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Kehittämistyötä järjestönä 
verkostoissa -
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Järjestötoimija kehittäjänä
Yleis-

hyödyllisyys
Erityisyys Kokemus ja 

perinteet
Ihmiset

• Yleishyödylliset 
järjestöt toimivat 
yksinomaan ja 
välittömästi yleiseksi 
hyväksi. Yleinen hyvä 
voi olla aineellista, 
henkistä, eettistä tai 
yhteiskunnallista.

• Toiminta ei kohdistu 
vain rajattuun 
henkilöpiiriin.

• Yleishyödyllinen 
järjestö ei tuota 
toimintaan osallistuville 
taloudellista etua 
osinkona, voitto-
osuutena eikä 
kohtuullista 
suurempana palkkana 
tai muuna hyvityksenä.

• Erityisosaaminen ja 
asiantuntijuus on 
kohderyhmän tarpeisiin 
sitoutunutta

• Ihmis- ja arvolähtöisyys 
näkyy toimintatavoissa

• Hallinnollinen 
joustavuus 
mahdollistaa 
dynaamisen ja nopeasti 
reagoivan toiminnan

• Epävarma ja 
jaksottainen rahoitus 
sekä taloudellisten 
puskureiden 
puuttuminen luovat 
haasteita ja kasvattavat 
riskejä 

• Kohderyhmän ja 
jäsenistön tarpeet 
tunnetaan 

• Historia auttaa 
näkemään 
kohderyhmän nykyisen 
palvelutarpeen, 
palveluverkoston 
puutteet sekä 
tarvittavat muutokset

• Järjestöihin on vuosien 
ja vuosikymmenten 
kuluessa kerääntynyt 
yhdistelmä tieteellistä 
tietoa, ammatillista 
tietoa sekä kokemus- ja 
vertaistietoa, johon 
palvelut ja niiden 
kehittäminen 
pohjautuvat

• Palveluita pystytään 
tarjoamaan myös 
pienemmille 
kohderyhmille ja 
jäsenistölle, keiden 
palveleminen ei olisi 
yrityksille kannattavaa 
tai julkisille palveluille 
mahdollista toimintaa

• Suora yhteys 
kohderyhmään ja sen 
tarpeisiin

• Laajat sekä dynaamiset 
yhteistyö- ja 
palveluverkostot 
antavat mahdollisuuden 
uusien 
toimintamuotojen ja 
mallien kokeiluihin ja 
juurruttamiseen2



Uudet mallit ja työvälineet 
kehitetään yhdessä

• Liikkeen omia yhteistyöverkostoja hyödynnetään kehittämistyön 
kokeilualustoina 

• Yhteisiä hyviä malleja ja käytäntöjä kootaan ja niistä viestitään liikkeen 
sisällä ja myös ulos

• Tutuissa ja laajoissa verkostoissa on helpompaa juurruttaa hyviä 
käytäntöjä 

• Luottamus, sitoutuminen ja vastavuoroisuus
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• 50 paikkakunnalla
• 3550 työntekijää 
• laaja ja monipuolinen osaaminen
• 14 kansalaisopistoa ja 3 kansanopistoa
• kymmeniä yhteisötyön keskuksia ja 

kansaistaloja eri puolilla maata



Setlementtityön tunnusluvut 2018

130 758

9 069

3 550

Setlementtityötä tehdään paikallisesti tarjoten 
laadukkaita kohtaamisia, palveluita ja laajoja 
osallisuuden mahdollisuuksia.

Setlementtiliiton strategia 2019-2023

1 196 387

62 161

2 131

39 412

Suomen Setlementtiliitto
Sturenkatu 11 a
00510 Helsinki
010 8375 500



Verkoston vetäjän 
viisi tärkeintä tehtävää 

• Yhteisen agendan luominen

• Verkoston tarpeiden tunnistaminen

• Verkoston jäsenten välisen vuorovaikutuksen ja 
tiedonsiirron edistäminen

• Toimijoiden sitouttaminen ja toimintakulttuurin 
luominen

• Verkoston seuranta ja kehittäminen
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Innostamisen 10 käskyä verkoston 
vetäjälle – ja kehittäjälle! 

