
Miksi tutkimusta

Miksi kansalaisjärjestön vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen tarvitaan 

tutkimusta? Eikö palkattujen toimihenkilöiden ja vapaaehtoistoimijoiden 

näkemykset kehittämistarpeista riitä? Kuuloliitossa vuonna 2009 käynnis-

tyneessä vapaaehtois- ja aluetoiminnan tutkimus- ja kehittämishankkees-

sa vapaaehtoistoimintaa kehitetään nimenomaan tutkimuksesta saadun 

tiedon pohjalta. Tutkimuksen nähdään olevan se väylä, jonka välityksellä 

erilaisten vapaaehtoistoimijoiden äänet pääsevät kuuluviin vapaaehtois-

toimintaa kehitettäessä. 

Kuuloliitto on jäsenyhdistystensä muodostama sosiaali- ja terveysa-

lan kansalaisjärjestö, jolla on myös kuntoutustoimintaa. Kuuloliitto on 

myös vammaisjärjestö, koska sen keskeisenä tehtävänä on toimia kuulo-

vammaisten ihmisoikeuksien toteutumisen eteen. Liiton visiona on yhteis-

kunta, joka on kuulovammaiselle esteetön ja saavutettava. Vision saavut-

tamiseksi tarvitaan palkatun henkilöstön rinnalla vapaaehtoistoimijoiden 

työtä ja toimintaa, varsinkin paikallisella tasolla. Vapaaehtoiset ovatkin 

hyvin keskeisessä asemassa Kuuloliiton toiminnassa.

Vapaaehtois- ja aluetoiminnan kehittämishankkeen tavoitteena on 

kehittää liiton vapaaehtoistoimintaa sekä vapaaehtoisille suunnattua tu-

kea ja koulutusta vastaamaan paremmin muuttuneen toimintaympäristön 

mukanaan tuomiin haasteisiin. Kehittämishankkeen ensimmäisessä vai-

heessa Kuuloliitto selvittää tutkimuksella liiton vapaaehtoistoimijoiden 

toimintaan osallistumista, tuen tarvetta osallistumisessa sekä mahdollisia 

toimintaan osallistumisen esteitä tai ongelmia. 
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Vapaaehtoistoiminnan tutkimuksen taustalla ovat useat muutokset 

sekä liiton toimintaympäristössä että yleisemmin vapaaehtoistoiminnan 

sisällöissä ja muodoissa. Suomessa kansalaisjärjestöillä on ollut perintei-

sesti rooli julkisen sektorin palvelujen täydentäjänä, jolloin muut kansa-

laistoiminnan muodot, kuten vapaaehtoisten tekemä vaikuttamistyö, ovat 

voineet jäädä järjestöissä vähemmälle huomiolle. Kuuloliitossa julkisia 

kuulonhuollon palveluja täydentävää toimintaa on esimerkiksi kuulolähi-

palvelu, jossa paikallisyhdistysten vapaaehtoiset antavat konkreettista 

apua ja neuvontaa kuulemisen apuvälineiden käytössä ja huoltamisessa se-

kä ohjaavat asiakkaita tarvittaessa muihin kuulonhuollon palveluihin. 

Kansalaistoiminta-tyyppistä vapaaehtoistoimintaa liitossa ovat esimerkik-

si vapaaehtoisista koostuvien alueellisten esteettömyystyöryhmien työ se-

kä vapaaehtoisten osallistuminen kunnallisiin vammaisneuvostoihin.

Tutkimuksen tavoite

Tulevina vuosina Kuuloliiton kaltainen kansalais- ja vammaisjärjestö koh-

taa osittain ristiriitaisia odotuksia. Yhtäältä kansalaisjärjestöjen rooli jul-

kisten palvelujen täydentäjänä voi korostua vielä entisestään suomalaisen 

väestön ikääntyessä voimakkaasti. Toisaalta esimerkiksi YK:n yleissopi-

mus vammaisten henkilöiden oikeuksista korostaa samanaikaisesti vam-

maisten henkilöiden aktiivista kansalaisuutta ja yhteiskuntaan osallistu-

mista. Haasteena kansalaisjärjestöille tulee olemaankin se, voidaanko nä-

mä kaksi roolia myös yhdistää. Tällöin esimerkiksi perinteisesti auttami-

seen ja neuvontaan perustuvaan kuulolähipalvelutoimintaan voisi sisältyä 

myös vahvaa yhteiskunnallista vaikuttamista ja ikähuonokuuloisten oi-

keuksien ajamista.

