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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida nonprofit-organisaation 
kannattajasitoutumista. Tutkimus on tapaustutkimus, jossa tapausorganisaationa on 
voittoa tavoittelematon Koulu- ja nuorisotyö Riku Rinne.  
 
Tutkimuksessa tarkastellaan sitoutumisen kehittymistä suhdemarkkinoinnissa, jota 
sovelletaan nonprofit-organisaation toimintaan. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä 
käytetään Halisen kehittämää suhteen sidosmallia, jonka sidoksia ovat vetovoima, 
luottamus ja sitoutuminen. Viitekehystä kehitetään nonprofit-organisaation 
toimintakenttään sopivaksi lisäämällä siihen Vuokon järjestösitoutumiseen liittyvät 
tekijät. Tuloksena saadaan teoreettinen käsitejärjestelmä, jota voidaan nimittää 
kannattajasuhdemalliksi. 
 
Sitoutumista voidaan kasvattaa suhteen sidoksilla, joita on tutkittu suhdemarkkinoinnin 
kirjallisuudessa erilaisilla luokituksilla. Asiakassidoksia ovat esimerkiksi rakenteelliset, 
sosiaaliset, lainsäädännölliset, teknologiset, maantieteelliset, ideologiset ja psykologiset 
sidokset. Tässä tutkimuksessa keskitytään suhteen sidoksiin, joiden merkitys korostuu 
nonprofit-organisaatioiden toiminnassa ja joiden tutkimisessa vetovoiman, luottamuksen 
ja sitoutumisen rakentuminen on erityisen mielenkiintoista.  
 
Tutkimuksen empiirinen osuus suoritettiin täydentämällä laadullisia teemahaastatteluja 
kannattajarekisteritutkimuksella. Tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua, 
jossa teemahaastattelurunko jaettiin sitoutumista käsitteleviin teemoihin. Teemojen 
avulla tutkittiin kannattajien näkemyksiä heidän sitoutumisestaan Koulu- ja nuorisotyön 
toimintaan. Haastattelut suoritettiin puhelinhaastatteluina, joita ennen tehtiin 
pilottitutkimus kahdella Koulu- ja nuorisotyö Riku Rinteen kannattajalla. Varsinaisia 
25�40 minuutin kestäviä puhelinhaastatteluja tehtiin kuusi.  
 
Kannattajasuhdemallissa ilmenee, että kannattajat sitoutuvat Koulu- ja nuorisotyöhön 
ideologisesti vahvasti mutta taloudellisesti vaihtelevasti. Koulu- ja nuorisotyön 
vetovoimatekijöitä ovat erityisesti työntekijöiden uskottavuus ja ammattitaito. 
Luottamus perustuu avoimeen kannattajasuhteeseen ja toiminnan julkisuuteen. Lisäksi 
sitoutumista lisäävät kannattajien tyytyväisyys Koulu- ja nuorisotyön toimintaan ja 
työntekijöiden oma sitoutuminen työhönsä. Sitoutumista puolestaan vähentää erityisesti 
runsas vaihtoehtoisten kannatuskohteiden määrä. Kannattajasuhdemalli soveltui hyvin 
sitoutumisen tutkimiseen Koulu- ja nuorisotyö Riku Rinteen toiminnassa, ja jatkossa 
mallin toimivuutta olisi mielenkiintoista tutkia myös muissa nonprofit-organisaatioissa.
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Kilpailu sitoutumisesta 

 

Maailma elää yhdistysten vallankumousaikaa. Voittoa tavoittelemattomia eli nonprofit-

organisaatioita perustetaan eri aloille ja tarkoituksiin kiivaammin kuin koskaan 

historiassa (Idealist www). Markkinointi ei ole nonprofit-organisaatioille enää vain 

ongelmanratkaisuväline � siitä on tullut johtamistyökalu. 1990-luvulla kiinnostus 

vapaaehtoistoimintaan ja kansainvälisiin sosiaaliohjelmiin lisääntyi merkittävästi, ja sen 

seurauksena kasvoi nonprofit-markkinoinnin merkitys. (Kotler & Andreasen 2000, 

265.)   

 

Nonprofit-organisaatiot toimivat kovan kilpailun keskellä. Nonprofit-organisaatioiden 

kasvava määrä ja kilpailu rahoittajista ovat johtaneet monet organisaatiot riippuvaiseksi 

vain muutamasta avainkannattajasta. (MacMillan & Money & Money & Downing 2005, 

806�810.) Nonprofit-alalle on tyypillistä hienot toiminta-ajatukset ja välittävät ihmiset. 

Se edustaa monin tavoin yhteiskunnan parhaita ominaisuuksia, anteliaisuutta ja 

päättäväistä myönteisyyttä (Grossman & Letts & Ryan 1998, 1). Ilman kannattajia 

nonprofit-organisaatioiden toiminta olisi mahdotonta. Kannattajat tukevat toimintaa 

joko aktiivisesti toimintaan osallistumalla tai taustajoukkoina. Heidän läsnäolonsa on 

välttämätöntä, jotta toiminta on mahdollista, ja organisaatio voi saavuttaa päämääränsä.  

 

Nonprofit-organisaatioon sitoutumisessa nousevat haasteiksi kannattajasidosten 

luominen, erilaisten kannattajatyyppien kartoittaminen ja kannattajatapahtumien 

huomioon ottaminen. Kiertelijöitä järjestöstä toiseen on paljon, mutta sitoutuneita, 

aktiivisia ja motivoituneita kannattajia niukasti. Schultz (2005, 11) kutsuu 

sitoutumattomia henkilöitä nimellä vaihtelunetsijät, jotka haluavat jatkuvasti kokeilla 

jotain uutta ja erilaista, vaikka olisivatkin tyytyväisiä jo olemassa olevaan toimintaan. 

Kannattajuus on laajalle levinnyt ilmiö, ja sen ainekset ovat mielenkiintoiset.   
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1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja rajaukset 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida nonprofit-organisaation 

kannattajasitoutumista. 

 

Alaongelmina tutkitaan seuraavia kysymyksiä: 

1. Millaisia asiakassidoksia voidaan löytää nonprofit-organisaation ja sen 

kannattajien välillä? 

2. Miten ottaa huomioon kannattajasitoutumista lisäävät tekijät nonprofit-

organisaation toiminnassa? 

3. Mikä on kannattajatapahtumien merkitys sitoutumisessa, ja millaisia 

kannattajatyyppejä nonprofit-organisaatiolla on? 

   

Tutkimuksessa lähestytään kannattajuusilmiötä asiakassuhdemarkkinoinnin 

näkökulmasta. Vaikka kannattajuudessa ilmenee voimakkaasti organisaatioiden 

nonprofit-luonne, voidaan kannattamista tutkia hyödyntäen liike-elämän 

suhdemarkkinointiteorioita, erityisesti sitoutumista ja sen muodostumista. Vuokon 

(2004, 96) mukaan julkisessa taloudessa pyritään kehittämään toimintaa asennoitumalla 

entistä yritysmäisemmin toimintaan ja ottamalla asiakaskunnan tarpeet paremmin 

huomioon kuin aikaisemmin. Useat markkinoinnin teoreetikot uskovat, että 

suhdemarkkinoinnin sovittaminen nonprofit-alalle on erityisen sopivaa (MacMillan ym. 

2005, 807).   

 

Tutkimus rajataan koskemaan järjestökannattamista, jolloin keskitytään tarkastelemaan 

vain yksityisten järjestöjen kannatustoimintaa. Tutkimuksen tapausorganisaationa on 

voittoa tavoittelematon Koulu- ja nuorisotyö Riku Rinne, jonka kannattajuutta 

rajoitutaan tarkastelemaan vain sitoutumisen kannalta oleellisista näkökulmista.  Koulu- 

ja nuorisotyön toiminnan tekee erityisen mielenkiintoiseksi sen kannattajuudessa 

ilmenevät ominaisuudet: kannatusrengastoiminta, kannattajien sitoutumisongelma ja 

laajeneva kannatustoiminta. Maantieteellisesti tutkimus rajataan koskemaan nonprofit-

kannatusorganisaation toimintaa Suomessa, koska toimintamuodot vaihtelevat kulttuuri- 

ja yhteiskuntaerojen vuoksi merkittävästi eri maissa. Tutkimuksessa hyödynnetään 

kuitenkin myös kansainvälisiä tutkimuksia, kirjallisuutta ja esimerkkejä.  
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1.3 Keskeiset käsitteet 
 

1.3.1 Sitoutumiskäsitteen rakentuminen  

 

Viimeisten vuosikymmenten kuluessa sitoutumista on tutkittu paljon, mutta useat 

tutkimukset ovat painottuneet henkilöstöhallinnon ongelmiin (Singh & Vinnicombe 

2000, 230). Tässä tutkimuksessa painotetaan asiakassitoutumista, jota sovelletaan 

nonprofit-alalle kannattajasitoutumisen tutkimiseksi. 

 

Sitoutuminen nähdään suhteen syvimpänä ja kehittyneimpänä tasona. Halinen (1996, 

56�57) on tutkinut asiakassuhteen tasoja eri teorioiden mukaan, ja useimmissa suhteen 

syvimpänä tasona on sitoutuminen. Sitoutumiskäsitettä edeltää usein romanssi, 

pitkäaikainen yhdessäolo, pysyvyys, suhteeseen panostaminen, tyytyväisyys ja suhteen 

laajeneminen. Sitoutumisessa voidaan erottaa erilaisia motiiveja kuten 

asennesitoutuminen, moraalinen sitoutuminen, laskelmoiva sitoutuminen ja 

tunnesitoutuminen (Swailes 2004, 188; Elizur & Koslowsky 2001, 594�595). 

Nonprofit-alalla motiiveista korostuvat sekä asenne- ja tunnesitoutuminen että 

moraalinen sitoutuminen. Curtis & Wright (2001, 59�60) määrittelevät sitoutumisen 

syntyvän halusta pysyä organisaation asiakkaana, organisaation uskomusten ja arvojen 

hyväksymisestä ja halusta nähdä vaivaa organisaation päämäärien saavuttamiseksi.  

 

Taulukossa 1 ilmenee sitoutumiseen liittyvien lähikäsitteiden muodostuminen Arantolan 

(2000, 52) mukaan. Mallissa rakennetaan ensin uskollisuus organisaation ja asiakkaan 

välille toistuvien ostojen ja myönteisten kokemusten seurauksena.  Uskollisuuden 

rakennuttua lisätään tulevaisuusnäkökulma ja erilaisia asiakassidoksia, bondeja, joiden 

seurauksena suhde syvenee sitoutumistasolle. Vaikka käsitteitä uskollisuus ja 

sitoutuminen on tutkittu myös niin, että sitoutuminen johtaa uskollisuuteen, voidaan 

sitoutumista useimpien teorioiden mukaan pitää suhteen syvimpänä muotona (Fullerton 

2003, 333�335). Sitoutumisen tulisikin olla merkittävässä asemassa 

suhdemarkkinoinnissa, vaikka tutkijoilla on haasteena jäsennellä päällekkäisiä, 

samantyyppisiä ja kaksiselitteisiä käsitteitä (Wetzels & Ruyter & Birgelen 1998, 406�

408). 
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Taulukko 1 Sitoutumisen muodostuminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Arantola 2000, 52. 

 

Sitoutuneiden asiakkaiden ja uskollisuuden piirteitä osoittavien asiakkaiden välillä ovat 

eroina motivaation taso ja kilpailun kestävä uskollisuus samalle organisaatiolle. 

Sitoutuneet asiakkaat panostavat tunnesiteillä pitkäaikaiseen suhteeseen ja pysyvät 

yritykselle, tuotteelle tai tuotemerkille uskollisina, vaikka muitakin vaihtoehtoja olisi. 

(Story & Hess 2006, 3.) 

 

Tässä tutkimuksessa sitoutumista pidetään suhteen kehittyneimpänä ja arvokkaimpana 

tasona. Sitoutumista voidaan rakentaa erilaisten asiakassidosten ja asiakastapahtumien 

avulla, joista jokaista tarkastellaan suhteen rakentumisen mahdollistajana. Halinen 

(1994, 75�77) on määritellyt suhteen alkuvaiheeksi osapuolten puoleensa vetävät 

tekijät, vetovoimatekijät, joista edetään luottamustasolle. Luottamuksen synnyttyä 

seurauksena on osapuolten sitoutuminen toisiinsa. Vetovoima, luottamus ja 

sitoutuminen kuvaavat suhteen jatkuvuutta, ja ne sisältävät sekä menneisyyteen 

kohdistuvan suhteen rakentamisen että tässä hetkessä ja tulevaisuudessa toteutuvat 

näkökulmat (Tuominen 1996, 210).  

 

Sitoutuminen voidaan käsittää myös siltojen rakentamisena eri osapuolten välille. 

Vuokon (1996, 233) mukaan hyvä kommunikointi, avoimuus ja molemminpuolinen 

ymmärrys ovat perustana suhteelle. Sitoutuneisuus tarkoittaa asiakkuudessa syntyvää 

tilannetta, jossa osapuolet sekä asenteellisesti että yhteisellä tekemisellä pyrkivät 

viemään asiakkuutta tulevaisuuteen. Samalla usein kieltäydytään kilpailevien 

vaihtoehtojen käyttämisestä, koska sitoutumisesta uskotaan syntyvän enemmän arvoa 

Toistuvat ostot 

+ myönteinen kokemus 

= USKOLLISUUS 

+ Tulevaisuusnäkökulma 

+ Asiakassidokset (bondit) 

= SITOUTUMINEN 



9   

molemmille osapuolille. (Arantola 2003, 36.) Sitoutumiskäsite rakentuu vähitellen, 

usein pitkän ajan kuluessa ja osapuolten jatkuvan vuorovaikutuksen tuloksena. 

 

1.3.2 Nonprofit-organisaation toiminta ja kannattajuus 

 

Käsite voittoa tavoittelematon organisaatio eli nonprofit-organisaatio muodostuu siitä, 

että organisaation ensisijaisena pyrkimyksenä ei ole voiton tuottaminen. Nonprofit-

organisaatiossa painotetaankin yleensä missiota eli toimintatarkoitusta. Nonprofit-

organisaatiot voidaan luokitella sen mukaan, mihin aihealueeseen ne liittyvät. Suomen 

oloihin soveltuvia aloja ovat kulttuuri- ja virkistystoiminta, koulutus ja tutkimus, 

terveys, sosiaalipalvelut, ympäristö, asuminen, politiikka, hyväntekeväisyys, 

kansainvälinen toiminta, uskonto ja työelämä. (Vuokko 2004, 14�17.) Suomalaisia 

nonprofit-organisaatioita ovat erilaiset säätiöt (muisto-, avustus- ja luontosäätiöt), eri 

tarkoitusta varten perustetut järjestöt (poliittiset ja uskonnolliset järjestöt sekä taide- ja 

urheilujärjestöt) ja esimerkiksi Luterilainen kirkko. 

 

Nonprofit-alan tutkiminen alkoi 1970- luvulla USA:ssa, jolloin sen nimeksi muodostui 

itsenäinen sektori. Nykyään siitä käytetään yleisesti nimitystä kolmas sektori. Vähitellen 

tutkimus ja teoriat mahdollistivat talouden uuden osa-alueen syntymisen, jossa 

perinteiset organisaatiot olivat aiemmin epäonnistuneet. (Hammack & Young 1993, 18.)  

 

Nonprofit-organisaatioilla on useasti niukat voimavarat: on puutetta ajasta, taidoista ja 

rahoituksesta. Niiden on tultava ammattilaisiksi omalla alallaan varmistaakseen riittävä 

henkilöstön saatavuus, riittävät taidot ja toimiva talous. Ulkopuoliset tahot ja omat 

kannattajat tulee vakuuttaa siitä, että toiminnan hyödyt ylittävät kulut. Tämän päivän 

kannattajat muodostuvat laajasta joukosta erilaisia ihmisiä, jotka ovat vaativia erilaisine 

motiiveineen. (Kotler & Andreasen 2000, 273.) Voimavarojen lisäämiseksi nonprofit-

organisaatiot käyttävät toiminnassaan usein sponsoreita, jotka voidaan jakaa tärkeyden 

perusteella esimerkiksi kulta-, hopea- ja pronssititteleihin. Yritykselle syntyy niin 

sanottua hyväntahtoisuusarvoa, kun sen nähdään sitoutuvan tärkeäksi koettuun asiaan. 

Mitä enemmän yrityksen tuote pystytään yhdistämään sponsoroitavaan asiaan, sitä 

parempi. (McDonald 1991, 35�36.) 

 

Vapaaehtoisten mukanaolomotiivit ovat usein yksinkertaisia. Yleisiä kannattajaksi 
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liittymisen syitä ovat vastuun tunne ja halu auttaa toista ihmistä. Tämän lisäksi järjestön 

arvomaailma, uusien tietojen saaminen, itsensä tärkeäksi tunteminen, yhdessäolo, etujen 

saaminen, oma elämäntilanne ja uratoiveet toimivat mukanaolon motiiveina. 

Vapaaehtoisten rekrytoinnissa voidaan käyttää joko yleistä rekrytointia esimerkiksi 

keräyksiin tai tehtäväkohtaista rekrytointia tiettyyn tehtävään. Vapaaehtoisten 

rekrytoinnissa käytettäviä keinoja ovat vaikuttaminen henkilökohtaisesti tai 

joukkoviestimillä, messut ja näyttelyt, julkiset esiintymiset, suorapostitukset, internet-

sivut ja rekrytointitapahtumat. (Vuokko 2004, 58�60.)  

 

Vapaaehtoisorganisaatioille on tärkeää suhteiden solmiminen lahjoittajiin, mitä voidaan 

kutsua rahoituksen kehittämiseksi. Kehittäminen on pitkäjänteisempää ja 

henkilökohtaisempaa toimintaa kuin varojen keruu. Rahoituksen kehittämisessä 

korostuu kasvu- ja kehitysmahdollisuuksien riippuminen lahjoittajista � tahosta, johon 

halutaan ylläpitää suhteita ja joka halutaan ottaa mukaan hankkeisiin. (Gummesson 

2004, 182�183.) Toimintansa kehittämiseksi nonprofit-organisaatioiden tulisi 

mahdollistaa luottamuksen ja vuorovaikutuksen syntyminen kannattajiinsa ja hallita 

suhteitaan erityisesti rahoittajiin. (Shaw & Allen 2006, 211�213). 

 

Kannattajuus on monimuotoinen käsite, jota on eritasoista suhteessa sitoutumiseen ja 

aktiivisuuteen. Kannattajuus vaihtelee asian fanaattisesta tukemisesta passiiviseen 

taustaseuraamiseen. Kannattamiseen liittyviä lähikäsitteitä ovat kannattaja, tukija, 

tukijäsen ja fani, joita käytetään useasti myös synonyymeinä. Esimerkiksi Suomen 

Maajoukkueen Kannattajat ry on kannattajien perustama yhdistys, jonka toiminta-

ajatuksena on Suomen jalkapallomaajoukkueiden kannatuksen edistäminen (Suomen 

maajoukkueen kannattajat www). Kannattajuuteen voidaan liittää useita eri aloja, joita 

on mahdollista tukea monella tavalla: taloudellisesti, järjestötoiminnalla tai vain omissa 

asenteissa. Yleensä kannatetaan itse asiaa, mutta samalla myös keskeisen johtohahmon 

tai organisaation toimintaa. Tässä tutkimuksessa kannattamisen nähdään kohdistuvan 

kannatettavaan asiaan, kannatusorganisaatioon ja sen työntekijöihin. 
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2 ASIAKASSITOUTUMINEN NONPROFIT-
ORGANISAATIOSSA 
 

2.1 Asiakassuhteen sidokset 

 
2.1.1 Suhteen sidokset sitoutumisen rakentajina 

 

Asiakkaan satunnainen sitoutuminen on yleinen ongelma, johon organisaatio voi 

puuttua rakentamalla sidoksia asiakkaaseen. Sidoksilla asiakas voidaan sitouttaa 

organisaatioon niin, että hän kestää tietyn määrän tyytymättömyyttä ilman, että 

asiakkuuden lujuus heikkenee. (Storbacka & Lehtinen 1997, 105.) Suhteen sidoksia on 

luokiteltu sidostyyppien, luokkien, ulottuvuuksien ja piirteiden mukaan (Järvinen 1996, 

38�39). Yleisimpiä sidoksia ovat taloudelliset, tekniset ja lainsäädännölliset sidokset 

sekä suhteeseen, tiedonkulkuun ja aikaan perustuvat sidokset.  

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään suhteen sidostyyppeihin, joita on luokiteltu 

Taulukkoon 2 eri tekijöiden mukaan. Taulukkoon 2 on koottu suhteen sidosteorioita 

aikajärjestyksessä. Järvinen (1996, 40�41) on koonnut taulukon varhaisimmista suhteen 

sidosteorioista, josta näkyy McCallin, Wilson & Mummalanenin ja Möller & Wilsonin 

suhteen sidosluokittelut. Jo varhaisimmat suhteen sidosteoriat 1970-luvun alussa 

painottavat sitoutumisen ja luottamuksen merkitystä suhteen rakentumisessa. 

Sitoutuminen ja luottamus toistuvat jokaisessa suhteen sidosteoriassa tutkijasta ja 

sidosmallin nimityksestä riippumatta.  

 

Vuonna 1994 Halinen lisäsi suhteen sidoksiin luottamuksen ja sitoutumisen lisäksi 

vetovoiman, jota myös Möller & Wilson ja Grönroos ovat myöhemmin käyttäneet 

teorioissaan. Tätä luokittelua voidaan pitää parhaana sen esiintymistiheyden takia ja 

siksi, että siinä näkyy tulevaisuuden ulottuvuus, jossa suhteen hyötyjä odotetaan pitkällä 

aikavälillä (Arantola 2000, 40). Käsitteet vetovoima, luottamus ja sitoutuminen ovat 

lihavoitu taulukkoon niiden esiintymistiheyden korostamiseksi.  
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Taulukko 2 Asiakassuhteen sidostyypit eri tutkijoiden mukaan 

Tutkijat Sidostyypit Luonnehdinta 
McCall, 1970 

 

Wilson & 

Mummalaneni, 1982 

Sosiaaliset sidokset: 

Investoinnit, kiintymys 

Luottamus 

Sitoutuminen 

Suurempi osallistuminen 

sitouttaa osapuolia 

vahvemmin, sidosten määrä 

viittaa suhteen lujuuteen 

Halinen, 1994 

 

Suhteen sidokset: 

Vetovoima 

Luottamus 

Sitoutuminen 

Suhteen sidokset liittävät 

yhteen suhteen vaihdannan 

ulottuvuudet 

Möller & Wilson, 

1995 

Suhteen tulokset: 

Tyytyväisyys, odotukset 

Vetovoima 

Luottamus 

Sitoutuminen 

Yhteiset arvot, pääoma 

Lisääntynyt vaihdanta johtaa 

lujempiin sidoksiin 

Garbarino & Johnson, 

1999 

 

 

Suhteen sidokset: 

Tyytyväisyys 

Luottamus 

Sitoutuminen 

Tyytyväisyys, luottamus ja 

sitoutuminen mahdollistavat 

tulevaisuuden suunnitelmia 

organisaation kanssa  

Grönroos, 2000 Suhteen sidokset: 

Vetovoima  

Luottamus 

Sitoutuminen 

Käsitteet tärkeitä 

suhdemarkkinoinnissa, mutta 

niiden väliset suhteet ovat 

epävarmoja  

MacMillan, Money, 

Money & Downing, 

2005 

Suhteen edellytykset: 

Luottamus 

Sitoutuminen 

Nonprofit-alalle luotu 

sitoutumis-luottamus -teoria 

Story & Hess, 2006 Sitoutumisen prosessimalli: 

Tyytyväisyys 

Luottamus 

Sitoutuminen 

Mallin avulla yritykset voivat 

tunnistaa eri asiakasryhmiä ja 

ennustaa niiden 

käyttäytymistä 

 

Lähteet: Järvinen 1996, 40�41; Halinen 1994, 235; Garbarino & Johnson 1999, 71�73; 
Grönroos 2000, 37�39; MacMillan ym. 2005, 806�810; Story & Hess 2006, 408�413.  
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Vetovoima Luottamus Sitoutuminen 

Odotusten vaikutus 

Kokemusten vaikutus Heikko 

Vahva Heikko 

Vahva 

 

Möller & Wilsonin, Garbarino & Johnsonin ja Story & Hessin malleissa on käytetty 

vetovoiman, luottamuksen ja sitoutumisen rinnalla käsitteitä tyytyväisyys, odotukset, 

pääoma ja yhteiset arvot, jotka otetaan myös huomioon tässä tutkimuksessa 

sitoutumiseen liittyvinä tekijöinä. Muut suhteen sidokset eivät kuitenkaan toistu 

teorioissa yhtä usein. Tässä tutkimuksessa painopiste on kannattajuuden kannalta 

oleellisissa suhteen sidoksissa. Vetovoima-luottamus-sitoutuminen �yhdistelmä sopii 

hyvin myös nonprofit-organisaation toimintaan, jossa päämääränä on suhteen 

kehittyminen ja pitkän aikavälin kumppanuus. Halisen, Möllerin & Wilsonin ja 

Grönroosin käyttämästä sidosyhdistelmästä vetovoima-luottamus-sitoutuminen 

MacMillan ym. (2005, 808�811) ovat käyttäneet luottamusta ja sitoutumista myös 

nonprofit-alalla. Vetovoiman lisääminen suhteen alkuvaiheeseen täydentää suhteen 

kehittymistä yhtä hyvin myös nonprofit-organisaatioiden toiminnassa.  

 

Pitkäaikaiselle suhteelle on tunnusomaista suhteen alkuvaiheessa osapuolten välinen 

vetovoima eli attraktio, siitä ajan myötä kehittyvä luottamus sekä lopulta rakentuva 

sitoutuminen. Sidokset kehittyvät ajan kuluessa suhteen myötä- ja vastoinkäymisissä. 

Ajan kuluessa pitkäaikainen suhde vankentuu tai alkaa säröillä. (Tuominen 2006, 4.) 

