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Tämä opinnäytetyö toteutettiin laadullisen tutkimuksen keinoin ja opinnäy-
tetyön toimeksiantaja oli Diakonialaitos Lahti. Opinnäytetyö käsittelee Dia-
konialaitos Lahdessa ikäihmisten kanssa tehtävää vapaaehtoistyötä. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää millaisia näkemyksiä ja kokemuksia 
osallisuuden toteutumisesta tai toteutumattomuudesta on ikäihmisten pa-
rissa toimivilla Diakonialaitos Lahden vapaaehtoisilla, sekä mitkä asiat vai-
kuttavat osallisuuden kokemuksiin positiivisesti tai negatiivisesti. Opinnäy-
tetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa, jonka avulla on mahdollista kehittää 
Diakonialaitos Lahden vapaaehtoistyötä. Opinnäytetyön aineisto kerättiin 
ikäihmisten parissa toimivilta vapaaehtoisilta eläytymismenetelmää käyttä-
en. Osa aineistosta kerättiin vapaaehtoisten illassa ja osa aineistosta ke-
rättiin postitse. Aineiston tuottamiseen osallistui yhteensä 23 vapaaehtois-
ta.  
Aineiston perusteella muodostettiin neljä pääluokkaa, joita olivat vastavuo-
roisuus, auttamisen ilo, mahdollisuuksien puute sekä yhteisöllisyyden puu-
te. Vastavuoroisuus sekä auttamisen ilo pääluokat muodostettiin positiivi-
sista vapaaehtoiskäyntien kuvauksista. Mahdollisuuksien puute ja yhteisöl-
lisyyden puute- yläluokat muodostettiin negatiivisten vapaaehtoiskäyntien 
kuvauksista. 
 Aineistosta selvisi että vapaaehtoistyöntekijän ja asiakkaan osallisuuden 
kokemukseen vaikuttaa merkittävästi vastavuoroisuuden tunne, joka syn-
tyy esimerkiksi kuulumisesta ympäröivään yhteisöön sekä toimivasta 
kommunikoinnista. Osallisuuden kokemuksen toteutumiseen vaikuttaa 
myös miten merkitykselliseksi vapaaehtoistyöntekijä työnsä kokee, sekä 
työstä saatu positiivinen palaute. Negatiivisesti osallisuuden kokemukseen 
vaikuttavia tekijöitä olivat esimerkiksi vapaaehtoistyöntekijän ja sekä asi-
akkaan epäonnistunut kohtaaminen, toimintaa vaikeuttavat materiaaliset 
puutteet sekä vapaaehtoistyöntekijän tarpeettomuuden kokemus. 
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ABSTRACT 
 

This thesis was carried out as a qualitative research study and it was con-
ducted with the Diaconia Institute in Lahti. The thesis deals with voluntary 
work which is performed with Diaconia Institutes elderly clients.The objec-
tive of the thesis was to find out what kind of views and experiences volun-
teers had about the participation. The objective was also to find out what 
kind of things affect to the feeling of participation negatively or positively. 
The purpose of this study was to produce information that makes it possi-
ble to develop volunteer work in Diaconia Institute. The data was collected 
among volunteers by using passive role-playing- method. Part of the mate-
rial was collected during the “evening for volunteers” and part of it was col-
lected by mail. A total of 23 volunteers participated in the collection of ma-
terial.  
 Four collective terms was formed based on the data. The collective terms 
were reciprocity, joy of helping, lack of opportunities and lack of communi-
ty. Reciprocity and joy of helping were formed from the descriptions of 
positive volunteering visits while the lack of opportunities and the lack of 
community were based on negative descriptions.  
The material showed that the feeling of participation between clients and 
volunteers was deeply connected with the sense of reciprocity as the 
sense of reciprocity itself originates from the feeling of belonging to a 
community and the functioning of communication. The feeling of participa-
tion springs from meaningful volunteer experience and positive feedback. 
The essential factors that led to the negative experience of participation 
were lack of material needs, unsuccessful encounter and feeling of use-
lessness.  
 

Key words: voluntary work, participation, communality, passive role-
playing 
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1 JOHDANTO 

 

Euroopan parlamentin määritelmän mukaan vapaaehtoistoiminnalla tarkoi-

tetaan toimintaa, josta ei ole tekijälleen taloudellista hyötyä. Vapaaehtois-

työntekijä tekee sitä omasta halusta ilman velvoitteita. Toiminta ei kohdistu 

perheeseen tai ystäväpiiriin, vaan niiden ulkopuolelle ja on kaikille haluk-

kaille avointa toimintaa. (Euroopan parlamentti 2008, 11.)  

Vapaaehtoistyötä tehdään kaikkialla maailmassa, ja sillä on monenlaisia 

ilmenemismuotoja. Kehittyvä teknologia tuo myös mukanaan yhä uudem-

pia vapaaehtoistyöhön osallistumisen tapoja. (United Nations volunteers 

2011, overview xxii; Marjovuo 2014, 25.) Vapaaehtoistyö seuraa aikaansa 

ja muuttuu yhteiskunnallisten muutosten mukana. Vapaaehtoistyö itses-

sään sisältää myös muutosvoiman. (Nylund & Yeung 2005, 13.)  

Hyväntekeväisyys, köyhäin apu ja talkootyö ovat vapaaehtoistoiminnan 

historiasta kertovia käsitteitä (Tuomainen 2013, 4). Muodollisen vapaaeh-

toistyön historia liittyy kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen syntyyn. Suo-

men Punainen Risti, HelsinkiMissio sekä Suomen Mielenterveysseura ovat 

perustettu Suomeen jo 1800-luvulla. (Marjovuo 2014, 25.) Kansalaisyh-

teiskunnan käsitteeseen voidaan sisällyttää yhteisölliset aktiviteetit, yhdis-

tyksellinen toimintakenttä sekä poliittinen yhteiskunta. Kansalaisyhteiskun-

taan kuuluvat esimerkiksi yhdistykset, säätiöt ja rahastot, ammattiyhdistyk-

set sekä muut etujärjestöt, puolueet, uskonnolliset yhteisöt, seurakunnat 

sekä vapaa sivistystyö. Laajasti ymmärretyn kansalaisyhteiskunnan rinnal-

la toimivat valtio ja kunnat sekä kolmantena lohkona liike-elämä ja markki-

nat. (Harju 2005, 66.)  

Suomalaisista kolmannes on mukana vapaaehtoistoiminnassa ja vapaa-

ehtoistyön merkitys kansantaloudelle on suuri. Vapaaehtoistyö edistää 

myös ihmisten sosiaalisia suhteita, verkottumista ja yleistä hyvinvointia. 

(Grönlund 2014, 2; Marjovuo 2014, 11; Valtiovarainministeriö 2015, 14.) 

Vapaaehtoistyön voidaan nähdä lisäävän sosiaalista pääomaa johon kuu-

luvat luottamus, yhteenkuuluvuuden ja sitoutumisen tunne, yhteisten käyt-
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täytymissääntöjen noudattaminen, yhteistyö, jakaminen ja sosiaaliset ver-

kostot. (Euroopan parlamentti 2008, 12.) Julkisen talouden kaventumisen 

myötä kiinnostus vapaaehtoistyötä kohtaan on kasvanut entisestään. Kes-

kustelua on käyty vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan sekä ammattilaisten 

työnjaosta, ja paikasta julkisten palvelujen rinnalla. (Marjovuo 2014, 11; 

Nylund & Yeung 2005, 13; Grönlund, 2014, 4.) 

Hokkasen (2014,199) mukaan vapaaehtoistoimijoita on tutkittu vähän. Va-

paaehtoistoimijoista tehdyissä tutkimuksissa on selvitetty muun muassa 

sitä miksi vapaaehtoiseksi ryhdytään. Vapaaehtoisten omat käsitykset ovat 

avainasemassa vapaaehtoistyön eri puolien ymmärtämisessä (Marjovuo 

2014, 12; Sorri 2005, 139). 

Opinnäytetyömme aiheena on ikäihmisten parissa tehtävä vapaaehtoistyö. 

Tässä opinnäytetyössä selvitämme mitkä tekijät vaikuttavat vapaaehtois-

ten ja asiakkaiden osallisuuteen positiivisesti ja mitkä negatiivisesti. Ikään-

tyvien ihmisten parissa tehtävä vapaaehtoistyö ja sen kehittäminen on ai-

heena ajankohtainen. Iäkkäiden määrä erityisesti vanhemmissa ikäluokis-

sa, yli 75-vuotiaissa kasvaa voimakkaimmin. Ikärakenteen muutoksen ta-

kia yhteiskunnan on mukauduttava monipuolisesti yhä vanhemman väes-

tön muuttuviin tarpeisiin. Sosiaali- ja terveysministeriön suositus ikäystä-

vällisen Suomen rakentamiseksi nostaa esiin seitsemän teema-aluetta, 

joita ovat esimerkiksi osallisuus ja toimijuus sekä asuminen ja elinympäris-

tö. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 13–16.) Opinnäytetyömme toteu-

tamme laadullisen tutkimuksen keinoin ja sen aineisto kerätään eläyty-

mismenetelmää käyttäen.  

Opinnäytetyön työelämäkumppanina on Diakonialaitos Lahti, jossa ikään-

tyvien parissa vapaaehtoistyötä on tehty vuodesta 2009 (Diakonialaitos 

Lahti 2015b).  Vapaaehtoistyötä tehdään Diakonialaitos Lahden palvelu-

asumisen piirissä. Vapaaehtoisille järjestetään ohjausta ja virkistystä toi-

minnan tueksi. (Diakonialaitos Lahti 2015a.) Vapaaehtoistyö ja sen erilai-

set ilmenemismuodot kiinnostivat meitä myös henkilökohtaisella tasolla. 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITE, TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

2.1 Tavoite ja tarkoitus 

Opinnäytetyömme tavoite on selvittää, millaisia näkemyksiä ja kokemuksia 

Diakonialaitos Lahden palveluasumisen piirissä toimivilla vapaaehtoisilla 

on osallisuudesta vapaaehtoistyössä vanhusten parissa, mitkä asiat vai-

kuttavat vapaaehtoistyöntekijöiden ja asiakkaiden osallisuuden kokemuk-

siin positiivisesti, ja mitkä negatiivisesti. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa, jonka avulla Diakonialaitos 

Lahden asumispalvelujen vapaaehtoistoimintaa voidaan kehittää vapaaeh-

toistyöntekijöiden ja asiakkaiden osallisuutta vahvistavaksi. Opinnäytetyön 

avulla tuotettua tietoa voidaan myös jakaa Päijät-Hämeen kumppanuus-

verkostolle. 

2.2 Tutkimustehtävä 

Opinnäytetyömme tutkimustehtävänä on tarkastella Diakonialaitos Lahden 

ikääntyvien henkilöiden parissa toimivien vapaaehtoistyöntekijöiden osalli-

suuden kokemuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. 
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3 LAHDEN DIAKONIALAITOS JA KUMPPANUUSVERKOSTO 

3.1 Toimeksiantaja  

Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Diakonialaitos Lahti, joka tarjoaa 

sosiaali - ja terveydenhuollon palveluja sekä näiden alojen koulutusta. 

Diakonialaitos Lahden tarjoamia palveluita ovat esimerkiksi tehostettu pal-

veluasuminen ja kotihoitopalvelu. Laitosta hallinnoi Diakoniasäätiö, joka on 

kolmannen sektorin toimija. Lahden Diakoniasäätiön perustettiin Viipuris-

sa, jossa perustamiskokous pidettiin 2.3.1869.  Diakonissalaitos vihittiin 

käyttöön 29.9.1869. Toiminta kohdistui tuolloin lapsiin, sairaisiin, orpoihin, 

naisvankeihin ja vanhuksiin. Viipurista Diakonissalaitos muutti Lahteen 

vuonna 1940. (Diakonialaitos Lahti 2015a.) 

