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PÄÄKIRJOITUS

 KOLMANNEN SEKTORIN MUUTOS JA 
HYBRIDIORGANISAATIOT

Petri Ruuskanen ja Tiina Kontinen*

Suomessa alettiin 1990-luvun alkupuolella puhua kansainvälisen mallin 
mukaan yhdistyksistä, säätiöistä ja uusosuuskunnista ”kolmantena sekto-

rina”. Tällä termillä viitataan markkinoiden, julkisen sektorin ja kotitalouksien 
väliin jäävään alueeseen, jonka toiminta eroaa sekä yksityisen että julkisen sek-
torin toimintaperiaatteista.

Yksityisen sektorin ideaalityyppinen organisaatiomalli on yksityisesti omis-
tettu yritys, joka toimii markkinoilla voittoa tavoitellen. Julkisen sektorin toi-
minta puolestaan perustuu julkiseen demokratiaan ja byrokraattiseen hallin-
toon, joiden pohjalta julkisen sektorin organisaatiot tuottavat verovaroilla 
rahoitettuja julkisia palveluja. Kolmannen sektorin ideaalityyppinen organisaa-
tiomalli taas on yhdistys, jonka toiminta perustuu yhdistyksen tarkoitukseen ja 
missioon. Yhdistyksen toimintaa ohjataan jäsendemokratialla ja sen toiminnal-
lisena ytimenä pidetään vapaaehtoistoimintaa, jota leimaa omaehtoisuus, pal-
kattomuus ja aatteellisuus. (Ks. Billis 2010.)

Kolmannen sektorin organisaatioiden keskeinen idea liittyykin kansalaisyh-
teiskunnan toimintaan: yhdistykset ilmaisevat ihmisten ja sosiaalisten ryhmien 
yhteisiä kokemuksia, identiteettejä ja intressejä julkiseen keskusteluun. Käy-
tännössä kolmas sektori tuottaa kuitenkin myös palveluja, jotka täydentävät 
yksityistä ja julkista palvelutuotantoa. Kolmanteen sektoriin kohdistuukin jul-
kisessa keskustelussa monia ristiriitaisia odotuksia: sektorin tulisi kyetä orga-
nisoimaan vapaaehtoistoimintaa, turvata demokraattisen poliittisen järjestel-
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män toimivuus, tuottaa sosiaalista pääomaa, toimia työllistäjänä, olla tehokas 
paveluntuottaja, ja toimia kansalaisyhteiskunnan keskeisenä foorumina. 

Näitä kolmannella sektorilla sekoittuvia moninaisia rooleja kuvataan kol-
mannen sektorin tutkimuksessa usein hybridisaationa.  Tällöin viitataan tilan-
teeseen, jossa sektorien ideaalityyppiset piirteet ja toimintaperiaatteet alka-
vat sekoittua (Billis mt.). Yhdistysten toiminnassa voivat yhdistyä esimerkiksi 
vapaaehtoistoiminta ja palkkatyö, osallisuus ja byrokratia, aatteellisuus ja 
ammatillisuus sekä yleishyödyllisyys ja markkinakilpailu. 