Kuviossa 1 on kuvattu Halisen (1994, 301) luoma suhteen sidosmalli, jossa suhde alkaa 

vetovoimatekijöistä. Vetovoiman synnyttyä rakentuu luottamus, josta seuraa 

sitoutuminen. Vetovoima, luottamus ja sitoutuminen vaikuttavat kuitenkin molempiin 

suuntiin, ja ne ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Suhteen sidosten syntymisen 

alapuolelle on kuvattu myös odotusten ja kokemusten vaikutus sitoutumiseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1 Suhteen sidosten rakentuminen 

Lähde: Halinen 1994, 301. 
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Asiakkuuden sidokset estävät irtautumisen asiakassuhteesta. Ne vaikuttavat sidoksina 

hyödykkeen tuottajan ja asiakkaan välillä, sitovat asiakkaan tuottajaan ja kannustavat 

ylläpitämään suhdetta. (Egan 2004, 147.) Kun organisaatiot haluavat rakentaa 

voimakkaita asiakassidoksia, niiden on keskityttävä osastojen väliseen suunnitteluun, 

sulauttamaan asiakkaan ääni kaikkiin liiketoiminnan valintoihin ja luomaan ylivoimaisia 

tuotteita, palveluja ja kokemuksia kohdemarkkinoille. Organisaatioiden tulee kehittää 

tietokanta, jossa näkyvät jokaisen asiakkaan tiedot, halut, mieltymykset, kontaktit, 

ostotiheys ja tyytyväisyys. Asiakkaan tulee voida helposti saavuttaa henkilökunta ja 

ilmaista heille pettymyksensä, toiveensa ja tarpeensa. (Kotler & Keller 2006, 160.)  

2.1.2 Vetovoima sitouttajana 
 

Vetovoimaa tarvitaan kiinnostuksen herättämiseen ja pysyvän kannattamisen 

mahdollistamiseen. On oltava vetovoimaa, joka tekee asiakkaan kiinnostuneeksi 

organisaatioista. Tätä nimitetään attraktioksi, joka voi perustua taloudellisiin, 

teknologisiin tai sosiaalisiin tekijöihin. Nonprofit-alueella korostuu sosiaalisten ja 

ideologisten vetovoimatekijöiden arvo, koska taloudelliset ja teknologiset 

vetovoimatekijät eivät ole tärkeimpiä kriteereitä kumppanin valinnassa. Jos kahden 

osapuolen välillä on vetovoimaa, suhteella on olemassa mahdollisuus kehittyä. Jos 

vetovoimaa ei ole, osapuolet eivät todennäköisesti tule tekemisiin toistensa kanssa. 

(Grönroos 2000, 38�39.)  

 

Vetovoimatekijöitä tarvitaan suhteen syntymiseksi, mutta niitä on myös ylläpidettävä 

suhteen kehittymiseksi. Tietty määrä vetovoimaa on edellytyksenä vuorovaikutuksen 

syntymiseksi, mutta kumppanin vetovoiman määrä motivoi ylläpitämään suhdetta. 

(Tuominen 1996, 202�203.) Yritykset joutuvat käyttämään paljon voimavarojaan 

asiakkaiden etsimiseen ja houkuttelemiseen. Tämän päivän asiakkaita on yhä vaikeampi 

miellyttää, koska he ovat älykkäämpiä, vaativampia, hintatietoisempia ja vähemmän 

anteeksiantavaisempia kuin aiemmin. Lisäksi heitä ympäröi suuri määrä kilpailijoita. 

Median avulla, sähköposteilla, puhelinsoitoilla ja messuilla pyritään löytämään ja 

houkuttelemaan ensin mahdollisia asiakkaita, joista pyritään saamaan todennäköisiä 

asiakkaita. (Kotler 2003, 72.) Nonprofit-organisaatioiden keinona herättää vetovoimaa 

avainkohteisiinsa on suhdetoiminnan rakentaminen. Suhdetoiminnan tarkoituksena 

nonprofit-alalla on luoda myönteisiä mielikuvia organisaatiosta pitkällä aikavälillä. 
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Suhdetoiminnan keinoja ovat esimerkiksi avoin toiminta, massatapahtumat, lahjoitukset, 

kriisiapu, myönteinen julkisuus ja sponsorointi. (Vuokko 1996, 221�222.)   

 

Antikainen (2007, 119�121) on luonut vetovoimamallin, jossa vetovoiman syntymiseen 

vaikuttavat organisaation keskinäiset suhteet ja vetovoiman tyyppi eli se, liittyvätkö 

vetovoimatekijät organisaatioon vai yksityiseen henkilöön. Lisäksi vetovoimatekijät 

voivat olla itsestään syntyviä tai sosiaalisissa tilanteissa syntyviä. Antikainen on tutkinut 

vetovoimatekijöitä yhteisöissä, joten vetovoimaan vaikuttavia tekijöitä voidaan hyvin 

soveltaa nonprofit-organisaation toimintaan.  

 

Esimerkkinä attraktion herättämisestä nonprofit-organisaatiossa on Luterilaisen kirkon 

vuoden 2002 seurakuntavaalikampanja. Sen päätavoitteet olivat kiinnostuksen ja 

käyttäytymisen synnyttäminen. Kiinnostus vaaleja ja äänestämistä kohtaan on ollut 

laskussa pitkään, eikä ennen vuotta 1998 ollut kampanjoitu aktiivisesti. 

Seurakuntavaalikampanjan tavoitteina oli herättää keskustelua, saada enemmän 

ehdokkaita ja houkutella erityisesti nuoria äänestäjiä ja ehdokkaita. Kampanjan keinot 

olivat paikallisseurakuntien aktivoiminen ja mainoskampanja MTV 3:lla ja Nelosella 

iskulauseella: Olet tärkeä! (Vuokko 2004, 127�132.) Vaikka huomiota herätettiin, 

vaalien äänestysaktiivisuus ei parantunut merkittävästi. Tämän vuoksi attraktion 

herättäminen tulisi olla jatkuvaa, ja sen tulisi keskittyä oleellisiin asioihin.  Nonprofit-

organisaatioiden olisi tärkeää tunnistaa ne, jotka etsivät tietoa toiminnasta ja haluaisivat 

tulla mukaan. Asiakkaita ei voida jäädä odottamaan, vaan heitä on osattava houkutella 

asian luonteeseen sopivalla tavalla. 

 

2.1.3 Luottamus sitouttajana 

 

Vuokon mukaan (2004, 248) kumppanien luottamus toisiinsa on sitoutumisen tärkeä 

lähtökohta. Jos luottamus horjuu, aletaan helposti epäillä toisen osapuolen motiiveita ja 

kontrolloida toisen tekemisiä. Luottamus on vaikeammin saavutettavissa kuin huomion 

herättäminen, mutta sen synnyttäminen tuottaa pitkäaikaiset ja myönteiset tulokset. 

Luottamus tarkoittaa osapuolten uskoa siihen, että toinen osapuoli täyttää 

tulevaisuudessa hänen tarpeensa. Menneisyyden tapahtumat ovat merkittävin 

luottamuksen syntymiseen liittyvät tekijä, mutta myös tulevaisuuden näkymät 

vaikuttavat luottamukseen. Lisäksi haavoittuvaisuus ja epävarmuus ovat luonnollisia 
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luottamuksen piirteitä. Tietty määrä luottamusta tarvitaan asiakassuhteen syvenemiseen. 

(Tuominen 1996, 203.) 

 

Grönroos (2000, 37�38) jakaa luottamuskäsitteen neljään osaan. Yleistetty luottamus 

nousee sosiaalisista normeista ja perustuu esimerkiksi tietyn välittäjän luotettavaan 

toimintaan vakaavaraisuutensa ja suuruutensa vuoksi. Järjestelmäluottamus riippuu 

laeista, sopimuksista ja ammattitaidosta. Asiakkaalle tulee turvallinen tunne, kun toinen 

osapuoli on tunnettu ammattitaitoisesta työstä. Persoonallisuusluottamus perustuu 

inhimilliseen taipumukseen luottaa toiseen ja uskoa hänen käyttäytyvän oletetulla 

tavalla suhteen jatkamiseksi. Prosessiluottamus syntyy hyvistä aiemmista kokemuksista, 

joiden mukaan toinen osapuoli on luottamuksen arvoinen. Luottamusta voidaan pitää 

vakuutuksena riskien ja odottamattoman käytöksen varalle. 

 

Luottamus synnyttää yhteistyökäyttäytymistä ja vähentää ristiriitatilanteita ja 

liiketoimien kustannuksia, esimerkiksi vähentämällä jatkuvaa kumppanin arvioinnin 

tarvetta. Luottamus kannustaa joustaviin organisaatiomuotoihin ja edistää nopeaa 

informaation kulkua. Lisäksi luottamus estää tehokkaasti kriisejä. (Egan 2004, 101.) 

Luottamuksen synnyttäminen on työlästä, mutta palkitsevaa. Luottamus on suhteen 

luomisessa sekä panos että tuotos. Luottamusta voidaan pitää panoksena mihin tahansa 

suhteeseen, koska sen käsitetään olevan suhteen ydin. Mikään elävä ja jatkuva suhde ei 

selviä ilman sitä. Toisaalta luottamus herää myös tuloksena hyvästä suhteesta.  (Osborne 

2002, 18.) Tässä tutkimuksessa keskeistä on luottamuksen tärkeyden korostuminen 

sitoutumisen mahdollistajana. Luottamus rakentuu vetovoiman jälkeen, mutta niin 

vetovoimatekijöitä kuin luottamusta on ylläpidettävä jatkuvasti. 

2.1.4 Sitoutuminen päämääränä 
 

Sitoutuminen määritellään jatkuvaksi haluksi säilyttää saavutettu ja arvostettu suhde. 

Sitoutuminen on molemminpuolista, jolloin asiakas voi olla sitoutunut organisaatioon 

esimerkiksi luotettavuuden tai arvoa tuottavan asiointikokemuksen takia. (Grönroos 

2000, 38.) Tuomisen (1999, 279�280) mukaan sitoutuminen edustaa suhteen 

kehittyneintä muotoa.  Sitoutuminen on pitkän ajan tulos, jossa ollaan valmiita 

uhraamaan lyhyen ajan palkintoja pitkän ajan etujen saavuttamiseksi. Sitoutuminen 

voidaan jakaa kahteen osaan. Nämä ovat affektiivinen, tunteisiin perustuva 

sitoutuminen, ja kalkulatiivinen eli laskelmoiva sitoutuminen.  
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Fullertonin (2005, 1373�1380) mukaan molemmat sitoutumistyypit voivat liittyä 

suhteeseen sekä sitouttavasti että hajottavasti. Usein suhteesta löytyy molemmat tekijät. 

Tunnepohjainen sitoutuminen perustuu myönteisiin tunteisiin organisaatiosta, haluun 

olla mukana ja mukana olemisen nautintoon, jotka ovat vaikeasti kopioitavissa. 

Kalkulatiivinen sitoutuminen puolestaan perustuu tiedolliseen, välineelliseen ja 

taloudelliseen etuun, jossa sitoutuminen kestää niin kauan kuin mukanaolo on 

välineellisesti palkitsevaa. Sitoutuminen voidaan jakaa myös käytökseen ja asenteeseen 

perustuvaan sitoutuneisuuteen. Jos sitoutuminen perustuu käytökseen, suhteen pohjana 

ovat yhteiset teot ja valinnat, esimerkiksi panostus suhteeseen. Asenteeseen perustuva 

sitoutuminen puolestaan korostaa suhteen pysyvyyttä myös tulevaisuudessa pitkällä 

aikavälillä. 

 

Asiakas voi olla myönteisesti sitoutunut, välinpitämätön tai kielteisesti sitoutunut. 

Näistä viimeinen saattaa johtua siitä, ettei asiakas olosuhteiden vuoksi ole voinut 

irrottautua asiakkuudesta. Silti sidokset pitävät huolen, että suhde jatkuu asiakkaan 

kielteisestä sitoutumisesta huolimatta. Jos asiakkuus on merkityksetön, asiakas voi 

hyväksyä tietyn määrän tyytymättömyyttä silti lopettamatta asiakkuutta. Asiakas ei 

halua nähdä vaivaa uuden asiakkuuden rakentamiseen, ja hän jatkaa siksi asiakkuutta. 

(Storbacka & Lehtinen 1997, 104�105.) 

 

Toiminnan ja organisaation suositteleminen kuvaa kannattajuutta. Kannattajat toimivat 

tehokkaina viestin viejinä ja usein löytävät toisensa saman ajatusmaailman yhdistämänä. 

Pelkkä mukava sosiaalinen toiminta ja kontaktit eivät auta saavuttamaan lujinta 

sitoutumista, vaan siihen tarvitaan itsenäistä harkintaa ja päätöksentekoa. Sitoutumisen 

on noustava omista arvoista niin, että samaistuminen on voimakasta ja kannattajan 

identiteetti muovautuu organisaation ideologian perustalta. Lisäksi kannattajat ovat 

tehokas tiedon lähde asiakaskunnalle (Christopher & Payne & Ballantyne 1991, 48�49.) 

Erityisesti identiteetin muovautuminen organisaation ajatusmaailman pohjalle on 

nähtävissä kannatusorganisaation sitoutuneimpien kannattajien toiminnassa. Heidän 

koko olemuksensa, arvonsa ja käyttäytymisensä perustuvat organisaation 

toimintatapoihin.  

 

Griffin (2005, 1�3) esittelee tapoja, joilla sitouttaa mahdollinen asiakas sitoutuneeksi 

asiakkaaksi. Sitoutumista lisäävät henkilökunnan sitoutuneisuus, yrityksen 
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uskollisuustasojen tiedostaminen, palvelemisen ensisijaisuus, asiakasvalitusten tehokas 

etsiminen, vuorovaikutus, asiakkaan arvon määritys ja menetettyjen asiakkaiden takaisin 

voittaminen. Asiakaskontakteissa tulee käyttää motivoituneita työntekijöitä, joiden 

voidaan luottaa olevan uskollisia organisaatiolle.   

 

Asiakkaan motivointiin tarvitaan kumppanien yhteinen visio. Se tekee asiakkuudesta 

haastavan ja mielekkään. Tarkoituksena on, että sekä asiakas että henkilökunta voivat 

olla ylpeitä asiakkuudestaan. Henkilöt, jotka ovat ylpeitä, ovat valmiita tekemään mitä 

tahansa asiakkuuden puolesta. (Storbacka & Lehtinen 1997, 153.) Yhteinen visio ja 

ylpeys asiakkuudesta vaikuttavat myös sitoutumisen voimistumiseen. Organisaation 

tulevaisuutta tulee visioida niin, että asiakkaan asema ja osallistuminen ovat selvästi 

havaittavissa. 

 

Sitoutumisongelma on nähtävissä monissa vapaaehtoisorganisaatioissa. Kannattajien 

sitouttamisessa erityisen tärkeäksi nähdään ei-materialististen houkuttimien korkea arvo 

suhteessa materiaalisiin (MacMillan ym. 2005, 806). Esimerkiksi SPR on keskittynyt 

vapaaehtoisten sitouttamiseen niin asenteellisesti kuin taloudellisestikin. Kannattajaksi 

haluavalta kysytään ensimmäiseksi jäseneksi liittymisen syy. Näin hän joutuu itse 

miettimään liittymissyytä ja sitoutuu enemmän toimintaan. Samalla saadaan tietoa siitä, 

millaisiin tehtäviin hän sopii.  

 

Lisäksi vapaaehtoisten sitouttamisessa on tärkeää tietyn aseman ja vastuun antaminen. 

Nämä lisäävät SPR:n mukaan vapaaehtoisten motivaatiota: Heille kerrotaan selkeästi, 

mitä tehtäviin kuuluu ja millainen vastuu niihin liittyy. Sitouttamisen perustana on 

tehtävän kuvaaminen ja työntekijän tukeminen. Tärkeitä vapaaehtoisten 

sitouttamiskeinoja SPR:ssä ovat tehtäviin liittyvä koulutus, toiminnasta palkitseminen ja 

kiittäminen, yhteistoiminta ja etenemismahdollisuuksien tarjoaminen urapolulla. 

Alennusten tarjoaminen kursseista, SPR -tuotteet ja todistukset toimintaan 

osallistumisesta toimivat lisäksi sitouttajina. SPR:n toiminta pyritään tekemään 

mahdollisimman näkyväksi, jotta vapaaehtoiset kokisivat olevansa mukana tärkeässä 

työssä. (Vuokko 2004, 60.) 

 

Kuviossa 2 on kuvattu kannattajasuhdemalli. Kannattajasuhdemalli on sovellettu versio 

asiakassuhdeteorioista, joihin on lisätty nonprofit-organisaation ja kannattajan 
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riippuvuus toisistaan. Kuviossa 2 on kuvattu kannattajasitoutumisen syntymistä 

vetovoiman ja luottamuksen saavuttamisen lopputuloksena. Kannattajasitoutuminen on 

pitkäaikainen prosessi, jossa korostuu tiivis vuorovaikutus ja suhteen vaiheittainen 

rakentaminen. Suhteen alku perustuu vetovoiman syntymiseen, josta myöhemmin 

seuraa luottamuksen ja sitoutumisen rakentuminen. Tässä tutkimuksessa 

kannattajasuhdemallia kehitetään sitä mukaan, kun tutkimuksen edetessä esitellään 

sitoutumisen kannalta oleellisia tekijöitä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2 Sitoutumisen syntyminen kannattajasuhdemallissa 

Lähteet: Ks. Halinen, A. 1994, 322; Tuominen, P. 1995, 38. 

 

Järjestökannattaminen ei yleensä ole taloudellisesti palkitsevaa, eikä sen ensisijainen 

päämäärä näin ollen ole välineelliset etuudet, vaan erityisesti tunnepohjainen 

sitoutuminen. Toisaalta kannattajasitoutumista voidaan kuvailla sekä asenteisiin että 

käytökseen perustuvaksi, koska sekä pitkän ajan tavoite että yhteistyö sisältyvät 

oleellisesti kannattamisen luonteeseen.  
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2.1.5 Muut asiakassidokset sitouttajina 

 

Sidoksia yrityksen ja asiakkaan välillä on tutkittu myös muilla luokitteluilla. Berry & 

Parasuraman (1991, 136�142) esittävät asiakassitoutumisen syntyvän taloudellisten, 

sosiaalisten ja rakenteellisten sidosten seurauksena. Egan (2004, 147) lisää näihin 

lainsäädännölliset, teknologiset, maantieteelliset, ajalliset, tiedolliset, kulttuurilliset, 

ideologiset ja psykologiset siteet. Tämän lisäksi asiakassuhteen vaihtokustannukset 

voivat toimia sidoksina asiakkaan säilyttämiseksi. Näitä ovat esimerkiksi etsimisestä 

aiheutuvat kulut, uuden tuotteen opiskelemisesta aiheutuvat kustannukset, tunnesidokset 

vanhaan tuotteeseen ja toimimattomuuden riski (Egan 2004, 70�71). Asiakkuuden 

siteistä sosiaaliset ja ideologiset siteet korostuvat kannattamisessa. Toimintaan kuuluvat 

usein sosiaaliset kontaktit, jotka muodostuvat yhdessä tekemisestä ja ideologisista 

yhtäläisyyksistä.  

 

Organisaation työntekijät ja nonprofit-organisaation vapaaehtoiset ovat erityisen 

tärkeässä asemassa sosiaalisia sidoksia luotaessa. Organisaation tulee tehdä 

asiakassuhteet yksilöllisiksi ja persoonallisiksi. Sosiaalisten siteiden luominen sisältää 

puhelinsoittoja, ehdotusten tekemistä, avomielistä ja ammattimaista kielenkäyttöä, 

kiitollisuuden osoittamista, palveluehdotusten tekemistä, me-käsitteen käyttämistä 

ongelmien ratkaisussa, ongelmiin paneutumista, vastuullisuutta ja yhteisen 

tulevaisuuden suunnittelua. (Kotler 2003, 79�80.) Sosiaaliset siteet kuuluvat tiiviisti 

kannattamiseen, jossa korostetaan avoimuutta ja vuorovaikutusta.  

 

Rakenteelliset sidokset auttavat asiakasta hoitamaan tilauksia, maksuja ja varastoaan. 

Rakenteellisia sidoksia pyritään luomaan erilaisten laitteiden ja tietokonelinkkien 

avulla. Rakenteellisia sidoksia voidaan luoda rakentamalla pitkäaikaisia sopimuksia, 

esimerkiksi pitempiaikaisia lehtitilauksia. Määräalennukset ostoista tai tuotteen 

muuttaminen pitkän ajan palveluksi, jolloin usein tarjotaan oheistuotteita ydintuotteen 

lisäksi, luovat myös rakenteellisia sidoksia. (Kotler 2003, 80.) Rakenteellisten siteiden 

kehittäminen puuttuu monista nonprofit-organisaatioista, vaikka ne ovat oleellisia 

sitoutumisen ja pitkäaikaisen mukanaolon saavuttamiseksi. Todennäköisesti 

organisaatioiden toiminta on muuttumassa sellaiseksi, että kaupallisten yritysten 

asiakassidoksia omaksutaan nonprofit-organisaatioihin yhä enemmän alennusten ja 

sähköisten järjestelmien muodossa.  
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Storbackan & Lehtisen mukaan (1997, 105) asiakkuuden sidokset voivat perustua 

tekoihin, tietoon tai tunteisiin. Tekoihin perustuvat sidokset voidaan nähdä 

taloudellisena sitoutumisena, jossa sidokset liittyvät tuotteeseen tai prosessiin, 

maantieteelliseen sijaintiin tai aikarajoitteeseen. Tietoon perustuvat sidokset voidaan 

nähdä osuutena ajatuksista, ja ne perustuvat sopimuksiin, teknologiaan ja osaamiseen. 

Tunnepohjaiset sidokset sisältävät sosiaaliset suhteet ja arvojen ja ideologioiden 

yhteensopivuuden. Kannattajuudessa korostuvat tunne- ja ajatussidokset. Ajatuksin ja 

puhein tukeminen, ajan uhraaminen ja vaivannäkö ovat tyypillisiä kannattajan piirteitä.  

 

2.2 Järjestösitoutumista lisäävät tekijät  
 
 
2.2.1 Käsitys kumppanin sitoutumisesta 
 
 

Vetovoiman ja luottamuksen synnyttyä organisaation ja kannattajan välinen suhde voi 

syventyä ennestään. Tällöin mukaan tulee tekijöitä, jotka vaikuttavat erityisesti 

nonprofit-alalla. Omaan sitoutumiseen liittyy vahvasti toisen osapuolen sitoutumisen 

taso. Kun molemmat pitävät yhteistyötä tärkeänä, molempien osapuolien sitoutuminen 

vahvistuu. Tällöin molemmat tuntevat sekä panostavansa yhteistyöhön että saavansa 

siitä. (Vuokko 2004, 248.) Baruch (1998, 135�136) korostaa organisaatioon 

sitoutumisessa erityisesti työntekijöiden omaa sitoutumista organisaatioon.  Hän kääntää 

sitoutumisen myös toisin päin, eli organisaation tulisi sitoutua jokaiseen työntekijään. 

Näin saavutetaan yhteiset päämäärät tehokkaammin.  

 

Organisaation sitoutumisen sovittuun asiaan tulisi olla suhdemarkkinoinnissa yhtä 

vakavasti otettavaa kuin sen, mitä kumppanilta pyydetään. Usein organisaatiot vaativat 

jäseniltään ystävällisyyttä, uskollisuutta ja arvostusta, mutta eivät vastavuoroisesti anna 

suhteeseen samoja aineksia. (Fournier & Dobscha & Mick 1998, 44.) Vastaavasti, kun 

asiakas näkee organisaation ponnistelevan todellisten kumppanuussuhteiden luomiseksi 

ja luottamuksen ja arvostuksen rakentamiseksi, se synnyttää turvallisuutta ja 

sitoutumista toimintaan.   
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2.2.2 Pitkän aikavälin odotukset ja muut vaihtoehdot 
 

Kumppanuussuhteet ovat tarkoitettu toimiviksi pitkällä aikavälillä. Mitä 

pitempiaikaiseksi suhde on tarkoitettu ja mitä enemmän myönteisten vaikutusten määrä 

alkaa kasvaa pitkällä aikavälillä, sitä enemmän kumppanista pidetään kiinni. (Vuokko 

2004, 247�248.) Pitkän aikavälin odotuksia asetetaan, jos suhteen ajatellaan jatkuvan 

tarpeeksi pitkään. Odotukset ovat tällöin yhdessä asetettuja ja ne pyritään saavuttamaan 

yhteisen työn tuloksena.  

 

Muiden vaihtoehtojen määrällä ja laadulla on myös merkitystä, kun mietitään, ollaanko 

valmiita sitoutumaan tiettyyn kumppaniin. Jos hyviä vaihtoehtoja ei ole, halutaan 

sitoutua yhteistyösuhteeseen, koska se saattaa olla ainoa keino tyydyttää organisaation 

omia tarpeita. (Vuokko 2004, 247�248.) Kun kumppani huomaa toisen osapuolen 

sitoutuvan suhteeseen, sen on helpompi rakentaa yhteisiä ja pitkäaikaisia suunnitelmia. 

Pitkäaikainen nonprofit-suhde tarvitsee onnistuakseen kumppanien yhteisen päämäärän 

asettamisen, yhteistyösuhteen, synergiaetujen löytämisen ja tulevaisuuden näkymien 

yhdistymisen. (Voort van der & Meijs 2004, 9.) 

 
2.2.3 Panostus ja tyytyväisyys 

 

Kun on panostettu yhteistyön luomiseen ja käytetty siihen paljon aikaa, rahaa ja muita 

voimavaroja, sitoudutaan yhteistyöhönkin tiiviimmin. Tällöin myös usein pyritään 

luomaan pitkäaikaisia yhteistyösuhteita. (Vuokko 2004, 248.) 

 

Sitoutumiseen kytkeytyy tyytyväisyys yhteistyökumppaniin ja yhteistyöhön. Kun 

saadaan jatkuvasti myönteisiä kokemuksia, suhde nähdään myönteiseksi ja sitä halutan 

jatkaa. Samalla toivotaan, että toinen osapuoli olisi myös halukas jatkamaan suhdetta. 

(Vuokko 2004, 247�248.) Kuuselan (1998, 143�145) mukaan täydellisen 

asiakastyytyväisyyden tavoittelu voi olla turhaa, mutta asiakaspalvelussa olisi pyrittävä 

vähintään sellaiseen tasoon, että asiakas ei ole pettynyt eikä erityisen ihastunut. 