Matthiesin (1991,1996) mukaan kolmannesta sektorista voidaan puhua 

myös välittävinä tai välitason organisaatioina, joihin kuuluvat esimerkiksi 

erilaiset säätiöt, yritykset, yhdistykset ja osuuskunnat (Hartikainen 2009, 

19). Diakoniasäätiö harjoittaa sosiaali-ja terveydenhuollon palveluiden li-

säksi myös diakoniaa. Diakonialaitos Lahden missio on tiivistetty lausee-

seen Hyvän Elämän Puolesta.  Diakonialaitos Lahden toiminta jakautuu 

neljään toimintalinjaan, nämä toimintalinjat ovat sosiaali-ja terveyspalvelut, 

koulutus-ja työelämäpalvelut, hengelliset ja diakoniapalvelut sekä talous-ja 

tukipalvelut. (Diakonialaitos Lahti 2015a.) 

Diakonialaitos Lahti on yksi Kumppanuusverkoston toimijoista. Kump-

panuusverkosto on Päijät-Hämeessä toimivien yhdistysten, yritysten, kun-

talaisten, kuntatoimijoiden, oppilaitosten, yhteisöjen ja järjestöjen verkosto. 

Kumppanuusverkoston yhteistoiminnan tavoite on suunnitelmallinen yh-

teistyö toimijoiden välillä. Yhteistyön avulla halutaan muun muassa synnyt-

tää ja tiivistää asukkaiden sosiaalisia verkostoja, sekä lisätä tietoa ole-

massa olevista palveluista ja toiminnasta. Kumppanuusverkosto on osa 

Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus-hanketta (2012–2015). (Kump-

panuusverkosto 2015.)   
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3.2 Diakonialaitos Lahden vapaaehtoistyö 

Diakonialaitos Lahden vapaaehtoistoiminta kuuluu diakoniapalveluiden 

toimintalinjaan ja vapaaehtoistyötä voi tehdä lapsiperheissä, tai ikäihmis-

ten parissa. Lapsiperheiden parissa tehtävän työn toimintamuotoja ovat 

esimerkiksi vanhemmuuden tukeminen keskustelemalla, kuuntelemalla ja 

olemalla läsnä. Vapaaehtoinen voi myös toimia lastenhoitoapuna. Vapaa-

ehtoistoiminta ei korvaa julkisia palveluja vaan toimii niiden rinnalla täy-

dentäen niitä. Vapaaehtoistoiminnan tarkoituksena on Diakonialaitos Lah-

dessa vahvistaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Vapaaehtoistoimintaan voi 

sitoutua pidempiaikaisesti tai osallistuen yksittäisiin tapahtumiin. (Dia-

konialaitos Lahti 2015a.) 

Vapaaehtoistoimintaa on Diakonialaitos Lahdessa ollut vuodesta 2009. 

Kristillinen arvomaailma on Diakonialaitos Lahden kaiken toiminnan taus-

talla, mutta vapaaehtoistyöhön osallistumiseen ei vaadita erityistä va-

kaumusta. Vapaaehtoisia yhdistää halu tehdä vapaaehtoistyötä ikäänty-

neiden parissa. (Diakonialaitos Lahti 2015b.) Ikäihmisten kanssa tehtävää 

vapaaehtoistyötä Diakonialaitos Lahdessa tehdään palvelukodeissa, joita 

ovat Dila-kodit ja Veljeskoti. Palvelukodeissa vapaaehtoistyön toiminta-

muotoja ovat henkilökohtaisena ystävänä toimiminen, ulkoiluapuna toimi-

nen ja erilaisten piirien ohjaaminen. Vapaaehtoinen voi myös toimia asioin-

tiapuna tai apuna arjen askareissa, kuten esimerkiksi ruokailutilanteissa. 

(Diakonialaitos Lahti 2015a.) 

Ikääntyvien parissa tehtävää vapaaehtoistyötä Diakonialaitos Lahdessa 

koordinoi diakoni. Diakoni haastattelee kaikki vapaaehtoiset ja pyrkii löy-

tämään jokaiselle vapaaehtoiseksi haluavalle mieluisan työtehtävän. Va-

paaehtoinen saa tukea työhönsä diakonilta sekä muilta vapaaehtoisilta. 

Vapaaehtoisten yhteisissä työnohjauksellisissa tapaamisissa käsitellään 

työhön liittyviä asioita luottamuksellisesti ja rakentavassa ilmapiirissä. Yh-

teiset tapaamiset sisältävät myös koulutusta ja virkistäytymistä. Vapaaeh-

toistyötä koordinoivan diakonin kanssa on myös mahdollista keskustella 

henkilökohtaisesti vapaaehtoistyöhön liittyvistä kysymyksistä. Hän toimii 
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yhteyshenkilönä palvelutalojen henkilöstön ja vapaaehtoisten välillä. (Dia-

konialaitos Lahti 2015b.) 
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4 VAPAAEHTOISTYÖ JA OSALLISUUS 

4.1 Vapaaehtoistyön käsite 

Vapaaehtoistyötä ja vapaaehtoistoimintaa voidaan pitää rinnakkaisina kä-

sitteinä. Ne tarkoittavat toimintaa jota tehdään vapaasta tahdosta ilman 

palkkaa. (Pessi & Oravasaari 2010, 11.) Euroopan parlamentin (2008, 11) 

mietinnössä tarkennetaan näiden keskeisten piirteiden lisäksi vapaaeh-

toistyön kohdistuvan perhe tai ystäväpiirin ulkopuolelle ja olevan kaikille 

avointa toimintaa.  Räihä (2012, 7) ymmärtää vapaaehtoistyön jakautuvan 

muodolliseen organisoituun toimintaan ja epämuodolliseen auttamistoimin-

taan, joka kohdistuu jokapäiväiseen elämään satunnaisesti. Tässä opin-

näytetyössä vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan muodollista vapaaehtois-

toimintaa. 

Hokkasen (2014) mukaan vapaaehtoistyölle on tunnusomaista, että se on 

tiiviisti sidottu kohderyhmäänsä ja siihen osallistumista määrittävät erilaiset 

reunaehdot. Nämä reunaehdot ovat yksilöllisiä, järjestöllisiä ja yhteiskun-

nallisia. Vapaaehtoisuuden voimavaroina Hokkanen näkee vapaaehtois-

toimijan ja vapaaehtoistyön kohteen erilaisuuden, samuuden, vertaisuu-

den ja osallisuuden. Erilaisuus terminä liittyy auttajan ja autettavan lähtö-

kohtaiseen erilaisuuteen, samuus taas kaikille yhteisen ihmisyyden koros-

tamiseen. Vertaisuus terminä liittyy vapaaehtoisuudessa jaettuun koke-

mukseen heikkoudesta ja tasavertaisuudesta. Vapaaehtoistyön tekeminen 

ja siihen osallistuminen lisäävät vapaaehtoistyöntekijöiden kokemuksia 

osallisuudesta. (Hokkanen 2014, 26.) 

Vapaaehtoistyö on yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkityksellistä toi-

mintaa. Yhteiskunnalle vapaaehtoistyö tuottaa taloudellista hyötyä. Yksilöl-

le vapaaehtoistyön kautta avautuu mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 

yhteiskuntaan. Vapaaehtoistyössä yksilö pääsee toimimaan sekä ilmaise-

maan mielipiteitään. (Sorri 2005, 126.) 
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Vapaaehtoistyö on sisällöltään ja toimintatavoiltaan monimuotoista. Siihen 

voidaan lukea kuuluvaksi järjestötoiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttami-

nen, talkoo-, keräys-, ja tapahtumatoiminta, palvelutoiminta, vertaistoimin-

ta, tuettu vapaaehtoistoiminta, osallistava vapaaehtoistoiminta ja tukea 

tuottava vapaaehtoistoiminta. (Laimio & Välimäki 2011, 13–14.) Tässä 

opinnäytetyössä käsitellään osallistavaa-, sekä tukea tuottavaa vapaaeh-

toistoimintaa sekä sivutaan vertaistoimintaa.  

Osallistavan vapaaehtoistoiminnan avulla mahdollistetaan asiakkaiden 

osallistuminen harrastuksiin, ulkona liikkumiseen ja aktiiviseen toimintaan, 

johon he eivät ilman apua yksin pääsisi. Tukea tuottava vapaaehtoistoi-

minta on sosiaalista toimintaa, jota voidaan kutsua myös ystävätoiminnak-

si tai lähimmäispalveluksi. Tukea tuottavan vapaaehtoistoiminnan tarve 

syntyy yksinäisyydestä ja tilanteissa, joissa sosiaaliset kontaktit ovat vä-

häisiä. (Laimio & Välimäki 2011, 13.) Tässä opinnäytetyössä vapaaehtois-

työn tarve on syntynyt asiakkaiden ikääntymisen myötä.  

4.2 Osallisuus ja osattomuus 

Osallisuus on käsitteenä hajanainen ja vaikeasti määriteltävä, vaikka se on 

yleisesti käytössä puheessa ja virallisissa asiakirjoissa. Osallisuutta voi-

daan pitää vastakohtana osattomuudelle, syrjäytymiselle, vieraantumiselle 

ja välinpitämättömyydelle. (Kiilakoski 2007, 11; Särkelä-Kukko 2014, 34.) 

Myös Harju (2005, 69) näkee osallisuuden ja osattomuuden vastapareiksi 

toisilleen, joihin liittyy erityisesti tunne ja kokemus. Osallisuus voidaan kä-

sittää yhteenkuuluvuuden tunteena ja konkreettisina mahdollisuuksina olla 

toiminnassa mukana, sekä vaikuttaa siinä yhteisössä jossa on. Osatto-

muuteen liittyy tunne yksinäisyydestä ja turvattomuudesta. Osattomana ei 

ole mahdollisuuksia toimia, koska yksilö on syrjäytynyt yhteisöstä. (Sosiaa-

li- ja terveysministeriö 2013, 17.) Osallisuutta on mahdollista kokea omas-

sa yhteisössä esimerkiksi työ - ja harrastustoiminnan kautta sekä erilaisen 

osallistumis - ja vaikuttamistoiminnan avulla. Kokemus osallisuudesta 

muodostuu arjen kohtaamisista, sosiaalisista suhteista, sekä mahdollisuu-
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desta vaikuttaa ja päättää omaan elämään liittyvistä asioista. (Särkelä-

Kukko 2014, 34.) 

Osallisuuden määrittely on haastavaa, koska se on luonteeltaan kokemuk-

sellista. Tällöin osallisuus sekä osattomuus ovat ennen kaikkea yksilöllisiä 

kokemuksia ja tunteita. Osallisuutta on mahdollista tarkastella kokemuk-

sena sekä tunteena. Osallisuus voi ilmetä myös toimintakykynä ja toimin-

tamahdollisuuksina. (Raivio & Karjalainen, 2013, 14.) Osallisuus tulisi 

nähdä prosessina, jolloin se ei ole pysyvä ominaisuus. Kokemus osalli-

suudesta ja yhteiskunnallinen toimintakyky vaihtelevat yksilön eri elämän-

kaaren vaiheiden aikana. Joissakin elämänvaiheissa osallisuuden taso on 

suurempaa ja yhteiskunnallinen aktiivisuus on vilkkaampaa. Esimerkiksi 

lapsuus, nuoruus, vanhemmuus ja vanhuus elämänvaiheina vaikuttavat 

merkittävästi osallisuuteen ja yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. (Raivio & 

Karjalainen 2013, 14.) 

Iäkkäiden ihmisten lähtökohdista katsottuna osallisuus painottuu mahdolli-

suuksiin vaikuttaa omissa asioissaan. Iäkkäillä ihmisillä tulee olla mahdol-

lisuus osallistua palvelujensa suunnitteluun, käsittelyyn, arviointiin ja kehit-

tämiseen voimavarojen puutteista huolimatta. (Sosiaali- ja terveysministe-

riö 2013, 17.)   