Useiden vapaaehtoistoimintaa koskevien tutkimusten mukaan va-

paaehtoistoimijat sitoutuvat osallistumaansa toimintaan nykyään eri ta-

voilla kuin aiemmin. Kuuloliitossakin on huomattu, että yhdistyksen pe-

rinteisiin tehtäviin, kuten hallitustyöskentelyyn, on vaikea löytää uusia va-

paaehtoisia. Lisäksi on vaikeuksia houkutella nuoria ja työ-ikäisiä vapaaeh-

toisia osallistumaan toimintaan, ja varsinkin sitoutumaan siihen pidem-

mäksi aikaa. Vapaaehtoistoiminnan tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on 

selvittää minkälaiseen toimintaan nuoret ja työikäiset vapaaehtoiset ha-

luaisivat liitossa osallistua. Myös alueellinen ulottuvuus on merkittävässä 

asemassa liiton vapaaehtoistoiminnassa. Pienemmillä paikkakunnilla yh-

distyksen toiminta voi pyöriä yhden tai kahden aktiivisen vapaaehtoisen 

varassa. Näiden yhdistysten vapaaehtoisille matkat muihin vapaaehtoistoi-
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minnan tilaisuuksiin ovat usein pitkät ja julkiset liikenneyhteydet niihin 

ovat huonot. Tutkimuksella on tarkoitus tehdä näkyväksi alueellisen ulot-

tuvuuden merkitys liiton vapaaehtoistoiminnassa. 

Oman haasteensa Kuuloliiton vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen 

tuo myös se, että huonokuuloiset ovat hyvin heterogeeninen ryhmä, jonka 

sisällä on eroja esimerkiksi sosiaalisen identiteetin sekä kommunikaatiota-

pojen suhteen. Selkeä enemmistö Kuuloliiton noin 16000 jäsenestä on ikä-

huonokuuloisia, joiden kuulo on heikentynyt vanhemmalla iällä osana 

muutakin ikääntymistä. Osa jäsenistä on kuitenkin ollut huonokuuloisia jo 

lapsuudestaan asti, ja osalla kuulovamma on todettu keski-ikäisenä. Huo-

nokuuloisuuteen liittyvän heterogeenisyyden lisäksi ryhmä on heterogee-

ninen myös vapaaehtoistoimijuuden ulottuvuudella. Osa vapaaehtoisista 

huonokuuloisista on ollut mukana toiminnassa jo vuosikymmeniä, kun 

taas osa on vasta tullut mukaan toimintaan. Lisäksi polut vapaaehtoistoi-

mintaan mukaan tulemiseen vaihtelevat paljon, esimerkiksi sen mukaan 

missä vaiheessa elämää vapaaehtoistoimijan kuulovamma on todettu. 

Tutkimusprosessi

Kuuloliiton vapaaehtoistoiminnan tutkimuksen tavoitteena on siis selvit-

tää, kuvata ja ymmärtää liitossa tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan eri 

ulottuvuudet sekä paikallistaa vapaaehtoistoimintaan liittyviä kehittämis-

kohteita. Liiton sekä palkatulla henkilöstöllä että vapaaehtoisilla voi olla 

eriävät näkemykset siitä, minkälaista liiton vapaaehtoistoiminta on. Mo-

nesti se vapaaehtoistoiminta, johon vapaaehtoinen itse osallistuu tai jonka 

parissa liiton toimihenkilö työskentelee, vaikuttaa vahvasti käsitykseen ko-

ko liiton vapaaehtoistoiminnasta. Olen tutkimusprosessin kuluessa saanut 

viestejä vapaaehtoisilta, joissa he ilmoittavat haluavansa osallistua ”kuulo-

lähipalvelututkimukseen”, ”vertaistukitutkimukseen”, ”implantistitutki-

mukseen” ym. Eli vapaaehtoistoiminnan tutkimustakin on lähestytty va-

paaehtoistoimijaa lähimpänä olevasta näkökulmasta. Tutkimusaineiston 

keräämisessä onkin kiinnitetty voimakkaasti huomiota siihen, että aineis-

toon tulee mukaan liiton koko vapaaehtoistoiminnan kirjoa kuvaavia va-

paaehtoisia. 

