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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, mitä Suomen Punaisen Ristin Tampereen 

Nuorten turvatalon vapaaehtoistyöntekijät ajattelevat turvatalotyön yhteiskunnallisesta 

arvosta ja työn laadukkuudesta, ja miten he kokevat oman arvonsa ja roolinsa vapaaeh-

toistyöntekijöinä turvatalolla. Tarkoituksena oli tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää SPR:n 

Tampereen Nuorten turvatalon vapaaehtoistyön organisoinnin, sekä asiakastyön kehittä-

miseen.  

 

Tutkimus toteutettiin haastattelemalla viittätoista SPR:n Tampereen Nuorten turvatalon 

vapaaehtoistyöntekijää. Haastattelut toteutettiin tammi-maaliskuussa 2016. Niitä käyte-

tään myös osana SPR:n Nuorten turvatalojen yhteistä sosiaalisten vaikutusten arviointia. 

Aineiston käsittelyssä käytettiin teemoittelua.  

 

Tulosten perusteella SPR:n Tampereen Nuorten turvatalon vapaaehtoistyöntekijät ovat 
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elämäänsä. SPR:n Tampereen Nuorten turvatalolla tehtävä ammattityö on heidän mieles-

tään yhteiskunnallisesti merkittävää, tarkoituksenmukaista ja ammattitaitoista. Vapaaeh-

toistyöntekijöiltä saatiin lisäksi kehittämisehdotuksia turvatalotoimintaan ja vapaaehtois-

työn organisointiin liittyen.  

 

Vapaaehtoistyöntekijät ehdottivat panostusta SPR:n Tampereen Nuorten turvatalon 

markkinointiin, jotta nuorilla olisi laajasti tiedossa, mistä voi hädän tullen hakea apua. 

Lisäksi toivottiin vapaaehtoistyöntekijöiden konkreettisempaa huomioimista, jotta Tam-

pereen Nuorten turvatalolla saataisiin säilytettyä elinvoimainen vapaaehtoistyökulttuuri.  
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The main goal of this research was to find out how the volunteers see the social value and 

the quality of work done in the Finnish Red Cross’ Tampere Emergency youth shelter. It 

was also studied that how voluntary workers experienced their own value and role. The 

aim was to produce information for organizing the voluntary work more efficiently. The 

purpose was also to develop the customer work. 

 

The research was conducted by interviewing fifteen voluntary workers of Tampere Emer-

gency youth shelter. The Interviews were executed during January to March in 2016. 

They will also be used as a part of Finnish Red Cross’ Emergency youth shelters’ report 

card of social influences. The data were processed by thematizing. 

 

Based on the results, the voluntary workers of Tampere Emergency youth shelter have 

found their own place in this work community and feel that they are valued and needed. 

They think they are doing remarkable work. Volunteering also give some content to their 

lives. Voluntary workers think that the professional work done in Tampere Emergency 

youth shelter is socially remarkable, appropriate and professional. Voluntary workers also 

gave some ideas on how to develop Tampere Emergency youth shelter’s action and or-

ganizing voluntary work. 

 

The voluntary workers proposed that Tampere Emergency youth shelter could invest in 

marketing. They think it is important that the youth are aware where they can get help 

when they need some. The voluntary workers also hoped more concrete observation from 

Tampere Emergency youth shelter. They think it could help to remain vital culture of 

volunteering in Tampere Emergency youth shelter.  

Key words: volunteering, voluntary work, Finnish Red Cross, FRC Tampere Emen-

gency youth shelter 
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1 JOHDANTO 

 

 

Vapaaehtoistyöntekijöitä toimii Suomessa useilla eri aloilla, ja heidän työpanoksensa on 

arvokas lisä julkisten ja yksityisten palveluiden rinnalla. Vapaaehtoistyöntekijät toimivat 

hyvin erilaisissa ympäristöissä ja yhteisöissä. Sen kautta heille kertyy arvokasta tietoa ja 

kokemusta, jota pitäisi pystyä hyödyntämään entistä paremmin. Vapaaehtoistyöntekijät 

eivät saa rahallista korvausta tekemästään työstä, joten heitä motivoi jokin muu.  Mikä 

jokin? – Siihen pitää saada vastaus, jotta saadaan jo vapaaehtoistyötä tekevät sitoutumaan 

toimintaan, sekä innostettua uusia ihmisiä mukaan. Lisäksi vapaaehtoistyöntekijöiden ko-

kemusta voidaan toimintaympäristöstä riippuen hyödyntää toiminnan kehittämisessä.  

 

Vapaaehtoistyötä on Suomessa tutkittu suhteellisen vähän. Vapaaehtoistyö on Suomessa 

useimmiten jonkin järjestön organisoimaa (Rahkonen 2015). Niillä onkin suuri vastuu 

tietojen keräämisen ja tutkimustiedon tuottamisen suhteen. Järjestöt toimivat kuitenkin 

usein niukin varoin, eikä niillä ole resursseja tällaiseen työhön. Vapaaehtoistyön arvoa on 

tärkeä tuoda näkyväksi, jotta sen organisoimiseen kohdistetaan varoja ja saadaan ylläpi-

dettyä aktiivista vapaaehtoistyökulttuuria (Laasanen 2011, 20). Tärkeää on myös saada 

vapaaehtoistyöntekijöiden ääntä kuuluviin; mitä he vapaaehtoistyöstä saavat ja mitkä te-

kijät auttavat heitä sitoutumaan toimintaan? 

 

Punainen Risti ja Punainen Puolikuu ovat huomattavia vapaaehtoistoimintaa organisoivia 

järjestöjä. Ne on perustettu vuonna 1863 ja siitä lähtien vapaaehtoistyöntekijät ovat olleet 

toiminnan kivijalka. Järjestöillä työskentelee 17 miljoonaa aktiivista vapaaehtoistyönte-

kijää. (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.) Suomen Pu-

naisella Ristillä heitä työskentelee noin 40 000 (Suomen Punainen Risti 2016). Suomen 

Punaisen Ristin Nuorten turvataloilla, kuten muissakin toiminnoissa, vapaaehtoistyönte-

kijät ovat tärkeä voimavara. Nyt heille kertyneet kokemukset ja tiedot haluttiin valjastaa 

käyttöön kehittämistyön avuksi, sekä tuoda toimintaa paremmin näkyväksi. Opinnäyte-

työni tavoitteena on siis tuottaa tietoa SPR:n Tampereen Nuorten turvatalon vapaaehtois-

työntekijöiden näkemyksistä turvatalotyöstä ja siitä, miten he vapaaehtoistyötä tehdes-

sään kokevat oman arvonsa ja roolinsa siellä.  
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2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 

 

 

2.1 Tutkimuksen tausta 

 

Monen muun järjestön tavoin, myös Suomen Punaisen Ristin toiminnan kivijalka ovat 

laajasti eri toiminnoissa työskentelevät vapaaehtoistyöntekijät. He ovat myös SPR:n 

Nuorten turvatalojen toiminnan kannalta äärimmäisen tärkeitä. Vapaaehtoistyöntekijät 

toimivat SPR:n nuorten turvataloissa erilaisissa tehtävissä, kuten ryhmänohjauksessa, tu-

kihenkilötoiminnassa ja ehkä näkyvimmin kriisipäivystysvuoroissa. Niissä vapaaehtois-

työntekijät toimivat pääsääntöisesti talojen arjen sujuvuutta tukevien työtehtävien parissa, 

mahdollistaen palkatuille työntekijöille rauhan keskittyä ammattityöhön. Tärkein vapaa-

ehtoistyöntekijöiden tehtävä on kuitenkin olla läsnä nuorille. Työssään vapaaehtoistyön-

tekijöille mitä todennäköisimmin kertyy arvokasta tietoa ja kokemusta Nuorten turvata-

lojen toiminnasta ja siellä tehtävästä vapaaehtois- ja ammattityöstä.  

 

Vapaaehtoistyöntekijät tulevat hyvin erilaisista lähtökohdista ja ammattiryhmistä. He ei-

vät tarkastele SPR:n Nuorten turvatalojen toimintaa sosiaalialan ammattilaisina, vaan ta-

vallisen ihmisen perspektiivistä. He tekevät vapaaehtoistyötä omassa elämässään kartut-

tamillaan tiedoilla ja taidoilla, mikä tuo monimuotoisuutta SPR:n Nuorten turvatalojen 

työyhteisöihin. Vapaaehtoistyöntekijät ovat tärkeä voimavara SPR:n Nuorten turvatalo-

jen arjessa, ja onkin tärkeää selvittää, miten vapaaehtoistyöntekijät kokevat oman roolinsa 

työssä, ja kokevatko he olevansa arvostettuja jäseniä työyhteisössä. Vastausten perus-

teella saatavien tietojen avulla voidaan kehittää vapaaehtoistyöntekijöiden viihtyvyyttä, 

sekä heidän ja työntekijöiden välistä kumppanuutta. Vapaaehtoistyöntekijöiden koke-

musten perusteella voidaan kehittää myös nuorten kanssa tehtävää asiakastyötä ja SPR:n 

Nuorten turvatalojen toimintaa. Lisäksi on tärkeää saada tietää, miksi vapaaehtoistyönte-

kijät tekevät vapaaehtoistyötä ja mikä heitä kiinnostaa juuri Nuorten turvatalolla.  

 

Oma kiinnostukseni vapaaehtoistyötä kohtaan on herännyt sosionomiopintojeni myötä. 

Erään kurssin puitteissa olin tutustumassa Seinäjoen Ystäväntuvan organisoimaan ruoka-

aputoimintaan, joka toimi osittain vapaaehtoisvoimin. Tampereelle muutettuani kiinnos-

tuin SPR:n Nuorten turvatalosta ja siellä tehtävästä vapaaehtoistoiminnasta. Hakeuduin 

mukaan toimintaan keväällä 2014. En kuitenkaan ole pystynyt panostamaan toimintaan 

haluamallani tavalla, koska koulu ja työt vievät suuren osan ajastani.  
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Lähi- ja tuttavapiirissäni vapaaehtoistyö näkyy jonkin verran. Tiedän monen sosiono-

miopiskelijan olevan mukana jossain sosiaalialan vapaaehtoistoiminnassa. Tähän saattaa 

olla syynä sosiaalialan opiskelijoiden orientoituminen auttamistyöhön tulevan ammat-

tinsa puolesta, tai esimerkiksi halu hankkia työkokemusta ja verkostoja omalta alalta. Lä-

hipiirissäni on ihmisiä, jotka taas osallistuvat urheiluseuran hyväksi tehtävään vapaaeh-

toistoimintaan. Lisäksi perinteistä talkootoimintaa harjoitetaan jonkin verran, erityisesti 

rakennustöiden merkeissä. 

 

Vapaaehtoistyö tuntui siis luontevalta aiheelta opinnäytetyölleni. Ehdotin Tampereen 

Nuorten turvatalon johtajalle, Mari Uusi-Niemelle heidän vapaaehtoistyöntekijöidensä 

tutkimista. Hän kertoi, että juuri tälle aiheelle heillä onkin tällä hetkellä tarvetta SPR:n 

Nuorten turvatalojen valtakunnallisen sosiaalisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä. 

Tutkimukselle löytyi siis työelämälähtöinen tarve, mikä motivoi ja vahvisti ajatustani 

opinnäytetyön tekemisestä SPR:n Tampereen Nuorten turvatalolle. Heille suurin tarve oli 

vapaaehtoistyöntekijöiden haastatteleminen. Vastausten käsittelyn he hoitavat itse, kun 

saavat kaikkien SPR:n Nuorten turvatalojen vapaaehtoistyöntekijöiden haastattelut, sekä 

muun materiaalin kokoon. Opinnäytetyötäni ei siis kokonaisuudessaan käytetä sosiaalis-

ten vaikutusten arviointiin, vaan se jää Tampereen Nuorten turvatalon käyttöön. Luvan 

tutkimukselleni sain SPR:n Nuorten turvatalojen johtajalta, Erja Anttilalta. 

 

SPR:n Nuorten turvatalot toteuttivat siis valtakunnallisen Sosiaalisten vaikutusten arvi-

oinnin vuoden 2016 aikana. Vapaaehtoistyöntekijöiden haastattelut ovat osa arviointia. 

Lisäksi haastateltiin nuoria ja heidän vanhempiaan, yhteistyökumppaneita, sekä työnte-

kijöitä. Materiaalin keruun, arvioinnin ja mittaamisen tavoitteena on SPR:n Nuorten tur-

vatalojen toiminnan kehittäminen. Materiaalia kerättiin vuoden 2016 ajan. Sosiaalisten 

vaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuoda näkyväksi sitä, mitä eri sidosryhmät ajattele-

vat SPR:n Nuorten turvataloilla tehtävästä työstä, sekä osallistaa heitä toiminnan kehittä-

miseen. Arviointia käytetään lisäksi välineenä rahoitusneuvotteluihin kunta- ja laitosta-

solla. Tavoitteena on myös työn näkyväksi tekeminen toimintakertomuksen muodossa. 

(Sosiaalisten vaikutusten arviointi 2016.) 
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2.2 Tutkimuksen tavoite ja tarkoitus 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää SPR:n Tampereen Nuorten turvatalon vapaa-

ehtoistyöntekijöiden ajatuksia turvatalotoiminnasta, sekä vapaaehtoistyössä toimimi-

sesta. Opinnäytetyöni tarkoituksena on siis tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää SPR:n 

Tampereen Nuorten turvatalon vapaaehtoistyön organisoinnin, sekä asiakastyön kehittä-

miseen. 

 

 Sen perusteella tutkimuskysymyksiksi valikoituivat: 

 

 Mitä Tampereen Nuorten turvatalon vapaaehtoistyöntekijät ajattelevat turvatalo-

työn yhteiskunnallisesta arvosta ja työn laadukkuudesta? 

 Miten vapaaehtoistyöntekijät kokevat oman arvonsa ja roolinsa työssä Tampereen 

Nuorten turvatalolla? 
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3 VAPAAEHTOISTOIMINTA 

 

 

3.1 Mitä vapaaehtoistoiminta on? 

 

Vapaaehtoistoimintaa on ajan saatossa jäsennetty erilasin termein, kuten talkootyö, hy-

väntekeväisyys ja vapaa huoltotyö. Viime vuosikymmenien aikana ovat muotoutuneet 

termit vapaaehtoistoiminta, vapaaehtoisuus ja vapaaehtoistyö. Näillä termeillä tarkoite-

taan palkatonta, vapaasta tahdosta toteutettavaa yleishyödyllistä toimintaa. Yleisimmin 

vapaaehtoistyö on jonkin tahon, kuten järjestön organisoimaa. (Nylund & Yeung 2005, 

14–15.) Tässä tutkimuksessa pääpaino on Suomen Punaisella Ristillä tehtävässä vapaa-

ehtoistyössä, joten muiden vapaaehtoistoiminnan alle sijoittuvien käsitteiden laaja mää-

rittely ei ole olennaista.  