Syrjäytyminen voi olla taloudellista, sosiaalista tai kulttuurista ja usein se 

on näitä kaikkia yhdessä. Taloudellisesti syrjäytyneellä ei ole varaa hank-

kia tarpeitaan vastaavia materiaaleja. Sosiaalisesti syrjäytyneen ihmissuh-

teet ovat vähäisiä, tai ne eivät tue yksilöä. Kulttuurisesti syrjäytyneellä yk-

silöllä ei ole kykyä toimia vuorovaikutuksessa ympäröivän kulttuurin sosi-

aalisten vaatimusten mukaisesti. Taloudellisen, sosiaalisen tai kulttuurisen 

syrjäytymisen myötä yksilö syrjäytyy usein myös poliittisesti. Tällöin yksilöl-

lä ei ole halua, eikä todellisia mahdollisuuksia ottaa osaa poliittiseen toi-

mintaan. Syrjäytymiseen vaikuttavat yksilölliset sekä yhteiskunnalliset teki-

jät. Syrjäytymisprosessissa yksilön tarpeet, voimavarat sekä kyvyt eivät 

kohtaa suhteessa yhteiskunnassa tarjolla olevien resurssien kanssa. (Ni-

vala 2008, 248–249.) Tiivistettynä syrjäytyminen on taloudellisten resurs-

sien vähäisyyttä, yhteiskunnasta eristäytymistä sekä sosiaalisten ja kansa-
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laisoikeuksien rajallisuutta (Helsingin kaupungin turvallisuusohjelman ala-

työryhmä 2009, 5). 
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5 TOIMINTAKYKY, IKÄÄNTYMINEN JA YHTEISÖ 

5.1 Yhteisöstä yhteisöllisyyteen 

Yhteisö on käsitteenä monimerkityksinen. Yhteisö voi olla monen ihmisen 

yhteenliittymä tai muutaman hengen pieni ryhmä. Laajimmillaan yhteisö -

käsitteellä voidaan viitata kaikkeen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen 

tai suuriin ihmisryhmiin, joiden jäsenillä on jotakin yhteistä. (Pessi & Sep-

pänen 2011, 292.) Yhteisö on jotakin mihin kuulutaan, jonka piirissä jae-

taan jotakin yhteistä. Yhteisön voi ajatella olevan myös mielentila tai konk-

reettisesti rajattavissa oleva alue.  Jakaminen voi kohdistua tunteisiin, toi-

mintaan tai ajatuksiin. Arjessa yksilöt kuuluvat erilaisiin yhteisöihin, kuten 

perheeseen, työyhteisöön tai asuinpaikan muodostamaan yhteisöön. 

(Okulov 2008, 46–47, 50, 61.) Yhteisöt tarjoavat yksilölle mahdollisuuden 

kasvaa ja kehittyä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Yhteisöt 

voivat olla myös yksilön kasvua ja kehitystä tukahduttavia ympäristöjä. 

Yhteisöihin voi sisältyä muun muassa alistamista, syrjintää, kateutta, kat-

keruutta ja vihamielisyyttä. (Nivala 2008, 287; Kurki 2008, 40.)  

Yhteisöllisyys käsitteenä liittyy läheisesti yhteisöön. Niitä käytetään syno-

nyymeinä, mutta käsitteissä on nähtävissä myös ero. Yhteisö on rajatta-

vissa oleva alue, jonka mielentilaa tai ilmapiiriä yhteisöllisyyden käsite ku-

vaa. (Okulov 2008, 59.) Tässä opinnäytetyössä erotetaan yhteisön ja yh-

teisöllisyyden käsite Okulovin näkemykseen perustuen. Palvelutalo muo-

dostaa yhteisön, jossa asiakkaat ja vapaaehtoiset kohtaavat. Yhteisölli-

syydellä tarkoitetaan ilmapiiriä ja kokemusta yhteisöön kuulumisesta, joka 

näkyy osallisuuden kokemuksina ja tunteina. 

Yhteisöllisyyden syntyminen edellyttää että joukolla ihmisiä on yhteisiä 

intressejä. Yhteiset tavoitteet ja kiinnostuksen kohteet vaikuttavat usein 

siihen, että ihmiset toimivat yhdessä tehden yhteistyötä sekä tuntevat yh-

teydentunnetta. (Pessi & Seppänen 2011, 292.) Aito yhteisö, yhteisöllisyys 

ei synny itsestään. Yhteisöllisyyteen kasvetaan erilaisten vaiheiden kautta 

ja yhteisöllisyyden päämääränä tulee olla aito yhteisyys. Tässä yhteisölli-
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syyden vaiheessa jokainen yhteisön persoona on yhtä arvokas ja oikeutet-

tu yhteisön jäsen. (Kurki 2008, 40.) 

Yhteiskunnallisella tasolla yhteisöllisyys on Harjun (2005) mukaan kansa-

laisyhteiskunnan keskeinen ilmentymä ja johtava periaate. Yhteisöllisyy-

den ilmenemismuodot muuttuvat yhteiskunnan mukana ja saavat uuden-

laisia muotoja. Vapaaehtoistoiminta saa myös uusia ilmenemismuotoja 

yhteisöllisyyden muuttuessa. (Harju 2005, 75.) Hokkasen mukaan vapaa-

ehtoistyöhön liittyvä yhteisöllisyys ja yhteiskunnallisuus vahvistavat va-

paaehtoistyöhön osallistuvien kokemuksia osallisuudesta. (Hokkanen 

2014, 26.) Marjovuon (2014, 78) mielestä vapaaehtoistentoimijoiden välillä 

on yhteisöllisyyttä, joka näkyy yhteishenkenä ja tuttujen tapaamisena.  

5.2 Ikä ja ikääntyminen 

Ikä, ikääntyminen ja siihen liittyvät käsitteet kuten ikäihminen, vanha, van-

hus, eläkeläinen ja seniori määrittyvät tulkitsijan ja aikakauden mukaan. 

Erilaisia käsitteitä käytetään arjessa rinnakkain. Julkinen keskustelu 

muokkaa ajassa vallalla olevia käsityksiä siitä mitä on olla ikääntynyt, van-

ha. (Sulkakoski 2012, 18; Okulov 2008, 21.) Käsite kolmas ikä on syntynyt 

kuvaamaan henkilöitä, jotka ovat jo jääneet eläkkeelle, mutta eivät ole kui-

tenkaan ikääntyneitä tai vanhoja. He ovat työelämästä poisjääneitä aktiivi-

sia, itseään toteuttavia kansalaisia. (Seppänen & Pessi 2011, 166.) Kol-

matta ikää elävät ovat keskimäärin 55–78-vuotiaita. (Isokangas 2015, 4).   

Kronologinen ikä mitataan vuosissa. Tilastojen ja hallinnollisten toimenpi-

teiden näkökulmasta vanhuus alkaa 65 vuoden iässä. (Okulov 2008, 23.) 

Kansaneläkelain mukaan vanhuuseläkettä voi saada, kun täyttää 65 vuot-

ta, varhennettua vanhuuseläkettä voi saada 63-vuotiaana (Kansaneläke-

laki 2007/568, 10§). Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta, 

sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 3§, määrittelee ikääntyneellä 

väestöllä tarkoitettavan vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa 

väestöä. Iäkkäällä henkilöllä laissa tarkoitetaan henkilöä, jonka fyysinen, 

kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt kor-

kean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien 
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tai vammojen vuoksi, taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen joh-

dosta. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäi-

den sosiaali- ja terveyspalveluista 2012/980, 3§.)  

Opinnäytetyössämme käytämme käsitettä asiakas tai ikääntynyt henkilö 

kuvatessamme vapaaehtoistyön kohteena olevia asiakkaita.  Diakonialai-

tos Lahden palvelukokonaisuudessa asiakkaiden huolenpidon ja hoivan 

tarve on ympärivuorokautista. Heillä on usein monia fyysiseen, psyykki-

seen ja sosiaaliseen toimintakykyyn vaikuttavia haasteita.   

5.3 Toimintakyvyn ulottuvuudet 

Toimintakyvyn käsitteen avulla kuvataan yksilön suoriutumista arjessa sii-

nä ympäristössä ja niissä toimissa, jotka ovat yksilölle merkityksellisiä hä-

nen arjessaan. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015a). Toimintakyky 

voidaan jakaa eri tavoin. Usein toimintakyky jaetaan fyysiseen, psyykki-

seen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. (Pohjolainen 2007, 7.) Toimintakyky 

voidaan jakaa myös neljään osa-alueeseen, jolloin edellisten lisäksi nel-

jäntenä osa-alueena voidaan pitää kognitiivista toimintakykyä (Laki ikään-

tyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja ter-

veyspalveluista 2012/980, 3§).  Tässä opinnäytetyössä käytämme jakoa 

psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn, koska jako on ylei-

nen ja riittävä käsittelemään aihettamme.  

Fyysinen toimintakyky kuvaa yksilön selviytymistä toimista, jotka vaativat 

fyysistä ponnistelua. Fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavat hengitys- ja 

verenkiertoelimistö, tuki- ja liikuntaelimistö, sekä tasapaino ja havaintomo-

toriset toiminnot, kuten reagointikyky. Liikkuminen on oleellinen osa fyysis-

tä toimintakykyä. (Pohjolainen 2007, 10.)     

Psyykkinen toimintakyky pitää sisällään kognitiiviset eli tiedolliset toimin-

not, psyykkisen hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja siihen liittyvät mielekkyy-

den ja tarkoituksellisuuden kokemukset (Heimonen 2007, 13). Kognitiivisil-

la toiminnoilla tarkoitetaan ajattelua, muistia, oppimista, kieltä ja havainto-

jen tekemistä (Paavilainen 2007, 3). 
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Sosiaaliseen toimintakykyyn liitetään yksilön ihmissuhteet, sosiaaliset tai-

dot, osallistuminen ja toimiminen yhteisössä ja ympäröivässä yhteiskun-

nassa. Sosiaalinen ja psyykkinen toimintakyky ovat sidoksissa toisiinsa. 

Yksilön minäkäsitys, itseluottamus ja arvostus syntyvät sosiaalisissa suh-

teissa. (Pohjolainen 2007, 13; Simonen 2007, 20.) Giummarra (2007) on 

tutkinut ikääntymisen ja eristyneisyyden yhteyttä haastattelemalla ikäänty-

neitä sekä terveydenhuollon ammattilaisia. Tutkimuksessa selvisi että so-

siaalinen toimintakyky on ikääntyneelle vähintään yhtä merkittävä kuin fyy-

sinen ja psyykkinen toimintakyky. Sosiaalisella toimintakyvyllä on myös 

merkittävä yhteys ikääntyneen kokonaisvaltaiseen terveydentilaan. (Toe-

poel 2012, 357.) Ikääntymisen myötä tapahtuvat toimintakyvyn muutokset 

limittyvät usein toisiinsa. Muutokset yhdellä toimintakyvyn alueella vaikut-

tavat toimintakykyyn kokonaisuudessaan. Toimintakyvyn muutokset vai-

kuttavat myös ihmisen läheisiin suhteisiin. Avun tarpeen lisääntyessä ih-

misen arkeen liittyvät myös palvelujen tuottajat. (Zechner & Valokivi 2009, 

156–157.) 

5.4 Palveluasuminen 

Sosiaalihuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä asumispalveluja henki-

löille, jotka tarvitsevat erityisistä syistä apua asumisessaan ja sen järjes-

tämisessä. Palveluasuminen voidaan jakaa tavalliseen palveluasumiseen 

ja tehostettuun palveluasumiseen. Tavallisessa palveluasumisessa henki-

lökunta on paikalla päivisin, tehostetussa palveluasumisessa henkilökun-

nan apu on saatavilla ympärivuorokautisesti. Kunta voi järjestää itse tarvit-

tavat asumispalvelut, tai ostaa niitä yksityisiltä palveluntuottajilta (Sosiaali-

huoltolaki 1301/2014, 21§; Andersson 2007, 8.) Palveluasumisen tulee 

sisältää asiakkaan tarpeita vastaavat hoito- ja huolenpitopalvelut, sekä 

ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut. Palveluissa on huo-

mioitava myös toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, sekä osalli-

suutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. (Sosiaalihuoltolaki 

1301/2014, 21§.) Perinteisesti palvelutaloihin on kuulunut vahva pyrkimys 

yhteisöllisyyteen ja sitä on pyritty toteuttamaan esimerkiksi luomalla asiak-

kaille yhteisiä tiloja (Andersson 2007, 8). 
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Vuonna 2014 tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä nousi seitsemän 

prosenttia edelllisestä vuodesta. Tehostetun palveluasumisen piirissä oli 

vuonna 2014 37130 ikääntynyttä henkilöä. (Terveyden ja Hyvinvoinnin 

laitos 2015b.) Palveluasumisen tarve on lisääntynyt samanaikaisesti kuin 

laitoshoitoa on vähennetty. Tarve on kohdistunut erityisesti tehostettuun 

palveluasumiseen, jonka asiakkailla on erilaisia dementoivia sairauksia.  

