. Raatiin osallistuneita askarrutti onko kaupungin virkamiehillä ja luottamushenkilöillä riittäväs-
ti tietoa siitä mitä järjestöt tekevät. Miten järjestöjen asiantuntemusta ja ruohonjuuritason kokemusta 
voidaan systemaattisesti hyödyntää päätöksenteon tukena?

Syksyllä 2015 Rovaniemen alueella toimivia järjestöjä hyödynnettiin kaupungin hyvinvointikertomus-
työssä kokemustiedon kartoittajina. Järjestökyselyn vastausten pohjalta laadittiin raportti Järjestöjen 
näkökulmia rovaniemeläisten hyvinvointiin (Ahola ym. 2015). Hyvinvointikertomusyhteistyö on yksi esi-
merkki järjestöjen hyödyntämisestä kuntalaisten kuulemisessa ja vaikutusmahdollisuuksien kehittämi-
sessä. Kyselyn avulla kuntalaiset, eli järjestöjen työntekijät ja vapaaehtoiset, tuottivat tietoa kuntalaisten 
hyvinvoinnista ja toivat esiin omia toimintaideoitaan osallisuuden vahvistamiseksi. Kunta-järjestöyhteis-
työtä on tarkoitus jatkaa ja kehittää edelleen. Järjestöt eivät kuitenkaan halua vain tuottaa tietoa, vaan 
syventää kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia monella eri sektorilla. 

”Potilasjärjestömme vahvistaisi kuntalaisten osallisuutta vahvistamalla terveydenhuollon ja yhdistysten 
välistä kommunikaatiota potilaiden kokemusten kautta.” (Järjestökysely 2015)

”Ottaa esim. meihin yhteyttä aina kun on jotain meidän alaamme (pyöräilyn edistäminen) liittyviä tapah-
tumia, hankkeita tai työryhmiä joissa voisimme olla hyödyksi. Myös pientenkin järjestöjen mahdollisuus 
toimia kaupungin palvelutuottajina voisi olla kokeilemisen arvoista.” (Järjestökysely 2015)

”Olemme kehittäneet yhdistyksessämme etäpalveluita ja tarjoamme niitä myös rovaniemeläisille tarvit-
taessa. Kerromme mielellämme myös kokemuksistamme, jos ne hyödyttävät kehittämistyötä ja voimme 
myös olla yhteistyökumppanina kehittämässä.” (Järjestökysely 2015)

Järjestöillä on laajasti käytettävissä kuntalaisten kokemuksiin perustuvaa tietoa ihmisten hyvinvoinnista, 
palvelujen toimivuudesta ja niiden vastaavuudesta ihmisten tarpeisiin sekä muuttuvista palvelutarpeista. 
Järjestöjen kautta kunnan päätöksentekoon, suunnitteluun ja kehittämistyöhän välittyy kokemukseen 
perustuvaa asiantuntijuutta. Ihmisten kokemuksellisen asiantuntijuuden vahvistamisen kautta lisätään 
kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. (Ahola ym. 2015.) Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan järjestöt 
kouluttavat aktiivisesti omia jäseniään ja vapaaehtoisiaan kokemusasiantuntijoiksi ja kehittäjäasiakkaik-
si, jotka pystyvät tuomaan kuntalaislähtöistä näkökulmaa palvelujen suunnitteluun ja muotoiluun. 

”Järjestöjen kanssa tehtävä avoin yhteistyö ja niiden kutsuminen mukaan päätöksentekoon helpottaa 
myös kansalaisten kuulemista ja osallistumista.” (Järjestökysely 2015)

