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Järjestötoiminta kasvatti meidät? 
Nuoret järjestöissä ja järjestöt nuorten 
elämässä 



Vetovoima-tutkimus: mitä tutkittiin ja miten? 

nuorisojärjestöjen ja nuorisotyötä 
tekevien järjestöjen toimintaan 
osallistuvien määrä ja toiminnan 
kehittäminen 

kyselytutkimus Hanna Laitisen kanssa 
(113 vastannutta valtakunnallista 
järjestöä, 64 %) 

osallistuva havainnointi Vetovoima-
valmennuksissa  

 järjestötoimijoiden ryhmähaastattelut (4 
haastattelua, 11 haastateltavaa) 

 



Nuorisojärjestöt? Siis mitkä? 

rahoitus 

– OKM ja RAY 

Allianssin jäsenjärjestöt  

 

 järjestöjen moninaisuus 

– ei ole olemassa tyypillistä 
nuorisojärjestöä? 

 

 mitkä järjestöt puuttuvat? 

– liikuntajärjestöt! 

 



Nuorten järjestötoiminnan tutkimus 

nuorten kansalaistoiminta 

– kiinnostus vapaaseen kansalaistoimintaan, 
nuorten ryhmiin 

nuorten vapaaehtoistyö 

– kansainvälinen tutkimussuunta 

nuorten järjestötoiminta 

– kansalaisyhteiskunnan ja 
järjestötoiminnan tutkimus 

– suomalainen kummajainen? 



Järjestötoiminta ei enää kiinnosta? 
Vai kiinnostaako sittenkin? 

Nuorten vapaa-aikatutkimukset 

Tilastokeskuksen Ajankäyttötutkimus 

1970-luvun harha? 

yleinen järjestötoiminnan trendi: vapaa-
ajan järjestöt vahvistuvat, poliittinen 
toiminta on vähentynyt 

nuoret ovat aiempaa kriittisempiä 
järjestöjäsenyyttä kohtaan 

– olisi mukava olla mukana, jos ei tarvitse 
liittyä jäseneksi 

 

 



Järjestötoiminnan monet muodot 

mitä harrastetaan järjestöissä? 

kurssit & koulutukset, tapahtumat ja leirit 
– sekä osallistujana että järjestävänä 
vapaaehtoisena 

kouluissa tehtävä työ (16 %), kampanjat 
ja vaikuttaminen (11%) 

media (16 %), mentorointi ja vertaistuki 
(14 %) 



Järjestötoiminnan tasot 

jäsenet, osallistujat, vapaaehtoiset, 
päättäjät – keitä tarkoitetaan? 

järjestöillä kehnot mahdollisuudet 
arvioida, paljonko nuoria toiminta 
tavoittaa 

 



Järjestötoiminnalla on vetovoimaa 

Järjestöjen toimintaan eri tavoin osallistuvien 
nuorten määrä on pikemmin noussut kuin laskenut 

 

  

toimintaan 

osallistuvat 

vapaaehtoise

t 

hallintoon 

osallistuvat 

noussut 40 % 32 % 23 % 

pysynyt 

ennallaan 

34 %  36 % 54 % 

laskenut 12 % 8 % 1 % 

en osaa 

sanoa 
12 % 14 % 13 % 

ei vastannut 3 % 10 % 9 % 



No, paljonko? 

arvioita Vetovoima-kyselyn perusteella 

nuoria jäseniä 1 100 000 

nuoria osallistujia 1 530 000 

nuoria vapaaehtoisia 88 000 

nuoria päättäjiä ja vaikuttajia 1 900 
valtakunnallisella ja 6 000 paikallisella 
tasolla 

määriin liittyy merkittäviä 
epävarmuustekijöitä 



Nuorten järjestöt? 

nuorten osuus vapaaehtoisista n. 40 % 

nuorten osuus valtakunnallisesta 
hallinnosta keskimäärin n. 50 % 

nuoria lähes kaikki valtakunnallisessa 
hallinnossa: 13 %:a järjestöistä 



Keitä järjestöjen toiminta tavoittaa? 

koko nuorten ikäskaala (alle 29 v.) 

– painotus teini-ikäisissä ja 20-25-vuotiaissa 

tyttöjä hiukan enemmän kuin poikia, 
etenkin vapaaehtoisissa 

– vain tyttöjen / poikien järjestöt harvinaisia 

vähemmistöihin kuuluvia nuoria varsin 
vähän 

– ainoastaan kielivähemmistöihin kuuluvia 
nuoria huomattavasti yli kymmenessä 
järjestössä 

– 17 järjestöä: ei lainkaan liikunta- tai 
aistivammaisia nuoria 

 



Eteenpäin! Tutkimuksen viestejä 

tutkijat: järjestötoiminta tavoittaa paljon 
nuoria 

– järjestöjen & toiminnan moninaisuus 

päättäjät: järjestöt tarvitsevat tukea 
siihen, mitä ne tekevät parhaiten 

– yleisavustuksia ei ole varaa vähentää 

– järjestöt nuorten kuulemisessa 

järjestöt: oman työn laajuuden ja 
monipuolisuuden perustelu vaatii 
vaivannäköä 

 

 



Vetovoima-tutkimuksen julkaisut 

www.vetovoimablog.co
m 
 

-8 tutkimusblogausta 
(tällä hetkellä) 

-aiheina mm. 
vapaaehtoisuus, 
rahoitus, osallisuus, 
yhdenvertaisuus 

 

Yhteiskuntapolitiikka-
lehti syksyllä 

-yhteisartikkeli Hanna 
Laitisen kanssa 

 

 

 

alli.fi/vetovoima 



etunimi.sukunimi@alli.fi 

Kiitos! 
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