Vapaaehtoistoiminnan tutkimuksen toteuttaa Kuuloliiton oma tutki-

ja. Tutkimus toteutetaan osallistavalla tutkimusotteella. Heti tutkimuspro-

sessin alusta lähtien on nähty olennaiseksi, että sekä liiton vapaaehtoiset 

että palkatut toimihenkilöt sitoutuisivat tutkimukseen ja kokisivat sen 

omakseen. Tätä varten tutkimukselle perustettiin liiton vapaaehtoisista ja 
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aluetyöntekijöistä koostuva kommentointiryhmä, jonka tehtävänä on 

kommentoida tutkimusprosessin eri vaiheita. Ryhmä on tähän mennessä 

esimerkiksi suunnitellut haastattelurunkoa yhdessä tutkijan kanssa. Ai-

neiston analyysivaiheessa vapaaehtoiset ja aluetyöntekijät pääsevät kom-

mentoimaan aineistosta esiin nousevia tuloksia ja ilmiöitä. Kommentointi-

ryhmän lisäksi tutkimukseen liittyviä kysymyksiä on pyritty käsittele-

mään myös muissa alue- ja paikallistason vapaaehtoistoiminnan tapahtu-

missa. 

Vapaaehtoistoiminnan tutkimuksen aineisto kerätään sekä yksilö- et-

tä ryhmähaastatteluilla, joissa molemmissa käytetään samaa teemahaas-

tattelurunkoa. Lisäksi tutkimuksen haastateltavat täyttävät kyselylomak-

keen, jossa kysytään taustatietojen lisäksi yleisiä vapaaehtoistoimintaan 

liittyviä kysymyksiä, kuten vapaaehtoisten toimintaan käyttämää aikaa. 

Alun perin tutkimuksessa oli tarkoitus toteuttaa pelkästään ryhmähaastat-

teluja, mutta vapaaehtoisten toiveiden kuulemisen myötä tutkimus toteu-

tetaan tekemällä sekä yksilö- että ryhmähaastatteluja. Osa vapaaehtoisista 

on nimittäin kokenut, että omia vapaaehtoistoimintaan liittyviä kokemuk-

sia on helpompi jakaa tutkijan kanssa kahdestaan kuin kertoa niistä ryh-

män läsnä ollessa. Eri haastattelutapojen käyttäminen on osoittautunut 

hyväksi päätökseksi, koska tällä tavalla saadaan monipuolisempaa ja tois-

taan täydentävää tietoa vapaaehtoisten kokemuksista.