 

Perinteisesti vapaaehtoistoimintaa on määritelty käsittein vapaaehtoisuus ja palkattomuus 

(Pessi & Oravasaari 2010, 9). Euroopan parlamentti määrittelee vapaaehtoistyötä vuoden 

2008 mietinnössään seuraavasti: Vapaaehtoistyötä ei tehdä taloudellista korvausta vas-

taan, ja sitä tehdään vapaasta tahdosta. Se hyödyttää kolmatta osapuolta perhe- ja ystävä-

piirin ulkopuolella ja se on kaikille avointa. (Euroopan parlamentti 2008, 11.) Wilsonin 

mukaan vapaaehtoistyö on mitä tahansa toimintaa, jossa ihminen antaa aikaansa il-

maiseksi jonkun toisen ihmisen, ryhmän tai organisaation hyödyksi (Wilson 2000). Va-

paaehtoistyön perusperiaate on, että se on toimintaa, josta ei makseta rahallista korvausta. 

Käytännössä siitä kuitenkin voidaan maksaa korvausta, joka ei kuitenkaan vastaa palkka-

perusteista määrää. Lisäksi voidaan maksaa esimerkiksi kulukorvauksia. (Laasanen 2011, 

9.)  

 

YK:n vapaaehtoisohjelman mukaan seuraavien perusperiaatteiden tulisi ohjailla vapaa-

ehtoistoimintaa;  

- vapaaehtoistyö on henkilökohtainen valinta 

- se antaa kansalaisille mahdollisuuden osallistua omien yhteisöjensä toimintoihin 

- se antaa yksilöille ja ryhmille mahdollisuuden vaikuttaa humanitäärisiin, sekä ym-

päristöä ja sosiaalisia tarpeita ja huolia koskeviin aiheisiin 

- siitä ei makseta palkkaa, mutta se ei korvaa palkkatyötä 

- se ei korvaa palkattuja työntekijöitä, eikä vaaranna palkkatyöläisten asemaa 

(Volunteering in European Union 2010, 21.)  
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Suomessa vapaaehtoistoimintaa on edellä mainittujen periaatteiden lisäksi jäsennetty seu-

raavasti; Vapaaehtoistoiminta on ihmisten välistä vastavuoroista ja tasa-arvoista toimin-

taa, josta kaikki saavat iloa. Vapaaehtoistyöntekijä ja tuen saaja ovat vuorovaikutuksessa 

molemmat sekä antajia että saajia ja tukea annetaan aina sitä tarvitsevan ehdoilla. Kaikki 

osapuolet kohtaavat tasa-arvoisina ihmisinä erilaisuudestaan huolimatta. Vapaaehtois-

työntekijän on toimittava luotettavasti ja puolueettomasti, sekä noudatettava vaitiolovel-

vollisuutta. Vapaaehtoistyöntekijät ovat tukea tarvitsevien ihmisten, heidän omaistensa ja 

ammattihenkilöstön yhteistyökumppaneita, joilla on tavallisen ihmisen vastuu lähimmäi-

sestään. Ihmisten välinen vuorovaikutus on välillä kuormittavaa, joten vapaaehtoistyön-

tekijän tulisi saada tukea ja rohkaisua toimintaansa sitä organisoivalta taholta. (Harju, 

Niemelä, Ripatti, Siivonen & Särkelä 2001, 34–35.) 

 

 

3.2 Vapaaehtoistyön historia Suomessa 

 

Vapaaehtoistyöllä on Suomessa pitkät perinteet. Vapaaehtoinen yhdistysmuotoinen aut-

tamistoiminta alkoi tuottaa sosiaalista turvaa jo 1840-luvulta lähtien. Silloin syntyivät 

Suomen ensimmäiset hyväntekeväisyysyhdistykset, rouvasväenyhdistykset. Niiden teh-

tävänä oli ”vaatimattomien köyhien” avustaminen. Yhdistysten jäsenistö oli yläluok-

kaista ja siksi niiden toimintaa leimasi voimakas säätyläisasenne. Tuolloin naiset eivät 

vielä voineet osallistua kodin ulkopuoliseen elämään, joten yhdistykset olivat ainoa yh-

teiskunnallisen toiminnan kenttä heille. Vuosisadan vaihteessa alempien yhteiskuntaker-

rosten osallistuminen yhdistystoimintaan lisääntyi ja säätyläisjärjestöt alkoivat muuttua 

kansalaisjärjestöiksi. (Lehtinen 1997b, 1-5.) 

 

Suomalainen vapaaehtoistyön huipentuma sijoittuu sota-aikaan. Laajamittainen auttamis-

työ oli välttämätöntä, mutta vasta kun Suomen Huolto perustettiin 1941, saatiin avustus-

työ organisoitua. Suomen Huollon tehtäviin kuului muun muassa varojen jakaminen ylei-

seen avustustoimintaan, terveydenhuollon turvaaminen sodassa kärsineille, henkinen 

huolto, sekä keräystoiminnan organisoiminen ja johtaminen. Suomen Huolto innosti ih-

misiä myös ihmisiä erilaiseen ryhmätoimintaan, talkoisiin ja naapuriapuun. Modernim-

paan muotoon vapaaehtoistoiminta alkoi kehittyä 1980-luvun tienoilla. Uusilla yhdistyk-

sillä oli tuolloin lähes poikkeuksetta yhteys pehmeisiin arvoihin, luontoon ja ympäristöön. 

(Lehtinen 1997b, 6.) 
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3.3 Vapaaehtoistyöntekijän profiili tutkimusten valossa 

 

Kansalaisareenan, Helsinki Mission ja kirkkohallituksen teettämästä tutkimuksesta ilme-

nee, että vuonna 2015 vapaaehtoistoiminnassa on mukana 1,4 miljoonaa suomalaista. 

Suosituimmat vapaaehtoistyön kentät ovat liikunta ja urheilu (350 000), vapaaehtoistyö 

seniorien ja vanhusten parissa (344 000) ja nuorten kanssa tehtävä vapaaehtoistyö (343 

000). (Kansalaisareena Ry 2015.) Vapaaehtoistyö on Suomessa yleisimmin jonkin järjes-

tön tai yhteisön organisoimaa (Rahkonen 2015).  

 

Vuoteen 2010 verrattuna vapaaehtoistyötä tekevien määrä on hienoisessa laskussa, mutta 

määrällisesti sitä tehdään enemmän. Vuonna 2010 34,4 % kansalaisista ilmoitti tekevänsä 

vapaaehtoistyötä, ja sitä tehtiin kuukaudessa keskimäärin 13 tuntia. Vuonna 2015 vapaa-

ehtoistyötä ilmoitti tekevänsä 32,7 %, keskimäärin 18 tuntia kuukaudessa. Vapaaehtois-

työtä tekevät Suomessa useammin naiset kuin miehet. (Kansalaisareena Ry 2015.) Ta-

loustutkimus Oy:n teettämän tutkimuksen mukaan vapaaehtoistyötä tekevistä noin 1,4 

miljoonasta suomalaisesta naisia on noin 699 000 ja miehiä 669 000 (Rahkonen 2015). 

Euroopassa vapaaehtoistyössä toimivien naisten ja miesten välillä ei ole mainittavaa eroa, 

koska joissain maissa sitä tekevät enemmän naiset, toisissa taas miehet (Wilson 2000, 

227). Suurin osa suomalaisista vapaaehtoistyötä tekevistä (385 000), on iältään 35–49-

vuotiaita. 50–64-vuotiaita on 346 000 ja 65–79-vuotiaita 319 000. Alle 35-vuotiaita on 

selkeästi vähemmän. (Rahkonen 2015.)  

 

Vapaaehtoistyöllä on vaihteleva asema eri Euroopan maissa. Joissakin maissa sillä on 

pitkät perinteet, kun taas joissakin vapaaehtoissektori on vasta alkutekijöissään. (Euroo-

pan nuorisoportaali.) Vuonna 2011 toteutetun Eurobarometri-tutkimuksen mukaan esi-

merkiksi Alankomaissa vapaaehtoistyöhön osallistuu 57 % ja Tanskassa 43 % kansalai-

sista, kun taas selvästi EU:n keskiarvon alle on jääty esimerkiksi Espanjassa (15 %) ja 

Kreikassa (14 %). Erot eri maiden välillä ovat suuria. (Euroopan parlamentti 2011, 9.) 

 

Usein ajatellaan, että Suomessa tehdään muuhun Eurooppaan verrattuna keskimääräistä 

vähemmän vapaaehtoistyötä ja että hyvinvointivaltio tai individualismi on syövyttänyt 

vapaaehtoistoiminnan henkeä. Tutkimuksessa suomalaisten asennoitumisesta ja osallis-

tumisesta vapaaehtoistoimintaan ilmenee kuitenkin, että Suomessa tehdään verrattain ak-

tiivisesti vapaaehtoistyötä. Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa kansalaisten osallistumi-

nen vapaaehtoistoimintaan on aktiivisuudessaan omaa luokkaansa, mutta Suomessa (37 
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%) siihen osallistutaan aktiivisemmin kuin esimerkiksi Saksassa (33 %), Irlannissa (33 

%) ja Ranskassa (19 %). (Yeung 2002, 61.) 

 

 

3.4 Vapaaehtoistyön arvo yksilö-ja yhteiskuntatasolla 

 

Vapaaehtoistyöhön katsotaan liittyvän monenlaisia etuja. Se hyödyttää sekä koko yhteis-

kuntaa, vahvistaen sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja edistäen solidaarisuuteen liittyviä ar-

voja, että yksittäisiä ihmisiä. Vapaaehtoistyö on tärkeässä asemassa lukuisilla eri aloilla, 

kuten solidaarisuus ja humanitäärinen apu, sosiaaliala, terveydenhoito, opetus ja ympä-

ristö. (Euroopan parlamentti 2011, 6.)  

 

Vapaaehtoistyö tarkoittaa siis työtä, josta ei makseta rahallista korvausta. Sen tulokset 

eivät kuitenkaan yleensä synny ilman kustannuksia, joita kertyy esimerkiksi vapaaehtois-

työn organisoimisesta ja suunnittelusta. Mikäli vapaaehtoistyönä tehtävät toiminnot tee-

tettäisiin palkallisena työnä, jäisivät monet aktiviteetit kuitenkin toteutumatta. Vapaaeh-

toistyön kansantaloudellinen arvo voidaan todentaa laskemalla, mitä vapaaehtoistyönä 

tehty työ maksaisi palkkatyönä toteutettuna. Esimerkiksi vuonna 2009 Suomen neljässä 

suurimmassa järjestössä (Mannerheimin lastensuojeluliitto, Suomen 4H-liitto, SPR ja 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö) tehtiin vapaaehtoistyötä yli 10,7 miljoonaa tuntia. 

(Laasanen 2011, 3;9;19.) Vuonna 2015 kaiken Suomessa tehdyn vapaaehtoistyön koko-

naismäärä oli yhteensä 167 890 henkilötyövuotta (Kansalaisareena 2015).  

 

Vapaaehtoistyön kansantaloudellisen arvon mittaamiseksi tarvitaan mahdollisimman 

tarkkoja tilastoja vapaaehtoistyöntekijöiden tekemästä työmäärästä ja toiminnan kustan-

nuksista. Usein tietoja ei kuitenkaan järjestelmällisesti kerätä ja tilastoida, joten kattavan 

mittauksen tekeminen on haastavaa. Tietojen saatavuus olisi kuitenkin tärkeää vapaaeh-

toistyön merkityksen ja arvon todentamiseksi, jotta vapaaehtoistyölle kohdennettaisiin 

jatkossakin tukea ja rahoitusta. (Laasanen 2011, 20.) Lehtisen (1997) mukaan vapaaeh-

toistyön perimmäinen tehtävä ei kuitenkaan saa olla julkisten menojen karsimisen aiheut-

tamiin tarpeisiin vastaaminen. Pitkällä tähtäimellä, tarkoituksenmukaisesti tuettuna va-

paaehtoistoiminta varmasti vähentääkin julkisten palveluiden tarvetta, mutta ei ole eetti-

sesti oikein laskea sen arvoa rahassa ja odottaa siltä ennalta määrättyä suoritusta. Työtun-

tien ja vapaaehtoistyöhön osallistuvien lukumäärien mittaamisen sijaan tulisi keskittyä 

ihmisten välisen vuorovaikutuksen kautta syntyvään merkitykseen. (Lehtinen, 1997.)  
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Vapaaehtoistyön taloudellinen arvo on siis kiistaton, mutta sen sosiaalinen arvo on jopa 

sitäkin suurempi (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 2011, 

4). Vapaaehtoistyö on korvaamaton apu yhteiskunnalle. Vapaaehtoistyössä toimiminen 

ilmentää osallistuvaa demokratiaa, ja on kiinteästi liitoksissa aktiiviseen kansalaisuuteen. 

(Euroopan parlamentti 2008, 10.) YK:n mukaan vapaaehtoistyöllä vaikutetaan positiivi-

sesti köyhyyden vähentämisohjelmiin, kestävään kehitykseen, terveyteen, katastrofien 

ehkäisyyn ja hallintaan, sosiaaliseen integraatioon, sekä taistellaan sosiaalista syrjäyty-

mistä ja syrjintää vastaan (Volunteering in the European Union 2010, 21). Vapaaehtoistyö 

on yhteisöllisyyttä parhaimmillaan. Se edistää luottamusta ja vastavuoroisuutta. Se tar-

joaa ihmisille ympäristön, jossa voi ottaa vastuuta omasta yhteisöstä ja osallistua kansa-

laisena. Vapaaehtoistyö edistää positiivista ja kestävää kehitystä ihmisyyden puolesta. Se 

kannustaa solidaarisuuteen ja kasvattaa sosiaalista pääomaa ja parantaa elämänlaatua yh-

teisöissä. (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 2011, 4, 8.)  