Kuitenkin perussääntönä on, että tyytyväinen asiakas on uskollinen. Uskollisuutta 

voidaan erittäin tyytyväisen asiakkaan kohdalla kutsua kiintymykseksi. Uskollisuuden 

mukaan voidaan myös erottaa asiakastyyppien ääripäät: terroristi ja apostoli.  Terroristit 

tuhoavat suhdetta, kun taas apostolit � ilosanoman sanansaattajat � ovat valmiita 

suosittelemaan yritystä aktiivisesti; he ovat näin ollen tärkeä voimavara yritykselle.  
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Storyn & Hessin (2005, 315�316) mukaan pitkäaikainen ja jatkuva tyytyväisyys on 

edellytyksenä luottamuksen rakentumiselle. Tyytyväisyys voi kuitenkin olla 

ailahtelevaa eikä sen syntymiseen aina vaadita suuria ponnisteluja. Tyytyväisyys on 

suhteessa vasta kaiken alku. Storbacka (1994, 6) korostaa tyytyväisyyden merkitystä 

uskollisuuden edellyttäjänä, ja että tyytyväinen asiakas on lähes aina uskollinen. 

Organisaation on ymmärrettävä tyytyväisten asiakkaiden tärkeys ja keskityttävä 

tyytyväisyyden luomiseen ennen uskollisuuden odottamista. Tyytyväinen asiakas täytyy 

myös pitää tyytyväisenä ja huolehtia hänen tarpeistaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 

Oliver (1999, 33�36) korostaa, että organisaatio ei pysty luomaan uskollisuutta, mutta 

sen on huolehdittava asiakkaan tyytyväisyydestä, jolloin uskollisuudelle syntyy 

mahdollisuus kehittyä.  

 

2.2.4 Toimiva kuuntelujärjestelmä 

 

Sitoutumiseen vaikuttavat kannattajien kuunteleminen, heidän mielipiteidensä 

huomioon ottaminen, niiden kyseenalaistaminen, muokkaaminen ja kahdensuuntaisen 

viestinnän rakentaminen. Vuokko (2004, 78�82) on määritellyt jatkuvan kuuntelun 

mallin, joka tarkoittaa asiakaskunnan kohtaamistilanteissa pyrkimystä kuunnella ja ottaa 

huomioon heidän tarpeensa. Kun työntekijät kohtaavat asiakkaan, he usein pelkäävät 

kysyä tämän mielipiteitä, erityistarpeita ja toiveita. Jokainen organisaatio kuitenkin 

tarvitsee ulkoista ja sisäistä kuuntelua. Näin voidaan ottaa huomioon sekä organisaation 

että toimintaympäristön tarpeet. Taulukko 3 on jaettu neljään osaan sen mukaan, mikä 

sisäisen ja ulkoisen kuuntelun tila organisaatiossa vallitsee.  

 

Taulukko 3 Organisaation sisäinen ja ulkoinen kuuntelu 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Vuokko 2004, 81. 

Asiakkaiden kuunteleminen 

 Passiivista Aktiivista 

Passiivista A B 

 

Organisaation 

sisäinen 

kuuntelu Aktiivista C D 
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Solu A kuvaa organisaatiota, jossa sekä sisäinen että ulkoinen kuuntelu ovat passiivista. 

Organisaatio ei kerää aktiivisesti tietoa asiakkaista tai sidosryhmistä, puhumattakaan 

laajemmin heidän ostoskäyttäytymisestään tai kriteereistään. Organisaation sisällä 

vallitsee myös sama passiivisuus: ideoita ei hankita aktiivisesti eikä niiden käsittelyä ole 

organisoitu. Solussa B sisäinen kuuntelu on passiivista, mutta asiakkaita ja muita 

sidosryhmiä kuunnellaan aktiivisesti. Tämä voi näkyä esimerkiksi sisäisinä ristiriitoina, 

jolloin henkilöstön keskuudessa ei ole luovuuden ilmapiiriä eikä juuri 

keskusteluyhteyttä. Tällaisessa tilanteessa ideat pitää ottaa ulkopuolelta. Solu C kuvaa 

edelliselle vastakkaista tilannetta, jossa sisäinen kuuntelu on aktiivista mutta 

asiakkaiden kuuntelu ei. Henkilöstöltä kerätään ideoita, mutta ulospäin suuntautuva 

kuuntelu on mitätöntä.  

 

Solussa D sekä sisäinen että ulkoinen kuuntelu ovat aktiivisia. Esimerkiksi uusi idea 

saattaa tulla asiakkaalta, minkä jälkeen sitä kehitetään organisaatiossa ja lopulta 

testataan asiakkailla. Kuuntelu on tällöin kahdensuuntaista ja jatkuvaa. Vaikka kuuntelu 

on tärkeää, myös tiedon hyödyntäminen on keskeistä. Olennaista on, että organisaatio 

osaa muuttaa kuulemansa entistä asiakaslähtöisemmäksi ja toimintansa sellaiseksi, että 

sen omat tarpeet ja asiakkaan tarpeet pyritään ottamaan huomioon.  

 
2.2.5 Rahoituksen järjestelyt 
 

Nonprofit-organisaation toiminnan rahoittaminen on usein haasteellista. Satunnaiset 

lahjoitukset eivät luo tukevaa perustaa toiminnalle. Siksi monet nonprofit-organisaatiot 

ovat siirtyneet kaupallisempiin keinoihin rahoittaakseen toiminnan kulut. Lahjoitusten 

sijaan pyritään nykyään solmimaan sopimuksia ja hankkimaan palkkioita. Toisaalta 

toiminnan kaupallistamisessa piilee vaarana ajautua pois alkuperäisestä toiminnan 

tarkoituksesta, kun uudet tulonlähteet määrittelevät toimintaa. Vaikka toimintaa tulee 

muuttaa joustavammaksi ja rahoitusmenetelmiä laajentaa, nämä eivät saa tulla toimintaa 

ohjaaviksi tekijöiksi. (Dees 1998, 55�56.) Jos yritykset rahoittavat nonprofit-

organisaation toimintaa, usein siihen on johtanut halu parantaa yrityksen imagoa, hallita 

lahjoitettua pääomaa tai johtajan oma kiinnostus toiminnasta. Kuitenkin on havaittu, että 

luottamus nonprofit-organisaation toimintaan on suurin syy ryhtyä lahjoittajaksi ja 

jatkaa lahjoituksia säännöllisesti. (MacMillan ym. 2005, 808.)  
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Kuviossa 3 on kuvattu tekijöitä, jotka liittyvät nonprofit-organisaation toiminnan 

rahoittamiseen. Luottamuksen ja sitoutumisen saavuttaminen ovat taloudellisen 

onnistumisen lähtökohta. Näin ollen ne muodostuvat koko nonprofit-organisaation 

toiminnan perustaksi. Materiaalisten etujen lisäksi rahoitussuhteen syntymisessä 

luottamukseen liittyy jatkuva ja ajaton vuoropuhelu, jolla on vaikutusta ei-taloudellisten 

etujen syntymiseen. Ei-taloudellisia etuja ovat esimerkiksi luottamus organisaation 

varojen kohdistamiseen oikein. Lisäksi yhteiset arvot vaikuttavat ei-taloudellisten etujen 

syntymiseen. Näiden tekijöiden tuloksena muodostuu sitoutuminen rahoitussuhteeseen. 

(MacMillan ym. 2005, 808�812.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3 Nonprofit-organisaation rahoitussuhteisiin liittyvät tekijät 

Lähde: Ks. MacMillan & Money & Money & Downing 2005, 812.   

 

Kotler ja Andreasen (2000, 272) esittelevät nonprofit-organisaatioiden varainkeruun 

koostuvan viidestä vaiheesta. Aluksi tulee analysoida huolellisesti yhdistyksen 

kannattajat ja yhdistys sekä valtion tuet. Toiseksi tulee järjestää varainkeruukampanjoita 

eri alueilla. Kolmanneksi tulee kehittää strategioita asemoinnin onnistumiseksi ja 

kohderyhmän saavuttamiseksi. Neljänneksi tulee kehittää erilaisia 

varainkeruutaktiikoita lahjoittajaryhmien mukaan ja lopuksi tulee arvioida 

lahjoitustuloksia. 

 

Luottamus 

Sitoutuminen 

Ei-taloudelliset 
edut

Kommunikointi

Yhteiset arvot

Materiaaliset 
edut 

Suhteen 
lopettamis-

kustannukset 
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Toiminnan rahoittaminen vaihtelee organisaation koosta riippuen. Erityisesti 

pienikokoisissa organisaatioissa kannattamiseen liittyy käsite kannatusrengas. 

Kannatusrenkaan avulla organisaatiot keräävät varoja toimintaansa kannattajiltaan. 

Kannatusrengas toimii yleensä taustajärjestön avulla, jolloin työntekijät voivat keskittyä 

olennaisiin tehtäviinsä taustajärjestön hoitaessa tarvittavat käytännön asiat kuten 

kirjanpidon. Pienemmät yhdistykset ja hyväntekeväisyysjärjestöt käyttävät 

kannatusrengasta rahoituksensa järjestämisessä. Pienillä organisaatioilla kannatusrengas 

syntyy kannattajien nimien keräämisestä listaan, josta heidän tietonsa rekisteröidään 

tietokantaan. Isommat organisaatiot, jotka itse hallinnoivat toimintaansa, keräävät 

kannattajia erityisesti sähköisesti mitä erilaisimpia väyliä pitkin. Kannattajaksi 

liittyminen voi tapahtua tilisiirrolla, nettilomakkeella tai jopa tekstiviestillä. 

Kannattajaksi liittyminen tehdään mahdollisimman helpoksi, ja erilaisten 

jäsenyysmuotojen avulla houkutellaan kannattajia eri taustoista. Esimerkiksi SPR:n 

kannattajaksi voi ryhtyä yksityinen henkilö tai yritys. Erilaisia jäsenmuotoja ovat vuosi-, 

nuoriso-, ainais- ja perhejäsenyys. (SPR www; Koulu- ja nuorisotyö Riku Rinne www.) 
 

Kannatusrenkaaseen kuuluu järjestön kannattajia, joita kutsutaan myös nimillä 

kannattajajäsen ja ystävä, joksi voi liittyä halutessaan ja ryhtyä kannattamaan työtä 

taloudellisesti tai toiminnallisesti (Heta-liitto www; Patmos lähetyssäätiö www). 

Kirkkokuntien toiminnassa käytetään usein käsitettä lähetysrengas synonyymina 

kannatusrenkaalle (Ruokolahti www). Taustajärjestöt ovat oleellinen osa 

kannatusrenkaan toimintaa. Esimerkiksi Sotaveteraaniliitto Ry:n taustalla toimii 

Sotaveteraanien tuki- ja perinnesäätiö ja Koulu- ja nuorisotyö Riku Rinteen taustalla 

toimii Patmos lähetyssäätiö. (Sotaveteraaniliitto www; Koulu- ja nuorisotyö www.) 

 

 

2.3 Muut asiakassitoutumiseen liittyvät tekijät 

 
2.3.1 Asiakastapahtumien huomioon ottaminen 

 
Asiakastapahtumat eli episodit ovat asiakassuhteen kehittymisvaiheita, jotka syntyvät 

useista vuorovaikutustilanteista henkilöstön kanssa. Asiakkaiden kokemukset ja 

tyytyväisyys ovat tulosta tästä vuorovaikutuksesta. (Egan 2004, 111.) Kaikki episodit 

eivät ole yhtä arvokkaita ja merkityksellisiä, vaan toiset ovat kriittisiä ja toiset rutiinia. 



27   

Kriittisellä episodilla on tärkeä merkitys suhteelle ja suhteen jatkuminen on siitä 

riippuvaista (Storbacka & Lehtinen 1997, 30). Pitkäaikaiset suhteet voidaan käsittää 

rakentuvan episodien nauhasta. Asiakkaan tyytyväisyyttä voidaan parantaa episodien 

arvoa kasvattamalla, joko lisäämällä etuja tai vähentämällä uhrauksia. (Egan 2004, 111.) 

Episodien arvoa voidaan kasvattaa esimerkiksi parantamalla asiakaspalvelua ja 

lisäämällä ainutlaatuista arvoa tuottavia ominaisuuksia ydinominaisuuksien lisäksi. 

Asiakkaan uhrauksia puolestaan voidaan pienentää esimerkiksi internet-palveluilla, 

kanta-asiakasalennuksilla ja parkkipaikkojen saatavuudella.  
 
Asiakastapahtumat voidaan jakaa neljään osaan, joissa jokaisessa tapahtuu 

organisaation ja asiakkaan välillä tietty vaihdanta. Tuotteiden ja palvelujen vaihdanta, 

sosiaalinen vaihdanta, rahallinen vaihdanta ja tiedon vaihto rakentavat yhdessä 

asiakastapahtumien kokonaisuuden, jotka mahdollistavat onnistuessaan pitkäaikaisten 

suhteiden onnistumisen. (Tuominen 1995, 22�24.) Asiakastapahtumat ovat kriittisiä 

suhteen syvenemisen kannalta; mahdolliset kuilut tulee tunnistaa myönteisten 

asiakastapahtumien mahdollistamiseksi. Leminen (1999, 230) on tutkinut erilaisia 

suhteen kuiluja ja luokitellut ne kahdeksaan osaan: Teknologian kuilu, talouskuilu, 

informaatiokuilu, lainsäädännönkuilu, suunnittelukuilu, yhteistyökuilu ja sosiaalinen 

kuilu voivat toimia epäedullisesti suhteen kannalta. Kuilut tulee korjata ja jokaisessa 

asiassa tulee löytää yhteinen tapa toimia. Nonprofit-organisaation tulee nähdä vaivaa 

erityisesti informaatiokuilun, yhteistyökuilun ja sosiaalisen kuilun paikkaamiseksi 

mahdollistaakseen myönteiset asiakastapahtumat.  
 

Suhteen muotoutuminen voidaan nähdä viiden vaiheen jatkumona. Se alkaa 

tietoisuudesta, jossa pyritään saamaan toisen osapuolen huomio ja tunnistamaan se. 

Seuraava vaihe on etsintä, jossa etsitään tietoa toisesta. Etsintää seuraa laajenemisvaihe, 

jossa edut ja riippuvaisuus toisesta kasvavat.  Laajenemisesta päädytään sitoutumiseen, 

jossa voidaan puhua jo kumppaneista. Sitoutuneessa asiakassuhteessa edut tarjoavat 

varmuutta ja tehokkuus on tinkimisen ja luottamuksen tulosta. Tätä suhdetta joko 

kehitetään edelleen tai se päättyy. (Egan 2004, 139�140.) Kriittiset asiakastapahtumat 

tulee tunnistaa jokaisessa suhteen vaiheessa, ja nähdä vaivaa myönteisten 

asiakastapahtumien rakentamiseksi. Kielteiset tapahtumat tulee tunnistaa ja muuttaa ne 

myönteisiksi vuorovaikutuksen ja avoimuuden avulla.  
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2.3.2 Asiakastyypit kannattajaluokittelun perustana 

 

Asiakastyyppejä on luokiteltu kirjallisuudessa runsaasti. Kannattajatyyppejä tutkittaessa 

voidaan löytää pohjaa asiakas-, jäsen-, uskollisuus- ja fanitutkimuksista. Tähän 

tutkimukseen yhdisteltiin niistä erilaisia luokitteluja sitoutumisen perusteella. 

Taulukkoon 4 on koottu aikaisempien tutkimusten perusteella asiakastyyppejä 

aikajärjestyksessä. Krapfel, Salmond & Spekman, Dick & Basu ja Johansen & 

Monthelie ovat 1990-luvulla luokitelleet asiakassuhteita pääosin kaupallisin perustein. 

Hunt, Bristoll & Bashaw ovat puolestaan tutkineet faniluokkia. Tähän tutkimukseen 

parhaiten sopivia luokitteluja ovat Martin Luther King �säätiön ja  Mäen nonprofit-

organisaation kannattajaluokittelut. Aiempien tutkimusten pohjalta koottiin tämän 

tutkimuksen kannattajaluokat; aktiivinen kannattaja, satunnainen kannattaja, 

taustavaikuttaja ja harhailija.  

 

Taulukko 4 Asiakas- ja kannattajatyypit eri tutkijoiden mukaan 

Tutkija Luokittelu Käyttöalue 

Krapfel, Salmond & 

Spekman, 1991 

kumppani, ystävä, kilpailija ja tuttava Myyjä-ostajasuhteet 

Dick & Basu, 

1994 

uskollinen, ei-uskollinen, piilevästi 

uskollinen, valheellisesti uskollinen 

Asiakkaan 

ostotiheys 

Johansen & 

Monthelie, 1996 

suurlähettiläs, uskollinen, riskiasiakas, uuden 

etsijä, menetetty 

Asiakastyyppi 

Hunt, Bristoll & 

Bashaw, 1999 

väliaikainen, paikallinen, uskollinen, 

fanaattinen, häirikkö 

Faniluokat 

Gummesson, 2004 aitojäsen, valejäsen Jäsenyys 

Martin Luther King 

�säätiö 

pääomalupaukset, päävaikuttajat, patruunat, 

lahjoittajat, ystävät 

Säätiön lahjoittajat 

Mäki, 2005 potentiaaliset jäsenet, yksittäislahjoittajat, 

passiivijäsenet, pikavetoomusjäsenet, 

aktiivijäsenet, avainaktiivit 

Nonprofit-

organisaation 

kannattajat 

Tämä tutkimus aktiivinen, satunnainen, taustavaikuttaja, 

harhailija 

Kannattajaluokat 

 
Lähteet: Krapfel ym. 1991, 26�27; Dick & Basu 1994, 102; Johansen & Monthelie 
1996, 23; Hunt ym. 1999, 441�445; Gummesson 2004; 151�153; King www; Mäki 
2005, 61. 
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Tässä tutkimuksessa varhaisin olennainen asiakasluokittelu on Krapfel, Salmond & 

Spekmanin (1991, 26�27) käyttämä suhdetyyppiluokittelu, joka on tehty sen pohjalta, 

kuinka sitoutuneita ostaja ja myyjä ovat suhteeseensa. Suhteen syvin muoto on 

kumppanuus, josta astetta hauraampi on ystävyys, sitten kilpailija ja suhteen haurain 

muoto on tuttavuus. Dick & Basu (1994, 102) luokittelevat asiakkaiden uskollisuuden 

ostotiheyden ja asenteen mukaan. Uskollinen, ei-uskollinen, piilevästi uskollinen ja 

valheellisesti uskollinen ovat asiakkuuden eri luokitteluja, joita kuitenkin leimaa 

luokittelun erittäin kaupallinen luonne.  

 

Johansen & Monthelie (1996, 23) ovat rakentaneet uskollisuusmatriisin, johon on 

kerätty nimikkeitä kuvaamaan uskollisuuden tasoja. Uskollisuusmatriisissa yhdistetään 

sekä toimittajan houkuttelevuus että suhteen lujuus. Asiakkaat on jaettu viiteen 

luokkaan uskollisuuden perusteella. Kaikkein tyytyväisimpiä asiakkaita kutsutaan 

suurlähettiläiksi; he pitävät organisaatiota hyvin houkuttelevana ja ovat solmineet tähän 

vankan suhteen.  Seuraavana ovat uskolliset asiakkaat, jotka eivät kuitenkaan ole yhtä 

innostuneita kuin suurlähettiläät. Riskiasiakkaat ovat ne, keitä kilpailijoiden on helppo 

saavuttaa. Loput ovat niitä, jotka etsivät uutta toimittajaa tai ovat jo menetettyjä 

asiakkaita.  

 

Fanius on yksi kannattajuuden muoto. Hills (2002, 29) määrittelee fanit 

ihannekuluttajiksi, koska heidän käytöksensä voidaan ennustaa pitkälle fanikulttuurin 

takia. Fanitutkimuksissa on käytetty erilaisia luokitteluja, joista lähimpänä 

kannattajuusnäkökulmasta on Hunt & Bristoll & Bashawn (1999, 441�445) faniluokat 

väliaikainen, paikallinen, uskollinen, fanaattinen ja häirikköfani. Kohteeseen eli 

organisaatioon tai henkilöön samaistuminen on tärkeää sekä faniudessa että 

kannattajuudessa. Samaistumisluokat ovat kuitenkin karkeita ja liian yleisiä 

kannattajuusluokkien pohjaksi. Vaikka kannattajuudessa voi esiintyä jopa fanaattisuutta 

ja häiriköintiä, eivät ne kuitenkaan ole järjestökannattajien pääasiallisia piirteitä.   

 

Asiakasta voidaan käsitellä jäsenenä. Jäsenyyskäsite voidaan jakaa aitoon ja 

valejäsenyyteen. Usein jäseneksi liitytään ideologisista syistä, itsensä kehittämisen tai 

urheiluharrastuksen takia tai muita vapaa-ajan viettomahdollisuuksia varten. Tämä aito 

jäsenyys on ei-kaupallista, eikä se perustu voiton tavoitteluun. Jos kaikista voi tulla 
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jäseniä yksinkertaisella toimenpiteellä ja jos jäsenyys on kaupallinen, kyseessä on 

valejäsenyys. (Gummesson 2004, 151�153.)  

 

The Martin Luther King Jr. Research and Education Institute on jakanut kannattajansa 

viiteen ryhmään lahjoitusmäärien mukaan: pääomalupaukset (2 kpl, 1 000 000 dollaria), 

päävaikuttajat (9 kpl, yli 10 000 dollaria), patruunat (10 kpl yli 1 000 dollaria), 

lahjoittajat (49 kpl, yli 100 dollaria) ja ystävät (48 kpl, alle 100 dollaria) (King www). 

Kingin kannattajuutta leimaa vahvasti lahjoitusmäärät; ne nousevat pääasialliseksi 

luokkajaoksi. Kannattajuudessa korostuu kuitenkin myös toiminnallinen puoli, joka 

Kingin luokituksessa tietoisesti ohitetaan, koska kannattajilta odotetaan ainoastaan 

taloudellista sitoutumista toimintaan. Mäen (2005, 61) nonprofit-organisaation 

kannattajaluokittelu vastaa alaa parhaiten, mutta siinä kannattajaluokkien paljous voi 

vaikeuttaa kannattajien luokkajakoa.  

 

Mikään jäsen-, fani-, uskollisuus- ja lahjoitusluokituksista ei ole 

kannattajalähtökohdasta käsin sellaisenaan tyydyttävä voiton tavoittelemisen, 

faniluonteensa tai epäsopivan luokkajakonsa takia. Tämän vuoksi eri teorioiden 

kuvauksia yhdistelemällä tässä tutkimuksessa päädyttiin kannattajaluokitteluun: 

aktiivinen, satunnainen, taustavaikuttaja ja harhailija. Siinä kannattajaluokkia on 

rajoitetusti ja jokaisella luokalla on selkeä määritelmä. Aktiivinen kannattaja on 

sitoutunut organisaatioon sekä taloudellisesti että toiminnallisesti, satunnainen 

kannattaja tukee organisaatiota vaihtelevasti, taustavaikuttaja lähinnä ideologisesti ja 

harhaileva kannattaja on mukana joko vahingossa tai on jo poistunut siitä. 

 

 

2.4 Kannattajasuhdemallin muodostuminen  

 

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys syntyy Halisen (1994, 322) kehittämien 

suhteen sidosten pohjalta, jossa vetovoima, luottamus ja sitoutuminen rakentuvat 

suhteen edetessä voimakkaimmiksi. Halisen suhteen sidoksia käsitellään Tuomisen 

(1995, 38) kehittämässä sijoittajasuhdemallissa, josta on saatu kannattajasuhdemallin 

kuvion muoto. Teoreettista viitekehystä kehitetään nonprofit-organisaation 

toimintakenttään sopivaksi lisäämällä siihen Vuokon (2004, 247) järjestösitoutumiseen 

liittyvät tekijät: käsitys kumppanin sitoutumisesta, pitkän aikavälin odotukset, 
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tyytyväisyys suhteeseen, muiden vaihtoehtojen olemassaolo, kuuntelujärjestelmä, 

kannattajan oma panostus suhteeseen ja rahoitusjärjestelmän toimivuus.  

 

Tuloksena saadaan teoreettinen viitekehys, jossa sovelletaan asiakassitoutumisen 

teorioita kannattajatutkimuksessa. Mallia voidaan nimittää kannattajasuhdemalliksi, 

koska siinä korostuu kannattajien sitoutuminen ja nonprofit-alueen piirteet. Kuviossa 4 

on kuvattu kannattajasuhdemalli, joka rakentuu Halisen kannattajasidosten, Tuomisen 

sijoittajasuhdemallin ja Vuokon järjestösitoutumiseen liittyvien tekijöiden pohjalta.  

 

Kuviossa 4 vasemmalla on nonprofit-organisaatio ja oikealla kannattaja. Heidän 

välillään vallitsee vuorovaikutteinen kannattajasuhde, jota kuvaavat kaksisuuntaiset 

nuolet. Kuviossa 4 liikuttaessa alhaalta ylöspäin, sitoutuminen kannattajasuhteeseen 

vahvistuu. Kaksipäinen paksu nuoli kuvion keskellä kuvaa suhteen sidosten vaikutusta 

toisiinsa suhteen edetessä. Halisen mukaan (1994, 301) vetovoima, luottamus ja 

sitoutuminen rakentuvat usein samanaikaisesti ja vaikuttavat toisiinsa jatkuvasti suhteen 

aikana. Kannattajatapahtumat ovat merkitty läpi kannattajasuhdemallin kulkevaan 

nuoleen, koska myönteisiä ja kielteisiä kannattajatapahtumia ilmenee jatkuvasti suhteen 

jatkuessa.  
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Kuvio 4 Kannattajasitoutumiseen liittyvät tekijät kannattajasuhdemallissa  

Lähteet: Ks. Halinen, A. 1994, 322; Tuominen, P. 1995, 38; Vuokko, P. 2004, 247. 
 
 
Kannattajasuhdemallissa korostuu kannattajasuhteen monimuotoisuus, koska 

kannattajasuhteeseen liittyvät useat eri tekijät. Suhde tiivistyy vaakatasossa sen mukaan, 

miten se kehittyy pystysuunnassa.  Kannattajasuhteen monimuotoisuutta kuvaa suhteen 

osapuolten vuorovaikutuksen tarve suhteeseen liittyvien tekijöiden hallitsemiseksi. 