• Tunnista ihmisten erilaiset motivaatiot ja piilevät kyvyt
• Luo yhteisyyden tunnetta, jossa jokainen tuntee olevansa 

osallinen, ”tämä on meidän juttu”
• Tee toiminta mahdollisimman läpinäkyväksi
• Luo vertaisuuden ilmapiiri, jossa jokainen voi kokea 

olevansa asiantuntija
• Roolita erilaisia paikkoja eri ihmisille ja varmista, että 

kaikilla on oma paikka
• Tee näkyväksi toiminnan tuloksia ja sitä, että toiminta 

todella johtaa johonkin
• Palkitse verkoston jäseniä yhteisistä saavutuksista
• Pyri tuomaan verkoston toiminnalla konkreettista hyötyä 

jäsenten omaan arkeen
• Ylläpidä keskustelua, perustele tehdyt valinnat
• Varmista, että ryhmän ja tiimin etu on ensin, ei yksilön
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NäytönPaikka-nettipalvelu
Kannustaa ja auttaa tarkastelemaan omaa elämää 
kokonaisvaltaisesti useista eri näkökulmista 
Palvelu on

• Käyttäjille ja organisaatioille maksuton
• Asiakaslähtöinen
• Voimavarakeskeinen ja osallisuutta tukeva työväline
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Elämäntilannekartoitus Ansioluettelo Aikajana

Verkostokartta Yhteystietopankki Päiväkirjat

Sähköiset palvelut 
Ja linkit

Omat tiedostot Oma Osaaminen Näkyväksi
(2020)



naytonpaikka.fi –
Oma Elämä Näkyväksi
Palvelua käytetään laaja-alaisesti ympäri Suomea

• työllistymispalveluissa 
• nuorisopalveluissa 
• koulutuspalveluissa 
• asumispalveluissa 
• päihdepalveluissa 
• mielenterveyspalveluissa

Palvelulla on noin 8500 käyttäjää (10/2019)
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naytonpaikka.fi –
Helppous ja hyöty
Käyttäjät voivat pysähtyä pohtimaan oman elämänsä vahvuuksia –
heikkouksia – uhkia - mahdollisuuksia
Ja  tehdä ne halutessaan näkyväksi tukiverkostolleen
 Käyttäjä pystyy itse palaamaan asioihin ja kuljettamaan tietoa 

omasta elämästään
Käyttäjien tunne osallisuudesta omaan elämään vahvistuu

Työntekijät
• valmis työkalu/palvelu myös yhdessä tekemiseen
• syrjäytymisen vastainen työn tekeminen  monipuolisesti, 

asiakaslähtöisesti, ammattimaisesti
• mahdollisuus tukea  osallisuutta, kasvua ja voimaantumista

9



naytonpaikka.fi ja Motiivi-hanke (2017-2019)
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Kehitettiin toimintamalleja, joiden avulla 
voidaan tukea työttömiä ja työelämän 
ulkopuolella olevia 16-29-vuotiaita nuoria 
tunnistamaan ammatillisen kasvunsa edistäjiä 
ja esteitä sekä suuntaamaan toimintansa kohti 
realistisia, ammatillisia tavoitteita.

Toiminnassa hyödynnettiin nuorille 
suunnattuja digitaalisia palveluita, erityisesti 
Suomen Setlementtiliiton NäytönPaikka-
palvelua. Työn tulokset jäävät nuorten 
käyttöön ja nuoret pystyvät jatkamaan niiden 
työstämistä myöhemmin ja jakamaan tarinansa 
haluamilleen ammattilaisille.

NäytönPaikka-nettipalvelun 
sisällönhallintajärjestelmä uudistetaan, luodaan 
uusia työvälineitä (mm. työkalu oman 
terveyden näkyväksi tekemiseen, 
kuvallisuuden lisääminen) sekä käytetään ja 
kokeillaan välinettä erityisesti työpajoilla, joissa 
kohdataan maahanmuuttajataustaisia nuoria 
aikuisia.

Hanketta toteuttivat yhdessä:

• Metropolia Ammattikorkeakoulu 
• Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
• R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry 
• Stadin Ammattiopiston nuorten työpajat
• Ohjaamo Kouvola



Yhteystiedot:

Miikkael Ringman – kehittämissuunnittelija
miikkael.ringman@setlementti

www.setlementti.fi

www.naytonpaikka.fi

LÄHTEET

Haettu 15.10.2019 osoitteista:

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/tuloverotus/yhdistys-ja-saatio/milloin_yhdistys_tai_saatio_on_yleishyo/

https://www.soste.fi/sote-jarjestot/sosiaali-ja-terveysjarjestot-ovat-merkittavia-palveluntuottajia/

https://www.soste.fi/jarjestoopas/verkostojohtaminen/

Kiitos!
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