Yhtenä mahdollisuutena kehittää järjestöjen ja kaupungin välistä yhteistyötä kuntalaisraadissa nousi 
esiin järjestöyhdyshenkilön palkkaamisen kaupungin organisaatioon. Sama toive nousi esiin myös 
järjestöille suunnatussa kyselyssä: ”Olisi hyvä, jos kaupungilla olisi järjestöyhdyshenkilö, joka tehtävänä 
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olisi järjestöjen ja kunnan välisestä yhteistyöstä huolehtiminen.” (Järjestökysely 2015). Järjestöyhdys-
henkilön tehtävänä raatilaiset pitivät esimerkiksi järjestöjen asiantuntemuksen näkyväksi tekemisen ja 
aiempaa tehokkaamman hyödyntämisen päätöksenteon tukena. Toisaalta järjestöjen toiminnan tutuksi 
tekeminen kaikille kaupungin työntekijöille ja heidän sitouttamisensa järjestöjen kanssa tehtävään 
yhteistyöhön nähtiin myös ensiarvoisen tärkeänä. ”Lisätä vuoropuhelua järjestöjen ja kaupungin välillä. 
Sitouttaa myös kaupungin työntekijät järjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön.” (Järjestökysely 2015). 
Järjestöyhteistyön tulisi olla läpileikkaava teema kaupungin kaikilla sektoreilla. Esimerkiksi Järjestöpiste 
JOIKU on lisännyt järjestöjen näkyvyyttä kaupungin sosiaalipalveluissa mm. järjestämällä aikuissosi-
aalityön työntekijöille ja järjestöille yhteisen työpajapäivän, jossa toimijat tutustuivat toisiinsa ja ideoivat 
yhteistyön mahdollisuuksia. 

Järjestökyselyn vastausten perusteella järjestöjen näkökulmasta korostui 
kaupungin ja järjestöjen välisen dialogin merkitys. Yhteistyön mahdollistumi-
seksi järjestöt toivovat avointa tiedottamista kunnan toiminnasta sekä osal-
listumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. ”Toivomme kaikilta työntekijöiltä, 
että he suhtautuisivat ulkopuolisiin, kolmannen sektorin toimijoihin avoimesti 
ja viestisivät työstään myös kuntaorganisaation ulkopuolelle. Pyrimme itse 
kertomaan itsestämme aktiivisesti kunnan toimijoille.” (Järjestökysely 2015). 
Uuden ja entistä tehokkaamman yhteistyökulttuurin ja uusien toimintatapojen 
juurruttaminen kaupungin ja järjestöjen välille vaatii aikaa ja joustavuutta 
molemmilta osapuolilta.

Järjestöt tarvitsevat myös resursseja tuottaakseen erilaisia matalan kynnyksen osallistumisen mah-
dollisuuksia. Kyselyssä järjestöjen tärkeimmäksi toiveeksi nousi mahdollisuus saada käyttöön toimin-
taan sopivia tiloja edullisesti. Jotta toiminnan muotoja pystytään tarjoamaan erityisesti haavoittuvassa 
asemassa oleville kuntalaisille mahdollisimman edulliseen hintaan tai mieluiten ilmaiseksi, järjestöiltä ei 
voida veloittaa korkeita tilavuokria. Tämä koskee kaikkia järjestöjä. Kaupunki voisi ottaa aktiivisemman 
roolin myös myöntäessään järjestöille ja seuroille esimerkiksi liikunta-avustuksia. Kilpaurheilusaavu-
tusten sijaan liikuntajärjestöille myönnettävää tukea voitaisiin painottaa sen mukaan, miten ne ottavat 
huomioon toiminnassaan myös haavoittuvassa asemassa olevat kuntalaiset. Näin voitaisiin kannustaa 
myös muita järjestöjä huomioimaan kuntalaisten yhdenvertaiset tarpeet liikkua ja harrastaa. Avustusten 
vastikkeellisuus olisi myös linjassa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen kanssa, joka on yksi kunnan 
perustehtävä.

Järjestöjen ja kunnan välisen yhteistyön haasteena vastaajat kokevat palvelujen rajapintojen määritte-
lyn. Järjestöt ovat valmiita järjestämään palveluja tukevaa ja kuntalaisia osallistavaa toimintaa, mutta 
näkevät samalla, että ensisijainen vastuu palvelujen järjestämisestä on tällä hetkellä kunnalla ja myö-
hemmin mahdollisella sote-alueilla. ”Kaupungin ja järjestöjen yhteistyö ei kuitenkaan saa johtaa siihen, 
että järjestöt tekevät vapaaehtoistyönä kuntien tehtäviä.” (Järjestökysely 2015) Tulevaisuuden kunta 
vastaa näillä näkymin ensisijaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja tästä näkökulmasta jär-
jestöt ovat kunnille hyvä ja tarpeellinen kumppani. Koska mahdollisten sote-alueiden ja kuntien välinen 
vastuunjako ei ole vielä täysin selvillä, on vaikea ennustaa miltä järjestöjen ja kuntien kumppanuus 
näyttää esimerkiksi viiden vuoden kuluttua. 

