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Mikä on hienointa yhdistysmuodossa?
”Yhdistysmuodossa toiminta lähtee jäsenten omista ja yhteisiksi
koetuista tahtotiloista, tunteella sekä sydämellä.”

Yhdistyskehittäjä Kari Ekman
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Johdanto
Kolmas lähde on kohdannut vuonna 2008 alkaneella taipaleellaan monenlaisia yhdistyksiä.
Palveluita tuottavan yhdistyksen ajatus on välillä
ollut kaukainen erityisesti kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisoaloilla. Yhdistyksiä on monenlaisia, ja
lisäksi joka alalla yhdistyksillä on omat erityiset
ominaispiirteensä, joita ei toisen alan edustaja
tunne ja siksi ymmärrä.
Mutta viidessä vuodessa yhdistysten rinnalla
kulkiessa olemme alkaneet nähdä selkeitä yhteneväisyyksiä ja alkaneet pikkuhiljaa ymmärtää. Kolmannen lähteen työ viime vuosina on
kiertynyt yhä enemmän mallinnusten, työkalujen
ja ohjeistusten ympärille. Ja mikä parasta, ne ovat
saaneet koko ajan enemmän kaikupohjaa yhdistyksiltäkin; tällaista on kaivattu, tälle on tarvetta.
Handbook on koonti tästä puolesta Kolmatta
lähdettä.
Olethan jo tutustunut Casebookiin? 15.5.2013
julkaistu kirjamme esitteli 77 lupaavaa käytäntöä
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhdistyksiltä. Siinä missä Casebookissa maalasimme kuvan
ideoista, palvelumalleista, oivalluksista ja sosiaalisista innovaatioista, Handbookiin haluamme
valuttaa kaiken tietämyksemme siitä, miten
onnistuneeksi palveluita tuottavaksi yhdistykseksi tullaan. Handbookin oppeja löytyy jokaisen
Casebookin onnistumisen taustalta. Siinä missä
Casebook vastaa kysymykseen mitä, Handbook
vastaa kysymykseen miten.
Handbookin ytimen muodostaa Työkirja, joka
on työkalujen ja mallinnusten muodostama opus.
Sen on tarkoitus olla palvelutoimintaa kehittävän
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yhdistyksen työväline numero yksi. Työkirjaan
siirrytään sivulla 90, ja siihen pääset käsiksi myös
kirjan ulkoreunasta tunnusvärin avulla. Koska
moni ei raaski käydä leikkaamaan sivuja irti kirjastamme, olemme tuottaneet sen myös helposti
tulostettavaan digitaaliseen muotoon. Sen voit
ladata itsellesi osoitteesta www.kolmaslahde.fi/

tietoa/handbook
Yhdistysten perus- ja palvelutoiminnan välisen
eron selkeytys on ollut yksi keskeisimpiä Kolmannen lähteen tehtäviä. Tämän eron näkeminen
on toisinaan haastavaa, mutta toisaalta jo löytyy
paljon yhdistyksiä, joille näiden kahden toiminnon erotteleminen on selkeää ja arkipäiväistä.
Casebookista löytyy paljon esimerkkejä tämän
eron näkemiseksi.
Perustoiminta on yhdistyksen yleishyödyllistä
tarkoitusta toteuttavaa toimintaa jäsenille tai
muille säännöissä mainituille kohdejoukoille.
Palvelutoiminnalla tarkoitamme yhdistyksistä
ulospäin suuntautuvaa toimintaa jäsenistöä
laajemmille kohderyhmille.
Kolmannen lähteen mielestä yhdistysten
palvelutoiminta on tärkeää, tarpeellista ja vaikuttavaa. Sitä tarvitaan Suomenmaahan lisää.
Yhdistysten palvelutoiminnassa parasta on se,
että se ruokkii perustoimintaa antamalla sille
lisää resursseja, osaamista ja huomiota. Yhdistykset tarttuvat palvelutoiminnallaan ongelmien
ennaltaehkäisyyn tilauksesta, mutta perustoiminta jo itsessään on ennaltaehkäisevää ja
luo hyvinvointia – ja on tehnyt niin toistasataa

vuotta. Yhdistysten perustoimintaa ei saa päästää
vähenemään tai häviämään.
Siksi meistä on tärkeää tarjota maamme
130 000 yhdistykselle työkaluja, tukea, mallinnuksia ja vinkkejä kehittymiseen eteenpäin –
niille jotka sitä haluavat. Muuntuvassa maailmassa tarvitaan uudenlaista osaamista, vanhalla
työkalupakilla ei vastata uuden ajan haasteisiin.
Toisaalta pidämme tärkeänä myös sitä, että
osa yhdistyksistä ei tuotteista yhtään mitään tai
katsokaan liiketoimintasuunnitelmaan päin. Niin
sen pitää ollakin. Se on kolmannen sektorin vahvuus. Heille suosittelemme kuitenkin tutustumista yleisiin palvelu- ja rahoitusmahdollisuuksiin. Niiden tuntemus ei ole koskaan pahasta.
Puhumme tässä kirjassa paljon kolmannesta
sektorista. Kaikille ei kuitenkaan ole aivan selkeää,
mitä sillä itse asiassa tarkoitetaan. Siksi työstimme yhteistyössä kuvittajamme Christer Nuutisen
kanssa näkemyksemme mukaisen ”kartan” eri
sektoreista. Se löytyy molemmista sisäkansista.

Vuosien varrella meille tuli toistuvasti vastaan
aivan erityinen yhdistystyyppi: yhdistys, jolla ei
ole jäsenistöä lainkaan ja jonka toiminta istuu
puheeseemme yhdistysten palvelutoiminnasta
lähes täydellisesti. Kyseessä on palvelutoimintaan
suuntautunut yhdistys. Se toimii periaatteessa
kuin yritys. Arvopohja tai toimintaympäristö on
ratkaissut yhdistysmuodon valinnan.
Tämä muoto on mielestämme hyvin oleellinen
tulevaisuutta ajatellen. Näemme, että tällaisia yhdistyksiä tullaan perustamaan jatkossa yhä enem-

män. Tästä muodosta johtuen olemme ottaneet
käyttöön sanan yhdistysyrittäjyys. Arvannetkin,
mitä sillä tarkoitetaan: Näemme, että yhdistysmaailmasta löytyy yhtä lailla tekemisen paloa kuin
yritysmaailmasta, mutta joihinkin ongelmiin on
järkevämpi tarttua yhdistysmuotoisena toimijana.
Jotta yhdistysten palvelutuotantoa saataisiin
lisää ja se tulisi tunnetummaksi myös suurelle
yleisölle, myös yhdistysmuodon itsessään olisi
hyvä kiillottaa mainettaan ja muuttua hieman
trendikkäämmäksi. Viitteitä tällaisesta kehityksestä on jo kenties nähtävillä – siitä lisää kirjoituksessa ”Kadonnutta yhteisöllisyyttä etsimässä”
(sivulla 14). Kysyimme myös yhdistyskehittäjiltä
sekä Kolmannen lähteen projektipäälliköiltä,
mikä heidän mielestään yhdistysmuodossa on
hienointa. Näihin vastauksiin voi tutustua Työkirjan TOP-listoissa sekä eri puolilla kirjaa.
Palvelutuotantoon suuntautuneet yhdistykset
kurovat väliä yhdistysten ja yritysten välillä kapeammaksi. Samaa tekevät myös yhteiskunnalliset
yritykset; eli arvopohjaisesti toimivat yritykset,
joiden missiona on ratkaista jokin yhteiskunnallinen ongelma voitontavoittelun sijaan. Tämä on
hyvä kehityskulku. Kaikkia organisoitumismuotoja tarvitaan. Valintaan vaikuttaa kaikkein eniten sisältö ja se, mitä toiminnalla halutaan saada aikaan.

Elina Vanhapiha
Taneli Tiilikainen
Arsi Veikkolainen

Pirita Tolvanen
Nelli Kuokka
Jukka Lidman
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Näin luet Handbookia
Handbook on jaettu kahteen osioon:

•• Ensimmäinen osio, Yhdistykset palvelun
tuottajina, on neljästä luvusta koostuva tietoosio, joka hahmottaa yhdistysten palvelu
tuotannon maailmaa.

•• Toinen osio, Työkirja, on 38 työkalusta koostuva opas käytännön kehittämiskysymyksiin.
Suosittelemamme tapa tutustua sisältöön on
lukea ensin tieto-osio ja sen jälkeen aloittaa tutustuminen Työkirjaan. Osaan Työkirjan aiheista
löytyy taustoittavaa tietoa tieto-osiosta.
Olemme laatineet tieto-osion luvut mahdollisimman itsenäisiksi, jotta ne voi lukea myös
yksittäisinä kokonaisuuksinaan:

1. Palvelutoiminnan ABC: Luku keskittyy yhdistyksen sisäiseen järjestäytymiseen palveluita
tuottaessaan sekä siihen, mitä asioita yhdistyksen tulee ottaa huomioon palvelutuotantoon lähtiessään.

2. Yhteistyö asiakkaiden ja kumppanien kanssa:
Palvelutoimintaa harvoin tehdään aivan yksin.
Luku esittelee yhdistysten tyypillisimmät
kumppanit palvelutuotannossa.

3. Tukea kehittämiseen: Mistä yhdistys saa rahoitusta ja muuta tukea kehittymiseen?

4. Maailma muutoksessa: Luku esittelee, mitä
yhdistysten ulkopuolella yhteiskunnassa on
meneillään ja mitkä niistä vaikuttavat yhdistyksiin.
Lisäksi olemme lisänneet kirjaan runsaasti
vinkkejä samoihin tai läheisiin aiheisiin. Sisältöä
voi käydä läpi myös niitä seuraamalla.
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Työkirjalla on oma sisällysluettelonsa sivulla 93,
joka on koottu määrittelemiemme palvelutuotannon edellytysten ympärille. 38 työkalua ovat
sijoitettu kukin oman edellytyksensä alle. Työkirjan löydät helposti kirjan ulkoreunan värikoodeja
seuraamalla.
Yksi tapa aloittaa tutustuminen Työkirjan
työkaluihin on lukea Kolmannen lähteen projektipäälliköiden ja yhdistyskehittäjien TOP-listoja
hyödyllisimmistä työkaluista eri tarpeisiin ja
tilanteisiin tai yhdistysten tyypillisimmistä kehityshaasteista. Listat löytyvät jokaisen Työkirjan luvun alusta. Lisätietoa yhdistyskehittäjien
ryhmästä löydät luvusta 3.2.
Koko Työkirja voi olla kerta-annoksena liian
iso pala. Se pitää sisällään niin runsaasti tietoa ja
tehtäviä. Mutta sopivasti annosteltuna siitä saa
hyödyn parhaiten irti.

Kirjan lopusta löytyy kolme sisältöä, joita voi olla
hyvä vilkuilla jo lukemista aloittaessa. Sanastossa
esitellään otos sanoja, joiden merkityksen kanssa
usein mennään hieman sekaisin yhdistysten
palvelutoiminnasta puhuttaessa. Kysymyksiä ja
vastauksia -sisältö vastaa useimmiten esitettyihin
kysymyksiin yhdistysten palvelutuotannosta.
Yleisimmät väärinkäsitykset -luettelossa oiotaan
usein kohdattuja luuloja ja ennakkoasenteita
yhdistysten palvelutoiminnasta.
Tavoitteenamme on tarjota palvelutoimintaa
aloittaville tai kehittäville yhdistyksille tietoa ja
tukea työhön. Niitä lukijoita, joiden yhdistys ei
vielä palvelutoiminnan polulle ole lähtenyt, kannustaisimme kirjan avulla pohtimaan palvelutuotannon mahdollisuutta yhdistyksensä kohdalla.
Ja lukijoita, joilla on ideoita palvelutuotteiksi,
muttei yhdistystä taustallaan, kannustaisimme
pohtimaan palvelutuotantoon suuntautuneen
yhdistyksen perustamista – mikäli se on hyvä
ratkaisu tavoitteen kannalta.
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Kolmas lähde on:

Elina Vanhapiha toimii projekti
päällikkönä Aalto-yliopiston kauppa
korkeakoulun Pienyrityskeskuksessa vastaten Kolmannen lähteen hallinnoinnista
sekä kulttuurialan hyvinvointipalveluihin
liittyvistä kysymyksistä. Elina virtauttaa
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentamiseen tähtäävään työhön kokemusta ja
näkemystä palveluiden kehittämisestä ja
liiketoiminnasta muun muassa luovilta
ja koulutusaloilta. Hän luottaa vahvasti
musiikin, liikunnan, yhteisöllisyyden ja
moniaistisen kokemisen uudistavaan
voimaan.

Taneli Tiilikainen toimii Kolmas lähde
-hankkeessa projektipäällikkönä. Hänen
työnantajansa on Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry.
Kolmannessa lähteessä hän on mukana
erityisesti liikunta-alan asiantuntijana.
Taneli on työskennellyt sekä urheiluseurassa että lajiliitossa ennen tuloaan
urheilun kattojärjestön palvelukseen.

Arsi Veikkolainen toimii Kolmas lähde
-hankkeen projektipäällikkönä Allianssissa edustaen nuorisoalan näkemyksiä. Arsi
tuo yhteiseen laariin projektien ja järjestö
työn osaamista. Erityisenä intohimona
on suurten linjojen luominen ja erilaisten
mahdollisuuksien näkeminen. Konkretiaksi ne käännetään osallisuuden, yhteistyön
ja yhdessä tekemisen kautta.

Mikä on hienointa yhdistysmuodossa?

Mikä on hienointa yhdistysmuodossa?

”Tärkeintä on tekeminen, eikä se, paljonko
viivan alle jää.”

”Yhdistys rakentaa yhteisöllisyyttä – myös
palvelutoiminnassaan.”

Katso Tanelin TOP5-lista Työkirjasta s. 96.

Katso Arsin TOP5-lista Työkirjasta s. 106.

Pirita Tolvanen on Kolmas lähde
-hankkeen tiedottaja. Ennen Kolmatta
lähdettä ja sen aikana Pirita on työskennellyt kulttuurialalla, erityisesti esittävän
taiteen parissa. Kolmannessa lähteessä
hän saa keskittyä täysin sydämin kaikkiin
hankkeen kolmeen alaan.

Ulla Karhu toimii projektiassistenttina
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun
Pienyrityskeskuksessa Kolmas lähde
ja Luova Suomi -hankkeissa. Hänen
vastuullaan on hankkeiden hallinnolliset
tehtävät sekä käytännön järjestelyt. Ulla
hyödyntää tehtävässään hankkeista saatua kolmannen sektorin ja luovien alojen
monialaista kokemusta ja näkemystä.

Mikä on hienointa yhdistysmuodossa?
”Yhdistys on ’symppis’. Se pitää huolta
ihmisestä.”
Katso Elinan TOP5-lista Työkirjasta s. 121.
12
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Kadonnutta yhteisöllisyyttä etsimässä
Pirita Tolvanen

Suomea kutsutaan toisinaan yhdistysten luvatuksi maaksi. Maassamme toimii
noin 130 000 yhdistystä, ja noin 80 prosenttia suomalaisista on jonkin yhdistyksen jäsen. Menneinä vuosikymmeninä yhdistys on ollut suomalaisille luontevin
tapa organisoitua. Kuitenkin vuonna 2013 elämme Suomessa, jossa on mahdotonta välttyä kuulemasta yrittäjyydestä ja siihen kannustamisesta päivittäisessä
mediaympäristössä. Start-up -yrittäjät ovat uusia rocktähtiä, riskinottoon ja
epäonnistumiseen kannustetaan valtakunnallisilla kampanjoilla. Yrittäjyys on jo
pitkään ollut nosteessa, perustelluista syistä. Missä yhdistykset ovat?
Yhdistykset ovat olleet taustalla koko ajan.
Suomesta löytyy urheiluseuroja, jotka ovat olleet
olemassa toistasataa vuotta. Yhdistysten imago
kuitenkin laahaa jäljessä. Yhdistystoiminta
tuo monelle mieleen puunmakuisia sääntöjä,
vanhoja jääriä, eripuraa sekä ei-toivotun vastuun
lankeamisen niille, jotka erehtyvät osallistumaan
vuosikokoukseen.
Samaan aikaan erityisesti kaupungeissa
päätään nostaa uudenlainen yhteisöllisyys, joka
nojaa yhdessä tekemiseen, vapaaehtoisuuteen ja
ruohonjuuritason toimintaan. Nuori sukupolvi
kaipaa saada tehdä työtä, jolla on merkitys. Yhdistystoiminta taas perustuu yhdessä tekemiseen,
vapaaehtoisuuteen ja pyrkimykseen ratkaista
yhteiskunnallisia ongelmakohtia. Kuulostaako
samalta?
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Yhdistys on yhteiskunnan
tiimityön yksikkö
Yhdistys on demokraattinen muoto järjestäytyä
ja yksilölle ottaa osaa valitsemansa lähiyhteisön
toimintaan.
Nuorta sukupolvea inspiroivat niin globaalit
kuin paikalliset kansanliikkeet, jotka nousevat
yhteiskunnan epäkohtia vastaan. Sosiaalinen
media on näiden liikkeiden kokoava voima. Se
tarjoaa mahdollisuuden ottaa osaa yhteisöihin,
joita ei ole synnyttänyt maantieteellinen sijainti.
Toisaalta kaupungeissa sosiaalinen media tuo
yhteen samanmieliset lähikortteleista, jotka eivät
olisi toisiaan muuten löytäneet.
Pelkästään yhden sektorin toimijat eivät ratko
haasteita, joiden edessä yhteiskuntamme on.
Myös yritykset ovat tarttuneet tehtävään. Vastuullista ja yhteiskunnallista yrittäjyyttä löytyy
yhä enemmän. Totta kai myös julkinen sektori
tekee työnsä. Mutta se ei voi olla ainoa. Ihmiset
janoavat tehokkaita ratkaisuja, jotka eivät nojaa
perinteiseen logiikkaan tai byrokratiaan.

Yhdistystoiminnasta muotia?
Yrityssektori on jo ehtinyt osin tarttua ajan
henkeen ja ottanut markkinointiinsa yhdistysten
ja seurojen omimpia tunnuksia – jäsenyyttä,
asiakkaiden osallistamista palveluihin ja kehittämiseen, tarinallisuutta. Ne vetoavat ihmisiin,
tuntuvat tutuilta.
Liikkuessamme kohti palveluyhteiskuntaa,
hyvinvointipalveluiden osuus tulee kasvamaan.
Vastuu hyvinvoinnista siirtynee yhä enemmän
jokaisen omalle vastuulle. Yhdistykset ovat silloin
reilu ja vastuullinen valinta; raha kiertää takaisin
yhteisön hyväksi.
Yhdistysmaailman on aika saada tulisieluisia puolestapuhujia ja menestystarinoitaan
paremmin esiin. Yhdistystoiminnasta on aika
tehdä trendikästä. Kuvitellaan siis näkymä lähi
tulevaisuudesta: Menestyneimpiä yhdistysyrittäjiä kysytään kilvan television keskusteluohjelmiin

kertomaan oma tarinansa organisoitumis
muodon saamisesta kukoistamaan. Yliopistojen
vastavalmistuneilla on haaveina perustaa menestyneitä palveluyhdistyksiä, joilla saadaan aktivoitua omaa lähiötä tai kotikaupunkia ja tavoitettua
jokin tähän mennessä unohdettu väestönryhmä
– yhteistyössä julkisen sektorin kanssa.
Trendikkäimmillä näkyy sosiaalisen median profiileissa etusivulla luettelo yhdistyksistä,
joiden jäseniä he ovat. Keväisin edessä on vuosi
kokousten ruuhka – karnevaaliaika, melkein kuin
rypäs Ravintolapäiviä.
Palveluita kuluttaessa ry:n valinta on yhtä
helppo tehdä kuin reilun banaaninipun poiminta lähikaupan hevi-osastolta; sitä joutuu ehkä
hetken etsimään, mutta kun tietää mitä hakee,
oikea löytyy kyllä – ellei liika suosio ole tyhjentänyt hyllyä.
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Yhdistykset
palveluntuottajina

I

Mikä on hienointa yhdistysmuodossa?

”Yhdistysmuodossa on hienointa se, miten helppoa esimerkiksi palvelutoimintaan
keskittyneen yhdistyksen toiminnan käynnistäminen voi parhaimmillaan olla.
Riittää, että on ihmisiä joilla on palvelun sisältöön liittyvää tietoa, taitoa, intoa ja
ideoita niin yhdelläkin onnistuneella apurahahakemuksella päästään alkuun.”

Yhdistyskehittäjä Sofia-Charlotta Kakko

1. Palvelutoiminnan ABC
Yhdistykset ovat aina tuottaneet palveluita
lähiyhteisöilleen. Suomessa toimii noin 130 000
yhdistystä, ja noin 80 prosenttia suomalaisista
on jonkin yhdistyksen jäsen. On tärkeää muistaa, että kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen
kolmannen sektorin toimijat edistävät hyvinvointia jo perustoiminnallaan. Palvelutoimintaa
harjoittavia yhdistyksiä on vain pieni osa. Esimerkiksi Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n
jäsenjärjestökyselyn mukaan vain vajaa kolmannes kaikista 117 jäsenyhdistyksestä harjoitti jotain
palveluntuotantoa, vaikka kyseessä on suuret ja
aktiiviset, usein valtakunnalliset yhdistykset.
Aikojen kuluessa on vaihdellut, millä tavoin
yhdistysten palvelutuotanto on nähty, miten
sitä on edistetty ja yhteiskunnan taholta ohjattu.
Yhdistykset palveluntuottajina -ajattelu liitetään usein käsitteeseen uusi kolmas sektori. Siinä
kolmannen sektorin uusia arvoja ovat muun
muassa julkisella sektorilla määriteltyyn palvelu-

tarpeeseen vastaaminen sekä kilpailukyky ja sen
edellyttämä organisatorinen tehokkuus. Kolmatta
sektoria määritellään entistä enemmän julkisen
sektorin ja markkinoiden kielellä sekä niiden
odotusten mukaisesti.
Tulevaisuudessa palveluiden tuottaminen
on yhä merkittävämpi mahdollisuus hankkia
lisärahoitusta toimintaan, osallistua hyvinvoinnin edistämiseen sekä toimia vaikuttajana
omalla toiminta-alueella. Hyvinvointipalveluissa
keskeistä on niiden tarjoamien jäsenkunnan ulkopuolelle, vastikkeellisuus sekä palvelutoiminnalle tietoisesti määritelty päämäärä asiakkaan
hyvinvoinnin edistämisestä.
Yhdistyksissä on korkeatasoista erityisosaamista, jota usein suunnataan hyvinvoinnin
katvealueille. Yhdistysten voimavara ja tekemisen eetos syntyy omasta toimintamaailmasta ja
-logiikasta. Yhdistyksissä tunnetaan jäsenistön
ja asiakkaiden erityistarpeet yleisesti paremmin

Vinkki: Mikäli kolmas sektori
ei ole tuttu, kurkkaa kirjan
sisäkanteen.
Vinkki: Maailman muutok
sesta ja sen vaikutuksista
yhdistysten toimintaan voit
lukea lisää luvusta 4.

17

Vinkki: Luvussa 4.3 lisää
yhteiskunnallisesta yrittä
jyydestä.

kuin mitä julkisella sektorilla on mahdollista.
Yritykset eivät koe aina mielekkääksi lähteä
samoille toimintakentille yhdistysten kanssa,
jos voitontuotto ei ole todennäköistä. Monissa
yhdistyksissä toimintaa tehdään yleisen hyvän
eteen, taloudellista lisäarvoa ajattelematta. Myös
käytetty sanasto vaihtelee: Yrityksissä puhutaan
asiakkaista, yhdistyksissä mieluummin palvelunkäyttäjistä.

Yhdistykset on tunnistettu myös potentiaaliseksi yhteiskunnallisen yrittäjyyden lähteeksi.
Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallissa
yhdistyvät monet yhdistyksille merkittävät arvoihin ja yhteisöllisyyteen sekä yhteiskunnallisiin
tavoitteisiin liittyvät lähtökohdat kannattavaan
liiketoimintaan.

Yhdistysten erityispiirteet
Yhdistys

Yritys (osakeyhtiö)

Osuuskunta

Yhteiskunnallinen yritys

Keskeinen lakiperusta

Yhdistyslaki

Osakeyhtiölaki

Osuuskuntalaki

Määräytyy valitun yhteisö
muodon mukaan
(Ry/Oy/Osk./Säätiö/Tmi.)

Toiminnan tarkoitus

Yhteistä aatteellista pää
määrää tavoitteleva yhteisö

Tuottaa voittoa omistajille,
ellei yhtiöjärjestyksessä toisin
määrätä

Jäsenten taloudenpidon ja
elinkeinon tukeminen

Yhteiskunnallisen ongelman
ratkaiseminen liiketoiminnan
keinoin

Toimintaa ohjaava
voima

Asiakokonaisuuden paran
taminen tai edunvalvonta /
Yhteinen hyvä

Taloudellisen lisäarvon
tuottaminen

Jäsenten edun parantaminen

Taloudellisen ja yhteis
kunnallisen tuloksen tekemi
nen. Taloudellisen ylijäämän
ohjaaminen yhteiskunnallisen
mission saavuttamiseen.

Suhde taloudelliseen
toimintaan

Saa harjoittaa sellaista ansio
toimintaa, joka on määrätty
yhdistyksen säännöissä

Tavoittelee voittoa

Saa harjoittaa taloudellista
toimintaa

Tavoittelee kannattavuutta.
Rajoitettu voitonjako.

Vapaaehtoisuuden rooli

Toiminta perustuu pääosin
vapaaehtoisuuteen

Ei

Ei keskeisellä sijalla

Voi olla osa toimintamallia

Aatteellisuuden ja
arvopohjan asema

Keskeinen

Ei keskeinen (Yhteiskunnalli
sessa yrityksessä keskeinen)

Osittainen

Keskeinen

Kuka on asiakas?

Yhdistyksen jäsenet sekä tahot
joille palveluita tuotetaan

Tuotteen ja palveluiden ostajat

Tuotteen ja palveluiden ostajat

Tuotteen ja palveluiden
ostajat, laajemmat yhteis
kunnalliset sidosryhmät

Kuka on omistaja?

Yhdistyksen jäsenet

Osakkeenomistajat

Osuuskunnan jäsenet

Jäsenet / Osakkeenomistajat /
Osuuskunnan jäsenet
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Päätös palvelutuotantoon lähtemisestä on
yhdistykselle sisäisesti merkittävä ratkaisu ja
vaatii jäsenistön hyväksyntää. Jäsenistön sisällä
vaikuttavat erilaiset käsitykset kehityksestä
ja yhdistyksen roolista. Kolmannen lähteen
kokemuksen mukaan vanhemman ikäluokan
edustajat erottuvat muita tyytymättömämpinä
koskien yhdistyksen palveluntuottajaroolia.
Kyseessä on sukupolviin ja toimintakulttuuriin
liittyvä murros.
Tämä luku käsittelee perustoiminnan ja palvelutoiminnan välisiä eroja ja valintoja sekä tarjoaa
tietoa ja näkökulmia, joita palvelutoimintaa
suunnittelevan ja kehittävän yhdistyksen tulee
huomioida.

1. Palvelutoiminnan ABC

1.1 Palveluita tuottava
yhdistys voi olla
monenlainen
Handbookin keskeisiä käsitteitä ovat perustoiminta ja palvelutoiminta. Ne koskettavat kaikkia
yhdistyksiä, joita ei ole perustettu yksinomaan
palveluita tuottaviksi. Käsitteet jäsentävät yhdistykselle itselleen sen toimintaa. Ovatko tapahtumat palvelutoimintaa? Tai voidaanko puhua
palveluista, jos on kyse enemmänkin toimintamalleista? Toiminnot saattavat näyttää joskus
hyvin samanlaisilta.
Perustoiminta on yhdistyksen yleishyödyllistä
tarkoitusta toteuttavaa toimintaa jäsenille tai
muille säännöissä mainituille kohdejoukoille.
Palvelutoiminta on vastikkeellista toimintaa
laajemmille kohderyhmille, kuin mitä perustoiminta pitää sisällään. Palvelutoiminnan tarve on
noussut osin muualta kuin yhdistykseltä, ja se
suuntautuu useimmiten yhdistyksestä ulospäin.
Palvelutoiminnassa ei siis ole kyse perinteisen
kansalaistoiminnan tai jäsenpalvelun kehittämisestä.
Osa yhdistyksistä on perustettu pelkästään
palveluiden tuottamista varten. Näillä yhdistyksillä tässä kuvattua perustoimintaa ei ole
olemassa lainkaan. Yhdistysten erilaisia tapoja
järjestäytyä tuottamaan palveluita käsitellään
myöhemmin tässä luvussa.
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Miten perus- ja palvelu
toiminta eroavat toisistaan?
Perustoiminta on yhdistyksen sääntöjen mukaisen tarkoituksen mukaista toiminnan toteuttamista. Se on ensi sijassa jäsenistöstä lähtevää ja
jäsenistöön kohdistuvaa toimintaa. Keskeistä on
aatteellisuus, yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys
ja vastikkeettomuus. Tekeminen perustuu useimmiten vapaaehtoisuuteen ja talkoohenkeen.
Perustoiminta saa usein julkista avustusta ja
lisärahoituslähteenä käytetään erilaisia projektirahoituksia.
Perinteisinä toimintamuotoina ovat muun
muassa edun valvonta, jäsenrekisterin ylläpito,
tiedotus, ja neuvontapalvelut jäsenille. Eri aloille
tyypillisiä toimintamuotoja on esitelty lisäksi alla
esimerkeissä.

Palvelutoimintaan kuuluvat erilaiset yhdistyksen tarjoamat palvelut vapaalle asiakaskunnalle,
yrityksille tai kunnille. Ne ovat tyypillisesti erityisille kohderyhmille suunnattua erikoistunutta
toimintaa. Palvelutoiminnasta voidaan puhua
myyntituotteena ja toiminta voi olla paljonkin erilaista kuin yhdistyksen perustoiminta.
Palvelutoiminnan tulee nojautua yhdistyksessä
tehtyyn erilliseen linjaukseen tai päätökseen sekä
osoitettuun tarve- ja kysyntälähtöisyyteen. Joskus
palvelutoimintaan lähdetään kunnan kilpailutuskäytäntöjen johdosta. Palvelukokonaisuuksia
sisältävä toiminta on vastikkeellista ja maksullista asiakkaille ja sitä tuotetaan ammattimaisemmin – palvelutoiminta vaatii siihen soveltuvaa
erityisosaamista. Rahoituslähteinä voivat kehittämisvaiheessa olla erilaiset hankerahoitukset ja
palvelutoiminnan liiketoiminnallistuessa uudet
rahoituslähteet.

Alakohtaisia esimerkkejä:

Kulttuuriyhdistys
perustoiminta
•• Taiteellinen toiminta: Eri taiteenlajien harjoittamista,
opetustyötä ja/tai harrastamista
•• Esimerkiksi esitystoimintaa sekä ammattilaisten
harjoittelu- ja residenssitilojen ylläpitoa

palvelutoiminta
•• Kunnille, yrityksille ja avoimelle asiakaskunnalle myytä
viä taidelähtöisiä palveluja
•• Esimerkiksi kulttuurista vanhustyötä, työhyvinvointi- tai
innovaatiopalveluja, terapiatoimintaa, täydennys
koulutusta eri ammattiryhmille
resurssia & hyötyjä

Liikuntaseura
perustoiminta
•• Valmennus-, harrastus-, kilpailu- ja tapahtumatoimintaa
eri lajeissa

palvelutoiminta
•• Kunnallinen uimakoulutoiminta
•• Koulujen iltapäiväryhmät
•• Tykypäiviä ja taukojumppaa
•• yrityksille
resurssia & hyötyjä

Nuorisoyhdistys
Yleishyödyllinen yhdistys
perustoiminta
•• Yleishyödyllistä tarkoitusta toteuttavaa toimintaa
jäsenille tai muille säännöissä mainituille kohdejoukoille
•• Esimerkiksi harrastus-, tapahtuma-, esitys- tai kilpailu
toimintaa sekä vaikuttamista ja viestintää

palvelutoiminta
•• Vastikkeellista toimintaa perustoimintaa laajemmalle
kohderyhmälle
•• Esimerkiksi kunnalle, yrityksille tai avoimelle asiakas
kunnalle myytäviä yksilöityjä hyvinvointipalveluja

perustoiminta
•• Nuorten vapaa-ajan harrastus- ja tapahtumatoiminta
•• Nuorten aktiivisen ja osallistuvan kansalaisuuden
tukeminen
•• Nuorten omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen
•• Nuorten ennaltaehkäisevän päihde- ja huumetyön
tekeminen

resurssia & hyötyjä
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palvelutoiminta
•• Koulujen iltapäivätoiminta
•• Kunnallisen nuorisotyön ja/tai nuorisotilojen kokonaan
tai osittain hoitaminen
•• Kunnallisten kesäleirien ja yksittäisten harrastekerhojen
vetäminen
•• Nuorten työelämävalmennusten vetäminen
resurssia & hyötyjä

1. Palvelutoiminnan ABC
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CASE: Perus- ja palvelutoiminta liikunta-alalla:
Cetus ry

CASE: Perus- ja palvelutoiminta kulttuurialalla:
Konserttikeskus ry

Cetus ry on espoolainen uimaseura. Seura yhdistyi
neljästä pienemmästä uimaseurasta vuonna 2004.
Cetuksen perustoimintaan kuuluu uimataidon,
uintiliikunnan (kunto- ja terveysliikunta, kilpa- ja
huippu-urheilu) ja muun niihin liittyvän kansalaistaitotoiminnan edistäminen. Lisäksi seuralla ja
kaupungilla on perustoimintaan liittyviä erillisiä
yhteistyösopimuksia uimakouluista, vesijumpista,
sporttiskerhoista, erityisryhmien uinnista ja maahanmuuttajien uinninopetuksesta.
Cetuksen palvelutoiminta Espoon kaupungin
kanssa pitää sisällään uinninvalvonnan ja koululaisten uinninopetuksen. Palvelutoiminta käynnistyi
periaatteessa jo vuonna 2006, mutta virallisesti se
käynnistyi kaupungin uimahallivalvonnan kilpailutuksesta 2008. Palvelutoimintaan liittyvät sopimukset astuivat mukaan 2009. Palvelutoiminta
tukee perustoiminnan tavoitteita tarjoamalla muun
muassa näkyvyyttä ja resurssia perustoimintaan
sekä tukemalla kilpauimareita.
Cetuksella on käytössään ns. konsernitilinpäätös.
Palvelutoiminta on yhdistyksen alaisuudessa, mutta
se eriytetään kirjanpidossa. Palvelutoiminnan osuus
on noin kolmannes koko seuran liikevaihdosta. Työntekijöistä noin puolet työllistyy palvelutoimintaan.
Cetuksen perustoiminta on kasvanut palvelutoiminnan myötä. Mikäli palvelutoiminta jostain
syystä jäisi pois, toimintamahdollisuudet kapenisivat
huomattavasti eikä seura pystyisi esimerkiksi palkkaamaan yhtä paljon henkilöstöä – tai hoitamaan
perustoimintaa yhtä tehokkaasti.