Suurin osa kolmannen sektorin organisaatioista toimii Suomessa vapaaeh-
toisvoimin. Kasvava osa on kuitenkin palkannut henkilökuntaa, minkä seu-
rauksena kolmannen sektorin palkatun henkilöstön ja työnantajana toimivien  
organisaatioiden määrä on viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana nope-
asti kasvanut (Ruuskanen ym. 2013).  Osassa yhdistyksistä henkilöstö toimii 
lähennä vapaaehtoistyön tukena, jolloin yhdistyksiä voi Billisin (2010, 59) ter-
mein voi luonnehtia ”kevyiksi” hybrideiksi. Samalla osa aatteelliselta pohjalta 
syntyneistä yhdistyksistä on siirtänyt toimintansa painopistettä selvästi ulko-
puolisella rahoituksella tapahtuvaan palvelutuotantoon. Esimerkiksi monet 
yhdistykset ovat alkaneet tuottaa palveluja julkisen sektorin kumppaneina tai 
alihankkijoina. Palvelujen tuottaminen merkitsee yleensä tarjouskilpailuihin 
osallistumista, minkä myötä yhdistykset joutuvat sopeutumaan markkinavaih-
don periaatteisiin. Tällöin palkatun henkilöstön asema on yleensä muodostu-
nut toiminnassa keskeiseksi, ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen edellyt-
tää jatkuvaa sektoriperiaatteiden ylittämistä. Samalla byrokraattinen hallinta, 
palvelujen myyntiin perustuva resursointi ja ammattimainen johtaminen vähi-
tellen korvaavat jäsenyyttä, vapaaehtoisuutta ja yleishyödyllisyyttä. Tämän 
seurauksena palveluja tuottavat yhdistykset ovat ajautuneet kilpailuasetel-
maan voittoa tavoittelevien yritysten kanssa. Hyvä esimerkki tästä ovat työttö-
mien yhdistykset, joiden toiminta on muuttunut työttömien edunvalvonnasta 
ja keskinäisestä toiminnasta paljolti julkisen sektorin alihankkijana toimiviksi 
työllistämispalveluiden tarjoajiksi (ks. Halme tässä numerossa). Edelleen on 
syntynyt organisaatioita, joiden toimintamalli lähtökohtaisesti perustuu eri 
sektoreiden toimintaperiaatteiden yhdistämiseen. Esimerkiksi käy Uusi lasten-
sairaala -hanke, jonka varainhankinnasta on huolehtinut yhdistys, rakennutta-
misesta yleishyödyllinen säätiö ja ylläpidosta vastaa 24 kunnan muodostama 
kuntayhtymä HUS. 

Tässä lehdessä eritellään kolmannen sektorin hybridisaation erilaisia ulottu-
vuuksia. Teemanumeron artikkelit pohjautuvat suurilta osin maaliskuussa 2015 
Sosiologipäivillä koordinoimamme työryhmän esityksiin. Työryhmässä pidet-
tiin kahden päivän aikana kaiken kaikkiaan 17 esitystä. Työryhmän suosio  ja 
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vilkas työryhmäkeskustelu kertoivat aiheen ajankohtaisuudesta ja terminolo-
gian osuvuudesta. ”Hybdridi”-käsite onnistui sanoittamaan suomalaisessa kan-
salaisyhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia, sekä järjestöjen käytännössä esiin 
nousseita ristiriitoja. Projektibyrokratia, ammatillistuminen ja kaupallistumien 
nousivat yhä uudelleen esille erilaisia toiminnan alueita koskeneissa esityk-
sissä. Näistä osa on työstetty tämän teemanumeron artikkeleiksi. 

Maaliskuussa 2015 emme osanneet arvata, kuinka ajankohtaisia artikkelei-
den teemat olisivat joulun lähestyessä.  Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus, 
budjettileikkaukset eri hallinnonaloilla, ja turvapaikanhakijoiden määrän mer-
kittävä nousu ovat johtaneet tilanteeseen, jossa kolmas sektori toimii yhä voi-
makkaammin samoilla areenoilla yksityisen ja julkisen sektorin kanssa. Niin 
suomalaisten, maahanmuuttajien kuin turvapaikan hakijoidenkin keskuudessa 
on syntynyt uudenlaista vapaaehtoisuutta, joka hakee paikkaansa järjestäyty-
neen yhdistyselämän ja yritysmaailman välimaastossa. Esillä ovat olleet esi-
merkiksi sekä perinteinen palvelun tuottaja Punainen Risti että yritystoimintaa 
tukeva Startup Refugees. Sote –uudistukseen liittyvän valinnan vapauden vaiku-
tukset kolmanteen sektoriin jäävät nähtäväksi. 

Lehden viisi teema-artikkelia lähestyvät hybridiorganisaatiota ja hybdri-
disaation ilmiötä eri näkökulmista. Minna Ruusuvirta käsittelee kulttuurialaa, 
joka on jo pitkään etsinyt paikkaansa perinteisten kolmen sektorin välimaas-
tossa. Hänen artikkelinsa  Luottamuksesta kontrolliin, estetiikasta markkinaorien-
taatioon pureutuu ennen kaikkea julkisen ja kolmannen sektorin väliseen suh-
teeseen ja siihen kasvavassa määrin vaikuttavaan markkina-ajatteluun. Jyrki 
Halmeen artikkeli Työttömien yhdistykset Suomessa – opportunistiset strategiat sel-
viytymiskeinona analysoi työttömien yhdistysten organisoitumisen muutosta 
1990-luvulta lähtien. Hän pohtii  myös sitä, miten työttömyyden ongelman 
hajautuminen kansalaisyhteiskunnan alueelle vähentää ongelman ja sen rat-
kaisun poliittista luonnetta. 