Tutkimuksen kenttävaihe on ollut tätä kirjoittaessa käynnissä hie-

man vajaa puoli vuotta. Tutkimussuunnitelmaa on jouduttu muuttamaan 

useampaan otteeseen aineistonkeruuprosessin edetessä. Haastateltavia va-

paaehtoisia ei ole ollut helppo löytää. Tämä on tullut osittain yllätyksenä, 

koska etukäteen ajateltiin, että vapaaehtoisilta löytyisi halua osallistua 

heidän arkeensa suoranaisesti liittyvään tutkimukseen. Tutkimukseen 

osallistumalla saa selkeän mahdollisuuden vaikuttaa liiton tulevaisuuden 

vapaaehtoistoimintaan. Tutkimusprosessi on jo tähän mennessä paljasta-

nut useita vapaaehtoisten tutkimukseen liittämiä käsityksiä. Osa haastatel-

luista vapaaehtoisista on esimerkiksi tuonut omia kokemuksiaan esille 

haastattelutilanteessa ”anteeksipyydellen”, eli miettien onko niistä hyö-

tyä tutkimuksen kannalta. Jotkut vapaaehtoiset ovat taas nostaneet esille, 

etteivät he ole ymmärtäneet tutkimuksen koskevan myös heitä, koska he 

eivät ole ajatelleet itseään vapaaehtoistoimijana, vaan ”pelkästään” yhdis-

tyksen jäsenenä. Tutkimus on valitettavasti kohdannut suoranaista vasta-

rintaakin, kun on saatettu nähdä, ettei tutkimus tule tuottamaan uutta tie-

toa liiton vapaaehtoistoiminnasta. Toisin sanoen tutkimuksen merkitystä 
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vapaaehtoistoiminnan kehittämisen kannalta ei ole välttämättä ymmärret-

ty.

Tutkimus ja liiton kehittäminen

Kuuloliiton toimintakyvyn kannalta on elintärkeää se, että toimintaan löy-

tyy jatkossakin motivoituneita vapaaehtoisia. Jotta vapaaehtoisia lähtee 

mukaan toimintaan sekä pysyy toiminnassa mukana, tulee vapaaehtoistoi-

minnan olla vapaaehtoisten näköistä toimintaa. Tästä syystä liitto aikoo 

vapaaehtoistoiminnan tutkimuksen tulosten pohjalta kehittää raportointi-

ja tiedonkeruujärjestelmän, jonka avulla saadaan jatkossa säännöllistä tie-

toa vapaaehtoisten odotuksista ja tarpeista. Tavoitteena on luoda sähköi-

nen kysely, jossa olisi joka vuosi samana pysyvä perusosa ja vuosittain 

vaihtuva teemaosa. Teemaosan avulla olisi mahdollista saada tietoa esi-

merkiksi juuri sillä hetkellä ajankohtaisista vapaaehtoisia koskevista 

asioista. Säännöllinen ja systemaattinen tieto on tarpeen toiminnan arvioi-

misen kannaltakin. 

On erittäin tärkeää hälventää tutkimusta koskevia stereotypioita, esi-

merkiksi sitä, että tutkimus on aina ns. norsunluutornissa tehtyä tutki-

musta, jolla ei ole todellista kosketusta käytännön toimintaan ja toimijoi-

hin. Tällaisten käsitysten vallitessa käytännön toimijat voivat helposti ko-

kea, ettei tutkimuksella ole merkitystä heidän elämänsä kannalta, jolloin 

ei välttämättä nähdä tarpeelliseksi osallistua käynnissä oleviin tutkimuk-

siin. Kuitenkin on pelottavaa ajatella, että kansalaisyhteiskunnan käytän-

nön toimijat kokonaan vieraantuisivat tutkimuksesta. Minkälaisen ja ke-

nen tuottaman tiedon pohjalta silloin esimerkiksi kehitettäisiin vapaaeh-

toistoimintaa? Säännöllinen ja systemaattinen tiedonkeruu ja tutkimus 

ovat mielestäni olennainen osa järjestön vapaaehtoistoiminnan kehittä-

mistä. Toiminnan kehittämisen onnistumisen kannalta on tärkeää, että ke-

hittämisen kohteena olevasta vapaaehtoistoiminnasta ja sen eri ulottu-

vuuksista on olemassa kokonaiskuva samoin kuin toiminnassa mukana ole-

vista vapaaehtoistoimijoista. Kokonaiskuvan saamiseksi tulee vapaaehtois-

ten nähdä tutkimus merkityksellisenä ja osallistua tutkimustiedon tuotta-

miseen esimerkiksi omista kokemuksistaan kertomalla. Jotta kattavaa tut-

kimustietoa saadaan tulevaisuudessakin sekä kansalaisyhteiskunnan käy-

tännön toimijoiden että tutkijoiden on hälvennettävä liian stereotyyppisiä 

käsityksiä tutkimuksesta sekä tuotava omissa toiminnoissaan esiin selkeä 

yhteys tutkimuksen ja käytännön toiminnan välillä. 
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