 

Euroopan parlamentti toteaa mietinnössään, että vapaaehtoistyöllä voi olla positiivisia 

vaikutuksia ihmisen terveyteen, ja että tästä terveysvaikutuksesta voi olla hyötyä kaikille 

ikäryhmille. Vapaaehtoistyöllä voi olla myös fyysisiä ja henkisiä sairauksia ehkäisevä 

vaikutus. Parlamentti katsoo myös, että vapaaehtoistyö edistää vapaaehtoistyöntekijän 

henkilökohtaista ja sosiaalista kehitystä. Lisäksi se parantaa omanarvontunnetta sekä ko-

kemusta yhteydestä muihin. (Euroopan parlamentti 2008, 5-6;11.)  

 

Myös Grönlundin mukaan vapaaehtoistyö edistää ihmisten välisiä sosiaalisia suhteita ja 

verkostoitumista, sekä keskinäistä luottamusta. Se edistää kokemusta samassa veneessä 

olemisesta ja luo kentän, jossa ihmiset saavat osallisuuden ja voimaantumisen kokemuk-

sia ja mahdollisuuden toteuttaa itseään ja omia intressejään. (Grönlund 2014.) Vapaaeh-

toistyöhön ulkomaille matkustavat ihmiset taas edistävät osaltaan kulttuurien välistä yh-

dentymistä. Sama pätee maahanmuuttajiin, jotka tekevät uudessa kotimaassaan vapaaeh-

toistyötä. (Euroopan parlamentti 2008, 11.) Tutkimusten mukaan vapaaehtoistyöllä on 

vaikutuksia jopa eliniän ennusteeseen. Vapaaehtoistyöllä on siis hyvin laaja merkitys, 

aina ruohonjuuritasolta yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. (Pessi 2014.)  
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3.5 Miksi vapaaehtoistyötä tehdään 

 

Kuka tahansa voi tehdä vapaaehtoistyötä omien kykyjensä, mahdollisuuksiensa ja aika-

taulujensa mukaan, riippumatta iästä, sosiaalisesta statuksesta tai asuinpaikasta (Laasa-

nen 2011, 9). Tutkimuksessa suomalaisten asennoitumisesta ja osallistumisesta vapaaeh-

toistoimintaan suurimmaksi motiiviksi vapaaehtoistyötä tekevät suomalaiset ovat mainin-

neet auttamishalun. Myös halu käyttää vapaa-aikaa johonkin hyödylliseen toimintaan, 

sekä saada säännöllistä päiväohjelmaa ovat varsin keskeisiä motiiveja. (Yeung, 2002, 62.) 

Ihmiset osallistuvat vapaaehtoistoimintaan usein siksi, että he saavat siitä tyydytystä 

myös itselleen (Harju ym. 2001, 36).  

 

Kansainvälisistä tutkimuksista ilmenee, että osallistuminen vapaaehtoistyöhön tai hyvän-

tekeväisyyteen on usein yhteydessä osallistujan onnellisuuteen. Vapaaehtoistyötä teh-

dään usein muiden ihmisten kanssa ja se on julkista toimintaa. Onnellisuuden kokemuk-

seen saattaa siis liittyä se, että vapaaehtoistoiminta tuo mukanaan sosiaalisia kontakteja. 

On myös mahdollista, että vapaaehtoistyötä tekevä ajattelee, että hän saa muiden silmissä 

maineen auttavaisena ja välittävänä yksilönä. (Danielsbacka & Tanskanen 2015, 471–

472.) Yleensä ajatellaan, että vapaaehtoistyöntekijä osallistuu toimintaan, jossa hän tun-

tee olevansa osallinen, yksi meistä. Toinen tärkeä asia monille vapaaehtoistyöntekijöille 

on vapaaehtoistyön muodostama ihmisyhteisö, jolla on voimakkaasti sitouttava vaikutus. 

(Kuuluvainen 2015, 50.) 

 

Myös Nylundin jne. mukaan vapaaehtois- ja vertaistoiminta on osa arkipäivää ja hyvän 

elämän kokemusta (Nylund & Yeung 2005). Itsekeskeisyys ei tuota onnellisuutta. Koke-

musten jakaminen toisten kanssa sen sijaan tuottaa. Vapaaehtoisuus ei ole vain antamista, 

vaan se tuottaa voimaa ja merkityksellisyyttä vapaaehtoistyöntekijälle itselleen. (Sorri 

2005, 139.) Vapaaehtoistyössä jaksamiseen ja siihen sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä 

ovat esimerkiksi työn mielekkyys, siihen liittyvät sosiaaliset sidokset, sekä siitä saatava 

myönteinen palaute (Pessi 2014). Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun mukaan heidän 

vapaaehtoistyöntekijänsä ovat mielissään, kun voivat olla avuksi ja ylpeitä siitä, että 

heillä on jotain annettavaa yhteiskunnalle. Lisäksi he arvostavat tietämystä, ja taitoja joita 

he työssään oppivat. (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 

2011, 8.)  
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Vapaaehtoistyön vuosi 2011 tutkimuksessa suomalaisilta kysyttiin, millaisia taitoja he 

ovat vapaaehtoistyötä tehdessään oppineet. Kolme eniten valittua vaihtoehtoa olivat ih-

misten kohtaaminen, vuorovaikutustaidot ja organisointitaidot. Tutkimuksen mukaan 

suurin osa ihmisistä haluaa mieluiten vapaaehtoistyössä käyttää heillä itsellään jo olevia 

taitoja uuden opettelun sijaan. Vapaaehtoistoiminnalla halutaan edistää lasten ja nuorten, 

eläimien ja luonnon, liikunnan ja urheilun, vanhusten, tai lähiympäristön asioita. (Vapaa-

ehtoistyön vuosi 2011.) Taloustutkimuksen teettämän kyselyn mukaan suurin osa niistä 

ihmisistä, jotka eivät tee vapaaehtoistyötä, mainitsi syyksi ajanpuutteen, tai sen, ettei heitä 

ole pyydetty toimintaan mukaan. 53 % heistä kertoi, että haluaisi osallistua vapaaehtois-

toimintaan, mikäli heitä pyydettäisiin mukaan. (Rahkonen 2015.)  

 

 

3.6 Vapaaehtoistyön muuttuvat muodot ja tulevaisuus 

 

Yhteiskuntamme elää jatkuvassa muutoksessa, kuin myös vapaaehtoistoiminta. Kansain-

väliset vapaaehtoistyön tutkimukset raportoivat erityisesti episodisen, eli pätkävapaaeh-

toistyön lisääntymisestä. (Nylund & Yeung 2005, 28–29.) Helsingin Sanomien artikkeli 

10.4.2016 kertoo, että myös Suomessa on havahduttu tähän ilmiöön. Vapaaehtoistyötä 

organisoivat järjestöt raportoivat, että suomalaiset haluavat auttaa, mutta lyhytaikaisesti, 

tekemällä pop up – tyylisiä keikkoja. Helsinki Mission vapaaehtoistoiminnan päällikön, 

Jaana Leinosen mukaan auttamisen muodot muuttuvat ja järjestöt pyrkivät mukautumaan 

siihen järjestämällä mahdollisuuksia lyhytkestoiseen auttamiseen. (Vasantola 2016.) 

 

 SPR:n nuorisotoiminnan koordinaattori Johanna Kylmäoja kertoo, että esimerkiksi näl-

käpäiväkeräykseen ja rasismin vastaiseen viikkoon osallistuu paljon vapaaehtoisia, mutta 

he eivät halua sitoutua pitkäjänteiseen auttamiseen (Vasantola 2016). Myös Helsingin 

Kehitysvammatuki 57 ry:n vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin, Tiina Hert-

tuaisen mukaan toiminnallisiin tapahtumiin on helpoin saada vapaaehtoisia. Pitempää si-

toutumista vaativiin tehtäviin, kuten luottamushenkilötehtäviin heitä on haastavampaa 

löytää. (Järjestöbarometri 2016, 59.) Vapaaehtoistyön vuosi 2011 tutkimus raportoi sa-

mansuuntaisia tuloksia. Tutkimukseen osallistuneista henkilöistä 56 % vastasi heitä kiin-

nostavan ensisijaisesti kertaluonteinen tai hetkittäinen vapaaehtoistoiminta. (Vapaaeh-

toistyön vuosi 2011.)  
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Vapaaehtoistyöhön sitoutuminen puhuttaa järjestökentällä. Yleinen keskustelunaihe tun-

tuu olevan, että ”ennen vanhaan” vapaaehtoistyöntekijät sitoutuivat toimintaan pidem-

mäksi aikaa ja vahvemmin kuin nykyään. Sitoutuminen vapaaehtoistyössä tarkoittaa sitä, 

että vapaaehtoistyöntekijä haluaa pysyä toiminnassa mukana, kantaa siitä vastuuta, osal-

listuu ja on motivoitunut. Sitoutuminen on tärkeää etenkin silloin, jos yhdistyksellä ei ole 

palkattuja työntekijöitä, koska pitkään mukana olleilla vapaaehtoistyöntekijöillä on pal-

jon hiljaista tietoa, joka on tärkeää toiminnan jatkuvuuden kannalta. (Kuuluvainen 2015, 

49.) 

 

On totta, että ihmisten sitoutuminen järjestöjen toimintaan on erilaista, kuin ennen. Maa-

ilma on muuttunut ja sen myötä ihmisten kiinnostus vapaaehtoistyöhön ja yhdistystoi-

mintaan pohjaa uudenlaisiin tarpeisiin. Globaali maailma perustuu kokemukseen elä-

mästä muuttuvaisena ja monia mahdollisuuksia täynnä olevana. Hyvään vapaaehtoistoi-

minnan johtamiseen ei kuulu vapaaehtoistyöntekijöiden syyttely siitä, etteivät he sitoudu 

toimintaan tarpeeksi. Suomessa on tehty varsin vähän tutkimusta siitä, mihin vapaaeh-

toistyöntekijät toiminnassa oikeastaan sitoutuvat. (Kuuluvainen 2015, 50.) 

 

Suomalaisissa yhdistyksissä ei tutkimusten mukaan sitouteta vapaaehtoistyöntekijöitä an-

tamalla heille lisää valtaa ja vastuuta, vaan sitoutumiskeinoina käytetään esimerkiksi kou-

lutuksen ja työnohjauksen tarjoamista, sekä virkistysmahdollisuuksien järjestämistä. 

Omistajuuden tunne on keskeistä vapaaehtoistyöntekijän sitoutumisessa. Jos tuntee 

”omistavansa” toiminnan, voi siihen sitoutua. Omistajuudella ei tässä yhteydessä tarkoi-

teta mitään taloudellisiin suhteisiin liittyvää, vaan psykologista kokemusta siitä, että jokin 

toiminta tuntuu omalta. (Kuuluvainen 2015, 50–51.) 

 

Muita vapaaehtoistoiminnan nousevia suuntauksia ovat esimerkiksi yritysten vapaaeh-

toistoimintaprojektit, virtuaalivapaaehtoisuus, sekä ylikansallinen vapaaehtoisuus. Yri-

tysten vapaaehtoistoimintaprojekteissa yritykset rohkaisevat työntekijöitään osallistu-

maan esimerkiksi johonkin yhteisölliseen palvelutoimintaan. Virtuaalivapaaehtoisuus 

tarkoittaa sitä, että jokin osa vapaaehtoistoiminnasta tapahtuu teknologian, yleisimmin 

Internetin välityksellä. (Nylund & Yeung 2005, 28–29.) Virtuaalivapaaehtoisuus kuuluu 

myös SPR:n Nuorten turvatalojen toimenkuvaan. Ne tarjoavat valtakunnallisesti keskus-

telu- ja kriisiapua nuorille liveryhmä-chatin kautta. Netin välityksellä auttaminen on osa 

SPR:n kotimaan valmiutta. (Nuorten turvatalojen palvelut 2016.) Esimerkiksi Pariisin ter-

rori-iskujen 13.11.2015 jälkeisenä päivänä SPR:n Nuorten turvatalot avasivat kaikille 
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avoimen kriisi-chatin. Iskut aiheuttivat ihmisissä turvattomuuden tunnetta ja keskustelu-

mahdollisuus koettiin hyväksi. (Suomen Punaisen Ristin vuosikertomus 2015, 13.) 

 

Kansalaisfoorumin pääsihteeri Aaro Harju esittää huolensa yhteiskuntamme uuden eriy-

tymiskehityksen vaikutuksista vapaaehtoistyöhön tulevaisuudessa. Sosiaalisesti heikom-

massa asemassa olevat osallistuvat vapaaehtoistyöhön vähemmän, kuin korkeasti koulu-

tetut ja työssäkäyvät kansalaiset. Toisin sanoen he, joilla olisi eniten aikaa tehdä vapaa-

ehtoistyötä, tekevät sitä vähiten. ”Syrjäytyneet eivät tee vapaaehtoistyötä.” Vapaaehtois-

työ ei ole enää kaikkien yhteinen asia, vaan tietty osuus kansalaisista jää syrjään siitä ja 

sen positiivisista vaikutuksista. (Harju 2014.)   

 

Yleinen olettamus on se, että vapaaehtoistoiminta on hiipunut viimevuosina. Tutkimukset 

eivät vahvista tätä olettamusta, mutta vapaaehtoistyön organisointi sen sijaan on vaikeu-

tunut. Vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointiin ja motivointiin pitää panostaa enemmän 

kuin aikaisemmin. (Harju 2004.) Myös Grönlund ja Pessi esittävät huolensa vapaaehtois-

toiminnan organisoinnin haastavuudesta ja hajanaisuudesta. Joissakin maissa on ole-

massa yliopistotasoisia koulutuksia vapaaehtoistoiminnan organisoimiseen. Sellaista 

osaamista tarvitaan myös Suomessa, jossa vapaaehtoistoimintaan osallistumisen ja kiin-

nostuksen taso on ainakin vielä verrattain korkea. Uudet sukupolvet ja erilaiset arvomaa-

ilmat lisäävät haasteita elinvoimaisen vapaaehtoistyökulttuurin ylläpitämiselle ja antavat 

osaltaan paineita uudenlaiselle, järjestäytyneemmälle vapaaehtoistoiminnan organisoimi-

selle. (Grönlund, Harju & Pessi 2014.)  
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4 SPR:N NUORTEN TURVATALOT 

 

 

4.1 Suomen Punainen Risti  

 

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Sen tehtävänä 

on auttaa niitä, jotka eniten tarvitsevat apua, kotimaassa ja ulkomailla. Suomen Punaisen 

Ristin toimintamuodot ovat hätäapu kotimaan onnettomuustilanteissa, keräykset, en-

siapuryhmät ja ensiapukoulutus, ystävätoiminta, omaishoitajien tuki, terveyspisteet, var-

haisnuorten kerhot ja leirit, maahanmuuttajien tukeminen ja vastaanottokeskukset, Veri-

palvelu, Kontti-kierrätystavaratalot, Nuorten turvatalot, sekä vapaaehtoisen pelastustoi-

minnan koordinointi. Suomen Punainen Risti on Suomen valtion tunnustama julkisoikeu-

dellinen yhdistys, jonka toiminta perustuu vuonna 1949 tehtyihin Geneven sopimuksiin 

ja lakiin Suomen Punaisesta Rististä (238/2000). Suomen Punaisella Ristillä on velvolli-

suus tukea viranomaisia erilaisissa hätätilanteissa. (Mikä on Suomen Punainen… 2016.) 