Vetovoimaa, luottamusta ja sitoutumista on kehitettävä jatkuvasti.  
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 
 

3.1 Monistrateginen tutkimusote 

 
Tämä tutkimus koostuu kahdesta osasta, joissa käytetään eri tutkimusotetta. 

Tutkimuksen varsinainen osuus koostuu laadullisista teemahaastatteluista ja niitä 

syvennetään määrällisiä piirteitä sisältävällä kannattajarekisteritutkimuksella. 

Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen käyttö rinnakkain on yleistynyt viime 

vuosina. Kun halutaan tietoa jonkin ilmiön laajuudesta ja voimakkuudesta, käytetään 

kvantitatiivisia standardoituja mittareita. Kvalitatiivinen tutkimus puolestaan tuo esille 

tutkittavien havainnot tilanteesta. Laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen 

yhdistämistä kutsutaan monistrategiseksi tutkimukseksi. Voidaan myös puhua 

triangulaatiosta tai sekastrategiasta; tarkoituksena on lisätä tutkimuksen validiteettia 

yhdistämällä useita menetelmiä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 27�29.) Eri tutkimusotteet 

voivat näin täydentää toisiaan ilmiön varmemman ja laajemman kuvan määrittämiseksi.   

 

Koska kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimusote eroaa toisistaan huomattavasti, 

Metsämuuronen (2001, 208) ehdottaa, että jompikumpi otteista on järkevää valita 

pääasialliseksi tutkimusotteeksi. Tässä tutkimuksessa pääpaino on laadullisilla 

teemahaastatteluilla, joiden havainnollistajana toimii kvantitatiivinen mittaus oleellisista 

kannattajien taustatekijöistä. 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään tietyn käytännön tapauksen � kohdeorganisaation 

toiminnan � tutkimiseen monistrategista tutkimusotetta käyttämällä. Laadullinen 

aineisto on tyypillistä tapaustutkimukselle, mutta sen ohella tapaustutkimuksissa 

käytetään myös määrällistä aineistoa. Se voidaan kerätä monin tavoin ja monista 

lähteistä, ja analyysivaiheessa voidaan käyttää useita analyysimetodeja. Desain mukaan 

(2002, 81�82) laadullisia tutkimusmenetelmiä käytetään yleistyvässä määrin julkisella 

sektorilla. Tällä alueella laadulliset menetelmät nähdään enemmän osallistumista ja 

sitoutumista tukeviksi kuin määrälliset kyselyt.   
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Keskityttäessä laadulliseen tutkimukseen on otettava huomioon alueen monimuotoisuus, 

merkitykset ja aihealueen ymmärryksen kehittäminen. Tilanteen ja olosuhteiden 

kartoittaminen ja tutkijan persoonan vaikutus tutkimukseen tulee myös ymmärtää ja 

saavuttaa vuorovaikutteinen tutkimustilanne. (Gummesson 2006, 169�172.) Alasuutari 

(1999, 112�113) kehottaa laadullisessa tutkimuksessa fakta- ja näytenäkökulman 

yhdistämistä niin, että sekä aineiston rikkaus tulkintoineen että tietopuoliset totuudet 

saadaan yhdistetyksi samaan tutkimukseen.  

 

Koska lähes kaikki kvalitatiivinen tutkimus on tapaustutkimusta, voidaan sitä pitää 

keskeisenä tiedonhankinnan menetelmänä. Kun tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita 

erityisesti yksityiskohdista ja merkityksistä, laadullinen tutkimusote soveltuu parhaiten 

käytettäväksi. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään selvittämään syy-seuraussuhteita, 

joita on mahdotonta tutkia kokeiden avulla. (Metsämuuronen 2003, 171.)  

 

Tässä tutkimuksessa pyritään etenemään monistrategisesti niin, että tutkimuksessa 

selvitetään ensin taustatutkimuksen avulla Patmos lähetyssäätiön ylläpitämästä Koulu- 

ja nuorisotyö Riku Rinteen kannattajarekisteristä kannattajien taustatiedot eli 

kannattajaksi liittymisajat ja paikkakunnat alueittain. Rekisteritutkimuksen jälkeen 

varsinainen kannattajatutkimus suoritetaan kvalitatiivisella tutkimuksella, jossa 

käytetään puolistrukturoituja teemahaastatteluja. 

 
 

3.2 Tapaustutkimus tutkimusmenetelmänä 

 
Tapaustutkimus eli case study voidaan määritellä empiiriseksi tutkimukseksi, joka tutkii 

nykyistä tapahtumaa tai toimivaa ihmistä tietyssä ympäristössä. Se voidaan myös 

määritellä toiminnassa olevan tapahtuman tutkimukseksi, jonka luonteeseen kuuluu, että 

tutkittavasta tapauksesta kootaan monipuolisesti ja monella tapaa tietoja. Oleellista 

tapaustutkimusta käytettäessä on tutkia, mitä tietystä tapauksesta voidaan oppia. 

Tapausta ei pyritä yleistämään vaan ymmärtämään syvällisesti. (Metsämuuronen 2003, 

169�171.) 

 

Daymon & Holloway (2002, 105�107) määrittelevät tapaustutkimuksen erityisen 

päteväksi, jos halutaan tutkia syvällisesti ja läheisesti tiettyä kohdetta, paneutua 
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tosielämän tilanteisiin ja kuvailla yksityiskohtaisesti suhteita ja riippuvuuksia. 

Tapaustutkimuksessa voidaan käyttää kvantitatiivisia tai kvalitatiivisia lähteitä tai 

molempia. Tapaus voi olla organisaatio, ihmisryhmä, yhteisö, tapahtuma, prosessi tai 

kampanja. Tässä tutkimuksessa keskitytään organisaation tutkimiseen käyttäen hyväksi 

useita tutkimuslähteitä. Tapaustutkimus voidaan toteuttaa käyttämällä viittä 

informaatiolähdettä: yritysrekisterit, kirjallisuus, kysely, haastattelut tai havainnointi 

(Sayre 2001, 83). Tässä tutkimuksessa informaatio saadaan kohdeorganisaation 

kannattajarekisteristä ja haastatteluilla.  

 

Tapaustutkimusta on kritisoitu yleistettävyyden puutteesta ja tulosten erilaisista 

tulkintamahdollisuuksista. Sen ongelmina pidetään myös edustavuuden ja tarkkuuden 

puutetta. Ongelmaksi saattaa muodostua lisäksi yritysten kielteinen suhtautuminen 

tapaustutkimustyyppiseen syvällisiä ja usein luottamuksellisia aineistoja käsitteleviin 

lähteisiin (Daymon & Holloway 2002, 116). Tieteenalaisen kurinalaisuuden ja hyvien 

voimavarojen vaatiminen nousevat tapaustutkimuksen kritiikin kohteiksi (Järvinen & 

Järvinen 2000, 82). Kuitenkin, erityisesti jos tutkimuskohdetta on tutkittu vain vähän, 

tutkimuskohteena on jokin tämän ajan ilmiö tai aiheeseen liittyy paljon kysymyksiä, 

voidaan tapaustutkimusta pitää pätevänä. (Eriksson & Koistinen 2005, 3�5.) Cassell & 

Buehring & Symon & Johnson (2006, 162�163) esittävät myös, että tapaustutkimusten 

jättäminen ainutlaatuisuutensa vuoksi vähälle huomiolle on tutkimustulosten haaskausta.  

 

Tapaustutkimuksen tekeminen on haasteellista.  Menetelmään liittyy erityisvaikeuksia 

mutta myös rikkauksia.  Monimuotoinen kysymyksenasettelu sekä laaja ja 

monipuolinen aineisto saattavat aiheuttaa jokaisen vaiheen työläyden. Epäselvä 

teoreettisten käsitteiden tai tapauksen määrittely, liian yleinen tutkimuskysymys ja 

puutteellinen aineiston analysointi voivat myös muodostua tapaustutkimuksen 

haasteiksi. (Eriksson & Koistinen 2005, 43.) Tässä tutkimuksessa tapaustutkimuksen 

ongelmia pyrittiin vähentämään tarkoilla tutkimuskysymyksillä ja sitoutumista 

koskevien käsitteiden määrittelyillä.  

 

Tapaustutkimustyyppejä voidaan luokitella eri tavoin, mutta perustyypit ovat 

erotettavissa. Kuvaileva tapaustutkimus on tiheän kuvauksen luova käytännön kuva 

arkipäivän tilanteesta ja selittävä tapaustutkimus tutkii monimutkaista, muuttuvan 

todellisuuden kuvaa, jossa selitetään tapahtumien riippuvuuksia. Uutta löytävä 
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tapaustutkimus keskittyy uusien teorioiden ja ehdotusten laatimiseen. Intensiivinen 

tapaustutkimus kuvaa tietyn ainutlaatuisen tapauksen ymmärtämistä ja ekstensiivinen 

tapaustutkimus pyrkii löytämään yhteisiä ominaisuuksia tapausten välillä. (Eriksson & 

Koistinen 2005, 9�19.) Tässä tutkimuksessa yhdistyy monta tapaustutkimuksen 

näkökulmaa. Toisaalta keskitytään tutkimaan tapausta, jonka tutkimisesta voisi olla 

hyötyä muille saman alan organisaatioille ja toisaalta pyritään luomaan 

tilannekuvauksia, joiden pohjalta voidaan ymmärtää syvemmin tiettyä tapausta.   

 

Gummesson (1991, 73) korostaa tutkijan esiymmärryksen tärkeyttä 

tapaustutkimuksessa. Esiymmärrystä tarvitaan, koska tutkimuksen tarkoituksena on 

pureutua syvälle tutkittavaan ilmiöön, mitä on vaikea tehdä ilman aihealueen 

tuntemusta. Tässä tutkimuksessa esiymmärrys tapauksesta ja ilmiöstä oli hankittu pitkän 

ajan kuluessa ja esiymmärryksen tarve oli välttämätön haastatteluja tehtäessä. Tässä 

tutkimuksessa keskitytään sitoutumiseen nonprofit-alalla, joka jo alueena on 

erityisluontoinen. Järjestökannattaminen ja kannatusrengas-ajattelu luovat myös oman 

mielenkiintoisen aihe-alueen, jossa syvennytään vain yhteen erityisluontoiseen 

tapaukseen syvällisesti. Tapaustutkimus sopii näin ollen parhaiten tapausorganisaation 

erityispiirteiden tutkimiseen.  

 

3.3 Tutkimusaineiston hankinta 

 
3.3.1 Näytteen muodostaminen  

 

Yleensä kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytetään harkinnanvaraista näytettä, koska 

tilastollisten yleistysten sijasta pyritään ymmärtämään jotakin tapahtumaa syvällisesti. 

Harkinnanvaraista näytettä voidaan kutsua myös aktiiviseksi haastatteluksi. Haastattelun 

tarkoituksena on herättää kertomuksia ja korostaa haastateltavien ainutlaatuisuutta koe-

henkilömäisen tutkimuksen sijaan. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 59�60.)   

 

Vaikka laadullisessa tutkimuksessa kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, Lotin 

mukaan (2001, 166) täysin harkinnanvaraisen näytteen tulokset eivät ole yleistettävissä. 

Siksi on tärkeää, että näytteen muodostaminen tapahtuu tarkoituksenmukaisesti toisaalta 

riittävän aineiston ja toisaalta luotettavan näytteen saamiseksi. Yksi tapa ratkaista 
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aineiston riittävyys on saturaation eli kyllääntymisen käyttäminen. Saturaatiolla 

tarkoitetaan tilannetta, jossa aineisto alkaa toistaa itseään: tiedonantajat eivät enää tuota 

tutkimuksen kannalta oleellista, uutta tietoa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 89.) 

 

Tässä tutkimuksessa kvalitatiivinen aineistonkeruu tapahtui vetoamalla 

tapausorganisaation kannattajiin kannattajakirjeessä ja pyytämällä heitä ottamaan 

yhteyttä halutessaan osallistua haastatteluun (Liite 1). Tämä aineistonkeruutapa oli tässä 

tutkimuksessa pätevin, koska haastatteluihin haluttiin saada ne henkilöt, jotka tuntevat 

itsensä kannattajiksi ja joilla on tietoa organisaatiosta ja halua osallistua tutkimukseen. 

Tämä mahdollisti syvemmän tutkimusasetelman, koska haastateltavat olivat 

motivoituneita ja vapaaehtoisia haastatteluun. Lotin mukaan (2001, 123) 

perusedellytyksenä tiedonkeruun onnistumiselle onkin ihmisten kiinnostus ja halu 

osallistua tutkimukseen.  

3.3.2 Kannattajarekisteri tutkimusaineistona 
 

Rekisteritutkimus toimii tässä tutkimuksessa laadullisten teemahaastattelujen 

täydentäjänä. Rekisteritutkimuksessa keskitytään kannattajatilaston muokkaamiseen, 

taulukointiin ja analysoimiseen.  Kvantitatiivisessa tutkimuksessa korostetaan 

yleispäteviä syyn ja seurauksen lakeja, joiden mukaan todellisuus rakentuu 

objektiivisesti todettavista tosiasioista. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 1997, 129.) 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa pyritään selittämään ja kuvailemaan tutkittavan ilmiön 

ja toimijoiden suhteita. Tavoitteena on saada objektiivisia, toistettavia ja yleistettäviä 

tutkimustuloksia. (Kuusela & Rintamäki 2002, 146.)  

 

Yleensä kvantitatiivinen tutkimus tehdään kyselylomakkeiden avulla, mutta tässä 

tutkimuksessa keskitytään valmiin kannattajarekisterin analysoimiseen. Patmos 

lähetyssäätiö ylläpitää Koulu- ja nuorisotyön perusjoukon tietoja sisältävää 

kannattajarekisteriä, jota tässä tutkimuksessa käsitellään. Rekisteritiedot ovat 

järjestelemättöminä, joten taulukoiden analysointi ja kannattajatietojen ryhmittely 

paikkakunnittain ja liittymisajoittain ovat rekisteritutkimuksen oleellinen osa (Liite 4). 

Tulokset on koottu Excel-taulukoiden muotoon. Rekisteritutkimuksessa ei sovelleta 

perinteisen kvantitatiivisen kyselytutkimuksen vaatimia tilastollisia ohjelmia, otoksia 

eikä tilastollisia analyysejä, vaan tässä tutkimuksessa keskitytään perusjoukon 

taustatietojen havainnollistamiseen ja analysoimiseen. Patmos lähetyssäätiön 
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ylläpitämästä kannattajarekisteristä selvitetään kannattajien liittymisaikarakenne ja 

maantieteellinen jakauma, eli missä päin Suomea kannattajat asuvat. 

Liittymisaikarakenne antaa kuvan siitä, kuinka aktiivista kannattajaksi liittyminen on 

ollut minäkin vuonna, ja maantieteellinen jakauma antaa suuntaa mahdolliseen 

kannattajatyön alueelliseen kohdistamiseen. 

3.3.3 Teemahaastattelut tutkimusaineistona  
 

Haastattelu on yksi yleisimmistä ja joustavimmista keinoista ymmärtää toisen ihmisen 

näkökulmia. Se on erityisen sopiva tilanteisiin, joissa pyritään ymmärtämään rakenteita, 

joita haastateltavat käyttävät mielipiteidensä ja uskomustensa perustana. (Daymon & 

Holloway 2002, 167.) Tutkimuskohteen ymmärtämisessä, käyttäytymisen selittämisessä 

ja tutkittaessa päätösten syitä haastattelut ovat pätevä tutkimustapa (Heikkilä 2001, 16). 

Haastattelussa haastateltavan äänen kuuleminen nousee keskeiseksi. Aaker (2004, 193) 

kehottaa keskittymään laadullisissa haastatteluissa syvällisen tietämyksen 

saavuttamiseen, runsaan tietomäärän hankkimiseen haastateltavasta, huolelliseen 

tulkintojen tekemiseen, tehokkaan haastattelutilanteen järjestämiseen ja arvokkaan 

tiedon löytämiseen. 

 

Tutkimushaastattelut voidaan jakaa strukturoituun, puolistrukturoituun ja avoimeen eli 

strukturoimattomaan haastattelumuotoon. Avoin haastattelu tuottaa rikkainta mutta 

epävarminta materiaalia. Strukturoidut haastattelut puolestaan ovat tarkasti rakennettuja, 

joita käytetään harvoin laadullisessa tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa käytetään 

puolistrukturoituja haastatteluja, joiden toteuttamisessa haastattelija seuraa tiettyä 

otsikkojärjestystä. Ne ovat yleisin haastattelumuoto, joiden vahvuuksina ovat syvällinen 

tiedonhankinta ja samojen aiheiden käsittely haastateltavien kanssa. (Daymon & 

Holloway 2002, 169�171.) 

 

Teemahaastattelu on avoimen- ja lomakehaastattelun välimuoto. Usein aihepiirit ovat 

tiedossa, mutta kysymysten tarkka asettelu ja muoto puuttuvat. (Hirsjärvi ym. 1997, 

195.) Teemahaastattelu etenee keskeisten teemojen ja mahdollisten tarkentavien 

kysymysten mukaan. Teemat ovat kaikille samat, mutta niiden järjestys ja laajuus 

saattaa vaihdella haastateltavien vastauksista riippuen. Teemahaastattelu sallii 

vapaamuotoisen, keskustelunomaisen vuorovaikutuksen ja siinä korostuu 

haastateltavien elämysmaailma sekä heidän määritelmänsä ja tulkintansa tilanteesta. 
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(Hirsjärvi & Hurme 2001, 47�48.) Taulukossa 5 on kuvattu tutkimuksen 

operationalisointikaavion avulla tutkimuksen kulkua ja teorian ja empirian 

kytkeytymistä toisiinsa. Kolme alaongelmaa on jaettu kattamaan teoriaosuuden, 

empiriaosuuden ja haastatteluteemat. Haastatteluteemoja on runsaasti eli 11, mikä 

mahdollistaa jokaisen teoriakappaleen käsittelemisen.  

 

Taulukko 5 Tutkimuksen operationalisointi 
 

Alaongelma Teoriaosuuden luku Haastattelu
-teema 

Empiriaosuuden 
luku 

2.1.2 
Vetovoima 

1 4.3.1 
Vetovoima 

 
2.1.3 

Luottamus 
2 
 

4.3.2 
Luottamus 

 
2.1.4 

Sitoutuminen 
 

3 4.3.3 
Kannattaja-

sitoutuminen 

1. 
Millaisia 

asiakassidoksia 

voidaan löytää 

nonprofit-

organisaation ja 

sen kannattajien 

välillä? 

 

2.1.5 
Muut asiakassidokset 

 

4 4.3.4 
Muut 

kannattajasidokset 
2.2.1 

Kumppanin 
sitoutuminen 

5 4.4.1 
Kumppanin 

sitoutuminen 
2.2.2 

Odotukset ja muut 
vaihtoehdot 

6 4.4.2 
Odotukset ja muut 

vaihtoehdot 
2.2.3 

Panostus ja 
tyytyväisyys 

7 
 

4.4.3 
Panostus ja 

tyytyväisyys 
2.2.4 

Kuuntelujärjestelmä 
8 
 

4.4.4 
Toimiva 

kuuntelujärjestelmä 

 
2. 

Miten ottaa 

huomioon 

kannattaja-

sitoutumista 

lisäävät tekijät 

nonprofit-

organisaation 

toiminnassa? 

 

2.2.5 
Rahoitus 

9 4.4.5 
Tehokas 

kannatusrengas-
toiminta 

2.3.1 
Asiakastapahtumat 

10 
 

4.5.1 
Merkittävät 

kannattajatapahtumat 

3. 
Kannattaja-
tapahtumien 
merkitys ja 
kannattaja-
tyyppien 

ilmeneminen? 

2.3.2 
Asiakastyypit 

11 4.5.2 
Kannattajatyypit 
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Sitoutumista tutkittaessa erityisen tärkeää on tutkia syvällisesti erilaisia sidoksia, jotka 

pitävät kannattajan organisaatiossa kiinni ja toisaalta syitä, jotka estävät syvempää 

sitoutumista. Etenkin taloudellisia sidoksia käsiteltäessä on otettava huomioon se, ettei 

kannattajalle tule ajatusta, että hänen taloudellista panostustaan tarkkaillaan 

sopimattomasti. Tässä korostuu räätälöityjen lisäkysymysten tärkeys, joilla syvennetään 

haastateltavien vastauksia yksilöllisesti.  

 

 

3.4 Teemahaastattelujen suorittaminen  
 

Haastattelut suoritettiin puhelinhaastatteluilla, joiden etuina parhaimmillaan ovat 

rauhallisuus, harkitut kysymykset, tiiviys ja suhteellisen lyhyt kesto. 

Haastattelutapahtuman on oltava ilmapiiriltään asiallinen, muttei hätäinen. Kysymysten 

on oltava lyhyitä, jotta vastaaja ehtii painaa mieleensä vaihtoehdot. Puhelinhaastattelu 

on joustava ja nopea menetelmä, ja erityisesti Suomessa sen etuihin kuuluu hyvä 

tavoitettavuus. (Lotti 2001, 137�138.) Tutkimuksessa haastateltiin kuutta Koulu- ja 

nuorisotyön kannattajaa ja haastattelut nauhoitettiin minidisc-nauhurilla, jotta vastaukset 

voitiin litteroida eli purkaa kirjalliseen muotoon ja analysoida tarkemmin jälkikäteen. 

 

Ennen varsinaisia haastatteluja suoritettiin kaksi pilottihaastattelua tiistaina 6.2.2007. 

Niissä ilmeni, että haastattelun kesto on oletettua pidempi ja varmistui, että kuuden 

varsinaisen haastattelun määrä on näin ollen riittävä aineiston kooksi. Pilottihaastattelut 

kestivät noin puoli tuntia, vaikka haastateltavat vastasivat kysymyksiin tiivistetysti. 

Pilottihaastattelujen perusteella lisättiin yksi kysymys ja tarkennettiin kahta kysymystä, 

joita haastateltavien oli vaikea ymmärtää.  Pilottihaastatteluja oli seuraamassa yksi 

Koulu- ja nuorisotyön työntekijöistä, joka halusi saada kuvan haastattelujen luonteesta. 

Pilottihaastattelut nauhoitettiin ja näin varmistettiin äänen riittävä kuuluvuus ja 

laitteiden toimivuus varsinaisia haastatteluja varten.  

  

Teemahaastattelut suoritettiin torstaina 8.2.2007 kello 14�20, jolloin haastateltavat 

kertoivat olevansa tavoitettavissa puhelimitse rauhallisessa paikassa. Viimeinen 

haastattelu suoritettiin maanantaina 12.2.2007, koska haastateltavaa ei tavoitettu 

aikaisemmin. Viimeisen haastateltavan kohdalla ilmeni, että hän ei ollut Koulu- ja 

nuorisotyön kannattaja, vaan oli nuorisotyöntekijänä halukas osallistumaan 
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haastatteluun ystävänsä suosituksesta, joka puolestaan on aktiivinen kannattaja. Lopulta 

suosittelija itse lupautui haastateltavaksi. Jokaiseen haastateltavaan oli otettu yhteyttä 

kuukausi ennen haastattelua ja sovittu haastattelupäivästä. Ajankohta tarkistettiin vielä 

viikkoa ennen haastattelua sähköpostin välityksellä.  

 

Haastattelut enenivät pääosin teemahaastattelurungon (Liite 2) mukaisesti, mutta 

tilanteiden mukaan kysymyksiin tehtiin tarkennuksia tarvittaessa. Kaikki haastateltavat 

vastasivat kaikkiin kysymyksiin ja näin heidän vastauksistaan saatiin vertailukelpoisia. 

Haastattelutilanne pysyi avoimena ja luontevana, koska suurimmalle osalle 

haastateltavista haastattelija oli jollakin tavalla tuttu. Tutkimuksen edetessä huomattiin, 

että haastatteluja olisi ollut mahdotonta tarkentaa ja syventää ilman tutkijan 

esiymmärrystä ja aihealueen tuntemusta. Useat haastateltavista jakoivat kokemuksiaan 

ja puhuivat avoimesti myös suhteestaan muihin kannatusorganisaatioihin, joten 

vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi ja lisäkysymysten esittämiseksi tutkijan 

esiymmärrys aihealueesta oli välttämätöntä.  

 

Kaikki haastateltavat olivat motivoituneita haastatteluun aihealueeseen liittyvän 

innostuneisuutensa takia ja jakoivat avoimesti kokemuksiaan ja näkemyksiään.  Tämän 

vuoksi haastattelusta ei tarvinnut jakaa erillisiä osallistumispalkkioita. Haastateltavien 

innokkuuden vuoksi haastattelut lähenivät osittain syvähaastattelun piirteitä, joiden 

kesto on yleensä puolesta tunnista tuntiin ja joissa keskustellaan avoimesti ja etukäteen 

suuntaa määrittelemättä. (Mariampolski 2001, 49.) Toisinaan kannattajat innostuivat 

puhumaan paljon ja kysymyksen kannalta epäolennaisista asioista, että heidät oli 

ohjattava takaisin haastattelurungon aihepiiriin. Haastattelut kestivät 25 minuutista 40 

minuuttiin haastateltavien aktiivisuudesta riippuen. Keskimäärin naiskannattajien 

haastattelut kestivät pidempään kuin miesten. 

 

Tässä tutkimuksessa aineisto purettiin nauhoista litteroimalla. Tärkeiden havaintojen ja 

johtopäätösten tekeminen vaati myös jatkuvaa havainnointia. Litteroinnissa käytettiin 

apuna litterointikonetta. Vastaukset äänitettiin ensin puhelimen kaiuttimista minidisc-

nauhuriin ja nauhat purettiin tietokoneelle, josta ne kopioitiin litterointikoneen 

kaseteille. Litteroituja sivuja kertyi yhteensä 23, joihin kirjoitettiin ainoastaan 

haastateltavien vastaukset. Ne kirjattiin puhekielellä, sanasta sanaan haastateltavan 

puheen mukaisesti. Haastattelijan repliikeistä kirjoitettiin vain lisäkysymykset.  
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3.5 Tutkimusaineiston analysointi 

 

3.5.1 Rekisteriaineiston analysointi 

 

Kannattajarekisteri muodostuu Koulu- ja nuorisotyön taustajärjestön Patmos 

lähetyssäätiön ylläpitämästä rekisteristä, johon on koottu kaikki kannattajaksi liittyneet 

jo ennen virallista Koulu- ja nuorisotyön perustamista.  