Järjestöyhteistyön 
tulisi olla 
läpileikkaava 
teema kaupungin 
kaikilla sektoreilla. 



36

7. Toiminnan kohteesta 
osalliseksi - Omaehtoisuuden 
vahvistamisen tavat
 
Tässä esiselvityksessä on käyty läpi monenlaisia tapoja vahvistaa kuntalaisten omista tarpeista läh-
tevää osallistumista. Tähän lukuun on koottu lyhyesti keskeisimmät esiselvityksessä esiin nousseet 
omaehtoisuuden vahvistamisen tavat.

Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta perustuu ihmisten omaehtoiseen osallistumiseen. Yksilö haluaa osallis-
tua ja järjestö tai vapaaehtoisjoukko on valmis ottamaan hänet vastaan ja toivottaa tervetulleeksi. Oma-
ehtoisuuden vahvistamisessa on aina kyse yksilöstä itsestään ja hänen suhteestaan yhteisöön, jossa 
hän haluaa toimia. Keskeistä on, että osallistuja nähdään toimijana kohteena olemisen sijaan. Tämä 
vaikuttaa siihen miten osallistuja näkee itsensä, vahvistaa itseluottamusta ja auttaa häntä löytämään 
omia vahvuuksiaan. 
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Omaehtoisuuden vahvistamisen kannalta tärkeää on, että järjestöjen ja yhdistysten toiminnassa olevat 
pystyvät itse vaikuttamaan tehtäviensä sisältöihin ja heidän toiveensa ja palautteensa otetaan huomi-
oon. Tarvitaan siis ruohonjuuritasolta kumpuavia ideoita ja verkostomaisia toimintatapoja, joissa toimijat 
otetaan itse mukaan toiminnan muotojen kehittämiseen. Todennäköisesti osallistujat on helpompi sitout-
taa toimintaan, jota he ovat itse ideoineet. Hitaiden hallinnollisten prosessien sijaan järjestöiltä tarvitaan 
kykyä reagoida nopeasti osallistujilta nousseisiin ideoihin ja intoa lähteä toteuttamaan niitä yhdessä. 
Tarvitaan myös rohkeutta jakaa vastuuta osallistujille. Sen sijaan, että kysytään ”Mitä sinä haluaisit 
tehdä tässä järjestössä?”, kysytään myös ”Miten voisit omalta osaltasi olla mukana toteuttamassa tätä 
ehdottamaasi toimintaa?”

Ihmiset tarvitsevat kuitenkin erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia. Kaikki eivät halua toimia ryhmän 
ohjaajina tai tuoda itseään esiin, vaan viihtyvät omassa roolissaan ryhmän jäseninä tai itsenäisesti 
toimivina vapaaehtoisina. Olennaista on, että osallistujien roolit voivat muuttua ja ihmiset niin halutes-
saan voivat tuoda omaa osaamistaan esiin. Järjestöjen tehtävä on edistää kuntalaisten kohtaamisia ja 
osallistujien kasvua osallisiksi. 

Osallistujien ideoiden ja potentiaalin huomioimisen lisäksi osallistujat kaipaavat myös kiitosta ja palau-
tetta tekemästään vapaaehtoistyöstä. Usein erityisesti pitkäaikaisten vapaaehtoisten työpanos tahtoo 
jäädä huomiotta, sillä heistä on tullut itsestään selvä osa järjestön toimintaa. Vapaaehtoisten hyvin-
voinnista on kuitenkin syytä pitää huolta ja tarjota heille myös virkistäytymistä ja yhdessäolon mahdolli-
suuksia ilman velvoitteita. Motivaation ylläpitäminen on vähintään yhtä tärkeää kuin sen synnyttäminen. 
Vapaaehtoisten huolenaiheet on myös tärkeä huomioida ja tarttua niihin, sillä niissä piilevät usein 
järjestöjen vapaaehtoistoiminnan kipupisteet. Kuulluksi tuleminen on tärkeää myös järjestöjen sisällä. 