Konserttikeskus ry on Suomen merkittävin koulu- ja
päiväkotikonserttien järjestäjä, joka on perustettu
vuonna 1963. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena
on tuoda elävää musiikkia mahdollisimman monien
lasten ja nuorten kuultavaksi täydentäen samalla
koulujen musiikkikasvatusta.
Konserttikeskuksen perustoiminta pitää sisällään
vuosittain 1200-1500 konserttia ja musiikkityöpajaa
kouluihin ja päiväkoteihin eri puolilla Suomea yhteistyössä paikallisten järjestäjien kanssa. Kuluneina
vuosikymmeninä yhdistys on tavoittanut jo neljä
miljoonaa kuulijaa. Toimintaa tukevat opetus- ja
kulttuuriministeriö sekä Musiikin edistämissäätiö
MES.
Yhdistys kartoittaa mahdollisuuksia palvelutoiminnalle, jossa koulukonserttikiertueella jo olevat
esiintyjät voisivat konsertoida kiertueen aikana
esimerkiksi vanhainkodeissa tai pitää työpajoja koulujen lisäksi päiväkodeissa, musiikkiopistoissa sekä
iltapäiväkerhotoiminnan yhteydessä.
Myös henkilökunnan valmennusta edellämainituissa paikoissa ja muissa työpaikoissa on suunnitteilla. Konserttikeskuksen esiintyjät ovat vuosien
varrella pitäneet jonkin verran työpajoja, lähinnä
kouluissa, ja täydennyskoulutusluentoja koulujen ja
päiväkotien henkilökunnalle.
Palvelutoimintamallin myötä kiertueilla olevien
muusikoiden ammattitaitoa ja panosta voitaisiin
käyttää laajemmin. Palvelutoimintamallin käyttöönotolla voidaan myös pidentää kiertueella olevan
esiintyjän työpäivän kestoa kokopäiväiseksi – usein
konsertit keskittyvät voimakkaasti aamupäiväaikoihin. Samalla voitaisiin kohdentaa palveluita
uusille kohderyhmille sekä kehittää alan palveluita
kokonaisvaltaisemmin.
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pääkohderyhmänä jäsenistö

Palvelutuotannon erilaisia toimijoita

pääkohderyhmänä asiakkaat

Vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys
•• jäsenistön yhdessä tuottamaa toimintaa
•• rahoittaa toiminnan jäsenmaksuilla ja avustuksilla

Palvelutuotantoon suuntautunut yhdistys
•• yhdistyksen perustarkoituksena on palvelujen
tuottaminen vastikkeellisesti
•• palvelutuotanto perustuu pääasiassa ammattilaisten
panokseen ja erityisosaamiseen

Jäsen- ja palveluorientoitunut yhdistys
•• perustoiminnan rinnalla on erilaajuista palvelutoimintaa
tuomassa lisäresurssia
•• yhdistyksessä on työntekijöitä palvelutuotannossa

Yritys
•• tavoitteena on kannattava liiketoiminta
•• yhteiskunnallisessa yrityksessä liiketoiminnan tuotto
ohjataan yhteiskunnallisen tavoitteen toteuttamiseen

Palvelutuotannon tapoja
Yhdistyksillä on erilaisia palvelutuotantotapoja,
mikä tulee esiin oheisen kuvion jäsennyksessä. Suuressa osassa yhdistyksiä pääasiallinen
toiminta on jäsenlähtöistä, ja palvelutoiminta
ja sen mukanaan tuomat kohderyhmät on niille
uutta. On kuitenkin olemassa myös yhdistyksiä,
jotka on perustettu lähtökohtaisesti tuottamaan
palveluita esimerkiksi kunnan tarpeisiin. Näillä
yhdistyksillä pääkohderyhmänä ovat asiakkaat,
eikä jäsenistö ole samalla lailla oleellinen tekijä
toiminnassa kuin perinteisissä yhdistyksissä.
Ei ole yksiselitteisesti yhtä hyvää tai huonoa
muotoa palveluiden tuottamiselle. Tärkeintä on
tiedostaa eri toimintamuotojen ominaispiirteet,

1. Palvelutoiminnan ABC

toimintaympäristön vaatimukset sekä eri valinnat, joita kuhunkin muotoon liittyy. Merkitystä
on myös palveluiden paikallisuudella. Paikallinen
palvelutuotanto tukee paikallisyhteisöä tuottamalla aktiivista toimintaa, osallistumismahdollisuuksia, mahdollisia työpaikkoja sekä elinvoimaa
koko yhteisöön. Luonnollisesti näitä päämääriä
voivat edistää niin yhdistykset kuin yritykset.
Vapaaehtoisvoimin toimivat yhdistykset kattavat toimintansa kuluja tyypillisesti jäsenmaksuilla ja avustuksilla. Jäsenlähtöisessä toiminnassa ei
ole asiakkaita, on vain jäseniä ja muita säännöissä
mainittuja kohdejoukkoja, jotka yhdessä järjestävät toiminnan. Toisaalta vapaaehtoisvoimin toimivat yhdistykset voivat tuottaa myös rajallisesti
palveluita, jotka usein tehdään talkoilla.
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CASE: Vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys:
Pyhäselän Avantouimarit ry
Pyhäselän Avantouimarit ry on vuonna 1998 perustettu yhdistys, jolla on noin 200 jäsentä Joensuun
alueella. Yhdistyksen toiminta keskittyy Pyhäselän
rannalla sijaitsevaan saunarakennukseen, jossa
yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus uida ja saunoa
ympäri vuoden.
Toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin, ja
kulut katetaan jäsenmaksuilla. Polttopuiden teko
on suurin yksittäinen talkootyö. Yhdistys on saanut
alkuvaiheissaan avustuksia kunnalta, mutta Pyhäselän liityttyä Joensuuhun avustusten myöntökriteerit
ovat tiukentuneet eikä avustuksia ole enää saatu.
Yhdistys sai Leader-rahoitusta vuosina 2011-2012
muun muassa uuden, turvallisemman kulkusillan
rakentamiseen.
Yhdistys tekee aktiivista jäsenhankintaa, sekä
yhteistyötä muun muassa yliopiston kanssa vaihtooppilaiden ja muiden opiskelijoiden edullisemman
lukukausimaksun mahdollistamiseksi. Seura on alustavasti suunnitellut pienimuotoisia palveluita yrityksille, joiden kautta saataisiin lisää jäseniä. Erityisesti
jäseniksi pyritään saamaan työikäisiä ja perheitä,
sillä avantouinnilla on paljon hyvinvointia edistäviä
vaikutuksia, kuten stressinsiedon ja vastustuskyvyn
paraneminen.
Sekä jäsenistöön että palveluihin orientoituneilla yhdistyksillä on tyypillisesti vakiintunut
perustoiminta sekä erilaajuista palvelutoimintaa
esimerkiksi kunnan tai yritysten kanssa yhteistyössä. Palvelutoiminta ponnistaa yhdistyksen
erityisosaamisesta ja arvoperustasta. Syinä lähteä
mukaan palvelutoimintaan voivat olla varainhankinnan lisäksi jäsenmäärän ja tunnettuuden kasvu, sekä yhdistyksen parantunut imago yhteisön
silmissä. Näillä yhdistyksillä on vahva osaaminen
omalta alaltaan, joten toiminnan laajentaminen
esimerkiksi kunnan tarpeista lähtevään vähän
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liikkuvien lasten ja seniorien liikuttamiseen tai
koululaisten taidekasvatukseen voi olla helposti
toteutettavissa hyvinvointipalveluna.

Perus- ja palvelutoiminnan rinnakkaiselossa
voi syntyä jännitteitä esimerkiksi seuraavissa
kysymyksissä:
•• Missä fokus? Perustoiminta vai palvelutoiminta

•• Ammattilaisten työpanos: Perustoimintaan vai
palvelutoimintaan

•• Mikä ohjaa? Yhdistyksen sisäinen halu vai
ulkopuolelta tuleva paine/raha

•• Millaisia kumppanuuksia?
Avustus / yhteistyösopimus / ostopalvelu

•• Verotus: Tulovero / Arvonlisävero
•• Osaamisen eriytyminen: Valuuko uusi palvelutoiminnan osaaminen perustoimintaan?

CASE: Jäsen- ja palveluorientoitunut yhdistys: HJK
Helsingin Jalkapalloklubi HJK on jalkapalloseura,
jonka laaja toiminta on jaettu ”klubiperheen” eri
organisaatioiden (2 osakeyhtiötä ja viisi yhdistystä)
alle. Vuonna 1907 perustettu HJK ry on klubiperheen
ydin.
Seuralla on laajaa perustoimintaa jalkapallon
ympärillä, keskittyen erityisesti tarjoamaan lapsille ja
nuorille mahdollisuuden pelata ja harrastaa jalkapalloa sekä edetä huipulle asti.
Noin kymmenen vuotta sitten HJK päätti lähteä
kehittämään palvelutuotantoaan aktiivisesti.
Päätös perustui haluun olla vaikuttavampi toimija yhteisössään ja saada samalla lisää resurssia
ydintoimintaansa. Tavoitteeksi määriteltiin liikuttaa
kaikkia 3-vuotiaista ikäihmisiin. Puitteet tälle olivat
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olemassa, seuralta löytyi valmis koneisto jolla tuottaa muutakin kuin jalkapallotoimintaa. Osaaminen
fysiikka- ja ravintoasioissa sekä liikunnan sosiaalisen
ulottuvuuden merkityksen tiedostaminen mahdollistivat hyvinvointipalveluiden tuottamisen, jotka
koskettavat ihmistä kokonaisvaltaisesti.
Nykyisin HJK:n tai sen tytäryhtiöiden kautta voi
hankkia kuntotestausta, saada ravintotietoutta
tai kokeilla erilaisia lajeja. Yritykset voivat hankkia
työhyvinvointipalveluita. Joka arkipäivä HJK hakee
400 lasta kouluista seuran järjestämään iltapäiväkerhoon. Monissa toiminnoissa on kuljettu kauas
itse jalkapallosta.
Seuran palkkalistoilla on kymmeniä ammattivalmentajia ja –ohjaajia. He toimivat useimmiten sekä
palvelu- että perustoiminnan puolella.
Vaikka HJK ry:n toiminnassa kyse on perustaltaan
vapaasta kansalaistoiminnasta, ammattimaisesti
toimiva seura kykenee ottamaan laajempaa vastuuta yhteisön liikuttamisesta ja on näin merkittävämpi
toimija alueellaan. Hyvinvointipalvelutoiminta on
mahdollistanut HJK:lle uusien lajiryhmien perustamisen koko elämänkulun varrelle erityisryhmät
huomioiden. Jalkapallo on edelleen kaiken ytimessä
ja muu toiminta tukee sen edistämistä.
Jäsenorientoituneiden yhdistysten lisäksi on
olemassa puhtaasti palvelutuotantoon suuntautuneita yhdistyksiä, joilla ei ole perinteisten
yhdistysten lailla varsinaista jäsentoimintaa tai
jäsenten määrä ja painoarvo ovat vähäiset. Näille
yhdistyksille kysymys jäsenistöstä tuntuu hankalalta, koska heillä jäsenistö ei ole toiminnassa
tärkeä mittari. Toiminta suunnitellaan asiakkaiden tarpeisiin vastaavaksi. Tässä mielessä yhdistykset toimivat kuten yritykset, mutta toiminnan
aatteellisuudesta tai kohderyhmistä johtuen
järjestäytymismuodoksi on valittu yhdistys.
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CASE: Palvelutuotantoon suuntautunut yhdistys:
WAU ry
Valtakunnallisen hyvinvointijärjestö WAU ry:n
toiminnan tavoitteena on edistää lasten ja nuorten
fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä sosiaalista
hyvinvointia järjestämällä liikunnallista harrastustoimintaa. Päävälineenä tavoitteen toteutumiseen
ovat osallistujilleen maksuttomat WAU! -kerhot,
joilla pyritään tavoittamaan niitä lapsia, joilla ei ole
harrastuksia, jotka eivät liiku riittävästi tai joilla on
sosiaalisia haasteita.
WAU ry toimii monilta osin hyvin yritysmäisesti. Se levittää toimintaansa sitkeästi ja ketterästi
uusille paikkakunnille sekä kehittää aktiivisesti
palvelutarjontaansa yrityksille ja yksityisille tahoille.
Kuitenkin, yhdistyksellä on selkeät perustelut
organisoitumismuodon valinnalle: Toiminnan vahva
aatteellisuus ja yhteiskunnallisuus sekä toimintaympäristö. WAU ry:n tärkein kumppani päätuotteensa,
maksuttomien liikuntakerhojen, järjestämisessä
ovat koulut. Varsinkaan toimintaa aloittaessaan
WAU ry ei välttämättä olisi yritysmuotoisena pystynyt saamaan yhtä positiivista vastakaikua koulun
rehtoreilta lähteä mukaan kehitteillä olevaan toimintaan, kuin mitä yhdistyksenä toimiessaan.
Aatteellisuus ja yhteiskunnan palveleminen
nousevat esiin monessa kohden WAU ry:n toimintaa.
Se tekee aktiivista vaikuttamistyötä perustavoitteidensa saavuttamiseksi kampanjoiden ja tietoiskujen
muodossa. Se kannustaa lapsia ja nuoria muiden
urheiluseurojen jäseniksi ja tarjoaa seuroille mahdollisuuksia lajiesittelyyn ja markkinointiin. WAU ry ei
levittäydy sinne, missä toimintaa jo on, vaan sinne,
missä tarvetta on.
Päätuotettaan viedessä uusille kunnille, WAU ry
hoitaa kaiken organisoinnin - kunnan vastuulle jää
hakea Opetushallituksen kerhotoiminnan avustusta
sekä avustuksen omarahoitusosuuden muodossa
kustantaa palvelusta 25%. Tavoitteena on tehdä
päätöksestä kunnalle mahdollisimman helppo.
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Vinkki: Luvussa 4.3
lisää yhteiskunnallisesta
yrittäjyydestä
Lisää caseja
organisoitumis
muodoista: Caset 11, 16, 45,
54 ja 76.

Yhdistysten lisäksi palveluita tuottavat luonnollisesti myös yritykset. Niiden tavoitteena on
kannattava liiketoiminta, ja erilaisia yritysmuotoja on monia. Yhdistysmuotoisesti tuotettuun
palvelutoimintaan verrattuna merkittävää on se,
mihin yrityksen tuotto ohjataan. Yhteiskunnallisessa yrityksessä liiketoiminnan tuotto ohjataan
yhteiskunnallisen tavoitteen toteuttamiseen.
Yhteiskunnallisten yritysten perusmääritelmään
kuuluvat myös yhdistysomisteiset yritykset,
joissa ry ja yritys elävät rinnakkain. Yrityksen
tuottama voitto tuloutetaan yhdistyksen toiminnan kehittämiseen.

CASE: Yritys: Woltti / Zytyke Oy
Woltti on yksityinen sirkustalo Helsingin Lauttasaaressa, joka tarjoaa palveluita yrityksille ja organisaatioille sekä yksityisille henkilöille. Palveluihin
kuuluvat muun muassa virkistyspäivät ja muut
tapahtumat yrityksille, sirkuspolttarit ja –synttärit
yksityisille tahoille sekä sirkuskoulu niin lapsille kuin
aikuisillekin.
Alun perin Woltin toiminta käynnistyi kolmen
kulttuurialan toimijan perustamana taideyhdistyksenä vuonna 2002. Toiminta oli vakiintunutta,
mutta vailla suuntaa se ei lähtenyt lentoon, sillä
kaikki olivat myös kiinni omissa taideprojekteissaan.
Perustajajäsen Juha Ekorre oli päässyt yhdistyksen
toiminnanjohtajana kiinni arjen toiminnan pyörittä-

miseen, ja osana yrityshautomoa hän oivalsi, että
halusi kehittää Woltille suuntaa yrityksenä.
Vuoden 2009 alussa toiminta siirtyi Zytyke Oy:n
alle, jonka rekisteröity tavaramerkki Woltti nykyään
on. Osakeyhtiöllä on kokopäiväinen toimitusjohtaja
ja 5–10 vakituista freelanceria tuntiopettajina ja
kouluttajina yrityspalveluissa. Toiminta on kasvanut
moninkertaiseksi yhdistyksen ajoista.
Woltin toiminta osakeyhtiönä on kehittynyt
kauas siitä, mitä toimintaa yhdistys piti sisällään.
Tärkeintä Ekorren mielestä yrittämisessä on sitoutuneisuus. Kun kaikki oma osaaminen ja intohimo on
kohdistettu yrityksen toimintaan, seisoo sataprosenttisesti kaiken sen takana, mitä yritys tekee. Se
tuo samalla vapauden toteuttaa ideoita ja visioita
nopeallakin aikataululla.
Ekorren mielestä organisoitumismuodon
valinnassa tärkeää on ottaa huomioon toimiala.
Keskeistä on myös tunnistaa eri toimintamuotojen
rajat. Woltin monista eri toiminnoista ei oikeastaan
yhdenkään olisi nykyisin perusteltua toimia yhdistysmuotoisena. Ekorre ei myöskään näe, että Woltti
toimisi monenkaan kulttuurialan yhdistyksen kanssa
”samalla alalla”. Toiminta-ajatus on niin eri.
Woltin hengestä tulee pitää kiinni. Sirkuksen
henki tulee siitä, että sirkus on määrittelemätön;
sitä ei ole rajattu tiettyyn asiaan. Tulevaisuuden
visiona on kehittää sirkukselle uusia, yllättäviä
tulokulmia osaksi työpäivää ja erottautua rohkeilla
tapahtumilla kilpailijoista.

CASE: Yhteiskunnallinen yritys: Korjaamo Group Oy
Korjaamo Group Oy on ensimmäinen Yhteiskunnallinen Yritys -merkin saanut kulttuurialan yritys.
Yrityksen toimintoja ovat Kulttuuritehdas Korjaamo,
Jääpuisto, Lumipark ja Image Match sponsorointimarkkinointi. Korjaamo Groupin toimintamalli yhdistää julkisen sektorin ja yksityisen sektorin resursseja,
osaamispääomaa ja palvelutarpeita. Toiminnassa
yksityisen sektorin liiketoiminnallinen riskinotto
yhdistetään kaupunkikulttuurin sekä harrasteliikunnan palveluiden tarjoamiseen, joissa usein myös
kaupunki on yhteistyökumppanina.
Kulttuuritehdas Korjaamo sijaitsee Helsingin
Töölössä vanhoilla raitiovaunuhalleilla. Kulttuuritehdas suunnittelee ja tuottaa vuosittain yli 500
kulttuuritapahtumaa Korjaamolle ja Jääpuistoon.
Julkisen tuen osuus Kulttuuritehtaan toiminnasta
on paljon pienempi kuin tyypillisesti kulttuurialan
toimijoilla, alle 10 prosenttia budjetista. Korjaamon
liiketoiminnasta saadut tuotot käytetään kulttuurisisältöjen tuottamiseen.
Yhtiö koordinoi konsultoi sponsorointia sekä
tuottaa sisältömarkkinoinnin palveluita. Se toteuttaa yhdessä Helsingin kaupungin kanssa muun
muassa rautatientorilla talvisin toimivaa Jääpuistoa
sekä Kivikossa toimivaa lumilautailun teemapuistoa.
Helsingin kaupunginhallitus on hyväksynyt yhtiön
ehdotuksen ”Helsinki Allas” -kaupunkikylpylän
perustamisesta Katajanokalle.

1.2 Palvelutoiminnan
ominaispiirteitä
Siirryttäessä kohti palvelutuotantoa tulee
toiminnan suunnitteluun mukaan koko joukko
monille yhdistystoimijoille uusia asioita. Hyvin
organisoidun palvelutuotannon edellytyksenä on
järjestelmällinen ja pitkäjänteinen ote yhdistyksen koko toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Yhdistyksen jäsenistön ulkopuolisten
asiakkaiden kanssa toimiminen vaatii hieman
toisenlaista ennakointia ja ymmärrystä erilaisista
palvelutarpeista kuin perustoiminnan ylläpito.
Ydinosaamisen rinnalle tarvitaan myös liiketoimintaosaamista. Palvelun ideointi, konkretisointi
asiakkaille ymmärrettäväksi ja laadukas palvelutuotanto hyötyvät suunnitelmallisuudesta ja
pysyvästä resursoinnista – usein palvelutoimintaa tehdäänkin palkatun henkilöstön avulla.
Palveluiden tuotannossa kumppanuudet tiivistyvät ja niistä sovitaan erityyppisten kirjallisten sopimusten avulla. Palvelutoiminta onnistuu
parhaiten kun tuotantoprosessit on mietitty ja
koko yhdistyksen hallinto- ja ohjaustavat tukevat
myös palvelutoimintaa.
Seuraavissa osioissa pureudutaan joihinkin palvelutoiminnan keskeisiin näkökulmiin.
Työkirjan avulla yhdistys voi työstää käytännössä lähtökohtiaan ja edellytyksiään palveluiden
tuotantoon.

Vinkki: Yhdistyksen tahtotila
palvelutuotannon suhteen
ja palvelutoiminnan hyödyt
yhdistykselle kannattaa mää
ritellä ja kartoittaa tarkasti.
Työkirjan työkalut nro 1 ja 2
auttavat tässä.

Verotus
Handbookin keskeisiä käsitteitä ovat perustoiminta ja palvelutoiminta, jotka jäsentävät
yhdistykselle itselleen sen toimintaa. Verotuksen kannalta ei ole olennaista millä nimellä
toimintaa kutsutaan, vaan tarkastelu tehdään
voimassa olevien verolakien nojalla. Tarkastelu
tehdään aina kokonaisuutena, joten yleispätevää
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ohjetta siitä, millainen toiminta on verollista, on
mahdotonta antaa. Voidaan ainoastaan kuvata
ne raamit, joiden puitteissa päätöksiä toiminnan
verollisuudesta tehdään. On hyvä muistaa, että
suomenkielisten yhdistysten ja säätiöiden veroasiat on keskitetty Kaakkois-Suomen verotoimistoon, ja sieltä saa sekä yleistä (ilmaista) neuvontaa
että sitovia (maksullisia) päätöksiä yhdistysten
ja säätiöiden verokysymyksiin. Ruotsinkielisten
yhdistysten ja säätiöiden veroasiat on keskitetty
Lounais-Suomen yritysverotoimistoon.

Yhdistyksen yleishyödyllisyys
Jotta yhteisöllä ylipäätään voisi olla verottomia
tuloja, on sen oltava yleishyödyllinen. Rekisteröimätön yhdistys ei ole tuloverolain tarkoittama
yhteisö, joten se ei voi olla yleishyödyllinen. Yhdistyksen yleishyödyllisyydestä on tuloverolain
22 § kerrottu seuraavasti:
22 §
Yleishyödyllinen yhteisö
Yhteisö on yleishyödyllinen, jos
1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä;
2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin
henkilöpiireihin;
3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle
taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena
taikka kohtuullista suurempana palkkana tai
muuna hyvityksenä.
Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää
muun muassa maatalouskeskusta, maatalousja maamiesseuraa, työväenyhdistystä, työmarkkinajärjestöä, nuoriso- tai urheiluseuraa, näihin
rinnastettavaa vapaaehtoiseen kansalaistyöhön
perustuvaa harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa
edistävää yhdistystä, puoluerekisteriin merkittyä
puoluetta sekä sen jäsen-, paikallis-, rinnakkais-
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tai apuyhdistystä, niin myös muuta yhteisöä,
jonka varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin
asioihin vaikuttaminen tai sosiaalisen toiminnan harjoittaminen taikka tieteen tai taiteen
tukeminen. Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan
pitää myös yleisissä vaaleissa ehdokkaan
tukemiseksi varattua varallisuuskokonaisuutta.
(24.4.2009/275)
Tuloverolain 22 § kaikkien kolmen ehdon tulee toteutua yhtäaikaisesti, jotta yhteisö on yleishyödyllinen. Vaikka suurin osa yleishyödyllisistä
yhteisöistä on yhdistyksiä tai säätiöitä, voi myös
osakeyhtiö olla luonteeltaan yleishyödyllinen,
mikäli se täyttää edellä mainitut kolme kohtaa.
Ollakseen yleishyödyllinen, yhdistyksen
täytyy muun muassa toimia yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi. Yksinomaista yleishyödyllistä toimintaa ei kuitenkaan suoranaisesti
vaadita, koska tuloverolain 23 § sallii muunkin
kuin yleishyödyllisen toiminnan harjoittamisen.
Tällöin on kuitenkin huomioitava, että muu
toiminta ei muodosta liian suurta osaa yhteisön
toiminnasta. Ratkaisu yhteisön yleishyödyllisyydestä arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja
verovuosittain.
Yksityiseksi hyväksi tai taloudellisten intressien ehdoilla tehty toiminta ei ole yleishyödyllistä.
Yhdistyksen tulee toimia välittömästi yleiseksi
hyväksi tämän statuksen saavuttaakseen.

Yleishyödyllisen yhteisön tulot ja verotus
Yleishyödyllisellä yhteisöllä voi olla kolmenlaisia
tuloja: elinkeinotuloa, kiinteistötuloa ja henkilökohtaisen tulolähteen tuloa. Mikäli yhdistys ei
ole yleishyödyllinen, sen on maksettava kaikesta
tulosta veroa (24,5 % vuonna 2013). Henkilökohtaisen tulolähteen tulot ovat yleishyödylliselle
yhdistykselle tai säätiölle verovapaita tuloja,
elleivät ne liity yhteisön harjoittamaan elinkei-
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notoimintaan. Tällaisina tuloina voidaan pitää
esimerkiksi jäsenmaksutuloja, osinkotuloja,
korkotuloja, osakehuoneistojen vuokratuloja,
lahjoituksia ja avustuksia sekä luovutusvoittoja.
Kiinteistön tuottama tulo on yhdistykselle veronalaista siltä osin kuin kiinteistö on muussa kuin
yleishyödyllisessä käytössä. Elinkeinotoiminnan
tuloista yhdistys on lähtökohtaisesti verovelvollinen, mutta siitä on olemassa poikkeuksia
(tuloverolaki 23 §). Lisäksi verovapaita ovat usein
erilaiset projektit ja hankkeet, joihin on saatu
julkista tukea ja niillä saavutetaan yleistä hyvää.
Myös yhdistysten alle käypään markkinahintaan
harjoittama- tai vahvasti subventoitu toiminta
on usein verovapaata, kun yleishyödyllisyyden
kriteerit täyttyvät riittävän vahvasti.
Tuloverolain 23 § on mainittu toiminnot, joita
ei pidetä yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona, ja siten yhteisö ei ole niistä verovelvollinen.
23 §
Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuus
Edellä 22 §:ssä tarkoitettu yleishyödyllinen
yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta. Lisäksi se on verovelvollinen muuhun
kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen
käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta kunnalle ja seurakunnalle 124
§:n 3 momentissa tarkoitetun tuloveroprosentin
mukaan.
Yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa
harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen vapauttamisesta tuloverosta säädetään erikseen.
Yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona ei
pidetä:
1) yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta
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toiminnasta eikä edellä mainittujen tilaisuuksien
yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja
muusta sellaisesta toiminnasta saatua tuloa;
2) jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa
välittömästi palvelevista julkaisuista saatua
tuloa;
3) adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa
suoritetusta varojenkeräyksestä saatua tuloa;
4) sairaaloissa, vajaamielislaitoksissa,
rangaistus- tai työlaitoksissa, vanhainkodeissa,
invalidihuoltolaitoksissa tai muissa sellaisissa
huoltolaitoksissa ja huoltoloissa hoito-, askartelu- tai opetustarkoituksessa valmistettujen tuotteiden myynnistä tai tällaisessa tarkoituksessa
suoritetuista palveluksista saatua tuloa;
5) bingopelin pitämisestä saatua tuloa.
Kiinteistön tuottamana tulona pidetään
myös metsätalouden pääomatuloa.
Vrt. ArvonlisäveroL 1501/1993 4 §. Ks. myös
L eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista 680/1976 ja A eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista 1230/1994.

Elinkeinotoiminta
Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- ja
ammattitoimintaa. Se on toimintaa, jota joku
harjoittaa toimeentulonsa hankkimiseksi joko
omaan lukuunsa tai jonkin yrityksen muodossa.
Elinkeinotoiminta voi olla liiketoimintaa (laajaa),
johon liittyy enemmän taloudellista riskiä tai
ammattitoimintaa (suppeaa), jossa ei ole niin
paljon taloudellista riskiä vaan henkilökohtainen
työpanos on ratkaiseva. Yhdistyksen kannattaa
silmäillä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä
harkitessaan toimintoja, joihin se ryhtyy. Toimintaa arvioidaan kokonaisuutena, eikä mikään
yksittäinen piirre aiheuta tai ole aiheuttamatta
toiminnan katsomista elinkeinotoiminnaksi.
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Elinkeinotoiminnan yleiset tunnusmerkit:
•• toiminnan kohdistuminen tavanomaisiin
kauppatavaroihin tai suoritteisiin

•• toimiminen kilpailuolosuhteissa / kilpailutukset

•• veroa maksetaan nettotuotosta (tuotot-kulut)
•• tuotot ja kulut on kohdistettava sille toiminnalle, jolle ne kuuluvat

•• verosuunnittelun kannalta on muistettava

•• yrittäjäriski
•• ansiotarkoitus / voiton tavoittelu
•• toiminnan laajuus / suuri liikevaihto
•• toiminnan jatkuvuus / säännöllinen toistuvuus

kohdistaa myös yleiskulut elinkeinotoimintaan

•• yksittäisen kuluerän kohdistuessa sekä verottomaan että verolliseen toimintaan, on kulut
jaettava sen mukaisesti

•• verokanta 24,5 % (2013)

•• käyvän markkinahinnan käyttäminen
•• toiminnan kohdistuminen laajaan tai laajahkoon asiakaskuntaan

•• arvonlisäverovelvollisuus elinkeinotoiminnasta, jos liikevaihto yli 8500 €

•• mikäli yhteisöllä ei muutoin ole veroilmoi-

•• sitoutuneen pääoman suuri määrä
•• itsenäinen toiminta
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Elinkeinotoimintana pitämisen seuraukset:

tuksen jättövelvollisuutta, niin veronalaisen
toiminnan käynnistyttyä ilmoitus on jätettävä

•• vieraan pääoman käyttö

Veronhuojennus

Vaikka toiminta muutoin olisi katsottava
elinkeinotoiminnaksi, verovapautta puoltavana seikkana on yhdistysten kohdalla katsottu
korkeimman hallinto-oikeuden käytännössä sekä
verohallinnon ohjeistuksessa yhdistyksen yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamista. Tässä ei
arvioida sitä, onko toiminta sääntöjen mukaista,
vaan nimenomaan yleishyödyllisenä pidettävän
tarkoituksen toteuttamista. Sen sijaan verovelvollisuutta puoltavana seikkana on painoarvoaan
jatkuvasti nostanut kilpailu- ja veroneutraliteetti.

Jos yleishyödyllinen yhteisö harjoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa, sille voidaan
myöntää vapautus tuloverosta, vaikka tulo
muutoin olisi veronalaista. Vapautus koskee sitä
tulolähdettä, josta huojennusta on haettu. Käytännössä siis elinkeinotuloa tai kiinteistötuloa,
koska henkilökohtaisen tulolähteen tulo on jo
muutoinkin verotonta yleishyödyllisille yhteisöille. Veronhuojennuksen saaminen edellyttää kirjallista hakemusta ja se on maksullinen. Hinta on
350–600 euroa riippuen päätöksen tekemiseen
tarvittavan selvitystyön laajuudesta. Huojennus
voidaan myöntää vain tuloverosta, eikä se koske
esimerkiksi arvonlisä- tai kiinteistöveroa.
Päätös veronhuojennuksesta tehdään aina rajatuille vuosille. Seuraavien ehtojen tulee täyttyä,
jotta huojennusta voidaan myöntää:
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•• huojennuksesta ei saa aiheutua vähäistä
suurempaa haittaa vastaavaa toimintaa harjoittaville

•• toiminnan tuloja ja varoja tulee käyttää riittävässä määrin yhteiskunnan kannalta tärkeään
yleishyödylliseen tarkoitukseen

•• toiminnan tulee olla valtakunnan kattavaa
tai muutoin laajaa, tai huojennusta hakevan
yhdistyksen on kuuluttava valtakunnalliseen
järjestörakenteeseen

Yhdistyksen arvonlisäverovelvollisuus
Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki, jotka harjoittavat liiketoiminnan muodossa tavaroiden
tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai niihin
rinnastettavaa toimintaa. Vero on tarkoitettu kuluttajan maksettavaksi, ja tämän vuoksi myyjällä
on oikeus vähentää arvonlisävero, joka sisältyy
sellaisen tavaran tai palvelun hintaan, jonka
hän on ostanut liiketoimintaansa varten toiselta
arvonlisäverovelvolliselta.
Yleishyödyllinen yhteisö tai säätiö ei ole
arvonlisäverovelvollinen sellaisen toiminnan
osalta, joka liittyy sen yleishyödylliseen tarkoitukseen. Tällöin yhdistys tai säätiö on niin
sanotusti kuluttajan asemassa, eikä voi vähentää
ostoihinsa sisältyvää arvonlisäveroa. Yleishyödyllisyyttä arvioidaan tuloverolain pohjalta (ks.
arvonlisäverolaki 4 §).
Yleishyödylliset yhteisöt
4 § (29.12.2009/1780)
Tuloverolaissa (1535/1992) tarkoitettu
yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen
vain, jos sen harjoittamasta toiminnasta saatua
tuloa pidetään mainitun lain mukaan yhteisön
veronalaisena elinkeinotulona. Yleishyödyllinen
yhteisö on kuitenkin verovelvollinen ravintola-
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tai ateriapalvelun ottamisesta omaan käyttöön
25 a §:ssä säädetyin edellytyksin ja kiinteistöhallintapalvelun ottamisesta omaan käyttöön 32
§:ssä säädetyin edellytyksin.
Yleishyödyllinen yhteisö on siis tuloverolain
mukaisen elinkeinotoiminnan osalta arvonlisäverovelvollinen ja laki edellyttää omaehtoista
ilmoittautumista arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen verollisen toiminnan aloittamista.
Mikäli elinkeinotoiminnan liikevaihto jää alle 8
500 euron tilikauden (12 kk) aikana, ilmoittautumista ei kuitenkaan tarvitse tehdä. Halutessaan
rekisteriin voi kuitenkin silloinkin hakeutua, jos
toiminta tapahtuu liiketoiminnan muodossa.
Tällöin yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen kaikesta liiketoiminnan muodossa harjoitetusta toiminnastaan, ellei toimintaa ole erikseen
säädetty verottomaksi.