 

Kannattajien ominaisuudet, liittymisaika ja paikkakunta olivat ainoat Patmoksen 

rekisteristä saadut kannattajien tiedot. Tämän vuoksi rekisteritutkimus toimi tässä 

tutkimuksessa laadullisten teemahaastatteluiden täydentäjänä. Rekisteri aineistona on 

pelkistetty ja siitä ilmenee ainoastaan kannattajamäärä, postinumero ja kannattajaksi 

liittymispäivä (Liite 3). Rekisteri on aineistona objektiivista ja rekisteritutkimuksen 

vaativin osuus oli tietojen luokittelu ja niistä kuvioiden laatiminen. Aineisto saatiin 

yhtenä Excel-taulukkona, jonka ylläpitäjänä toimii Patmoksen atk-tukihenkilö.  

 

Excel-taulukkokaaviot ovat aineistona luotettavia ja tarkkoja niiden helppolukuisuuden, 

yleisyyden ja tunnettuuden vuoksi. Niistä voidaan nähdä selkeästi ja vaivattomasti 

Koulu- ja nuorisotyön kannattajien sijainnin ja kannattajaksi liittymisajankohdan. 

 

3.5.2 Teemahaastattelujen analysointi 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusyksikköjen suuri joukko tai tilastollinen 

käsittelytapa eivät ole tarpeen tai mahdollista. Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa 

tarkastellaan kokonaisuutena, ja se vaatii tilastollisesta tutkimuksesta poikkeavaa 

ehdottomuutta. Luotettavuus syntyy ilmiöön kuuluvien asioiden ja tulkintojen 

yhdistelystä. Toisin sanoen laadullisessa analyysissä yksikin poikkeus kumoaa säännön. 

(Alasuutari 1999, 38�42.) 

 

Analysointitapaa tulee miettiä jo aineistoa kerättäessä, koska kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa aineiston keruu, tulkinta ja raportointi kulkevat osittain päällekkäin. 

Analyysi alkaakin jo usein haastatteluvaiheessa, jolloin tutkija voi haastatteluja 
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tehdessään havainnoida esimerkiksi ilmiön toistuvuutta ja kerätä mahdollista 

lisäaineistoa haastattelujen aikana. Tutkija käyttää päättelyä, joka lähtee joko teoriasta 

tai aineistosta käsin. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 136.) 

 

Alasuutarin (1999, 39�44) mukaan laadulliseen analyysiin sisältyy kaksi vaihetta, 

havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen. Havaintojen pelkistämisessä on 

keskeistä, että aineistoa tarkastellaan vain teoreettisen viitekehyksen kannalta 

oleellisista näkökulmista. Arvoituksen ratkaisemisella viitataan merkitystulkinnan 

laatimiseen tutkittavasta ilmiöstä. Hirsjärvi & Hurme (2001, 170) kuvailevat 

kvalitatiivisen tutkimuksen päävaiheiksi aineiston kuvauksen, luokittelun ja yhdistelyn.  

 

Teemoittelu on yksi kvalitatiivisen tutkimuksen analyysitapoja. Koska tässä 

tutkimuksessa aineisto kerättiin pääosin teemahaastatteluilla, on erityisen oleellista 

pureutua aineiston analysointiin juuri teemoittelun avulla. Tämä tarkoittaa aineiston 

purkamista teemoittain, jolloin analyysivaiheessa tarkastellaan sellaisia aineistosta 

nousevia piirteitä, jotka ovat yhteisiä usealle haastateltavalle. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 

171�173.) Tässä tutkimuksessa teemoittelu tehtiin aineiston litteroinnin jälkeen niin, 

että kaikkien haastateltavien vastaukset koottiin niitä koskevien kysymysten alle. 

 

Haastatteluissa huomattiin, että vaikka haastatteluja suoritettiin vain kuusi, aineisto 

saavutti kyllääntymis- eli saturaatiopisteensä varsin pian. Tämä kertoo kannattajajoukon 

yhtäläisistä ominaisuuksista ja ajatusmaailmoista. Kannattamiseen ja sitoutumiseen 

liittyvät vastaukset perusteltiin usein toisistaan tietämättä yhtäläisillä tavoilla.    

 

Aineistoa analysoidessa on tärkeää havainnoida sitä jatkuvasti. Hirsjärvi & Hurme 

(2001, 172�174) korostavat olosuhteiden, käännekohtien, käyttäytymisen, 

välikohtausten, toiminnan, suhteiden ja yhteenliittymien jatkuvan havainnoinnin 

tärkeyttä erityisesti haastattelujen aikana. Kenttämuistiinpanojen tekeminen ja niiden 

analysointi on myös tehtävä huolellisesti. Haastattelujen aikana haastattelijan oli 

jatkuvasti tarkkailtava haastateltavan vastausten oleellisuutta syvällisen tiedon 

saamiseksi ja kyettävä reagoimaan nopeasti asiayhteyksiin.  Haastattelujen 

nauhoittamisen lisäksi tehtiin haastattelujen aikana myös kenttämuistiinpanoja 

oleellisista huomioista, painotuksista ja tilannetekijöistä.  

 



44   

3.6 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

3.6.1 Rekisteritutkimuksen luotettavuuden arviointi 
 
Luotettavuutta on perinteisesti kuvattu käsitteillä reliabiliteetti ja validiteetti. Molemmat 

tarkoittavat luotettavuutta, mutta reliabiliteetin sisältö viittaa tutkimuksen 

toistettavuuteen ja validiteetin siihen, mitataanko tutkimuksella olennaista asiaa. 

(Metsämuuronen 2001, 50.) Reliabiliteetti mittaa myös tulosten tarkkuutta ja 

oikeanlaista yleistämistä (Heikkilä 2001, 30). Reliabiliteetti ja validiteetti muodostavat 

yhdessä tutkimuksen luotettavuuden. Luotettavuutta arvioidaan eri kriteerein 

tutkimusotteesta riippuen. Menetelmän tai mittauksen reliabiliteetilla tarkoitetaan sen 

kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Tällöin tutkimuksen tulokset tulisi olla 

toistettavissa eikä siinä tulisi olla satunnaisvirheitä. (Hirsjärvi & Hurme 1991, 128.)  

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuuteen liittyy useita eri tekijöitä. Otannassa 

käytetyn rekisterin puutteellisuus, vastauskato ja vastaamisesta kieltäytyminen ovat 

yleisimpiä luotettavuuden heikentäjiä. (Lotti 2001, 171.) Tässä tutkimuksessa 

kvantitatiivinen aineisto on valmis kannattajarekisteri, ja sen luotettavuutta heikentäviä 

asioita ovat mahdollinen rekisterin puutteellisuus ja tietojen vanhentuneisuus. 

Rekisterissä ainoa puutteellisuus ilmeni neljän kannattajan postinumeron ja 

paikkakunnan puuttumisena. Tämä johtuu todennäköisesti kannattajien puutteellisesta 

tietojen välittämisestä kannattajaksi liityttäessä. Rekisteritiedot on kerätty 15 vuoden 

kuluessa ja niitä on päivitetty jatkuvasti uusien kannattajien liittyessä 

kannatusrenkaaseen.  

 

Reliabiliteetin eli mittaustulosten toistettavuuden arvioinnin merkitys tässä 

tutkimuksessa kohdistuu satunnaisvirheiden ja olosuhteiden arvioimiseen. Mittauksen 

eri vaiheiden satunnaiset virheet alentavat reliabiliteettia. Tässä tutkimuksessa 

arvioitavia asioita ovat esimerkiksi huolimattomuus- ja näppäilyvirheet, jotka 

vaikuttavat ilmetessään myös validiteettiin. Huolimattomuus- ja näppäilyvirheitä 

pyrittiin rekisterin analysoinnissa välttämään useilla tarkistuksilla ja kuvioiden 

laatimisella useaan otteeseen.  

 

Validiteettia voidaan kannattajarekisteritutkimuksessa arvioida sillä, mittaako tutkimus 



45   

sitä, mitä sen on tarkoitus mitata. Validiteettiongelmat voivat olla tulosta puutteellisesta 

tutkimusasetelman, otannan, mittaamisen tai tilastojen käsittelystä. Tässä tutkimuksessa 

validiteettia voidaan arvioida tilastojen käsittelyn luotettavuutena tai systemaattisten 

virheiden esiintymisenä. Rekisterianalyysin luotettavuutta pyrittiin lisäämään 

käyttämällä yksinkertaisia Excel-ohjelman havaintokuvioita, järjestelemällä aineistoa 

alkuperäiseen taulukkoon ja toistamalla komentoja saman tuloksen varmistamiseksi.     

3.6.2 Teemahaastattelujen luotettavuuden arviointi 
 
Haastattelun reliabiliteetilla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, saadaanko tutkimuksesta 

samat tulokset haastattelijasta riippumatta tai onko haastattelun teemoitukset jaoteltu 

oikein. Haastattelujen reliabiliteettia pyrittiin nostamaan tekemällä haastateltaville 

selkeitä ja ymmärrettäviä kysymyksiä, jotta he voisivat keskittyä oleellisen ja syvän 

tiedon kertomiseen. Teemahaastattelujen luotettavuusongelmaa pyrittiin vähentämään 

tekemällä ennen varminaisia haastatteluja pilottihaastatteluja, jossa kahdelle 

kannattajaorganisaation jäsenelle esitettiin teemahaastattelurungon mukaiset 

kysymykset ja heiltä kysyttiin mielipidettä kysymysten selkeydestä.   

 

Schwandtin (1997, 170) mukaan laadullisen tutkimuksen validiteetin kriteereihin kuuluu 

aineiston kanssa kommunikointi eli vuoropuhelun muodostuminen tutkijan, aineiston ja 

haastateltavien välillä. Haastattelujen aikana vuoropuhelua käytiin erityisesti 

tarkentamalla kysymyksiä ja pyrkimällä löytämään syväymmärrystä ilmiöstä. 

Vuoropuhelua teorian ja empirian välillä käytiin haastattelujen aikana käyttämällä 

teoriasta nousevia käsitteitä ja esimerkkejä apuna kysymysten syventämisessä ja 

tarkentamisessa. 

 

Kvalitatiivisen tutkimusosan eli teemahaastattelujen luotettavuutta voidaan Hirsjärvi & 

Hurmeen (1991, 128�130) mukaan arvioida seuraavien kriteereiden perusteella: 

 

1. Käsitevalidius ja sisältövalidius 

Käsitevalidius tarkoittaa keskeisten käsitteiden luotettavuuden arviointia ja niiden 

keskeistä esiintymistä läpi tutkimuksen. Tässä tutkimuksessa pyrittiin poimimaan 

haastatteluihin teoreettisesti oleelliset käsitteet, jotka kuitenkin esitettiin haastateltavalle 

ymmärrettävässä muodossa. Teemahaastattelujen teemat nousivat teoreettisen 

viitekehyksen sisältämistä käsitteistä ja niitä käsiteltiin läpi tutkimuksen.   
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2. Haastattelijan toiminta 

Haastattelijan luotettavaan toimintaan kuuluvat haastattelurungon laatiminen ja 

haastattelujen toteuttaminen. Haastattelut on tehtävä lyhyellä aikavälillä, jolloin ne 

suoritetaan todennäköisesti samankaltaisesti ja tulokset ovat parhaiten vertailtavissa. 

Tilannearvointi ja oleelliseen keskittyminen kuuluvat myös haastattelijan luotettavaan 

toimintaan.  

 

Tässä tutkimuksessa haastattelurunko pyrittiin laatimaan teoreettisesti merkittävien 

käsitteiden pohjalta. Haastateltavat olivat järjestäneet itselleen häiriöttömän tilanteen 

haastattelun ajaksi, joten useimmat heistä olivat kotona, kaksi työpaikalla ja yksi 

opiskelupaikalla. Haastattelut suoritettiin samana päivänä, lukuun ottamatta viimeistä 

haastattelua, joka suoritettiin haastateltavalle ensimmäisenä mahdollisena päivänä, eli 

neljän päivän kuluttua muista haastatteluista. Ajankohdasta aiheutuneet muutokset 

pyrittiin minimoimaan samojen laitteiden käytöllä, haastattelun laatimisella samassa 

tilassa ja noudattaen samaa haastattelurunkoa ja kysymysjärjestystä kuin muissakin 

haastatteluissa.    

 

Haasteeksi tässä tutkimuksessa nousi haastattelijan läheinen suhde Koulu- ja 

nuorisotyöhön ja osan haastateltavista tunteminen etukäteen. Ongelmaksi voi tällöin 

muodostua tutkijan objektiivisuuden puute tutkimuksen suorittamisessa ja liian 

kapeakatseinen suhtautuminen ilmiöön. Toisaalta haastattelujen edetessä huomattiin, 

että syvällinen keskustelu kannattajien kanssa ilmiöstä olisi ollut mahdotonta, jos 

haastattelijalla ei olisi ollut esiymmärrystä niin kannattajuudesta kuin Koulu- ja 

nuorisotyön toiminnasta. Tutkimuksessa pyrittiin lisäksi poistamaan tutkijan omat 

kokemukset asioista ja keskittymään haastateltavien näkemyksiin.  

 

3. Haastateltavien valinta 

Haastateltavien valinta on tärkeä osa tutkimuksen luotettavuutta. Haastateltavat pyritään 

luotettavuuden saavuttamiseksi hankkimaan eri taustoista ja sattumanvaraisesti. 

Haastateltavien valinnassa ei poimittu näytettä haastattelijan toimesta, vaan halukkaita 

kannatusjoukon jäseniä pyydettiin osallistumaan haastatteluihin. Haastattelija ei 

vaikuttanut haastateltavien valintaan tai näytteen sattumanvaraisuuteen.  
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Vaikka haastateltavia ei valittu etukäteen, osallistuneiden taustat olivat hyvin erilaisia, 

mikä antaa luotettavamman kuvan kannattajajoukosta. Kaikkien haastateltavien ammatti 

oli erilainen: opiskelija, yrittäjä, rajavartiomies, insinööri, pastori ja nuorisotyöntekijä 

(Liite 3). Sukupuolijakauma oli suhteellisen tasainen; kuudesta haastateltavasta neljä oli 

miehiä ja kaksi naisia.   

 

4. Aineistosta tehdyt johtopäätökset 

Aineistosta tehdyt johtopäätökset ja tulkinnat tulee tehdä luotettavasti ja perustellusti. 

Oleellisten esimerkkien poimiminen ja vuoropuhelu aineiston kanssa lisäävät 

haastattelujen luotettavuutta. Keskeistä on myös havaintojen tekeminen, kokonaiskuvan 

saaminen ja ongelmanratkaisu haastattelujen edetessä.  

 

Tässä tutkimuksessa aineistosta tehdyt johtopäätökset nousivat haastateltavien 

näkemysten perusteella teemoittain. Vastaukset järjesteltiin litteroidusta tekstistä teema-

alueiden mukaisesti vertailukelpoisiksi. Johtopäätösten tekemisessä vältettiin liiallisia 

tulkintoja ja pyrittiin saamaan ymmärrystä siitä, mitä haastateltava kulloinkin yritti 

kertoa. Esimerkit litteroidusta tekstistä poimittiin sen mukaan, mitkä antoivat 

vastauksista kokonaiskuvan tai syvensivät niiden merkityksiä. Toiset esimerkeistä 

poimittiin vastausten informatiivisen luonteen takia, toiset yleispätevinä esimerkkeinä 

vastauksista ja toiset hauskojen tai tekstiä elävöittävien piirteidensä takia. Esimerkkejä 

pyrittiin käyttämään runsaasti selkeän kuvan antamiseksi siitä, mihin tutkimuksen 

johtopäätökset perustuvat. Lainausten loppuun merkittiin haastateltavan ammatti ja 

syntymävuosi. 

3.6.3 Tapaustutkimuksen luotettavuuden arviointi 
 

Huolimatta siitä, että tapaustutkimuksen luotettavuutta on kritisoitu yleistettävyyden 

puutteesta, tulosten erilaisista tulkintamahdollisuuksista ja edustavuuden ja tarkkuuden 

puutteesta, tapaustutkimus on paras tähän tutkimukseen soveltuva tutkimusote 

kannattajuuden syvällisen ymmärtämisen ja tapauksen erityislaatuisuuden vuoksi. 

Tapaustutkimuksen kritiikkiin pyrittiin tässä tutkimuksessa vastaamaan perustelluilla 

tulkinnoilla ja tarkoilla havainnoilla tulosten käytön mahdollistamiseksi myös muiden 

kannatusorganisaatioiden toimintaan. Alasuutarin (1999, 234�235) mukaan tulosten 

yleistettävyys ei jokaisessa tutkimuksessa ole tavoitteellista, vaan kun on kyseessä tietty 

ainutkertainen tapaus, on tarkoituksenmukaista, ettei tuloksia pyritä yleistämään.  
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Triangulaatio mittaa perinteisesti laadullisen tutkimuksen arviointia. 

Tapaustutkimuksessa se tarkoittaa erilaisten metodologisten tulosten yhdenmukaisuutta, 

erilaisia aineiston analysointimenetelmiä ja eri tutkijoiden mielipiteiden käyttämistä.  

Tässä tutkimuksessa triangulaatiota käytettiin yhdistämällä kaksi erilaista 

tutkimusmenetelmää, laadulliset teemahaastattelut ja tilastollinen rekisteritutkimus. 

Niiden avulla pyrittiin syventämään tutkimusta ja saamaan siitä tarkempi ja  

luotettavampi.  Aineistoa analysoitiin molempiin tutkimusotteisiin sopivalla tavalla. 

 

Tapaustutkimusta voidaan arvioida myös Bricolage-mittarilla. Se tarkoittaa, että 

tutkimus on laadukasta, jos se on tutkimusprosessin kuluessa muovautuvaa, joustavaa, 

monitaitoista, sisältörikasta, refleksiivistä ja  hyvin kirjoitettua. Bricolage-mittariin 

kuuluu myös tekninen uteliaisuus, mikä viittaa siihen, että tutkijalla on uteliaisuutta ja 

rohkeutta käyttää erilaisia aineistoja ja metodeja. (Eriksson & Koistinen 2005, 42�43.)  

 

Tässä tutkimuksessa Bricolage-mittarin edellytykset laadukkaalle tutkimukselle pyrittiin 

täyttämään tutkimusprosessin kuluessa muokkaamalla empirian ja teorian yhteyttä, 

olemalla joustava erityisesti teemahaastattelujen suorittamisessa ja rikastuttamalla 

sisältöä taulukoilla, kuvioilla ja esimerkeillä. Teknistä uteliaisuutta ja rohkeutta pyrittiin 

lisäämään käyttämällä erilaisia aineistoja ja metodeja ja valitsemalla tutkimukseen 

monistrateginen tutkimusote. 
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4 KANNATTAJASITOUTUMINEN KOULU- JA 

NUORISOTYÖ RIKU RINTEEN TOIMINNASSA  

 
4.1 Koulu- ja nuorisotyö Riku Rinteen esittely 
 
 
Tämän tutkimuksen tapausorganisaatio on Koulu- ja nuorisotyö Riku Rinne, jonka 

kannattajat ovat liittyneet mukaan 15 vuoden ajalta. Koulu- ja nuorisotyön 

taustajärjestönä toimii 1970�luvulla perustettu Patmos lähetyssäätiö. Se on 

lähetysjärjestö, joka työskentelee Suomessa ja noin kahdellakymmenellä lähetyskentällä 

eri puolella maailmaa (Patmos www). Patmoksen toiminta voidaan rinnastaa useisiin 

erityisesti USA:ssa toimiviin lähetyssäätiöihin, kuten Christian Foundation for Children 

and Aging, joka toimii kummilapsiperiaatteella tukien lapsia ja ikääntyviä sponsoreiden 

avulla (cfcausa www).  

 

Koulu- ja nuorisotyö Riku Rinne on perustettu vuonna 1994, ja se toimii kannattajien 

lahjoitusten varassa kannatusrenkaan avulla. Kannatusrenkaaseen kuului 10.11.2005 

mennessä 3313 kannattajaa, joita ei ole analysoitu eikä ryhmitelty aikaisemmin. 

Jokaiselle kannattajalle lähtee kannattajakirje työn kuulumisista noin joka toinen 

kuukausi.  

 

Koulu- ja nuorisotyöhön kuuluu kolme palkattua työntekijää ja lisäksi vapaaehtoisia. 

Koulu- ja nuorisotyön työmuotoja ovat kouluvierailut, vanhempainillat, nuorten radio-

ohjelmat, leiritoiminta ja kirja- ja levyjulkaisut (Liitteet 5 ja 6). Vuosittain Koulu- ja 

nuorisotyö kohtaa noin 25 000 lasta ja nuorta, kiertää noin 60 paikkakunnalla ja 130 

koululla. (Koulu- ja nuorisotyön Riku Rinteen työesite; Riku Rinne www.) 
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4.2 Koulu- ja nuorisotyö Riku Rinteen kannattajajakauma 
 

Patmos lähetyssäätiön ylläpitämästä Koulu- ja nuorisotyön kannattajarekisteristä selviää 

kannattajien liittymisaikarakenne ja kannattajien maantieteellinen jakauma eli se, missä 

päin Suomea kannattajat asuvat. Tämä antaa kuvan, kuinka aktiivista kannattajaksi 

liittyminen on ollut minäkin vuonna ja mihin päin Suomea Koulu- ja nuorisotyön tulisi 

ennen kaikkea keskittää kannattajatyötään.  

 

Taulukossa 6 ilmenee Koulu- ja nuorisotyön kannattajaksi liittymismäärät alkaen 

vuodesta 1986 tilanteeseen 10.11.2005. Alkuvuosina kannattajaksi liittyminen on ollut 

hidasta, mutta se on alkanut kasvaa voimakkaasti vuonna 1998. Vuoden 1998 jälkeen 

kannattajaksi liittymismäärässä näkyy suurta vaihtelua. Vuodet 2001 ja 2004 erottuvat 

myönteisesti ylittäen 400 kannattajan liittymismäärän, kun päinvastoin vuodet 1999, 

2000, 2002 ja 2003 ovat jääneet runsaasti edellisestä. Näinä vuosina liittymismäärä on 

jäänyt alle 300:n. Vuosi 2005 ei ole täysin vertailukelpoinen muiden vuosien kanssa, 

koska siinä ei näy marraskuun 10. päivän jälkeistä kannattajaksi liittymismäärä. 

 

Taulukko 6 Koulu- ja nuorisotyö Riku Rinteen kannattajat liittymisvuosittain 

Kannattajaksi liittyminen
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Lähde: Koulu- ja nuorisotyö Riku Rinteen vuoden 2005 kannattajarekisteri. 
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Ensimmäiset kannattajat on rekisteröity jo vuonna 1986, vaikka Koulu- ja nuorisotyö 

perustettiin virallisesti vasta vuonna 1994. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että 

Patmos lähetyssäätiö keräsi kannattajia mahdollista kannatusrengasta varten oman 

toimintansa avulla jo ennen Koulu- ja nuorisotyön virallisen toiminnan alkua. 

 

Taulukossa 7 on Koulu- ja nuorisotyön kannattajamäärä postinumeroalueittain. Y- 

akselille on sijoitettu ensin postinumeron ensimmäinen numero, jonka perässä ovat 

alueen suurimmat kaupungit. Ryhmittely postinumeroittain tuntui luontevalta aluejaolta, 

koska ryhmittely lääneittäin olisi ollut liian yleinen vaihtoehto ja ryhmittely kunnittain 

puolestaan liian yksityiskohtainen ja vaikeaselkoinen. Kaupunkien nimet auttavat 

alueiden hahmottamisessa.  Taulukossa 7 kannattajamäärä on vain 3309, mikä johtuu 

siitä, että neljältä kannattajalta puuttui postinumero- ja paikkakuntatiedot.  

 

Taulukko 7 Koulu- ja nuorisotyö Riku Rinteen kannattajat alueittain 

Kannattajat alueittain
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Lähde: Koulu- ja nuorisotyö Riku Rinteen vuoden 2005 kannattajarekisteri. 

 

Selvästi suurin kannattaja-alue on postinumeroalue kolme eli Pirkanmaa. Tällä alueella 

kannattajia on 716, siis selvästi eniten. Tämä johtuu todennäköisesti Koulu- ja 

nuorisotyön toimiston ja aktiivisimman toiminnan sijainnista alueella kolme. 

Pääkaupunkiseutu nousee kannattajamäärässä toiseksi suurimmaksi, kolmantena on 

Pohjanmaa ja neljäntenä Keski-Suomi. Tämän jälkeen hajonta on suhteellisen tasaista. 
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22 kannattajaa on ulkomailta, pääosin Ruotsista. Todennäköisesti he edustavat 

ruotsinsuomalaisista seurakunnista olevia kannattajia.  

 
 
4.3 Kannattajasidosten ilmeneminen 
 
 
4.3.1 Vetovoima sitouttajana 
 
 
Vetovoimatekijät ovat suhteen perusta. Vetovoimatekijöiden synnyttyä mahdollistuu 

edellytys suhteelle, mutta useat tekijät voivat horjuttaa suhdetta vetovoiman syntymisen 

jälkeenkin ja viedä mielenkiintoa muualle. (Grönroos 2000, 38�39.)  

 

Vetovoimatekijät nousivat yllättävän vahvoiksi Koulu- ja nuorisotyön kannattajien 

haastatteluissa. Vetovoimaiset asiat olivat erittäin tärkeitä alkuinnostuksen 

syntymisessä, ja samat tekijät vaikuttivat myös jatkossa sitoutumisen syvenemiseen. 

Haastateltavista kaikki olivat sitä mieltä, että vetovoimatekijöitä Koulu- ja nuorisotyön 

toiminnassa löytyi, ja että samat tekijät, jotka aluksi olivat vetäneet mukaan 

kannattamaan, olivat edelleen syy olla toiminnassa mukana. 

   

Vetovoimaisia tekijöitä Koulu- ja nuorisotyössä olivat ennen kaikkea työntekijöiden 

persoona, innostuneisuus, dynaamisuus ja asenne. Erityisesti haastatteluissa nousi esiin 

työntekijöiden tärkeys vetovoiman synnyttäjänä. Usein vetovoimaa määritettäessä 

viitattiin henkilönimillä Koulu- ja nuorisotyön työntekijöihin, heidän panokseensa ja 

persoonaansa. Koulu- ja nuorisotyön kaltaisten organisaatioiden vähäinen määrä 

mainittiin lisäksi vetovoimatekijänä, jolloin työn ainutlaatuisuus korostuu. 