 

SPR:llä on 100 000 säännöllistä lahjoittajaa, 86 000 jäsentä ja 40 000 vapaaehtoistyönte-

kijää. SPR:llä on kaksitoista piiritoimistoa, joiden työntekijät tukevat osastojensa vapaa-

ehtoistyöntekijöitä. Vapaaehtoistyöntekijöille järjestetään koulutuksia ja tapahtumia, 

joissa he voivat jakaa kokemuksiaan ja oppivat uutta. (Mikä on Suomen Punainen… 

2016.) Maailmanlaajuisesti Punaisella Ristillä ja Punaisella Puolikuulla aktiivista vapaa-

ehtoistyötä tekee 17 miljoonaa ihmistä yli 150 maassa (International Federation of Red 

Cross and Red Crescent). Suomen Punainen Risti on yksi Punaisen Ristin ja Punaisen 

Puolikuun kansainvälisen liiton 190 jäsenyhdistyksestä. (Mikä on Suomen Punainen… 

2016). 

 

 

4.2 Nuorten turvatalot 

 

Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalot toimivat Helsingissä, Espoossa, Tampereella, 

Turussa ja Vantaalla. Ne ovat matalan kynnyksen tukipaikkoja, joihin nuori tai joku hä-

nen perheestään voi hakeutua silloin kun kokee tarvitsevansa ulkopuolista apua. (Nuorten 

turvatalojen palvelut 2016.) Nuorten turvatalojen toiminnan tavoitteena on nopealla ja 

joustavalla työskentelyllä tarjota tukea nuorille ja heidän perheilleen ja näin ennaltaeh-

käistä syrjäytymistä. Asiakkaana oleminen perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja palvelut 
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ovat maksuttomia. Apua saa aina välittömästi. (Nuorten turvatalojen vuosikertomus 2015, 

3.) Tärkeää asiakasperheille onkin se, että apua saa nopeasti ja joustavasti, myös virka-

ajan ulkopuolella (Suomen Punaisen Ristin vuosikertomus 2015, 26).  

 

Nuoren perheen, lähiyhteisön ja verkoston sitouttaminen työskentelyyn on keskeinen 

nuorten turvatalojen työskentelymenetelmä. Palvelutavoite on tarjota perheelle mahdol-

lisuus perhetapaamiseen 48 tunnin sisällä asiakkaaksi hakeutumisesta. Vuonna 2015 tämä 

tavoite saavutettiin. Useimmiten perheelle pystyttiin tarjoamaan tapaamista 24 tunnin si-

sällä asiakkaaksi hakeutumisesta. Yhdenkään nuoren tai perheen ei tarvinnut jonottaa pal-

veluihin. Nuorten turvatalojen palveluihin kuuluvat nuorten vastaanotto ja kriisimajoitus, 

perhehuonetoiminta, itsenäistymisen tuki, ystävä- ja ryhmätoiminta, viikkopäivystys ja 

valmiustoiminta Internetissä, sekä puhelinneuvonta. (Nuorten turvatalojen vuosikerto-

mus 2015, 3-4; 6.) 

 

SPR:n Nuorten turvatalojen kriisipäivystys tarkoittaa sitä, että nuoren on mahdollista yö-

pyä talolla tilapäisesti. Majoituspaikkoja Nuorten turvataloilla on 31, joista Tampereella 

6. Vuonna 2015 kaikkien SPR:n nuorten turvatalojen kriisimajoituksesta kotiin tai muun 

lähiyhteisön luo palasi 75 % ja omaan asuntoon muutti 5 % nuorista. Kriisipäivystysasi-

akkaista 80 % palasi siis takaisin normaaliin elämään. (Nuorten turvatalojen vuosikerto-

mus 2015, 3; 8.) Kriisipäivystyksessä vapaaehtoistyöntekijät ovat tärkeässä roolissa. 

 

Perhehuonetoiminta on SPR:n Nuorten turvataloilla tehtävää avotyötä. Perhehuoneen 

keskustelupalvelut on tarkoitettu nuorelle, vanhemmille ja muille läheisille. Itsenäistymi-

sen tukea voidaan tarjota nuorille, jotka tarvitsevat itsenäistymiseen perheen ulkopuolista 

tukea. Tuki on aina yksilöllisesti räätälöityä, tiivistä ja tavoitteellista. Perhe- ja verkosto-

työ kuuluu palveluun oleellisesti. Tavoitteena on, että nuori kykenee asumaan itsenäisesti 

peruspalvelujen varassa. Ystävätoimintaa toteutetaan Nuorten turvataloilla pääsääntöi-

sesti ryhmätoimintana. Sen tarkoituksena on tarjota nuorille omanikäisiä sosiaalisia kon-

takteja, tukea nuorten hyvinvointia ja ehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Nuorten 

turvatalolta nuori voi saada myös henkilökohtaisen ystävän, tukihenkilön tai vertaiskum-

min. (Nuorten turvatalojen vuosikertomus 2015, 3.) Ystävätoiminnassa on mukana paljon 

vapaaehtoistyöntekijöitä. 

 

Viikkopäivystyksen ja Internetin valmiustoiminnan tarkoituksena on kohdata ja auttaa 

nuoria verkossa. Nuorten turvatalojen Kriisikeskus Tukinetin päivystysvuorot pyörivät 
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pitkälti vapaaehtoistyöntekijöiden voimin. Toiminnan tarkoituksena on paitsi tarjota oh-

jattu, turvallinen ja luotettava keskustelufoorumi nuorille, myös ylläpitää nuorten turva-

talojen valmiutta jalkautua verkkoon nuoria koskettavan valtakunnallisen kriisin sattu-

essa. Nuorten turvatalot antavat apuaan myös puhelimitse niin nuorille, vanhemmille kuin 

yhteistyökumppaneillekin. (Nuorten turvatalojen vuosikertomus 2015, 3-4.)  

 

 

4.3 Näkyvimmät ilmiöt SPR:n nuorten turvataloilla vuonna 2015 

 

Vuonna 2015 SPR:n Nuorten turvatalot tavoittivat entistä suuremman joukon apua tarvit-

sevia nuoria. Nuorten turvataloissa työskenneltiin 1057 nuoren kanssa. (Suomen Punai-

sen Ristin vuosikertomus 2015, 26.) Tyttöjen osuus (61 %) oli edellisten vuosien tapaan 

suurempi kuin poikien. Tampereella poikien osuus oli suurin (48 %). Siellä vahvaa tukea 

koulunkäyntiinsä tarvinneet nuoret, sekä asunnottomat nuoret olivat usein poikia. (Nuor-

ten turvatalojen vuosikertomus 2015, 6.) 

 

Tavoitteena vuonna 2015 oli tavoittaa entistä nuorempia asiakkaita jo mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa, minkä vuoksi Nuorten turvatalot kävivät esittäytymässä erityisesti 

kouluissa. Nuorimpia asiakkaita (alle 14-vuotiaita) olikin nuorten turvataloilla vuoden 

aikana jonkin verran enemmän. (Suomen Punaisen Ristin vuosikertomus 2015, 26.) Ylei-

simmät syyt asiakkaaksi hakeutumiselle olivat ristiriidat kotona sekä mielenterveyson-

gelmat. Muita syitä olivat esimerkiksi asunnottomuus, päihteet tai väkivalta. (Nuorten 

turvatalojen vuosikertomus 2015, 7.) 

 

Usein nuoret ja vanhemmat hakevat SPR:n Nuorten turvataloilta apua perheen sisäisiin 

vuorovaikutusongelmiin. Ongelmat saattavat kärjistyä jopa väkivaltaan, ja apua tarvitaan 

koko perheelle. Osa nuorista oirehtii siksi, että vanhemmilla ei ole riittävästi aikaa tai 

kykyä paneutua nuoren elämään ja asioihin. Monet nuoret elävät yksinhuoltajaperheissä. 

Myös uusioperheiden sisäiset ongelmat ja vuorovaikutuspulmat asettavat haasteita nuo-

rille. (Nuorten turvatalojen vuosikertomus 2015, 4.) 

 

Nuorten lisäksi myös vanhemmat ottavat usein yhteyttä SPR:n Nuorten turvataloihin. He 

saattavat kokea olevansa yksin ja ilman tukea kasvatustehtävässään ja kaipaavat keskus-

telukumppania. Huolta herättää muun muassa nuoren vuorokausirytmin kääntyminen 
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päälaelleen, koulupoissaolot, peliongelmat ja kaveripiiri. Myös kannabiksen yleistymi-

nen nuorten keskuudessa huolestuttaa vanhempia. Vanhemmat kaipaavat tukea siihen, 

miten nuorelle asetetaan rajoja ja miten hän pitää niistä kiinni. Vanhempien jaksamista 

verottavat muun muassa sairaudet, taloudelliset huolet, kiireinen elämänrytmi, työelämän 

haasteet sekä työttömyys tai sen pelko. Eroperheiden kanssa esiin nousevat vanhempien 

vaikeudet sopia nuoreen liittyvistä asioista rakentavasti ilman riitoja. Joskus myös van-

hempien uudet seurustelusuhteet aiheuttavat riitaa kotona: nuorelle saattaa olla vaikeaa 

hyväksyä isän tai äidin uutta kumppania. Nuorten turvataloilla vanhemmille tarjotaan tar-

vittaessa myös yksilö- ja paritapaamisia, sekä ohjataan heitä muiden palveluiden piiriin. 

(Nuorten turvatalojen vuosikertomus 2015, 4.) 

 

Nuorten turvatalojen työskentelyn yhtenä lähtökohtana on taata nuoren koulunkäynnin 

onnistuminen. Kaikissa nuorten turvataloissa työskennellään yksilöllisin menetelmin 

nuorten koulunkäynnin sujuvuuden turvaamiseksi yhteistyössä koulun ja vanhempien 

kanssa. Tuki voi olla esimerkiksi läksyissä avustamista, palveluohjausta oppimisvaikeuk-

siin liittyen, tukea ammatinvalinnassa tai vuorokausirytmin palauttamista normaaliksi. 

Tampereella työskenneltiin vuoden 2015 aikana tiiviisti erityisen vahvaa koulunkäynnin 

tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Mukana tässä toiminnassa oli 

kymmenen nuorta. Heillä koulunkäynti oli vaarassa keskeytyä kokonaan. Kuukauden 

kestävän prosessin aikana nuori yöpyi Nuorten turvatalolla ja kotona vuoroviikoin. Pro-

sessiin kuului myös viikoittainen tapaaminen ja työskentely nuoren ja perheen kanssa 

sekä tiivis yhteydenpito kouluun. (Nuorten turvatalojen vuosikertomus 2015, 5.) 

 

Kokemukset vahvasta koulunkäynnin tuesta olivat lähes jokaisen nuoren kohdalla aluksi 

hyvin positiivisia. Nuorten turvatalon päivärytmi, aikuisen läsnäolo ja turvallinen ilma-

piiri tukivat nuoren koulunkäyntiä sekä aamullista ylösnousua ja kouluun lähtöä. Monen 

nuoren kohdalla prosessin edetessä eteen tuli kuitenkin muita haasteita, jotka katkaisivat 

hyvin alkaneen kehityksen. Monen nuoren kohdalla todettiin, että koulupoissaolot olivat 

ensimmäinen oire, johon tämän nuoren kohdalla tartuttiin. Taustalla oli vakavampia pul-

mia, kuten nuoren mielenterveysongelmia tai perheen sosiaalisia ongelmia, joiden ratkai-

seminen olisi edellytys sille, että nuoren koulunkäynti sujuu. (Nuorten turvatalojen vuo-

sikertomus 2015, 5.) 
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Nuorten turvataloille tulevien yhteydenottojen ja asiakkaana olevien nuorten ja heidän 

vanhempiensa palvelunohjaus on edelleen yksi nuorten turvatalojen tärkeimmistä tehtä-

vistä. Nuoria hakeutuu asiakkaaksi, kun he jäävät muiden palveluiden ulkopuolelle oman 

vähäisen elämänhallintansa, jaksamattomuutensa ja tietämättömyytensä vuoksi. Nuoret 

ja heidän vanhempansa tarvitsevat neuvoja yhteiskunnan tarjoamien palveluiden ja tukien 

löytämisessä. Palvelunohjausta tehdään myös puhelimitse. Nuorten turvatalot toimivat 

edelleen usein myös avun koordinoijana. Nuorella ja perheellä saattaa olla kontakteja 

useisiin hoitotahoihin, mutta perheen kanssa tehtävää työtä ei koordinoi kukaan. Hoitota-

hot ovat usein tietämättömiä toisistaan, ja yhteistä tavoitetta nuoren ja perheen tukemi-

sessa ei ole. Nuorten turvataloilla järjestetään verkostoneuvotteluita hyvin matalalla kyn-

nyksellä, koska yhteisten tavoitteiden määritteleminen tukee nuorta ja perhettä parhaiten. 

(Nuorten turvatalojen vuosikertomus 2015, 5.) 

 

Sosiaalisen median palveluilla on suuri rooli nuorten elämässä. Tutkimusten mukaan so-

siaalisen median käyttö painottuu useimmiten iltaan, mutta monella nuorella käyttö jat-

kuu pitkälle yöhön. Se alkaa helposti haitata normaalielämää, aamulla nuoren saattaa olla 

hankala nousta sängystä ja lähteä kouluun. Myös mielenterveyspulmat, masennus ja unet-

tomuus sekoittavat vuorokausirytmin. Väsymys vaikuttaa niin koulunkäyntiin kuin ih-

missuhteisiinkin, ja itsetuntokin on koetuksella, kun tuntuu, ettei mitään saa aikaiseksi. 

(Nuorten turvatalojen toimintakertomus 2015, 5.) 