Arvonlisäverotuksen alarajahuojennus
Arvonlisäverovelvollinen voi saada huojennusta
maksettavasta arvonlisäverosta, jos tilikauden
(12 kk) veroton liikevaihto on alle 22 500 euroa.
Arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa ollenkaan,
mikäli tilikauden liikevaihto on enintään 8 500
euroa. Jos alaraja ylittyy, tai yhdistys on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi, yhdistyksen on
suoritettava veroa kaikesta tilikauden myynnistä.
Liikevaihdon ollessa 8 500 euroa, verovelvollinen saa huojennuksena koko tilikaudelta tilittämänsä veron. Jos liikevaihto on enemmän kuin 8
500 euroa, mutta alle 22 500 euroa, maksettavaa
arvonlisäveroa huojennetaan osittain. Netistä
löytyvien laskureiden avulla voi laskea alarajahuojennuksen määrän eri tapauksissa.
Arvonlisävero maksetaan ja kausiveroilmoitukset annetaan tilikauden aikana normaalisti.
Verovelvollinen laskee itse huojennukseen
oikeuttavan määrän ja ilmoittaa tiedot tilikauden
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viimeisen kuukauden (ilmoitusväli kuukausi)
tai kalenterivuoden viimeisen kohdekauden
(ilmoitusväli: neljännesvuosi tai kalenterivuosi)
kausiveroilmoituksella.

Elinkeinotoiminnan harjoittaminen
erillisessä yhtiössä
Yleispätevää ohjetta siihen, kannattaako yhdistyksen yhtiöittää elinkeinotoimintansa, vai pitää
se yhdistyksen sisällä eriytettynä kirjanpidossa, ei
voida antaa. Pakottavia verosäännöksiä yhtiöittämisen osalta ei ole, ja elinkeinotoimintaa voidaan
harjoittaa ensin yhdistyksenä ja yhtiöittää
toiminta haluttaessa myöhemmin. Kuitenkin, jos
elinkeinotoiminta on hyvin laajaa, yhtiöittäminen
auttaa yleishyödyllisyysstatuksen säilyttämistä
yhdistyksessä. Kirjanpidon erillisyys, verotuksen
selkeys sekä kulujen ja tuottojen kohdistaminen
on helpompaa erillisessä yhtiössä. Yhtiön jakama
osinko on lähtökohtaisesti verovapaata omistajayhdistykselle, mutta suorituksiin yhdistyksen ja
yhtiön välillä on kuitenkin kiinnitettävä huomiota. Esimerkiksi vuokrissa ja palvelumyynnissä on
käytettävä käypää hintaa.
Yhdistys voi siirtää jonkin toimintakokonaisuuden perustamaansa yhtiöön, jolloin
vastaanottava yhtiö on vapautettu varainsiirtoverosta. Tätä kutsutaan liiketoimintasiirroksi. On
huomioitava, että tällöin ei voida siirtää vain osia
jostakin kokonaisuudesta, vaan kaikki tiettyyn
toimintoon liittyvät osat. Myös yleishyödyllinen
toiminta voidaan yhtiöittää, mutta sen etuja ja
haittoja tulee pohtia. Tällainen tilanne voi tulla
eteen esimerkiksi silloin kun yhdistys haluaa eri
toimintojensa selkeyttämisen kannalta yhtiöittää
koko palvelutoimintansa. Osa palvelutoiminnasta
voi olla aiemmin katsottu elinkeinotoiminnaksi ja
osa yleishyödylliseksi. Kun kokonaisuus siirretään yhtiöön, toiminta tulee verolliseksi kaikilta
osin.
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Keskeisintä palvelutoimintaa
tekevälle yhdistykselle
Säilyttääkseen toiminnan verottomana, yhdistyksen on syytä tehdä sääntöjensä mukaista
toimintaa, joka toteuttaa sen yleishyödyllistä
tarkoitusta. Sen ei tule kilpailla avoimilla markkinoilla palkatun työvoiman turvin, eikä hinnoitella palveluitaan käypään markkinahintaan. Yli- ja
alihinnoittelu on verovapauden kannalta suotavaa. Esimerkiksi ylihintaisen tuotteen myyminen
vertautuu usein lahjoitukseen, eikä se näin ollen
vaaranna kilpailuneutraliteettia. Alihintaisessa
palvelussa on usein mukana julkista tukea tai
muuta subventiota, mikä niin ikään puoltaa
verovapautta.
Mikäli yhdistyksen tarjoama palvelu on
selvästi tuotteistettu ja sitä myydään rajoittamattomalle joukolle käypään markkinahintaan,
on kyseessä elinkeinotoiminta, josta yhteisö on
verovelvollinen. Yhdistyksen on syytä harkita eri
toimintojen, esimerkiksi perus- ja palvelutoiminnan, erottelua kirjanpidossa. Muussa tapauksessa
koko toiminta menee verolliseksi, kun jokin
toiminto on ensin katsottu verotettavaksi.
Hankintalain soveltaminen ei automaattisesti
tarkoita verovelvollisuutta. Kunnat tekevät nykyään runsaasti ostopalvelusopimuksia yhdistysten
kanssa. Verovelvollisuutta arvioitaessa tulee jälleen kyseeseen mahdollinen kilpailutilanne, ja se,
onko kyse palvelun myynnistä kunnalle elinkeinotoiminnan ehdoin. Yleensä aidosti avustusten
perusteella harjoitettua toimintaa ei ole pidetty
elinkeinotoimintana.
Tiettyyn toimintaan saatu olennainen julkinen tuki tekee toiminnasta useimmiten muuta
kuin elinkeinotoimintaa. Tästä on erotettava
sellaiset elinkeinopoliittiset tuet, jotka on varta
vasten saatu elinkeinotoimintaa varten. On myös
muistettava, että kun julkinen toimija ostaa yhdistykseltä palveluita lakisääteiseen tehtäväänsä
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liittyen, kyseessä ei ole julkisesti tuettu toiminta.
Julkisen toimijan lakisääteinen velvoite ei siis tee
toiminnasta alihankkijan lakisääteistä toimintaa,
vaan tällainen toiminta on usein yhdistyksen
elinkeinotoimintaa.
Palvelutoimintaa tekevä yhdistys tarjoaa usein
palvelua yhdistyksestä ulospäin avoimelle asiakaskunnalle. Tällöin jo yksi elinkeinotoiminnan
tunnusmerkeistä täyttyy. Tämä ei automaattisesti
tarkoita sitä, että toiminta on verollista, vaan
tarkastelu suoritetaan aina kokonaisarviointina.
Jos palvelua vielä tarjotaan kilpailuolosuhteissa
ilman julkista tukea käypään markkinahintaan,
niin lienee astuttu elinkeinotoiminnan puolelle.
Oli toiminta sitten verollista tai ei, on tärkeää,
että yhdistys tunnistaa erilaiset toimintonsa ja
organisoi toimintansa siten, että verotuksellinen
näkökulma on huomioitu.

Suositukset
•• Erottele perustoiminta ja palvelutoiminta
kirjanpidossa

•• Erottele elinkeinotoiminta muusta toiminnasta tai harkitse elinkeinotoiminnan yhtiöittämistä

•• Tarkastele toimintojasi ja hakeudu tarvittaessa arvonlisäverovelvolliseksi

Lähteet ja lisätietoa:
Lauri Savander (Johtava veroasiantuntija, SavoKarjalan yritysverotoimisto) (13.12.2012 Jyväskylä
luento yhdistysten palvelutoiminnan verotuksesta)
Verohallinnon ohjeet www.vero.fi/fi-FI/
Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Yhdistys_ja_saatio
Tuloverolaki www.finlex.fi/fi/laki/
ajantasa/1992/19921535
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Arvonlisäverolaki www.finlex.fi/fi/laki/
ajantasa/1993/19931501
Kolmannen sektorin hyvinvointipalveluiden tuottamisen juridiset ja verotukselliset kysymykset:
www.kolmaslahde.fi/tietoa/selvitykset
Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus (Valtiovarainministeriön julkaisuja 31/2009). www.vm.fi/vm/
fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/
075_verotus/20090831Yleish/name.jsp
Pylkkänen, Paula (2009) YHTÄLÖ. Yhdistyksen
talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän
julkaisu. Viimeisin päivitetty versio 12.12.2012.
www.maaseutupolitiikka.fi/teemaryhmat/
kansalaistoiminta
Yhtiöittämisestä: Hokkanen, Joni & Kettunen, Aija
& Piirainen, Keijo (2005). Järjestöjen toiminnan
yhtiöittäminen. Syitä ja seurauksia. Sosiaalitalouden tutkimuskeskus. www.sosvoima.diak.fi/
files/sosvoima/kuvat/Jrjestselvitys18.10.2005.
pdf

Juridiikka
Palveluiden tuottamisen myötä yhdistyksen
eteen tulee uusia juridisia haasteita, joita on syytä
tuntea ainakin perustasolla. Yhdistysten perustoimintaa säätelee yhdistyslaki, joka mahdollistaa
myös muunkin kuin yleishyödyllisen toiminnan,
eli vastikkeellinen palvelun tuottaminen eri
muodoissaan on myös mahdollista yhdistyslain
puitteissa.
Eräs keskeisin näkökulma liittyy yhdistyksen
sääntöihin, joiden tulee yksiselitteisesti mahdollistaa palveluiden tuottaminen suunnitellussa
muodossa, niin sisällön kuin kohderyhmän osalta, jottei ikäviä yllätyksiä tule yhdistysrekisterin
tai verottajan suunnalta.
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Vinkki: Lue lisää sopimuksis
ta kuntien kanssa luvusta 2.1.

Vinkki: Katso tietoa eri orga
nisoitumismuodoista luvun
1 johdannon ”Yhdistysten
erityispiirteet” -taulukosta.
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Keskeisin juridinen yksittäinen haaste on
palveluiden kohdalla sopimusten tekeminen
palvelusta. Perustoiminnan luottamuspohjaisesta
sopimisesta poiketen, liikutaan nyt juridisten
ja taloudellisten sanktioiden maailmassa. Tässä
mielessä sopimukset ovat myös oman selustan
suojaamista ja näin osa pitkäjänteisen toiminnan
varmistamista ja riskienhallintaa. Sopimukset
luovat yhteiset pelisäännöt.
Sopimuksen nimi ei kerro sen juridisesta
luonteesta tai vastuiden jakautumisesta, joten
yhteistyösopimuksena kulkeva sopimus voi olla
yksiselitteinen ostopalvelusopimus.
Perustoiminnasta poiketen palveluiden tuottamisessa joudutaan tekemiseen” tuotevastuun”
kanssa. Palveluiden kohdalla kysymyksessä on
virhe palvelussa, koska varsinainen tuotevastuu
koskee vain fyysisiä tuotteita. Kuluttajansuojalain mukaan on palvelun sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava ”palvelulupausta” tai sen kuluttajalla on oikeus vaatia
korvausta.
Tätä sivuavat erilaiset muut tuottamiseen
vastuukysymykset, joiden kohdalla tulee olla
erityisen tarkka jos palvelutoimintaan osallistuu
palkattujen rinnalla vapaaehtoisia toimijoita.
Mikäli vapaaehtoisia hyödynnetään palveluiden
tuottamiseen, tulee huomioida myös tiukentuneet käytännöt vastikkeellisen työn tulkinnassa – palveluita ei voi tuottaa talkoilla, eikä
palveluihin kohdistusvasta vapaaehtoistyöstä voi
saada kohdistettua hyötyä. Käytännössä kaikki
varteenotettava palveluiden tuottaminen tapahtuu palkatun työvoiman kautta, eli hallittavaksi
osa-alueeksi nousevat työnantajavelvoitteet ja
työlainsäädäntö. Mikäli käytetään palkkatukia,
on tunnettava myös niihin liittyvä säätely.
Palveluntuottamisen laajentuessa on hyvä
myös tutustua toisten organisoitumismuotojen
juridiikkaan; tarjoaisiko esimerkiksi osuuskun-

ta tai osakeyhtiömuoto toimivammat puitteet,
vaikka selkeämmän vastuunjaon myötä.

Immateriaalioikeudet
Erityisenä juridisena näkökulmana palvelutuotannossa ovat erilaiset immateriaalioikeudet. Kenellä
kaikilla on palveluun liittyvien sisältöjen taloudelliset hyödyntämisoikeudet ja tulisiko niitä hankkia
tai toisaalta oman sisällön osalta rajata?
Immateriaalioikeudet ovat yksinoikeuksia
jotka mahdollistavat tietyn toimintareviirin.
Niistä sovitaan erilaisin sopimuksin ja suojauksin. Palvelutuotannossa useimmin käsiteltäviä
immateriaalioikeuksia ovat tekijänoikeus ja sen
lähioikeudet (teoksen esitys, tallentaminen/siirtäminen laitteelta toiselle, valokuva, tietokanta
(investoinnin suoja) tai luettelo), domain-nimet
ja tavaramerkit sekä toiminimet. Tekijänoikeudet
on huomioitava aina palvelutoimintaan liittyvissä sopimuksissa, joissa kyseessä on tilaajan ja
toimittajan välinen yhteistyö.
Tekijänoikeudet nojaavat tekijän oikeuteen
teokseensa. Tekijänoikeuksilla suojataan ja
edistetään henkistä luomistyötä sen eri muodoissa. Teos on itsenäisen luomistyön omaperäinen
tulos. Se ei ole riippuvainen materiaalista tai taiteellisista kriteereistä. Suojaa on saanut esim. jalkapalloselostus (KKO 1988:52, mainoksen luonnos
KKO 1988:82 ja oppikirjan sanasto (KKO 2005:43).
Tekijänoikeutta ei kuitenkaan saa muoto, esim.
menetelmä, aihe, juoni, tutkimustulos tai resepti,
idea tai tieto sinällään. Myöskään lait, asetukset,
viranomaisten päätökset tai lausumat tai näiden
viralliset käännökset eivät ole teoksia. Teoskynnyksenä voidaan pitää ajatusta ”jos kukaan muu
ei todennäköisesti pystyisi samanlaiseen ilmaisun muotoon kuin mihin tekijä on päätynyt). Kun
verrataan teoksia toisiinsa ja pohditaan onko kyseessä kopio vai uusi teos, tulkinnassa olennaista
on se muistuttaako teos siinä määrin aikaisem-
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paa teosta, että se herättää samuuselämyksen.
Joistakin käyttöoikeuksista, esim. valokuvassa
näkyvästä teoksesta, on tarkempia säännöksiä
laissa – käyttöoikeuksien kannalta merkitystä on
muun muassa sillä onko teos valokuvassa pää-,
vai sivuosassa. Lisäksi käännökseen ja muunnelmaan liittyvät sekä alkuperäisen teoksen että
käännöksen/muunnelman tekijän oikeudet.
Teoksiin liittyy taloudellisia ja moraalisia
oikeuksia ja ne ovat voimassa ns. suoja-ajan
joka vaihtelee teostyypistä riippuen. Taloudelliset oikeudet voivat rajata teoksesta kappaleiden
valmistusta ja sen yleisön saataville saattamista eli näyttämistä, välittämistä, esittämistä ja
levittämistä. Moraaliset oikeudet ovat isyysoikeus
ja respektio-oikeus. Isyysoikeus on oikeus tulla
nimetyksi tekijänä hyvän tavan mukaisesti
ja respektio-oikeus on kielto muuttaa teosta
sopimattomasti tai esittää sitä sopimattomassa
yhteydessä. Lisäksi esim. henkilön kuvan tai
nimen käyttöön liittyy oikeuksia jotka perustuvat
yksityisyyden suojaan (Perustuslaki), oikeuskäytäntöön ja itsesääntelyyn.
Taloudelliset oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä kokonaan tai osittain. Oikeuksien edelleen
luovuttamisesta ja muuttamisesta on aina sovittava erikseen. Oma erityiskysymyksensä liittyy
tilauksesta korvausta vastaan tehtyihin teoksiin
ja työsuhteessa luotuihin teoksiin. Näissä usein
vähintään joitain oikeuksia siirtyy tilaajalle/työnantajalle ilman erillistä sopimusta. Kyseessä voi
myös olla yhteisteoksen luominen, jolloin tekijänoikeus on yhteinen tekijöiden kesken. Tällöin
lähtökohtaisesti myös käyttöluvat myönnetään
yhdessä tai niiden myöntämisestä on tekijöiden
välille tehtävä erillinen sopimus.
Taloudelliset oikeudet luovutetaan yleensä
”viipaleina”. Jaossa merkittäviä ovat asia, aika
ja alue, eli oikeuksia voidaan jakaa erilaisina
kokonaisuuksina, eri käyttöalueille, markkinoille
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tai toimijoille sekä eripituisiksi ajanjaksoiksi.
Luovutus voi olla toki myös yksinoikeuteen perustuva. Moraaliset oikeudet eivät ole siirrettävissä – tosin voidaan antaa lupa hyödyntää teosta
”laajimmalla mahdollisella tavalla”.
Suomessa monet oikeudenhaltijat ovat jäseninä tekijänoikeusasioita hoitavissa järjestöissä.
Tällaisia ovat muun muassa Audiovisuaalisen
kulttuurin edistämiskeskus ry (AVEK), Esittävien
taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry, Valokuvakopiontilupiin erikoistunut Kopiosto ry, Visuaalisen alan
taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry,
Kirjailijoiden ja kääntäjien valtakunnallinen tekijänoikeusjärjestö Sanasto ry, Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry sekä Säveltäjäin
Tekijänoikeustoimisto Teosto ry.

Vinkki: Muista huomioida
tekijänoikeudet hankinta- ja
yhteistyösopimuksissa. Niistä
lisää luvussa 2.1.

Lähteet ja lisätietoa:
Immateriaalioikeuksia käsittelevä teksti soveltaen
IPR-ELY:n ja asianajaja Markus Myhrbergin Tekijänoikeudet liiketoiminnassa – Tekijänoikeus ja sopimukset -valmennukseen Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksessa.
Kolmannen sektorin hyvinvointipalveluiden tuottamisen juridiset ja verotukselliset kysymykset:
www.kolmaslahde.fi/tietoa/selvitykset
Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohje palveluun liittyvästä vastuusta: www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/
kuluttajaneuvonta/kuluttajan-oikeudet/virhe/
palvelu/
Suomessa tekijänoikeusasioista vastaa Opetus- ja
kulttuuriministeriö. www.minedu.fi/OPM/
Tekijaenoikeus
Yleistajuinen esitys yhdistysten juridisista perusteista ja palveluiden tuottamisesta: Ojala, Marjo
(2010) Yleishyödylliset palvelut, valtionavustukset ja kansalaisjärjestöt.
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Palveluiden tuotteistaminen

Vinkki: Muista että termit
sisältävät erilaisia merkityk
siä. Katso lisää kirjan lopusta
löytyvästä sanastosta.

Vinkki: Tuotteistamisen
yhteydessä on hyvä laatia te
hokas myyntipuhe. Työkirjan
työkalu nro 22 auttaa tässä.

Vinkki: Tuotteistamista ja
sisäisten kilpailukeinojen
määrittämistä tukee palve
luprosessien ja palvelupolun
kuvaaminen: Työkirjan
työkalut nro 31 ja 32.
Lisää caseja joissa
tuotteistaminen on
ollut avainasemassa onnistu
misen kannalta: Caset 14, 15,
21, 22, 23, 40, 43, 46, 54.
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Hyvinvointipalvelun tuottamisessa siirrytään
jäsenistön palvelemisesta myös asiakkaiden
palvelemiseen. Asiakkuusajattelu tuo mukanaan
selkeän vaatimuksen palveluiden pitkäjänteiselle
kehittämiselle ja tuotteistamiselle. Kun tunnistetaan asiakkaan tarpeet ja se mistä asiakas on
valmis maksamaan, voidaan ideoida ratkaisu eli
palvelu, joka voidaan tuotteistaa. Tuotteistuksella
idea saadaan myytävään muotoon.
Tuotteistaminen on yhdistyksille monesti
palveluiden mallintamista ja jäsentämistä. Asiakkaille tarjottaville palveluille määritellään niiden
tarkoitus, sisältö, laajuus, laatu, kustannukset,
hinta tai muut ominaisuudet suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Tuotteistuksen ohella
palvelutoiminnassa voi tulla tarve ottaa käyttöön
uutta sanastoa tai erilaiset sanastot kulkevat rinta
rinnan, esimerkiksi palvelun käyttäjät -termi
asiakkaat-termin rinnalla.
Palveluiden luonne on käsin koskettelematon
ja vaihteleva. Palveluita ei voi aistia ennen kuin
ne tuotetaan. Palvelut riippuvat siitä, kuka ne
tuottaa, missä ne tuotetaan ja kenelle. Tämän
vuoksi asiakkaat etsivät hankintapäätöstään
varten (eli epävarmuuden vähentämiseksi)
konkreettisia todisteita palvelun laadusta. Suppeimmillaan asiakas voi arvioida palvelua aluksi
vain myyntiesitteen avulla, laajimmillaan koko
yhdistyksen toiminta kertoo asiakkaalle palvelutoiminnan laadusta. Selkeä tuotteistaminen
vähentää asiakkaan epävarmuutta ja edistää näin
palveluiden myyntiä.
Tuotteistamisessa etsitään palvelulle selkeät
kilpailukeinot. Kilpailukeinot voivat olla ulkoisia
tai sisäisiä. Ulkoiset kilpailukeinot ovat tekijöitä,
jotka vaikuttavat asiakkaan päätöksiin, esimerkiksi sijainti/saavutettavuus, hinta / hintataso,
monipuolisuus (lajitelma, valikoima, saatavuus),

laatu, palvelu, ostamisen helppous tai mielikuva
(asiakkaan mielestä edullinen tai kallis tuolla
hinnalla). Sisäiset kilpailukeinot ovat tekijöitä,
joiden avulla tehdään mahdolliseksi ulkoisen kilpailukeinon toteuttaminen ja toteuttamisen aste
suhteessa kilpailijoihin. Ne eivät suoranaisesti
näy asiakkaille vaan ne ovat asioita, rakenteita,
toimintatapoja, joiden avulla ulkoisen kilpailukeinon käyttö tehdään taloudellisesti mahdolliseksi.

CASE: Malliesimerkki hyvin tuotteistetusta
palvelusta: Läntinen tanssin aluekeskus ry
Läntinen tanssin aluekeskus ry:n palvelutuotannon kehittäminen käynnistyi tilanteesta, jossa
yhdistyksellä oli paljon tekijöitä ja osaamista, jotka
pitäisi valjastaa käyttöön. Aluksi palvelutuotteet
olivat konventionaalisia, kuten palvelukotivierailuja
ja eri teemoihin sopivia tanssiesityksiä. Kuitenkin,
osana yhdistyksen strategista työtä ja taidealan
muutospaineita koettiin tarvetta kehittää palveluita
järjestelmällisemmin ja pitkäkestoisimmiksi.
Palvelun kehittäminen aloitettiin asiakasnäkökulman ja –tarpeen pohtimisesta. Tärkeää oli
miettiä, miten yhdistys olisi haluttava työn tarjoaja
tanssitaiteilijoille. Palvelussa haluttiin säilyttää
tanssitaiteen fokus ja tinkimättömyys, mutta viedä
sitä uusiin konteksteihin. Jos taiteen ydin on heittäytymisessä ja haltioitumisessa, siitä tulkoon myös
palvelun ydin.
Palvelu haluttiin saada erottumaan muista sillä,
että se vastaa asiakkaan tarpeeseen paremmin kuin
mikään muu. Hintajohtajuus ei tullut kyseeseen,
koska kilpailevia toimintoja tehdään jatkuvasti myös
hankerahoituksella. Markkinat piti luoda itse, ja
turvata samalla kysynnän jatkuminen. Koko kehitysprosessin ajan pohdittiin, mitä palvelu maksaa. Sekä
sitä, miksi ja kenen pitäisi maksaa.
Ratkaisuksi keksittiin Tanssikummi-palvelu.
Tanssikummi on tanssitaiteilija, jonka vahvuudet
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ovat läsnäolossa ja heittäytymisessä. Hän työskentelee kaupungin vanhuspalveluyksiköissä ja liikuttaa
vanhuksia niin fyysisesti kuin henkisestikin. Toiminta
aktivoi vanhuksia ja lisää heidän osallisuuttaan.
Palvelun saatavuutta ja työllistävyyttä parannettiin palvelun kestoa pidentämällä. Yksittäisten
työpajojen sijaan taiteilijoille tarjotaan kuukauden
mittaista palvelua. Laatuun kiinnitetään runsaasti
huomiota. Laadun keskiössä on moniammatillinen
yhteistyö pysyvän hoitohenkilöstön kanssa. Kenenkään ei pidä joutua tekemään muuta kuin ydinosaamistaan.
Palvelua kehitetään edelleen yhä paremmin
tarpeisiin vastaavaksi. Seuraavaksi työn alla on sosiaalisen tilinpidon järjestelmän käyttöönotto, jotta
vaikutukset pystytään todistamaan.
Lisätietoa:
Tuotteistamisesta ja luovan alan kehittämisestä
ohjeita teoksessa ”Sparraajan käsikirja” Diges,
luovat alat 2012

ja merkityksellistä. Laatua tulee voida seurata ja
johtaa. Onkin tärkeää muodostaa yhdistyksen
sisäinen yhteisymmärrys siitä, mitä laatu meillä
tarkoittaa ja miten sitä ohjataan. Laatunäkökulmaan kiinteässä sidoksessa on hyvinvointipalveluissa myös palveluiden vaikuttavuus.

Laadun hallinta
Toiminnan jatkuvuuden ja palveluiden laadun
varmistamisen kannalta tulee kiinnittää huomiota siihen, miten palvelutoimintaa valvotaan
tai ohjataan. Palvelutoiminnan laadun hallinta
onkin palvelutuotannon suorituskyvyn ja palveluprosessien jatkuvaa ylläpitoa ja parantamista
sidosryhmien vaatimukset huomioon ottaen. Se
koostuu laatutietojen keruusta ja dokumentoinnista, niihin liittyvien asiakirjojen hallinnasta ja
seurantatoimenpiteistä. Pitkäjänteinen laadun
johtaminen auttaa hallitsemaan palvelutoiminnan laatukuiluja.
Laatukuilu voi muodostua, jos

Tuotteistaminen. Rakenna palvelusta menestystuote 10 päivässä. Jari Parantainen

•• palvelusta vastaavat ymmärtävät asiakkaiden

Kasvunvara. Työkaluja parempaan palveluun. Sitra ja
ProAgria

•• laadun sisällöllinen määrittely ei ole yhden-

Palveluiden laatu ja vaikuttavuus
Palvelutuotannossa törmätään väistämättä
erilaisiin laatunäkökohtiin. Palveluiden laadun
määrittää viime kädessä asiakkaan odotukset ja
kokemukset palvelusta. Yhdistyksellä itsellään on
myös tavoitteita laadun suhteen – tällöin laatuun
yhdistyy tärkeänä tekijänä myös se, miten palvelun tuottaminen on yhdistykselle itselleen eli sen
perustehtävän edistämisen kannalta mielekästä
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laatuodotukset puutteellisesti,
mukaista asiakkaiden laatuodotusten kanssa,

•• palveluiden sisällön määrittelyjä ei noudateta
palvelua tuotettaessa,

•• koettu palvelu ei vastaa asiakkaiden odotuksia
palvelusta tai

•• viestinnässä luodut odotukset eivät ole
johdonmukaisia asiakkaan kokeman palvelun
kanssa.
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Laadun hallinnan perusperiaatteet:
1. Asiakassuuntautuneisuus

5. Kokonaisvaltainen toimintatapa

Palveluita tuottavalle yhdistykselle asiakkaat ovat
keskeinen lähtökohta ja voimavara. Yhdistys, joka
tuntee asiakkaansa tarpeet ja hallitsee asiakkaansa niin hyvin että pystyy ylittämään heidän
odotuksensa, on vahvoilla.

Organisaatio muodostaa prosessien kokonaisuuden. Palveluita tuottavaa yhdistystä johdetaan
prosessien avulla, ymmärtämällä niiden väliset
riippuvuudet ja tehostamalla prosesseja.

2. Johtajuus ja vastuu

Laatua ylläpidetään jatkuvan parantamisen ympyrän avulla: Suunnittele, toimi, tarkista, kehitä.
Kohdista huomio palvelutoiminnan vaikutuksiin.

Palveluita tuottavan yhdistyksen toiminnasta
vastaavien tehtävä on mahdollistaa ymmärrys
yhteisistä tavoitteista sekä niiden saavuttamiseksi määritellystä strategiasta ja toiminnoista sekä
tukea toimintaympäristöä, jossa on edellytyksiä
saavuttaa sovitut tavoitteet.
Johtajuuteen ja vastuuseen liittyviä arvoja
ovat: luotettavuus, rehellisyys, lahjomattomuus,
ammattimaisuus, yhteiskuntavastuullisuus ja
avoimuus.

3. Tekijöiden sitoutuminen
Ihmiset toimivat ja saavat aikaan palvelutoiminnan tulokset. Työn tekijöiden sitoutuminen on
yhdessä onnistumisen edellytys, tuo esiin osaamista ja rohkaisee ottamaan vastuuta.

Vinkki: Palveluprosessin ja
palvelupolun kuvaamisen
tueksi Työkirjan työkalut nro
31 ja 32.
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6. Jatkuva parantaminen

7. Tosiasioihin perustuva päätöksenteko
On tärkeää tuntea tosiasiat. Palveluita tuottavan
yhdistyksen päätöksenteko perustuu asiakkaan ja
kumppanien tyytyväisyydestä, palveluvaatimusten täyttymisestä ja prosessien suorituskyvystä
saatujen tietojen systemaattiseen käsittelyyn.

8. Molemminpuolista hyötyä tuottavat suhteet
kumppaneihin
Hyvä kumppanuus on jaettuja tavoitteita ja
vastuita. Molempia osapuolia hyödyttävät suhteet
lisäävät kumppanuussuhteessa toimivien kykyä
saavuttaa omat tavoitteensa ja tuottaa lisäarvoa.

4. Prosessimainen toimintamalli

Laatukäsikirja

Prosessilähtöinen palveluorganisaatio on
tehokas. Parhaiten tavoitteisiin päästään, kun
organisaation palvelutoiminnat ymmärretään
asiakassuuntautuneina prosesseina. Prosessi
voidaan ajatella esimerkiksi palvelupolkuna. Mitä
tapahtuu ennen palvelua, mitä sen aikana ja mitä
palvelun jälkeen? Perustoimintaan liitetty laatuajattelu voidaan ulottaa palveluiden laatukriteereiksi palveluprosessien pohtimisen kautta.

Laatukäsikirja auttaa tavoitteiden asettamisessa
ja tulosten seurannassa sekä vaikutusten arvioinnissa. Se toimii toiminnan organisoinnin ja
palveluiden suunnittelun tukena sekä viestinnän,
sidosryhmäyhteistyön ja palveluiden myynnin
työkaluna.
Laatukäsikirjan avulla yhdistys saa toisaalta
”ison kuvan” toiminnastaan, toisaalta pystyy kiteyttämään siinä toiminnan kannalta olennaiset
tekijät. Laatukäsikirjaan tiivistetään yhdistyksen
yhteisymmärrys laadusta – se toimii myös hyvin
yhdistyksen ns. kokemuskäsikirjana ja vähentää
näin riskejä ja edistää toiminnan pysyvyyttä erityisesti toimijoiden vaihdostilanteissa.
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CASE Onnistuneen toiminnan tsekkilistat, Lasten
ja nuorten kulttuurikeskus Piipoo ry
Pii Poo laati laatukäsikirjan vuosien 2012-2013
aikana. Käsikirjan tarkoituksena on tukea jokaista
yhdistyksen työntekijää tuottamaan vaikuttavaa,
innostavaa ja onnistunutta palvelutoimintaa niin,
että toiminnalle asetetut tavoitteet ja annetut asiakaslupaukset täyttyvät. Käsikirjan tavoitteena on
myös varmistaa Pii Poon arvojen, vision ja mission
näkyminen arjen toiminnassa.
Pii Poon laatukäsikirjaan on laadittu kattavat
onnistuneen toiminnan tarkistuslistat sekä ohjaajille
että tuotantotiimille. Listojen tarkoitus on toimia
tekijöiden apuvälineinä laadun hallinnassa. Alla
otteita molemmista:
Onnistuneen toiminnan tsekkilista tuotantotiimille:
•• Ajattelu: Keskityn ajattelemaan asiakkaan tarvetta ja mitä tietoa tarvitsen voidakseni tarjota
heille laadukkaan kokonaisuuden.
•• Nopea reagointi ja ajan tasalla pitäminen (eli
hyvä kommunikointi): Vastaan asiakkaan viestiin
viipymättä. Jos en ehdi heti selvittää tarvittavia asioita, viestin sen. Pidän kiinni sovituista
aikatauluista.
•• Mahdollisuuksien kertominen asiakkaalle
(asiantuntijuuden jako): Kerron toimintamme
tarjoamista mahdollisuuksista ja kokemuksista
erilaisten kohderyhmien kanssa. Käytän tarvittaessa monimuotoisesti erilaisia materiaaleja
(kuvat, raportit, videot, asiakaspalautteet yms.)

Onnistuneen toiminnan tsekkilista ohjaajille:
Varmista että olet tietoinen näistä ennen toiminnan
alkua ja toiminnan aikana.

Vinkki: Tutustu myös Työkir
jan työkaluun nro 38. Palvelu
toiminnan laatukäsikirja

•• Toiminnan tavoite tai tarkoitus; Tiedän mitä
tavoitteita toiminnalle on asetettu.
•• Kohderyhmä ja ryhmän koko ja tarpeet; Ymmärrän ryhmän rakenteen ja tilanteen sekä kohderyhmän motivaatioita ja kiinnostuksen kohteita.
Ymmärrän heidän toimintakykynsä ja osaamisensa tason sekä ne osa-alueet, joissa he tarvitsevat mahdollisesti tukea. Otan nämä toiminnan
suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioon.
Suhtaudun avoimesti ja ennakkoluulottomasti
osallistujiin ja uskon heidän kykyihinsä.
•• Aikataulut; Olen laatinut aikataulut yhdessä
Pii Poon tuotantotiimin kanssa ja sitoutunut
noudattamaan sovittuja aikatauluja. Olen huomioinut aikatauluissa tarvittavat suunnittelu-,
valmistelu- ja siirtymäajat.
•• Vastuuhenkilöt; Tiedän kuka kantaa kokonaisvastuun toiminnasta ja miten vastuut käytännöistä
on jaettu.
•• Toiminnan aikainen laadun varmistaminen;
Seuraan osallistujien toimintaa, reagointia ja
kuulen heitä. Tiedän kenelle ilmoitan välittömästi
jos havaitsen toiminnan toteuttamistavoissa tai
sisällöissä muutostarpeita ja sitoudun reagoimaan niihin nopeasti.