Artikkelissa Maahanmuuttajajärjestöt kolmannen sektorin muutoksessa analy-
soidaan yhden yhdistyksen toiminnan muutosta vertaistuesta viranomaisyh-
teistyöhön. Päivi Pirkkalaisen artikkeli tuo esiin yksittäisen ihmisen sosiaali-
sen yrittäjyyden merkityksen erilaisten mahdollisuuksien hyödyntämisessä, ja 
maahanmuuttajayhdityksen toiminnan laajenemisessa ja ammatillistumisessa.  
Mervi Leppäkorpi tarkastelee yhdistysten palvelutoimintaa asiakkaan näkökul-
masta artikkelissa Oikeudettomassa asemassa olevat siirtolaiset kolmannen sektorin 
asiakkaina. Etnografi an ja kanssakulkemisen kautta hän kuvaa miten yksittäi-
nen ihminen on monenlaisten asiakkuuskategorisointien kohteena. Kategoriat 
kuten ”paperittomuus” vaikuttavat esimerkiksi siihen, mitä palveluita ihmi-
nen ”ansaitsee” ja mistä hän jää ulkopuolelle. Viimeisessä teema-artikkelissa 
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Kehitysjärjestöt hybridiorganisaatioina tarkastellaan erilaisia toiminnan logiikoita 
kehitysyhteistyössä mukana olevissa järjestöissä. Tiina Kontinen,  Anja Onali ja 
Sara Robinson-Moncada analysoivat erilaisia logiikoita samaan kansainväliseen 
kenttään kuuluvien suomalaisen ja liberialaisen järjestöjen esimerkin kautta.

Teema-artikkeleiden jälkeen Teppo Eskelisen artikkeli käsittelee yhtälailla 
ajankohtaista teemaa. Artikkelissaan Velan ja vyönkiristyksen Irlanti hän ana-
lysoi kansainvälisen vyönkiristyspolitiikan mukanaan tuomia protesteja – ja 
niiden puutetta eri näkökulmista. Puheenvuoroartikkeli palaa numeron tee-
maan konkreettisen esimerkin kautta. Mari Suonio ja kumppanit  hahmotta-
vat artikkelissaan Sirkkulanpuisto ristipaineiden aallokossa  yhden raittius- ja kan-
santerveysjärjestön tasapainoilua joustavan ja avoimen kansalaistoiminnan ja 
sosiaalipalvelujen tuottamisen välillä sen 30-vuotisen historian ajan. 

Myös itse Kansalaisyhteiskunta-lehti on ollut ristipaineiden puristuksessa ja 
lehden tulevaisuus näyttää epävarmalta. Yliopistojen uudenlaiset rahoituk-
seen sidotut tulosvaatimukset eivät ole omiaan motivoimaan tutkijoita kir-
joittamaan lehteen, jolla ei ole kuuluisaa julkaisufoorumiluokitusta. Tästä 
huolimatta, viimeisen kahden vuoden aikana konferenssityöryhmien ja teema-
numeroiden avulla olemme onnistuneet tuottamaan vapaasti saatavilla olevan 
kiinnostavan lukupaketin kerran vuodessa. Päätoimittajan, vierailevien toimit-
tajien ja lukuisten perusteellista työtä tehneiden arvioitsijoiden merkittävän 
vapaaehtoisen panoksen lisäksi lehden tekninen julkaiseminen vaatii jonkin 
verran taloudellisia resursseja. Toivomme, että lehteä julkaiseva seura pystyisi 
nämä resurssit varmistamaan tulevaisuudessakin, jotta keskustelu kansalaisyh-
teiskunnasta niin tutkijoiden kuin toimijoiden näkökulmasta voisi jatkua.  

Joulukuussa 2015
Tiina Kontinen  & Petri Ruuskanen 
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