 

Haasteeseen vastattiin Vantaalla ja Espoossa suunnitellulla Rytmikoululla, joka on suun-

nattu niille nuorille, joiden uni- ja päivärytmi kaipaavat korjaamista. Rytmikoulun avulla 

nuoren päivään luodaan säännöllinen rytmi. Siihen kytketään myös tiivis työskentely per-

heen kanssa, jotta opitut taidot siirtyvät myös kotiin. Mallia kokeiltiin vuoden 2015 ai-

kana Espoossa. Kokeiluun osallistui seitsemän nuorta. Tulokset olivat hyviä, mutta pro-

sessit olivat pitkiä. Nuorten turvatalolla yöpyessä muutokset päivärytmissä ja jaksami-

sessa tapahtuvat nopeasti, mutta muutosten siirtäminen kotioloihin vaatii aikaa. (Nuorten 

turvatalojen vuosikertomus 2015, 5.) 
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4.4 Vapaaehtoistyöntekijänä nuorten turvatalolla 

 

SPR:n Nuorten turvatalon vapaaehtoistyöntekijöille ei ole ammatti- tai koulutusvaati-

muksia. Vapaaehtoistyöntekijöiksi tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä, mutta kaikilta edellyte-

tään kykyä olla aikuinen, luotettava ja vastuuntuntoinen. Suurin osa vapaaehtoistyönteki-

jöistä toimii kriisipäivystysvuoroissa työntekijän työparina, ja se on SPR:n Nuorten tur-

vatalojen toiminnan sujuvuuden kannalta erittäin tärkeää. SPR:n Nuorten turvatalot pyr-

kivät kuitenkin tarjoamaan myös muita vaihtoehtoja tehdä vapaaehtoistyötä, kuten ystä-

vätoiminnan, ryhmänvetäjänä toimiminen, nettiauttamistyö, sekä nuoren tukihenkilönä 

toimiminen. (Vapaaehtoistyö nuorten turvatalolla 2015.) 

 

Työntekijä vastaa kaikesta ammattityöstä, ja vapaaehtoistyöntekijän tehtävänä on tukea 

työntekijää asiakastyössä, sekä pyörittää talon arkea, mikäli työntekijä on kiinni ammat-

tityötehtävissä. Tavallisesti kriisipäivystysvuoro sisältää kodinhoidollisia tehtäviä, kuten 

ruoanlaittoa ja pyykkien huoltoa, sekä nuorten kanssa seurustelua. Työntekijät perehdyt-

tävät uuden vapaaehtoistyöntekijän tehtäviinsä kolmen ensimmäisen vuoron aikana. Va-

paaehtoistyöntekijän toivotaan sitoutuvan toimintaan vähintään vuodeksi, ja tekevän vä-

hintään yhden päivystysvuoron kuukaudessa. (Vapaaehtoistyö nuorten turvatalolla 2015.) 

 

Vapaaehtoistyöntekijä on aina mukana toiminnassa omasta halustaan. Vapaaehtoistyön-

tekijä toimii työssään tavallisen ihmisen taidoin, eikä hän saa palkkaa työstä. Toiminnassa 

ollaan mukana vapaasta tahdosta, mutta nuorten turvatalot toivovat vapaaehtoistyönteki-

jöiden sitoutuvan pitämään kiinni sovituista asioista. Nuorten turvataloilla tehtävän työn 

toimiseksi jokaiseen kriisipäivystysvuoroon tarvitaan vapaaehtoistyöntekijän työpanosta. 

Lisäksi vapaaehtoistyöntekijät sitoutuvat noudattamaan vaitiolovelvollisuutta, sekä toi-

mimaan työssään Punaisen Ristin periaatteiden mukaisesti. Periaatteet ovat inhimillisyys, 

tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, ykseys, sekä yleis-

maailmallisuus. (Vapaaehtoistyö nuorten turvatalolla 2015.) 

 

 

4.4.1 Vapaaehtoistyöntekijän kriisipäivystysvuoro 

 

SPR:n Nuorten turvataloissa vapaaehtoistyöntekijöitä tarvitaan kipeästi nimenomaan 

kriisipäivystysvuoroihin työntekijän työpariksi, jotta työntekijä pystyy tekemään varsi-

naista ammattityötä, kuten perhetapaamisia, ja uusia nuoria voidaan tarpeen tullen ottaa 
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taloon yöpymään. Päivystysvuoro alkaa vapaaehtoistyöntekijällä klo 17.00 ja kestää seu-

raavaan aamuun. Aamulla vapaaehtoistyöntekijä voi lähteä joustavasti esimerkiksi töihin 

tai kouluun. Vapaaehtoistyöntekijän rooli korostuu erityisesti silloin, kun talossa on nuo-

ria majoittumassa. Hänen tehtävänään on vastata talon arjen sujuvuudesta ja olla nuorten 

tukena, omana itsenään ja tavallisen ihmisen taidoin.  

 

Vuoron alussa vapaaehtoistyöntekijä käy tarvittaessa kaupassa ja valmistaa ruoan. Muita 

tehtäviä ovat esimerkiksi pyykkien huoltaminen ja yleisen siisteyden ylläpitäminen. Va-

paaehtoistyöntekijät voivat vapaasti järjestää vuoronsa aikana jotain toimintaa, tai olla 

järjestämättä. Itse olen esimerkiksi leiponut pullaa vuoroni aikana. Tärkeintä on kuitenkin 

olla nuorille saatavilla ja viettää heidän kanssaan aikaa. Joskus tilanne saattaa olla sellai-

nen, että talossa ei majoitu yhtään nuorta. Silloinkin vapaaehtoistyöntekijän läsnäolo on 

tärkeää, koska hädässä oleva nuori voi tulla ovelle koska vain. Vapaaehtoistyöntekijän 

läsnäolo parantaa myös työntekijän työturvallisuutta. Muutoin työntekijä on yövuorossa 

yksin.  

 

Tampereen Nuorten turvatalolla vapaaehtoistyöntekijät varaavat kriisipäivystysvuoroja 

itselleen talolla olevasta kalenterista. Usein vapaaehtoistyöntekijöitä pyydetään vuoroon 

myös nopealla aikataululla, esimerkiksi sairastapauksissa. Silloin tekstiviestilistalla ole-

ville vapaaehtoistyöntekijöille ilmoitetaan tarpeesta viestillä. Osa vapaaehtoistyönteki-

jöistä toimii kriisipäivystysvuorojen lisäksi myös muissa tehtävissä, kuten ryhmänohjaa-

jana tai tukihenkilönä.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

5.1 Tutkimusprosessi 

 

Vapaaehtoistyöntekijöiden ajatuksia SPR:n Tampereen Nuorten turvatalon toiminnasta 

ja vapaaehtoistyöntekijöiden arvostuksesta ja roolista tutkin tekemällä vapaaehtoistyön-

tekijöille kyselyn. SPR:n Nuorten turvatalot päätyivät siihen, että kyselyt tehdään haas-

tattelemalla, koska vastauksista toivottiin laajempia ja perustellumpia. SPR:n Nuorten 

turvataloilla on aiemmin toteutettu useita sähköisiä kyselyitä vapaaehtoistyöntekijöille. 

Vastausprosentti on kuitenkin jäänyt matalahkoksi, eikä kyselyillä ole saatu riittävän laa-

dukasta tietoa. SPR:n Nuorten turvatalot laativat kyselyn kysymykset, joten minulla ei 

ollut niihin vaikutusvaltaa. Lomakkeen kysymyksistä osa oli strukturoituja, mutta haas-

tateltavia pyydettiin perustelemaan vastauksensa. Osa kysymyksistä oli täysin avoimia. 

Tutkimuksessani on siis sekä kvalitatiivisia, että kvantitatiivisia piirteitä.  

 

Lomakkeessa oli 15 kysymystä, joista kolmessa kysyttiin taustatietoja haastateltavasta. 7 

kysymyksessä vastaajia pyydettiin arvioimaan kysyttyä asiaa asteikolla 1-5, sekä perus-

telemaan vastauksensa. Kysymyksen muotoilusta riippuen vastausvaihtoehdot olivat 1 

erittäin vähän, 2 melko vähän, 3 ei vähän eikä paljon, 4 paljon ja 5 erittäin paljon. Loput 

viisi kysymystä kysyttiin avoimina, ilman asteikkoa. Viidestätoista kysymyksestä viisi 

liittyi siihen, miten vapaaehtoistyöntekijät kokevat oman arvonsa ja roolinsa toimiessaan 

Tampereen Nuorten turvatalolla, sekä siihen, minkälaista arvoa vapaaehtoistyön tekemi-

nen heille itselleen tuottaa. Kolme kysymystä kartoitti vapaaehtoistyöntekijöiden ajatuk-

sia Tampereen nuorten turvatalolla tehtävän työn tuloksellisuudesta ja laadukkuudesta, 

sekä työntekijöiden ammattitaitoisuudesta. Kolme kysymystä taas liittyi Tampereen 

Nuorten turvatalon toiminnan kehittämiseen. Yhdessä kysymyksessä vapaaehtoistyönte-

kijöitä pyydettiin kuvailemaan Tampereen Nuorten turvataloa kahdella sanalla. Tätä ky-

symystä en käsittele tutkimustuloksissa, koska se ei ole tutkimuksen tavoitteiden kannalta 

olennainen. Opinnäytetyöni nimessä esiintyvä ”Rajoja ja rakkautta” on erään haastatelta-

van kuvaus Tampereen Nuorten turvatalosta.  

 

Vapaaehtoistyöntekijöiden haastattelut suunniteltiin toteutettavaksi toisten vapaaehtois-

työntekijöiden tai nuorten turvataloilla harjoittelujaksolla olevien opiskelijoiden voimin. 

(Sosiaalisten vaikutusten arviointi 2016). Tampereen Nuorten turvatalolla haastattelut 
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päätettiin jakaa minun ja toisen vapaaehtoistyöntekijän tehtäväksi. Tampereen Nuorten 

turvatalon listoilla on noin 40 enemmän tai vähemmän aktiivista vapaaehtoistyöntekijää. 

Tavoitteenani oli opinnäytetyöni puitteissa haastatella heistä kaksikymmentä, ja toisen 

vapaaehtoistyöntekijän loput. Toteutin haastattelut aikavälillä 25.1.- 5.4.2016 ja sain ko-

koon yhteensä 19 haastattelua. Päätin, että se on riittävä määrä, enkä voi käyttää aineiston 

keräämiseen enempää aikaa. Kaiken kaikkiaan Tampereen Nuorten turvatalon vapaaeh-

toistyöntekijöistä saatiin haastateltua 23. 

 

Haastattelin 18 henkilöä Tampereen Nuorten turvatalon tiloissa, ja yhden henkilön Tam-

pereen ammattikorkeakoululla. Haastatteluvälineenä käytin tablettia ja näppäimistöä ja 

haastattelut dokumentoin suoraan Google Formsin sähköiselle kyselylomakkeelle, jonka 

lähetin haastattelun päätteeksi Pilveen. Sovimme, että saan tekemäni haastattelut raaka-

datana maaliskuun 2016 lopussa haastatteluiden teknisestä puolesta vastaavalta Janne 

Honkaselta. Siihen mennessä olin saanut kokoon 15 haastattelua, joten 4 tekemääni haas-

tattelua jäi tutkimukseni ulkopuolelle. Tutkimukseni kannalta sain kuitenkin kokoon riit-

tävän määrän haastatteluita. 

 

Sovin haastatteluajat Tampereen Nuorten turvatalon vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa 

puhelimitse. Heitä oli tiedotettu Tampereen Nuorten turvatalon toimesta haastatteluiden 

alkamisesta sähköpostitse ja heille annettiin mahdollisuus kieltää yhteystietojensa luovut-

taminen tähän tarkoitukseen. Tiedotin lisäksi Tampereen Nuorten turvatalon vapaaehtois-

työntekijöiden Facebook-ryhmässä aloittavani haastatteluiden tekemisen ja ottavani hei-

hin puhelimitse yhteyttä piakkoin. Suurimpia haasteita materiaalin keräysvaiheessa oli 

vapaaehtoistyöntekijöiden tavoittaminen puhelimitse, sekä jo sovittujen haastatteluiden 

jatkuva peruuntuminen. Pyrin mahdollisuuksien mukaan sopimaan haastatteluita peräk-

käin, mutta usein haastatteluita peruuntui, toisinaan jopa suurin osa. Tästä syystä aineis-

ton keruuvaihe oli työläämpi, kuin etukäteen ajattelin.  

 

Toteutuneet haastattelut sujuivat kuitenkin ongelmitta. Haastateltavat tulivat aina sovit-

tuun aikaan paikalle, joten aikataulutukseni piti, eikä seuraava haastateltava joutunut 

odottamaan. Aikataulutuksesta huolimatta en pitänyt kiirettä haastattelutilanteessa ja py-

rin välittämään tämän myös haastateltavalle. Sovin haastatteluiden ajankohdista ennak-

koon Tampereen nuorten turvatalon henkilökunnan kanssa ja he varasivat jonkin rauhal-

lisen tilan käyttööni. Haastattelutilanteessa dokumentoin vastaukset suoraan sähköiseen 
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muotoon tabletilla. Se oli joutuisaa ja mahdollisti suuren haastattelumäärän. Haastattelu-

tilannetta ei tuntunut häiritsevän se, että osa huomiostani jakaantui kirjoittamiseen. Yh-

teen haastatteluun, kirjoitusvirheiden korjaamiseen, sekä muuhun tekniseen hienosäätöön 

kului keskimäärin 35 minuuttia. Ensimmäisen haastattelun kohdalla siihen kuluvaa aikaa 

oli vaikea arvioida etukäteen ja varasinkin siihen kaksi tuntia. Jatkossa varasin yhdelle 

haastattelulle 45 minuuttia aikaa.  

 

Haastateltavat kommentoivat jonkin verran kysymysten haastavuutta. Moni oli sitä 

mieltä, että kysymykset olisi ollut hyvä saada nähdä ennen haastattelua, jotta niihin olisi 

saanut rauhassa valmistautua ja näin ollen vastaukset olisivat olleet kattavampia. Tutki-

muksen suunnitteluvaiheessa olisikin ollut hyvä miettiä, halutaanko haastateltavilta en-

nalta mietittyjä vastauksia, vai niitä ajatuksia, mitä kysymys ensimmäisenä herättää.  