•• Asiakastarpeen selvittäminen ja tunnistaminen:
Ymmärrän eri asiakkuuden tasoja ja erilaisia
palveluun kohdistuvia odotuksia. Otan huomioon
suunnittelussa ja palvelun tuottamisen kaikissa
vaiheissa tilaajan, rahoittajan ja osallistujien
toiminnalle asettamat odotukset ja tavoitteet.
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Vaikutusten suunnittelu, arviointi ja seuranta
Toiminnan laatua seurataan enenevässä määrin
myös sen perusteella, millaisia vaikutuksia
toiminnasta syntyy erilaisille sidosryhmille. Myös
palveluiden tilaajat vaativat usein vaikutusten
näkyväksi tekemistä. Hyvinvointipalveluissa
asiakkaalle aiheutuneet hyvinvointivaikutukset
kertovat siitä että toiminta on ollut laadukasta ja
onnistunutta. Lähes aina toiminnalla on suorien
asiakasvaikutusten lisäksi myös muita, laajempia
yhteiskunnallisia vaikutuksia. Esimerkiksi monet
hyvinvointipalvelut säästävät pitkällä aikavälillä
julkisia varoja.
Vaikuttavuuden johtamisen ja arvioinnin voi
jakaa viiteen askeleeseen:

1. Tavoitteiden asettaminen ja suunnittelu
Vaikutusten suunnittelun, arvioinnin ja seurannan lähtökohtana ovat kunkin yhdistyksen
toiminnan vaikutustavoitteet. Mukaan valitaan
odotettavissa olevat tärkeimmät, konkreettisimmat ja hyödyllisimmät vaikutukset (millainen
muutos tapahtuu ja kenelle). Vaikutustavoitteiden perusteella on hyvä suunnitella vaikutuksiin
parhaiten vievät palvelut. Lisäksi on syytä miettiä,
millä resursseilla palvelua tuotetaan ja millä
vaikutuksia arvioidaan.

2. Sidosryhmien määrittely
Vaikutuksia syntyy erilaisille sidosryhmille. Tarkasteluun valitaan olennaisimmat sidosryhmät,
esimerkiksi palvelutuotannossa asiakkaat.

Vinkki: Vaikuttavuuden
suunnitteluun tueksi Työkirjan
työkalut nro 4. Vaikutusta
voitteiden asettaminen ja 36.
Palvelutoiminnan vaikutta
vuussuunnitelma.
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3. Aineiston ja mittareiden määrittely
Vaikutustavoitteiden osalta mietitään, millainen
aineisto vaikutusten todentamiseen tarvitaan ja
suunnitellaan tiedon kerääminen ja tuottaminen sen pohjalta. Mittarit valitaan siten, että ne
ovat tarkoituksenmukaisia, selkeitä, mitattavia,
realistisia ja vertailukelpoisia. Mittareita on hyvä

olla enemmän kuin yksi jokaista todennettavaa asiaa kohden; mittarit on syytä muodostaa
ensin omista lähtökohdista ja vasta sen jälkeen
tarkistaa, millaisia indikaattoreita on erilaisissa
tietokannoissa.

4. Vaikutusten todentaminen, arvottaminen ja
seuranta
Todentaminen on tiedon keräämistä ja tuottamista. Ne kannattaa kytkeä laadunhallintaan.
Laadunvalvontatieto, palautetieto ja erilaiset
mittaukset toimivat hyvin aikaan saatujen
vaikutusten todennuksen välineinä – kunhan
niillä mitataan ja kysytään oikeita asioita. Monet
hyvinvointipalveluiden vaikutuksista tulevat
myös esille jo palvelun aikana, ja näin ollen hyviä
näkemyksiä ja tietoa syntyy toiminnassa mukana
olevien avulla. Yhdistyksissä mahdollisimman
moni toimija kannattaa siis osallistaa tiedon
keruuseen, osana arkityötä. Tietoa on hyvä kerätä
sekä laadullisin keinoin että määrällisesti (lukumääräisesti tai määrittämällä tuotetun arvon
rahallinen arvo).
Vaikutusten arviointityö yhdistyy ihannetilanteessa toiminnan kehittämiseen. Seurannassa
verrataan kohdassa 3 valittujen mittareiden
kehitystä suhteessa kohdassa 1 määriteltyihin tavoitteisiin. Seurannasta saatujen johtopäätösten
avulla on mahdollista tehdä päätöksiä siitä, miten
palveluita voisi kehittää entistä vaikuttavampaan
suuntaan.

5. Raportointi ja viestintä
Raportoinnissa ja viestinnässä tieto muutetaan
kunkin sidosryhmän vaatimaan esitysmuotoon.
Olennaista on päättää, mitä viestitään, mitä
viestintätapoja ja kanavia käytetään, kuka viestii
ja milloin.
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Arvioinnissa keskeistä on oppiminen. Mitä
vaikutukset kertovat toiminnastamme? Miten
voimme parantaa toimintaamme jotta tavoitellut
vaikutukset syntyisivät paremmin ja resurssiviisaammin? Arviointityö tuottaa yleensä sisäisiä
hyötyjä, koska se auttaa kehittämään strategioita,
toimintatapoja ja palveluita systemaattisesti. Kun
toiminnan vaikutukset tulevat näkyviksi, myös
yhdistyksen omien työntekijöiden ja vapaaehtoisten motivaatio tehdä työtä paranee.
Tärkeämpää kuin laajojen vaikutusten arviointiraporttien kasaaminen on niiden syntylogiikan
ymmärtäminen. Vaihtoehtoisia lähestymistapoja ja viitekehyksiä vaikutusten arviointiin on
runsaasti. Kun löydetään tarkoituksenmukainen
lähestymistapa, viitekehys ja sopivat menetelmät,
vaikutukset saadaan näkyviksi ja niiden perusteella voidaan tehdä toiminnan kehittämistä varten
oikeita päätöksiä sekä viestiä vaikutuksista sidosryhmille. Yhtä ja kaikille parasta lähestymistapaa
ei ole, vaan toisaalta arviointitiedon tarpeet ja
käyttötarkoitus sekä toisaalta toiminnan tavoitteet
ja palvelutoiminnan luonne ja laajuus ratkaisevat
soveltuvimmat. Yleisohjeena kannattaa pitää sitä,
että aloitetaan yhden palvelun vaikutusten tunnistamisesta ja vasta kun on opittu käyttämään uutta
ajattelumallia, laajennetaan arviointia muihin.

CASE: Muuramen Innola ry
Muuramen Innola ry ylläpitää nuorten yrittäjyystaloa, joka on avoin kaikille alle 25-vuotiaille nuorille.
Nuorille tarjotaan mahdollisuus omien ideoiden löytämiseen ja toteuttamiseen. Tätä varten yrittäjyystalossa on työskentelytilaa ja työvälineitä. Yrittäjätalon valmentajat toimivat tukena ja neuvonantajina.
Innola vastaa yhdessä paikallisen 4H-yhdistyksen
kanssa nuorten yrittäjyystoiminnan valmennuksesta
ja kokeilemisen tuesta. Kokeiluyrityksissä nuoret
tuottavat yleensä pienimuotoisia palveluita, joita
1. Palvelutoiminnan ABC

ei voi ostaa vapailta markkinoilta – esimerkiksi ruohonleikkausta. Nämä palvelut täydentävät kunnan
elinkeinorakennetta ja hyödyttävät kuntalaisia.
Yrittäjyystalon valmentajien lisäksi tukijoukkoihin
kuuluu yrityskummeja kunnan yrityksistä.
Innola vastaa myös uuden kunnallisen toimielimen, Muuramen Nuorisovaltuuston pyörittämisestä.
Innolan tuottamat palvelut täydentävät kunnan
nuorisolle tarjoamia palveluita ja yhdistyksen resurssit toimivat lisäresurssina kunnan nuorisotyölle.
Näin kunnan nuorisotyön panos on käytännössä
kaksinkertaistunut.
Toiminnan vaikuttavuuden synnyttävien prosessien ytimessä on kaikissa toiminnoissa nuorten
oma-aloitteisuuden, aktiivisuuden ja vastuullisuuden
edistäminen. Niiden kautta vahvennetaan nuorten
asemaa kunnassa, millä on edelleen myönteinen
vaikutus koko kuntaan.
Yrittäjyyskokeilujen kautta nuoret saavat työkokemusta ja omaa rahaa, heidän työelämätaidot
kehittyvät ja näin myös työllistymismahdollisuudet
paranevat. Uudet kokeiluyritykset monipuolistavat
kunnan elinkeinoelämää ja kunnan yritysystävällinen
imago vahvistuu.
Nuorisovaltuuston kautta saadaan nuorten ääni
esille kunnallisessa päätöksenteossa ja myös lisätään
nuorten aktiivisuutta tarttua asioihin. Tämä merkitsee
paitsi nuorten vaikutusmahdollisuuksien paranemista
niin myös laajemmin nuorten aseman parantumista
kunnassa ja edelleen yleistä kuntalaisten osallistumisen vahvistumista yhteisten asioiden hoidossa.
Innola on käyttänyt Suunta -työkalua oman
toimintansa kehittämiseen ja ohjaamiseen entistä
vaikuttavammaksi.

Lisää caseja vaikutta
vuuteen liittyen: Caset
6, 34, 40, 45, 51, 64 ja 68.

Lähteitä ja lisätietoa:
Lue lisää vaikuttavuuden arvioinnin käytännöistä,
kokemuksista ja työkaluista Kolmannen lähteen
selvityksestä ”Vuorovaikutuksessa vaikuttamiseen”
www.kolmaslahde.fi/tietoa/selvitykset
41

Avoin raportointi
Kun palvellaan yhteiskuntaa, on tarkoituksenmukaista kertoa sen tuloksista sidosryhmille ja
lähiyhteisölle. Avointen ja läpinäkyvien toimintatapojen noudattaminen antaa sidosryhmille ja
lähiyhteisöille mahdollisuuden arvioida itse yhdistyksen toimintaa. Raportointi on myös omiaan
vahvistamaan yhteisöllisyyden tunnetta kaikkien
yhdistyksen toiminnassa mukana olevien kesken.
Välineenä voi olla raportti, vuosikertomus,
verkkosivusto, tarina, video tai mikä tahansa
muu, mutta viesti on luotu tiettyä kohderyhmää
tai kohderyhmiä silmällä pitäen ja se kuvaa yhdistyksen toteutuneen toiminnan lisäksi toiminnan
periaatteita, päämääriä sekä yhteiskunnallista
merkitystä. Jäsenistölle suunnattuna raportti
lisää yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja motivaatiota.
Sidosryhmille, kuten esimerkiksi kunnalle tai
yrityksille raportti osoittaa, että yhdistys on luotettava kumppani, jolla on strateginen valinta olla
mukana yhteisönsä hyvinvoinnin edistämisessä
pitkällä tähtäimellä. Avoimuus sitoo lupausten
pitämiseen.
Niin jäsen- kuin palvelutoimintaan suuntautuneilla yhdistyksillä on usein ristiriitoja eri
toimintojensa yhteensovittamisessa. Esimerkiksi
perustoiminnan piirissä toimiville vapaaehtoisille
saattavat palvelutoiminnan ominaispiirteet tuotteistuksesta tai hyvästä asiakaspalvelusta näyttää
erikoisilta. Tällaisille yhdistyksille avoin vuosittainen raportointi antaa oivan mahdollisuuden
selventää eri toimintojensa funktioita omalle
jäsenistölle, palveluiden käyttäjille sekä asiakkaille. Myös talous usein tukee näitä viestejä.
Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtääville
yhdistyksille raportointi voi olla yksi olennainen
vaikuttamisen muoto. Raportti sidosryhmille
voidaan tehdä pitämään sisällä tutkimustietoa ja
faktaa päätöksenteon tueksi. Raportissa voidaan
esitellä megatrendejä tai muita tulevaisuuden
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suuntaan vaikuttavia tekijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi yhdistyksen palvelutoiminnan
yhteiskunnallisiin perusteluihin (esimerkiksi
nuorisotyöttömyyden kasvu, alueellinen eriarvoisuus).
Raporttiin on perusteltua poimia mukaan yhdistyksen tai seuran taloudellista asemaa kuvaava
tase. Erityisesti jos taloudellinen asema on heikko
tai poikkeuksellisen hyvä, raportti antaa mahdollisuuden nostaa esiin syitä tähän.

Lisätietoa:
PwC:n Avoin raportti -kilpailu sekä Hyvä
Raportointitapa -verkkojulkaisu
www.pwc.fi/fi/avoin-raportti

CASE: Tero Saarinen Company / Into Liikkeessä ry
Tero Saarinen Company on suomalaisen tanssitaiteilija ja koreografi Tero Saarisen johtama tanssiryhmä,
joka on perustettu vuonna 1996. Ryhmän taustaorganisaationa toimii yleishyödyllinen yhdistys, Into
liikkeessä ry.
Into Liikkeessä ry laatii vuosittain julkisen ja kattavan vuosikertomuksen. Visuaalinen ja viesteiltään
harkittu raportti on tärkeä kommunikoinnin väline
rahoittajille ja muille vaikuttajakohderyhmille. Se
myös tukee brändin rakentamista muun muassa
luoden uskottavuutta eri sektoreita edustavien
yhteistyötahojen silmissä. Sisäisessä viestinnässä
vuosikertomuksella on oma integraatiota ja motivaatiota vahvistava tehtävänsä. Vuosikertomusta
painetaan noin sata kappaletta jakeluun tärkeimmille sidosryhmille, ja se löytyy aina pdf-muotoisena
verkkosivuilta.
Keskimäärin 36 sivun raportti ryhmän kuluneen
vuoden toiminnasta, taloudesta sekä käynnissä olevista projekteista on iso panostus, mutta sen kokoamistyö on punottu sisälle ympärivuotiseen työhön.
Muun muassa esitys- ja teoskohtaiset katsojamää-

Yhdistykset toteuttamassa itseään – ja palvelemassa yhteiskuntaa

rät sekä mediaosumat tilastoidaan ja arkistoidaan
omien prosessiensa kautta, joten niiden kohdalla
lopullinen työ keskittyy vain tiedon koostamiseen
vuosikertomuksen muottiin. Esimerkiksi ryhmän
Flickr-tilin yhtenä tehtävänä on toimia pankkina
kuvamateriaalille, jota poimitaan vuosikertomuksen
kuvitukseksi.
Vaikuttamisen viestit mietitään jokaisen raportin
kohdalla tarkkaan. Esimerkiksi vuoden 2012 raportissa nostettiin esiin tanssin talon puute Suomessa
sekä tanssin perusrahoituksen tilanne Helsingissä.
Tilinpäätös on olennainen osa raporttia. Se on
toiminnan mittari siinä missä sisältökin. Ryhmän
toimintamallista juontuvat vuosittaiset volyymivaihtelut ovat suuria, jonka takia raportin yhtenä
tehtävänä on myös taustoittaa talouslukuja.
Lisätietoa:
TSC:n vuosikertomukset löytyvät osoitteesta www.
terosaarinen.com/fi/ryhma/toiminta_ja_talous

Näkökulmia kasvuun
Kun yhdistykset suunnittelevat palvelutoimintansa kasvattamista, keskeisimmät motiivit
kasvun tavoittelulle ovat perustehtävän parempi
toteutus ja taloudellisen aseman vahvistaminen.
Kasvun keinoina pidetään ennen kaikkea uusien
tuotteiden tai palveluiden tuontia markkinoille.
Joissain yhdistyksissä kasvu nähdään välttämättömänä palvelutoiminnan jatkamisen kannalta
ylipäänsä. Edellytyksinä kasvun saavuttamiselle
yhdistyksissä koetaan ennen kaikkea uudet
yhteistyöverkostot, lisähenkilöstö ja palvelutoimintaan osallistuvan henkilöstön koulutus. Myös
ulkopuolisella lisärahoituksella ja investoinneilla
on oma sijansa kasvussa.
Pohdintaan kasvusta liittyy myös haasteita.
Riippuen palvelutuotannon asemasta ja tuottamisen tavasta, palvelutoiminnan kasvun koetaan

1. Palvelutoiminnan ABC

voivan rapauttaa yhdistyksen perustoimintaa ja
tuoda taloudellisia riskejä. Resursseja ei ole välttämättä riittävästi tai pelätään yleishyödyllisen
statuksen voi menettämistä. Joskus kasvu ei ole
yhdistyksen arvojen tai muiden toiminnallisten
painopisteiden mukaista.
Palvelutoiminnan keskeinen haaste on myös
henkilöstöjohtaminen. Tämä nivoutuu erityisesti
palkatun työvoiman ja vapaaehtoistyön organisointiin ja mahdollisiin ristiriitoihin näiden
työntekijäryhmien välillä. Joidenkin kokemusten
mukaan vapaaehtoispohjalta toimivien henkilöiden kiinnostus toiminnan organisointia kohtaan vähenee kun yhdistykseen tulee palkattua
työvoimaa. Keskeistä tällöin on perustoiminnan
ja palvelutoiminnan pitäminen erillään – työntekijän vastuualue on työsopimuksessa määritelty
ja vapaaehtoiset voivat keskittyä itseään eniten
kiinnostaviin tehtäviin.
Kasvun esteiksi voivat muodostua resurssipula (henkilöstö tai rahoitus) ja lyhytjänteisyys
toiminnan suunnittelussa (vain vuoden mittaiset
suunnittelujaksot) sekä kuntien kanssa toimiessa
palvelun kilpailuttaminen tai palvelun siirtyminen kunnan omaksi toiminnaksi. Liiketoiminnan
muodollisemman organisoinnin (esim. yhtiöittäminen) vaatimat byrokraattiset ja vastuiden
jakoon liittyvät muutokset ja työmäärän lisääntyminen hidastavat myös halukkuutta kasvuun.
Yhdistysten palvelutoiminnan kasvu kiinnittyy vahvasti kuntien näkemyksiin siitä, miten
yhteiskunnallisia palveluita tulevaisuudessa
tuotetaan. Ymmärrys yhdistysten kyvystä olla
mukana ratkaisemassa palvelutuotannon haasteita lisääntyy koko ajan.

Lähde:
Karjalainen, Jari & Haanpää, Leena, Kolmannen
lähteen kysely yhdistyksille 2013.
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Mikä on hienointa yhdistysmuodossa?
”Yhdessä vaikuttaminen ja tekeminen sekä osanottaminen yhteiskunnan kehittämiseen
erityisesti niissä kysymyksissä ja toiminnoissa, jotka jäävät muutoin katveeseen.”

Yhdistyskehittäjä Anne Holopainen

2. Yhteistyö asiakkaiden ja kumppanien kanssa
Yhteistyö ja kumppanuus ovat entistä tärkeämpiä
asioita yhdistyksille tänä päivänä ja tärkeys vain
korostuu palveluntuotannon myötä. Eurooppa
2020 -EU:n kasvustrategiassa nostetaan esiin
osaamisten yhdistämistä. Sosiaali- ja terveys
palveluiden kehittämisessä haetaan yhteistyötä ja
kumppanuuksia erityisesti ennaltaehkäisevän toiminnan osalta. Palveluiden tuottamisen uusissa
malleissa otetaan asiakkaat mukaan palveluiden
kehittämiseen, edistetään monialaista kehittämisotetta, yhdistetään sisältöjä usealta eri alalta yhteisiksi palveluiksi sekä syvennetään eri sektorien
toimijoiden yhteistyötä paikallisen hyvinvoinnin
rakentamiseksi. Tavoitteena on suora hyöty palveluiden kohderyhmille eli paremmat palvelut.
Kunnat ovat yhdistysten tärkeimpiä kumppaneita palvelutuotannossa. Yhdistyksen pitäisi
pystyä hahmottamaan, miten se sijoittuu julkisten toimijoiden, esimerkiksi kunnan, palvelukartalle ja miten se pystyy toiminnallaan parhaiten
tukemaan julkisten toimijoiden strategioiden
toteutumista. Kun yhdistys ymmärtää kunnan tai

muun rahoittajan tarpeet ja tavoitteet, sen asema
palveluiden tarjoajana paranee huomattavasti.
Yhdistys voi olla aloitteellinen kaikille sopivien
ratkaisuiden tarjoamisessa ja kehitysnäkökulmien
esittämisessä. Yhdistys voi päästä mukaan ennakoivaan toimintamalliin tarjoamalla kumppanuutta jo etukäteen niissä asioissa, joita kunta tarvitsee
– sen sijaan, että jäisi odottamaan tarjouskilpailua.
Tärkeää on tuoda omat ja kunnan kanssa yhteiset tavoitteet esiin kunnalle ymmärrettävässä ja
hyväksyttävässä muodossa. Toiminnan vaikuttavuuden ymmärrettävä esittäminen on tässä selkeä
etu. Tarinoiden kertominen ja niiden kautta oman
toiminnan vaikuttavuuden ja merkittävyyden
kuvailu onkin yhdistystoimijoiden valtti kilpailun
ja tehokkuusajattelun maailmassa.
Tässä luvussa yhteistyötä ja kehittämistä
tarkastellaan palveluiden ostajan mukaan jaoteltuna: ensin kunnan, sitten yritysten ja lopuksi
suoraan käyttäjä-asiakkaiden kanssa. Aivan
loppuun on kerätty esimerkkejä uudenlaisista
tuottamismalleista.

Vinkki: Lisätietoa Eurooppa
2020 EU-kasvustrategiasta
luvussa 4.1.
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Esimerkkejä kumppanuuksista

Esimerkkejä yhdistysten hyvinvointipalveluiden kohderyhmistä
ƯƯ Sairaalapotilaat
ƯƯ Ylipainoiset lapset ja
näiden perheet
ƯƯ Maahanmuuttajataustaiset lapset
ja nuoret
ƯƯ Lapset ja nuoret, joilla
ei ole harrastuksia

ƯƯ Päihdekuntoutujat
ƯƯ Vanhuspalvelujen asiakkaat

ƯƯ Työyhteisöt

Yhdistys tavoittaa kohderyhmät joko tekemällä yhteistyötä kunnan tai yritysten kanssa,
tai suoraan tarjoamalla palveluita valitulle
kohderyhmälle, omalla riskillä. Jälkimmäisen

Palveluita yhteistyössä
kunnan kanssa
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ƯƯ Muistihäiriöiset
ƯƯ Kehitysvammaiset lapset
ƯƯ Sosiaalihuollon piirissä olevat
perheet
ƯƯ Lasten ja ikääntyneiden
yhteistoiminta

vaihtoehdon kohdalla valitun kohderyhmän
tavoittaminen on avainkysymys. Kunnalla tai
yrityksellä yhteydet kohderyhmään ovat jo
olemassa.

Palveluita yhteistyössä
yritysten kanssa

Palveluita suoraan
niiden käyttäjille

Sosiaali- ja terveystoimi
•• Päiväkoti
•• Terveyskeskus/sairaala
•• Palvelutalo/vanhainkoti
•• Etsivä perhetyö
•• Sijaishuolto

Sivistystoimi
•• Perus- ja erityisopetus
•• Taiteen perusopetus
•• Kansanopisto

2.1 Kunnan kaa –
Kuntayhteistyön aakkosia
Kunnat ovat monille yhdistyksille tärkein rahoituksen antaja ja myös asiakas. Toimittiinpa sitten
avustusten, yhteistyösopimusten tai ostopalveluiden kautta, niin vaikuttavuuden osoittaminen
on tässäkin yhteistyössä noussut yhä tärkeämpään rooliin – suoritusten sijaan halutaan
hankkia vaikutuksia.
Kunnan avustustoiminta perustuu kuntalaissa asetettuun velvollisuuteen toimia asukkaidensa hyväksi. Avustusten avulla voidaan edistää
hyvinvointia ja parantaa yleishyödyllisten toimijoiden mahdollisuuksia. Kunnallinen avustaminen on monimuotoista, esimerkkeinä rahallinen
tuki, edulliset tilat tai saatavasta luopuminen.
Perustaltaan avustus on luonteeltaan lahjoitus eli
se on vastikkeeton, vaikka yhä useammin avustuksiin liitetäänkin mitä erilaisimpia kriteereitä.
Avustuksensaajia on avustuksia myönnettäessä
kohdeltava yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen, tasapuolisten kriteerien mukaan, syrjimättä ja
johdonmukaisesti.

Kulttuuritoimi
•• Lastenkulttuuriverkosto
•• Kulttuurikeskus
•• Taidekasvatushankkeet
•• Museo, orkesteri

Liikuntatoimi
•• Liikuntatilat
•• Liikuntatapahtumat
•• Liikuntaryhmät
•• Terveysliikuntahankkeet

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä
muodostuu entistä suurempia toiminta-alueita.
Palveluiden osto on jatkuvasti yleistyvä yhteistyön muoto kunnan ja yhdistysten välillä. Tilaajatuottajamallin käyttöönoton myötä yhdistyksille
avautuu entistä enemmän mahdollisuuksia
tuottaa palveluita kunnalle ostopalveluina. Sinänsä tilaaja-tuottajamallin käyttö ei automaattisesti
tarkoita ostopalveluita, vaan haluttu vaikutus
olisi mahdollista saavuttaa vaikka avustamisen
tai kumppanuuden kautta. Hankinta voi siis
pohjautua yhteistyöhön tai se voi olla luonteeltaan selkeä ostopalvelu. Eräissä kunnissa, kuten
Tampereella ja Vantaalla, on linjattu yhdistysten
ja kunnan yhteistyön periaatteet.
Kunta vaatii palveluiden tuottajalta laatua,
osaamista ja ammattimaista toimintaa. On myös
tärkeää, että yhdistykset pystyvät takaamaan
pitkäjänteisen toiminnan. Yhdistyksillä kuitenkin
on harvoin palveluiden tuottamiseen valmiina
palkallista henkilökuntaa, ja tämä saattaa myös
aiheuttaa kunnille huolta palvelutoiminnan
jatkuvuudesta.
Kunnan kanssa yhteistyöhön pääsemiseen on
omat niksinsä. Seuraavalla listalla on esitettynä
muistilista yhdistyksille, jotka aikovat tuottaa
palveluita kunnille.

Nuorisotoimi
•• Nuorisotalo
•• Etsivä nuorisotyö

Vinkki: Työkirjan työkalut nro
4. Vaikutustavoitteiden aset
taminen ja 36. Palvelutoimin
nan vaikuttavuussuunnitelma
auttavat vaikuttavuuden
suunnittelussa.
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Muistilista kuntien kanssa tehtävään yhteistyöhön
1. Tarjoa ratkaisuja ongelmiin,
luo lisäarvoa kunnalliselle palvelulle

5. Varmista palvelun ammattimaisuus ja laatu

Kunnat ovat usein kiinnostuneita ostamaan selkeää
lisäarvoa tuottavia palveluita, vaikka usein kunnissa
järjestetään itse perustoiminta ja peruspalvelut. Yhdistyksen kannattaa tarjota kunnalle selkeää tuotetta, joka
on kuntapäättäjien helposti hankittavissa.

2. Tiedosta palvelusi hyvinvoinnillinen ulottuvuus
Hyvinvointipolitiikan painopiste on siirtymässä entistä
enemmän kohti ennaltaehkäisevää toimintaa. Osallisuuden vahvistaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen
sekä kansalaisvalmiuksien kehittäminen koetaan
kunnissa usein tärkeäksi, ja tämä luo mahdollisuuksia
hyvinvointipalveluita tarjoaville yhdistyksille.

3. Ota ennakolta selvää oman kuntasi
toiminnasta ja toimintatavoista
Myyntityössä on syytä olla selvillä asiakkaan tilanteesta
ja tarpeista. Joten etukäteen on hyvä perehtyä kuntien
strategioihin ja muihin dokumentteihin. Myös kunnan
hallinto- ja toimintatapoista on syytä olla tietoinen.

4. Ota ennakolta selvää
mahdollisista rahoituslähteistä
Toiminnan rahoittaminen on oleellista. Yhdistykset
voivat ennakoida rahoituksen saamista muun muassa
seuraamalla erilaista hanketoimintaa ja mahdollisuuksia erillisrahoitukseen.

Palveluiden tarjoajan täytyy pystyä varmistamaan,
että toiminta toteutetaan ammattimaisesti. Kunnalle
tehdyssä tarjouksessa on hyvä kertoa, miten takaat palvelun laadun. On tärkeää jäsentää, mikä on oma osaaminen ja resurssit suhteessa haluttuun palvelun tasoon.

6. Ole rohkeasti yhteydessä kuntaan,
älä pelkää epäonnistumista
Oman idean ja palvelun kanssa kannattaa olla yhteydessä kunnan edustajiin. Tiiviin ajatustenvaihdon seurauksena jäsentyy paremmin se, millaiset yhteistyömahdollisuudet käytännössä ovat ja miten palvelu vastaisi
paremmin tilaajan tarpeisiin.

7. Mieti myös muita yhteistyömahdollisuuksia
Kunta on monesti yhdistyksen keskeisin yhteistyökumppani, mutta palveluiden tarjonnassa ei ole syytä
olla riippuvainen ainoastaan yhdestä tahosta. Palveluita kannattaa kehittää ja tarjota monipuolisesti myös
muualle.

8. Pohdi oma asenteesi palvelutuotantoon
Muuttuvassa toimintaympäristössä on tärkeää jäsentää
omat vahvuudet ja kehittämisen alueet. Mennyttä tarkastelevan ja analysoivan tavan omaksuminen toimintaan tuo mukanaan monia hyötyjä.

CASE: Onnistunut kuntayhteistyö:
Tampereen Ilves ry ja Tampereen kaupunki

Miten yhteistyö kunnan ja seuran
välillä saadaan onnistumaan?

Tampereen Ilves on iso ja aktiivinen toimija alueellaan. Seuralla on paljon erilaista palvelutoimintaa
eri kohderyhmille: maahanmuuttajille, koululaisille, päiväkotilaisille, nuorille ja aikuisille. Kerhot ja
tapahtumat pitävät sisällään monipuolista liikuntaa,
pelejä ja leikkejä, joissa kuitenkin jalkapallo on jollain
tapaa aina mukana.
Ilveksen onnistuneen palvelutoiminnan ehdoton
edellytys on hyvä yhteistyö Tampereen kaupungin
kanssa. Molemmat osapuolet kokevat toiminnan
tärkeäksi ja sen hyödyt nähdään laajasti ja pitkällä
aikavälillä. Ilves kuin myös kaupunkikin haluaa ”tehdä töitä tamperelaisille”. Yhteistyössä tärkeintä on
molempien halu ja kyky olla mukana.
Yhdessä tehdyn palvelutoiminnan hyödyistä
seuralle tärkein on imagon paraneminen. Sen lisäksi
harrastajamäärien kasvu, verkostoituminen, uudet
yhteistyökumppanit sekä oman organisaation
vahvistuminen pää- ja osa-aikaisilla ammattilaisilla
ovat olleet merkityksellisiä. Seura toteuttaa perustehtäväänsä tätä nykyä laajemmin ja nykyaikaan
soveltaen. Onnistunut yhteistyö kaupungin kanssa
on myös lisännyt seuran uskottavuutta liikunta- ja
urheilualalla.

Seurojen huomioitava:
•• Tasainen, jatkuva laatu – myös laadun ja

•• Hankkijan menettelytapojen ja odotusten
tuntemus
•• Aktiivinen kontakti hankkijaan
•• Hankintalain tuntemus
•• Kunnan hankintaohjeiden tuntemus kansalliset
kynnysarvot alittavissa hankinnoissa
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•• Ammattimaisuus, ainakin organisoinnin ja
ylätason osalta

•• Kärsivällisyys
•• Yhteistyökyky ja –halu
•• Toiminnan moniulotteisuus: Ei vain huippuurheilu, vaan myös liikkumattomat ja ”höntsäilijät”

Kunnan/kaupungin huomioitava:
•• Asiakaslähtöisyys, myös suhteessa palveluntuottajiin

•• Asenne: Palvelualttius & yhteistyökyky ja
-halu

•• Joustavuus
•• Kunnan omat toimet kolmannen sektorin
toiminnan mahdollistajana ja laajentajana
avaaminen

•• Tilojen hinnoittelun maltillisena pitäminen
•• Taloudellisten reunaehtojen mahdollisimman
pysyvän perustan luominen

Kuntahankkija
•• Hankintakriteerien tuntemus
•• Hyvin tuotteistetut palvelut
•• Tarjoukset vahvalla pohjalla
•• Toiminnan varmuus ja jatkuvuus

•• Sitoutuminen pitkäjänteiseen toimintaan

•• Sparraaminen, reittien ja mahdollisuuksien

Yhteistyön rakennuspalikoita
Palveluntarjoaja

vaikuttavuuden seuranta ja analyysi

Casebookista löydät
kymmenittäin caseja
yhdistysten yhteistyöstä
kunnan kanssa – ja myös
koulujen. Täydelliset listauk
set näistä caseista löytyvät
Casebookin avainsanahake
mistosta (Casebook s. 13).

•• Rohkeus kokeilla uutta: pienet ja ripeät konk-

•• Hyvä tiedonvälitys tulevaisuuden suunnitelmista
•• Vuoropuhelun kehittäminen palveluntarjoajien
suuntaan ennen hankintaprosesseja
•• Palveluntarjoajien tuntemus
•• Pitkäjänteisiä hankintapäätöksiä

Yhdistykset toteuttamassa itseään – ja palvelemassa yhteiskuntaa

reettiset kokeilut

Lähde:
Listaukset: Tilaajapäällikkö Kristiina Järvelä, Tampereen kaupunki 2013

2. Yhteistyö asiakkaiden ja kumppanien kanssa
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Yhdistysten palvelut ovat
tyypillisesti pienhankintoja
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhdistykset
tuottavat tyypillisesti palveluita, jotka ovat julkisen hankintatoimen näkökulmasta niin sanottuja pienhankintoja. Toisin sanoen ne eivät ylitä
kansallisia kynnysarvoja. Vaikka pienhankinnat
eivät kuulu hankintalain soveltamisalaan, niitä
ohjaavat periaatteet tulevat lainsäädännöstä.

Pienhankinnoissa kuntien käytännöt vaihtelevat
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoaloja koskevien
palveluhankintojen kansallinen kynnysarvo on
30 000 euroa. Sen alle menevät hankinnat ovat
pienhankintoja, jotka eivät kuulu hankintalain
soveltamisalaan. Pienhankintoja varten kunnat
tekevätkin usein omat hankintaohjeensa, jotka
sitovat kunnan omia hankintayksiköitä.
Mitä pienempi hankinta, sitä vähemmän on
velvoitetta pyytää tarjousta useammalta. Hallinnollisen työn kustannukset tarjousten käsittelystä eivät luonnollisesti saisi olla varsinaista
palvelua suuremmat.
Käytäntönä voi olla esimerkiksi ilmoituksen
julkaiseminen yli 10 000 euron hankinnoista
kunnan verkkosivuilla tai tarjouksen pyytäminen
vähintään kolmelta yli 15 000 euron hankinnoissa. Käytännöt kuitenkin vaihtelevat paljon eri
toimijoiden välillä, koska ei ole olemassa yhtä
kaikkia koskevaa säännöstä. Kannattaa paneutua
oman kunnan hankintaohjeeseen.
Myös yleistä ohjeistusta on tarjolla: Kunta
liiton ohjeet pienhankinnoille löytyvät www.
hankinnat.fi -sivustolta.
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Kaikki tarjoajat samalle lähtöviivalle
Lähtökohtaiset periaatteet julkisissa hankinnoissa ovat avoimuus, tasapuolisuus ja syrjimättömyys. Toisin sanoen kaikilla tarjoajilla tulee olla
samat lähtökohdat osallistua hankintoihin. Tarjouspyynnöstä tulee käydä ilmi, mitä tarjouksen
pitää sisältää. Jos jollekin annetaan tarkempaa
tietoa esimerkiksi hinnoittelussa huomioitavista
asioista, sama tieto pitää antaa kaikille muillekin,
jotta kaikki ovat samalla lähtöviivalla tarjouksen
tekemisessä. Tasapuolinen kohtelu tarkoittaa
myös, että kaikilla on sama aika tarjouksen tekemiseen.