  

�Se dynaamisuus, mikä Rikussa on, miten hän haluaa viedä tärkeitä asioita 

eteenpäin, niin se veti mukanaan�� Opiskelija, -67 

 

�Hyvät tyypit ja hyvä homma ja tosiaankin se vaan nappaa, koska ei 

tommosta hommaa monikaan tee.� Kirkon työntekijä, -63 

 

Vetovoiman rakentumisessa korostuu tulevaisuusnäkökulma, jolloin keskitytään 

tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuudessa toivotaan syntyvän tuottoja, joita 

odotetaan tuloksena suhteen tiivistymisestä. (Halinen 1994, 276; Tuominen 1999, 277.) 
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Tulevaisuuteen kohdistuvista vetovoimatekijöistä mainittiin erityisesti Koulu- ja 

nuorisotyön tapa tuoda esiin asioita nuorten tavalla. Lisäksi uskottavuus nuorten 

asioissa, ajankohtaisten asioiden käsittely ja nuorisotyön ammattitaito korostuivat 

vetovoiman lisääjinä.   

  

�Kyllä se (sanoma) niitten kautta tulee siihen hetkeen, mitä nuoret tällä 

hetkellä elää�� Kirkon työntekijä, -63 

 

Vaikka vetovoimaa tarvitaan oletuksena suhteen syntymiseen, sen puuttuminen tai 

sivuuttaminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita estettä suhteen rakentumiselle. 

(Halinen 1994, 278.) Esimerkiksi yksi Koulu- ja nuorisotyön kannattajista ei osannut 

määritellä erityisiä vetovoimatekijöitä suhteen syntyvaiheessa, ja silti hän on mukana 

kannattajana aktiivisesti.  

 

Yhteistyökykyisyys muiden organisaatioiden kanssa, omien lasten innostuminen 

toiminnasta ja nuorten ohjaaminen hyvien valintojen tekemiseen vaikuttivat kannattajien 

mielestä vetovoimaisesti kannattajaksi ryhtymisessä. Vetovoimatekijöiden löytyminen 

ei automaattisesti johda syvempään suhteeseen. Erilaiset tilannetekijät, kuten riskit, 

epävarmuus ja paremmat vaihtoehdot saattavat heikentää suhdetta. (Halinen 1994, 277.) 

Tilannetekijöiden vaikutus näkyi haastatteluissa luottamusta ja kannattajatapahtumia 

käsiteltäessä. 

 

4.3.2 Luottamus sitouttajana 

 

Jokainen suhde perustuu luottamukseen. Luottamus ja tyytyväisyys liittyvät tiiviisti 

toisiinsa, ja luottamus toimii usein sitoutumisen edellyttäjänä. (Story, Hess 2005, 315�

316.) Jokainen haastateltavista määritteli luottamuksensa Koulu- ja nuorisotyöhön 

vahvaksi. Neljä kuudesta kertoi luottamuksen olleen aina vahva, yksi sanoi sen 

rakentuneen vuosien varrella vahvemmaksi ja yhden mielestä se on vaihdellut omien 

tunteiden mukaan.  

 

�Kyl se luottamus on pysyvä. Kyl nyt kun oon kattonu vuosien varrella, niin 

ehdottomasti herättää (luottamusta) se että, miten se on laajentunu ja mitä 

juttuja siinä priorisoidaan�� Opiskelija, -67 
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�Sataprosenttisen luottamuksen. No sadasta ei pääse ylöspäin, mutta oon 

vaan koko ajan luottanu.� Yrittäjä, -42 

 

Luottamusta herättivät erityisesti toiminnan julkisuus ja Koulu- ja nuorisotyön 

säännöllisesti ilmestyvä kannattajakirje, josta kannattajien mielestä pystyy helposti 

seuraamaan tapahtumia. Kannattajien luottamus on rakentunut myös sille pohjalle, 

millaista ja kuinka tiivistä kanssakäyminen organisaation kanssa on, ja millaisia työn 

tuloksia itse näkee.  

 

�No onhan se ainakin hirmu julkista, kun saa olla RR-lehden vastaanottaja, 

niin pystyy seuraamaan sitä� Se (luottamus) rakentuu sen pohjalle, 

minkälaista on kanssakäyminen ja minkälaisia työn hedelmiä saa nähdä, ja 

en mä niistä osaa muuta antaa kun hyvää arvosanaa.� Kirkon työntekijä, -63 

 

Henkilöihin kohdistuva luottamus korostui kannattajien haastatteluissa. Kannattajat 

pitivät tärkeänä henkilöön pohjautuvaa luottamusta, joka tarkoittaa taipumusta luottaa 

toisen osapuolen väitteisiin ja lupauksiin (Grönroos 2000, 38). Kannattajat luottavat 

myös siihen, että kohderyhmä, nuoret, luottaa Koulu- ja nuorisotyön työntekijöihin. 

Lähes jokaisen kannattajan vastauksissa tuli esille työn kristillisyys ja sen tärkeys 

luottamuksen synnyttäjänä. 

 

�Minusta Jumala on antanut Rikulle ja Arskalle ihan ylivertaiset lahjat 

lähestyä nuoria, että mä luotan siihen työhön, ja nuoret luottaa näihin 

poikiin�� Yrittäjä, -42 

 

Kaksi kannattajista kertoi luottamuksen olleen koetuksella, mutta sanoi sen kuitenkin 

palautuneen tai kasvaneen entistä suuremmaksi luottamuspulan jälkeen. Luottamus oli 

ollut kannattajien mukaan koetuksella joko omien liian suurten odotusten takia, joita 

kohdistettiin henkilökohtaisesti työntekijöiden toimintaan tai vapaaehtoistyön 

epävakaiden olosuhteiden takia. 
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4.3.3 Kannattajasitoutuminen 

 

Sitoutuminen voidaan määritellä pitkäaikaiseksi haluksi pitää yllä arvostettua suhdetta 

(Grönroos 2000, 38). Suhteen pitkäaikaisuus ja jatkuvuus korostuivat kannattajien 

haastatteluissa. Kun kysyttiin, mikä erityisesti saa heidät kannattamaan, syyt vaihtelivat 

lasten arvostamisesta henkilöiden sopivuuteen ja omaan huoleen nuorista. Yksi 

kannattajista piti tärkeänä sitä, että työn erityisalueet tulevat selkeästi esille ja että lapsia 

ja nuoria pidetään tasavertaisina ja tärkeinä suhteessa aikuisiin.  

 

�Ykkösasia on se, mitä lasten ja nuorten eteen tehdään. Et jos ajattelee 

sellasia konkreettisia näkyviä asioita. Sellanen vilpittömyys ja 

tinkimättömyys, jolla halutaan kasvattaa hyvää maaperää lasten ja nuorten 

elämässä. Tää työ on yks parhaita kanavia tällä hetkellä.� Opiskelija, -67 

 

Sitoutumisen määrää kasvattivat myös vastuuntunto nuorista ja heidän auttamisestaan. 

Lisäksi sitoutumisen määrää lisäsi luottamus siihen, että työn kristillisyys tapahtuu 

turvallisella ja raittiilla tavalla. Haastatteluissa tuli ilmi, että sitoutumiseen kytkeytyy 

erityisesti oma taloudellinen tilanne, koska jokaisella haastateltavalla taloudelliset 

voimavarat eivät riitä jatkuvaan tukemiseen. Tällöin kannattaminen muuttuu oman 

tilanteen mukaan. Yhdellä kannattajalla paikkakunnan vaihto kauemmas Koulu- ja 

nuorisotyön läheisyydestä on vaikuttanut sitoutumisen heikkenemiseen. 

 

�Tahto minulla olisi kannattaa enempi, mutta rahkeet ei riitä.�  

Kirkon työntekijä, -63 

 

�Se on ailahdellu aika paljon� Mulla on tällä hetkellä sellanen systeemi, 

että kerran vuodessa mä laitan jonkun summan. Ja sit, jos sattuu hyvin 

tuleen jostain rahaa, niin sitte siitä pystyy irrottaan. Nyt ei oo ollu, että ois 

pystyny� jossain vaiheessa oli niin, että kuukausittain laitto jonkun tietyn 

summan...�  Opiskelija, -67 

 

Vain yhdellä haastateltavista taloudellinen kannattaminen ei ollut muuttunut 

kannattajaksi liittymisen jälkeen ja sitoutuminen on jatkuvasti ollut vahvaa niin 

asenteellisesti, kuin taloudellisestikin.  
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�Kun mä tosiaan Rikun lähettäjäksi ryhdyin, niin kyllä se on ollu sitten ihan 

kohde� Kyllä mä joskus johonkin muuallekin annan, mutta kyllä se on 

sellanen säännöllinen.� Yrittäjä, -42 

 

Kannattajien oma sitoutuminen Koulu- ja nuorisotyöhön käsitettiin kahdella tavalla, 

toisaalta asennetasolla ja toiminnallisesti mukana olemalla, ja toisaalta taloudellisesti 

kannattamalla. Kaikki haastateltavat kertoivat olevansa mukana asenteellisesti yhtä 

innokkaana jatkuvasti, mutta yhtä lukuun ottamatta he sanoivat taloudellisen 

kannattamisensa vaihdelleen vuosien varrella. 

 

4.3.4 Muut kannattajasidokset sitouttajina 

 

Muita kannattajuudessa korostuvia sidoksia mitattiin haastatteluissa asteikolla 1�5, jossa 

1 kuvasi niiden heikkoa vaikutusta ja 5 niiden erinomaista tärkeyttä. Tärkeinä Koulu- ja 

nuorisotyön kannattajien kannattajasidoksina nousivat haastatteluissa esiin erityisesti 

sosiaaliset ja ideologiset sidokset vetovoiman, luottamuksen ja sitoutumisen lisäksi. 

Kuitenkin sosiaalisten sidosten, esimerkiksi yhdessä tekemisen, avoimuuden ja 

vuorovaikutuksen tärkeys vaihteli voimakkaasti.  

 

Haastattelujen perusteella satunnaisesti sitoutuneet kaipaavat enemmän yhdessä 

tekemistä, kun taas sitoutuneemmat kannattajat luottivat voimakkaammin toimintaan 

eivätkä tarvinneet yhdessä tekemistä kannattajasuhteen ylläpitämiseksi.   

 

�Niillä (sosiaalisilla siteillä) ei siis oo tällasta (merkitystä), et miks mä 

sitoudun, koska mä tiedän, miks mä sitoudun. Sillon se vuorovaikutus ei oo 

niin tärkee.� Pastori, -53 

 

Osalla haastateltavista sen sijaan yhdessä tekeminen ja vuorovaikutus olivat tärkeitä 

sitoutumisen mahdollistajia. Vielä sosiaalisia sidoksiakin tärkeämmäksi haastatteluissa 

nousivat ideologiset yhtäläisyydet kannattajan ja organisaation välillä. Jokainen 

kuudesta haastateltavasta arvioi ideologiset yhtäläisyydet, toisin sanoen samanlaiset 

ajatusmaailmat ja arvot, hyvin tärkeiksi kannattamisessaan. Jokainen haastateltava 

vastasi tähän kysymykseen numeroasteikolla joko 4 tai 5.  
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�No se on ihan tärkee, se on niinkun se pääpointti.� Yrittäjä, -42 

 

Rakenteelliset sidokset eivät korostuneet kannattajien haastatteluissa. Yksikään 

haastateltavista ei kertonut olevansa mukana pitkän ajan tottumuksesta, tavasta tai 

vaihtokustannusten takia.  

 

�En mä tottumuksesta sitä kyllä tee. En mä varmaan siinä ajatellu kauheen 

pitkälle, vaan panin nimen listaan ja ajattelin, et tää on hieno juttu!�  

Yrittäjä, -42 

 

Yleinen piirre haastatteluissa oli se, että haastateltavat eivät suoraan kritisoineet Koulu- 

ja nuorisotyön toimintaa, vaan perustelivat organisaation puolesta, miksi siltä ei 

pitäisikään odottaa korkeampaa palvelutasoa. Keskusteltaessa esimerkiksi 

vuorovaikutuksen tärkeydestä yksi haastateltavista mietti syitä organisaation puolesta, 

miksi työntekijöiden olisi vaikeaa pitää yllä vuorovaikutusta jokaisen kannattajan 

kanssa. 

 

 
4.4 Järjestösitoutumista lisäävien tekijöiden oleellisuus 
 

4.4.1 Käsitys kumppanin sitoutumisesta  

 
Käsitystä kumppanin sitoutumisesta kysyttiin vapaamuotoisen vastauksen lisäksi 

asteikolla yhdestä viiteen. Koulu- ja nuorisotyön kannattajat korostivat haastatteluissa 

työntekijöiden oman sitoutumisen merkittävyyttä.  

 

�Kyl siihen vitonen tulee varmaan. No se on sellainen auran kärki, joka 

vetää perässään. Että, kun näkee että toiset on tosissaan, niin siinä on 

sellaista imua.� Yrittäjä, -42 

 

�On mukava vetää sellaisia porukoita tänne käymään, jotka palaa sille 

asialle, ettei oo vaan työn puolesta tai rahan puolesta.�  

Kirkon työntekijä, -63 
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Jokainen haastateltavista kertoi työntekijöiden sitoutumisen ja antautumisen vaikuttavan 

omaan kannattamiseen, ja suurin osa haastateltavista kertoi sen olevan kaiken 

kannattamisen perusta. 

 

4.4.2 Muiden vaihtoehtojen olemassaolo ja odotukset 

 

Kaikki haastateltavat kannattivat myös muita nonprofit-organisaatioita, joko 

taloudellisesti tai muutoin toiminnassa mukana olemalla. Useimmat eivät olleet 

sitoutuneesti mukana kaikkien organisaatioiden toiminnassa vaan olivat ainoastaan 

jäsenenä kannatusrenkaissa ja saivat näin kotiinsa useiden kannatusorganisaatioiden 

kannatuskirjeitä.  

 

�Postia tulee kyllä vaikka kuin monesta, mutta en mä kaikkia kannata�� 

Opiskelija, -67  

 

�Yleensä mä aina vaihtelen (kannatuskohdetta).� Insinööri, -81 

 

Määrällisesti Koulu- ja nuorisotyön kannattajat ovat mukana kahdesta kymmeneen 

muun kannatusorganisaation kannatuslistalla. Vain yksi haastateltavista kannattaa 

kristillisten organisaatioiden lisäksi muita organisaatioita. Kaikki haastateltavat ovat siis 

sitoutuneet tukemaan erityisesti kristillistä työtä, niin Koulu- ja nuorisotyön kuin 

muidenkin nonprofit-organisaatioiden kautta. Kysyttäessä ovatko kaikki kannattamasi 

järjestöt kristillisiä, tyypillisin vastaus oli myönteinen.  

 

�Joo, ne on kaikki. Ei multa sit liikene, vaikka niin hyviä tahoja onkin.�  

Opiskelija, -67   

 

Muita Koulu- ja nuorisotyön kannattajien kannatuskohteita ovat muun muassa jokaisen 

oma seurakunta, Radio Dei, TV7, One Way, Evankeliumi kaikkiin maihin, Out of 

Africa, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY), Lähetysseura, SPR ja 

Mannerheimin lastensuojeluliitto. Lisäksi Kansan Raamattuseura mainittiin kahdesti 

samoin kuin Patmos lähetyssäätiö. Kannatuskohteiksi mainittiin myös 

kummilapsitoiminta ja seurakunnan nimikkolähettien tukeminen erilaisissa 

lähetyskohteissa.  
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Pitkän aikavälin odotuksia osattiin haastatteluissa määritellä runsaasti. Ne liittyivät työn 

tulosten näkemiseen, yksittäisten nuorten auttamiseen ja nuorten vaikuttamiseen omaan 

ikäluokkaansa ja vanhempiin sukupolviin.  

 

�En välttämättä mitään massiivisia spektaakkeleita.. mutta ihan käytännön 

tasolla ois yksittäisille nuorille tukea ja apua ja löytäis omaa paikkaansa 

tässä elämässä.� Rajavartiomies, -79 

 

Odotuksista yhdellä haastateltavista korostui tuen antaminen pienen paikkakunnan 

nuorisotyön pulmakohtiin ja Koulu- ja nuorisotyön vierailujen jälkeinen seuranta, missä 

käsiteltäisiin tarkemmin toimintamahdollisuuksia vierailuista innostuneiden henkilöiden 

kanssa. Yksi haastateltava odotti näkevänsä nuorten vastuullisuuden kasvamista, niin 

Koulu- ja nuorisotyön toiminnassa kuin laajemmin kristillisessä työssä. Koulujen 

toivottiin pysyvän avoimina Koulu- ja nuorisotyön toiminnalle, ja uusia kouluja ja 

alueita toivottiin kouluvierailukohteiksi.  

 
 
4.4.3 Panostus ja tyytyväisyys 

 

Haastateltavien oman panostuksen määrä vaihteli Koulu- ja nuorisotyön kannattajien 

vastauksissa kahdesta viiteen. Vastauksissa oli yleistä, että kannattajilla olisi ollut halua 

kannattaa runsaasti, mutta käytännön toteutus oli heikompaa kuin kannattamisen 

toivetaso. 

 

�Periaatteessa voi olla paljonkin, mutta käytännössä se on ihan kakkosta tai 

ykköstä.� Kirkon työntekijä, -63 

 

Kaksi haastateltavista kertoi kannattavansa Koulu- ja nuorisotyötä sitoutuneimmalla 

mahdollisella tavalla, toinen kuukausittain taloudellisesti antamalla kymmenesosan 

tuloistaan ja toinen yhteistyötasolla.  Muiden oli hieman vaikea perustella sitä, miksi 

panostus ei ollut suurempaa. Yksi kannattajista ei tavoitellutkaan korkeampaa 

sitoutumistasoa ja toiset olisivat olleet valmiit panostamaan enemmän, mutta esteinä 

olivat etäisyys ja muistamattomuus.  
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�Se on viiteen, että kyl mä kerran kuukaudessa kannatan.� Yrittäjä, -42 

 

Tyytyväisyys Koulu- ja nuorisotyön toimintaan oli jokaisella kannattajalla hyvää tai 

kiitettävää. Yksi kannattaja vastasi tyytyväisyyteen 3, yksi 4 ja loput viisi.  

 

�Se hedelmä vaan on niin hyvää. Se, mitä mä nyt luen niistä kirjeistä, ja 

mikä on aistittavissa kohtaamisissa, ja mitä on joskus päässy johonkin 

tilaisuuksiin�� Opiskelija, -67 

 

Kannattajat luottavat Koulu- ja nuorisotyön toimintaan, valintoihin ja sen 

toimintamuotoihin. Tyytyväisyyttä perusteltiin esimerkiksi työn hyvällä tuloksella ja 

myönteisellä julkisuudella. 

 

4.4.4 Toimiva kuuntelujärjestelmä 

 

Koulu- ja nuorisotyön kannattajien haastatteluissa kävi ilmi, että kannattajat arvostivat 

kuuntelua ja vuorovaikutusta erittäin vaihtelevalla tavalla. Toisille jatkuva tarve 

kuunteluun ja henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen oli suuri, mutta toiset 

haastateltavista pitivät luottamusta työntekijöihin niin vahvana, ettei jatkuvaan 

kuunteluun ollut tarvetta. 

 

Henkilökohtaisen vuorovaikutuksen ja kuuntelun tarve korostui haastatteluissa 

sitoutumisen mukaan. Aktiiviset kumppanit, jotka järjestävät kouluvierailuita ja 

tapahtumia, tarvitsevat enemmän kannustusta, kuuntelua ja rohkaisua suhteen 

ylläpitämiseen kuin taloudellisesti kannattavat. Haastatteluissa ilmeni, että kannattajan 

toimiessa yhteistyökumppanina esimerkiksi kouluvierailujen järjestämisessä, hän kaipaa 

enemmän huomiota ja kuuntelua pystyäkseen toteuttamaan kumppanina vaadittuja 

tehtäviä.  

 

Kuuntelua pidettiin toimivana silloin, kun syytä yhteydenottoon ei ollut. Kolme 

haastateltavista oli sitä mieltä, että jatkuvaa kuuntelua ja vuorovaikutusta ei tarvita 

suhteen ylläpitämiseksi. Kaksi haastateltavista vastasi suoraan, että kuunteluun ei heidän 

kohdallaan ole ollut tarvetta. Kannattajaksi liityttäessä toinen kannattajista kerran 

varmisti kannatukseen liittyviä asioita Patmoksen talousjohtajalta konsultointimielessä, 



61   

eikä sen jälkeen ole nähnyt tarvetta yhteydenpitoon. Toinen haastateltavista kertoi, ettei 

hän ole yrittänyt saada ääntänsä kuuluviin, koska siihen ei ole ollut tarvetta, mutta 

palautekyselyn muodossa hän mielellään vastaisi kysymyksiin. 

 

Yhteydenottaminen kannatusorganisaatioon oli yhden haastateltavan mielestä kaukainen 

ajatus. Tämä kertoo halusta seurata vain taustalta, mitä organisaatiossa tapahtuu ilman 

huomion herättämistä. Oman mielipiteen esittämisellä ei nähty olevan suurta tarvetta, 

vaan luotettiin siihen, että kannatusorganisaatiossa on mietitty oleellisia asioita ja 

päädytty parhaisiin ratkaisuihin.  

 

Yhteistyösuhteessa oleva kannattaja puolestaan näki kuuntelemisen ja vuorovaikutuksen 

olleen tehokasta silloin, kun siihen on ollut tarvetta. Suhde perustuu tässäkin 

tapauksessa luottamukseen, jolloin yhteydenpito ja kuuntelu ovat tarpeen ainoastaan 

asiakeskeisesti.  

 

�Kyllä, ja oon saanukin (ääneni kuuluville) sillon, kun on ollu aihetta, mut ei 

juuri oo� Enempi jotain yhteistyöjuttuja ku on tehty, niin sillon on ollu 

tarvetta sanoa jotakin. Joskus on palavereja pidetty ja puhelinsoitoilla� 

Mutta ne mielipiteet ei edellytä, että tehdään niinkun mä sanon, vaan se on 

just tätä vuorovaikutusta.� Pastori, -53 

 

Kannattajasuhteen syvyyttä korosti haastatteluissa se, että vuorovaikutusta ja kuuntelua 

ei nähty kumppanin vastuuna toteuttaa toisen toiveet automaattisesti, vaan kykynä tehdä 

parhaat ratkaisut toisen osapuolen mielipiteistä huolimatta.  

 

4.4.5 Tehokas kannatusrengastoiminta 

 

Koulu- ja nuorisotyön kannattajaksi liittymiskanava on organisaation alkuvuosina ollut 

iltatilaisuuksissa kerätyt nimilistat. Koulu- ja nuorisotyön kannatusrengas on syntynyt 

vähitellen kasvattamalla kannattajarekisteriä. Toiminnan alkuvuosina taustajärjestö 

Patmos lähetyssäätiö lähetti vetoomuksen omille kannattajillensa ja kertoi säätiön 

uudesta työmuodosta. Myöhemmin myös uutiskirjeet ovat tulleet liittymiskanavaksi ja 

nykyään kotisivujen kautta voi liittyä kannattajaksi. (Koulu- ja nuorisotyö www.) 
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Kannatusrenkaan toimintaan yhdistettiin välittömästi Koulu- ja nuorisotyön 

kannatuskirje, joka ilmestyy noin joka toinen kuukausi. Kannatuskirjeiden arvo korostui 

tiedon välittäjänä, yhteyden pitäjänä ja muistuttajana.  

 

�Toiminta on tuttu. Noissa kirjeissäkin on semmonen hyvä kyky kohdata 

ihmistä, niissä välittyy sellanen henkilökohtaisen kohtaamisen sävy, vaikka 

ne on tietty suunnattu sadoille ihmisille tai kannattajajoukolle.�  

Opiskelija, -67  

 

Kannatusrenkaan toiminnassa nähtiin hyvänä se, että taustasäätiö Patmos hoitaa 

taloudelliset kannatusrenkaan järjestelyt, ja Koulu- ja nuorisotyön työntekijät voivat 

keskittyä varsinaisiin tehtäviinsä.  

 

Kannatuskirjeiden tasoa pidettiin erittäin hyvänä ja niiden ilmestymistiheyttä sopivana.  

niin Kannattajat uskoivat lisätietoja olevan tarjolla Koulu- ja nuorisotyön 

internetsivuilla, jos lisätiedon tarvetta ilmenee. 

 

�Mun mielestä se RR-raportti, kun se tulee, niin se on tasoltaan sen verran 

hyvä, et se painuu hyvin mieleen, että en mä ainakaan oo kaivannu muuta� 

Pitää hyvin yhteyksiä ja kertoo, missä mennään, et se on oleellista� Ja jos 

haluu lisää tietoo, niin nettisivuilta aina löytää lisää.� Pastori, -53  

 

Haastatteluissa ilmeni, että kannatusrengastoiminnan periaate oli yhtä haastateltavaa 

lukuun ottamatta kaikille hyvin tuttu. Kannatusrenkaan toiminnassa ei nähty ongelmia 

tai parannettavaa, ja sen toiminta koettiin luotettavaksi, avoimeksi ja selkeäksi. 

 

 

4.5 Muut kannattajasitoutumiseen liittyvät tekijät 
 

4.5.1 Merkittävät kannattajatapahtumat 

 

Myönteisiä kannattajatapahtumia ilmeni haastatteluissa runsaasti, mutta kannattajien oli 

vaikea nostaa esiin erityisiä kokemuksia ja tapahtumia. Ylipäätään he olivat tyytyväisiä 
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Koulu- ja nuorisotyön toimintaan, työmuotoihin ja niihin kertoihin, jolloin ovat Koulu- 

ja nuorisotyön kanssa olleet tekemisissä.  

 

�No, mutta niitä on koko ajan matkan varrella. Kyllä ne kaikki tilaisuudet, 

missä mä oon ollu paikan päällä katsomassa ja kuulemassa. En osaa mitään 

erityistä helmeä nostaa.� Opiskelija, -67 

 

Myönteisinä kannattajatapahtumina mainittiin erikseen kannatuskirjeet, leirit, radiotyö, 

kouluvierailut ja kirjatuotanto. 