Asiakkaan dementian asteesta, tai sen oireista huolimatta ympärivuoro-

kautisen hoidon tavoitteena on hyvä elämänlaatu, joka on yhteydessä hoi-

don laatuun. (Sormunen, Eloniemi-Sulkava, Finne-Soveri, Mäki-Petäjä & 

Andersson 2008, 126–127.) Kelseyn ja Laditkan (2005) mukaan muistisai-

rauksia sairastavat hyötyvät paljon hoito-ohjelmista, joissa terveydenhuol-

lon ammattilaiset sekä koulutetut vapaaehtoiset työskentelevät yhteistyös-

sä (Söderhamn, Landmark, Aasgaard, Eide & Söderhamn 2012, 62). 
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6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

6.1 Tiedonhaku aktiivisena prosessina 

Tiedonhakua opinnäytetyötämme varten teimme aktiivisesti läpi koko pro-

sessin, ideointivaiheesta raportin kirjoittamiseen asti. Tietoa haimme ma-

nuaalisesti, sekä sähköisesti useista eri lähteistä. Tiedonhankintaklinikalla 

kävimme 4.3.2015 Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan 

laitoksella, jolloin tutkimme erilaisia tietokantoja ja niiden hakumahdolli-

suuksia.  

 

 

KUVIO 1.  Lähdeaineiston valinnan keskeiset kriteerit 

Kuviossa 1. kuvataan lähdeaineiston valinnan keskeiset kriteerit. Lähdeai-

neiston valinnassa kriteereinä toimivat aineiston ikä ja alkuperä. Opinnäy-

tetyön lähdeaineisto koostuu pääosin kymmenen vuoden (2005 – 2015) 

sisällä ilmestyneistä aineistoista. Suositeltava lähdeaineiston ikä on alle 

kymmenen vuotta (Tuomi & Sarajärvi 2013, 159). Aineiston luotettavuutta 

arvioimme myös sen alkuperän ja viitetietojen perusteella. Työssä pyrim-

me käyttämään alkuperäislähteitä, joten muutamissa lähteissä aineiston 

alkuperäisyys on tärkeämpi kuin sen ikä. Toissijaisiin lähteisiin on suhtau-
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duttava kriittisesti, koska ajatus on voinut muuttua oleellisesti alkuperäi-

sestä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 113).  

Lähteiden luotettavuutta arvioimme myös julkaisijan suhteen. Julkaisijan 

nimen piti olla tunnettu tai muulla tavoin luotettava. Puolueellisilta vaikutta-

vat lähteet rajasimme ulos lähdeaineistosta. Ajankohtaiset lait haimme 

Finlex-tietokannasta. Julkisten laitosten sivuilta etsimme myös ajankohtai-

sia keskusteluja, tutkimustietoa sekä määritelmiä.  

Tiedonhaussa käytimme sanoina opinnäytetyöhön keskeisesti liittyviä kä-

sitteitä vapaaehtoistyö, osallisuus, osattomuus, syrjäytyminen, ikä, ikään-

tyminen, vanhuus, yhteisö, yhteisöllisyys, palveluasuminen, toimintakyky, 

hyvinvointi, laadullinen tutkimus ja eläytymismenetelmä.  

 

TAULUKKO 1.  Esimerkkihaku Melinda-tietokannasta 

Tietokanta Rajaus Hakusana/t Tulokset/valinnat 

Melinda 2005–
2015 

vapaaehtoistyö ja osalli-
suus 

15/1 

  ikääntyminen ja osallisuus 14/1 

  osallisuus ja vanhuus 5/0 

  vapaaehtoistyö ja vanhuus 5/1 

  vapaaehtoistyö ja yhteisöl-
lisyys 

43/1 

 

Taulukossa 1. kuvataan esimerkkinä Melinda-tietokannasta tekemiämme 

hakuja. Haut rajasimme vuosiin 2005–2015. Vapaaehtoistyö ja osallisuus 

sanoilla saimme tuloksia 15. Näistä valitsimme Marianne Nylundin & An-

ne-Birgitta Yeungin (2005) toimittaman tieteellisen tutkimusantologian Va-

paaehtoistoiminta: Anti, arvot ja osallisuus.  

Ikääntyminen ja osallisuus sanoilla saimme tuloksia 14. Tästä hausta valit-

simme Sonja Sulkakosken (2012) Pro gradu- tutkielman Ikääntyneet osal-
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lisena kehittämistyössä. Kokemuksia Kampraatti-toimintamallin kehittämi-

sestä. Katsoimme lähteestä olevan hyötyä ikään liittyvien käsitteiden mää-

rittelyssä.  

Osallisuus ja vanhuus sanoilla saimme tuloksia 5. Tällä haulla saadut ai-

neistoviitteet arvioimme sopimattomiksi opinnäytetyöhömme, emmekä va-

linneet niistä yhtään.  

Vapaaehtoistyö ja vanhuus sanoilla saimme tuloksia 5. Näistä tuloksista 

valitsimme Leena Kurjen (2007) teoksen Innostava vanhuus. Sosiokulttuu-

rinen innostaminen vanhempien aikuisten parissa. Katsoimme teoksen 

sisältävän opinnäytetyömme kannalta oleellisia käsitteitä. Arvioimme myös 

kustantajan ja kirjoittajan olevan luotettavia. 

Vapaaehtoistyö ja yhteisöllisyys sanoilla saimme tuloksia 43. Tuloksista 

valitsimme Anne-Birgitta Pessin & Juho Saaren (2011) toimittaman teok-

sen Hyvien ihmisten maa: auttaminen kilpailukyky-yhteiskunnassa. Teok-

sen arvioimme laadukkaaksi lähteeksi kirjoittajien tunnettavuuden perus-

teella.  

Opinnäytetyön eri vaiheissa teimme aineistohakuja myös Arto-tietokannan, 

Google Scholarin sekä Masto Finnan avulla. Englanninkielistä aineistoa 

haimme löytämiemme suomenkielisten lähteiden viitetiedoista sekä Masto 

Finnasta. Masto Finnasta etsimme englanninkielistä aineistoa hakusanoilla 

voluntary work ja voluntary work and participation and elderly. Rajasimme 

haun vuosiin 2005–2015 sekä artikkeleihin, jotka olivat kokonaisuudes-

saan luettavissa internetissä. Valitsimme opinnäytetyöhömme kaksi artik-

kelia. Toinen artikkeleista oli norjalainen tutkimus Volunteering in dementia 

care- a Norwegian phenomenological study, vuodelta 2012. Artikkelin kir-

joittajia olivat Ulrika Söderhamn, Björk Landmark, Live Aasgaard, Hilde 

Eide sekä Olle Söderhamn. Toinen artikkeleista oli Vera Toepoelin (2013) 

Ageing, Leisure, and Social Connectedness: How could Leisure Help Re-

duce Social Isolation of Older People? Valitsimme nämä artikkelit, koska 

ne täyttivät hakukriteerimme sekä sopivat opinnäytetyömme aihealuee-

seen. 
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6.2 Kohderyhmä 

Diakonialaitos Lahdessa ikäihmisten parissa toimii opinnäytetyön tekemi-

sen aikana 37 sitoutunutta vapaaehtoista. Vapaaehtoiset ovat iältään noin 

35 vuodesta 75 vuoteen. Syyt vapaaehtoiseksi ryhtymiseen vaihtelevat 

suuresti. Vuonna 2014 vapaaehtoiset tekivät noin 900 asiaskäyntiä ja noin 

1300 työtuntia. (Diakonialaitos Lahti 2015b.) Opinnäytetyömme kohde-

ryhmästä Diakonialaitos Lahden ikäihmisten parissa toimivista vapaaeh-

toisista suurin osa on naisia, toiminnassa on myös mukana muutamia 

miehiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

6.3 Opinnäytetytyön aikataulu 

Opinnäytetyöprosessimme ideointivaiheesta työn julkaisuun on kestänyt 

noin vuoden. Opinnäytetyöprosessi on edennyt vaiheittain.  

  

 

 

 

KUVIO 2. Opinnäytetyöprosessin vaiheet  

Kuviossa 2. esitetään opinnäytetyöprosessin vaiheet pääpiirteittäin. Käy-

tännössä opinnäytetyöprosessi ei ole edennyt suoraviivaisesti vaiheesta 

toiseen, vaan vaiheet ovat olleet osittain päällekkäisiä. Syksyn 2014 aika-

na syntyi idea opinnäytetyön aiheesta ja mahdollisesta työelämäkump-

panista. Ensimmäinen yhteydenottomme Diakonialaitos Lahteen tapahtui 

marraskuussa 2014 sähköpostitse, jossa tiedustelimme mahdollisuutta 

yhteistyöhön. Tammikuussa 2015 tapasimme henkilökohtaisesti työelämä-

kumppanimme. Tapaamisessa kartoitimme työelämäkumppanimme, sekä 

omia tavoitteitamme opiskelijoina tulevalle työlle. Toivoimme opinnäyte-

työmme opettavan meille tutkimuksen tekemistä, kehittävän ammatillista 

kasvuamme ja antavan mahdollisuuden luoda yhteistyösuhteita työelä-

mään. Työelämäkumppanimme odotti yhteistyöltä vapaaehtoisten äänen 

  

 Syksy 2014 Ideoin-
tivaihe 

 
Talvi 2015 Suun-

nitteluvaihe 

 

Kevät 2015 Aineis-
ton keräysvaihe 

 Kesä 2015 
Aineiston analy-
sointi- ja rapor-

tointivaihe 

 

Syksy 2015 Vii-
meistely- ja julkai-

suvaihe 
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esiin tuomista sekä vapaaehtoistyön käytäntöjen kehittämistä. Tapaami-

sessa löysimme yhteistyölle tarvittavat perusteet. 

Opinnäytetyöprosessiin ilmoittauduimme sovittuamme yhteistyöstä työ-

elämäkumppanimme kanssa. Tämän jälkeen saimme ohjaavan opettajan 

koululta ja otimme häneen yhteyttä helmikuussa 2015. Opinnäytetyömme 

ohjaajan kanssa sovimme työskentelyn yksityiskohdista ja aloimme työs-

tää suunnitelmaa konkreettisesti.   

Suunnitelmavaiheessa rajasimme aiheen, määrittelimme työn keskeiset 

käsitteet ja aineiston keräysmenetelmän. Tämän jälkeen suunnittelimme 

opinnäytetyöprosessille aikataulun. Suunnitelmavaiheen aikana tapasim-

me työelämäkumppaniamme muutamia kertoja sekä pidimme häneen yh-

teyttä sähköpostilla. Kävimme myös vapaaehtoisten illassa 18.2.2015 tu-

tustumassa vapaaehtoisiin ja kertomassa aikeistamme tehdä opinnäyte-

työmme vapaaehtoistyöstä Diakonialaitos Lahdessa. Opinnäytetyömme 

ohjaajan kanssa tapasimme säännöllisesti suunnitelmavaiheen aikana ja 

tarkensimme suunnitelmaamme. Suunnitelmavaiheen lopussa anoimme 

opinnäytetyöllemme tutkimusluvan. Muutettuamme tutkimusluvan sana-

muotoja työelämäkumppanimme ehdotusten mukaan, saimme varmistuk-

sen tutkimusluvasta sähköpostitse. Opinnäytetyömme suunnitelmasemi-

naarin pidimme 20.5.2015. Opinnäytetyön tutkimusaineiston keräsimme 

touko-kesäkuussa 2015. Aineiston analysoimme ja raportin kirjoitimme 

heinä-lokakuussa 2015. Marraskuussa viimeistelimme raportin ja joulu-

kuussa opinnäytetyömme julkaistiin. 

6.4 Laadullinen tutkimus ja eläytymismenetelmä 

Laadullisen tutkimuksen tarkoitus on tutkia todellisuutta. Todellisuus ei ole 

kaikille samanlainen, vaan se saa erilaisia merkityksiä riippuen siitä kuka 

sitä katsoo. Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään merkityksiin. Tulkin-

nat ovat erilaisia eri merkityksistä johtuen. (Hirsjärvi ym. 2009, 160.) 

Tutkimusmenetelmän valintaa ohjasivat tutkimuksen tarkoitus ja tavoite. 