Vaatimukset oikeassa suhteessa hankintaan
Suhteellisuusperiaate tarkoittaa sitä, että esimerkiksi henkilöstö-, tila- ja referenssivaatimukset liittyvät juuri siihen palveluun, jota ollaan
hankkimassa. Pienhankinnassa ei ole esimerkiksi kohtuullista vaatia vastuuvakuutuksia, jos
kohteena on yksittäinen suoritus. Jos on ylimitoitettuja vaatimuksia, jotka eivät liity siihen,
mitä ollaan tekemässä, kannattaa olla yhteydessä
hankintatoimeen ja kysyä, riittääkö esimerkiksi,
että sitoudumme järjestämään tilat.

Lähde:
Julkisten hankintojen asiantuntija Saila Eskola,
PTCServices Oy 2012

Yhdistykset toteuttamassa itseään – ja palvelemassa yhteiskuntaa

Miten osallistutaan tarjouskilpailuun?
Kuntien kilpailuttaessa hankintojaan yhä useampi palvelu kilpailutetaan. Kilpailutukseen törmää
myös kansallisten hankintarajojen alapuolelle
jäävissä hankinnoissa. Yhdistysten kannalta myös
mahdollisimman hyvin myös niiden tarkoitusperät täyttävien palveluiden tuottamiseksi osallistuminen tarjouskilpailuun on viimeinen vaihe.
Keskisin huomio tulisi olla hankinnan suunnitteluvaiheessa. Kun ollaan tarjouskilpailussa,
niin asiat ovat määritelty. Silloin ei ole enää tilaa
omille näkemyksille, ehdoille tai varaumille.
On tärkeää seurata mitä tapahtuu, olla ennakoiva, aloitteellinen ja aktiivinen suunnitteluvaiheessa heti sen alkumetreillä. Paras tilanne on jos
hankinnan suunnittelu käynnistyy yhteistyöstä.
Valmisteluun osallistuminen rakentaa osapuolten parempaa ymmärrystä, joka voi auttaa
myös kilpailussa. Ennakoimalla varmistat, että
myös hankintayksikkö on itsekin selvillä oman
prosessinsa rakenteesta ja hankinnan tavoitteista
hieman laajemminkin katsottuna.
Julkisissa hankintojen valmisteluun ja itse
tarjouskilpailuun osallistuminen edellyttää
menetelmien ja käytäntöjen tuntemusta. Esimerkkeinä nostettakoon ennakkoilmoitusten
seuraaminen, teknisen vuoropuhelun käyminen,
tietopyynnöt ja vastaukset, tarjouspyynnön
kommentointikierros tai tiedotustilaisuuden
käytännöt. Mikäli mahdollisuuksia on, niin oman
tietotaidon kannalta on erittäin suositeltavaa
osallistua oman alan mallitarjouspyyntöjen sekä
sopimusehtojen laatimiseen ja yleensä toimialan
kehittämiseen.
Tarjouspyynnöt julkaistaan Hilmassa. Tarjouspyynnön perusteella tarjoajan pitää saada
selko siitä, mitä ja miten kannattaa tarjota voittaakseen. Tarjouspyynnön pitää myös mahdollistaa tasapuolinen ja riittävä kilpailu. Tarjouspyyn-
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tö ei myöskään saa olla syrjivä, vaikka se voikin
sisältää kilpailua rajoittavia elementtejä.
Tarjouksen tekemisessä yhdistykselle on
erityisen tärkeää pohtia hinnoittelu. Mitä kaikkea hinnan tulee sisältää? On myös oleellista
ettei palveluun sisällytetä asioita, jotka eivät
kuulu hintaan. Varmasti palvelusta saadaan
näin laadukkaampi, mutta saadaanko siitä myös
kannattava!
Yhdistysten heikkoutena on pidetty vertailuun vaikuttavien asioiden huonoa esiintuomista
tarjouksessa. myöskään omia vahvuuksia ei tuoda
esiin selkeästi. Eräs vinkki on käyttää tarjouspyynnössä vaadituiksi/arvostettaviksi tekijöiksi
mainittuja ”taikasanoja”. Vaikka omia vahvuuksia
tuodaan esiin, on syytä pitäytyä siinä käsitteistössä, jota tarjouspyynnössä käytetään. Jos on
tarpeen, voi rinnalle tuoda tai täydennykseksi
tuoda omia käsitteitä – nostaa esiin myös omaa
kielenkäyttöä.

Vinkki: Tutustu Työkirjan työ
kaluun nro 27. Tarkistuslista
tarjouskilpailua varten.

Hankintasopimus
Ostopalvelusta sovitaan hankintasopimuksella,
joka siis on taloudellista vastiketta vastaan tehty
kirjallinen sopimus, jossa sovitaan suoritettavasta
korvauksesta. Kysymyksessä on siis taloudellinen
sopimus, jossa taloudellinen riski tai voiton mahdollisuus ja niiden kohdistuminen yksipuolisesti
palvelun tuottajaan.
Sopimuksen nimi ei aina kerro mistä on kyse,
moni yhteistyösopimus on tarkemmin tulkittaessa sisältönsä osalta yksipuolinen ostopalvelusopimus. Hankintasopimus voi olla kestoluonteinen
puitesopimus, jolloin itse hankinnat perustuvat
erillisiin tilauksiin tai kertasopimus, jolloin itse
sopimus sisältää tilauksen.

Vinkki: Tutustu Työkirjan työ
kaluun nro 28. Tarkistuslista
hankintasopimusta varten.
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Yhteistyösopimus
Vinkki: Tutustu Työkirjan työ
kaluun nro 29. Tarkistuslista
yhteistyösopimusta varten.
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Luonteeltaan yhteistyösopimus asettuu tarkasti
tilaajan määrittelemän ostopalvelun ja autonomisen toiminnan sallivan avustamisen välille. Yhteistyösopimuksen taustalla on yhteisymmärrys
ja luottamus, vaikka sopimuksessa kirjataankin
pelisäännöt ja sovitaan taloudelliset sitoumukset
toiminnan toteuttamisessa.
Yhteistyösopimuksessa tai kumppanuussopimuksessa jo nimensäkin mukaan kyse on
sopimuksesta, jossa kummallakin osapuolella on
velvoitteita. Yhteistyösopimukselle on ominaista kustannusvastuun ja muidenkin riskien
jakautuminen osapuolten kesken. Se myös
sisältää asioita joista sovitaan yhteisvastuullisesti.
Tällainen asia voi olla vaikka yhteinen kehittämisen tai yhteistyö palvelun sisällön tuottamisessa.
Eli usein kyseessä on pitkäkestoisempi järjestely,
jossa molemmat osapuolet sitoutuvat toimimaan
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Perinteisesti yhdistysten kanssa on tehty erilaisia yhteistyösopimuksia, mutta muun muassa
kilpailusäädösten ja hankintalain puristuksessa
käytännössä aidot yhteistyösopimukset ovat
varsin harvinaisia.

2.2 Yritysyhteistyö
– ratkaisuja
työhyvinvointiin
Työelämässä on meneillään suuria muutoksia.
Huoltosuhteen muuttuessa huolestuttavampaan
suuntaan, työuria täytyy pidentää ja suurempi
osa työikäisistä saada mukaan työelämään. Ihmisten pitää pysyä hyvässä kunnossa jaksaakseen
tehdä töitä ja vastata työelämän haasteisiin.
Työn tekemisen tavat ovat myös muuttuneet.
Yhä suurempi osa tekee tietointensiivistä työtä,
joka passivoi ihmiset työpisteen ääreen istuvaan
asentoon koko työpäivän ajaksi. Uusia tutkimustuloksia tämän vaaroista saadaan jatkuvasti. Fyysinen passiivisuus vaikuttaa myös luovuuteen,
joka on edellytyksenä innovatiivisille ratkaisuille.
Niin henkinen kuin fyysinenkin hyvinvointi
on näissä haasteissa avainasemassa. Monille
yhdistyksille edellä kuvatut työelämän kehittymistarpeet avaavat palvelutuotannon mahdollisuuksia. Eritoten kulttuuri- ja liikunta-alojen
osaamiselle on käyttöä, koska niiden tarjoamat
palvelut koskettavat ihmistä kokonaisvaltaisesti
ja kokonaisvaltainen hyvinvointi on työnantajan
etu.
Liikunta- ja urheiluseurat kykenevät rakentamaan erilaisia työhyvinvointipaketteja, joissa
kiinnitetään huomiota niin fyysiseen kuin psyykkiseen puoleen. Osaaminen fyysisen kunnon
kehittämisessä on selvää, mutta tämän lisäksi esimerkiksi hyvät valmentajat ovat kysyttyjä luen
noitsijoita yrityksissä henkisen kunnon kohottajina. Kun otetaan huomioon vielä ravitsemuksen
ja muun kehonhuollon tietämys, antaa tämä
seuralle avaimet houkuttelevan kokonaispaketin
tarjoamiseen työhyvinvoinnin kehittämiseksi.
Seuroilla on myös hyviä kokemuksia siitä, kun
tällaista pakettia tarjotaan osana yhteistyösopi-
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musta, jossa yritys saa lisäksi näkyvyyttä seuran
tapahtumissa.
Taidelähtöisiä menetelmiä on käytetty onnistuneesti muun muassa luovan ajattelutavan
edistämiseksi työyhteisöissä. Vaikka taiteella ja
työpaikalla ei olisikaan juuri yhteistä, taiteista
tutun ketteryyden ja rajoja rikkovuuden omaksuminen on tuonut niin työhyvinvointia kuin
liiketoimintaa palvelevaa uutta ajattelua työpaikoille. Vanhusten palvelutaloissa on havaittu,
että menetelmien käyttö parantaa vanhusten
elämänlaatua monin tavoin esimerkiksi vähentyneenä avuntarpeena. Samalla se on lisännyt
henkilökunnan hyvinvointia ja jaksamista sekä
vähentänyt omaisten huolta.
Yhdistykset tuottavat yrityksille erilaisia
työhyvinvointipalveluita yhtenä varainhankinnan muotona. Tarjottujen palveluiden kirjo on
hyvin laaja, ja joissakin palveluissa on yhdistetty
kulttuuria ja liikuntaa, jolloin työnantajan ei
tarvitse valita näiden välillä. Yhdistysten tapa
tehdä asioita yhdessä, haastaa mukanaolijat
tekemään ja osallistumaan asioiden etenemiseen,
siis kehittämään itse. Osallistava ote on luontaista
yhdistysten tarjoamille työhyvinvointipalveluille
ja tulee ostajalle ”kaupan päälle”.

CASE: Valkeakosken Haka
Valkeakosken Haka järjestää kahdessa tehtaassa
taukoliikuntaa ja erilaisia liikuntaryhmiä henkilöstölle.
Taukoliikuntaryhmät kokoontuvat 1–2 kertaa
viikossa. Yhteistyöhön on sisältynyt myös ohjattua
kuntosaliliikuntaa halukkaille sekä kymmenen kerran
juoksukoulun keväällä. Juoksukoulu pitää sisällään
luentoja ja yhteislenkkejä. Myös työajan jälkeistä
liikuntaa on järjestetty työntekijöille jotka liikkuvat
vähän tai ei ollenkaan. Ideana on esitellä erilaisia
lajeja ja tapoja liikkua.
Yhdistys sopii asioista tyypillisesti yrityksen
henkilöstöpäällikön kanssa, joissain yrityksissä
myös aktiivinen liikkuja on koordinoinut toimintaa.
Osalla yrityksistä on oma kannustinjärjestelmänsä
liikuntaan osallistuville, jossa aktiivisimpien kesken
arvotaan liikuntaan liittyviä palkintoja.
Liikuntapalveluista on tullut yhdistykselle hyvää
palautetta sekä johdolta että osallistujilta. Suurin
osa taukoliikuntaan osallistuvista tekee istumatyötä tietokoneen ääressä, joten venyttely kesken
työpäivän on ollut erityisen tykättyä. Niska- ja
hartiaseudun kivut ovat vähentyneet.
Yritykset ovat arvostaneet yhteistyötä yhdistysmuotoisen toimijan kanssa, sillä yhdistys pystyy
joustamaan paremmin kuin yksityiset firmat. Ostamalla palvelut paikalliselta urheiluseuralta, yritykset
tukevat samalla myös lasten ja nuorten liikuntaa.

Lisää caseja yhdistys
ten työhyvinvointi
palveluista löytyy Casebookin
”Kulttuuri ja liikunta auttavat
työyhteisöä oppimaan”
-osiosta. Mukana on 10 casea!

Lisätietoa:
Millaisiin asiakastarpeisiin työhyvinvointipalveluita
kehitetään? Vinkkejä työnantajien tunnistamista
kehittämiskohdista esimerkiksi Elina Ravantin tekemästä Työterveyslaitoksen julkaisusta ”Esimerkkejä
työhyvinvoinnin palvelutarjonnasta ja toimintamalleista – Työpaikkojen työhyvinvointitoiminnan tason
määritys ja kehittäminen.”
www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Sivut/Esimerkkeja_
tyohyvinvoinnin_palvelutarjonnasta.aspx
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2.3 Palveluita suoraan niiden
käyttäjille
Vinkki: Kartoita käyttäjä
asiakkaan tarve Työkirjan
työkalun nro 10. Asiakas
kuvaus avulla.
Katso caset
7 ja 31.

Yhdistykset tarjoavat yhä enenevässä määrin
palveluita suoraan asiakkaille eli palveluiden
käyttäjille. Osa näistä palveluista on vastaavia
kuin kunnille tarjottavat ja osa on suoraan asiakkaille myytäväksi tuotteistettuja.
Monilla yhdistyksillä on riittävää osaamista ja
palkattua henkilökuntaa tarjota kilpailukykyisiä
palveluita vapailla markkinoilla uusien kohderyhmien kanssa. Näiden palveluiden ja niiden
markkinoinnin kautta voidaan saavuttaa varteenotettavaa tunnettuuden kasvua ja niiden suora
myynti voi toimia hyvänä varainhankintakeinona
verollisuudesta huolimatta.
Vaikka ajatus palvelun tarjoamisesta ja sisällöistä nousee yhdistyksen arvoista, säännöistä ja
tarkoituksesta, suoraan asiakkaille myytävissä
palveluissa keskeisimpänä on palvelun käyttäjäasiakkaan tarve ja siihen vastaaminen. Ostajan
eräs tärkeä motiivi saattaa olla palvelun osta-

misen kautta tukea yhdistystä. Merkittävin asia
ostopäätöksen kannalta on silti aina se, miten
hyvin palvelu tyydyttää asiakkaan tarpeen.
Suoraan asiakkaille myytävät palvelut ovat
pääsääntöisesti liiketoimintaa muiden yritysten
rinnalla, erityisesti jos palvelu on markkinahintaista. Joskus myös jäsenille tarjottavien ja
yleisesti asiakkaille tarjottavien palveluiden ero
voi olla ”veteen piirretty viiva”. Yritykset tarjoavat
jäsenyyttä palveluissaan ja yhdistykset myyvät
jäsenyyttä osana palveluaan. Mikä tekee juuri
yhdistyksen palvelusta yleishyödyllistä? Tämä
on syytä selkeyttää ja tuoda esiin markkinoinnissa, jos mahdollista. Näin helpotetaan asiakkaan
valintatilannetta toisiaan näennäisesti vastaavien
palveluiden välillä. Tilanteissa, joissa yhdistys
on paikkaamassa palveluaukkoja eli kilpailua ei
niinkään ole olemassa, tilanne on hiukan toinen.
Asiakkaalle voi kuitenkin tässäkin tilanteessa olla
merkityksellistä saada tieto siitä, osallistuuko hän
yhdistyksen perustoiminnan vai onko kyseessä
myytävä palvelu.

kunnes tavoiteltu taso on saavutettu. Onnistuakseen tämä myös vaatii kokeiluun osallistuvien
asiakkaiden suostumuksen. Samaa menettelyä
voidaan käyttää myös olemassa olevien palveluiden edelleen kehittämiseen.
Asiakaslähtöisessä kehittämisessä kyse on
myös uusista käytännöistä. Ideointivaihe aloitetaan usein havainnoimisella. Esimerkkinä voisi
olla vaikkapa puistokäytävien paikkojen määrittely. Piirtääkö suunnittelija ne ennakolta vai rakennetaanko ne sinne mihin ihmisten käytännön
kulkureitit muodostuvat?
Asiakaslähtöisessä kehittämisessä kyse on
myös asenteesta. Osallistetaanko palveluiden
käyttäjät oikeasti eli annetaanko kaikille oikea
mahdollisuus ja tilaa vaikuttaa – ja miten saatu
palaute huomioidaan itse toteutuksen suunnittelussa? Ideointia seuraava suunnitteluvaihe
voidaan sekin toteuttaa yhteissuunnitteluna.
Asiakaslähtöinen kehittäminen ja palvelumuotoilu kulkevat käsi kädessä: keskiössä on
palvelun käyttäjä.

Yhdistysten välinen yhteistyö

2.4 Tuottamisen uudet mallit
Tässä luvussa esitellään yhteistuottamisen ja palveluiden kehittämisen malleja. Mallit eivät vielä
ole yleisessä käytössä yhdistysten palvelutuotannossa, mutta niiden hyödyntäminen on Kolmannen lähteen kokemuksen mukaan lisääntymässä.

Vinkki: Millä tavalla yhdistys
voi parantaa palveluitaan?
Katso Työkirjan työkalu nro
34. Palveluiden kehittämisen
tarkistuslista.
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Asiakaslähtöinen kehittäminen
Asiakaslähtöinen kehittäminen on ilmaisu, jonka
kuulee usein puhuttaessa terveydenhoidon
uudistamisesta tai uusista kaupallisista innovaa-

tioista. Kyseessä on kuitenkin yhdistyksille varsin
tuttu tapa toimia. Slogan ”ne päättää jotka tekee”
yhdistettynä yhdessä tekemiseen tarkoittaa, että
myös toimintaa kehitetään yhdessä. Kysymys
kuuluukin, kuinka tämä on siirrettävissä palveluntuotantoon?
Asiakaslähtöiseen tai käyttäjälähtöiseen kehittämiseen liittyy kokeilemisen kautta kehittäminen. Käyttäjä toimii tällöin palvelun testaajana.
Perinteisen valmiiksi suunnitellun ja sellaisenaan
toteutetun palvelun sijaan pyritään ideoinnin
kautta luomaan prototyyppi (pilotti) kokeiltavaksi.
Testauksesta saadun palautteen kautta kehitetään nopeasti parempia versioita. Näin jatketaan
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Yhdistysten välisen yhteistyön tarve nousee
jatkuvasti esille kuntatoimijoiden suunnalta.
Palveluiden tarjoamisessa pienten toimijoiden
palveluiden päällekkäisyys ja rinnakkaisuus
vaikeuttaa hankkimista ja luo turhaa kilpailuasetelmaa. Yhteisen palvelukokonaisuuden
tai palveluketjun tarjoaminen olisi kunnan
näkökulmasta helpompi hankinta ja sen tuottamisessa yhdistykset voisivat jakaa tehtäviä ja
osaamistaan.
Osaamisten yhdistäminen lähtee liikkeelle kurkistamisesta ja jatkuu tutustumisella.
Tutustumisen jälkeen voidaan toimia rinnakkain
ja vähitellen edetä aitoon yhteistyöhön. Erilaiset
yhteistyörakenteet tukevat työtä. Pienimillään
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rakenteet ovat sovittuja tapaamisia ja pidemmälle
vietynä jopa yhteisiä yrityksiä. Kunta myös voi
toimia välittäjänä yhdistysten yhteen saattamisessa. Osaamisen yhdistäminen voi tapahtua
myös työparina toimimalla.
Osaamisten yhdistäminen tarjoaa yhdistyksille mahdollisuuden pysyä paremmin kehityksessä
mukana, kun vaateet palveluiden laadusta, ammattimaisuudesta tai vaikutusten osoittamisesta
lisääntyvät. Eurooppa 2020 tavoitteissa osaamisten yhdistäminen onkin eräs älykkään kasvun ja
tehokkuuden keskeinen keino. Keskeistä on myös
monialaisuuden haasteeseen vastaaminen. Toisenlaisen osaamisen tuominen mukaan omaan
toimintaan myös avartaa tekijöitä näkemään
asian laajemmin. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia tekemiselle.
Yhdistysten ja yritysten osaamisten yhdistäminen voisi tarjota paljon uudenlaisia mahdollisuuksia palveluiden tuottamisessa. Yrityksillä on
vahvaa osaamista liiketoiminnassa, yhdistyksillä
sisällöissä ja asiakastuntemuksessa. Yhdistys
voi joissain tilanteissa oman palvelutuotannon
sijaan tarjota osaamistaan jollekin kaupalliselle palveluntarjoajalle kohtuullista korvausta
vastaan.

Vinkki: Tutustu Työkirjan työ
kaluun nro 32. Palvelupolku.

Katso case 24 yhdis
tysten välisestä yhteis
työstä palvelutoiminnassa,
sekä caset 25 ja 72 erilaisten
osaamisten yhdistymisestä
työparina toimiessa.
Vinkki: Osaamisten yhdistä
misen pohjalla on tieto yhdis
tyksen omasta osaamisesta.
Katso Työkirjan työkalu nro 11
Yhdistyksen osaamisalueet
palvelutuotannossa.

Tuottajien yhteenliittymät
Pienten palveluntuottajien tai -tarjoajien yhteenliittymiä (pooleja) kaivataan palveluiden tuotannossa kuntien palveluiden hankkijoiden mukaan
kovasti. Kuntien yhdistyessä yhä suuremmiksi
kokonaisuuksiksi tarve on vain kasvamassa. Käytännössä yhteenliittymiä on olemassa hyvinvointipalveluita tarjoavalla yhdistyspuolella varsin
vähän. Tässä kohtaa mallia voisi hakea vaikkapa
rakennusalalta, missä erilaiset työyhteenliittymät
ovat perinteinen keino vastata kuntien laajoihin
palvelutarpeisiin.
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Yhteenliittymät voivat olla hyvin monenlaisia.
Yksi malli on uusi yhdistys, joka kokoaa palvelut
yhteen. Eräs muoto väljästä yhteenliittymästä on
myös paikallisen hyvinvointipalvelutarjottimen
kokoaminen. Siihen eri palveluiden tarjoajat
kokoavat yhteisin kriteerein palveluita ostajan valinnan helpottamiseksi. Tarjotin voi olla
suoraan jollekin asiakasryhmälle suunnattu – tai
vaikkapa kaupungin hankintayksikölle. Asiakasnäkökulmasta hyvää palvelua on kokonaisvaltaisen palveluketjun muodostaminen esimerkiksi
ikääntyneen ihmisen kotona selviytymisen
tueksi.
Yhteenliittymät voivat yhteisen tarjoamisen
ohella toteuttaa yhdistysten välistä työnjakoa
esimerkiksi hallinnon, talouden tai markkinoinnin osalta.

Yhteistyöfoorumi
Vinkki: Tutustu Työkirjan
työkaluun nro 24. Muistilista
yhteistyöfoorumin järjestä
miseen.
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Hyvinvoinnin tuottaminen paikallisesti koostuu
monista pienistä puroista, joista yhdistysten
palvelutuotanto on yksi. Näitä pieniä puroja
kuitenkin harvoin tarkastellaan kokonaisuutena.
Vielä harvemmin niiden kehittämistä mietitään
yhdessä. Yhdessä tarkoittaa tässä paitsi yhden
toimialan, niin useamman toimialan ja myös eri
sektoreiden kesken. Yhteistyön lisääminen eri
toimijoiden kesken, saati yli toimialojen ja sektoreiden, ei tapahdu itsestään. Siksi on kehitetty
malleja kuten yhteistyöfoorumi ja monialaisen
kehittämisen askeleet (mistä lisää alla).
Yhteistyöfoorumin lähtökohtana on yhteisen
kuvan luominen ja toisten tunteminen. Ensimmäinen vaihe on siis saada tilaukset esiin ja tarjoukset pöytään. Tilaajana toimii useimmiten kunta, mutta myös asukkaat ja heidän edustajinaan
yhdistykset. Tarjouksia esittävät yhdistykset niin
perus- kuin palvelutoiminnallaan, mutta myös
kunnan omat palvelut sekä yritysten palvelut.

Tilausten ja tarjousten esittelyjä tehdään
tälläkin hetkellä varsin yleisesti. Esimerkkinä
voisi mainita vaikka toimialakohtaiset toimintaavustusten jakamiseen liittyvät tapaamiset.
Yhteistyöfoorumin tavoite on tästä jakamisesta
eteenpäin pääseminen: millainen kokonaisuus
eri tarjouksista muodostuu, mitä aukkoja siinä
on, mitä päällekkäisyyksiä siinä on, millaisia yhteistyömahdollisuuksia se tarjoaa, miten eri osaamista voisi parhaalla tavalla yhdistää? Tavoitteena
on aikaansaada resurssit hyvin hyödyntävää ja
vaikuttavaa toimintaa – tekemällä yhteistyötä ja
sekä yhdistämällä osaamista.
Yhteistyöfoorumissa näkökulma kokonaisuus
ja aikajänne suuntautuvat tulevaisuuteen. Hyvinvoinnin syntymiseen vaikuttaa myös palveluita
tuottavien yhdistysten perustoiminta. Tämä on
yksi tärkeä näkökulma yhteistyöfoorumissa. Kyse
ei ole pelkästä erillisestä palvelusta vaan kokonaisuudesta, johon liittyy myös oma ja toisten
yhdistysten perustoiminta sekä rinnakkaiset,
edeltävät ja seuraavat palvelut.
Kolmannen lähteen yhteistyöfoorumin malli
on ajateltu alun perin kunnan ja yhdistysten
välille paikallisen hyvinvoinnin ja siihen liittyvien
palveluiden kehittämiseen. Malli on kuitenkin
sovellettavissa mitä erilaisimpiin yhteyksiin. Yhteistyöfoorumi voi toimia esimerkiksi välineenä
pienten palveluntuottajien yhteistyörakenteiden
luomiselle.

Monialainen yhteistyö
Monialaisella yhteistyöllä Kolmas lähde tarkoittaa yhteistyötä, jota tehdään eri alojen
yhteistyönä: Kulttuuri-, liikunta-, nuorisoalat
joko keskenään tai sosiaali- ja terveysalojen
kanssa yhteistyössä. Monialaisuus on toisinaan
harhaanjohtava termi, sillä sitä käytetään myös
kuvaamaan yhteistyötä esimerkiksi kulttuuri- tai
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liikunta-alan eri lajien (esimerkiksi musiikki ja
kirjallisuus yhdessä, tai koripallo ja jalkapallo yhdessä) kesken. Mutta tässä kirjassa puhuttaessa
monialaisuudesta, sillä viitataan aina laajempaan
yhteistyöhön.
Monialaisuus on tulevan rakennerahastokauden 2014–2020 eräs painopiste. Taustalla
ovat tehokkuuden ja osaamisten yhdistämisen
tavoitteet. Toisena perusteena on ymmärrys
erityisesti hyvinvoinnin kokonaisvaltaisuudesta.
Monialaisuudella voidaan saavuttaa kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia tukevia kokonaisuuksia
– eli parempia palveluita.
Monialaisuudella voidaan tarkoittaa käytännössä hyvin erilaisia asioita. Se voi olla monialaisuuden hyödyntämistä kehittämisessä, yhteistyötä eri alojen kesken tuomalla eri aloja yhteen
rinnan tai se voi olla aidosti monialaisia sisältöjä.
Kyse on näkökulman laajentamisesta. Eri alojen
ihmiset ajattelevat ja kertovat samoista asioista
eri sanoin. Tanssi liikuntana, taiteena tai nuorison toimintana voi olla hyvin erilainen asia kuin
nämä yhdistämällä. Nuorisotyön keinot voisivat
antaa paljon eväitä vaikka terveydenhuollon asiakkaiden parempaan osallisuuteen. Eri aloilla on
paljon annettavaa toisilleen, vaikka itse palvelu
pysyisi ”oman alan palveluna”.
Monialaisuutta edistäneiden hankkeiden
kokemuksista on noussut esiin, että monialaisesti toimiminen vaatii sekä rakenteita ja selkeitä
toimintamalleja. Tarvitaan yhteinen ymmärrys
tarpeesta ja tavoitteesta monialaisuudelle ja yhteiselle tehtävälle. Lisäksi monialaisuuden toteutuminen vaatii sitoutumista ja toisten tuntemista.
Ilman näitä monialaisuus jää puheiden tasolle.

2. Yhteistyö asiakkaiden ja kumppanien kanssa

ESKO-hankkeessa on mietitty monialaisen kehittämisen askeleita. Ne lähtevät yhteisen tavoitteiden löytämisestä. Edelleen monialaisuus vaatii
aikaa tutustumiseen ja yhteistyön tekemiseen,
sitä siis tulee varata. Monialaisuus tuo moniäänisyyttä, jota kannattaa kuunnella. Monialaisuus
vaatii rohkeutta ja avointa tiedottamista. Lopuksi
tulee tiedostaa, ettei monialaisuus toteudu ilman
sille varmistettuja resursseja, eikä elä ilman luotuja joustavia yhteistyörakenteita.
Toistaiseksi parhaita kokemuksia monialaisuuden toteuttamisessa on saatu osaamista
yhdistävistä työpareista sekä yksittäisistä tapahtumista ja tilaisuuksista. Tilaisuuksista hyvänä
esimerkkinä Lahdessa toteutettu Kultturalli
-tapahtuma, jossa kulttuuri- ja urheiluväki yhdistettiin keskustelemaan siitä, mitä kaikkea he
voisivat saada aikaan yhdessä. Tapahtuman osanottajat tutustuivat yhdessä lastenkulttuuriin,
taiteeseen ja tieteeseen, taiteeseen työelämän
kehittäjänä, luovien alojen yrittäjyyteen sekä
siihen, miten vanhuspalveluihin ja sairaaloihin
saadaan kulttuuria ja taidetta. Tästä jatkettiin
urheilutapahtumien ja kulttuuritapahtumien
kohtaamiseen. Osanottajien joukko ei ollut
erityisen laaja, mutta palaute oli loistavaa. Tämä
kuvaa tilannetta laajemminkin. Monialaisuus on
vielä harvojen herkkua, mutta potentiaalia löytyy
runsaasti!

Lisätietoa:
Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä,
Esko-hanke, 2013
www.soste.fi/media/esko_kirja.pdf

Casebookin kattavana
teemana oli monialai
suus ja siihen kannustaminen.
Erityisesti osioon ”Palvelut
ponnistavat monen alan
yhteistyöstä” kannattaa
tutustua!
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Mikä on hienointa yhdistysmuodossa?
”Yhdistys edistää suoraa demokratiaa ja aktiivista
kansalaisuutta - myös tuottaessaan palveluja.”

Yhdistyskehittäjä Tauno Linkoranta

3. Tukea kehittämiseen
Yhdistysten rahoitus- ja palvelukenttä on moninainen. Rahoitus on keskeinen haaste lähes
jokaiselle yhdistykselle, ja rahoitusta voi joutua
kokoamaan useasta eri suunnasta. On tärkeä
tunnistaa, mitkä rahoitusmuodot soveltuvat
perusrahoitukseen ja minkä rahoituksen turvin
on mahdollista kehittää palvelutuotantoa.

Yhdistyksille tarkoitettuja palveluita on tarjolla rajoitetusti. Tarjotut palvelut keskittyvät usein
liiketoiminnan kehittämiseen, mutta yhdistysten kannattaa pyrkiä käyttämään eri palveluita
ennakkoluulottomasti.
Tässä luvussa esitellään yhdistyksille tarjolla
olevaa rahoitusta sekä palvelutoimintaansa kehittäville yhdistyksille saatavilla olevia palveluita.

Rahoitusta ja palveluita yhdistyksille tarjoavia organisaatioita
Rahoitusta yhdistyksille
•• ELY-keskukset
•• OKM
•• Taiteen keskustoimikunta
•• RAY
•• Suomen kulttuurirahasto
•• EU-rahoitus
•• Maaseudun kehittämisohjelmat

Tukea palvelutoimintaansa kehittäville
yhdistyksille
•• ELY-keskukset
•• Kunnat
•• Yhdistyskehittäjät

Kun edetään kohti liiketoimintaa
•• ELY-keskukset
•• Tekes
•• Finnvera
•• Uusyrityskeskukset
•• Yrityshautomot
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3.1. Rahoitusta yhdistyksille
Tässä luvussa esitellään erilaisia rahoituskanavia
eri sektoreilta. Valtaosa esitellyistä rahoituksista on suunnattu yhdistyksen perustehtävän
rahoittamiseen, ei suoraan palvelutuotannon
kehittämiseen. Usein kuitenkin kehittämishankerahoituksen turvin voidaan edistää myöhemmin
palvelutuotannossa hyödynnettävien sisältöjen
kehittämistä. Yhdistyksissä voidaan hahmottaa
tämän kautta paremmin omaan toimintakenttään
kuuluvat rahoitusmahdollisuudet ja rahoittavat
tahot.
Rahoituslähteet ja rahoitettavat sisällöt muuttuvat koko ajan. On tärkeää tarkistaa ajankohtainen tieto kyseisen rahoituslähteen hallinnoijan
kautta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön
liikuntamäärärahat
Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa tukea valtion
liikuntamäärärahoista muun muassa urheilujärjestöille, liikunta- ja urheiluseuroille, liikunnan
koulutukseen ja tutkimukseen, liikuntapaikkarakentamiseen, kuntien liikuntatoimintaan
sekä muihin liikunnan toimintoihin. Useimmat
avustukset on tarkoitettu järjestöjen tai muun

laajan toimijan, ei yksittäisen seuran, haettavaksi.
Seuroille tarkoitetut avustukset on koottu Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) -nimikkeen
alle. Vaikka seuratuki rajataan perustoimintaan,
niin avustuksia myönnetään myös perustoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen sekä
liikunnan harrastamisen mahdollistamiseen ja
monimuotoisuuteen. Nämä ulottuvuudet saattavat mahdollistaa tuen hakemisen toimintaan, jota
tässä kutsutaan palvelutoiminnaksi.
Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI)
-ohjelma auttaa aikuisväestöä aloittamaan liikunnallisen ja liikkuvan elämäntavan. Ohjelman
tavoitteena on arkisen liikkumisen ja liikunnan harrastamisen avulla lisätä työikäisten ja
ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Monet
paikalliset seurat ja yhdistykset ovat saaneet
tukea toimintaansa tätä kautta. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden
edistämissäätiö LIKES.

