
 

 

Järjestön tulevaisuussuunnittelu 

Tulevaisuudessa järjestötyö on muutoksessa. Kansainvälinen kilpailu 

tiukkenee, kunnat eivät ota enää niin paljon vastuuta palveluiden 

järjestämisestä ja järjestöjen rooli kasvaa. Uskallus, kokeilu, 

rohkeampien toimintamallien käyttö ja kyky ottaa riskejä kasvavat. 

Tulevaisuuden työntekijä on verkostoitumisen ammattilainen, joka 

uudistaa osaamistaan, kyseenalaistaa olemassa olevia toimintamalleja 

ja tekee työtä digitaalisessa ympäristössä. Tulevaisuuden osaaja etsii 

ammattilaisuutta verkostoitumisen kautta ja hyödyntää verkostojen 

osaamista omien tavoitteiden saavuttamisessa. Alla olevat kysymykset 

toimivat apuvälineenä, ajatuksen käynnistäjänä ja ideariihenä 

yhdistyksen tulevaisuuden suunnittelussa. 
 
Digitalisaation ja erilaiset työn tekemisen menetelmät,  
Työn ja vapaa-ajan välisen rajan hälveneminen 
 

1. Miten olemme huomioineet teknologian kehittymisen toiminnoissamme ja 

työvälineissämme? Tukevatko toimintatapamme digitalisaatiota? 

Mahdollistammeko teknologian hyödyntämisen työn toteuttamisessa? Miten 

säilytämme silti yhteisöllisyyden digitaalisessa järjestötyössä? 

Fakta: Tulevaisuuden työelämän haasteena on teknologian kehittyminen. 

Etätyötä tekee joka kolmas työntekijä. Kursseille osallistutaan yhä enenevissä 

määrin verkon kautta. Palavereja ja kursseja järjestetään etäyhteyden kautta.  

2. Mahdollistaako toimintakulttuurimme työelämänjoustot niitä tarvitseville 

työntekijöille? Tietävätkö työntekijät työelämänjoustomahdollisuuksistamme?  

Fakta: Tulevaisuudessa työn ja vapaaelämän välinen kuilu tulee romuttumaan 

ja työtä tehdään erilaisissa paikoissa, digitaalisten välineiden ja kanavien 

kautta.  

 

  



 

 

Kansainvälistyminen 

3. Miten otamme huomioon kansainvälisen asiakaskunnan? Miten olemme 

varautuneet kansainvälistymiseen? Onko meillä omaisten tuki- ja 

neuvonpalvelua kansainvälisille asiakkaille?  

Fakta: Tulevaisuuden maailma on kansainvälinen. Työntekijöiden tulee 

pärjätä kansainvälistyvässä Suomessa ja kansainvälisen asiakaskunnan 

tarpeiden täyttämisessä. Olemme maana osa suurempaa, globalisoituvaa 

yhteiskuntaa, jossa ihmiset ovat yhtä suurta perhettä synnyinmaasta 

riippumatta. FinFami järjestön tulee pystyä palvelemaan 

mielenterveysomaisia kulttuurista, kielestä ja taustasta riippumatta, 

laadukkaasti. 

Ympäristöystävällisyys 

4. Miten huomioimme ympäristöystävällisyyden järjestötoiminnassa? 

Olemmeko paperiton toimisto? Pyydämmekö palautteet sähköisinä? 

Laitammeko koulutusten ja kurssien materiaalit tilaisuuden jälkeen 

sähköisenä osallistujille? Kierrätämmekö materiaaleja? Voisimmeko hankkia 

tähän yhteistyökumppanin?  

Fakta: Ympäristöystävällisyyden huomioiminen on tärkeää tulevaisuuden 

työelämässä, jotta myös tulevilla sukupolvilla olisi mahdollisuus puhtaaseen 

luontoon. Sitran megatrendejä siteeraten: Tällä hetkellä globaalisti väestö 

kuluttaa 1,5 maapallon resurssit vuodessa, mutta jos kaikki eläisivät kuten 

suomalaiset, tarvitsisimme 3,5 maapalloa.  

