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”Ammatillinen järjestötyö murentaa 

vapaata kansalaistoimintaa, mutta 

toisaalta vapaaehtoisesti toteutettu 

kansalaistoiminta on vain kuplassa 

puuhastelua. Kenen ehdoilla 

nykyajan kansalaistoimintaa 

toteutetaan?”
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PÄÄKYSYMYS:

Millaisiksi toimijoiksi valtakunnalliset 

nuorisojärjestöt määrittävät itsensä 

kolmannen sektorin organisaatioina ja 

osana nuorisotyön kenttää? Millaiset 

institutionaaliset logiikat vaikuttavat 

siihen, miten ne toimintaansa 

määrittävät?

Mitä ne ovat?

Miten legitimoivat 

itsensä?

Millaista on 

nuorten 

osallisuus?

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7586-9
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Tutkimuksen johtopäätökset: järjestöissä näkyvissä 
kuusi toiminnan logiikkaa

Valtiologiikka – yleisten 

yhteiskunnallisten 

tehtävien hoitaminen 

Markkinalogiikka – kilpailu 

markkinoista, 

tuotekehittely, markkinointi 

ja uskottava brändi

Ammattikunnan logiikka –

kunnolla tehty työ 

(suhteessa muihin saman 

ammattikunnan jäseniin)

Yhteisölogiikka – tehdään 

yhdessä, yhteiset intressit 

tai kiinnostuksen kohteet

Demokratialogiikka  –

demokratia organisaation 

toiminnan periaatteena 

sekä äänen välittäminen ja 

vaikuttaminen 

yhteiskunnassa

Aate- ja altruismilogiikka –

ideologian edistäminen tai 

muiden pyyteetön 

auttaminen

Yhteisölogiikka – tehdään 

yhdessä, yhteiset intressit 

tai kiinnostuksen kohteet

Demokratialogiikka  –

demokratia organisaation 

toiminnan periaatteena 

sekä äänen välittäminen ja 

vaikuttaminen 

yhteiskunnassa

Aate- ja altruismilogiikka –

ideologian edistäminen tai 

muiden pyyteetön 

auttaminen

Ammattikunnan logiikka –

kunnolla tehty työ 

(suhteessa muihin saman 

ammattikunnan jäseniin)



Ammattikunnan logiikka (professional logics)

Minkä ammattialan piiriin järjestö ensisijaisesti kuuluu? Miten tuolla alalla määritellään 
laadukas työ? Milloin työntekijät voivat tuntea ammatillista ylpeyttä oman ammattialansa 
viiteryhmässä? Kuka tai ketkä arvioivat, onko järjestön toiminta ammattimaista? Mitä 
tapahtuu, jos nämä tahot havaitsevat järjestön toiminnan epäammattimaiseksi? 

Järjestön 

johtaminen

Palvelujen 

tuottaminen

Markkinointi-

viestintä

Projekti-

hallinto

Varain-

hankinta ja 

taloushallinto

Vaikuttavuuden 

osoittaminen

Yleisiä managerialistisia taitoja

Ammattimainen….

 poliittinen työ

 luonnonsuojelu

 kehitysyhteistyö

 näyttämötaide

 kilpaurheilu

 lasten ja nuorten 

ohjaaminen

 apua tarvitsevan 

tukeminen

 päihdetyö 

 jne.

Järjestötyön  

erityinen 

ammattitaito

?



Humakin yhteisöpedagogikoulutuksessa määritelty 

järjestötyön generalistinen osaaminen (9/2019)



Miten tasapainotellaan erilaisten logiikkojen tuottamien 
kuplien välillä? Yksittäiset työntekijät? 
Rekrytointipäätökset?

Valtiologiikka – yleisten 

yhteiskunnallisten 

tehtävien hoitaminen 

Markkinalogiikka – kilpailu 

markkinoista, 

tuotekehittely, markkinointi 

ja uskottava brändi

Ammattikunnan logiikka –

kunnolla tehty työ 

(suhteessa muihin saman 

ammattikunnan jäseniin)

Yhteisölogiikka – tehdään 

yhdessä, yhteiset intressit 

tai kiinnostuksen kohteet

Demokratialogiikka  –

demokratia organisaation 

toiminnan periaatteena 

sekä äänen välittäminen ja 

vaikuttaminen 

yhteiskunnassa

Aate- ja altruismilogiikka –

ideologian edistäminen tai 

muiden pyyteetön 

auttaminen

Yhteisölogiikka – tehdään 

yhdessä, yhteiset intressit 

tai kiinnostuksen kohteet

Demokratialogiikka  –

demokratia organisaation 

toiminnan periaatteena 

sekä äänen välittäminen ja 

vaikuttaminen 

yhteiskunnassa

Aate- ja altruismilogiikka –

ideologian edistäminen tai 

muiden pyyteetön 

auttaminen

Ammattikunnan logiikka –

kunnolla tehty työ 

(suhteessa muihin saman 

ammattikunnan jäseniin)