Opinnäytetyömme on toteutettu laadullisen tutkimuksen keinoin. Diakonia-
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laitos Lahdessa vapaaehtoistyöntekijöillä on säännöllisiä tapaamisia ja 

ryhmämuotoista työnohjausta. Osallistuessamme vapaaehtoisten tapaa-

miseen helmikuussa ja keskusteltuamme vapaaehtoisten kanssa, tuntui 

että tarvetta erilaisille toiminnallisille ryhmille ei opinnäytetyön toteutuksen 

ajankohtana ollut. Diakonialaitos Lahdessa vapaaehtoistyötä pyritään ke-

hittämään ja parhaimmillaan opinnäytetyömme tuottaa käytännönläheistä 

tietoa kehittämisen tueksi.  

Eläytymismenetelmä aineistonkeruun tapana valikoitui opinnäytetyöhöm-

me, koska se Eskolan (2010) mukaan soveltuu hyvin käytännönläheisiin 

selvityksiin ja tutkimuksiin. Eläytymismenetelmä sopii hyvin myös tulevai-

suuden tutkimiseen, koska siinä pohditaan mahdollisia asioita. (Eskola 

2010, 83–84.) Vapaaehtoistyön kehittämisessä on tärkeää kuulla vapaa-

ehtoisten omat ajatukset. Vapaaehtoistyötä tekevät antavat työlleen yksi-

löllisiä merkityksiä kokemiensa asioiden kautta. Näiden merkitysten ym-

märtämisen avulla vapaaehtoistyötä on mahdollista kehittää.   

Eläytymismenetelmällä tutkimusaineiston keräämisen keinona tarkoitetaan 

lyhyehköjen tarinoiden kirjoittamista tutkijan antamien ohjeiden mukaan. 

Tutkimukseen osallistujille annetaan kehyskertomukseksi kutsuttu orien-

taatio. Kehyskertomuksen antamien mielikuvien mukaan tutkimukseen 

osallistujien tulee kirjoittaa pieni tarina. Kirjoittajat vievät kehyskertomuk-

sessa esitetyn tilanteen eteenpäin, tai sitten kuvaavat mitä kehyskerto-

muksessa esitettyä tilannetta ennen on tapahtunut. Eläytymismenetelmä-

tarinat eivät välttämättä ole kuvauksia todellisuudesta, vaan mahdollisia 

tarinoita. Kirjoittaja voi käyttää tarinoita kirjoittaessaan mielikuvitustaan ja 

tarinat ovat kuvauksia siitä mikä, saattaa toteutua ja mitkä asiat ovat kirjoit-

tajan mielestä merkityksellisiä. (Eskola 1997, 5–6.) Eläytymismenetelmän 

käytössä keskeistä on variointi, eli samasta peruskehyskertomuksesta on 

kaksi tai useampia versioita. Versioiden tulisi poiketa toisistaan jonkin kes-

keisen seikan suhteen. Vastauksista tutkitaan sitä mikä, niissä muuttuu, 

kun kehyskertomuksessa muutetaan keskeistä elementtiä. (Eskola 2010, 

72–73.)      
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Kehyskertomuksien laadinnassa oleellista on, että niissä vaihtelee yleensä 

vain yksi asia. Kehyskertomusten tulisi olla mahdollisimman samanlaisia. 

Eskolan (1997) käyttämät kehyskertomukset ovat olleet suhteellisen lyhyi-

tä. Pidemmissä kehyskertomuksissa vastaajat voivat kiinnittää huomioita 

eri vihjeisiin tarinassa ja siten kirjoittaa eri asioista.  Kehyskertomusten 

varioinnille ei voi asettaa mitään suositusmäärää, koska siihen vaikuttaa 

tutkittava aihe sekä mahdollisuudet kerätä vastauksia. (Eskola 1997, 18–

19.) Yleensä käytettyjen kehyskertomusten suurin määrä on 4-5 kappalet-

ta (Eskola & Suoranta 1998, 112). Eläytymismenetelmää käytettäessä ke-

hyskertomusten laatiminen on keskeinen tehtävä ja kehyskertomukset tuli-

si testata etukäteen. (Eskola 1997, 21–22). 

Ginsburgin (1978) mukaan eläytymismenetelmän käytössä erotettiin alku-

jaan kaksi erillistä päävaihtoehtoa. Aktiivisessa (active role-playing) toimi-

taan eräänlaisen roolileikin tapaan. Tutkimukseen osallistujille kuvataan 

jonkin tilanteen perustekijät ja roolihahmot. Tämän orientaation perusteella 

vastaajat eläytyvät orientaatioissa esitettyyn tilanteeseen ja keksivät tulkin-

tansa roolileikin avulla. Toiseksi päävaihtoehtoehdoksi on Ginsburg (1979) 

nimennyt ns. passiivisen muodon (passive role-playing tai non-active role-

playing), jossa henkilöille kuvataan jonkin tilanteen puitteet ja eläytyminen 

tapahtuu kirjoittamalla pieni kertomus tai ranskalaisten viivojen kokoelma. 

(Eskola 1997, 6–7.) 

6.5 Aineiston keruu ja käsittely 

Tämän opinnäytetyön tutkimusaineisto kerättiin soveltaen passiivista eläy-

tymismenetelmän muotoa. Eläytymismenetelmä valikoitui opinnäytetyöm-

me aineistonkeruu menetelmäksi useammasta syystä. Opinnäytetyössä 

halusimme tutkia vapaaehtoistyöntekijöiden subjektiivisia näkemyksiä on-

nistuneista ja epäonnistuneista vapaaehtoiskäynneistä ja halusimme tar-

kastella keräämäämme aineistoa osallisuuden näkökulmasta.  Emme ha-

lunneet vaikuttaa valmiiksi määritellyillä kysymyksillä aineiston laatuun, 

vaan antaa vastaajille vapauden määritellä itse mitä he vastaavat. Eskolan 

(1998) mukaan eläytymismenetelmä mahdollistaa vastaajien oman ajatte-
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lun. Vastaukset kuvastavat vastaajien tietämystä aiheesta. Eläytymisme-

netelmä ei tuota suoria vastauksia, vaan se antaa tutkijalle vihjeitä vastaa-

jien ajattelusta. Eläytymismenetelmä mahdollistaa myös aineiston kerää-

misen lyhyessä ajassa. Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

aineiston analysointi on usein tutkimuksen työteliäin vaihe. (Eskola 1998, 

116, 118.)  

Kehyskertomuksesta laadittiin kaksi eri versiota eläytymismenetelmän pe-

riaatteiden mukaisesti. Ensimmäisessä kehyskertomuksen variaatiossa 

kuvattava tilanne oli positiivinen ja toisessa kehyskertomuksen variaatios-

sa tilanne oli negatiivinen. Kehyskertomukset ovat opinnäytetyöraportin 

liitteenä. Kehyskertomukset testattiin suunnitelmavaiheessa ennen niiden 

tutkimuskäyttöön ottamista. Testauksesta saamamme palautteen jälkeen 

teimme kehyskertomuksiin pieniä muutoksia. 

Opinnäytetyömme aineiston keräsimme kahdessa osassa. Ensimmäisen 

osan aineistosta keräsimme vapaaehtoisten illassa 19.5.2015 Lahden 

Diakonialaitoksella. Tähän tapaamiseen osallistui 17 vapaaehtoista, jotka 

kaikki osallistuivat myös tutkimusaineiston tuottamiseen. Ennen aineiston 

keruuta esittelimme itsemme ja opinnäytetyömme tarkoituksen ja tavoit-

teen, sekä kerroimme valitsemastamme aineiston keräystavasta.  Eläyty-

mismenetelmästä kertoessamme korostimme sitä, että kirjoituksissa em-

me kiinnitä huomiota kielioppiin tai tarinan muotoon, vaan hyväksyisimme 

luettelomaisetkin vastaukset. Tämän toivoimme vaikuttavan siihen, että 

tekstintuottamisen kynnys ei nousisi vapaaehtoisille liian korkeaksi. Paino-

timme kaikille osallistujille osallistumisen vapaaehtoisuutta. Anonyyminä 

täytetyn kehyskertomuksen sai palauttaa halutessaan myös tyhjänä. En-

nen aineiston keräystä annoimme vielä mahdollisuuden esittää kysymyk-

siä tutkimuksesta. Meille esitettiin monia kysymyksiä ja kommentteja, jotka 

koskivat lähinnä opintojamme. Kiinnostuneita oltiin myös opinnäytetyöm-

me valmistumisajankohdasta ja mahdollisuudesta lukea työ sen valmistut-

tua.  

Varmistuttuamme paikalla olevien vapaaehtoisten halukkuudesta osallis-

tua opinnäytetyömme aineiston tuottamiseen, jaoimme jokaiselle yhden 
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A4- paperin, joka sisälsi kehyskertomuksen. Jaoimme osallistujat kahteen 

ryhmään. Ensimmäinen ryhmä sai kehyskertomuksen positiivisen version 

ja toinen negatiivisen version. Opinnäytetyöhömme osallistuneilla oli näin 

koko ajan tiedossa, että keräsimme kahta erilaista versiota tarinoista. Ker-

tomuksen kirjoittamiseen annoimme aikaa noin 30 minuuttia. Kaikki vas-

taajat keskittyivät kirjoittamaan tarinaa. Osa vastaajista kirjoitti tarinan hy-

vin nopeasti, toiset taas käyttivät kokonaan kirjoittamiseen varatun ajan.  

Kehyskertomuksen olimme onnistuneet laatimaan tarpeeksi selkeäksi, 

koska siitä ei noussut lisäkysymyksiä. Valmiit tarinat keräsimme kirjekuo-

reen, jonka toinen opiskelija otti säilytettäväkseen. Kirjoittamisen jälkeen 

olimme varanneet aikaa kysymyksille ja kommenteille, mutta niitä ei 

enempää tullut. Lähtiessämme jätimme vielä puhelinnumeromme mahdol-

listen lisäkysymysten varalle. Yhteystietomme oli myös mahdollista saada 

Diakonialaitos Lahden diakonilta koko opinnäytetyöprosessin ajan, mutta 

lisäkysymyksiä ei vapaaehtoisten puolelta ilmennyt. 

Toisen osan aineistosta keräsimme kirjeitse niiltä vapaaehtoisilta, jotka 

eivät olleet osallistuneet vapaaehtoisten iltaan. 1.6.2015 veimme työelä-

mäkumppanillemme 17 kirjekuorta. Kuoret sisälsivät kehyskertomuksen, 

laatimamme saatekirjeen, sekä valmiiksi maksetun palautuskuoren joka oli 

varustettu toisen opinnäytetyöntekijän osoitteella. Saatekirje on opinnäyte-

työraportin liitteenä. Tällä tavoin varmistimme tutkittavien anonymiteetin 

säilymisen, sekä mahdollisimman korkean vastausprosentin. Eskolan 

(1997) mukaan kokemukset postitse kerättävistä vastauksista eivät ole 

olleet kovin hyviä ja palautettujen tarinoiden määrä jää yleensä hyvin sup-

peaksi (Eskola 1997, 20). Tutkimusaineiston säilyttämisen kannalta tuntui 

varmemmalta, että kaikki aineisto lähetettiin vain yhteen osoitteeseen. 

Työelämäkumppanimme toimitti kirjeet viidelletoista vapaaehtoiselle, jotka 

eivät osallistuneet vapaaehtoisten iltaan. Kirjeitä kehyskertomuksineen 

saimme takaisin 8 kappaletta. Olimme pyytäneet kertomukset lähetettä-

väksi 16.6.2015 mennessä. Kirjeistä kaksi saapui myöhässä. Hyväksyim-

me nämä myöhästyneet kertomukset kuitenkin mukaan opinnäytetyömme 

aineistoksi. Myöhästyminen ei ollut erityisen merkittävä ajallisesti, eikä 



26 

myöhästyminen vaikuttanut aineiston sisältöön oleellisesti. Tässä vaihees-

sa emme olleet myöskään vielä aloittaneet aineiston analysointia. 

