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Haastattelut

Tavoite: Ideana kerätä tietoa siitä miten järjestöissä 

ymmärretään hyvinvoinnin edistäminen, millaista toiminta 

on, kuinka omasta toiminnasta kerätään palaute ja mitä 

digitaalisuus merkitsee järjestöissä, miten tulevaisuuteen 

on valmistauduttu

Haastattelut tehtiin eri järjestöjen / liittojen edustajille, 

mukana mm. Sydänliitto, Syöpäjärjestö, 

Kehitysvammaliitto, Eläkeläiset ry, Polli ry
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Millaisia palveluita te tuotatte ja 

tarjoatte kohderyhmälle (tiivis kuvaus)? 

tuotamme koulutuspalveluja

kaikenlaisia palveluita, yhdessäoloa, esimerkiksi 

liikuntapalveluita,

asiantuntijapalvelut ja –ohjaus ja neuvonta, myös 

valtakunnallinen neuvontapalvelu

asiakastyötä puhelimessa: sp, face, twitter, 

lehti

vertaistukitoimintaa

tiedottamista, toimintakyvyn ylläpitoa 

(virkistystoimintaa). 

kuntoutus

materiaalien tuotantoa
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Mitkä ovat tärkeimpiä haastateltavan/ kohderyhmän tarpeita ja 

haasteita hyvinvoinnin edistämisessä tai ylläpitämisessä? Miten 

nämä tarpeet ilmenevät arjessa? 

• Tiedon runsaus. ”Tietoa on tullut hyvin paljon, tutkittuakin tietoakin jo on.”

”Koko kansaa tämä uusi tieto ei vielä ole tavoittanut.”

• Tiedon vanheneminen: ”Hyvinvoinnin ammattilaisilla on oltava tämänhetkinen 
tieto muistisairauksista, ongelma on se, että esim. 10 vuotta sitten hankittu 
tieto on vanhaa. Tietoa pitää päivittää.”

• Oleellinen tieto: ”Muodit – trendit – luulot-kiire ohjaavat ihmisten 
käyttäytymistä enemmän kuin tutkittu tieto” ”osaako hakea oleellisen tiedon, 
esim. ravitsemussuositukset sekoittavat. Mitä on ”oikein syöminen” ”Sairaalat, 
pth, tth –jakamaan tietoa”

• Usko mittaritietoon: ”Laitteisiin, mittareihin kompastuminen, 
magneettitutkimusten vaatiminen, rahallisten satsausten tekeminen - ”välineet 
tuovat onnea”. halutaan tutkimuksia

• Tiedon pinnallisuus: ”ei omaa aikaa olla valmiita satsaamaan ja syvällisemmin 
pohtimaan. Ei ymmärretä pitkäjänteisen työn merkitystä.” ”Helpot ratkaisut: 
”Terveysteot vaikeita, taitoja ei ole niinkään, usein haetaan helppoja ratkaisuita, 
muodostetaan nopeasti vahvat omat ”helpot” väitteet, jotka johtavat harhaan.”
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• Tiedon tavoitettavuus: ”Koska työskentelen maahanmuuttaja-
taustaisten henkilöiden kanssa, tärkein tarve olisi saada 
omankielistä ohjausta. Palveluohjaus ei ole muutenkaan 
riittävää, enemmän ohjausta sosterv. puolesta nimenomaan 
ikäihmisiä ajatellen ja henkilökohtaista kontaktia.”
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Millainen rooli asiakkaalla on oman 

hyvinvoinnin edistämisessä?

Aktiivinen asiakas

Asiakkaan vastuu: ”Kaikilla on oma vastuu 

omasta hyvinvoinnista, on oltava kiinnostunut 

omasta terveydestä ja hyvinvoinnista, tietoa 

on kyllä saatavilla”. 
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Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia 

teillä on palveluiden kehittämiseksi?

• Tiedottaminen: Tiedottamiseen ja some-näkyvyyteen on 
keskitettävä voimavaroja, jotta koulutukset ja tietoa tulee esille. 