Omien vaikuttamismahdollisuuksien lisäksi omaehtoisuutta vahvistaa myös itselle sopivien toteuttamis-
tapojen löytyminen. Jotkut toimivat mielellään itsenäisesti ja haluavat esimerkiksi keskittyä jonkin tietyn 
tehtävän toteuttamiseen. Toiset taas nauttivat enemmän ryhmässä tekemisestä ja haluavat vapaa-
ehtoistoiminnan kautta saada yhteyden toisiin ihmisiin. Heidän tarpeisiinsa tarvitaan ryhmämuotoista 
vapaaehtoistoimintaa. 
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Lopuksi
 
Järjestöt ovat omalta osaltaan myös muutosten edessä. Järjestökenttää pitkään tutkineen Juha Heikka-
lan (2015) mielestä yhteiskunnallinen muutos, jossa korostuu muutos vertikaalisesta ylhäältä alas-
päin johdetusta yhteiskunnasta horisontaaliseen, hajautettuun, monenkeskiseen ja verkostomaiseen 
yhteiskuntaan haastaa myös järjestöjä muuttumaan. Heikkalan nimeämä järjestötoiminnan paradigman 
muutos korostaa verkostomaisia toimintatapoja ja joukkoistamista perinteisten rakenteiden sijaan. 
Vuosikokoukset asialistoineen eivät houkuttele ihmisiä osallistumaan, sillä osallistujat hakevat oman 
elämänsä kannalta merkityksellistä toimintaa ja mahdollisuuksia osallistua. Ihmisiä houkuttelee osal-
listumaan rento meininki, mukavat ihmiset ja lämmin tunnelma. Siksi avoimet toimintaryhmät, sosiaa-
lisessa mediassa syntyneet kampanjat ja verkostot vetoavat Heikkalan mielestä tällä hetkellä ihmisiin 
enemmän kuin perinteiset järjestörakenteet. 

Heikkalan mukaan järjestöt tiedostavat rakenteelliset muutokset, mutta toimintatapojen muutokset 
aiheuttavat epävarmuutta ja pelkoa. Omaehtoisuus ja itseohjautuvuus, henkilökohtaisuus ja räätälöinti, 
osallistaminen ja joukkoistaminen, jakamis- ja vertaistalous, tutkiva oppiminen ja kokeileminen, digitali-
soituminen ja sosiaalinen media ovat uusien toimintatapojen avainsanoja, mutta miten niitä toteutetaan 
käytännössä?

Heikkala näkee, että järjestöillä on toimintatapojen muutoksen avaimet omissa käsissään, sillä mitä 
muuta ne parhaimmillaan ovat kuin joukkoistavia ja osallistavia toimijoita? Osallistujalähtöisyys, osal-
listujien oman osaamisen hyödyntäminen ja jakaminen, ihmisläheisyys ovat kaikki järjestötoiminnan 
keskeisiä piirteitä. Joskus vaikuttaa siltä, että toiminnan rakenteet ovat syrjäyttäneet toiminnan keski-
östä sen olennaisimman eli osallistujan ja hänen mukanaan tuoman potentiaalinsa. Rakenteista täytyy 
päästä uudelleen lähemmäs yksilöä ja osallistujista kumpuavaa toimintaa. Tämä vaatii järjestöiltä uskal-
lusta heittäytyä ja luopua kaikkien lankojen pitämisestä omissa käsissä. Järjestöjen toiminnan tuominen 
lähemmäs tavallisia ihmisiä edellyttää luottamusta ja kykyä antaa vastuuta suunnitella ja toteuttaa 
toimintaa osallistujalähtöisesti.