6.6 Aineiston analysointi 

Aloitimme opinnäytetyömme aineiston analysoinnin tutustumalla kerto-

muksiin tarkasti ja lukemalla niitä useaan kertaan. Jaoimme kertomukset 

kahteen pinoon kehyskertomuksen variaatioiden mukaisesti sekä nume-

roimme kertomukset juoksevin numeroin. Eläytymismenetelmässä saatu 

aineisto on ensiksi hyvä numeroida ja kasata kehyskertomuksen mukaisiin   

pinoihin (Eskola 1997, 85). Kaksi kertomusta hylkäsimme aineiston ollessa 

soveltumatonta opinnäytetyöhömme. Olimme ohjeistaneet suullisesti sekä 

kirjallisesti, ettei aineistoon tulisi kirjoittaa nimiä anonymiteetin suojaami-

seksi. Aineiston tuli myös vastata kehyskertomuksen positiivista tai nega-

tiivista variaatiota. Nämä kriteerit eivät toteutuneet kahdessa hylätyssä 

kertomuksessa. Lopulliseksi aineiston määräksi muodostui 23 kertomusta. 

Positiivisia kertomuksia oli yhteensä 13 ja negatiivisia kertomuksia oli 10.  

Aineiston saturaation, eli kyllääntymisen saavuttamiseksi kertomuksia tulisi 

olla noin 15–20 vastausta kehyskertomuksen variaatiota kohden (Eskola & 

Wallin 2015, 60).  Koimme kuitenkin että keräämämme aineisto on riittävä 

opinnäytetyömme toteuttamiseksi. Eskola (1997, 24–25) muistuttaa että 

kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa aineiston määrä on riippu-

vainen tutkimuksen tarkoituksesta. Opinnäytyömme tarkoitus oli palvella 

opinnäytetyömme työelämäkumppania ja tämän tarkoituksen aineistomme 

täytti. 

Kerättyämme aineiston litteroimme sen, eli kirjoitimme kaikki kertomukset 

tietokoneella puhtaaksi sanasta sanaan. Tutkimuksen tarkoitus määrittelee 

kuinka tarkasti aineisto tulee litteroida, koska litteroinnin tarkoituksena on 

parantaa aineiston hallittavuutta (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006). Päädyimme kirjoittamaan kertomukset puhtaaksi sanasta sanaan, 

koska aineisto oli jo valmiiksi kirjallisessa muodossa tiivistä, emmekä ha-

lunneet hävittää siitä mitään oleellista analyysin ollessa aivan alkuvai-

heessa. Tämän lisäksi meillä ei myöskään ole aikaisempaa kokemusta 
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tekstin analyysista ja koimme että on varmempaa litteroida kertomukset 

kokonaisuudessaan. 

Puhtaaksikirjoitettuun ja tulostettuun aineistoon teimme muistiinpanoja ja 

alleviivasimme mielestämme tutkimustehtävämme kannalta merkitykselli-

siä ilmauksia. Eläytymismenetelmän avulla kerättyä aineistoa voi analy-

soida kuin mitä tahansa laadullista aineistoa. Analyysia ei kuitenkaan kan-

nata tehdä käsitellen kertomuksia vain yhtenä nippuna, tai saatujen vasta-

usten kuvailuna. Kehyskertomusten eri variaatioiden vastausten tarkastelu 

tuo esiin eläytymismenetelmän olemuksen, eli sen mikä vastauksissa 

muuttuu kun kertomuksissa muutetaan yhtä keskeistä seikkaa. Muuttuvan 

tekijän avulla voidaan pyrkiä tarkastelemaan ja selvittämään tutkittavan 

ilmiön logiikkaa. (Eskola & Wallin 2015, 68.)  
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Kuvioissa 3. on esimerkki aineiston analyysistä. Etsimme aineistosta il-

maisuja, jotka mielestämme kertoivat osallisuudesta tai osallisuuden toteu-

tumattomuudesta.  

 

 

 

Kuvio 3. Aineistolähtöisen analyysin vaiheet luokittain 

Muodostimme alkuperäisilmauksista pelkistettyjä ilmauksia ja näistä pel-

kistetyistä ilmauksista kokosimme alaluokkia. Pelkistetyistä ilmauksista 

kootut alaluokat yhdistimme yläluokiksi. Näin muodostamamme yläluokat 

yhdistimme pääluokiksi, joiden avulla muodostimme opinnäytetyömme 

lopulliset tulokset. Aineistoa analysoidessamme sovelsimme Milesin ja 

Hubermanin (1994) aineistolähtöistä analyysimallia (Tuomi & Sarajärvi 

2013, 108).  

Aineistolähtöisessä mallissa aineisto pelkistetään, jonka jälkeen pelkistetyt 

ilmaisut ryhmitellään. Samaa tarkoittavat ilmaisut yhdistetään samaan ala-

luokkaan, jonka jälkeen tälle luokalle annetaan sen sisältöä kuvaava nimi. 

Samansisältöiset alaluokat yhdistetään tämän jälkeen toisiinsa, jolloin ne 
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muodostavat yhteisen yläluokan. Erilaisten luokkien avulla pyritään vas-

taamaan tutkimusongelmaan tai tutkimuskysymykseen. (Tuomi & Sarajärvi 

2013, 101.) Vertasimme myös onnistuneita ja epäonnistuneita käyntejä 

toisiinsa, jolloin saimme laajemman kuvan niistä asioista, jotka ovat merki-

tyksellisiä vapaaehtoiskäynneillä osallisuuden näkökulmasta. 
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7 ELÄYTYMISMENETELMÄN ANALYYSIN TULOKSET 

7.1 Analyysin synnyttämät pääluokat 

Kehyskertomusten aineistolähtöisen analyysin tulokset jakaantuivat ke-

hyskertomusten variaatioiden mukaisesti kuvauksiin osallisuudesta (posi-

tiiviset kertomukset) ja osattomuudesta (negatiiviset kertomukset). Onnis-

tuneiden käyntien kuvauksissa muodostuneet pääluokat olivat vastavuo-

roisuus ja auttamisen ilo.  Epäonnistuneista kuvauksista muodostuneet 

pääluokat olivat mahdollisuuksien puute ja yhteisöllisyyden puute. Saami-

amme tuloksia esittelemme tarkemmin syntyneiden pääluokkien avulla. 

7.1 Vastavuoroisuus 

Pääluokka Vastavuoroisuus muodostui jaettu kokemus - ja onnistunut koh-

taaminen -yläluokista (kts.kuvio 4).  

 

 

Kuvio 4. vastavuoroisuus -pääluokan muodostuminen 

Jaettu kokemus -yläluokka pitää sisällään yhteisen kokemuksen ja tasa-

vertaisen kohtaamisen kuvauksia. 
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Yhteiset kokemukset ovat erilaisia, hyvää mieltä tuottavia hetkiä vapaaeh-

toisen ja asiakkaan välillä. Yhdessä vapaaehtoiskäynnin kuvauksista va-

paaehtoistyöntekijä kirjoittaa jopa rakkaudesta.  

Saan pienen ohikiitävän hetken antaa ja saada rakkautta. 

 

Tuttuuden ja ystävyyden tunne lisääntyy kerta kerralta. 

 

Tasavertainen kohtaaminen sisälsi tasa-arvoisia ja vastavuoroisia hetkiä 

vapaaehtoistyöntekijän ja asiakkaan välillä. Kuvaukset sisälsivät yhteisiä 

rukoushetkiä lähimmäisten puolesta, sekä tuttuuden ja ystävyyden tuntei-

ta. Kohtaamisissa asiakkaan ja vapaaehtoisen välillä on luottamusta ja 

molemminpuolista huolenpitoa. Yhteisten kokemusten aikana rajat autta-

jan ja autettavan välillä katoavat ja kohtaaminen onnistuu tasa-arvoisesti. 

Nämä kokemukset vahvistavat niin vapaaehtoistyöntekijän, kuin asiak-

kaankin tunnetta osallisuudesta. 

Liitimme jaettuun kokemukseen myös asiakkaiden yhteyden ulkomaail-

maan. Yhteys ulkomaailmaan oli esillä muutamissa onnistuneiden käyn-

tien kuvauksissa. Näissä onnistuneiden käyntien kuvauksissa vapaaehtoi-

nen oli eräänlaisena linkkinä ulkomaailman ja palvelutalon välillä. Palvelu-

talo nähdään näissä kuvauksissa ulkomaailmasta erillään olevana yksik-

könä, johon vapaaehtoinen tuo tietoja ja yhteyksiä muualta.  

Tunne että on toiselle tärkeä, pieni linkki ulkomaailmaan, 
antaa itselle tyydytystä ja voimia jatkaa ehkä vaikeam-
mankin ystävän kanssa.  

 

Vapaaehtoisen käynnit ovat monelle ainoa yhteys ulko-
maailmaan. 

 

Onnistunut kohtaaminen -yläluokka sisälsi onnistuneiden vapaaehtois-

käyntien kuvauksissa konkreettisen tekemisen kuvauksia. Vapaaehtois-

työntekijä sai auttaa asiakasta erilaisissa arkisissa tilanteissa, kuten ruo-



32 

kailussa ja ulkoilussa. Vapaaehtoistyöntekijä pääsi kertomuksissa asiak-

kaan mukana kauppareissuille ja joulujuhlaan.  

 

Ystävyytemme kesti vain puolivuotta, mutta koen helminä 
ne hetket jolloin jaoimme ne. Joulujuhlaan osallistuminen, 
hänen ilonsa kun sai olla mukana. 

 

Konkreettinen tekeminen auttoi työntekijää löytämään paikkansa työyhtei-

sössä ja lisäsi osallisuuden kokemusta ja tunnetta. Vapaaehtoistyönteki-

jään koki merkityksellisyyttä tehtävässään, kun sai auttaa asiakasta erilai-

sissa tilanteissa. Ulkoilu ja kaupoissa liikkuminen sisältävät myös sen, että 

asiakkaalla on liikkumiseen tarvittavat apuvälineet ja ulkoiluun soveltuva 

vaatetus. Liikkuminen ja juhliin osallistuminen myös lisäsivät asiakkaan 

osallisuutta ja kiinnittymistä yhteisöön. 

Onnistunut kohtaaminen -yläluokka sisälsi myös kokemuksia onnistunees-

ta kommunikoinnista, jota oli kuvattu monessa onnistuneiden vapaaeh-

toiskäyntien kuvauksissa. Onnistuneiden vapaaehtoiskäyntien kuvauksis-

sa vapaaehtoinen ja asiakas olivat molemmat aktiivisia keskustelijoita. 

Keskusteluun löytyi yhteinen, molempia kiinnostava aihe. Keskustelun 

avulla vapaaehtoinen sai tietoa asiakkaasta, hänen elämästään ja koke-

muksistaan. Asiakkaalle keskustelu ajankohtaisista aiheista, tai elämän 

varrella kertyneistä muistoista rikastaa elämää. Keskustelun kuvauksissa 

asiakasta ei kertomuksissa kuvattu muistisairaaksi, vaan erilaisista asiois-

ta kiinnostuneeksi, osallistuvaksi henkilöksi. 

 

Voi puhua päivä tai viikko politiikasta. 

 

Keskusteluun löytynyt aihe. 
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7.2 Auttamisen ilo 

Pääluokka Auttamisen ilo muodostui merkityksellisyyden kokemuksista ja 

vapaaehtoistyön lahjat yläluokista (kts.kuvio 5). 

 

 

 

Kuvio 5. Auttamisen ilo -pääluokan muodostuminen 

Merkityksellisyyden kokemus -yläluokka muodostui kuvauksista joissa 

asiakas piristyi, sekä kuvauksista joissa vapaaehtoistyöntekijä pohtii oman 

työnsä merkitystä. Vapaaehtoistyöntekijä huomioi ja tarkastelee asiakkaan 

vireystilaa ja huomaa, että asiakas piristyy käynnin aikana. Asiakkaan pi-

ristyminen tuottaa vapaaehtoiselle onnistumisen kokemuksen ja tunteen 

siitä, että käynnillä on ollut merkitystä asiakkaalle. Myös hoitajat antoivat 

vapaaehtoisille palautetta työstä kertomalla asiakkaiden odottavan vapaa-

ehtoisia. Vapaaehtoinen sai hoitajilta arvostusta vapaaehtoistyölleen sekä 

kokemuksen yhteisöön kuulumisesta.   
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Onnistumisen tunnetta lisää myös se että hoitajat ovat ys-
tävällisiä viimeksi käydessäni kertoi vanhuksen kertoneen 
että olen odotettu. 