Lisätietoa Opetusministeriön erilaisista liikuntaavustuksista:
www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/
avustukset
Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman sivuille:
www.kki.likes.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön
nuorisotyön avustukset

Taiteen edistämiskeskus

Nuorisotyön avustusten jakamisessa otetaan
huomioon nuorisolaissa säädetyt arvolähtökohdat: yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus
ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja
elämän kunnioittaminen.
Nuorisotyön avustuksia myönnetään seuraaviin kokonaisuuksiin:

Taiteen edistämiskeskus jakaa apurahoja ja avustuksia taiteilijoille ja yhteisöasiakkaille. Tukea
myönnetään niin valtakunnallista kuin alueellisista apurahoista ja avustuksista. Yhteisöasiakkaan tulisi miettiä ennen hakemista seuraavia
asioita:

•• Avustukset lasten ja nuorten paikalliseen
harrastetoimintaan

•• Avustukset nuorisotilojen rakentamisen,
peruskorjaamiseen ja varustamiseen

•• Avustukset nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin sekä verkkomedioihin

•• Avustukset hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon

•• Kansalliset avustukset nuorten työpajatoimintaan

•• Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja
nuorisotyön palvelujärjestöjen vuosiavustukset sekä muiden nuorisotyötä harjoittavien
järjestöjen vuosiavustukset

•• Avustukset etsivään nuorisotyöhön
•• Kehittämisavustukset nuorisotyön ja -toiminnan ensisijaisesti valtakunnallisiin hankkeisiin

•• Nuorisoalan kansainvälisen toiminnan tukeminen

www.minedu.fi/OPM/Avustukset/Nuoriso

•• Mikä avustusmuoto sopii tarpeeseesi parhaiten?

•• Minä vuonna avustus tulee käyttää (sopiiko se
hankkeesi toteutusaikatauluun)?

•• Milloin avustuksen hakuaika päättyy; hakuajoilla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu,
myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta
huomioon.
Avustusta hakiessa on puolestaan pidettävä
mielessä:

•• Kirjoita selkeä ja ymmärrettävä työsuunnitelma hakemuslomakkeen kohtaan käyttötarkoitus. Tiivistä olennainen. Halutessasi voit
esittää laajemman työsuunnitelman liitteessä.
Pelkkä viittaus liitteisiin ei kuitenkaan riitä.

•• Perustele, että hanke on hyvä ja toteutettavissa. Vakuuta päätöksentekijä yhteisönne
edellytyksistä toteuttaa esitetty suunnitelma.

•• Kerro, mitä arvoa hankkeesta/toiminnasta
olisi laajemmalle yleisölle.

•• Muista mainita suunnitelmassa hankkeen
tarkka ajankohta.

•• Katso, että suunnitelma vastaa ytimekkäästi
kysymyksiin mitä, miten, milloin, missä, miksi, kenen kanssa ja kenelle.

www.taike.fi
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Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tuet
RAY suuntaa avustuksia yhä vahvemmin järjestö- ja kansalaistoimintaan strategiakaudella
2012–2015. Avustamisen päälinjoja strategia
kaudella ovat:

•• Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen

•• Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien
ongelmien ehkäiseminen

•• Ongelmia kohdanneiden auttaminen ja tukeminen
Avustuksia voivat hakea oikeuskelpoiset
yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt., joiden tarkoituksena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin
edistäminen. Avustusta ei voida myöntää valtion
virastolle, kunnalle, seurakunnalle tai yksityishenkilölle. Taloudellisina organisaatioina myös
osuuskunnat, avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt
ja yksityiset liike- ja ammattitoiminnan harjoittajat on rajattu avustuskelpoisuuden ulkopuolelle.

RAY myöntää seuraavia avustuksia:
Yleisavustuksia myönnetään valtakunnallisten, kansallisesti merkittävien järjestöjen
sääntöjen mukaisesta toiminnasta aiheutuviin menoihin. Yleisavustuksia myönnettäessä
otetaan huomioon toiminnan yhteiskunnallinen
merkitys, laatu, laajuus ja tuloksellisuus sekä
hakijan taloudenhoito ja varallisuusasema.
Kohdennettuja toiminta-avustuksia myönnetään järjestön toiminnan kokonaisuudesta erotetun toiminnon nettomenoihin. Kohdennettujen
toiminta-avustusten myöntämisessä painotetaan palvelutuotannosta ja kuntien velvoitteista
selkeästi erottuvaa kansalaisjärjestölähtöistä
toimintaa.
Investointiavustuksia myönnetään järjestöjen
toimitilojen tai erityisryhmien tukiasuntojen
hankintoihin, peruskorjaus ja uudisrakentamishankkeisiin sekä joihinkin toiminnallisesti perusteltuihin käyttöomaisuuden hankintoihin. Rahoituksen myöntämisessä painotetaan järjestöjen
yhteistyöhankkeita sekä tilojen esteettömyyttä ja
turvallisuutta.
Projektiavustuksia myönnetään uusien
toimintamallien tai -prosessien kehittämiseen
tähtääviin innovatiivisiin projekteihin sekä
kokeilu- ja käynnistämisprojekteihin ja muihin
määräaikaista rahoitusta tarvitseviin erillisprojekteihin.
Projektiavustusten hakijoilta edellytetään
tavoitteellisuutta, suunnitelmallisuutta ja asiantuntemusta. Erityistä huomiota kiinnitetään
odotettavissa oleviin tuloksiin ja vaikutuksiin.

Suomen kulttuurirahasto

EU-rahoitus

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö,
joka tukee apurahoillaan suomalaista kulttuurielämää keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta tieteen, taiteen ja kulttuurielämän aloilla
toimiville henkilöille ja yhteisöille. Omassa kulttuuritoiminnassa Rahastolla on neljä painopistettä: vastuu kansallisesta ja yhteiskunnallisesta
eheydestä, lasten ja nuorten kulttuuriharrastus,
kulttuurin nostaminen marginaalista yhteiskunnan ytimeen, ja uhanalaisen kulttuuripääoman
vaaliminen. Rahasto myöntää tarkoituksensa
mukaisesti henkilökohtaisia apurahoja tieteen ja
taiteen tekijöille ja työryhmille sekä muille kulttuurielämän aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Rahasto haluaa tarjota mahdollisuuden
myös laajempiin kulttuurihankkeisiin tukemalla
niiden toteutumista huomattavin apurahoin.
Yhteisöt voivat hakea vain kohdeapurahoja.
Mikäli yhteisön hankkeeseen liittyy työskentelyä,
kysymyksessä on apurahan hakeminen palkkaan/palkkioihin tai ostopalveluihin eli hankkeen kuluihin. Keskusrahaston hakemuksen voi
tehdä hakuaikoina 1.–31.10. ja maakuntarahastojen hakemuksen voi tehdä hakuaikana 10.1.–10.2.

EU-rahoitusta on saatavilla sekä kansainvälisiin että kansallisiin hankkeisiin ja useat niistä
ovat mahdollisia yhdistyksille. Palvelutoimintaa
tekeville yhdistyksille mahdollisuuksia avautuu
kenties vielä enemmän, sillä EU:n määritelmän
mukaan yritykseksi katsotaan taloudellista toimintaa harjoittava yhteisö riippumatta yhteisön
organisoitumismuodosta. Näin ollen monet
rahoitukset, joissa puhutaan yritysten toiminnan tukemisesta avaavat mahdollisuuksia myös
yhdistyksille.
EU-rahoilla pyritään mahdollisimman
suureen vaikuttavuuteen, joten monet rakennerahastohankkeet sekä kansainvälistä kumppanuutta edellyttävät Erasmus + -ohjelman alaiset
hankkeet ovat vaativia kokonaisuuksia. Sen sijaan
Leader-toimintatavan perusperiaatteisiin kuuluu
alhaalta ylöspäin -ajattelu ja pienimuotoistenkin
kehittämis- ja investointihankkeiden tukeminen.
Toki rakennerahastohankkeissa sekä Erasmus +
-ohjelmassakin on yhdistyksen mahdollisuus
toimia osatoteuttajana, vaikka järjestö tai muu
taho olisikin hallinnoijana.
Tähän katsaukseen on valittu vain muutamia
muun muassa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhdistyksille mahdollisia, tai näiden alojen
aiemmin hyödyntämiä rahoitusinstrumentteja.
Katsauksen ei ole tarkoituskaan olla kattava, vaan
rahoitus yhdistyksen oman strategian mukaisiin
toimiin voi olla löydettävissä lähes mistä tahansa
EU-resurssien kokonaisuudesta. Syvempiä
tutkimusretkiä varten luvun lopussa on linkkilista, jota seuraamalla lisätietoa on saatavilla. On
selvää, että kun yhdistys hakee EU-rahoitusta,
on palvelutoiminnan edellytysten osa-alueiden
oltava jo kohtuullisella tasolla, jotta hankkeen
kuljettaminen tyydyttävästi onnistuu.

Suomen Kulttuurirahaston hakuohjeet:
skr.fi/hakuopas

Vuosittain päivitettävä avustusten hakuopas
löytyy täältä: www.ray.fi/fi/jarjestot/
aineistopankki/oppaat/oppaat
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Vinkki: Palvelutoiminnan
edellytykset työstät kuntoon
Työkirjan avulla!

63

Rahoituksesta muistettavaa:

Apua ja tietoa eri ohjelmien hakuun:

•• EU-tuen edellytyksenä on aina myös kansallinen rahoitus, eli valtion, kuntien tai projekteihin osallistuvien organisaatioiden oma
rahoitusosuus

•• Erasmus+, Luova Eurooppa, Kansalaisten
Eurooppa -ohjelma: CIMO

•• LEADER: paikallinen Leader-toimintaryhmä
•• Rakennerahastot: ELY-keskus tai maakunnan

•• rahoitusta ei myönnetä jo toteutetun hank-

liitto

keen kustannusten peittämiseen

•• yksi hanke voi saada EU:lta vain yhden avustuksen

•• rahoittava taho on hankkeesta riippuen: EUkomissio, ministeriö, ELY-keskus, maakunnan
liitto, CIMO

EU:n Rakennerahasto-ohjelma 2014–2020
Hallintoviranomainen TEM
Tarkastusviranomainen VM
Ohjaavat ministeriöt TEM, OKM, STM, YM, LVM
Rahoittavat viranomaiset ELY-keskukset (15) ja maakunnan liitot (18) maakunnan yhteistyöryhmän MYR (18) lausunnon mukaan
Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014–2020
Itä- ja PohjoisSuomen alueellinen
suunnitelma

Valtakunnalliset teemat EAKR 10 % ESR 25 %
EAKR
Pk-yritysten
kilpailukyvyn
parantaminen
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Tiedon ja osaamisen
tuottaminen ja
hyödyntäminen

Etelä- ja LänsiSuomen alueellinen
suunnitelma

ESR
Työllisyys ja työ
voiman liikkuvuus

Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen
oppiminen

Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden
torjunta

Yhdistykset toteuttamassa itseään – ja palvelemassa yhteiskuntaa

Maakunnan liitto on jäsenkuntien muodostama
kuntayhtymä, jonka tehtävänä on vastata oman
maakuntansa yleisestä kehittämisestä. Jokaisen
kunnan on oltava maakunnan jäsen. Sen muita
tehtäviä ovat muun muassa: maakuntakaavan,
maakuntasuunnitelman (pitkä aikaväli), maakuntaohjelman (keskipitkä aikaväli) sekä alueellisia
rakennerahasto-ohjelmia koskevien ohjelmaehdotusten laatiminen. Toimii rahoittajana kuntalähtöisissä EAKR-hankkeissa.
Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, jonka linjaa maakuntien kehittämistä ja EU-tukien jakoa alueellaan. Tehtävänä
on rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanon ja
alueelliseen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittaminen. Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina tasapuolisesti alueen
kehittämisen kannalta keskeiset osapuolet eli
maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat, ohjelmaa
rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot sekä alueen
kehittämisen kannalta tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt sekä mahdollisuuksien
mukaan muut kansalaisyhteis-kuntaa edustavat
tai ympäristöjärjestöt ja sukupuolten tasa-arvoa
edistävät järjestöt. Maakunnan yhteistyöryhmä
antaa uudella rakennerahastokaudella alueellisista rakennerahastohankkeista velvoittavan
lausunnon, josta rahoittaja voi poiketa vain laillisuus- tai ohjelmanmukaisuusperusteella.
ELY-keskus (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) hoitaa vastuualueidensa toimeenpanoa
ja kehittämistä. Vastuualueita ovat: elinkeinot,
työvoima, osaaminen, kulttuuri, liikenne, infrastruktuuri, ympäristö ja luonnonvarat. Toimii
rahoittajana rakennerahasto-ohjelmassa (EAKR ja
ESR) sekä Leader-hankkeissa.
Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa
2020 – EU:n kasvustrategiaa (älykäs, kestävä ja
osallistava kasvu) ja sen kansallista ohjelmaa. Eri-
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tyyppisillä alueilla ja niiden toimijoilla on tärkeä
rooli tavoitteiden toteuttamisessa. Yhdistykset
ovat hakeneet ja saaneet monenlaisia rahoituksia
aiemmilla rakennerahastokausilla. Suomessa
hallitusohjelman mukaisesti Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankerahoitusta kohdennetaan entistä voimakkaammin uusien elinkeinojen
aikaansaamiseen, työllisyyden parantamiseen,
kasvuhakuiseen yritystoimintaan ja päästöjen
vähentämiseen. Euroopan Sosiaalirahaston (ESR)
painopistealueina ovat vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistäminen ja työvoiman
osaamisen kehittäminen. ESR-varoilla edistetään
myös maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista.
Yleisiin periaatteisiin, joiden odotetaan sisältyvän kaikkiin rahoituksiin, kuuluvat kumppanuus, monitasohallinto, yhdenmukaisuus
sovellettavan EU:n ja kansallisen lainsäädännön
kanssa, miesten ja naisten välisen tasa-arvon
sekä kestävän kehityksen edistäminen.
Alue- ja rakennepolitiikkaan käytetään noin
kolmannes EU:n budjetista. Suomen osuus on
1,2 miljardia euroa. Kansallinen vastinrahoitus
lisättynä, julkista rahoitusta on käytettävissä
yhteensä 2,4 miljardia. Varat on jaettu siten, että
EAKR:n osuus on 60 % ja ESR:n 40 %. Pääpaino
on alueellisissa hankkeissa. Valtakunnallisiin
toimiin kohdistetaan ESR-varoista 25 % ja EAKRvaroista 10 %.
Rahoittajina toimivat pääsääntöisesti ELYkeskukset (15), kuntalähtöisissä EAKR-hankkeissa
maakunnan liitot (18) ja vain poikkeustapauksissa
muu viranomainen. Ministeriöt voivat toimia
rahoittajina esimerkiksi sellaisissa valtakunnallisissa hankkeissa, joissa pyritään koko maata
koskeviin rakenteellisiin muutoksiin. Maakunnan yhteistyöryhmien (18) rooli vahvistuu
aikaisempaan verrattuna. Ne antavat alueellisista
rakennerahastohankkeista velvoittavan lausun-
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non, josta rahoittaja voi poiketa vain laillisuus- tai
ohjelmanmukaisuusperusteella. Ne voivat antaa
lausunnon myös valtakunnalliseen hankkeeseen
toimialueelleen kohdistuvista hankehauista,
mutta se ei velvoita rahoittajaa.
Seuraavassa on esitelty rakennerahasto-ohjelman mukaiset toimintalinjat kaudelle 2014–
2020. Isompi kulttuuri-, liikunta- tai nuorisoalan
yhdistys voi löytää yhtymäkohtia palvelutoiminnan strategiaansa mistä tahansa toimintalinjasta,
mutta pienemmän yhdistyksen kannattanee keskittyä tarkastelemaan ESR-resurssien tarjoamia
mahdollisuuksia. Vaikuttavuusodotus tarkoittaa
usein sitä, että järjestön/lajiliiton kannattaa olla
hakijana ja yksittäisen yhdistyksen/seuran osatoteuttajana. Tarkemmat kuvaukset ohjelmista
sekä ohjeet hakemiseen toimittaa rahoittava taho
oman aikataulunsa mukaisesti. Myös eri alojen
kattojärjestöt tiedottavat hauista aktiivisesti.

Toimintalinja 1 (TL 1): PK-yritysten
kilpailukyky (EAKR)
Tavoitteena on vahvistaa ja monipuolistaa alueen
elinkeinorakennetta. Kohteena ovat erityisesti
kasvuhakuiset ja –kykyiset, työllistävät yritykset.

Toimintalinja 2 (TL 2): uusimman
tiedon ja osaamisen tuottaminen
ja hyödyntäminen (EAKR)
Tavoitteena on alueiden kilpailukyvyn kehittäminen innovaatioiden, osaamisen ja soveltavan
tutkimuksen hyödyntämisen avulla. Tähän
kuuluu muun muassa uudet tuotteet, palvelut ja
liiketoimintakonseptit markkinoille.

Toimintalinja 3 (TL 3): työllisyys ja
työvoiman liikkuvuus (ESR)
Tavoitteena on työvoiman kysynnän ja tarjonnan
kohtaannon parantaminen, osaavan työvoiman
saatavuuden turvaaminen, työntekijöiden ja yri-
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tysten sopeutumiskyvyn edistäminen, työurien
pidentäminen ja työelämän laadun edistäminen
tasa-arvoisella tavalla. Toimenpiteitä kohdistetaan erityisesti nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin,
maahanmuuttajiin ja rakennemuutoksessa työttömiksi jääneisiin.

Toimintalinja 4 (TL 4): koulutus, ammattitaito
ja elinikäinen oppiminen (ESR)
Tavoitteena on työn tuottavuuden parantaminen
työvoiman osaamista ja ammattitaitoa kehittämällä sekä osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen työmarkkinoiden tarpeita vastaavalla
koulutuksella.

Toimintalinja 5 (TL 5): sosiaalinen
osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
Tavoitteena on parantaa vaikeasti työllistyvien
työhön osallistumista ja työelämävalmiuksia.
Kohteena ovat erityisesti syrjäytymisuhan alla
olevat nuoret, pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat, romanit, vammaiset ja vajaakuntoiset.
Rahoitettaviin toimenpiteisiin kuuluvat muun
muassa osallisuutta lisäävät palvelut, nuorten
syrjäytymistä ehkäisevät toimenpiteet ja palvelukehitys, monialainen ammatillinen yhteistyö ja
osaaminen sekä asukaslähtöiset toimintatavat ja
palvelut osallisuuden tukemisessa.

ERASMUS+
Erasmus+ yhdistää aiemman rahoituskauden
ohjelmista Elinikäisen oppimisen ohjelman, EU:n
ulkopuolisten maiden kanssa tehtävää korkeakouluyhteistyötä tukevat ohjelmat sekä Youth in
Action -nuorisotoimintaohjelman. Ensimmäistä
kertaa mukana on myös liikunta-alan toimia, joilla on tarkoitus tukea erityisesti ruohonjuuritason
toimintaa. Ohjelman läpileikkaavana tavoitteena
on tukea oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, innovointia ja hyvien käytänteiden vaihtoa edistävää
yhteistyötä. Tuettujen hankkeiden tulee olla
kansainvälisiä.
Ohjelma rahoitus kasvaa, vaikka EU:n budjetti
muuten pienenee. Rahaa on jaossa syyskuun
2013 tietojen mukaan koko ohjelmakaudelle
14,8 miljardia euroa. Vielä ei osata sanoa, miten
budjetti tulee jakautumaan eri maiden kesken,
mutta tässä vaiheessa tiedetään miten rahoitus
tulee jakautumaan ohjelman sisällä. Koulutuksen osuus rahoituksesta on 77,5 %, nuorisoalan
10 % ja urheilun 1,8 %. Tämä tarkoittaa sitä, että
nuorisolle olisi vuosittain jaossa 211 miljoonaa euroa ja urheilulle 38 miljoonaa. Rahoitus haetaan
urheilun osalta suoraan Euroopan komissiolta
– toisin kuin koulutuksen ja nuorison rahoitus,

joita haetaan ensin kansallisesti Kansainvälisen
liikkuvuuden ja yhteistyön keskukselta (CIMO).
Ohjelman tiedottamisesta kokonaisuudessaan
vastaa Suomessa CIMO. Ohjelmien kriteerit
tarkentuvat syksyllä 2013.
Nuorisoalan tavoitteina on taata kaikille
nuorille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua
koulutukseen ja työelämään sekä edistää kaikkien nuorten aktiivista kansalaisuutta, sosiaalista
osallisuutta ja solidaarisuutta.
Urheilualan, joka pitää sisällään myös
liikunnan, pääpaino on terveyttä edistävään
liikuntaan ja urheilijoiden kaksoisuriin, eli
huippu-urheilun ja opiskelun yhdistämiseen,
tähtäävien toimien tukeminen. 50 % rahoituksesta suunnataan näiden toimien tukemiseen.
Muina tavoitteina ovat muun muassa dopingin
ja ottelumanipulaatioiden torjunta. Ohjelmasta
on myös mahdollista saada rahoitusta vapaaehtoistyön kehittämiseen, erityisesti syrjinnän ja
väkivallan torjumiseksi sekä sellaisten voittoa
tavoittelemattomien urheilutapahtumien järjestämiseen, joissa on osallistujia useista Euroopan
maista. Myös liikuntamahdollisuuksien yhdenvertaisuutta lisäävät projektit voivat saada tukea
ohjelmasta.

CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen kansainvälisten asioiden asiantuntija- ja
palveluorganisaatio, joka koordinoi apuraha- ja
henkilövaihto-ohjelmia. Rahoittaa ja vastaa lähes
kaikkien Euroopan unionin koulutus-, kulttuurija nuoriso-ohjelmien (muun muassa Erasmus +,
Luova Eurooppa ja Kansalaisten Eurooppa) kansallisesta toimeenpanosta. Lisäksi CIMO edistää
Suomen kielen ja kulttuurin opintoja.

Yhdistykset toteuttamassa itseään – ja palvelemassa yhteiskuntaa
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Luova Eurooppa

2. Media

Aiemmat kulttuuri- ja av-alan tukiohjelmat yhdistyvät yhdeksi Luova Eurooppa -ohjelmaksi.

•• helpotetaan av-alan ammattitoimijoiden

Luova Eurooppa 2014–2020
Kulttuuri

Media

Monialaisuus

Ohjelman rahoitukseksi on esitetty 1,8 miljardia euroa, mikä tarkoittaisi 37 % lisäystä aikaisempiin ohjelmabudjetteihin. Ohjelma rakentuu
kolmesta toimintalinjasta, jotka ovat:

1. Kulttuuri
•• toimet, joilla parannetaan kulttuurialan toimijoiden taitoja, kompetensseja ja osaamista

•• toimet, jotka vaikuttavat siihen, että kulttuurialan toimijat tekevät kansainvälistä yhteistyötä ja luovat kansainvälisen uran

•• tuki, jolla vahvistetaan eurooppalaisia kulttuurialan organisaatioita ja kansainvälistä verkostoitumista tarkoituksena auttaa hyödyntämään erilaisia ammatillisia mahdollisuuksia.

•• tuki kansainvälisille kiertueille, tapahtumille
ja näyttelyille

•• tuki eurooppalaisen kirjallisuuden levitykseen
mahdollisimman laajan saatavuuden varmistamiseksi

•• tuki laajempien yleisöjen saavuttamiseksi
keinona lisätä kiinnostusta eurooppalaisia
kulttuuriteoksia ja kulttuuriperintöä kohtaan
ja parantaa mahdollisuuksia tutustua niihin.
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taitojen ja osaamisen hankkimista ja kehittämistä sekä verkostojen luomista

•• parannetaan av-alan toimijoiden valmiuksia luoda sellaisia av-alan teoksia, joilla on
mahdollisuuksia kansainväliseen levitykseen
ja edistetään eurooppalaista ja kansainvälistä
yhteistuotantoa

•• kannustetaan yritysten välistä vaihdantaa
parantamalla av-alan toimijoiden mahdollisuuksia päästä markkinoille ja käyttää liiketoiminnan apuvälineitä hankkeiden näkyvyyden
lisäämiseksi

•• tuetaan teatterilevitystä teosten kansainvälisen markkinoinnin, brändin luomisen,
levityksen ja näyttelyiden avulla

•• tuetaan teosten kansainvälistä markkinointia,
brändin luomista ja levitystä

•• tuetaan toimia, joilla pyritään tavoittamaan
laajempia yleisöryhmiä

•• edistetään uusia levitysmenetelmiä
3. Monialaisuus
•• uusi lainainstrumentti kulttuuri- ja mediaalan toimijoille

•• rajat ylittävä poliittinen yhteistyö
•• ohjelman yhteyspisteet EU-maissa

Yhdistykset toteuttamassa itseään – ja palvelemassa yhteiskuntaa

Muita EU-rahoituksia
Kansalaisten Eurooppa -ohjelmalla pyritään muun
muassa lisäämään osallistujamaiden kansalaisten, kuntien ja kansalaisjärjestöjen välistä vuorovaikutusta sekä edistetään yhteisiin arvoihin
ja yhteiseen historiaan ja kulttuuriin liittyvää
toimintaa ja keskustelua. Kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisoalojen palvelutoimintaan varoja voisi olla
saatavissa ”demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen” -ohjelmalohkossa. Tuettujen hankkeiden avulla pyritään
muun muassa luomaan lisää tilaisuuksia toimia
yhteisvastuullisesti ja osallistua kansalaisyhteiskuntaan ja vapaaehtoistoimintaan unionin
tasolla. CIMO toimii ohjelman yhteyspisteenä
yhteistyössä Kuntaliiton kanssa.
Tavoitteiden saavuttamiseksi ohjelmasta rahoitetaan muun muassa seuraavanlaisia toimia,
jotka toteutetaan ylikansallisesti, tai joilla on
selkeä eurooppalainen ulottuvuus.

•• kansalaisten tapaamiset, ystävyyskaupunkitoiminta

•• Ylikansallisten kumppanuuksien ja verkostojen luominen ja toiminta

Lähteet ja lisätietoja:
EU:n viralliset sivut: www.europa.eu -> Suomi ->
EU-rahoitus
Tietoa rakennerahastoista: www.rakennerahastot.fi
OKM: rakennerahastohaut inedu.fi/OPM/EU-asiat/
EU-rakennerahastot
EU-rahoitus: Erasmus+, Luova Eurooppa sekä Kansalaisten Eurooppa -ohjelmat: www.cimo.fi
EU-asioiden tiedottaminen Suomessa: www.
eurooppatiedotus.fi muun muassa EU-rahoitusopas
EU-eurot liikunnalle – kooste EU-hankerahoituksista
liikunnalle vuodesta 2007 alkuvuoteen 2011. SLUjulkaisusarja 4/2012. u.fi/@Bin/4271756/
EU-eurot+liikunnalle+2007-2011.pdf
Liikunnan EU-rahoitusmahdollisuudet. SLU-julkaisusarja 3/2012. www.slu.fi/@Bin/4104206/
Liikunnan_EUrahoitusmahdollisuudet_2012.pdf
Esimerkkejä Terveysalan toimintaohjelmassa menestyneistä hankkeista rahoituskaudelta 2007-13
(liikunnan hanke nro 29): ec.europa.eu/health/
programme/docs/success_stories_full_en.pdf

•• kansalaisuuteen ja kansalaisosallistumiseen
liittyvät tutkimukset

Terveysalan toimintaohjelmalla edistetään
terveyttä ja vähennetään siihen liittyvää epätasaarvoisuutta sekä tuotetaan ja levitetään terveystietoa. Edellisellä rahoituskaudella sai tukea
liikuntaan liittyvä hanke, jolla pyrittiin luomaan
stadionympäristöistä paikkoja, joissa terveelliset elämäntavat on huomioitu mukaan lukien
savuttomuus, terveellinen syötävä ja liikuntaan
kannustavat kulkuyhteydet.
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Maaseudun kehittämisohjelma
– Leader-rahoitus
Suomalaista maaseutua on mahdollista kehittää
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston avulla. EU-rahoituksen lisäksi rahoitus
koostuu kansallisesta rahoitusosuudesta, jossa
on mukana valtion, kuntien sekä yksityisten
rahoitusta. Yhdistyksillä on mahdollisuus kattaa
suurin osa yksityisestä rahoitusosuudesta talkootyöllä.
Maaseudun kehittämisohjelman tavoitteena
on maaseudun säilyminen elinvoimaisena, ympäristön tilan paraneminen, uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö ja syrjäytymisen ehkäisy.
Toimenpiteet ja rahoitus jakautuvat kuuteen
prioriteettiin:

•• Prioriteetti 1: tietämyksen siirron ja innovaatioiden edistäminen maa- ja metsätaloudessa
sekä maaseudulla

•• Prioriteetti 2: maatalouden kilpailukyvyn ja
maatilojen elinkelpoisuuden lisääminen

•• Prioriteetti 3: elintarvike- ja non food –ketjun
organisoitumisen ja maatalouden riskienhallinnan edistäminen

•• Prioriteetti 4: maa- ja metsätalouteen liittyvien ekosysteemien ennallistaminen, säilyttäminen ja parantaminen

•• Prioriteetti 5: voimavarojen tehokkaan käytön
sekä vähähiilisen ja ilmastoa säästävään talouteen siirtymisen edistäminen maatalous-,
elintarvike- ja metsäsektoreilla

•• Prioriteetti 6: sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden vähentämisen ja taloudellisen kehityksen
edistäminen maaseutualueilla
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Leader 2014–2020
Hallintoviranomainen MMM
Ohjaava viranomainen MAVI
Rahoittavat viranomaiset ELY-keskukset (15)
Leader-toimintaryhmän (56) lausunnon mukaan
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020
Alueelliset ja paikalliset maaseudun kehittämisstrategiat
Maaseudun kehittämisen prioriteetit 1–6
Leader-rahoituksella toteutettavat hankkeet
vastaavat ennen kaikkea prioriteettiin 6: sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden vähentämisen
ja taloudellisen kehityksen edistäminen maaseutualueilla. Toimenpiteillä vaikutetaan myös
prioriteetin alatavoitteeseen 6B: maaseudun
paikallisen kehittämisen edistäminen. Lisäksi
ne tukevat useita muita kohdealueita ja niiden
alatavoitteita. Tarkemmat painotukset löytyvät
maaseudun kehittämisohjelmasta.

Leader
Leader-toimintatapa toteuttaa maaseudun kehittämispolitiikkaa. Ajattelun ytimessä on paikallisuus ja asukkaiden oma aktiivinen toiminta maaseudun kehittämiseksi. Leader-toimintaryhmät
rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa
edistäviä hankkeita. Ryhmät neuvovat tuen
hakijoita hakemusvalmistelussa ja hankkeiden
toteuttamisessa.
Rahoituskaudella 2007–2013 maaseuduksi
katsottiin alle 23 000 asukkaan kunnat kokonaisuudessaan. Yli 23 000 asukkaan kunnista rajattiin pois ainoastaan kaupunkimaiset keskustaalueet. Toimintatapa täydentää perinteistä
kylätoimintaa ja rahoitukset soveltuvat hyvin
pienimuotoisillekin kehittämis- ja investointi-
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hankkeille. Näköpiirissä on, että toimintatapa
saisi jatkoa kaudella 2014–2020.
Suomessa Leader-toiminta on osa maaseudun
kehittämisohjelmaa, jonka poliittisesta ohjauksesta vastaa maa- ja metsätalousministeriö
(MMM) ja käytännön toimeenpanosta maaseutuvirasto (Mavi). Rahoitus tulee Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Kaudella
2007–2013 Suomessa toimi 56 Leader-ryhmää.
Toimintatapa on todettu hyväksi pienimuotoisille
hankkeille, joten laaja-alaiseen vaikuttavuuteen
pyrkivistä hankkeista tunnettu Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan Aluekehitysrahasto
(EAKR) lienevät jatkossa rahoittamassa Leadertyyppistä, kansalaistoimijalähtöistä paikallista
kehittämistä myös kaupungeissa (yli 23 000
asukasta).

Leader-periaatteet:
•• paikalliset toimijat toiminnan määrittelijöinä
•• paikallisuus hankkeen toteutuksessa
•• kumppanuus
•• monialainen yhteistyö
•• alueperusteista
•• alueiden välisyys
•• innovatiivisuus
Tukea voi saada (ohjelmakaudella 2007–13):
•• Yritystuet mikroyrityksille
•• Yleishyödyllinen kehittämishanke
•• Yleishyödyllinen investointihanke
•• Elinkeinollinen kehittämishanke
•• Koulutus- tai tiedonvälityshanke
•• Ympäristötuet yhdistyksille
3. Tukea kehittämiseen

Tukea on saatu esimerkiksi kylien kehittämiseen, lasten ja nuorten aktivointiin sekä hyvinvointipalveluiden kehittämiseen eri kohderyhmille.

Hakuprosessin kulku (asiointi sähköisesti)
1. Hakija tekee alustavan suunnitelman
•• mitä aikoo tehdä tuella
•• mitä se maksaa
•• kuka rahoittaa
•• mikä on aikataulu
Seuraavaksi voi ottaa yhteyttä toimintaryhmään, joka neuvoo hakuprosessissa eteenpäin.

Toimintaryhmien yhteystiedot
www.maaseutu.fi/fi/index/leader/yhteystiedot.
html
2. Toimintaryhmän hallitus käsittelee
hakemuksen
Kun hakija on jättänyt hakemuksen toimintaryhmään, ryhmän hallitus käsittelee hakemuksen ja antaa siitä lausuntonsa. Hallitus valitsee
rahoitettavat hankkeet sen perusteella, mitkä
toteuttavat parhaiten ryhmän laatimaa paikallista
maaseudun kehittämissuunnitelmaa ja MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelmaa sekä
Leader-periaatteita. Hallituksen käsittelyn
jälkeen ryhmä toimittaa hakemuksen lausuntoineen ELY-keskukseen.

3. ELY-keskus tekee viranomaispäätöksen
ELY-keskus tarkistaa hankkeen laillisuuden ja tekee
hankkeesta virallisen päätöksen. Jos toimintaryhmä on puoltanut hanketta, voi ELY-keskus tehdä
kielteisen päätöksen vain, jos hanke on lainvastainen. Jos toimintaryhmä ei ole puoltanut hanketta,
ei ELY-keskuskaan voi tehdä myönteistä päätöstä.
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4. Hakija aloittaa toteuttamisen
Hakijan on suositeltavaa aloittaa hankkeen
toteuttaminen vasta, kun ELY-keskus on antanut
virallisen päätöksen hankkeen rahoittamisesta.
Ennen hankkeen aloittamista kannattaa tutustua
tarkasti päätöksen ehtoihin ja hankkeen hyväksyttyihin kustannuksiin. Maksatusta haetaan
jälkikäteen toteutuneita kustannuksia vastaan.
Syksyllä 2013 rahoituskauden 2014–20 kriteerit tarkentuvat.

Lisätietoja alueen Leader-toimintaryhmältä sekä:
www.maaseutu.fi
Maaseudun kehittämisohjelma 2014–20:
www.mmm.fi/fi/index/etusivu/
maaseudun_kehittaminen/
ohjelmakausi2014_2020.html

Muu rahoitus
Suomessa on kymmeniä julkista ja yksityistä
rahoitusta tarjoavaa tahoa. Osa rahoituksesta on
saatavilla myös yhdistysten käyttöön. Rahoittajat
eri tilanteisiin voit tarkistaa seuraavista sivustoilta:

www.rahoituskone.fi
www.yrityssuomi.fi
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3.2. Tukea
palvelutoimintaansa
kehittäville yhdistyksille
Työkirjan työkalujen avulla yhdistys voi työstää
omia edellytyksiään palvelutoimintaan. Usein
asioiden edistämiseen saatetaan tarvita myös
ulkopuolista tukea. Palvelutoimintaa kehittäville
yhdistyksille tarkoitettuja palveluita on saatavilla
jonkin verran ELY-keskuksissa. Tehokas tapa
edistää asioita on myös hankkia kohdennettua
sparrausapua yhdistyskehittäjiltä tai alan erityiskysymykset hallitsevalta muulta taholta.