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa myös sitä, ettei osallistujia voi kohdella yhtenä massana. On tärke-
ää tunnistaa toiminnan kohteena olevien ihmisten tarpeet ja ryhmitellä niitä mielekkäiksi toiminnan 
kokonaisuuksiksi. Ihmisten pariin on palattava aina uudestaan, heitettävä ideoita ilmaan ja innostettava 
osallistujia tuottamaan omia ideoita. Miten järjestön tai yhdistyksen toimintaa lähdetään kehittämään 
yhdessä osallistujien kanssa? Vastaukset järjestöjen kohtaamiin haasteisiin ovat jo niiden ulottuvilla, 
ne löytyy ihmisiltä, jotka toimintaan osallistuvat tai heiltä, joita toimintaan halutaan saada mukaan. 
Jokaisella järjestöllä on omat keinonsa tavoittaa nämä ihmiset, vaaditaan vaan rohkeutta kysyä monta 
kertaa ja monilla eri tavoilla, sekä herkkyyttä kuunnella vastauksia ja pohtia toimintatapojen muutoksia 
yhdessä vastaajien kanssa. 

Järjestöillä on valtavasti potentiaalia vahvistaa kuntalaisten osallisuutta. Ne tarjoavat erilaisia toimin-
nan muotoja ja tekemisen paikkoja kuntalaisille. Toiminnan monimuotoisuus on järjestökentän rikkaus, 
mutta samalla se on myös haaste järjestöille. Oman profiilin kirkastaminen ja yksinkertaistaminen ovat 
elintärkeitä toimenpiteitä. Järjestöjen on pystyttävä vastaamaan selkeästi kysymykseen, mitä toimintaan 
osallistuminen antaa juuri minulle? 



39

Kuntalaisten välisten kohtaamisten kannalta järjestöjen välisen yhteistyön tiivistäminen vaikuttaa 
loogiselta ratkaisulta. Millaisia mahdollisuuksia järjestöt pystyvät luomaan kuntalaisille verkostoitumal-
la keskenään? Keskinäinen kilpailu ja tiukasti omalla tontilla pysyminen ja totutuissa toimintatavoissa 
pitäytyminen ei voi olla toimiva vastaus järjestöjen tulevaisuuden haasteisiin. Järjestöt ja yhteisöt voivat 
oppia toinen toisiltaan. Kuntalaisten näkökulmasta erilaisten toimijoiden yhteiset hankkeet ja tapahtu-
mat voivat synnyttää jotain uutta ja mielenkiintoista. 

Kunnille järjestöt tarjoavat väylän päästä lähemmäksi kuntalaisia ja saada kokemukseen perustuvaa 
tietoa esimerkiksi palveluista. Järjestöjä kannattaa kutsua rohkeasti mukaan palvelujen suunnitteluun, 
sillä ne tarkastelevat palveluja useimmiten palvelunkäyttäjän näkökulmasta. Järjestöihin on koottu 
valtava määrä tietoa siitä millaisia palveluja kuntalaiset kaipaavat, ja ne ovat myös omalta osaltaan 
vahvistaneet palvelunkäyttäjien mahdollisuuksia tulla kuulluiksi esimerkiksi kokemuskouluttajatoiminnan 
kautta. Joustavina ja joukkoistavina toimijoina järjestöt ovat kunnille oivallisia kumppaneita ratkaisujen 
kehittämiseen erilaisiin kuntalaisten arjesta kumpuaviin ongelmiin. Pysyvien rakenteiden sijaan näiden 
haasteiden ratkaisuun vaaditaan joustavia verkostoja, jotka paneutuvat ongelmaan ja tuottavat ratkaisu-
vaihtoehtoja yhdessä. 
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Tiedonkeruumenetelmät
Menetelmä Tarkoitus Ajankohta

Hyvinvointikysely  
järjestöille

Kartoittaa järjestöjen osallisuutta vahvistavaa 
toiminta, osallistumisen esteitä ja uusia  
toiminnan mahdollisuuksia

Vastaajia yli 30 järjestöstä, liitosta ja yhdistyk-
sestä

Edustivat pääosin sosiaali- ja terveysalan jär-
jestöjä

Kysely tuotti myös kokemustietoa kaupungin 
hyvinvointikertomukseen

Lähetettiin järjestöille 
marraskuussa 2015

Infotilaisuus Järjestötalolla

15 osallistujaa

Kuntalaisraadin koollekutsuminen

Tiedotettiin kuntalaisraadin tehtävistä ja  
tarkoituksesta

Infotilaisuudessa kartoitettiin osallistujien  
näkemyksiä järjestötoimintaan osallistumisen 
esteistä 