 

Hän voi olla aluksi tavatessamme allapäin, mutta kun hän 
pääsee kertomuksessaan vauhtiin hän piristyy ja ilostuu.   

 

Olin iloinen siitä, että käynnillä oli silminnähden virkistävä 
vaikutus ja suuri merkitys. 

 

Vapaaehtoinen on asiakkaalle onnistuneiden vapaaehtoiskäyntien kuva-

uksissa odotettu ja pidetty. Merkityksellisyyden kokemusta kuvattiin kerto-

muksissa myös sanallisesti. Vapaaehtoinen reflektoi kertomuksissa va-

paaehtoistyön merkityksellisyyttä asiakkaalle ja työn vaikutusta myös 

omaan onnellisuuteen. Onnellisuuden tunne vapaaehtoistyöstä seuraa 

vapaaehtoista käynnin päätyttyä. Merkityksellisyyden kokemus auttaa jak-

samaan, joskus vaativassakin vapaaehtoistyössä. 

 

 Kyllähän siitä tulee hyvä mieli ja vielä kotonakin tunnen 
onnellisuutta että olen saanut auttaa monia. 

 

Vapaaehtoisena koin myös tekeväni tärkeää “työtä” jolla 
on merkitystä. 

 

Vapaaehtoistyön lahjat -yläluokka pitää sisällään vapaaehtoisen saaman 

ilon auttamisesta sekä asiakkaan kiitollisuuden saadusta avusta. Vapaa-

ehtoistyöstä ei saada palkallista korvausta, joten motiivit vapaaehtoisena 

työskentelyyn täytyy löytää muualta. 

Vapaaehtoisen tuntemaa iloa muiden auttamisesta ja vapaaehtoistyöstä 

kuvattiin useassa kertomuksessa. Vapaaehtoistyöntekijä kokee saavansa 

enemmän kuin antaa. Asiakkaan kiitollisuutta kuvattiin monessa vapaaeh-
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toistyöntekijän sekä asiakkaan kohtaamisissa. Osallisuuden näkökulmasta 

tarkasteltuna kiitollisuus on palautetta vapaaehtoistyöntekijälle hänen työs-

tään. Asiakkaan kiitokset lämmittävät vapaaehtoistyöntekijän mieltä ja ker-

tovat työn merkityksellisyydestä asiakkaalle. Asiakkaiden kiitollisuus kertoo 

myös siitä, kuinka tärkeitä vapaaehtoisten käynnit asiakkaille ovat. Asiak-

kaat arvostavat vapaaehtoisten käyntejä ja muistavat myös kiittää heitä 

heidän käynneistään. 

 

Kotimatkalla tunsin, että sain enemmän kuin annoin, Koin 
saaneeni kohtaamisen ilon.   

 

Hän joka kerta kiittää käynnistä ja toivoo ja odottaa minun 
taas tulevan taas viikon päästä. 

 

Kertailen vapaaehtoisystäväni ylitsepursuavaa kiitollisuut-
ta: Oi, ihanaa kun tulit! Ehdin juuri ajatella että, kunpa sinä 
tulisit ja nyt sinä olet siinä. Olet kuin taivaasta pudonnut. 
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7.3 Mahdollisuuksien puute 

Pääluokka Mahdollisuuksien puute muodostui epäonnistunut kohtaaminen 

ja toimintakyvyn vajeet -yläluokista (kts.kuvio 6). 

 

 

 

KUVIO 6. Mahdollisuuksien puute -pääluokan muodostuminen 

Epäonnistunut kohtaaminen -yläluokka sisälsi kuvauksia, joissa tiedon 

puute vaikutti konkreettiseen tekemiseen. Konkreettinen tekeminen ei on-

nistunut tai se kuvattiin vaikeaksi. Vapaaehtoistyöntekijälle syntyi tunne, 

ettei hän osannut, tiennyt tai ymmärtänyt toimia oikein asiakastilanteissa.  

Epäonnistuminen tunteen lisäksi kuvattiin surua asiakkaan tilanteesta.  

 

Minulle jäi käynnistä surullinen olo. 

 

En osannut hoitaa (esim. Kuljetusavussa) kuljetusta oi-
kein, kuljetus ei sujunut sutjakkaasti -uusi asia minulle. 
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Myös materiaaliset puutteet estivät konkreettista tekemistä ja osallistumis-

ta. Materiaalisia puutteita kertomuksissa olivat esimerkiksi pyörätuolin toi-

mimattomuus tai ulkoiluun sopimattomat vaatteet. Näistä syistä erityisesti 

talviaika koettiin haastavaksi. Asiakkaan halu ja tarve ulkoilla eivät koh-

dannut konkreettisia mahdollisuuksia. 

 

Tää tuoli ei ole välttämättä suunniteltu ulkoilua varten, var-
sinkaan talvella. 

 

Toimintakyvyn vajeet -yläluokka muodostui aineistosta esille nousseista 

ikääntymisen vaikutuksista. Aineistossa toimintakyvyn vajeita kuvattiin fyy-

sisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueiden kautta. Fyysi-

sen vajeet tulivat esille tarinoissa, joissa kuvattiin asiakkaalla olevia apuvä-

lineitä.   

 

Hän on pyörätuolissa ja tulee heti kylmä ja mulle taas 
kuuma.  

 

Kuvaus asiakkaan väsymyksestä tulkittiin kuuluvaksi fyysiseen sekä 

psyykkiseen toimintakyvyn osa-alueeseen. Psyykkiseen toimintakykyyn 

liittyi kuvaukset, joissa asiakkaan todettiin olevan keskittymiskyvytön ja 

poissaoleva. Joissain tapauksissa kuvattu aggressiivinen käyttäytyminen 

liittyi vahvasti muistisairauksiin. Psyykkiseen toimintakykyyn liittyi myös 

kuvaus asiakkaasta, joka oli surullinen ja pohti kuolemaa. Sosiaaliseen 

toimintakykyyn ja sen vajeisiin liittyivät kuvaukset asiakkaan vuorovaiku-

tuksesta sekä osallistumisesta ympäröivän yhteisön toimintaan.   

 

Juttelu on vähän hankalaa, kun hän ei juuri puhu oma-
aloitteisesti.   
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Vanhus oli väsynyt.   

 

Vanhus on aggressiivinen sekava eikä ns. tässä hetkessä. 

 

Ystävä jonka luona käyn oli ensimmäistä kertaa kovin su-
rullinen ja halusi lähteä jo pois tästä maailmasta. 
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7.4 Yhteisöllisyyden puute 

Pääluokka yhteisöllisyyden puute muodostui epätasa-arvoinen kohtaami-

nen ja tarpeettomuuden kokemus -yläluokista (kts.kuvio 7). 

 

 

 

Kuvio 7. Yhteisöllisyyden puute -pääluokan muodostuminen 

Epätasa-arvoinen kohtaaminen -yläluokka sisälsi kuvauksia erillisistä revii-

reistä. Kokemus reviireistä ei kohdistunut vain hoitajiin. Myös omaisilla oli 

oma reviirinsä. Vapaaehtoisten työlle asettamat tavoitteet olivat yksipuoli-

sia. Epätasa-arvoinen kohtaaminen lisäsi myös motivaation puutetta asi-

akkaissa. Myös vapaaehtoisten motivaatio oli kadoksissa joissakin epäon-

nistuneiden käyntien kuvauksissa. Yhteistä kokemusta ei syntynyt ja asi-

akkaat, vapaaehtoiset, omaiset ja hoitajat jäivät kaikki omille reviireilleen.  

Onko se sitä että tulemme heidän ”reviirilleen” vai onko 
pelkona oman työpaikan menettäminen. 
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Sitten kun saavun paikalle niin sillä onkin omainen paikal-
la. En tietenkään halua häiritä heitä ja poistun paikalta. 

 

Olin asettanut ennakkoon käynnille jonkin tavoitteen tai 
teeman. Jos mistään ei tullut virkistystä, käynnin tarkoitus 
ei onnistunut. 

 

Mikään ei ns. innostanut.   

 

Mut tää on kyl tätä, että itselläkään ei aina ole hyvät fiilik-
set. 

 

Tarpeettomuuden kokemus -yläluokka sisälsi kuvauksia vapaaehtoisen 

epätietoisuudesta.  Epätietoisuus sai vapaaehtoisen pohtimaan työnsä 

arvoa ja merkitystä. Vapaaehtoiselle ei kerrottu asioita, jotka vaikuttivat 

hänen ”työhönsä” eikä vapaaehtoista ei huomioitu. Ennakkoon sovitut ajat 

eivät pitäneet paikkaansa, eikä vapaaehtoista tiedotettu muutoksista. Täs-

tä johtuen vapaaehtoisen aikaa meni turhaan kyselemiseen. Myöskään 

asiakkaiden tarpeet eivät olleet vapaaehtoiselle selvillä, eikä käyntien vai-

kutus näkynyt asiakkaissa. Asiakkaat eivät piristyneet, eikä työstä saanut 

palautetta, joka olisi auttanut jaksamaan. 

 

Minulle ei ole ilmoitettu asiasta mitään. 

Ei kun kyselemään…mistä löydän ihmisen joka tietäi-
si…menee turhaan aikaa! 
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8 POHDINTA 

8.1 Eettinen tarkastelu ja tutkimuksen luotettavuus 

Suunnitteluvaiheessa olemme pohtineet tutkimuksen aihetta ja kohderyh-

mää eettisesti. Ihmistieteissä eli ihmisten ollessa tutkimuksessa kohteina 

on tiedonkeruutavalla ja tutkimusjärjestelyillä erityinen merkitys. Tutkimuk-

sen on lähtökohtaisesti kunnioitettava ihmisarvoa. (Hirsjärvi ym. 2009, 25.) 

Opinnäytetyöhömme osallistuminen on ollut vapaaehtoista. Ennen opin-

näytetyön aineiston keräämistä ja sen aikana pyrimme tiedottamaan siitä 

niin, että osallistujat tiesivät mahdollisimman paljon meistä ja opinnäyte-

työskentelystämme. Opinnäytetyömme aineiston keräysmisvaiheessa ja 

raportointi vaiheessa eläytymismenetelmä suojasi osallistujien sekä va-

paaehtoistyön asiakkaiden yksityisyyttä. Eläytymismenetelmällä aineisto 

kerättiin kertomusten muodossa, jotka kertoivat mahdollisista tapahtumis-

ta. Kertomuksissa vapaaehtoisten ei tarvinnut kertoa todellisia tapahtumia, 

vaan kuvata omia ajatuksiaan annetusta aiheesta. Eläytymismenetelmän 

avulla tuotetaan tietoa siitä mitä ihmiset jostakin asiasta ajattelevat, oli itse 

kertomukset todellisia tai eivät (Eskola 1997, 29). Opinnäytetyömme ai-

neisto jää suppeaksi jolloin, sen tulosten soveltaminen sellaisenaan ei ole 

mahdollista. 

Lisäsimme opinnäytetyömme luotettavuutta tarkalla ja rehellisellä kuvauk-

sella työprosessista. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan ko-

hentaa kuvaamalla mahdollisimman tarkasti tutkimuksen kaikki vaiheet; 

tutkijan omat ratkaisut, päätelmät ja muut seikat, jotka tutkimuksen kul-

kuun ja tuloksiin ovat vaikuttaneet (Hirsjärvi ym. 2009, 232). Pohdittavaksi 

jää kuinka hyvin onnistuimme aineiston analysoimaan ja olivatko teke-

mämme valinnat oikeita. Suunnittelimme opinnäytetyölle myös väljän aika-

taulun, jonka avulla pystyimme paneutumaan opinnäytetyömme aineistoon 

syvällisesti ja monipuolisesti. Riittävä ajankäyttö laadullisessa tutkimuk-

sessa on oleellista tulosten luotettavuuden kannalta (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 142). 
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8.2 Opinnäytyön keskeiset tulokset ja johtopäätökset 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli laadullisen tutkimuksen keinoin selvittää, 

millaisia näkemyksiä ja kokemuksia Diakonialaitos Lahden palveluasumi-

sen piirissä toimivilla vapaaehtoisilla on osallisuudesta vapaaehtoistyössä 

ikääntyvien henkilöiden parissa. Vapaaehtoisten kirjoittamien kertomusten 

avulla etsimme vastausta tutkimustehtävään, eli siihen mitkä asiat vaikut-

tavat vapaaehtoistyöntekijän ja asiakkaan osallisuuden kokemuksiin posi-

tiivisesti, ja mitkä negatiivisesti. 