 

Kaksi haastateltavista ei osannut kertoa kielteisiä kannattajatapahtumia, ja kaksi heistä 

arvosteli entistä Koulu- ja nuorisotyön yhteistyökumppania. Kahden haastateltavan 

kielteiset kokemukset liittyivät suoranaisesti Koulu- ja nuorisotyön toimintaan. Toisessa 

välitettiin ystävältä tullutta kritiikkiä kouluvierailusta, ja toisessa toivottiin jatkuvampaa 

kontaktia kouluvierailujen jälkeiseen yhteydenpitoon.  

 

Kysyttäessä myönteisten ja kielteisten kannattajatapahtumien vaikutusta kannattamiseen 

yleinen vastaus oli, että myönteiset kokemukset tiivistävät suhdetta ja kielteiset 

tapahtumat johtavat totuuden arvioimiseen ja miettimiseen. Erityisesti suhteen 

alkuvaiheessa myönteiset tapahtumat herättivät kiinnostuksen Koulu- ja nuorisotyötä 

kohtaan ja kannustivat liittymään kannattajaksi. 

 

Kahdella kannattajalla kannattajatapahtumat eivät suoranaisesti vaikuttaneet 

sitoutumiseen. Tämä vastaa Sirdeshmukh & Singh & Sabolin (2002, 15�16) havaintoa 

siitä, että asiakkaan luottamus usein pysyy, vaikka kielteisiä kokemuksia olisikin ja 

toisaalta myönteiset tapahtumat eivät välttämättä aina rakenna luottamusta. 

 

�Kyllähän ne pistää epäilemään, mutta kyllä mä niistä yli pääsen.�  

Rajavartiomies, -79 

 

Vaikka kielteiset kannattajatapahtumat kerrottiin avoimesti, niistä välittyi ymmärtävä 

sävy (voimavarapula, jo korjaantuneet tapahtumat, omat väärinymmärrykset ja 

luottamuksen säilyminen kielteisten tapahtumienkin jälkeen). 
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4.5.2 Kannattajatyyppien ilmeneminen 

 
Tämän tutkimuksen kannattajaluokat olivat koottu asiakastyyppiluokitusten mukaan: 

aktiivinen kannattaja, satunnainen kannattaja, taustavaikuttaja ja harhailija. Koulu- ja 

nuorisotyön kannattajista kaksi luokitteli itsensä aktiiviseksi kannattajaksi, kaksi 

satunnaiseksi kannattajaksi ja yksi taustalla vaikuttavaksi kannattajaksi. Yksi ei osannut 

valita satunnaisen ja taustakannattajan väliltä, vaan kertoi sitoutuneisuutensa 

vaihtelevan tilanteesta riippuen.   

 

�No, se olis sitä (aktiivinen), muttei ehkä käytännön toiminnassa kauheesti, 

mutta asenteena kyllä. Mutta jos katotaan, että millä tavalla osallistun 

käytännössä, niin sit se on varmaan se kolmonen (taustaseuraaja). Se on 

vähän tilanteen mukaan�� Pastori, -53 

 

Kaikki kannattajat uskoivat, että jokaista viittä kannattajatyyppiä löytyy. Perusteluina 

esitettiin ihmisten erilaisuutta, erilaisia motiiveja ja taustatekijöitä.    

 

�Varmasti löytyy kaikkia. On varmasti sellanen ydinjoukko, joka on mukana 

ja säännöllisesti tukee, ja se on heidän ykkösprioriteettinsa tukemisessa, ja 

sitten on näitä satunnaisesti mukana olevia, missä on monia kohteita, missä 

tää on yhtenä. Sit on näitä, joille tulee vaan se kuukausikirje, mut ne ei sitten 

oo muuten mukana. Jossain tapahtumassa on täyttäny sen lapun ja se on 

jääny siihen.� Insinööri, -81 

 

Kannattajatyyppejä kysyttäessä osan kannattajista oli hankala määritellä itseään 

aktiivisuuden perusteella, koska aktiivisuus vaihteli ajan ja voimavarojen mukaan. 

 

 
4.6 Johtopäätökset ja kannattajasuhdemallin arviointi 
 

4.6.1 Kannattajatutkimuksen johtopäätökset 

 

Tämän tutkimuksen johtopäätökset on tiivistetty Kuvion 5 kannattajasuhdemalliin ja 

Taulukon 8 operationalisointitaulukkoon. Ne sisältävät myös tutkimuksen alaongelmien 

ratkaisut tiivistetysti.  
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Kannattajarekisteritutkimuksen perusteella Koulu- ja nuorisotyön kannattajaksi 

10.11.2005 mennessä liittyneet 3 313 kannattajaa ovat liittyneet mukaan suureksi osaksi 

vuoden 1998 jälkeen. Vuosien 1998 ja 2005 välillä on kannattajaksi liittymisessä 

tapahtunut merkittävää vaihtelua, joka todennäköisesti johtuu vierailukerroista eri 

paikkakunnilla, työn julkisuudesta ja kampanjoista noina vuosina. Pirkanmaa nousi 

odotetusti suurimmaksi Koulu- ja nuorisotyön kannattaja-alueeksi toiminnan 

keskittyessä erityisesti Pirkanmaalle. Toiseksi suurin kannattaja-alue on 

pääkaupunkiseutu, kolmanneksi surin Pohjanmaa ja neljänneksi suurin on Keski-Suomi.  

 

Kannattajarekisterin analysoinnin perusteella Koulu- ja nuorisotyön toiminta on 

kasvanut kannattajamäärän lisääntyessä erityisesti vuoden 1998 jälkeen. Ongelmana on 

kuitenkin, että rekisteristä ei selviä passiivisten ja luopuneiden kannattajien määrää. 

Koska enemmistö kannattajista asuu Pirkanmaalla, on tärkeää keskittyä hoitamaan 

kannattajasuhteita ja kehittämään toimintaa erityisesti lähialueella. Jos toiminta ja 

kannattajien aktivointi saadaan ensin siellä toimimaan tehokkaasti, mallia voidaan 

monistaa myös muille alueille.  

 

Asiakassidoksia voidaan hyödyntää nonprofit-alalla hyvin. Suhteen sidoksista erityisesti 

Halisen vetovoima, luottamus ja sitoutuminen korostuivat nonprofit-organisaation 

toiminnassa ja niiden avulla voidaan sitouttaa kannattaja tiiviimmin organisaatioon. 

Muista asiakassidoksista nonprofit-alalla korostuivat sosiaaliset ja ideologiset sidokset.  

 

Tutkimuksessa käy ilmi, että Koulu- ja nuorisotyön vetovoimaisia tekijöitä ovat 

erityisesti työntekijöiden persoona ja heidän ammattitaitonsa. Työntekijät koetaan 

innostaviksi oman alansa ammattilaisiksi, joten heitä tuetaan mielellään ja heidän 

toimintaansa seurataan tiiviisti. Luottamus Koulu- ja nuorisotyön toimintaan on 

tutkimuksen perusteella suhteellisen pysyvää ja varmaa, vaikka siihen satunnaisesti 

liittyvät ympäröivät olosuhteet ja tiedon kulku. Luottamus perustuu suureksi osin 

avoimuuteen Koulu- ja nuorisotyön ja kannattajien välillä ja kohdistuu etenkin Koulu- 

ja nuorisotyön työntekijöihin, heidän valintoihinsa, toimintaansa ja julkiseen 

raportointiin. Kannattajat ovat luottaneet organisaatioon jo kannattajaksi liittyessään. 

 

Vuokon kannattajasitoutumista lisäävistä tekijöistä tutkimuksen mukaan vahvimpia ovat 
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työntekijöiden oma, vahva sitoutuminen työhönsä, heidän innostuneisuutensa ja 

antaumuksensa. Jos työntekijöiden nähdään sitoutuvan organisaatioon, se parantaa myös 

kannattajien sitoutumista. Muiden vaihtoehtojen olemassaolo vaikutti myös 

merkittävästi kannattamiseen. Jos hyviä vaihtoehtoisia kannatuskohteita on runsaasti, 

kannattajan on jatkuvasti punnittava taloudellisen kannatuksensa kohdetta.   

 

Sitoutumisen vahvistumiseen liittyy myös avoimuuteen pohjautuva tyytyväisyys Koulu- 

ja nuorisotyön toimintaan ja julkinen ja luotettava kannatusrengas, jonka 

toimintaperiaatteet tunnettiin kannattajapiirissä hyvin. Odotuksia Koulu- ja 

nuorisotyölle kannattajat asettivat erityisesti pitkällä aikavälillä ja näin ollen he 

sitoutuvat odottamaan niiden toteutumista ja tukemaan työntekijöitä näiden päämäärien 

saavuttamiseksi.  

 

Tutkimustulosten mukaan yllättävää oli se, että kannattajien sitoutumiseen vaikutti niin 

vähän organisaation ja kannattajan välinen kuuntelu ja kannattajien oman panostuksen 

määrä. Vaikka oma panostus erityisesti taloudellisesti vaihteli paljonkin, ei se silti 

tarkoittanut kannattamisen heikkenemistä ideologisesti. Kuuntelun ja vuorovaikutuksen 

merkitys ei korostunut tutkimuksessa, mihin syynä oli se, että kannattajat luottavat 

Koulu- ja nuorisotyön toimintaan eivätkä tarvitse jatkuvaa vuorovaikutusta 

luottamuksen säilymiseksi.  

 

Myönteisiä kannattajatapahtumia löytyi tutkimuksessa runsaasti ja kielteisiä muutamia. 

Myönteisiä kannattajatapahtumia luotaessa jokainen organisaation ja kannattajan 

kohtaaminen kytkeytyy suhteeseen. Erilaisia kannattajatyyppejä löytyi tutkimuksessa, ja 

kannattajatyypeistä korostuivat aktiivisten ja satunnaisten kannattajien määrä. Kuitenkin 

ongelmana ovat kannattajien vaihtelevat näkemykset sitoutuneesta kannattajasta. Toiset 

korostivat toiminnassa mukana olemista ja toisilla tärkeäksi nousi taloudellinen 

kannattaminen.  

 

Kuviossa 5 on esitetty tutkimuksen johtopäätökset. Ne on tiivistetty 

kannattajasuhdemalliin, mikä kuvaa kannattajuuden kehittymistä suhteen sidosten 

avulla. Kuviosta ilmenee kannattajasuhteen kehittyminen Halisen (1994, 322) 

mukaisesti alkaen vetovoiman ja luottamuksen syntymisellä, jonka jälkeen malliin 

lisätään Vuokon (2004, 247) järjestökannattamiseen liittyvät tekijät.  
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Kuvio 5 Koulu- ja nuorisotyö Riku Rinteen ja kannattajien välisen 
kannattajasuhteen elementit kannattajasuhdemallissa 
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VETOVOIMA 
• Työntekijöiden persoona 
• Uskottavuus ja ammattitaito 

LUOTTAMUS 
• Kohtuullisen pysyvä ja varma 
• Henkilöihin ja avoimuuteen perustuva 

Kannattajasuhde 
• Avoin ja epäitsekäs 
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Kannattajasuhde on tutkimuksen mukaan avoin. Avoimuus tarkoittaa toiminnan 

julkisuutta kannattajakirjeiden, sanomalehtihaastattelujen ja Koulu- ja nuorisotyön 

omien radio- ja tv-lähetysten muodossa. Kannattajasuhdetta kuvaa myös epäitsekkyys, 

koska kannattajaksi ryhdytään pääosin siksi, että kohde nähdään kiinnostavana ja 

luotettavana, eikä siksi, että suhteesta ja kannattamisesta itse hyödyttäisiin.  

 

Tutkimuksen mukaan kannattajien panostuksesta on kova kilpailu. Koulu- ja 

nuorisotyön kannattajien taloudellisesta ja toiminnallisesta kannattamisesta kilpailevat 

useat lähes poikkeuksetta kristilliset kannatusorganisaatiot, joista useimmat toimivat 

myös kannatusrengasperiaatteella. Jokainen tutkimuksessa olleista kannattajista kannatti 

myös muita organisaatioita, joiden määrä vaihteli kahdesta kymmeneen. Koulu- ja 

nuorisotyö pysyy mukana kannattajien sitoutumisen kilpailussa laadukkaiden 

kannattajakirjeiden, julkisen toiminnan ja työntekijöiden tunnettuuden ja uskottavuuden 

johdosta.  Kilpailuun Koulu- ja nuorisotyön taloudellisesta kannatuksesta liittyy myös 

se, että osa kannattajista on Koulu- ja nuorisotyön taustaorganisaation eli Patmos 

lähetyssäätiön kannattajana ja joutuu tekemään valinnan kannatuskohteestaan myös 

saman organisaation eri kohteiden välillä.  

 

Taulukkoon 8 on koottu tutkimuksen keskeiset tulokset. Taulukossa on vasemmalla 

tutkimuksen alaongelma, keskellä teoriaosuuden vastaava kappale ja oikealla jokaista 

teoriaosuutta vastaavat keskeiset tutkimustulokset. Kannattajasitoutuminen Koulu- ja 

nuorisotyössä on taloudellisesti vaihtelevaa, mutta toiminnallisesti ja ideologisesti se on 

vahvaa. Kannattajat mieltävät oman sitoutumisensa erittäin vahvaksi etenkin 

aatteellisesti, vaikka taloudellinen kannatus on joskus vähäistä. Toisinaan kannattajan 

taloudellinen kannattaminen unohtuu, ja joskus panostuksen kohteena on jokin toinen 

organisaatio, jonka hän sillä hetkellä kokee eniten tarvitsevan apua kannatukseen. 

Kilpailu taloudellisesta kannatuksesta järjestöjen välillä on kovaa, ja sitoutuneidenkin 

kannattajien taloudellinen panostus vaihtelee.  
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Taulukko 8 Operationalisointitaulukko ja keskeiset tulokset 

 
Alaongelma Teoriaosuuden 

luku 
Keskeiset tulokset 

 
2.1.2 

Vetovoima 
 

Vetovoima on kannattajasidoksena välttämätön 
ja sitä esiintyy runsaasti. Samat tekijät 

vaikuttavat vetovoimaisesti suhteen jatkuessa. 
2.1.3 

Luottamus 
Luottamukseen on panostettava jatkuvasti. Se 
on olemassa usein jo kannattajaksi liityttäessä. 

2.1.4 
Sitoutuminen 

 

Sitoutuminen on vaihtelevaa ja organisaation 
tulee keskittyä erityisesti taloudellisen 

kannatuksensa parantamiseen. 

1. 
Millaisia 

asiakassidoksia 

voidaan löytää 

nonprofit-

organisaation ja 

sen kannattajien 

välillä? 

 

2.1.5 
Muut asiakas-

sidokset 

Kannattajuuden muista sidoksista korostuvat 
erityisesti sosiaaliset ja ideologiset sidokset eli 

vuorovaikutuksen ja yhteisten arvojen merkitys. 

2.2.1 
Kumppanin 
sitoutuminen 

Kumppanin sitoutuminen on lähtökohtana 
kannattamiselle. Työntekijöiden sitoutumisella 

on myönteinen vaikutus kannattamiseen. 
2.2.2 

Odotukset ja 
muut 

vaihtoehdot 

Odotukset rakentuvat pitkälle tähtäimelle. 
Vaihtoehtoisia kannatuskohteita on runsaasti ja 
tyypillisesti kannatetaan montaa eri kohdetta. 

Vaihtoehtojen määrällä on suuri vaikutus 
sitoutumiseen. 

2.2.3 
Panostus ja 

tyytyväisyys 

Kannattajien panostuksen määrä vaihtelee, 
mutta oma sitoutuminen toimintaan ei ole siitä 

riippuvaista. Kannattajasuhteeseen ollaan 
tyytyväisiä. 

2.2.4 
Kuuntelu-
järjestelmä 

Kuuntelujärjestelmällä ja vuorovaikutuksella ei 
ole kriittistä merkitystä aktiivikannattajille. 

Niiden merkitys on olennaisempaa satunnaisille 
kannattajille. 

 
2. 

Miten ottaa 

huomioon 

kannattaja-

sitoutumista 

lisäävät tekijät 

nonprofit-

organisaation 

toiminnassa? 

 

2.2.5 
Rahoitus 

Toiminnan julkisuus ja luotettavuus ovat 
kannatusrenkaan toiminnassa tärkeitä. 
Kannatusrenkaan toiminta on tuttua ja 

kannatuskirjeet ovat laadukkaita. 
2.3.1 

Asiakas-
tapahtumat 

Myönteisiä kannattajatapahtumia on runsaasti. 
Niitä ei kuitenkaan osattu eritellä. Kielteisiä 
tapahtumia on muutamia, joilla ei ole suurta 

vaikutusta sitoutumiseen. 

3. 
Kannattaja-
tapahtumien 
merkitys ja 
kannattaja-
tyyppien 

ilmeneminen? 

2.3.2 
Asiakastyypit 

Kaikkia kannattajatyyppejä löytyy ja 
kannattajaluokitus on toimiva. Suurin osa 
kannattajista on aktiivisia tai satunnaisia 

kannattajia. Harhailijoiden määrä on epäselvä. 
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Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että Koulu- ja nuorisotyö Riku Rinteen 

kannattajat ovat sitoutuneita toimintaan erityisesti ideologisesti. Sitoutuminen ilmenee 

kuitenkin taloudellisesti vaihtelevasti, vaikka halua sekä taloudelliseen että 

toiminnalliseen tukemiseen olisikin.  

 

4.6.2 Toimenpide-ehdotuksia Koulu- ja nuorisotyö Riku Rinteelle 

 

Haastattelututkimukseen osallistuneilta pyydettiin haastattelujen lopuksi toimenpide-

ehdotuksia Koulu- ja nuorisotyölle. Haastateltavien ehdotuksia täydennettiin lisäämällä 

niihin muita tutkimuksessa esiin nousseita toimenpide-ehdotuksia. Jokaisella 

tutkimukseen osallistuneella Koulu- ja nuorisotyön kannattajalla oli kehittämisideoita 

Koulu- ja nuorisotyön toiminnalle: aktiivisuuden lisäämistä, toiminnan laajentamista tai 

sen syventämistä. Paikallistoiminnan aloittaminen eri puolella Suomea, uusien 

työntekijöiden palkkaaminen ja nuorten aktiivisuden lisääminen esiintyivät kahden 

kannattajan mielipiteissä. 

 

�Nyt kun alkaa uus sukupolvi tulla aikuisikään, niin niillä todennäköisesti 

alkaa olla kapasiteettia tehdä paikallistoimintaa eri puolella Suomea 

riippumatta et, onko Riku ja Arska ja muut siellä paikanpäällä kovin usein.� 

Pastori, -53 

 

Kannatuskirjeeseen kaivataan lisää henkilökuvia ihmisistä ja heidän elämästään. 

Kannatuskirjeen todettiin olevan sopivan pituinen, mutta eläviä esimerkkejä työn 

tuloksista toivottiin lisää. Kannattajat toivoivat myös kouluvierailuja uusilla 

paikkakunnilla ja toiminnan ja verkoston laajenemista tämän avulla.  

 

�Mahdollisimman paljon uusiin kouluihin vaan� Että tulis uusia kontakteja 

ja yhteydenottoja ja homma leviäis ja tulis lisää työntekijöitä, ettei samat 

tyypit liikaa kuormittuis. Sitä mä toivon� Ja että muutkin nuorisotyön 

järjestäjät virkois ja että vois tehä yhteistyötä�� Rajavartiomies, -79 

 

Yhtenä toivomuksena esitettiin suurten tapahtumien järjestämistä, missä erityisesti 

nuoret tulisivat esille. Toivottiin myös kouluvierailujen jälkeistä jälkiseurantaa ja 

eteenpäin saattamista, tiedon jakamista paikallisille yhteistyötahoille ja nuorten 
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opettamista tukemaan syrjäytyneitä ja yksinäisiä ihmisiä. 

Kannattajarekisteritutkimuksen perusteella paikallistoimintaa voisi järjestää Pirkanmaan 

jälkeen suurimmilla kannatusalueilla eli pääkaupunkiseudulla ja Pohjanmaalla. Lisäksi 

Pohjois-Suomessa olisi tarvetta paikallistoiminnalle pitkien välimatkojen takia.   

 

Toimivan kannatusrenkaan rakentamiseksi kannattajien analysointi, vuorovaikutuksen 

ylläpitäminen, palautteen antaminen ja avoin keskustelu ovat tärkeitä sitouttajia 

kannatusrenkaan sisällä. Kannattajien keräämisen tulee olla määrätietoista, organisoitua 

ja hajautettua niin, että kannatusrenkaaseen liittymisväyliä on useita erilaisia 

kannattajatyyppejä ajatellen, esimerkiksi nuorille tekstiviesti-, internet- ja muut 

sähköiset palvelut ja vanhemmille perinteiset jäsenkaavakkeet ja puhelinsoitot. Uusia 

kanavia voisi olla oman radio-ohjelman ja tv�mainosten kautta mukaan kutsuminen, 

koulutusmessuilla mukanaolo ja erilaiset opettajille tai kouluille suunnatut esitteet. Tällä 

hetkellä vuorovaikutusta on vain tiettyjen ystäväkannattajien ja yhteistyökumppanien 

kanssa, mutta kaukaisempien kannattajien kanssa satunnaisesti. Työtä tulisikin kehittää 

ja ideoida kannattajien kanssa yhdessä. 

 

Liittyminen tulee tehdä helpoksi ja nopeaksi kuitenkin niin, että liityttäessä kerrotaan 

kannatusrenkaan toimintaperiaate ja perustietoa organisaatioista sekä katsotaan, mitä 

jokainen kannattaja voisi tehdä toiminnallisesti ja taloudellisesti niin, että jokaisen 

voimavarat saataisiin käyttöön. Kannattajia tulisi haastaa alusta asti mieluummin 

säännöllisten, pienempienkin lahjoitusten antamiseen kuin satunnaisiin 

kertalahjoituksiin. Kun liittymisvaiheessa jokainen kannattaja analysoidaan ja 

haastatellaan, vältytään tilanteelta, jossa huomataan mukana olevan sekalainen ja 

tuntematon kannattajajoukko, jossa viestintä ja vuoropuhelu eivät toimi.   

 

4.6.3 Kannattajasuhdemallin arviointi ja jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

Tutkimustulosten mukaan teoreettista viitekehystä asiakassisidosten � vetovoiman, 

luottamuksen ja sitoutumisen � merkittävyydestä ja toimivuudesta voidaan soveltaa 

hyvin nonprofit-organisaation toimintaan, vaikka suhteiden luonteessa on eroja 

nonprofit-organisaation ja yritysten asiakassuhteiden välillä. Nämä erot ovat 

huomattavia erityisesti oman hyödyn ja voiton tavoittelussa.  
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Asiakassidokset eivät kuitenkaan itsessään korosta suhteen nonprofit-luonnetta, joten 

Vuokon kannattajasuhteeseen liittyvät tekijät täydentävät sitoutumisen rakentumista 

oleellisesti. Kuitenkin Vuokon (2004, 247) kannattajasuhteeseen liittyvien tekijöiden 

oleellisuus vaihtelee tämän tutkimuksen tulosten perusteella merkittävästi. Erityisen 

vahvoja tekijöitä olivat työntekijöiden oma sitoutuminen työhönsä ja toiminnan 

luotettavuus ja julkisuus. Organisaatiokuuntelu ja oman panostuksen määrä vaikuttivat 

kannattajien sitoutumiseen lähes olemattomasti. Kannattajasuhdemalli on uusi tapa 

tutkia kannatussuhteita ja sen muodostamisessa voitiin huomata asiakassitoutumisen 

teorioiden soveltuminen kannatusorganisaation sitoutumisen tutkimiseen. 

 

Jatkotutkimuksia olisi mielenkiintoista tehdä laajentamalla tutkimusta koskemaan 

suurempaa osaa Koulu- ja nuorisotyön kannattajista. Tutkimuksessa voitaisiin käyttää 

apuna kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta, jossa erityisen mielenkiintoista olisi 

selvittää laajemmin eri kannattajatyyppien olemassaoloa. Lisäksi kannattajasidosten 

merkitystä voitaisiin tutkia isommassa joukossa. Kvantitatiivinen tutkimus voisi antaa 

lisätietoa erityisesti tutkimuslöydösten yleistettävyyden osalta.  

 

Jatkotutkimuksia aiheesta voisi tehdä myös kvalitatiivisella tutkimusotteella, jolloin 

tarkastelun kohteeksi voisi nostaa suhteen sidosten tarkastelun, esimerkiksi 

syvähaastattelua käyttämällä tai haastattelemalla kannattajia kannatusluokittain. 

Erilaisten kannattajatyyppien tunnistaminen ja heidän analysoimisensa nousee 

jatkotutkimusmahdollisuuksissa keskeiseksi. Jatkossa kannattajasuhdemallin pätevyyttä 

voitaisiin tutkia myös muissa kannatusorganisaatioissa, jolloin saataisiin kuva siitä, 

voidaanko mallia hyödyntää laajemmin nonprofit-organisaatiotutkimuksissa.   
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5 YHTEENVETO 

 
Tutkimuksen tarkoitus ja käsitteet 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida nonprofit-organisaation 

kannattajasitoutumista. Alaongelmina tutkitaan, millaisia asiakassidoksia voidaan löytää 

kannattajien ja organisaation välillä, miten ottaa huomioon kannattajasitoutumista 

lisäävät tekijät nonprofit-organisaation toiminnassa, mikä on kannattajatapahtumien 

merkitys sitoutumisessa ja millaisia kannattajatyyppejä nonprofit-organisaatiolla on. 

   

Tutkimuksessa tarkastellaan kannattajuusilmiötä asiakassuhdemarkkinoinnin 

näkökulmasta. Kannattamista ilmenee pääosin nonprofit-organisaatioiden toiminnassa, 

joten tutkimus koskee ainoastaan nonprofit-organisaatioiden suhdetoimintaa.   