ELY-keskukset
ELY-keskusten tarjoamat palvelut (neuvonta,
koulutus, osaamisen kehittämispalvelut ja rahoituspalvelut) mielletään usein suunnatuiksi lähtökohtaisesti pk-yrityksille. Yhdistystoimijoita ei
ole kuitenkaan suljettu pois palveluiden piiristä,
sillä ELY:n kannalta merkitystä ei ole sillä, minkä
muotoinen tuen saajan taustayhteisö on. Se voi
olla mikä hyvänsä, kunhan rahoitetaan liiketoimintaa. EU:n määritelmän mukaan yritykseksi
katsotaan taloudellista toimintaa harjoittava yhteisö riippumatta yhteisön organisoitumismuodosta. Muoto ei siis ole este, mutta sisältö voi olla.
Lähes kaikki ELY-keskusten tarjoamat palvelut
ovat harkinnanvaraisia. Palveluiden tarjontaan
vaikuttaa alueelliset strategiat ja ELY-keskusten
omat linjaukset.
ELY:n palveluista tuotteistetut asiantuntijapalvelut, kuten Tuotestartti, ovat edullisia ja
riskittömiä tapoja lähteä liikkeelle. Etukäteisvaatimuksia ei ole ja saajana voi olla yksittäinen henkilö. Muita ELY:n tarjoamia palveluita ovat muun
muassa räätälöidyt asiantuntijapalvelut, kehittämistuki, VARA-rahoitus, toimintaympäristötuki,
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yrityshautomot, työvoimapoliittiset tuet sekä
koulutukset.
Yhdistyksille keskeinen tukimuoto on valmistelurahoitus eli VARA-rahoitus. Sitä myönnetään
erityisen haastaviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Rahoitus on avustusmuotoista ja sitä
voidaan maksaa enintään 70 prosenttia hankkeen
kuluista. Rahoitusta myönnetään vain sellaiseen
toimintaan, joka on hakijan normaalista toiminnasta poikkeavaa liiketoimintaa. Toimijalla täytyy
olla edellytykset sellaiseen liiketoimintaan, jota
se ei ole ennen harjoittanut. Esimerkiksi Hämeen
ELY:n linjauksen mukaan VARA-rahoituksessa on
kysymys mahdollisen liiketoiminnan edellytysten
selvittämisestä. Se on siis tarkoitettu tilanteeseen,
jossa harkitaan liiketoimintaa. ELY:illä on kuitenkin erilaisia linjauksia VARA-rahoituksen suhteen.
Erilaiset työllistämistuet ovat myös monille
yhdistyksille keskeiselle sijalla ELY:n palveluista.
Esimerkiksi työvoimapoliittiset avustukset on
tarkoitettu ennen kaikkea yhdistyksille ja säätiöille yleishyödylliseen toimintaan.
ELY:n rahoitusinstrumenteissa yhdistysten
haasteena on usein omarahoitus, jonka pitää
olla yksityistä rahaa, ei julkista tukea. Toisinaan
siis yhdistysten rahoitusrakenne estää tuen
saamisen. Lisäksi yhdistysten haasteena voi olla
kannattavuuden osoittaminen laskelmin (rahoitussuunnitelma/rahoituslaskelma). Leaderrahoituksessa omarahoitusosuuden voi kattaa
talkootyöllä.
ELY-keskusten tulkintaerot ovat suuria
yhdistysten suhteen. Jossakin ELY-keskuksessa
yhdistykset nähdään olevan samalla viivalla
yritysten kanssa, mutta toisessa ELY-keskuksessa
palvelut rajataan kokonaan yhdistystoimijoiden
ulkopuolelle. Tulkintaeroja saattaa esiintyä jopa
saman ELY-keskuksen sisällä, riippuen työntekijästä. Kaikki ELY-keskukset eivät siis tarjoa
palveluitaan yhdistyksille.
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Jos yhdistyksessä ollaan kiinnostuneita ELYkeskuksen tarjoamista palveluista, on hyvä ottaa
yhteyttä alueen ELY-keskukseen ja tiedustella
yhdistysten mahdollisuuksista käyttää näitä
palveluita.
Muistilista ELY-keskuksen kanssa asioivalle
yhdistykselle:

•• Selkeä tarve: Määrittele tarkasti tuen käyttökohde ja budjetti rahoitushakemusta varten

•• Sopiva palvelu- tai tukimuoto: Tutki millaista
tukea voit toiminnan kehittämiseen hakea

•• Yhteys ELY-keskukseen ennen hakemista:
Hankkeesta tulee aina keskustella ELYkeskuksessa kustakin tuesta tai palvelusta
vastaavan henkilön kanssa ennen varsinaisen
hakemuksen jättämistä

•• Toteutussuunnitelma: Laadi projektisuunnitelma riittävän tarkalla tasolla

•• Toteutuksen edellytykset: Kerro, mikä tekee
yhdistyksestänne uskottavan toimijan; listaa
hankkeeseen osallistuvien henkilöiden osaaminen; laadi uskottava liiketoimintasuunnitelma

•• Tavoitteet: Kuvaile selkeästi palvelun tavoitteet; millaisia liiketoiminnan kehittämiseen
liittyviä tuloksia palvelun saaminen mahdollistaa.
Kolmas lähde on tuottanut ELY-keskukset ja
yhdistykset (2012) selvityksen, jonka havaintona
on, että myös yhdistykset voivat hakea palveluita
ja rahoitusta ELY-keskuksilta.

www.kolmaslahde.fi/tietoa/selvitykset
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Vinkki: Yhdistyskehittäjiin
voit tutustua Työkirjan TOP5listoissa joissa he kertovat
yhdistysten tyypillisimmistä
kehittämishaasteista ja
antavat vinkkejä työkaluista
jotka parhaiten soveltuvat
palvelutuotantoaan käynnis
täville yhdistyksille!
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Yhdistyskehittäjät

Muita palveluntuottajia

Kolmas lähde on koonnut 12 yhdistyskehittäjää
tukemaan yhdistysten palvelutoiminnan kehittämistä. Yhdistyskehittäjältä saa apua esimerkiksi
palvelun ideoinnissa, verkostojen rakentamisessa, rahoituksen haussa, tuotteistamisessa,
markkinoinnissa tai myyntityössä. Yhdistyskehittäjät ovat kokeneita ammattilaisia, jotka tuntevat
yhdistysmaailman ominaispiirteet ja monialaiset
mahdollisuudet. Tuki on räätälöity vastaamaan
yhdistyksen omista lähtökohdista nouseviin tarpeisiin. Metodina tähän käytetään sparrausta.
Sparraus tarkoittaa kehittäjän tekemää interventiota yhdistykseen, joka on kiinnostunut
toimintansa kehittämisestä. Sparraus on ratkaisukeskeistä neuvontaa, kuuntelua ja kyseenalaistamista, jonka tavoitteena on auttaa yhdistystä
eteenpäin määrittelemässään haasteessa. Yhden
sparrauksen kesto voi vaihdella tunnista kokonaiseen päivään. Sparraus voi olla kertaluontoista tai
niitä voidaan sopia useampia pitkälle aikavälille
saman yhdistyksen kanssa. Keskeistä on, että
sparrauksessa luodaan aina seuraavat askelmerkit, joita seuraamalla yhdistys pääsee eteenpäin
haasteessaan. Sparrattavan yhdistyksen on
huomioitava, että paikalle saadaan ne henkilöt,
joilla yhdistyksessä on valta viedä muutoksia
eteenpäin.

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys
Diges ry edistää luovien alojen pk-yritysten
valmiuksia kannattavaan liiketoimintaan, auttaa
alkuun alan uusia yrityksiä sekä edistää alan tuotekehitystoimintaa sparraamalla ja jalostamalla
luovien alojen yrityksiä, yrittäjiksi aikovia sekä
innovatiivisia t&k-hankkeita. Myös yhdistykset
voivat hakeutua sparraukseen.

•• www.diges.info
Yhteiskunnallisten yritysten valmennusta ja
neuvontaa tarjoaa muun muassa Suomen yhteiskunnallisen yrittäjyyden akatemia osuuskunta.
Yhteiskunnallisena yrityksenä sen palveluista
saadut mahdollinen ylijäämä ohjataan osuuskunnan toiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämiseen.

•• www.syyakatemia.org
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3.3. Kun edetään kohti
liiketoimintaa
Kun yhdistys ottaa askelia kohti liiketoimintaa,
nousee asiakasajattelun ja palveluiden sisällön
ohella mukaan vahvasti pohdinta organisoitumismuodosta ja rahoituksesta. Tässä vaiheessa
on saatavilla monenlaista tukea sekä erilaisilta
yritysneuvontaorganisaatioilta kuin rahoitusta
tarjoavilta ja välittäviltä tahoiltakin. Myös kunnat
tarjoavat monipuolisia palveluita liiketoimintaa
kehittäville toimijoille.

Yritysneuvontaa
Yhtiön perustaminen avaa ovet monille julkisille
palveluille, kuten ELY-keskuksen ja Uusyrityskeskuksen tarjonnalle. Myös uudet rahoituskanavat
saattavat avautua, sillä esimerkiksi sosiaalinen
yritys voi saada julkista tukea palkkakustannuksiin. Yhtiön perustaminen vaatii selkeää kuvaa
omista vahvuuksista, myynnistä ja liiketoiminnan
kannattavuudesta. Aloittavan yrityksen perustajan keskeinen asia on toteuttaa täsmällinen
liiketoimintasuunnitelma.
Yritysneuvontaa voivat hyödyntää muun
muassa palvelutoiminnan yhtiöittämistä pohtivat
yhdistykset. Yritysneuvonnassa osa palveluntuottajista tarjoaa ns. kartoitus- ja yleisneuvontapalveluita, ja osa asiantuntijapalveluita.
Uusyrityskeskukset tarjoavat neuvontaa yrityksen perustamista suunnitteleville ja aloitteleville yrittäjille. Osa Uusyrityskeskuksista tarjoaa
neuvontaa myös yhdistysmuotoisille toimijoille.
Työ- ja elinkeinoministeriön kautta myönnettäviä kansainvälistymisavustuksia yritysten
yhteisvientihankkeisiin voidaan myöntää myös
yhdistysmuotoisille toimijoille. Tällöin hakijalla
tulee olla edellytykset kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen.
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Patentti- ja rekisterihallinnon (PRH) kautta
löytyy hyödyllistä tietoa yrityksen perustamistoimiin liittyen.
Yrityshautomoissa aloittavat yrittäjät saavat
tukea ja ohjausta liiketoiminnan kehittämiseen.
Yrityshautomon palveluihin voivat kuulua muun
muassa toimitilat, liiketoiminnan suunnittelu,
liiketoimintaprosessien, myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, taloushallinnon ja henkilöstöjohtamisen parantaminen, yhteistyökontaktien
luominen sekä tuotannon ja teknologian kehittäminen. Yrityshautomoita ja yrityshautomopalveluita on tarjolla useita erilaisia, ja niitä tarjoavat
muun muassa kunnat, ammattikorkeakoulut,
TE-toimistot ja yksityiset yritykset.
Lähteitä:
Perustamisopas aloittavalle yrittäjälle 2012.
Uusyrityskeskus

Liiketoiminnan rahoitusta
Tekes on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen
ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja
kehi¬tysprojektien ja innovaatiotoiminnan
rahoittaja ja aktivoija. Tekes tarjoaa yrityksille
rahoitusta ja asiantuntijapalveluita. Tekes tarjoaa
tukea myös yhdistyksille, mutta sillä edellytyksellä, että hyöty menee yrityskenttään. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että yhdistys on esimerkiksi
yritysten edunvalvoja. Lisäksi toiminnan tulee
aina tähdätä kansainvälistymiseen.

Tekesin tunnustelupalvelu:
www.tekes.fi/rahoitus/tunnustelu
Finnvera on valtion omistama rahoittaja, joka
pyrkii toiminnallaan edistämään yritystoiminnan, alueiden ja viennin kehitystä. Finnvera tukee
yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä
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lainoilla, takauksilla, pääomasijoituksilla sekä
vientitakuilla. Finnvera myöntää luottoa myös
yhdistyksille, silloin kun ne harjoittavat liiketoimintaa.

Kuntien palveluita
Seuraavassa esitellään hyvinä käytäntöinä esimerkkejä kunnissa toimivista palvelukokonaisuuksista, joista liiketoimintaan suuntautuvat toimijat
voivat saada kokonaisvaltaista tukea.

Jyväskylän seudun yrittäjyyden kehittämispalvelut
Jyväskylän seudulla palvelut alkaville yrittäjille
on keskitetty yhteen pisteeseen, yrityspalvelukeskus Luotsiin. Luotsiin ohjataan asiakkaat,
jotka suunnittelevat yrityksen perustamista.
Luotsin palveluiden tarjonta koostuu useampien
organisaatioiden palveluiden kokonaisuudesta:
Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n,
Tuhansien järvien uusyrityskeskus ry:n, KeskiSuomen ELY-keskuksen sekä Jyväskylän seudun
TE-toimiston palveluista. Ideana on tarjota kaikki
yrityksen perustamiseen tarvittava neuvonta
samasta pisteestä, jolloin Luotsi muodostaa
aloittavalle yrittäjälle yhden asiointipaikan. Jyväskylän alueella nuorille suunnattuja palveluita
ei erikseen ole olemassa, vaan kaikki asiakkaat
hoidetaan samasta toimipisteestä samojen palveluiden kautta.
Yrityksen perustamisneuvontaa, joka on liitetty Jykesin yrityshautomon palveluihin, saadaan
myös erikseen käyttöön Luotsin kautta hautomossa toimiville yrityksille. Jyväskylän alueella
on selkeästi järjestetty. Liiketoiminnan käynnistämisessä tarvittavat palvelut on koottu yhteistyökumppaneiden osalta yhteen paikkaan, mikä
nopeuttaa ja helpottaa tulevan yrittäjän asiointia.
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Kouvolan seudun yrittäjyyden kehittämispalvelut
Yrittäjyyteen liittyvät kehittämispalvelut ovat
Kouvolan alueella keskitetty Kouvola Innovation Oy:lle, joka on kaupungin omistama yritys.
Kouvola Innovation tarjoaa suurimman osan
alueen alkaville yrityksille suunnatuista kehittämispalveluista. Alkavien yrittäjien perustamisneuvonnan alueella toteuttaa Kouvola Innovation
Oy. Perustamisneuvonta keskittyy liiketoimintasuunnitelman kehittämiseen sekä perustamiseen
liittyviin toimenpiteisiin, vero- ja taloussuunnitteluun sekä rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseen. Toiminta toteutetaan läheisessä yhteistyössä ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa.
Liiketoimintasuunnitelman kehittäminen on
yrityspalveluiden toiminnassa keskeisessä osassa.
Liiketoimintasuunnitelman kehittämiseen liittyvien palveluiden jälkeen on alueella mahdollista
hakeutua Kouvolan seudun yrityshautomotoimintaan. Hautomotoiminta ei ole avointa
toimintaa, vaan hautomoon tulevien yritysten
soveltuvuus hautomotoimintaan arvioidaan.
Mikäli yritys hyväksytään hautomoon, sovitaan
erikseen hautomossa hyödynnettävistä palveluista erillisellä sopimuksella. Hautomopalveluiden
vaihtoehtoina ovat muun muassa toimitila-,
markkinointi-, verkostoitumis- rahoitus- ja
tuotteistamispalvelut, joista yrittäjä ja hautomo
neuvottelevat sopivassa laajuudessa ja tarpeessa.
Kevyempänä välineenä yrityksen perustamisen jälkeen on mahdollista käyttää palveluita
Kymenlaakson PK-yritysklinikalta, josta alkava tai
yritystoiminnan käynnistänyt yrittäjä saa tukea
yritystoiminnan eri osa-alueilla.
Kouvolan alueella yrityksen perustamiseen
liittyvät toiminnot tulevat pääsääntöisesti yhdestä paikasta, Kouvola Innovationilta. Julkishallinnon palvelut tarjotaan asiakkaan tilanteesta
riippuen TE-keskuksen tai ELY-keskuksen kautta,
mutta toiminta tuotteistettuja asiantuntijapalve-
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luita on myös saatavissa Kouvola Innovationilta.
Hautomotoiminnan osalta on tehty selvä jako
yrityksen perustamisen jälkeiseen yrityskehittämisen toimintaan, jolloin alkavan yrittäjän
ohjaus on keskitetty yritysneuvojille seudulliseen
yhtiöön.
Samankaltaisia palveluita on saatavilla eri
alueilta kunnallisilta elinkeinoyhtiöiltä tai niiden
yhteenliittymiltä (esim. BusinessOulu,) Lahden
seudun kehitys LADEC Oy).

3. Tukea kehittämiseen

77

Mikä on hienointa yhdistysmuodossa?
”Eri taustoista tulevien ihmisten yhteinen mielenkiinto ja tekeminen. Yhdistykset
ovat parhaimmillaan myös loistava verkosto ”siviilielämään”: Niiden
kautta solmitaan pitkiä koko elämän kestäviä ystävyyssuhteita.”

Yhdistyskehittäjä Juha Laukka

4. Maailma muutoksessa
Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen tarvitaan hyvinvointipalveluita tuottavia yhdistyksiä. 2000-luvulla yhdistyskentän ulkoiset
muutokset ovat olleet suuria. Kolmatta sektoria
ollaan kutsumassa keskeiseen rooliin hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämisen puolesta. Muun
muassa kehittämishankkeet ja ajan trendit ovat
muokanneet toimintaympäristöä huomattavasti.
Kehitystä nykytilanteeseen on hahmotellut osuvasti Tukholman kauppakorkeakoulun professori
Filip Wijkström kuvatessaan kansalaisjärjestöjen
toiminnalle tarjolla olevan tilan muuttumista
eri aikakausina. Kehitys on kulkenut kansanliikkeistä kohden hyvän tuottamista. Yhteisön äänen
esiintuomisesta on siirrytty palveluiden tuotantoon, jota ohjaa yhteisen hyvän tavoittelun sijasta
markkinatalouden lait. Kansalaisjärjestöt ovat
näiden myötä muuttuneet itsenäisistä yhteisöistä
ensin osaksi kansalaisyhteiskuntaa, sitten osaksi
julkista palveluntuotantoa ja lopulta toimijoiksi
markkinoilla. Kehitys ei ole ollut samanaikaista

ja kaikkia muotoja esiintyy edelleen, mutta yleinen suuntaus on ollut kuvatun mukainen.
Yhdistyksen toimintaan vaikuttavat myös vallalla olevat ohjausmekanismit ja se miten niissä
nähdään yhdistysten asema osana yhteiskuntaa.
Wijkströmin kuvailemien eri kehitysvaiheiden
taustalla ovat myös yhteiskunnan johtamisjärjestelmät, erityisesti uusi julkisjohtaminen (New
Public Management, NPM), jolla on yhteys uusi
kolmas sektori –käsitteeseen. Uudessa julkisjohtamisessa kansalaisjärjestöt on ensin ”alistettu”
rationaaliseen tehokkuusajattelun alle osana
kunnan palvelukokonaisuutta. Tämän ilmentymä on esimerkiksi ”vapaan kansalaistoiminnan”
avustuksiin liitetyt tulosvaatimukset. Toisessa
vaiheessa uusi julkisjohtaminen ohjaa yhdistyksiä kilpailemaan palvelumarkkinoilla esimerkiksi ostopalvelusopimusten kautta tai suoraan
kilpailuttamalla.
Viime aikoina tälle kehitykselle on tullut
vastavoima uudesta hallinta-ajattelusta, jossa

Vinkki: Oman yhdistyksen
palvelutoiminnalle on hyvä
tehdä toimintaympäristö
analyysi. Tutustu Työkirjan
työkaluun nro 7.

palataan erilaisuutta tuovaan verkostomaiseen
toimintaan, yhteistyöhön ja paikallisuuden
korostamiseen yleispätevän markkinamekanismin ja kilpailun sijaan. Näiden uusien mallien
taustalla vaikuttavat edelleen myös vanhemmat
ajattelumallit painottaen esimerkiksi byrokratiaa
ja hierarkiaa tuottamassa ”yleistä samanlaista
tapaa toimia”.
Muuttuva maailma näkyy ristiriitaisina odotuksina ja kehityskulkuina. Yhdistyksiin kohdistuu myös ristiriitaisia paineita, sillä toisaalta
kunnat toivovat entistä enemmän ja entistä
parempia palveluita, mutta samalla yhdistysten
voimavarat uhkaavat supistua, kun esimerkiksi
Raha-automaattiyhdistys RAY kohdentaa tukea
entistä tiukemmin rajoituksin. Yhdistyksiin
kohdistetaan paineita tuottaa palveluita yhtä
tehokkaasti ja ammattimaisesti kuin markkinoilla tai julkisella sektorilla. Samaan aikaan
kolmannen sektorin omaa toimintaa jarruttavat
yhdistysten toiminnan rahoituksen epävarmuus

Yhdistyskentän muutostekijät

Lainsäädännölliset muutokset (L)
•• Nuorisolaki
•• Liikuntalaki

Poliittiset muutokset (P)
•• Syrjäytymisen ehkäisy ja hyvinvoinnin
edistäminen
•• Kansalliset kehittämisohjelmat
•• EU 2020 tavoitteet ja rakennerahastot

sekä vapaaehtoistoimijoiden määrän vähentyminen ja vapaaehtoisuuden muuttuminen.
Yhdistysten on hyvä tunnistaa tällä hetkellä
vaikuttavat ohjausmekanismit ja kehityskulut sekä huomioida palvelukentän muutokset.
Erisuuntaista kehitystä samanaikaisesti tavoitteleva ohjaus asettaa toisaalta yhdistykset
vaikeaan tilanteeseen, mutta toisaalta siinä piilee
mahdollisuus käyttää sekä–että -tilanne omaksi
hyödyksi. Avautuvia mahdollisuuksia voi hyödyntää palvelutoiminnan kehittämiseen ja sitä kautta
perustoiminnan resursoimiseen.
Tässä luvussa käsitellään keskeisiä 2000-luvulla tapahtuneita muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet erityisesti liikunta-, kulttuuri-, ja nuorisoyhdistysten toimintaan. Näitä muutoksia avataan
tarkemmin PESTE-apumenetelmällä, jonka
sovellutuksena tässä käytetään PESTLA-muotoa,
jossa kuvataan poliittiset, ekonomiset, sosiaaliset,
teknologiset, lainsäädännölliset sekä arvoihin
liittyvät muutokset ja niiden vaikutuksia.

Taloudelliset, ekonomiset muutokset (E)
•• Yhteiskunnan taloudellisen tilanteen
muutokset
•• Muutokset verotuksessa

Yhdistys
Arvomuutokset (A)
•• Vapaaehtoisuus
•• Johtaminen
•• Sekä–että -maailma
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Teknologiset muutokset (T)
•• Sähköinen asiointi
•• Sosiaalinen media

Yhteiskunnalliset, sosiaaliset muutokset (S)
•• Rakenteelliset muutokset
•• Yhteiskunnallinen yrittäjyys
•• Reilu Palvelu
•• Palveluistuminen
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4.1 Poliittiset muutokset (P)
Toimintaympäristöä muokkaavat kulloinkin vallalla olevat poliittiset linjaukset. Pitkän tähtäimen
poliittisia pyrkimyksiä ovat tällä hetkellä niin
syrjäytymisen ehkäisy kuin kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin edistäminenkin. Seuraavassa esitellään muutamia keskeisiä strategioita ja ohjelma
kokonaisuuksia, joihin yhdistysten palvelu
toiminnan kehittäminen voi kiinnittyä.

Syrjäytymisen ehkäisy ja
hyvinvoinnin edistäminen
Syrjäytymisen ehkäisy ja kokonaisvaltainen
hyvinvoinnin edistämien on noussut yleiseksi
sisällöksi niin EU-tason, kansallisessa kuin toimijakohtaisissa ”ohjelmissa”, vaikkakin talouden
kehittäminen on useimmissa keskeisin ydin.
Tähän haasteeseen vastaamista kuvaa hyvin
SOSTE, Suomen Sosiaali ja Terveys ry:n omassa
strategiatyössään luonnehtima hyvinvointitalous.
Hyvinvointitaloudella SOSTE tarkoittaa yhteiskuntaa joka investoi ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä työllisyyteen. Yhteiskuntaa jossa kaikki
ovat osallisia, tasa-arvosta, integraatiosta ja
sosiaalisten erojen pienenä pysymisestä pidetään
huolta. Hyvinvointitalous -skenaarion keskeinen kysymys kuuluu: investoidaanko riittävästi
ennaltaehkäiseviin palveluihin ja työllisyyteen?
Toinen hyvinvointitalous luonnehdinnan näkökulma liittyy hyvinvoinnin käsitteen laajentumiseen; se kuuluu kaikille ja kaikki toimivat sen
edistämiseksi erilaisia raja-aitoja ylittäen.

Kansalliset kehittämisohjelmat
Kansalliset kehittämisohjelmat antavat keskeisiä viitteitä siitä, mitä asioita yhteiskunnassa
painotetaan ja arvostetaan. Näiden puitteiden
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perusteella yhdistyksissä voidaan tarkastella
muun muassa sitä, ovatko valmiudet kunnossa
ja sopivatko yhdistyksen omat tavoitteet yhteen
valtakunnallisten puitteiden kanssa. Kehittämisohjelmilla on erityisesti vaikutuksia kuntakenttään, ja täten myös kunnan ja yhdistysten välisen
yhteistyön kehittämiseen.
Työ- ja elinkeinoministeriön HYVÄ-hyvin
vointiohjelma on vuoden 2009 alussa käynnistetty hanke hyvinvointialan työ- ja elinkeinopoliittiseksi kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteina
on turvata osaavan työvoiman saanti, kehittää
yrittäjyyden ja yritystoiminnan edellytyksiä sekä
parantaa alan tuottavuutta. Yhdistyksillä on ollut
perinteisesti vahva asema hyvinvointipalveluiden alalla, ja täten yhdistykset voivat hyödyntää
laajasti ohjelman tuloksia.
Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma
(LANUKE) pyrkii kehittämään nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta sekä arjenhallintaa.
Kehittämisohjelman strategiset toimenpidekokonaisuudet ovat 1) nuorten osallisuuden
vahvistaminen ja työllisyyden, vapaa-ajan sekä
oman aktiivisuuden kasvattaminen 2) yhdenvertaisuuden toteutuminen liittyen rasismiin,
sukupuoliseen syrjintään sekä alueelliseen tasavertaisuuteen. 3) arjen rakentuminen itsenäisen
asumisen, korkeatasoisen koulutuksen sekä
viranomaisten ennaltaehkäisevillä toimilla sekä
4) viranomaisyhteistyön kehittäminen lasten,
nuorten ja perheiden asioiden hoitamisen yhteistyön kehittäminen.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen
kehittämisohjelma Kasteen (2012–2015) pää
tavoitteina on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon
rakenteita ja palveluita asiakaslähtöisemmiksi.
Tavoitteet pyritään saavuttamaan eri organisaatioiden välisellä laaja-alaisella yhteistyöllä. Järjestöt
ja yhdistykset osallistuvat Kaste-ohjelman kehit-
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tämisprosesseihin pääosin tuomalla palveluiden
käyttäjien näkökulmia esiin.
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia on
vuosina 2010–2014 käynnissä oleva toimintaohjelma, joka toimii THL:n alaisuudessa. Ohjelman tavoitteena on, että jokaisella on oikeus ja
tasa-arvoinen mahdollisuus itse tehdä taidetta
ja osallistua kulttuuritoimintaan sekä kulttuurin
vaikutukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi on tunnustettu poliittisella, hallinnollisella
ja rakenteiden tasolla.
Sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteena on parantaa arjen turvallisuutta, ehkäistä
tapaturmia, onnettomuuksia ja rikoksia sekä
lisätä turvallisuuden tunnetta. Sisäinen turvallisuus edellyttää viranomaisten keskinäistä sekä
järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun on
osallistunut asiantuntijoita 43 eri organisaatiosta,
joten erilaiset näkökulmat ovat tulleet laajasti
esiin. Toimenpiteiden toteutuminen vaatii myös
monialaista yhteistyötä, jossa myös järjestöjen
rooli on merkittävä.
Nuorisotakuun avulla pyritään takaamaan
koulutus-, harjoittelu-, työpaja-, kuntoutus-,
tai työpaikka alle 25-vuotiaille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille. Nuorisotakuun myötä
kunnat joutuvat osittain järjestämään palveluita
uudelleen ja palvelutarjontaa tulee täydentää.
Tämä avaa myös yhdistyksille mahdollisuuksia
esimerkiksi nuorten työllistämisessä. Nuorisotakuun onnistumisen kannalta on erityisen tärkeää
yhteistyö yhdistysten, yritysten ja julkisten
sektorin kesken.
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Eurooppa 2020 tavoitteet
ja rakennerahastot
Rakennerahastotoiminta tarjoaa monille yhdistyksille keskeisen rahoitusmahdollisuuden
kehittämistyöhön. Ohjelmakaudella 2014–2020
keskeisiä painopistealueita tulevat olemaan
työllisyyden parantaminen ja sosiaalisen osallisuuden lisääminen ja elinkeinorakenteen/
yrittäjyyden edistäminen. Näihin teemoihin
sisältyy paljon yhdistysten vahvuusalueilla olevia
avauksia.
Älykkään kasvun yhteydessä puhutaan yhteistyöstä ja osaamisten yhdistämisestä sekä sosiaalisista innovaatioista. Yhdistyksillä on laaja-alainen
näkemys yhteistyöstä, ketteryyttä ja sosiaalista
innovaatiokykyä.
Nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy
on ollut pitkään yhdistysten toiminnan ytimessä.
Kokemusten ja tarinoiden kautta yhdistyksillä
on kykyä tuoda esiin ennaltaehkäisevän toiminnan vaikutuksia ja taloudellista kannattavuutta
korjaaviin toimiin nähden.
Yhdistykset ja yhdistysten palveluntuotanto
ovat merkittäviä työllistäjänä erityisesti vaikeasti
työllistyvien osalta. Yhdistysten vahvuutena tässä
on perustoiminnan tukirakenteet mahdollistamassa monenlaisia työpanoksia. Yhdistykset
tarjoavat myös läpikulkupaikan seuraaviin
työpaikkoihin toimien sisäänheittäjän roolissa
muuhun työelämään.
Elinkeinorakenteen ja yrittäjyyden yleisessä
edistämisessä huomiota kiinnitetään paikallisiin
ja haja-asutusalueen palveluihin. Yhdistyksillä
on myös laaja näkemys keskiöön nousseesta asiakastarpeesta niin sekä etujärjestöroolista, että
ihmisten osallisuuden kautta.
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4.2. Taloudelliset
muutokset (E)
Taloustilanteen kiristyminen ja verotuksen muutokset koskettavat keskeisesti myös yhdistyksiä.
Avustamiskäytännöt muuttuvat ja samalla rahalla
vaaditaan entistä enemmän vaikutuksia. Entistä
useammin siirrytään myös kilpailuttamiskäytäntöihin. Verotuksen ja sen tulkintojen muutokset
vaativat oman huomionsa.

Yhteiskunnan taloustilanteen muutokset
Koko yhteiskunnan taloudellinen tilanne on kiristynyt. Kuntaliiton laskelmien mukaan kuntien
vuosikate painuu yhä enemmän miinukselle
lähivuosina vaikka toimintakuluja leikataan.
Yhdistyksille tämä tilanne näkyy monella tavalla.
Avustaminen tiukentuu edelleen, palveluiden
hankkimisessa kunnat pyrkivät säästämään,
hankkeissa kehittyjä konsepteja ei siirretä palveluiksi jne. Kireässä taloudellinen tilanne tarjoaa
myös mahdollisuuksia tarjota kokonaistaloudellisesti edullisia ratkaisuja. Tällaisia voivat olla
yhdistysten tarjoamat palvelut, joissa vaikuttavuutta tuo myös sen avulla resursoitava perustoiminta tai kokonaisvaltaisemmat uudella tavalla
osaamista yhdistelevät palvelut.
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Tiukentunut taloudellinen tilanne edellyttää
myös vaikutusten parempaa esittämistä. Tämä on
eräs elinehto, jos halutaan investoimista ennaltaehkäiseviin palveluihin. EU-komissio ehdottaa,
että jatkossa sosiaaliset ja ympäristötekijät on
huomioitava kilpailutuksissa. Tämä avaa uusia
mahdollisuuksia myös yhdistyksille.
Kilpailuttamisella on vaikutuksensa myös talouteen. Vallalla ollut halvimman hinnan painottaminen on johtanut palveluiden kustannustason
laskemiseen silloinkin, kun se laadullisiin ei olisi
mahdollista. On tapauksia, joissa saatu korvaus ei
enää vastaa laadullisesti järkevän palvelun tuottamisen kustannuksia. Yhdistysmuotoisille toimijoille tämä on erityisen hankala tilanne, koska
taustalla on yhdistyksen arvot ja tarkoitusperät
estämässä laadusta tinkimistä. Lisäksi kilpailluilla
markkinoilla palveluiden tuottamisen pitäisi olla
yhdistyksille myös yksi resurssien hankkimistapa, ei niitä syövä.

Tutustu Casebookin
caseihin 10, 26, 55 ja
57 esimerkkeinä yhdistelmä
työstä, sekä caseihin 25, 38
ja 72 esimerkkeinä kahta
eri osaamista yhdistävistä
työpareista.
Vinkki: Vaikutusten arvioinnin
prosessikuvauksia ja työkaluja
toteuttamiseen löytyy Kol
mannen lähteen selvityksestä
”Vuorovaikutuksessa vaikut
tamiseen” www.kolmaslahde.
fi/tietoa/selvitykset

Muutokset verotuksessa
Yhdistyksellä voi olla verottomia tuloja, mikäli sen
toiminta on yleishyödyllistä. Verolait ja niitä tulkitsevat käytännöt ovat jatkuvassa muutoksessa.
Palvelutoimintaa tekevän yhdistyksen tulee ottaa
huomioon muun muassa kilpailuneutraliteetin
painoarvon kasvu arvioitaessa verovelvollisuutta.

Vinkki: Yhdistysten yleis
hyödyllisyyttä ja verotus
käytäntöjä on kuvattu
tarkemmin luvussa 1.2.
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4.3. Yhteiskunnalliset
muutokset (S)
Vinkki: ELY-keskuksista
enemmän luvussa 3.2.