• Välineiden käyttö: Tietokonetaitojen kohottaminen, 
tietokoneen, tablettien ja puhelimen käyttöön. 

• Kerhotoiminta: Keskustelukerhoja, viikkokerhot, 
vertaistukiryhmät

• Verkkopalvelu: verkkosivusto työikäisille; somessa toimitaan ja 
jaetaan tietoa

• tietoa: ohjeita, oppaita, videoita, maksutonta toimintaa

• Henkilökohtainen lähestyminen: Sähköpostiin tilattava 
Taukojumppamuistutus päivittäin

• Tutkitun tiedon jakaminen
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Tulevaisuuden haasteet toiminnassa

• Sukupolvenvaihdos: ”Väki vanhenee, pienituloiset eläkeläiset, 
tarvitaan uusia jäseniä”

• Monikulttuurisuus: ”Kulttuurilliset erilaisuudet, ei ole 
kokemusta vertaistuesta ja se vaatii kohderyhmältä uudelleen 
ajattelua. ”

• Tiedon puute: ”ei tiedetä palveluista; arvio n 50% tietää 
yhdistyksen toiminnasta, 25% hakeutuu niiden piiriin jollain 
tavoin.”

• Kustannustehokkuus kriteerinä: ”Tilaajat odottavat erittäin 
kustannustehokasta palvelutoiminta ja valinnan perustana on 
halvin hinta.”

• Ohjaus ja neuvontatoiminnan parantaminen 
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Kohderyhmän haasteet toimintaan 

osallistumiselle

• koulutukseen pääseminen on vaikeaa:  ”Ammattilaiset eivät 
pääse edes ilmaisiin koulutuksiin, vaikka kuinka olisi hyödyllistä. 
Jos koulutuskiintiö on täynnä, ei välttämättä pääse ja sitten 
tulee kysymys siitä, haluaako käyttää omaa vapaa-aikaansa 
koulutukseen.”

• Tiedon välittyminen on suurin haaste
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Millaisia haasteita on ilmennyt mahdollisesti sähköisissä 

palveluissa tai teknologian hyödyntämisessä?

• Puuttuu väline: Kaikilla Ihmisillä ei ole omaa tietokonetta,

• Puuttuu taito:  ei osata käyttää tietokonetta. Ei osata käyttää niitä 
laitteita, teknologia-asioiden käyttäminen sekä asiakkaiden että 
henkilöstön osalta

• Puuttuu ymmärrystä osaamisesta: Meidän maasta puuttuu 
tutkimusta, mitä pystyy käyttämään mikäkin asiakasryhmä

• Puuttuu resursseja:
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Millaista palautetta olette saaneet asiakkailta?

• Pääsääntöisesti positiivista palautetta, mutta kyllä kaikenlaista 
palautetta saadaan. esimerkiksi siitä, jos tieto ei kulje.

• Pääsääntöisesti positiivista palautetta infotilaisuudessa, tieto on 
ollut uutta ja tärkeää. Samoin tapahtumista.

• Palaute ollut hyvää: ”On se hyvä että olette olemassa”. 

• Aukioloajat pidemmiksi, tavoitettavauus myös ilta-aikaan

• Maksuttomuus erittäin tärkeää

• Ajantasainen ja luotettava tieto
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Kuka omistaa tiedon?

Tiedon omaksuminen vaatii:

Tietoa ymmärtää, mitä on oikea tieto

Taitoa hankkia se tieto, tai hyödyntää sitä

Valtaa, olla pääsy tiedon lähteelle

Vrt. toimijuuden modaliteetit tiedon suhteen, 

osata, kyetä, voida, haluta jne…
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Taukotehtävä

Taukotehtävä:

Miten tehdään ”teknologia houkuttelevaksi 

kaikenikäisille”?

Viimeisin innovaatio, josta olette kuulleet-

toimiiko se:

A)  Kaikenikäisillä?

B) Maahanmuuttajilla?

C) Toimintarajoitteisilla (kuulon alenema, 

näkövammaiset, liikuntarajoitteiset)?