 

Osa kysymyksistä oli hyvin samankaltaisia, joten vastauksissa oli oletettavasti jonkin ver-

ran päällekkäisyyksiä, tai haastateltava vastasi johonkin kysymykseen jo jossakin aiem-

massa kysymyksessä. Osa saaduista vastauksista oli niukkoja, mutta siihen en haastatte-

lutilanteessa juurikaan pystynyt vaikuttamaan. Pyysin haastateltavia jokaisen kysymyk-

sen yhteydessä perustelemaan vastauksensa, mutta sen enempää en voinut tehdä, etten 

lähtenyt johdattelemaan haastateltavaa puhumaan jostain tietystä aiheesta ja näin vaikut-

tanut tutkimustuloksiin. Kommentoin ja keskustelin haastateltavan kanssa haastatteluti-

lanteessa hyvin neutraalisti johdattelemisen välttämiseksi. Jokaisen haastattelun lopuksi 

kysyin haastateltavalta, haluaako hän vielä palata johonkin kysymykseen tai täydentää 

vastauksiaan. Vapaaehtoistyöntekijät suhtautuivat tutkimukseen osallistumiseen hyvin 

myönteisesti. Moni kommentoi, että on hienoa saada vapaaehtoistyöntekijöiden ääntä 

kuuluviin ja päästä vaikuttamaan toiminnan kehittämiseen.  

 

 

5.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Käytin aineistoni analysointivaiheessa tutkimusmenetelmänä teemoittelua. Teemoittelu 

soveltuu hyvin laadullisen aineiston analyysimenetelmäksi. Teemoja voidaan muodostaa 

joko teoria- tai aineistolähtöisesti. Niitä muodostaessa voidaan etsiä yhdistäviä tai vastaa-

vasti erottavia seikkoja. (Silius 2008.) Teemoiksi voidaan hahmottaa sellaisia aiheita, 

jotka toistuvat aineistossa muodossa tai toisessa. Teemoittelu analyysimenetelmänä ete-
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nee teemojen muodostamisesta ja ryhmittelystä niiden yksityiskohtaisempaan tarkaste-

luun. (Jyväskylän yliopisto 2016.) Käytännössä sillä tarkoitetaan aineiston pilkkomista ja 

järjestämistä erilaisten aihepiirien mukaan, tarkoituksena nostaa esiin tutkimusongelmaa 

valaisevia teemoja. Teemojen erittelyssä voidaan käyttää erilaisia koodaustekniikoita. 

(Silius 2008.) 

 

Lähdin liikkeelle aineistoni kanssa tutustumalla siihen huolellisesti. Hain ensin yleisku-

vaa vastauksista ja haastateltavien tavasta tulkita kysymyksiä. Luin ensin aineistoa koko-

naisuudessaan, sitten kysymys kerrallaan, sekä haastattelu kerrallaan. Pikkuhiljaa aloin 

muodostaa aineistosta yhdistäviä teemoja, jotka toistuivat vastauksissa usein. Tein tee-

moittelun siis aineistolähtöisesti. Teemojen erittelyssä käytin apuna värikoodausta. Maa-

lasin tietyn teeman alle kuuluvat vastaukset aina samalla värillä päästäkseni perille, 

kuinka usein sitä esiintyy.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

6.1 Taustatiedot  

 

Tutkimukseen osallistuneista 15:a Tampereen Nuorten turvatalon vapaaehtoistyönteki-

jöistä naisia oli 11 ja miehiä 4. Heistä alle 30-vuotiaita oli neljä, 30–40-vuotiaita kuusi, 

41–50-vuotiaita kolme ja yli 50-vuotiaita kaksi. Suurin osa haastatelluista oli siis 30–40-

vuotiaita tai alle 30-vuotiaita. Yli puolet (8) tutkimukseen osallistuneista vapaaehtois-

työntekijöistä oli toiminut Tampereen Nuorten turvatalon vapaaehtoistyöntekijänä 1-3 

vuotta. Kolme oli toiminut 3-6 vuotta ja kolme yli 6 vuotta.  

 

 

6.2 Vapaaehtoistyöntekijän arvo ja rooli turvatalotyössä 

 

Haastatteluiden perusteella kaikki 15 haastateltua vapaaehtoistyöntekijää kokevat olonsa 

Tampereen Nuorten turvatalolla arvostetuksi ja tervetulleeksi. Tunne arvostuksesta ja tar-

peellisuudesta tulee työn, sekä henkilökunnan ja nuorten palautteen kautta. Henkilökun-

nan vastaanotosta ja vapaaehtoistyöntekijöiden kohtelusta haastatelluilla oli vain positii-

vista kerrottavaa. Yksi haastateltava kuvaa tätä seuraavasti; 

 

Työntekijät muistavat aina kiittää ja muistuttavat usein siitä, että vapareita 

todella tarvitaan eikä tämä homma pyörisi ilman meitä. Täällä kohdellaan 

meitä vapareita tasavertaisina työntekijöiden kanssa. Nuoret myös kohtelee 

samalla tavoin kuin työntekijöitä, en ole ainakaan huomannut eroa. 

 

Lähes puolet haastatelluista (7) mainitsee lisäksi, että henkilökunta muistaa aina kiittää 

vapaaehtoistyöntekijää vuoron päätteeksi. Suuri osa haastatelluista kokee Tampereen 

Nuorten turvatalon työyhteisön, sekä vapaaehtoistyön kautta saatavat sosiaaliset kontaktit 

merkittävänä positiivisena tekijänä vapaaehtoistyössä viihtymisen kannalta. Haastatel-

luista 7 kertoo, että Tampereen Nuorten turvatalolle tuleminen ja siellä oleminen on aina 

helppoa ja mielekästä. Vapaaehtoistyöntekijät kokevat aina olevansa tervetulleita työvuo-

roon.  
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Kysyttäessä, kokevatko vapaaehtoistyöntekijät tekevänsä Tampereen Nuorten turvata-

lolla merkittävää auttamistyötä, suurin osa haastatelluista (11) koki työn olevan joko erit-

täin merkittävää tai merkittävää auttamistyötä. Osa haastatelluista kokee auttamisen kui-

tenkin olevan enemmän välillistä eli tukevan niitä tahoja, jotka tekevät merkittävää aut-

tamistyötä.  

 

Moni toi esiin nuorten kanssa työskentelyn positiivisena tekijänä. Haastattelemistani va-

paaehtoistyöntekijöistä 6 mainitsee, että vapaaehtoistyöstä Tampereen Nuorten turvata-

lolla tekee mielekästä nimenomaan nuorten kanssa toimiminen. Monet haastatellut ovat 

todenneet työtä tehdessään, kuinka tärkeää aikuisen läsnäolo nuorelle on. Yli kolmannes 

haastateltavista kertoo, että parasta vapaaehtoistyössä Tampereen Nuorten turvatalolla on 

nuorten kohtaaminen. Tätä haastateltavat kommentoivat seuraavasti; 

 

Jos pystyn auttamaan edes jossain pienessä asiassa tai olemaan kuuntele-

vana korvana, tai ihan vain läsnä nuorelle niin se on jo paljon. 

 

Täällä on ihan oma ilmapiirinsä, eikä minulla ole ainakaan toista sellaista 

paikkaa missä puhuttaisiin niin suoraan vaikeista ja kipeistäkin asioista. 

Lisäksi täällä oppii paljon. Ja nuorten kohtaaminen on mahtavaa. Ja työn-

tekijöiden kanssa juttelu, siitäkin saa paljon. Joskus joku on kysynyt että 

miten jaksan suoraan töistä vielä tulla tänne niin siinä huomaa sen, että 

tämä on hyvä harrastus. Kun oven avaa, niin ei tarvitse omia asioita miet-

tiä. Lisäksi on ollut hienoa kun on saanut Turviksen kustantamana käydä 

koulutuksia 

 

Suomen Punainen Risti edellyttää vapaaehtoistyöntekijöidensä toimivan Punaisen Ristin 

periaatteiden mukaisesti tehtävissään. Suurin osa haastatelluista SPR:n Tampereen Nuor-

ten turvatalon vapaaehtoistyöntekijöistä kokeekin omaksuneensa Punaisen Ristin periaat-

teet ja toimivansa niitä mukaillen. Vapaaehtoistyöntekijät ajattelevat periaatteiden istu-

van SPR:n Nuorten turvatalojen toimintaan hyvin. Valtaosa haastatelluista (12) oli joko 

täysin tai lähes samaa mieltä kysyttäessä ohjaavatko Punaisen Ristin periaatteet vapaaeh-

toistyöntekijän toimintaa Nuorten turvatalolla. Periaatteita ei niinkään mietitä aktiivisesti 

työtä tehtäessä, mutta ne ovat toiminnan taustalla ja ovat monelle myös omaan arvomaa-

ilmaan kuuluvia asioita. Eräs vastaaja kertoo, miten periaatteet hänellä työssä näkyvät; 
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Periaatteet on aina mielessä tavalla tai toisella. Nuorten kanssa tilanteissa ei 

niinkään niitä ajattele, mutta niiden jälkeen. Mietin myös sitä, miten jatkossa 

vastaavissa tilanteissa toimin periaatteiden mukaan. Erityisesti puolueettomuus 

näkyy monesti kun puhutaan nuorten kanssa yhteiskunnallisista asioista. 

 

 

6.3 Vapaaehtoistyöstä saatava henkilökohtainen arvo 

 

Lähes kaikki (14) tutkimukseen osallistuneet Tampereen Nuorten turvatalon vapaaehtois-

työntekijät ovat sitä mieltä, että vapaaehtoistyö antaa erittäin paljon tai paljon sisältöä 

heidän omaan elämäänsä. Merkittävimpänä vapaaehtoistyöstä saatavana arvona haastat-

teluista nousi esiin työn merkityksellisyys. Yli puolet 15 haastatellusta (8) toi vastauksis-

saan esiin, että on hienoa ja arvokasta olla osallisena toiminnassa, jolla on oikeasti mer-

kitystä. Vapaaehtoistyöntekijät kokevat vastikkeettomalla auttamistyöllä tekevänsä oman 

osuutensa yhteiskunnan hyväksi. He kertovat siitä seuraavasti; 

 

Parasta täällä on se, että voi ajatella tekevänsä jotain hyvää ja arvokasta, 

jotain millä on merkitystä tässä yhteiskunnassa. Olisi hienoa jos on vaikut-

tanut jonkun nuoren elämään positiivisesti. 

 

Partioajoista on jäänyt mieleen sellainen ohjenuora, että lähtekää täältä 

siten että jätätte tämän maailman hieman parempana paikkana kuin löysitte 

sen. Kyllä se on parasta, että saa auttaa muita ja kantaa oma kortensa ke-

koon täällä. 

 

Vapaaehtoistyö Tampereen Nuorten turvatalolla nähdään haastatteluiden perusteella 

usein työn sijaan ennemmin harrastuksena. Osa haastatelluista kokee sen antavan hyvää 

vastapainoa omalle työlle. Osa taas saa siitä näkökulmaa omaan työhön, perhe-elämään 

tai vapaa-aikaan. Vapaaehtoistyöntekijöiden esille tuomat hyödyt ovat moninaisia. Eräs 

vastaaja kertoo, mitä vapaaehtoistyö hänelle antaa;  

 

Olen aloittanut täällä alun perin sadakseni käytännön työkokemusta omalle 

alalle ja vastapainoa toimistotyöhön. Olen tosi paljon tykännyt tästä yhteisöstä 

muutenkin. Aika monella tapaa siis antaa sisältöä elämään. Tässä pysyy myös 
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nuorten maailmassa kiinni kun on itse jo niin vanha. Ja kyllä aina joissakin ti-

lanteissa huomaa ihan suoraan että omalla läsnäololla on merkitystä nuorelle. 

 

 

6.4 Turvatalotyön laadukkuus ja tuloksellisuus 

 

Yksi tutkimukseni tavoitteista oli selvittää, millaisena Tampereen Nuorten turvatalolla 

tehtävä ammattityö näyttäytyy vapaaehtoistyöntekijöiden silmissä. Tässä tutkimuksessa 

haluttiin keskittyä erityisesti Tampereen Nuorten turvatalolla tehtävän työn laadukkuu-

teen, tuloksellisuuteen, sekä työntekijöiden ammattitaitoon. Näitä asioita kysyttiin kol-

messa kysymyksessä. 

 

Kaikki 15 tutkimukseen osallistunutta vapaaehtoistyöntekijää olivat sitä mieltä, että työ 

Tampereen Nuorten turvatalolla on joko erittäin laadukasta tai laadukasta. Lähes yhtä 

yksimielisiä haastatellut olivat turvatalotyön tuloksellisuudesta. Haastateltavista 14 oli 

sitä mieltä, että turvatalotyö on erittäin tuloksellista tai tuloksellista. 9 haastateltavaa pe-

rusteli Tampereen Nuorten turvatalolla tehtävän työn tuloksellisuutta sen positiivisilla 

vaikutuksilla nuorten elämään. Vapaaehtoistyöntekijät kokevat nuorten saavan tarvitse-

maansa apua ja tukea ja pääsevän elämässään eteenpäin turvatalotyön avulla. Osa vastaa-

jista kommentoi, että tällaisen työn tuloksia ei voi mitata rahassa ja pienetkin onnistumi-

set ovat arvokkaita, kun on kyse nuorten hyvinvoinnista; 

 

Yksikin nuori joka saa helpotusta elämäänsä tämän kautta on tulos, ei sitä 

voi mitata rahassa.   

 

Täällä pystytään auttamaan nuoria todella pitkälle ja ohjaamaan eteen-

päin. Onhan tämä ihan loistojuttu. Pitäisi saada lisääkin resursseja tällai-

seen työhön. Turvislaiset tekee pienillä resursseilla laaja-alaista työtä, 

esim. kahta koditonta nuorta auttoivat jokin aika sitten. Ihan minkälaista 

apua vaan täältä on mahdollista saada. Mä pidän tätä kyllä todella tär-

keänä. 

 

Haastatellut kokevat, että Tampereen Nuorten turvatalolta asiakkaat saavat kokonaisval-

taista apua ja tukea, oli tilanne mikä tahansa. Tarvittaessa asiakkaita ohjataan myös jonkin 

toisen palvelun piiriin. Tampereen Nuorten turvatalon koetaan olevan ainutlaatuinen, 
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sekä nuorille helposti lähestyttävä paikka, jonne on helppo ja mukava tulla. Nuorten ker-

rotaan arvostavan paikkaa kovasti, kuten haastateltavat seuraavasti kuvaavat; 

 

Nuoret tuottaa paljon sellaista, että Turvis on ainoa paikka mistä he halua-

vat apua vastaanottaa. Nuorten positiivisen palautteen perusteella on tu-

loksellista. 

 

Ei ole oikein mitään mihin verrata, ja sekin tuo itsessään arvoa tälle. Ai-

nutlaatuinen palvelu. Tää on nuorille paljon rennompi paikka, aivan eri 

asia kuin viralliset sossuntädit. 