Yhteiskunnalliset muutokset näkyvät niin
kunta- kuin yhdistyskentässäkin. Ajan henkeen kuuluu etujen ja tehokkuuden hakeminen
rakenteellisesta ja toiminnallisesta yhdistymisestä sekä yhteiskunnan palveluistuminen.
Lisäksi yhteiskunnassa nostavat päätään vahvaa
arvolähtöisyyttä korostavat toimintamallit kuten
muun muassa yhteiskunnallinen yrittäjyys ja
reilut palvelut.

Rakenteelliset muutokset
Kuntauudistuksen valmistelu. Vuoden 2012
aikana hyväksyttiin kuntauudistusta ohjaavat
kriteerit, jotka toimivat pohjana hallituksen
valmistelemalle rakennelaille. Kriteerien pohjalta
kuntien on mahdollista valmistella tarvittavat
selvitykset ja muodostaa uudet kunnat. Vuoteen
2012 voimassa oleva kunta- ja palvelurakenneuudistukseen (PARAS) liittyvä laki on muokannut
kuntakenttää huomattavasti.
Kuntien laajentuminen tarjoaa sekä haasteita että mahdollisuuksia yhdistyksille ja niiden
palvelutoiminnalle. Kuntien näkeminen entistä
enemmän palveluiden organisoijana tarjoaa
mahdollisuuksia yhdistyksille paikallisen identiteetin nostamiseen, toisaalta laajempi kuntakoko
mahdollistaa suuremmat volyymit ja erikostuneemmat asiakaskunnat. Vaatimuksena tosin
saattaa olla tiiviimpi yhteistyö toisten yhdistysten
ja palveluntarjoajien kanssa, jotta päästään mukaan palvelumarkkinoille.
Paikallisuuden tukemiseen on syntynyt uusia
mahdollisuuksia, sillä EU on luonut direktiivejä
esimerkiksi yhteisötalouden alueelle mahdollistamaan paikallisten toimijoiden huomioimisen
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- niin haluttaessa. Myös erilaiset paikallisdemokratiahankkeet ja -kokeilut ovat lisääntyneet.
Eräs keskeinen yhdistyksiin vaikuttava
muutos on ollut ELY-keskusten perustaminen.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia
on Suomessa 15 kappaletta. ELY-keskuksiin
on liitetty entisten TE-keskusten, alueellisten
ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten
liikenne- ja sivistysosaston sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirrettiin samaan
aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin
(AVI). Manner-Suomessa toimii kuusi aluehallintovirastoa, jotka edistävät perusoikeuksien
ja oikeusturvan toteutumista, peruspalveluiden
saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön
kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä
terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä
alueilla.
Oikeusministeriön alainen KANE – kansalais
yhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta kehittää
yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden
ja viranomaisten välillä. Neuvottelukunnan
tavoitteena on seurata kansalaisyhteiskunnan
toimintaympäristön muutoksia ja päätösten
johdonmukaisuutta koskien kansalaisjärjestöjä
koskevia päätöksiä, arvioida kansalaisjärjestöstrategioita ja kansalaisten kuulemiskäytäntöjä,
tehdä aloitteita kansalaisjärjestöjä koskevissa
asioissa sekä edistää erilaisia kehittämishankkeita
ja niistä tiedottamista. KANE:ssa on kansalaisyhteiskunnan edustaja muun muassa keskeisistä
lapsi- ja nuorisojärjestöistä, liikunta- ja urheilujärjestöistä, sosiaali- ja terveysjärjestöistä,
sivistys- ja kulttuurijärjestöistä.
Uusi liikunnan kattojärjestö, Valo ry, perustettiin 2012, kun Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry,
Kuntoliikuntaliitto ry ja Nuori Suomi ry päättivät
yhdistää toimintansa. Uuden järjestön strategisissa linjauksissa korostuu kumppanuus. Valo
kokoaa liikunta- ja urheilukentän toteuttamaan

Yhdistykset toteuttamassa itseään – ja palvelemassa yhteiskuntaa

liikuntajärjestöjen yhteisön visiota ”Olemme
maailman liikkuvin urheilukansa – 2020”.
Järjestön tehtävänä on yhteisen tekemisen
kulttuurin luominen, sen johtaminen sekä
koordinointi alue- ja muiden liikuntajärjestöjen
kanssa. Valo edistää fyysistä aktiivisuutta, liikuntaa, urheilua ja kansalaistoimintaa koko ihmisen elämänkulussa. Huippu-urheilusta vastaa
Suomen Olympiakomitea ja sen alainen huippuurheiluyksikkö. Yhteistyö Olympiakomitean ja
Valon osalta erityisesti urheilijan polun päissä tulee olemaan keskeisessä roolissa tulevaisuudessa.
Kulttuurialalla keskeinen uudistus on vuoden
2013 toimintansa aloittavan Taiteen edistämiskeskuksen perustaminen. Taiteen keskustoimikunnasta muodostettavan Taiteen edistämiskeskuksen perustamisella pyritään selkeyttämään
taidetoimilaitosten toimintaa ja lisäämään niiden
toimintakykyä sekä yhtenäistämään hallintoa.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n
toimintaa ohjaa syyskokouksessa 2011 hyväksytty
strategia 2021 ”Nuoret voivat hyvin”. Allianssin
visio ja kaiken toiminnan tavoite on nuorten
hyvinvointi. Allianssi edistää nuorten hyvinvointia kolmessa pääroolissa: 1) yhteiskunnallisesti
vaikuttavana tekijänä, 2) toimialaa yhdistävänä ja
3) sitä palvelevana toimijana. Allianssin arvot ovat
yhdenvertaisuus, osallisuus ja kuuluvuus.
Allianssissa uskotaan, että ennaltaehkäisevä
toiminta hyvinvoinnin perustan turvaamiseksi
takaa parhaan tuloksen niin yksittäisten nuorten
kuin koko yhteiskunnan näkökulmista katsottuna. Strategiansa kautta Allianssi tavoittelee
yhteistyötä laajasti, ennaltaehkäisevä toimintaa,
aitoa osallisuutta ja yhdessä tekemistä. Yhteistyön kannalta tämä tarkoittaa sellaisten yhteisten
tavoitteiden hakemista, joissa yhdenvertaisuus ja
hyvinvointi nähdään laajan käsitteenä ja yhteisenä edistettävänä asiana.

4. Maailma muutoksessa

Yhteiskunnallinen yrittäjyys
Euroopan parlamentin päätöksen mukaan
jäsenvaltioiden ja Euroopan komission tulisi
rakentaa lainsäädäntöä, jossa otetaan huomioon
entistä paremmin organisaatiot, joiden tavoitteena on ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia tai
vastata jonkin tietyn väestöryhmän tarpeisiin,
eikä tuottaa taloudellista voittoa. Tämänkaltaisiin
yhteisötalouden yrityksiin tulisi parlamentin
mukaan soveltaa kevyempää kilpailusääntöjen
tulkintaa ja turvallisempaa lainsäädäntökehystä.
Suomessa nämä parlamentin linjaukset eivät ole
vielä ratkaisevasti muuttaneet hallinnon ja politiikan suuntaa, mutta aihe on kuitenkin nostettu
keskustelun kohteeksi.
Yhteiskunnallinen yrittäjyys on toimintamalli, jossa ratkotaan valikoitua yhteiskunnallista
ongelmaa liiketoiminnan keinoin. Yhteiskunnallinen yritys ei ole Suomessa juridinen yhtiömuoto, vaan toimintamalliin sitoudutaan yleensä
määrittämällä yhteisön perustamisasiakirjoihin
kriteerejä jotka sitouttavat toimijoita yhteiskunnalliseen tehtävään ja määräävät myös yhteisön
varallisuuden käytöstä tähän tarkoitukseen.
Yhteiskunnallisen yrittäjyyden pohja on Suomessa vahva, sillä yhdistykset ovat muun muassa
perustaneet yrityksiä hoivapalveluiden tuottamiseen ja Suomessa toimii useita sellaisia yrityksiä,
joiden tavoitteena on edistää yhteiskunnallisia
tavoitteita. Yhdistyksille yhteiskunnallisen
yrityksen liiketoimintamalli tarjoaa mielekkään
mahdollisuuden organisoida palvelutoimintaa
arvositoutuneesti, kuitenkin yritystoiminnan
ketteryyttä ja tehokkuutta hyödyntäen.
Yhteiskunnallinen yritys voi halutessaan
hyödyntää markkinoinnissaan vuonna 2012
Suomalaisen työn liiton toimesta lanseerattua
Yhteiskunnallinen yritys -liiketoimintamerkkiä.
Merkki kertoo yrityksistä jotka ratkovat liiketoi-

Vinkki: Lue case Korjaamo
Group Oy:stä luvussa 1.1. Se
on ensimmäinen Yhteis
kunnallinen yritys -merkin
saanut kulttuurialan yritys.
Vinkki: Tutustu yhteis
kunnallinen yritys -merkin
kriteereihin ja sääntöihin:
www.avainlippu.fi/
yhteiskunnallinen-yritys
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minnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan
yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen.
Merkki on myönnetty syksyyn 2013 mennessä
lähes 40:lle yhteisölle – mukana on niin osakeyhtiöitä, osuuskuntia, säätiöitä kuin yhdistyksiäkin.

•• Erinomainen palvelun laatu.
•• Säännöllinen raportointi sovitulla tavalla
•• Lisäksi palvelumerkin käyttöä valvotaan.

Reilu Palvelu ry on kehittänyt Reilu palvelu
-merkin, joka on rekisteröity syyskuussa 2011.
Reilu palvelu -merkki on vastuullisen sosiaali- ja
terveyspalvelutuottajan tuotemerkki, jonka käyttöoikeutta on järjestöillä mahdollista hakea.
Reilu palvelu -merkin lähtökohtana on erottautuminen muista palveluntuottajista seuraavilla tekijöillä:

•• Järjestölähtöisen palvelutoiminnan ja -tuotannon taloudellinen tulos palautuu kokonaisuudessaan sekä yrityksen oman toiminnan
kehittämiseen että kansalaisten hyvinvoinnin
edistämiseen.

•• Järjestöjen palvelutuotantoa ohjaavat omistajajärjestöjen omistajapolitiikka, sen eetos ja
arvopohja.

•• Palvelutuotannon taustalla on omistavien
yhteisöjen jäsenyyksistä syntyvä asiakasosaaminen. Asiakasosaaminen perustuu pitkään
perinteeseen; jäsenyydet mahdollistavat
palveluiden loppukäyttäjien osallistumisen
palveluiden kehittämiseen ja palveluiden
tuotantoa koskevaan päätöksentekoon.
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•• Vastuullisuus.

merkin omistajille toiminnastaan.

Reilu palvelu
Vinkki: Lue lisää Reilu palvelu
-merkistä ja sen hakemisesta:
www.reilupalvelu.fi

REILU -palvelumerkin käyttöön liitetään
seuraavat kriteerit:

Palveluistuminen
Palveluistumista voi pitää sekä yhteiskunnan
rakenteisiin liittyvänä kuin arvoihin liittyvänä
muutoksena. Itse tekemisen sijaan ihmiset haluavat ostaa valmista. Palveluun liittyy asiakkaana
oleminen ja ”palveltavana oleminen”. Toisaalta
samaan aikaan palveluissa halutaan osallisuutta.
Palveluistuminen on ujuttautunut myös yhdistysten toimintaan. Toiminnan sijaan puhutaan
erilaista palveluista, olipa kyseessä sitten toiminta joka kohdistuu jäsenistöön tai maksaviin
asiakkaisiin. Yhdistysten voimavara ja kilpailuetu
myös palveluissa on kuitenkin osallisuus ja sen
kautta yhteisöllisyyden vahvistaminen, mikä ei
istu yhteen palvelu-ajattelun kanssa.
Yhdistystoimijoiden kannattaakin muistaa,
että vaikka elämme palveluyhteiskunnassa, ei
kaikkea toimintaa tule nähdä palveluina.
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4.4. Teknologiset
muutokset (T)
Palveluyhteiskuntaa pyöritetään pitkälti myös
teknologian avulla. Uusia teknologioita tuodaan
markkinoille päätä huimaavaa tahtia ja jotkut
palveluista siirtyvät kokonaan pilveen. Vaikka
hyvinvointipalveluissa ei pidä eikä voi unohtaa
henkilökohtaisten kontaktien merkitystä, on teknologinen kehittyminen myös yhdistyksille suuri
mahdollisuus, muun muassa asiakaspalvelun ja
viestinnän näkökulmasta.

Sähköinen asiointi
Hyvinvointipalveluiden näkökulmasta kenties
merkittävin teknologinen muutos koskee sähköistä asiointia. Se tarjoaa aivan uusia mahdollisuuksia saavuttaa palveluiden tarvitsijoita ja jopa
tuottaa palveluita. Samalla sähköinen asiointi
johtaa eriarvoistumiseen. Kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia ja osaamista sähköisten
palveluiden käyttöön, vieläpä niin, että palvelua
eniten tarvitsevilla saattaa olla heikoimmat edellytykset sähköiseen asiointiin. Tämän tunnistaminen ja fyysisten palveluiden suuntaaminen
tähän kohderyhmään on keskeinen asia ja sen
hoitamisessa on yhdistyksillä paljon mahdollisuuksia.

4. Maailma muutoksessa

Sosiaalinen media
Sosiaalisen median arkipäiväistyminen tarjoaa
uusia mahdollisuuksia ja hyötyjä palveluntuotannon näkökulmasta erityisesti yhdistyksille
– erityisesti jos niillä on myös perustoimintaa.
Sosiaalinen media toimii erimerkiksi osallistumisen, markkinoinnin tai vaikuttamisen välineenä. Sosiaalisen media erityispiirre on, ettei sitä
voi hallita tai ohjata – ainakaan merkittävästi.
Kansalaistoimintaa tekevien yhdistysten takana
ja piirissä on kuitenkin paljon lähtökohtaisesti
näistä hyvää ajattelevia ihmisiä. Yhdistysten
palvelutoiminnan tukeminen vaikkapa perustoiminnan resursoimiseksi tai palveluaukkojen täyttämiseksi voi helposti saada tukea sosiaalisessa
mediassa.
Osallistumisen välineenä sosiaalisen media
toimii osaavasti hyödynnettynä kehittämisessä
ja ideoinnissa. Sieltä saa lyhyessä ajassa paljon
ideoita. Tässä tulee kuitenkin muistaa yhdenvertaisuus eli kaikki eivät ole mukana sosiaalisessa
mediassa.
Markkinointiin sosiaalista mediaa voi hyödyntää paitsi tiedon jakajana, niin myös tarinoiden ja hyvien kokemusten kerryttämiseen ja
jakamiseen. Yhdistystoiminnalle luontainen tapa
tuottaa tarinoita toiminnasta on sovellettavissa
myös yhdistysten palveluidentuotantoon ja tarinat ovat sosiaalisen median polttoainetta.
Vaikuttamisen välineenä sosiaalisessa mediassa voidaan kerätä tukea asukkailta vaikkapa
tietynlaisten palveluiden tarpeeseen. Sosiaalinen
median käyttö tuo hyvin esiin moniäänisyyden,
harvoin tuloksena on yhtä mielipidettä, mutta
toivottava suunta kehittämiselle voi hyvinkin
löytyä.
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4.5. Lakimuutokset (L)

4.6. Arvomuutokset (A)

Lait ja asetukset ohjaavat vahvasti toimintaympäristön muovautumista. Kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisoalojen yhdistysten näkökulmasta keskeisiä lakimuutoksia esitellään seuraavassa.
Nuorisolakia täydennettiin vuoden 2011 alusta,
jolloin kunnat velvoitettiin toteuttamaan nuorisopalveluissa monialaista yhteistyötä. Käytännössä
monialainen yhteistyö toteutuu kunnan nuorten
ohjaus- ja palveluverkoston kautta, jossa on edustajia opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimesta sekä työ- ja poliisihallinnosta. Kuntien ohjaus- ja
palveluverkostoon on osallistunut satunnaisesti
myös yhdistysten edustajia, mutta voidaan olettaa
että yhdistysten merkitys asiantuntijoina tulee
kasvamaan ohjaus- ja palveluverkoston toiminnan
vakiintuessa osaksi kuntien järjestelmää.
Nuorisolaissa on säädetty myös Etsivästä
nuorisotyöstä, jonka avulla syrjäytymisvaarassa
olevia nuoria pyritään saamaan sellaisten palveluiden pariin, jotka tukevat nuoren itsenäistymistä
sekä pääsyä koulutukseen tai töihin. Etsivän työn
kohderyhmänä ovat koulutuksen tai työelämän
ulkopuolella olevat alle 29-vuotiaat nuoret. Nuorelle tarjotaan tukea, mikäli hän itse sitä haluaa.
Etsivän nuorisotyön avulla pyritään tavoittamaan
tuen tarpeessa olevat nuoret ja auttamaan heidät
tarvitsemiensa palveluiden tai tuen piiriin.

Arvot vaikuttavat valintoihimme ja ohjaavat
voimakkaasti toimintaa. Arvojen muuttuminen
näkyy tällä hetkellä esimerkiksi vapaaehtoisuuden ja johtamisen toimintamalleissa. Arvoja heijastelee vahvasti myös nähtävissä oleva siirtymä
joko–tai -maailmasta sekä–että -maailmaan.

Ehdotus liikuntalain ja -asetuksen muuttamiseksi: Liikuntain muutoksella edistetään
koko liikuntajärjestelmän rakennemuutosta.
Liikuntajärjestöjen valtionavustusjärjestelmää
kehitetään osana liikuntalain uudistamista. Avustamista koskevat kriteerit yhdenmukaistetaan
ja ajankohtaistetaan. Lain uudistamisella myös
vahvistetaan liikunnan asemaa peruspalveluna.
Lisäksi selvitetään mahdollisuudet kohdentaa
kuntien valtionosuuksia paikallisen seuratoiminnan edistämiseen.
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Vapaaehtoisuuden muutos
Vaikka sitoutuneiden määrä on vähentynyt, on
kyselyiden mukaan kiinnostus osallistumista
vapaaehtoistoimintaan säilynyt korkeana tai jopa
noussut. Vapaaehtoistoiminta on muuttanut
muotoaan. Mukaan tullaan lyhyemmäksi aikaa ja
enemmän omista kuin yhteisöllisistä lähtökohdista. Yleisen sitoutumisen sijaan tullaan tekemään jokin yksittäinen tehtävä. Tämä vaikuttaa
myös siihen miten yhdistysten pitäisi suhtautua
jäsenistöönsä. Järjestötyön tuntijan, liikunta-alan
kattojärjestö Valo ry:ssä työskentelevän Juha
Heikkalan sanoin nyt tulisi siirtyä sitoutumisen
haikailusta läpivirtauksen hallintaan. Tarvitaan ihmisten kohtaamista ja heille tehtävien
”tarjousten” räätälöintiä. Mielikuvien on oltava
kohdallaan.

kriittisempi on kenties henkilöstön johtaminen
erityisesti silloin, kun puhutaan sekä perustoimintaa että palvelutoimintaa tekevästä yhdistyksestä. Kyse on ensisijassa palvelutoiminnan
kautta työllistyneiden ihmisten hyvistä työolosuhteista. Kolmannen lähteen kokemukset ja
myös tuore Työ- ja elinkeinoministeriön selvitys
osoittavat, että nämä ongelmat ja haasteet ovat
todellisia.

Lähde:
Palkkatyössä kolmannella sektorilla (Työ- ja
elinkeinoministeriön julkaisuja 20/2013)
www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/
palkkatyossa_kolmannella_sektorilla.98033.
xhtml

Sekä–että -maailma
Elämme moniarvoisessa yhteiskunnassa, jossa
vallalla on eri suuntaan vieviä pyrkimyksiä jotka
sekoittuvat toisiinsa. Huomamme olevamme
tilanteissa, joissa edistetään samaan aikaan
eri suuntaan vaikuttavia kehityskulkija. Näin

tapahtuu, koska ei ole vain yhtä oikeaa tapaa,
ja osin, koska välillä on vaikea valita ja toimia
johdonmukaisesti. Selkein esimerkki tästä tulee
ympäristösuojelusta: tiedetään, että nykyinen
elämäntapamme on kestävän kehityksen kannalta liian tuhlaava, mutta emme kuitenkaan ole
valmiita tekemään todellista muutosta elämäntapoihimme ja arjen valintoihimme yksilön tai
yhteiskunnan tasolla.
Tällaisessa maailmassa olisi tärkeä pyrkiä
tunnistamaan erilasten valintojen mukanaan
tuoma kehityksen suunta ja tuoda havaitsemiaan
ristiriitoja näkyviin muillekin. Tosin sekä–että
-maailmassa on mahdollista että haluamme
edistää molempia asioita siitäkin huolimatta, että
tunnemme ja tiedostamme niiden ristiriitaisuuden. Oleellista sekä–että -yhteiskunnassa on että
asioista ja kehityksen suunnasta keskustellaan
moniäänisesti, eikä uskota yhden saman ratkaisun sopivan kaikille. Yhdistysten näkökulmasta
tämä tarkoittaa itsestäänselvyyksien unohtamista
ja avointa keskustelua päämääristä ja tarkoituksista, olipa kyseessä perustoiminta tai palvelutoiminta.

Tutustu
caseen 62.

Johtamisen muutos
Filip Wijkströmin kuvailema yhdistysten aseman
muuttuminen vapaasta kansalaistoiminnasta
kohden palveluita tuottavaa markkinatoimijaa
(katso luvun 4 johdanto) näkyy myös siinä, että
yhdistyksissä on paineita siirtyä vapaaehtoistoiminnan johtamisesta ammattimaisesti tuotettujen palveluiden johtamiseen.
Ammattimaistuminen edellyttää siis uudenlaista osaamista liittyen sekä palveluiden
tuottamiseen että henkilöstöjohtamiseen. Näistä
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Yhdistysten palvelutuotanto:
Kysymyksiä ja vastauksia

Sosiaalisen pääoman vedenjakajamalli
Millaista yhteiskuntaa haluamme olla rakentamassa?
Millä vedenjakajalla olemme?
Asiakkuus
Tuotantolähtöinen
Tuotteistamalla
Raha

Mitä erityistä ja ainutlaatuista on yhdistysten
palvelutuotannossa?

Jäsenyys
Ihmislähtöinen
Kohtaamalla
Innostus

Vähenee       Sosiaalinen pääoma       Kasvaa

Sanasto

Kaupallisella kielellä

Yhdistysten perustoiminnalle tyypillinen sanasto
poikkeaa markkinoille suunnatun palveluntuotannon sanastosta. Kyse ei ole ainoastaan eri
sanoista vaan myös niihin liittyvistä syvemmistä
merkityksistä. Joissakin tilanteissa on hyvin tärkeää käyttää ”omaa kieltä” nimenomaan näiden
merkitysten vuoksi. Joissakin tilanteissa taas on
tärkeää käyttää tilanteeseen liittyvää kaupallista
termiä. Asioiden nimitykset eivät siis ole yhdentekeviä, sillä ajatuksista tulee sanoja, sanoista
tulee toimintaa ja toiminnasta tulee tapoja.
Sanaston sanaparit kuvaavat kaupallisen ja
yhdistyskielen eroja. Merkitystasolla yhdistyskieli tukee yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kun kaupalliseen kieleen liittyy yksilöllisyys ja kuluttaminen. Myös hallinnollinen kieli olisi erottaa, mutta
käytännössä se on lähestynyt vahvasti kaupallista
kieltä – ainakin tässä asiayhteydessä.
Viereinen lista sanapareista on luoteeltaan
suuntaa antava, ei tyhjentävä tai yksiselitteinen.

Lähde:
Kareinen, Hannu. Yhteisöllistä hyvinvointia rakentamassa – Nuorisoalan kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana. Opinnäytetyö, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Järjestö- ja nuorisotyön
koulutusohjelma, 2008
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Yhdistyskielellä

Tuotantolähtöinen

Ihmislähtöinen

Palvelu

Toiminta

Asiakas

Toimintaan osallistuja

Asiakkuus

Jäsenyys

Kuluttajuus

Osallisuus

Palvelun tuotteistaminen

Toiminnon kehittäminen

Liiketoimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma

Sopimuksellisuus

Luottamus

Kuuleminen,
palaute

Osallisuus, yhdessä
kehittäminen

Asiakkaan tarpeet

Yhdistyksen säännöt

Tuotteistettu

Toiminnassa ja kohtaamisissa
muotoutunut

Ammattimaisuus

Osaaminen

Kilpailu

Yhteistyö, kumppanuus

Voiton tavoittelu

Yhteinen hyvä, innostus

Voitto

Ylijäämä

Ostopalvelu

Avustaminen

Hyvinvointipalvelu
(fyysinen)

Hyvinvointia tuottava toiminta
(sosiaalinen pääoma)

Markkinamekanismi

Ihmisten tai yhteisön tarve
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Yhdistystoiminta on kaikille tuttua; melkein jokainen suomalainen on jonkin yhdistyksen jäsen.
Ostamalla palveluita yhdistykseltä, tuet yhdistyksen omaa toimintaa, kuten junioritoimintaa, tai
uusien työntekijöiden palkkaamista yhdistyksen
tehtäviin.
Yhdistyksen palvelutuotanto kumpuaa usein
vankasta osaamisesta sen omimmalla alueella,
kuten esimerkiksi liikunnasta tai kulttuurista.
Yhdistyksillä on useimmiten erityisen hyvä
asiakkaiden tuntemus tai jopa asiakasvetoinen
toimintatapa; toiminta suunnitellaan tietyn kohderyhmän tarpeisiin parhaiten vastaavaksi.
Yhdistyksille tyypillinen tapa tuottaa palveluita on inhimillinen, kokonaisvaltainen ja mahdollistava. Yhdistysten tuottamissa palveluissa
asiakas ei ole vain palvelun maksaja, vaan hänet
otetaan mukaan osalliseksi.

Miksi on tärkeää, että yhdistykset tuottavat palveluita?
Palveluntuotannossa on tärkeä säilyttää monimuotoisuus. Yhdistysten palvelutuotantoa
tarvitaan eritoten hyvinvoinnin katvealueisiin,
joissa toimiminen ei houkuta yrityksiä, joiden
ensisijaisena tavoitteena on voiton tuottaminen
omistajilleen. Yhdistyksen palvelutuotannossa
säilyy tiivis linkki yhdistyksen perustehtävään ja
sen arvopohjaan. Tämä yhdessä kohderyhmäymmärryksen kanssa tuottaa sosiaalisia innovaatioita, joita nykyisin hyödynnetään ja kehitetään
edelleen muilla sektoreilla. Kolmatta sektoria
tarvitaan siis myös innovoinnin moottorina, kun

tulevaisuudessa kiinnostus kohdistuu erityisesti
palveluinnovaatioihin.

Miten yhdistys palveluiden tuottajana on erilainen,
vs. kunta tai yritys?
Kolmas sektori on palveluidentuottajana parhaimmillaan ketterämpi ja monipuolisemmin
verkottunut kuin julkinen sektori, toisaalta sitoutuu yhteisen hyvän tuottamiseen tyypillisesti
kokonaisvaltaisemmin kuin yksityinen sektori.

Mitä yhdistys saa palveluiden tuottamisesta?
Tyypillisin asia on imagoetu. Yhdistyksen tunnettuus lisääntyy ja luottamus sen toimintaan
kasvaa, kun se tekee perustoiminnan ohella myös
laajemmin yhteiskuntaa palvelevaa toimintaa.
Yhdistyksen verkostot laajenevat, ja se saattaa
myös näyttää haluttavammalta kumppanilta
esimerkiksi kunnan tai yritysten silmissä.
Palvelutoiminta on yksi varainhankinnan
vaihtoehto. Usein yhdistys saa palvelujen tuottamisesta resurssia palkata joko uusi työntekijä
tai tarjota jo olemassa olevalle osa-aikaiselle
työntekijälle kokopäiväistä työtä. Tämä auttaa
yhdistystä löytämään ja pitämään itsellään yhä
parempia ammattilaisia ja varmistamaan toiminnan laadun.

Mitä yksilö ja yhteiskunta saavat?
Yksilö saa yhdistykseltä eettisesti tuotettuja,
kokemuksellisia ja laadukkaita palveluita. Yhdistyksen palveluista tilaaja/maksaja/asiakas tietää,
että hänen palveluun sijoittamansa raha tuottaa
lisää hyvää lähiympäristöön. Myös palvelutuotannossa saadaan lisättyä osallisuutta yhteiskuntaan.
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Yleisimmät väärinkäsitykset
yhdistysten palvelutoiminnasta
Yhdistys ei saa tehdä voittoa.
Väärin: Yhdistys ei tavoittele voittoa. Palvelutoiminnan on hyvä olla katteellista, jolloin kulut
ylittävä tuotto voidaan käyttää yhdistyksen kehittämiseen. Palvelutoiminnan katteellisuus ei siis
välttämättä tarkoita, että yhdistys tekisi voittoa.
Lain mukaan yhdistys saa harjoittaa sellaista
elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty
sen säännöissä tai joka muutoin välittömästi
liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen. Voiton
muodostumista eli tilikauden päättämistä positiiviseen tulokseen ei laissa ole erikseen kielletty. Mahdollinen yksittäisten vuosien voitto on
varautumista tulevaan. Merkittävää on se, miten
ylijäämä käytetään. Yhdistyksessä se käytetään
100%:sti yhdistyksen yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen eikä sitä jaeta jäsenille.

Yhdistysten toiminta on arvopohjaista ja pyyteetöntä, ei ole olemassa yhdistyksiä jotka toimivat
pelkkä rahan maku suussa.
Väärin: Kaikenlaisia yhdistyksiä löytyy. Lähtökohtaisesti yhdistysten toiminta on arvopohjaista.
Arvopohja määritellään säännöissä. Jos toiminta
irtaantuu siitä, se useimmiten yhtiöitetään tai
yhdistystä kohdellaan tällöin samoin kuin muita
taloudellisia toimijoita.

Yritykset eivät voi tehdä arvopohjaista ja yhteiskunnallista toimintaa.
Väärin: Arvopohja ja yhteiskunnallinen toiminta on nykyään monimuotoista ja sitä voi tehdä
minkä tahansa yhteisömuodon (yhdistys, Oy,
osuuskunta, Tmi, Ky) muodossa. Yritykset kantavat yhteiskunnallista vastuuta muun muassa
työllistämällä. Moni yritys kantaa aktiivisesti
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yhteiskuntavastuutaan eli sisällyttää taloudellisen vastuun lisäksi ympäristö- ja sosiaalisia
näkökohtia osaksi toimintaansa ja tekevät esimerkiksi yhteistyötä yhdistysten kanssa jonkin
yleishyödyllisen tavoitteen eteen.
Yrityksillä voi myös olla perinteisesti yhdistystoimintaan liitettäviä yhteiskunnallisia tavoitteita. Erityisesimerkkinä tästä ovat yhteiskunnalliset yritykset, jotka on perustettu ratkomaan
jotakin yhteiskunnallista ongelmaa liiketoiminnan keinoin ja joilla on muun muassa erilaisia
voitonjaon rajoituksia.

Yhdistykset tuottavat palveluita halvalla, koska ne
käyttävät palveluntuotannossaan vapaaehtoisia.
Väärin: Yhdistykset voivat valitessaan tuottaa
palveluita edullisesti, koska yhdistysten tavoitteena ei ole voiton tuottaminen. Lähtökohtaisesti
yhdistykset käyttävät palveluntuotannossaan
ammattilaisia.
Yhdistyksiä kutsutaan usein hätiin palveluiden katvealueille, joilla toimiminen ei näyttäydy
yrityksille kiinnostavana. Yhdistyksille on luonteenomaista kytkeä myös palvelutuotantoon innovatiivisia rahoitus- ja kumppanuusratkaisuja.

Yhdistykset tuottavat palveluita halvalla, koska ne
käyttävät hintojen subventointiin hankerahoitusta
ja avustuksia.

rahoita varsinaista palveluiden tuotantoa hankerahoituksella tai avustuksilla vaan asiakasmaksuilla. Hankerahoitus ja avustukset on suunnattu
yhdistyksen yleishyödyllisen toiminnan mahdollistamiseen sekä uusien toimintamuotojen (kuten palveluiden) testaamiseen ja kehittämiseen.

Yhdistysten palveluiden tai toiminnan jatkuvuuteen ei voi luottaa, koska ihmiset ja intressit
vaihtuvat koko ajan.
Väärin: Yhdistys, jonka palvelutoiminnan edellytykset ovat kunnossa, on luotettava kumppani.

Kunta voi ”ostaa” yhdistyksiltä palveluita avustuksilla.
Väärin: Avustamisen tarkoitus on ylläpitää ja
edistää hyvinvointia tuottavaa kansalaistoimintaa, ei vastikkeellisten palveluiden ostaminen.

Tilaajat toivovat pitkäjänteistä toimintaa lyhytjänteisellä rahoituksella.
Oikein: Ikävä kyllä, tämä on tilanne esimerkiksi
monessa kunnassa. Myös avustusten aikajänne
ja ostopalveluiden sopimuskausi on usein hyvin
lyhyt, vuosi kerrallaan. Tämä on hyvä huomioida
riskien hallinnassa.

Tilaajat toivovat yhdistysten tuottavan laadukkaita
ja ammattitaitoisia palveluita halvalla.
Oikein: Usein näin myös tapahtuu kun mahdollistavat resurssit ja osaaminen hyödynnetään.

Haaste on tuottaa sellaisia palveluita, joiden
tuottamisesta yhdistykselle jää katetta ja muita
resursseja toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Yhdistysten palvelutoiminta on epäammattimaista
puuhastelua.
Väärin: Yhdistykset suhtautuvat palvelutuotantoon vakavasti erityisesti silloin kuin siihen
lähdetään yhdistyksen omasta tahtotilasta.
Käyttäjien osallistaminen ja yhteisöllisyyden
rakentaminen eivät ole puuhastelua, vaan tietoista sosiaalisen pääoman kasvattamista myös
palveluissa.

Yhdistykset tuottavat palveluita vain jäsenilleen.
Väärin: Jäsenpalvelut ovat jäsenille. Monet
yhdistykset tuottavat palveluita myös muille
kuin jäsenilleen. Yhdistyksen palvelutoiminta
tarkoittaa jäsenkuntaa laajemmille kohderyhmille suunnattuja palveluita. Palvelutoiminnan
tulisi nojata yhdistyksen ydinosaamiseen ja tukea
perustoimintaa.

Yhdistykset kiertävät kilvan veroja.
Väärin: Yhdistyksen toimintaa tarkastellaan
kulloinkin voimassa oleviin verolakeihin ja niitä
tulkitseviin käytäntöihin nojautuen. Yleishyödyllisen toiminnan erityisarvo on Suomessa tunnustettu ja tällainen yhdistys on verolaissa säädetyin
ehdoin vapautettu veroista.

Väärin: Kuten edellisessä väitteessä todetaan,
yhdistykset tuottavat usein palveluja yhteiskunnan katvealueille. Yhdistysten tuottamat palvelut
ovat edullisia ensisijaisesti sen vuoksi, että niiden
asiakaskunnalla ei ole useimmiten varaa maksaa
palveluista täyttä hintaa eikä palveluille ole olemassa kilpailtuja markkinoita. Yhdistykset eivät
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