Nonprofit-organisaation eli voittoa tavoittelemattoman organisaation toiminta keskittyy 

tietyn olemassaolon tarkoituksen eli mission saavuttamiseen, eikä voiton tavoittelu ole 

sen ensisijainen päämäärä. Nonprofit-organisaation toiminnassa voidaan kuitenkin 

nähdä myös yhtäläisyyksiä yritystoimintaan, ja näin ollen asiakassitoutumisen teorioita 

voidaan hyödyntää soveltaen nonprofit-organisaation toimintaan. Tutkimuksessa 

tarkastellaan Koulu- ja nuorisotyö Riku Rinteen toimintaa, joka toimii kannatusrenkaan 

avulla. Tutkimuksessa keskitytään Koulu- ja nuorisotyön kannattajien sitouttamiseen 

erilaisten asiakassidosten avulla. 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Tämä tutkimuksen teoreettinen viitekehys sisältää sitoutumisen rakentumisen 

kannattajasuhteessa vaihe vaiheelta. Suhde alkaa vetovoimatekijöistä, joita tarvitaan 

suhteen mahdollistamiseksi. Vetovoiman synnyttyä seuraava suhteen taso on 

luottamuksen syntyminen ja sen kehittyminen. Luottamuksen lisäksi sitoutumiseen 

liittyy myös muita erityisesti nonprofit-organisaation toiminnassa keskeisiä suhteen 

syvenemiseen liittyviä tekijöitä. Suhteeseen vaikuttavat kumppanin sitoutuminen, 

tyytyväisyys organisaation toimintaan, pitkän aikavälin odotukset, kuuntelujärjestelmä, 

toiminnan rahoitus, oma panostuksen taso ja muiden vaihtoehtojen määrä. Jos kaikki 
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sitoutumiseen liittyvät tekijät löytyvät suhteesta, voidaan olettaa suhteen etenevän sen 

kehittyneimpään muotoonsa, eli sitoutumiseen.   

 

Teoreettinen viitekehys rakentuu kolmesta osiosta niin, että Halisen luokitukseen 

suhteen sidoksista lisätään Vuokon järjestökannattamiseen liittyvät tekijät, joita 

sovelletaan Tuomisen luomaan sijoittajasuhdemalliin. Tuloksena saadaan 

kannattajasuhdemalli, jota voidaan käyttää nonprofit-organisaation toiminnassa 

sitoutumista tutkittaessa.  

 

Keskeiset suhteen sidokset 

 

Asiakassidoksia vetovoima, luottamus ja sitoutuminen on tutkittu lähinnä 

liiketoiminnassa, mutta niiden soveltuminen nonprofit-organisaation toimintaan 

huomattiin tutkimuksen edetessä toimivaksi, kun asiakassidoksiin lisättiin Vuokon 

erityisesti nonprofit-organisaation toimintaan liittyvät tekijät. Asiakassidoksista 

vetovoima eli attraktio on ensimmäinen ja välttämätön suhteen syntymiseksi. Suhteessa 

on oltava tietty määrä vetovoimaa, jotta osapuolet kiinnostuvat toisistaan, ja suhteella on 

mahdollisuus kehittyä. Vetovoima voi perustua taloudellisiin, teknologisiin ja 

sosiaalisiin tekijöihin. Nonprofit-organisaation toiminnassa korostuvat sosiaalisten ja 

ideologisten vetovoimatekijöiden vaikutus. Vetovoimatekijöitä tarvitaan suhteen 

syntymiseen ja niitä on ylläpidettävä suhteen kehittymiseksi. 

 

Suhteen asiakassidoksista luottamus kehittyy vetovoiman jälkeen. Luottamus on 

vaikeammin saavutettavissa kuin huomion herättäminen, mutta sen synnyttäminen 

tuottaa pitkäaikaiset seuraukset. Luottamuksen syntymiseen vaikuttavat niin 

menneisyyden tapahtumat kuin tulevaisuuden näkymät. Luottamusta tarvitaan 

asiakassuhteen syvenemiseen ja se toimii tehokkaana vastuksena suhteen kriisien 

varalle. Osapuolten luottamus toisiinsa on sitoutumisen lähtökohta. 

 
Sitoutumista voidaan pitää asiakassuhteen kehittyneimpänä muotona ja voimakkaana 

asiakassidoksena, jonka edellytyksenä ovat vetovoimatekijät ja luottamus. Sitoutuminen 

voidaan määritellä jatkuvaksi haluksi säilyttää suhde, jossa molemmat osapuolet ovat 

sitoutuneita toisiinsa pitkällä aikavälillä. Sitoutumisessa korostuu suhteen merkittävyys, 

ja siinä ollaan valmiita uhraamaan lyhyen ajan palkintoja pitkän ajan etujen 
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saavuttamiseksi. Sitoutumisongelma on ajankohtainen niin asiakassuhteissa kuin 

vapaaehtoisorganisaatioissakin. Kannattajien sitouttamisessa erityisen tärkeäksi nähdään 

ei-materialististen houkuttimien korkea arvo ja tunnepohjaisen sitoutumisen 

rakentaminen.  

 

Suhteen sidoksia on tutkittu myös muilla luokitteluilla kuin vetovoima, luottamus ja 

sitoutuminen. Muita sidoksia ovat esimerkiksi rakenteelliset, sosiaaliset, teknologiset, 

maantieteelliset, kulttuurilliset, ideologiset ja psykologiset sidokset. Muista asiakkuuden 

sidoksista sosiaaliset ja ideologiset siteet korostuvat kannattamisessa, koska nonprofit-

organisaation toimintaan kuuluu usein sosiaalisten kontaktien korostuminen ja 

ideologiset yhtäläisyydet. Parhaana luokitteluna sidosten syntymiseen voidaan 

nonprofit-organisaatioille pitää sidoksia vetovoima, luottamus ja sitoutuminen 

täydennettynä sosiaalisilla ja ideologisilla sidoksilla.   

 

Kannattajatapahtumien ja kannattajatyyppien tutkiminen 

 

Tutkimukseen kannattajien sitoutumisesta liittyy oleellisesti myönteisten ja kielteisten 

kannattajatapahtumien tutkiminen ja erilaisten kannattajatyyppien kartoittaminen. 

Asiakastapahtumat eli episodit ovat asiakassuhteen kehittymisvaiheita, joiden 

perusteella syntyvät asiakkaiden kokemukset ja tyytyväisyys. Asiakastapahtumia on 

sekä myönteisiä että kielteisiä ja toiset niistä ovat kriittisempiä kuin toiset. Suhteen 

kannalta kriittiset asiakastapahtumat tulisi tunnistaa ja estää mahdolliset suhteen kuilut. 

Asiakastapahtumien merkitystä voidaan yhtä hyvin hyödyntää nonprofit-

organisaatioiden toiminnassa kuin yritystoiminnassa. Tällöin asiakastapahtumista 

voidaan käyttää nimeä kannattajatapahtumat, joissa korostuvat informaation, yhteistyön 

ja sosiaalisuuden merkitys. 

 

Erilaisia asiakastyyppejä on luokiteltu pääosin uskollisuuden mukaan, mutta 

kannattajatutkimuksessa voidaan käyttää teorioita myös nonprofit-organisaatioiden 

toimintaa lähellä olevista jäsen- ja fanitutkimuksista. Erilaisia asiakastyyppejä ovat eri 

tutkijoiden mukaan sitoutumisen lujuuden perusteella suurlähettiläät, uskolliset 

asiakkaat, riskiasiakkaat, uutta kumppania etsivät ja menetetyt asiakkaat. Toisen 

luokittelun mukaan asiakkaita voidaan luokitella; uskollinen, ei-uskollinen, piilevästi 

uskollinen ja valheellisesti uskollinen asiakas tai faniluokissa väliaikainen, paikallinen, 
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uskollinen, fanaattinen ja häirikköfani. Järjestösitoutumisessa käytetään kannattajista 

yleisesti nimitystä ystävä, josta esimerkkinä on taloudellista kannattamista korostava 

kannattajaluokittelu pääomalupaukset, päävaikuttajat, patruunat, lahjoittajat ja ystävät. 

Nimitystä ystäväkannattaja käytetään kuitenkin järjestötoiminnassa yleisesti jokaisesta 

kannattajasta riippumatta hänen panoksestaan kannattajana.  

 

Tutkimuksen suorittaminen 

 

Tutkimus on monistrateginen tutkimus, josta voidaan myös käyttää nimeä triangulaatio. 

Tutkimuksessa yhdistyvät laadullinen tapaustutkimus ja sitä täydentävä kannattajien 

taustoja kartoittava kannattajarekisteritutkimus. Kohdeorganisaationa on Koulu- ja 

nuorisotyö Riku Rinne, joka on 1994 perustettu kannatusrenkaan avulla toimiva 

nonprofit-organisaatio. Tutkimusaineisto kerättiin puhelimitse teemahaastattelujen 

avulla. Teemat nousivat teoreettisista pääkäsitteistä. Teemoista rakennettiin 

teemahaastattelurunko, jonka mukaan haastattelut rakentuivat. Teemoja nousi 

teoriaosuudesta runsaasti eli 11, mutta suurinta osaa teemoista tutkittiin vain kahden 

kysymyksen avulla. Puolistrukturoitu teemahaastattelu vastasi kannattajatutkimuksessa 

parhaiten tarkoitusta tutkia kannattajien sitoutumista, koska tarvittiin keskustelun 

herättämiseksi avaintekijöitä, joita ei kuitenkaan ilmiön monimuotoisuuden takia voitu 

tarkentaa kyselymuotoiseksi.  

 

Tutkimuksen perusjoukon muodostivat koko Koulu- ja nuorisotyön kannattajajoukko, 

eli 3 313 kannattajaa, joille lähetettiin kannattajakirjeessä yhteydenottopyyntö osallistua 

kannattajatutkimukseen. Yhteydenotto tuli sähköpostitse kuudelta kannattajalta eri 

puolelta Suomea, joista koostui tutkimuksen harkinnanvarainen näyte. Ennen varsinaisia 

tutkimushaastatteluja tehtiin kaksi pilottitutkimusta Koulu- ja nuorisotyön kannattajille 

puhelimitse. Pilottitutkimukset suoritettiin 6.2.2007, eli kaksi päivää ennen varsinaisia 

haastatteluja. Pilottitutkimusten pohjalta tarkennettiin kysymyksiä ja osattiin varautua 

haastattelun vaihtelevaan kestoon. Varsinaisista kannattajahaastatteluista suoritettiin 

viisi 8.2.2007 ja kuudes haastattelu 12.2.2007. Haastattelujen kesto vaihteli 25 

minuutista 40 minuuttiin haastateltavan aktiivisuuden perusteella.  

 

Haastattelut nauhoitettiin minidisc-nauhurilla, ja haastatteluaineisto litteroitiin 

litterointikoneen avulla kirjalliseen muotoon. Tämän jälkeen aineistoa tiivistettiin ja 
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järjesteltiin teemoittain analysoitavaan muotoon. Haastattelutilanteessa tutkimuksen 

luotettavuutta pyrittiin parantamaan sekä nauhoittamalla haastattelut että kirjaamalla 

pääasioita ylös samanaikaisesti. Vaikka haastattelut etenivät teemahaastattelurungon 

avulla, pyrittiin haastatteluissa keskittymään haastattelukohtaisesti niihin asioihin, mitä 

erityisesti painotettiin ja keskittymään mielenkiintoisiin, joskus sivulauseessa 

esiintyneisiin kommentteihin.  Haastatteluissa pyrittiin tarvittaessa liikkumaan 

teemoissa taaksepäin ja eteenpäin ja tarkentamaan kysymyksiä ja vastauksia joustavasti.  

 

Tutkimustulokset 

 

Kannattajarekisteritutkimuksesta selvisi, että Koulu- ja nuorisotyön toiminnan 

alkuvuosina kannattajaksi liittyminen on ollut hidasta, mutta se on kasvanut vuoden 

1998 jälkeen. Vuoden 1998 jälkeen kannattajaksi liittymismäärä vaihtelee vuosittain 

300�400 kannattajan välillä. Maantieteellisesti selvästi suurimmaksi kannattaja-alueeksi 

nousi Pirkanmaa, jossa Koulu- ja nuorisotyön kannattajia on 716. Tämä johtuu 

todennäköisesti Koulu- ja nuorisotyön toimiston ja aktiivisimman toiminnan sijainnista 

Pirkanmaalla. Toiseksi suurin kannattaja-alue on pääkaupunkiseutu, kolmas Pohjanmaa 

ja neljäs Keski-Suomi. Kannattajarekisteritutkimuksen perusteella Koulu- ja 

nuorisotyön tulevaisuuden näkymät ovat myönteiset kannattajamäärän lisääntyessä, 

mutta ongelmana on epätietoisuus passiivisten ja luopuneiden kannattajien määrästä.  

 

Tutkimustulosten perusteella kannattajasuhde on avoin eli kannattajien ja Koulu- ja 

nuorisotyön välillä keskustellaan avoimesti ja jaetaan mielipiteitä tarvittaessa. 

Kannattajakirjeiden avulla on saavutettu kannattajien avoin suhtautuminen Koulu- ja 

nuorisotyöhön, kun kannattajat tietävät, mitä työssä milloinkin tapahtuu. Epäitsekkyys 

kuvaa kannattajasuhdetta, koska kannattajana ollaan kannatusjärjestön tukemiseksi, eikä 

oman hyödyn takia. 

 

Tutkimuksessa kannattajan ja Koulu- ja nuorisotyön välillä olevat sidokset nousivat 

esiin selkeästi. Koulu- ja nuorisotyön vetovoimatekijöiksi nousivat erityisesti 

työntekijöiden uskottavuus ja innostavuus ja heidän ammattitaitonsa. Kannattajaksi 

liittymisen jälkeen samat vetovoimatekijät vetävät edelleen mukaan useiden vuosien 

kannattajana olon jälkeen. Kannattajasidoksista luottamuksen syntyminen Koulu- ja 

nuorisotyöhön on suhteellisen varmaa ja pysyvää. Luottamukseen liittyy myönteisesti 
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erityisesti luottamus työntekijöihin ja heidän toimintaansa. Muuttuvat olosuhteet ja 

puutteellinen tiedon kulku voivat kuitenkin horjuttaa luottamusta.  

 

Vuokon järjestökannattamiseen liittyvistä tekijöistä korostuivat tässä tutkimuksessa 

työntekijöiden sitoutuminen työhönsä ja tyytyväisyys, joka pohjautui avoimeen ja 

julkiseen toimintaan. Kannattajilla oli paljon odotuksia Koulu- ja nuorisotyön 

toiminnalle, joiden toteutumista on sitouduttu odottamaan pitkällä aikavälillä. 

Sitoutumisessa vähemmän tärkeiksi osoittautuivat kannattajien oman panostuksen 

määrä ja jatkuvan kuuntelun merkitys. Tutkimuksessa korostui kova kilpailu 

sitoutumisesta muiden kannatusorganisaatioiden kanssa. Jokaisella Koulu- ja 

nuorisotyön kannattajalla oli muitakin kannatuskohteita. Vaihtoehtoisia 

kannatuskohteita Koulu- ja nuorisotyön kannattajilla olivat etenkin muut kristilliset 

järjestöt. Koulu- ja nuorisotyön kannattajista moni vaihtelee kannatuskohdettaan 

kuukausittain. Tutkimustulosten mukaan Koulu- ja nuorisotyön kilpailuetuina ovat 

laadukkaat kannattajakirjeet, toiminnan julkisuus ja työntekijöiden tunnettuus. 

 

Tutkimustuloksista selvisi, että sitoutuminen Koulu- ja nuorisotyön toimintaan on 

monimuotoinen asia, jota ei voida tutkia vain lahjoitusmääriä seuraamalla. Sitoutumista 

voidaan kuvata taloudellisesti vaihtelevaksi mutta ideologisesti vahvaksi. Taloudellisen 

kannatuksen vaihtelevuus johtuu osalla kannattajista niukoista resursseista, osalla 

muiden kannatuskohteiden valitsemisesta, osalla epähuomiosta ja osalla toiminnallisen 

kannattamisen näkemisestä tärkeämmäksi.  

 

Toimenpide-ehdotukset 

 

Tulevaisuudessa Koulu- ja nuorisotyön tulisi kiinnittää huomiota oleellisiin 

sitoutumiseen liittyviin tekijöihin. Niitä tämän tutkimuksen mukaan ovat jatkuva 

luottamuksen rakentaminen ja ideologisesti vahvan kannattamisen tekeminen näkyväksi 

myös taloudellisena kannatuksena. Toimenpide-ehdotuksina Koulu- ja nuorisotyölle 

tutkimuksessa nousi esiin tarpeet toiminnan laajentamiseen muille paikkakunnille 

paikallistoiminnan aloittamisena, uusien kouluvierailukohteiden hankinta, uusien 

työntekijöiden palkkaaminen mahdollisuuksien mukaan ja nuorten aktiivisuuden 

lisääminen ulospäin suuntautuvassa toiminnassa. Lisäksi toivottiin nuorisotapahtumien 

järjestämistä ja kouluvierailujen jälkiseurantaa.  
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Jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

Jatkotutkimusmahdollisuutena olisi mielenkiintoista laajentaa tutkimusta suurempaan 

osaan Koulu- ja nuorisotyön kannattajajoukkoa. Tutkimuksessa voitaisiin käyttää 

määrällistä tutkimusotetta, jossa voitaisiin selvittää kannattajasidosten merkitystä 

Koulu- ja nuorisotyössä laajemmin. Koulu- ja nuorisotyön kannattajatyyppejä voitaisiin 

tutkia tarkemmin erityisesti passiivisten kannattajien poistamiseksi kannatusrekisteristä 

ja satunnaisten kannattajien sitouttamiseksi aktiivisiksi kannattajiksi. Jatkossa voisi 

myös tutkia kannattajasuhdemallin soveltamista suurempien kannatusorganisaatioiden, 

kuten SPR:n tai Unicefin toimintaan.  
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LIITE 1 KIRJE KANNATTAJILLE 
 

 
TAMPEREEN YLIOPISTO 
Johtamistieteiden laitos 
 
 
 
 
 
 
RAKAS TYÖN KANNATTAJA 

 
 
Koulu- ja nuorisotyö kehittyy lujaa vauhtia ja uusia 
työmuotoja syntyy. Olen saanut olla mukana erityisesti 
nuorten Come Home-tiimissä ja nähdä, kuinka moni nuori 
on saanut rohkaisua elämänsä valintoihin. Olen ehtinyt myös 
muuta. Aloitin kauppatieteiden opinnot Tampereen 
yliopistossa syksyllä 2003 markkinointi pääaineenani. Nyt 
olen opinnoissani loppusuoralla ja valmistumisvaiheeseen 
kuuluu tutkielma, jonka teen Koulu- ja nuorisotyölle. 
Tutkimuksen toteuttamiseen tarvitsen apuasi rakas työn 
tukija. 
 
Tutkin järjestökannattajuutta ja siihen liittyviä asioita, kuten 
sitoutumista kannattamiseen, eri kannattajatyyppejä ja 
kannattajuuden merkityksiä. Tutkimukseni teen Koulu- ja 
nuorisotyön toiminnan kehittämiseksi ja siksi, että saisimme 
kuulla tärkeän äänesi kannattajana. Jos olet halukas 
keskustelemaan kanssani puhelinhaastattelussa ja kertomaan 
ajatuksiasi kannattamiseen liittyen, ota minuun yhteyttä joko 
sähköpostilla tai puhelimitse. Yhteydenoton toivon saavani 
marraskuun 2006 loppuun mennessä.  
 

  Suurkiitos avustasi! 

 

  Yhteydenottoasi lämmöllä odottaen  

 

  Nokialla 23. lokakuuta 2006 

   

  Kaisu Paloheimo 

  kaisu.paloheimo@uta.fi 

  Puh. 040-5418878
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LIITE 2 TEEMAHAASTATTELURUNKO 

 
 
Taustatiedot: Sukupuoli, ikä, ammatti, postinumero, siviilisääty, perheen koko, joista 
alle 16-vuotiaita? 
 
Kannattamisen taustaa:  

1. Missä ja miten olet liittynyt kannattajaksi? 
2. Milloin olet liittynyt kannattajaksi? 

 
TEEMA 1: Vetovoima 

1.1 Mitkä tekijät Koulu- ja nuorisotyössä olivat puoleensa vetäviä 
liittyessäsi kannattajaksi?  

1.2 Vaikuttavatko samat tekijät edelleen sitoutumiseesi kannattajana?  
 
TEEMA 2: Luottamus 

2.1 Herättääkö Koulu- ja nuorisotyö sinussa luottamusta?  
2.2 Miten se on rakentunut? 

 
TEEMA 3: Kannattajasitoutuminen 
 3.1 Mitkä asiat erityisesti saavat sinut kannattamaan?  
 3.2 Mihin suuntaan sitoutumisesi on kehittynyt kannattajaksi liittymisesi 
 jälkeen?  
   
TEEMA 4: Muut asiakassidokset 

4.1 Kuinka paljon seuraavat tekijät sitovat sinua Koulu- ja nuorisotyöhön? 
(asteikko 1-5) 
4.1.1 Yhdessä tekeminen, avoimuus, vuorovaikutus? (sos. siteet) 
4.1.2 Kohteen vaihtamisen riski/vaikeus/tunnesidos vanhaan? 

(vaihtokust.) 
4.1.3 Pitkän aikavälin päätös/helppous? (rakent. sidos)  
4.1.4 Yhtäläiset ajatusmaailmat? (ideologiset siteet) 

 
TEEMA 5: Kumppanin sitoutuminen 
 5.1 Kuinka paljon Koulu- ja nuorisotyön työntekijöiden oma antautuminen 
 työhönsä liittyy panokseesi kannattajana? 
 
TEEMA 6: Pitkän aikavälin odotukset ja muut vaihtoehdot 
 6.1 Mitä odotat pitkällä juoksulla Koulu- ja nuorisotyön toiminnalta?  
 6.2 Kannatatko muita järjestöjä? Montaako ja mitä ne ovat? 
 
TEEMA 7: Panostus ja tyytyväisyys (asteikolla 1-5) 
  7.1 Miten kuvailisit omaa mukanaoloasi ja panostuksesi määrää työssä? 
  7.2 Miten kuvailisit tyytyväisyyttäsi Koulu- ja nuorisotyön toimintaan? 

  
 
TEEMA 8: Kuuntelujärjestelmä 
 8.1 Tuntuuko, että sinua on kuunneltu kannattajana? Miten? 
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 8.2 Kuinka paljon mielipiteilläsi on merkitystä työn toiminnassa?  
 
TEEMA 9: Kannatusrengastoiminta 

9.1 Ymmärrätkö kannatusrenkaan toimintaperiaatteen? 
9.2 Onko se mielestäsi toimiva? 
9.3 RR-raportin toimivuus/riittävyys kannattajien keräämisessä? 

 
TEEMA 10: Asiakastapahtumat 

10.1 Mitä myönteisiä tapahtumia muistat, jotka ovat vaikuttaneet Koulu- 
ja nuorisotyön kannattamiseesi?  

10.2 Tuleeko mieleesi kielteisiä tapahtumia? 
10.3 Kuinka paljon nuo tapahtumat vaikuttivat sitoutumiseesi kannattaja?  

 
TEEMA 11: Kannattajatyypit 

11.1 Mitä kannattajatyyppiä seuraavista edustat?  
   1. Aktiivisesti toimintaan sitoutunut kannattaja 
   2. Satunnaisesti mukanaoleva kannattaja  
   3. Työn taustaseuraaja 
   4. Sattumalta tai vahingossa kannattajaksi tullut 
  11.2 Uskotko kaikkia kannattajatyyppejä löytyvän, miksi? 
 
 
Työn kehittäminen 
 Onko mielessäni muutos- tai kehitysehdotuksia? 
 Yleisiä terveisiä Koulu- ja nuorisotyölle? 
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LIITE 3  
 
LUETTELO HAASTATELTAVISTA 
 
 
Koulu- ja nuorisotyö Riku Rinteen kannattajien haastattelut viikoilla 6 ja 7, 
2007 
 
 
Ammatti Sukupuoli Syntymä- 

vuosi 
Paikkakunta Perheen 

koko 
Alle 16 
v. lapsia 

Insinööri  mies 1981 Tampere 2 - 
Kirkon 
työntekijä 

nainen 1963 Ranua 2 - 

Opiskelija nainen 1967 Turku 5 3 
Pastori  mies 1953 Ylöjärvi 4 - 
Rajavartiom
ies  

mies 1979 Rovaniemi 3 1 

Yrittäjä mies 1942 Nurmijärvi 2 - 
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LIITE 4  
 
ESIMERKKI KOULU- JA NUORISOTYÖ RIKU RINTEEN 
KANNATTAJAREKISTERISTÄ 
 
 
POSTINUMERO PAIKKAKUNTA LIITTYMISPÄIVÄ 
60320 SEINÄJOKI 1.1.1995 
60510 HYLLYKALLIO 1.1.1995 
63800 SOINI 1.1.1995 
63880 KUKONKYLÄ 1.1.1995 
65100 VAASA 1.1.1995 
66400 LAIHIA 1.1.1995 
72210 TERVO 1.1.1995 
73600 KAAVI 1.1.1995 
76120 PIEKSÄMÄKI 1.1.1995 
78300 VARKAUS 1.1.1995 
83940 NUNNANLAHTI 1.1.1995 
88900 KUHMO 1.1.1995 
90100 OULU 1.1.1995 
90230 OULU 23 1.1.1995 
90520 OULU 52 1.1.1995 
95690 MELLAKOSKI 1.1.1995 
96100 ROVANIEMI 1.1.1995 
96400 ROVANIEMI 1.1.1995 
TH-52100 LAMPANG 1.1.1995 
00270 HELSINKI 1.1.1996 
00330 HELSINKI 1.1.1996 
 
61400 YLISTARO 9.8.2004 
65520 HELSINGBY 9.8.2004 
63600 TÖYSÄ 9.9.2002 
00410 HELSINKI 9.9.2005 
07510 VAKKOLA 9.9.2005 
11100 RIIHIMÄKI 9.9.2005 
15800 LAHTI 9.9.2005 
27100 EURAJOKI 9.9.2005 
28360 PORI 36 9.9.2005 
33840 TAMPERE 9.9.2005 
39100 HÄMEENKYRÖ 9.9.2005 
39810 LINNANKYLÄ 9.9.2005 
40640 JYVÄSKYLÄ 9.9.2005 
57170 SAVONLINNA 9.9.2005 
63600 TÖYSÄ 9.9.2005 
72100 KARTTULA 9.9.2005 
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LIITE 5 
 
LEHTIARTIKKELI KOULU- JA NUORISOTYÖ RIKU 
RINTEEN KIRJAKAMPANJASTA NIVALA -LEHDESSÄ 
14.2.2005 
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LIITE 6 
 
KUVIA KOULU- JA NUORISOTYÖ RIKU RINTEEN 
INTERNETSIVUILTA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