 

Viidestätoista haastatellusta vapaaehtoistyöntekijästä 9 perustelee Tampereen Nuorten 

turvatalolla tehtävän työn laadukkuutta siten, että työ on tarkoituksenmukaista ja nuoriin 

keskitytään yksilöllisesti. Työntekijöiden nähdään todella panostavan nuorten asioihin ja 

tekevän parhaansa joka tilanteessa. Osa haastatelluista perustelee laadukkuutta lisäksi 

sillä, että Tampereen Nuorten turvatalolla tehdään toimivaa verkostoyhteistyötä. Eräs 

haastateltava toteaa, että Tampereen Nuorten turvatalolla on asiantuntevat työntekijät, 

jotka osaavat toimia tilanteen vaatimalla tavalla. Hänen mukaansa jokaiseen nuoreen kes-

kitytään ja aktiivisesti yritetään parantaa tilannetta ja löytää ratkaisuja. Toinen haastatel-

tava kertoo, että Tampereen Nuorten turvatalolla tehdään työtä rennolla asenteella, mutta 

kaikella työllä on päämäärä ja tarkoitus. 

 

 

6.5 Työntekijöiden ammattitaito 

 

Tampereen Nuorten turvatalon työntekijät saivat haastatelluilta vapaaehtoistyöntekijöiltä 

paljon positiivista palautetta kysyttäessä vapaaehtoistyöntekijöiden arvostuksesta ja koh-

telusta. Sama toistui kysyttäessä heidän ammattitaidostaan. Yli kolmannes (11) haastatel-

luista oli sitä mieltä, että Tampereen Nuorten turvatalon työntekijöiden tekemä työ on 

erittäin ammattitaitoista. Loput 4 ajattelee sen olevan ammattitaitoista.  

 

Vapaaehtoistyöntekijät kertovat ammattitaidon ilmenevän siinä, miten työntekijät osaa-

vat toimia erilaisissa tilanteissa, sekä varmuutena työssä nuorten kanssa. Lisäksi työnte-

kijöiden vahvuuksina mainittiin keskustelutaidot ja kuunteleminen, sekä rentous ja mo-

niosaaminen. Erään haastateltavan mukaan työntekijät osaavat suhtautua ja toimia, sekä 
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ohjata asiakkaita erilaisissa tilanteissa, toimien aina ihminen edellä. Toinen haastateltava 

toteaa, että työntekijät kuuntelevat ja kuulevat nuorten tarpeet hyvin. Hänen mielestään 

on hienoa, että työskentely on rentoa, mutta silti erittäin ammattitaitoista. 

 

 

6.6 Kehittäminen 

 

Tutkimuksessa haluttiin selvittää lisäksi vapaaehtoistyöntekijöiden näkökulmaa Tampe-

reen Nuorten turvatalon ja siellä tehtävän työn kehittämistarpeista. Heiltä kysyttiin muu-

tos- ja kehitysehdotuksia, sekä tiedusteltiin, onko heillä itsellään jotain osaamista tai tai-

toja, joita he haluaisivat vapaaehtoistyössään Tampereen Nuorten turvatalolla hyödyntää. 

Näitä asioita kysyttiin kolmessa kysymyksessä.  

 

Suurimmaksi kehittämistarpeeksi haastatteluiden perusteella nousi Tampereen Nuorten 

turvatalon markkinointi. Lähes puolet haastatelluista (7) oli sitä mieltä, että Tampereen 

Nuorten turvatalon toiminnan pitäisi olla avoimempaa ja näkyvämpää. Heidän mukaansa 

erityisesti nuorten keskuudessa tapahtuvaan markkinointiin pitäisi panostaa jo ennaltaeh-

käisevässä mielessä ja jalkautua esimerkiksi kouluihin ja nuorisotiloille tai muihin paik-

koihin, missä nuoret viettävät aikaa. Nuorten olisi hyvä olla tietoisia paikasta, jotta he 

tietävät, mistä saavat hädän tullen apua. Kaksi haastateltavaa kommentoi tätä seuraavasti; 

 

Markkinointi ja viestintä on sellainen juttu mihin olen kiinnittänyt huo-

miota. Tiedän että järjestö on jäykkä, eikä kaikki ole sen takia mahdollista, 

mutta jotenkin siihen voisi panostaa enemmän. Tietoa paikasta on todella 

vaikea löytää. En ollut itsekään ikinä kuullut paikasta ennen kuin tulin 

tänne. Tietysti voi olla että ei haluta liikaa mainostaa, ettei ole yhtäkkiä 

kaikki paikat täynnä. Resursseja markkinointipuoleen kuitenkin satsaisin ja 

uskoisin että työntekijät on tästä sama mieltä. 

 

Olisi hyvä saada enemmän näkyvyyttä nuorille tästä paikasta. En tiedä 

kuinka paljon Turvis käy esittäytymässä esimerkiksi oppilaitoksissa. Olisi 

hyvä, jos nuorilla olisi laajasti tiedossa, että tällainen paikka on olemassa. 

Esim. Tredussa on juuri menossa hyvinvointiviikko, niin siellä olisi tosi 

hyvä, jos Turvis olisi esillä, ja muissakin saman tyyppisissä jutuissa. 
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Toinen kehittämistä vaativa asia oli haastateltavien mielestä vapaaehtoistyöntekijöiden 

konkreettisempi huomioiminen ja sitä kautta sitouttaminen toimintaan. Kolmasosa (5) 

haastatelluista mainitsi tähän liittyviä asioita. He toivat esille, että vapaaehtoistyönteki-

jöiden huomioiminen ja muiden vapaaehtoistyöntekijöiden näkeminen ja heidän kans-

saan verkostoituminen voisivat auttaa vapaaehtoistyöntekijöitä sitoutumaan toimintaan 

paremmin.  

 

Kaksi haastateltavaa ehdotti SPR:n Nuorten turvatalotoiminnan laajentamista muihin 

kaupunkeihin ja kaksi haastateltavaa ottaisi asiakasnäkökulmaa aktiivisemmin mukaan 

kehittämistyöhön. Muut kehittämisehdotukset olivat yksittäisiä mainintoja. Haastatelta-

vat ehdottivat esimerkiksi muiden SPR:n Nuorten turvatalojen hyödyntämistä kehittämis-

työssä, sekä Tampereen kaupungin nuorten palveluiden kartoittamista mahdollisten puut-

teiden havaitsemiseksi ja niihin vastaamiseksi. Lisäksi toivottiin työntekijöiden antavan 

vapaaehtoistyöntekijälle työvuoron alkaessa tilannekatsauksen yöpyvistä nuorista ja 

muista huomiota vaativista asioista.  

 

Haastateltavilta kysyttiin lisäksi heidän mahdollisista taidoistaan tai osaamisestaan, jota 

he haluaisivat vapaaehtoistyössään Tampereen Nuorten turvatalolla hyödyntää. Kuusi 

vastaajaa kertoi, ettei heillä ole sellaista erityisosaamista, mitä haluaisivat työssä hyödyn-

tää ja neljä vastaajaa kertoi jo hyödyntävänsä osaamistaan. Loput vastaajat mainitsivat 

joitain taitoja, joita kenties voisivat hyödyntää. Näitä olivat esimerkiksi kehonhuolto, mu-

siikki, draama ja valokuvaus.  

 



37 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

7.1 Taustatietojen valtakunnallinen vastaavuus 

 

SPR:n Nuorten turvataloilla tehtävä vapaaehtoistyö on tutkimusten valossa varsin tyypil-

listä. Suomessa vapaaehtoistyö on useimmiten jonkin järjestön organisoimaa (Nylund & 

Yeung 2005, 14–15 & Rahkonen 2015) ja yksi suosituimmista vapaaehtoistyön kentistä 

on lasten ja nuorten parissa tapahtuva toiminta (Kansalaisareena 2015). Tutkimukseen 

vastanneiden SPR:n Tampereen Nuorten turvatalon vapaaehtoistyöntekijöiden sukupuo-

lijakauma on valtakunnallisesti toteutettuun vapaaehtoistyön tutkimukseen (Vapaaehtois-

työn vuosi 2011) verrattuna homogeenisempi. Valtakunnallisessa tutkimuksessa naisten 

osuus vapaaehtoistyötä tekevistä suomalaisista on toki suurempi, kuin miesten, joskaan 

ei kovin radikaalisti. Omassa tutkimuksessani taas selvä enemmistö oli naisia (11/15). 

Ikäjakaumaa on haastavampaa vertailla, koska eri tutkimusten ikäryhmäluokittelut ovat 

erilaisia. Tutkimukseen osallistuneista 15:a SPR:n Tampereen Nuorten turvatalon vapaa-

ehtoistyöntekijöistä suurin osa (9) on 30–50-vuotiaita. Taloustutkimuksen teettämästä 

valtakunnallisesta tutkimuksesta taas ilmenee, että suurin osa vapaaehtoistyötä tekevistä 

suomalaisista on 35–49-vuotiaita. Tulokset eivät siis ole täysin verrattavissa. 

 

Tutkimukseen osallistuneista 15:a SPR:n Tampereen Nuorten turvatalon vapaaehtois-

työntekijästä yli kolmannes (6) on sitoutunut toimintaan yli kolmeksi vuodeksi. Näin ol-

len voidaan todeta, että Tampereen Nuorten turvatalolla työskentelee vakiintunut joukko 

vapaaehtoistyöntekijöitä, joiden mielestä siellä tehtävä vapaaehtoistyö on vetovoimaista. 

Pätkävapaaehtoistyö ja episodinen vapaaehtoistyö ovat nousevia trendejä, mutta SPR:n 

Tampereen Nuorten turvatalolla tehtävä, pidempää sitoutumista vaativa vapaaehtoistyö 

näyttää kuitenkin olevan voimissaan.  

 

 

7.2 Tunne arvostuksesta välittyy vapaaehtoistyöntekijöille 

 

Haastatteluiden perusteella saamani yleiskuvan mukaan vapaaehtoistyöntekijät ovat löy-

täneet oman paikkansa turvatalon työyhteisössä ja tuntevat olevansa tärkeitä sen toimi-

vuuden kannalta. He kokevat tekevänsä arvokasta ja merkittävää auttamistyötä ja kokevat 

työtään arvostettavan. Vapaaehtoistyöllä onkin merkittävä yhteiskunnallinen arvo. Sen 
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taloudellista arvoa voidaan laskennallisesti mitata, mutta sosiaalisia vaikutuksia on haas-

tavampaa tuoda esiin. Vapaaehtoistyön kohteena olevien ja vapaaehtoistyötä tekevien 

saama hyöty on usein aineetonta ja kokemuksellista. Sitä on siis haastavaa määrällisesti 

mitata. Tässäkin tutkimuksessa se perustuu haastateltujen vapaaehtoistyöntekijöiden 

tuottamaan pohdintaan.  

 

Vapaaehtoistyön ajatellaan lähtökohtaisesti olevan epäitsekästä ja solidaarisuutta edistä-

vää toimintaa. Vapaaehtoistyötä tekevä toimii jonkin asian hyväksi ilman aineellista kor-

vausta. Luultavasti hän siis saa siitä jotain muuta, jonka kokee arvokkaaksi. Tutkimuk-

seen osallistuneet Tampereen nuorten turvatalon vapaaehtoistyöntekijät mainitsivat arvoa 

tuottaviksi tekijöiksi muun muassa työn merkityksellisyyden. Vapaaehtoistyö nuorten pa-

rissa koetaan arvokkaaksi ja se tuo tunteen, että on tehnyt jotain yhteiskunnan hyväksi. 

Lisäksi haastatellut kokivat arvokkaaksi vapaaehtoistyöstä saatavat sosiaaliset kontaktit, 

sekä ihmisten kohtaamisen. Muut vapaaehtoistyön tutkimukset tuottavat samankaltaisia 

tuloksia. Euroopan parlamentti (2008, 11) toteaa mietinnössään, että vapaaehtoistyö lisää 

ihmisen omanarvontunnetta, sekä kokemusta yhteydestä muihin. Myös Grönlundin 

(2014) mukaan vapaaehtoistyö edistää ihmisten välisiä sosiaalisia suhteita ja verkostoitu-

mista, sekä antaa mahdollisuuden toteuttaa itseään ja omia intressejään. 

 

Vapaaehtoistyö Tampereen Nuorten turvatalolla koettiin myös työn sijaan ennemmin har-

rastuksena. SPR:n Nuorten turvatalojen vapaaehtoistyöntekijöillä ei ole koulutusvaati-

muksia. He tekevät työtä omalla persoonallaan, jokainen omilla vahvuuksilla ja omassa 

elämässä hankituilla tiedoilla ja kokemuksella. He vastaavat omasta toiminnastaan, mutta 

eivät ole päävastuussa työvuoron tapahtumista, mikä ehkä osaltaan vapauttaa, eikä työ 

kuormita heitä liiaksi. Toisaalta taas haastatellut vapaaehtoistyöntekijät kertovat, että hei-

dän mielipidettään kysytään ja arvostetaan työtilanteissa. Näin ollen heille välittyy koke-

mus oman työn merkityksellisyydestä ja arvostuksesta, mikä voi osaltaan edistää työssä 

jaksamista ja sen mielekkyyttä. Pessin (2014) mukaan työn mielekkyys, siihen liittyvät 

sosiaaliset suhteet, sekä työstä saatava myönteinen palaute vaikuttavat positiivisesti va-

paaehtoistyössä jaksamiseen. Tampereen Nuorten turvatalon tutkimukseen osallistuneet 

vapaaehtoistyöntekijät ovat samoilla linjoilla; kaikki edellä mainitut tekijät mainittiin 

haastatteluissa.  
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7.3 Tärkeää työtä nuorten hyväksi 

 

Tampereen Nuorten turvatalon vapaaehtoistyöntekijät ovat talon arjessa ja eri toimin-

noissa tiiviisti mukana, joten voidaan olettaa, että heille kertyy arvokasta kokemusta ja 

näkemystä myös itse ammattityöstä. Työn laadukkuutta, tuloksellisuutta ja ammattitaitoi-

suutta käsittelevät kysymykset koettiin kuitenkin hieman hankaliksi. Osa haastatelluista 

koki, ettei heillä ole riittävästi tietämystä arvioida tällaisia asioita. Kaiken kaikkiaan haas-

tatellut olivat varsin yksimielisiä siitä, että Tampereen Nuorten turvatalolla tehtävä am-

mattityö on tuloksellista, laadukasta ja ammattitaitoista. Tätä perusteltiin paljon nuorten 

saaman avun ja tuen kautta.  