17.11.2016

Kuntalaisraati Järjestöta-
lolla

12 osallistujaa

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Raatilaiset lähtivät purkamaan pienryhmissä 
infotilaisuudessa esiin nousseita osallistumisen 
esteitä

1.12.2015

Kuntalaisraati  
Järjestötalolla

19 osallistujaa

Kuntalaisten kokemukset omista vaikuttamisen 
mahdollisuuksistaan ja uusien vaikuttamisen 
muotojen kehittäminen

2.2.2016
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Muut tiedonkeruumenetelmät

Menetelmä Tarkoitus Ajankohta

Päivittäinen osallistuminen 
MoniNetin ja Järjestötalon 
toimintaan

Keskustelut maahanmuuttajien ja vapaaehtois-
ten kanssa, toimintaan osallistuminen, Järjestö-
talon toiminnan yhteinen kehittäminen järjestö-
jen ja Järjestöpiste JOIKU:n kanssa

kevät 2015 ja syksy 
2016

Neuvokkaan vapaaehtois-
toiminnan koulutus

Tutustua Neuvokkaan tarjoamaan vapaaehtois-
toiminnan koulutukseen osallistujana 

20.–21.11.2015

Lapin sosiaali- ja terveys-
turvayhdistyksen koordi-
noiman maakunnallisen 
järjestötiedontuotannon 
verkoston kokoukset

Tutustua järjestöjen väliseen yhteistyöhön ja 
tiedontuotantoon järjestöjen vaikuttavuudesta, 
kunta-järjestöyhteistyö, hyvinvointikertomusyh-
teistyö

syksy 2015 ja kevät 
2016

Työpaja Rovala-opiston 
kotouttamiskoulutuksessa

Osallistujia 10

Kartoittaa maahanmuuttajien tietämystä va-
paaehtoistoiminnasta ja kiinnostusta osallistua 
vapaaehtoistoimintaan

26.11.2015

Vierailu Balanssi ry:ssä Tutustuminen Balanssin toimintaan, keskustelu 
ohjaajien ja asiakkaiden kanssa

3.12.2015

Vierailu Jokkatuvalla Tutustuminen Jokkatuvan mielenterveyskuntou-
tujille tarjoamaan toimintaan, keskustelu osallis-
tujien kanssa

2.2.2016

Vierailu Kauppatorin asu-
kastuvalla

Osallistuminen keskustelutilaisuuteen, jossa 
suunniteltiin asukastuvan toimintaa tuvalla kävi-
jöiden kanssa

29.2.2016

Vierailu Lapin näkövam-
maiset ry:ssä

Tutustuminen Lapin näkövammaisten toimin-
taan, keskustelu käsityökerhoon osallistuneiden 
kanssa järjestötoiminnan merkityksestä heille 
itselleen

10.3.2016

MoniNetin vapaaehtoistoi-
minnan kurssi

Tutustua MoniNetin vapaaehtoistoiminnan kou-
lutukseen osallistujana

27.2. ja 2.3.2016

Yksilöhaastattelut

12 haastattelua

MoniNetin toimintaan osallistuvien haastattelut, 
Neuvokkaan vapaaehtoisten haastattelut, koke-
muskouluttajan haastattelu

syksy 2015, kevät 
2016
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Miten järjestötoiminnassa osallistujista kasvaa osallisia? 
Miten vapaaehtoistoiminnan kautta voidaan vahvistaa 

kuntalaisten osallisuuden kokemuksia?

Tämä esiselvitys järjestöjen roolista kuntalaisten 
osallisuuden vahvistamisessa kartoittaa 

järjestötoimintaan osallistumisen esteitä ja uusia 
toiminnan mahdollisuuksia. 

Avain muutokseen toiminnan kohteesta osalliseksi piilee 
siinä miten järjestöt näkevät kuntalaiset. Osallistujien 

ottaminen mukaan toiminnan suunnitteluun ja 
toteuttamiseen avaa uusia toiminnan mahdollisuuksia ja 
muotoja. Miten esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten 

kuntalaisten osaamista voitaisiin hyödyntää 
järjestötoiminnassa entistä enemmän? 