Innovatiivinen työkulttuuri 
 

5. Miten tuemme innovaatioita ja idearikasta työkulttuuria? Tuemmeko 
työntekijöitä innovoimaan ja kokeilemaan? Miten voisimme parantaa tätä?  

Fakta: Tulevaisuuden työelämätoimija on innostunut ja utelias verkostoituja, 

joka uskoo mahdollisuuksiin ja kokeilee rohkeasti uusia asioita ja uusia 

kanavia niiden toteuttamiseen. 

  



 

 

FinFami omaistyön osaajana  

6. Miten tuomme oman erikoisosaamisemme esille? Miten markkinoimme 

toimintaa? Mitä uusia rohkeita kanavia voimme käyttää toiminnan 

markkinoinnissa? Miten voimme tukea oman erikoisosaamisemme 

kehittymistä?  

Fakta: Tulevaisuudessa digitalisaatio ja koneet korvaavat ammatteja. 

Erikoistumalla ja määrittelemällä tarkoin oman osaamisalueen ja kehittämällä 

sitä, voidaan kilpailla automatisaation kanssa. Erikoisosaamista on kallista ja 

kannattamatonta automatisoida.  

7. Mitä uutta osaamista omaisjärjestötyöhön tarvitaan? Miten erotumme muista 

osaamisellamme ja yksilöä palvelevalla ammattitaidolla?  

Fakta: Tulevaisuudessa ammatit eivät välttämättä katoa kokonaan, vaan 

niiden sisältö muuttuu ja asiantuntijuus tehtävissä korostuu. 

8. Miten huomioimme erilaisen asiakaskunnan ja eri elämäntilanteissa olevat 

omaiset? Miten huomioimme erilaisuuden henkilöstössä?  

Fakta: Tulevaisuudessa tavallisen suomalaisen määritelmä on katoamassa. 

Olemme tulevaisuudessa uusperheitä, sateenkaariperheitä, monikulttuurisia, 

yksinhuoltajia, kansainvälisiä, eläkeläisiä, yksinasuvia, kämppäkavereita yms. 

Väestömme ikääntyy, mutta samalla se on vauraampaa ja koulutetumpaa kuin 

koskaan aikaisemmin. 
 
FinFamin ainutlaatuinen työyhteisö 

9. Minkälainen työyhteisö ja työn tekijöiden ryhmä haluamme olla? Minkälaisen 

ammatillisen kuvan haluamme antaa ulospäin? Minkälaisen kuvan haluamme 

antaa vertaisryhmistämme, kursseista ja palvelusta?  

Fakta: Tulevaisuudessa yhteisöllisyys ja yksilöllisyys korostuvat. Ihmiset 

tekevät valintoja sen perusteella, miten tärkeiltä ja kiinnostavilta ryhmät ja 

ihmiset tuntuvat. Asian merkityksellisyys ja vapaavalintaisuus omalle itselle 

korostuu. Samalla huippuosaajat etsivät työpaikkoja, joiden työyhteisöön 

halutaan kuulua ja yhdessä halutaan edistää tärkeää tehtävää.  
  



 

 

 

10. Miten uudistumme yhdistyksenä? Uskallammeko kyseenalaistaa vanhoja 

olemassa olevia toimintatapoja? Miten rohkeasti kokeilemme uusia ideoita ja 

toimintamalleja? 

Fakta: Maailma muuttuu nopeatempoisemmaksi. Uusia innovaatioita 

kokeillaan rohkeammin, uusia ideoita ja palveluja toteutetaan nopeasti 

verkostoituen. Vanhoja toimintamalleja tulee kyseenalaistaa, raikastaa ja 

uudistaa.  

Lähteet: Sitra, Kiiski Kataja, E. 2016 

 

 