 

Sosiaalityön tuloksellisuutta on aina haastavaa mitata. Työ ei tuota euroja, mutta tekemä-

tön työ näkyy suurempina kustannuksina. On mahdotonta laskea tarkasti, paljonko esi-

merkiksi SPR:n Nuorten turvatalojen toiminnalla säästetään; minkälaisiin vaikeuksiin 

nuoret ilman sitä ajautuisivat, tai mitä muita palveluita he mahdollisesti käyttäisivät. En-

naltaehkäisevät ja matalan kynnyksen palvelut ovat kuitenkin huomattavasti halvempia 

tuottaa, kuin esimerkiksi erikoissairaanhoidon tai vaikkapa rikosseuraamusalan palvelut. 

Puhumattakaan siitä, kuinka paljon parempi vaihtoehto se nuoren ja tämän verkostojen 

elämänlaadun kannalta on.  

 

 

7.4 Panostusta markkinointiin ja vapaaehtoistyöntekijöiden huomioimiseen 

 

Kysyttäessä muutosehdotuksista, lähes puolet haastatelluista (7) vastasi, ettei halua muut-

taa mitään, kun taas kehitysehdotuksista kysyttäessä vain 3 haastateltavaa vastasi, ettei 

Tampereen nuorten turvatalolla ole mitään kehittämistä vaativia asioita. Mielestäni nämä 

kaksi kysymystä ovat pitkälti päällekkäisiä ja niihin voidaan vastata samalla tavalla. Mitä 

ilmeisimmin haastatellut tekivät näihin kuitenkin merkityseron. Osa vastaajista saattoi 

ajatella, että kysymys muutosehdotuksista koskee vain vapaaehtoistoimintaa ja kehitys-

ehdotukset taas laajemmin SPR:n Nuorten turvatalojen toimintaa. Yhtä kaikki, haastatel-

luilta saatiin kiitettävästi materiaalia kehittämistarpeiden arvioimiseen.  

 

SPR:n Nuorten turvatalojen markkinointi ja näkyvyyden parantaminen oli yksi selkeim-

mistä teemoista, joita haastatellut vapaaehtoistyöntekijät toivat esille kehittämistarpeista 

kysyttäessä. Heidän mielestään Tampereen Nuorten turvatalon pitäisi näkyä enemmän 
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erityisesti nuorten keskuudessa, jotta heillä olisi laajasti tiedossa, mihin ottaa tarpeen tul-

len yhteyttä. Vuonna 2015 SPR:n Nuorten turvatalojen tavoitteena onkin ollut entistä 

nuorempien asiakkaiden tavoittaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sen 

vuoksi on panostettu esimerkiksi kouluvierailuihin. (Suomen Punaisen Ristin vuosikerto-

mus 2015, 26).  

 

Markkinoinnilla voidaan ajatella olevan ennaltaehkäisevä merkitys. SPR:n Nuorten tur-

vatalot ovat matalan kynnyksen tukipaikkoja, joten olisi hyvä, jos ne tavoittaisivat nuoren 

jo siinä vaiheessa, kun tuen tarve on kohtuullisen pieni ja ongelmat helposti ratkaistavissa. 

Itse olen kiinnittänyt viime aikoina huomiota siihen, että SPR:n Nuorten turvatalot näky-

vät enemmän, esimerkiksi sanomalehdissä ja televisiossa. Nelonen esitti 24.12.2016 klo 

22.00 Raskasta joulua-konsertin, jossa SPR:n Nuorten turvatalot olivat vahvasti mukana.  

 

Markkinoinnin ohella Tampereen Nuorten turvatalon tutkimukseen osallistuneet vapaa-

ehtoistyöntekijät toivat esille tarpeen vapaaehtoistyöntekijöiden konkreettisemmasta 

huomioimisesta. Osa heistä kantaa huolta siitä, miten vapaaehtoistyöntekijöitä pystyttäi-

siin sitouttamaan toimintaan paremmin. Listoilla on paljon vapaaehtoistyöntekijöitä, 

mutta välillä heistä on kriisipäivystysvuoroissa huutava pula.  Ratkaisuksi ehdotettiin esi-

merkiksi vapaaehtoistyöntekijöiden huomioimisen vahvistamista. Kuten Grönlund, Harju 

ja Pessi (2014) edellä esittävät, ovat myös asiantuntijat huolissaan vapaaehtoistyön orga-

nisoinnin hajanaisuudesta Suomessa. Se onkin ehkä yksi suurimmista tulevaisuuden haas-

teista elinvoimaisen vapaaehtoistyökulttuurin säilyttämiseksi. 

 

Uskon, että vapaaehtoistoimintaan sitoutumisessa tai sitoutumattomuudessa yksi ratkai-

seva tekijä on ihmisen arvomaailma. Ehkä osalle ihmisistä muiden auttaminen on arvo-

maailmassa niin korkealla, että se liittyy vahvasti heidän onnellisuuden tunteeseensa, ja 

siksi sellainen toiminta kuuluu luonnollisesti heidän elämäänsä ja he löytävät sille aikaa. 

Jotkut taas löytävät merkityksellisyyttä elämäänsä muiden asioiden kautta, ja kokevat va-

paaehtoistyön ennemmin kuormittavana, kuin jaksamista ja onnellisuutta edistävänä te-

kijänä.  
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8 POHDINTA 

 

 

Tutkimukseni tavoitteena oli siis saada vastaus siihen, mitä Tampereen Nuorten turvata-

lon vapaaehtoistyöntekijät ajattelevat talon toiminnasta ja siellä tehtävästä työstä, ja miten 

he kokevat oman arvonsa ja roolinsa työyhteisössä. Näihin kysymyksiin sain vastauksia, 

joten mielestäni tutkimukseni onnistui. Tampereen Nuorten turvatalon toimintaan liitty-

vät huomiot olivat lähestulkoon kaikki positiivisia. Voidaankin todeta, että vapaaehtois-

työntekijöiden mielestä Tampereen Nuorten turvatalon toiminta on yhteiskunnallisesti 

merkittävää, tarkoituksenmukaista ja tärkeää. Vapaaehtoistyöntekijät tuottivat lisäksi ra-

kentavia ideoita toiminnan kehittämiseen. Vapaaehtoistyöntekijöiden arvostuksesta haas-

tateltavilla oli myös pääosin positiivinen kuva. Tampereen Nuorten turvatalon työyhtei-

söön on helppo tulla ja vapaaehtoistyöntekijän rooli on selkeä. 

 

Tutkimukseeni osallistui Tampereen Nuorten turvatalon noin 40 vapaaehtoistyöntekijästä 

15. Tulokset eivät siis edusta koko ryhmää, ja mikäli tutkimukseen olisi saatu haastateltua 

heidät kaikki, olisivat tulokset saattaneet poiketa nykyisistä jonkin verran. Tutkimuksen 

luotettavuus haluttiin taata siten, että työntekijöiden sijaan vapaaehtoistyöntekijöitä haas-

tattelivat toiset vapaaehtoistyöntekijät. Ajateltiin, että näin haastateltavat voivat rehelli-

sesti antaa palautetta ja kritiikkiä.  

 

Vapaaehtoistyön tutkimuksiin ja teoriaan tutustuminen, sekä oman tutkimuksen tekemi-

nen nosti esiin joitain ajatuksia vapaaehtoistyön tilasta ja asemasta suomalaisessa yhteis-

kunnassa. Vapaaehtoistyön tutkijat tuovat esille tarvetta vapaaehtoistyön järjestelmälli-

semmälle organisoimiselle, sekä tarpeesta tutkia vapaaehtoistyöntekijöitä ja heidän mo-

tiivejaan vapaaehtoistyöhön. Tästä olen samaa mieltä, mutta lisäksi olisi mielenkiintoista 

tutkia niitä suomalaisia, jotka eivät tee vapaaehtoistyötä; miksi he eivät tee sitä, ja min-

kälaiseen toimintaan he olisivat ehkä valmiita osallistumaan? Tutkimusten perusteella va-

paaehtoistyön mahdollisuuksia voitaisiin kehittää paremmin nykyihmisten elämäntyyliin 

sopiviksi.  

 

Mielestäni vapaaehtoistyöntekijöiden ääntä pitäisi saada enemmän kuuluviin. Heille ker-

tyy työssään valtavasti kokemusta ja hiljaista tietoa, joka jää valitettavan usein piiloon ja 

katoaa sen myötä, kun vapaaehtoistyötä tekevät ihmiset lopettavat työssä tai siirtyvät mui-
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hin tehtäviin. Vapaaehtoistyöhön sitoutumisessa tapahtuneista muutoksista puhutaan ny-

kyään paljon. Vapaaehtoistyöntekijöille olisikin hyvä tarjota enemmän mahdollisuuksia 

vaikuttaa toimintaan, jossa ovat mukana. Jos tuntee ”omistavansa” toiminnan, on siihen 

helpompi sitoutua (Kuuluvainen 2015, 51). Oman tutkimukseni perusteella voin todeta, 

että toiminnan koettu merkityksellisyys on yksi vahvasti sitouttava ja motivoiva tekijä. 

Toisaalta voidaan miettiä, onko pitkällinen sitoutuminen johonkin toimintaan edes vält-

tämätöntä? Tyypillisesti sitoutuminen on tärkeää niissä yhdistyksissä, joissa ei ole pal-

kattuja työntekijöitä, mutta joissain tapauksissa tarkoituksenmukaisempaa voi olla vapaa-

ehtoistoiminnan suunnittelu siten, että se ei vaadi pitkäaikaista sitoutumista (Kuuluvainen 

2015, 51).  

 

Opinnäytetyöni myötä lähdin pohtimaan myös sitä, kasaantuuko vapaaehtoistyölle tule-

vaisuudessa enemmän painetta, kun julkisia palveluita karsitaan, ja kärsivätkö vapaaeh-

toistoiminnan perusolemus ja periaatteet sen myötä? Vapaaehtoistyön periaatteisiin kuu-

luu muun muassa se, että toiminnan tulee perustua vapaaehtoisuuteen, eikä se saa korvata 

palkkatyötä (Volunteering in European Union 2010, 21). Mielestäni on kuitenkin perus-

teltua kysyä, korvaako vapaaehtoistyö jo osittain ammatillista palkkatyötä? Entä halu-

taanko elinvoimaista vapaaehtoistyökulttuuria vaalia sen yksilö- yhteisö- ja yhteiskunta-

tasolla merkittävien sosiaalisten vaikutusten vuoksi, vai siksi, että julkisten palveluiden 

vajetta on pakko paikata palkattomalla työllä? 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Kysely vapaaehtoisille, Tampere 

 

Kysely vapaaehtoisille, Tampere 

 

Vastaaja 

 Nainen 

 Mies 

 

vastaajan ikä 

 Alle 30 

 30 - 40 

 40 - 50 

 yli 50 

 

Kuinka pitkään olet toiminut vaparina turvatalolla  

 alle vuoden 

 1 - 3 vuotta 

 3 - 6 vuotta 

 yli 6 vuotta 

 

Punaisen Ristin periaatteet ohjaavat toimintaani turvata-

lossa. https://www.punainenristi.fi/periaatteet  

Inhimillisyys, Tasapuolisuus, Puolueettomuus, Riippumattomuus, Vapaaehtoi-

suus, Yleismaailmallisuus ja Ykseys. Arvioi annetulla asteikolla. 1 = erittäin vä-

hän, 2 = melko vähän, 3 = ei vähän eikä paljon, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 En osaa sanoa 

 

Perustelusi, kerro lisää 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.punainenristi.fi/periaatteet&sa=D&ust=1484744545817000&usg=AFQjCNEotBmWoKG3DAOZQjSnDlJZ0j4WGg
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Koen, että olen arvostettu ja tervetullut vapaaehtoiseksi turvataloon  

Arvioi annetulla asteikolla, 1 = erittäin vähän, 2 = melko vähän, 3 = ei vähän eikä 

paljon, 4 =paljon, 5 = erittäin paljon 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 En osaa sanoa 

 

Perustelusi, kerro lisää 

 

 

Vapaaehtoistyö turvatalossa antaa sisältöä elämääni.  

Arvioi annetulla asteikolla, 1 = erittäin vähän, 2 = melko vähän, 3 = ei vähän eikä 

paljon, 4 =paljon, 5 = erittäin paljon 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 En osaa sanoa 

 

Perustelusi, kerro lisää 

 

 

Koen tekeväni turvatalossa merkittävää auttamistyötä.  

Arvioi annetulla asteikolla, 1 = en lainkaan, 2 = melko vähän, 3 = ei vähän eikä 

paljon, 4 = merkittävää, 5 = erittäin merkittävää 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 En osaa sanoa 

 

Perustelusi, kerro lisää 
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Onko turvatalotoiminta tuloksellista?  

Arvioi annetulla asteikolla, 1 = erittäin tuloksetonta, 2 = melko tuloksetonta, 3 = 

ei vähän eikä paljon, 4 = tuloksellista, 5 = erittäin tuloksellista 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 En osaa sanoa 

 

Perustelusi, kerro lisää 

 

Onko turvatalotoiminta laadukasta? (Huomioi, että kysymme koko sen tur-

vatalon toimintaa, jossa työskentelet)  

Arvioi annetulla asteikolla, 1 = ei lainkaan, 2 = melko laadutonta, 3 = ei vähän 

eikä paljon, 4 = laadukasta, 5 = erittäin laadukasta 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 En osaa sanoa 

 

Perustelusi, kerro lisää 

 

 

Onko turvatalon työntekijöiden tekemä asiakastyö ammattitaitoista?  

Arvioi annetulla asteikolla, 1 = ei lainkaan, 2 = lähes ammattitaidotonta, 3 = ei 

vähän eikä paljon, 4 = ammattitaitoista, 5 = erittäin ammattitaitoista 

o  1 

o  2 

o  3 

o  4 

o  5 

o  En osaa sanoa 

Perustelusi, kerro lisää 

 

 

Mikä Turvatalolla/vapaaehtoistyössä on mielestäsi parasta? 

 

 

Onko mielessäsi jokin asia tai toimintatapa, jota haluaisit muuttaa? 
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Onko sinulla osaamista, tietoa tai taitoja, joita haluaisit hyödyntää normaa-

lin vaparivuoron hoitamisen yhteydessä tai sen lisäksi joko kertaluontoisesti 

tai useammin? 

 

 

Millä sanalla tai sanaparilla kuvaisit Turvatalon toimintaa? 

 

 

Kuinka turvatalotoimintaa tulisi kehittää entistä tuloksellisemmaksi ja laa-

dukkaammaksi?  
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