Opinnäytetyössämme vapaaehtoisten ja asiakkaiden arkiset kohtaamiset 

loivat osallisuutta yksilötasolla, mutta esille nousi myös yhteiskunnallinen 

näkökulma. Opinnäytetyömme tulosten mukaan osallisuus vapaaehtois-

työssä muodostui ihmisten kohtaamisista, monimuotoisesta sosiaalisesta 

tuesta ja yhteisöllisestä ilmapiiristä. Osallisuus jäi toteutumatta kun koh-

taamista ei syntynyt, sosiaalinen tuki puuttui eikä ilmapiiri ollut yhteisölli-

nen. 

Kurjen (2007) mukaan dialogi on ihmisten välistä kohtaamista arjessa. Sen 

avulla ihminen syventää ymmärrystään sekä muuttaa maailmaa. Dialogin 

kautta ihmisistä tulee oman elämänsä subjekteja.  (Kurki 2007, 47–48.) 

Opinnäytetyömme aineistossa positiivisten vapaaehtoiskäyntien kuvauk-

sissa asiakkaan ja vapaaehtoisen välille syntyi kohtaamisia. Kohtaamisten 

välineenä oli usein muistelu. Asiakas kertoi omasta elämästään, joka va-

paaehtoisen oli mahdollista liittää omaan elämäänsä ja laajemmin histori-

aan, sekä yhteiskunnallisiin tapahtumiin. Asiakas ja vapaaehtoinen kohta-

sivat toisensa tunnetasolla ihmisinä ja tasavertaisina kansalaisina. Harjun 

(2005, 69) mukaan kohtaamisessa on kyse siitä, että ihminen on kääntä-

nyt katseensa toiseen ihmiseen jonka kanssa hän voi jakaa kokemuksi-

aan. Ihminen on sosiaalinen olento, joka kaipaa toista ihmistä lähelleen, 

keskustelemaan sekä vaihtamaan ajatuksia. (Harju 2005, 69.)  

Negatiivisten vapaaehtoiskäyntien kuvauksissa korostui tavoitteellinen 

toiminta kohtaamisen sijaan. Kuvauksissa erottui vapaaehtoisten asetta-

mat tavoitteet toiminnalle. Tavoitteet oli asetettu yksipuolisesti vapaaehtoi-
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sen näkökulmasta käsin. Vapaaehtoiset kuvattiin toimijoina ja asiakkaat 

toiminnan kohteina, joiden tuli piristyä tai virkistyä vapaaehtoisen heille 

suunnittelemasta toiminnasta. Dialogi, asiakkaan kohtaaminen jäi puuttu-

maan. Asiakas ei saanut mahdollisuutta olla tasavertainen toimija, joka 

myös antoi jotakin vapaaehtoiselle. Zechner ja Valokivi (2009, 175) ovat 

huomanneet, että ikääntyvän ihmisen jäljellä oleva toimintakyky jää käyt-

tämättä, jos hänet nähdään ensisijaisesti toiminnan kohteena, ei toimijana. 

Opinnäytetyömme negatiivisissa kuvauksissa asiakkaat eivät motivoitu-

neet osallistumaan toimintaan, joka oli valmiiksi suunniteltua. Kairala 

(2010) toteaakin, että osallistumattomuuden syitä voidaan tarkastella yksi-

lökeskeisen mallin tai sosiaalisen mallin kautta. Yksilökeskeisessä mallis-

sa syyt osallistumattomuuteen liittyvät yksilöön. Tavoitteena yksilökeskei-

sessä mallissa on muuttaa yksilön toimintaa, saada hänet kuntoutumaan 

olemassa olevaan toimintaan. Sosiaalisessa mallissa yksilöä ei nähdä 

osallistumattomuuden syyksi, vaan ympäristössä olevat esteet aiheuttavat 

osallistumattomuuden. Nämä esteet voivat olla asenteellisia tai fyysisiä. 

(Kairala 2010, 12.)  

Opinnäytetyömme tuloksissa havaitsimme Kairalan mainitsemien ympäris-

tön fyysisten esteiden vaikuttavan asiakkaan osallisuuteen. Asiakkaiden 

fyysisen toimintakyvyn esteet nousivat esille esimerkiksi kuvauksissa, jois-

sa vuodenaikana oli talvi. Vapaaehtoiset eivät voineet lähteä asiakkaiden 

kanssa ulos, koska pyörätuolit eivät toimineet talvisissa olosuhteissa. Asi-

akkailla ei myöskään ollut sopivia vaatteita ulkoiluun. Kairala (2010) tote-

aa, että palvelutalossa asiakkaiden osallisuus on ehdollistettu. Osallisuu-

den mahdollisuudet ja rajoitukset riippuvat hoitohenkilökunnasta. Hoito-

henkilökunnan resurssit, ajankäyttö ja työn arvot vaikuttavat ikääntyvän 

ihmisen osallisuuteen. (Kairala 2010, 11.) Ikääntyvien henkilöiden palvelu-

jen laatu heijastelee yhteiskunnan arvoja yleisesti. Nivalan (2008) mukaan 

mahdollisuuksien puute kuvaa juuri yksilön ja yhteiskunnan suhdetta. Yksi-

lön tarpeet eivät kohtaa yhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia. Yksilön 

materiaalisissa, sosiaalisissa, kulttuurisissa ja poliittisissa tarpeissa ja 

mahdollisuuksissa tyydyttää niitä on puutteita. (Nivala 2008, 249.)  
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Henkilökunnan tarjoamalla sosiaalisella tuella oli myös vaikutusta vapaa-

ehtoisten ja asiakkaiden osallisuuteen. Henkilökunnan antama tunnustus 

vapaaehtoisten työstä kiinnitti heidät yhteisöön. Tuntiessaan kuuluvansa 

yhteisöön vapaaehtoiset sitoutuivat myös paremmin toimintaan.  Kumpu-

salo (1991) on määritellyt sosiaalisen tuen tarkoittavan ihmisten välistä 

vuorovaikutusta jossa annetaan ja saadaan henkistä, emotionaalista, tie-

dollista, aineellista ja toiminnallista tukea (Okulov 2008, 57). Vapaaehtois-

ten ja asiakkaiden arjen kohtaamiset sekä henkilökunnan antaman sosiaa-

lisen tuen kautta syntyi ilmapiiri, joka tuki yhteisöllistä toimintaa johon va-

paaehtoisten ja asiakkaiden oli helppo osallistua. Nivalan (2008) mukaan 

yhteisöllisyys on vuorovaikutusta yhteisön jäsenten kesken. Vuorovaiku-

tuksen tarkoituksena on löytää yhteinen ymmärrys toiminnasta ja sen tar-

koituksesta, sekä tavoitteista ja keinoista. (Nivala 2008, 287.)  

Opinnäytetyömme positiivisissa kuvauksissa yhteisöllisyyttä vahvistettiin 

myös juhlimalla, esimerkiksi vapaaehtoinen ja asiakas osallistuivat palve-

lutalon yhteiseen joulujuhlaan. Okulovin (2008) lisensiaattityössä palvelu-

talon henkilökunta huomioi, että yhteisön ja yhteisöllisyyden perustana oli 

jokin yhdistävä kokemus. Yhteiseksi kokemukseksi nimettiin esimerkiksi 

kahvittelu, yhdessäolo ja yhteinen tavoite. Yhteiset juhlat voivat yhdistää ja 

luoda yhteisöllisyyttä. (Okulov 2008, 121.) Asukkaiden osallistuminen juh-

laan luo yhteisöllisyyttä ja lisää asukkaiden osallisuutta. Negatiivisissa ku-

vauksissa ei mainittu juhlia tai yhteisiä kahvihetkiä millään tavoin.  

Ystävänä oleminen ja yksinäisyyden lievittäminen nousi opinnäytetyös-

sämme myös vapaaehtoisen ja asiakkaan osallisuuteen vaikuttavaksi teki-

jäksi vapaaehtoistyössä. Vapaaehtoiset kokivat olevansa asiakkaille linkki 

ulkomaailmaan. Palvelutalo nähtiin muusta yhteiskunnasta erillisenä tilana, 

jossa ikäihmiset ovat yksinäisiä ja toimettomia. Vera Toepoelin (2012) tut-

kimuksessa kävi ilmi, että eri sukupolvien välinen toiminta saattaa vähen-

tää iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä kaikkein tehokkaimmin. Yli 75 -

vuotiaiden elämänlaatua kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa paransi-

vat muita tutkimukseen osallistuneita ikäryhmiä enemmän (Toepoel 2012, 

370.) Vapaaehtoiset olivat ystäviä asiakkaille erotuksena henkilökunnasta, 

muista asiakkaista tai omaisista. Zechnerin ja Valokiven (2009) mukaan 
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palvelujärjestelmä keskittyy usein ikääntyvän ihmisen fyysisen toimintaky-

vyn ylläpitämiseen. Jos pyritään ikääntyvän ihmisen hyvään hoitoon tulee 

myös psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky huomioida osaksi hyvää hoi-

toa. Psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky saatetaan nähdä palvelujärjes-

telmässä läheisten tehtävänä. (Zechner & Valokivi 2009, 175.)   

Vapaaehtoiset pohtivat asiakkaan tilaa myös oman ikääntymisen kautta ja 

pohdinta sisälsi myös vertaisuuden kokemuksia. Vapaaehtoistyöhön osal-

listumalla heillä oli mahdollisuus vaikuttaa ikäihmisten elämänlaatuun lä-

hiympäristössään, sekä yhteiskunnallisella tasolla. Nivalan (2008) mukaan 

vapaaehtoistyö on yhteiskunnallista toimintaa joka hyödyttää vapaaehtois-

työntekijää, vapaaehtoistyön asiakasta sekä yhteiskuntaa. Yksilön osallis-

tuminen yhteiskunnalliseen toimintaan lisää kokemusta yhteiskuntaan kuu-

lumisesta ja osallisuudesta. (Nivala 2008, 262.)  Myös Harju (2005, 69) 

puhuu vapaaehtoistyön osallisuutta lisäävästä olemuksesta. Osallisuus on 

kokemusta ja tunnetta. Ihminen on sosiaalinen olento, joka kaipaa toista 

ihmistä jakamaan kokemuksiaan. 

Vapaaehtoistyön kautta myös omaiset voivat saada sosiaalista tukea.  

Hartikainen (2005, 163) kirjoittaa että vapaaehtoisen rooli on hyvin erilai-

nen kuin vanhuksen omaisen tunnesuhde tai hoitajan ammatillinen suhde. 

Vapaaehtoinen voi kokea olevansa ystävä, joka käy vanhuksen luona ky-

lässä, jolloin vapaaehtoisen on mahdollista kohdata vanhus vertaisenaan. 

Vapaaehtoinen tutustuu vanhukseen heidän kertomustensa avulla, eikä 

hänellä ole tiedossa vanhuksen mahdollisia diagnooseja. Koska vapaaeh-

toinen ei ole vanhuksen omainen eikä kuuluu henkilökuntaan, on vanhuk-

sen helpompi usein keskustella hänen kanssaan vaikeistakin asioista, 

koska vapaaehtoinen on riittävän ulkopuolinen. Myös Marjovuo (2014) ko-

rostaa vapaaehtoisen erilaista roolia suhteessa ammattilaisiin (Marjovuo 

2014, 63). Opinnäytetyömme tuloksissa nousi toisaalta esille myös vapaa-

ehtoisten tiedon tarve asiakkaan tilanteesta sekä palvelutalon toimintakäy-

tännöistä.  Epätietoisuus asiakkaan tilanteesta loi vapaaehtoiselle tunteen 

osaamattomuudesta ja tietämättömyydestä. Asiakkaan tilanne saattoi mie-

tityttää vapaaehtoista vielä kotonakin. Vapaaehtoinen ei tiennyt tilanteessa 

kuinka asiakasta olisi voinut auttaa. Vapaaehtoisten tukeminen tehtäväs-
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sään ja vapaaehtoistyöntekijän kouluttaminen tehtäväänsä onkin tärkeää 

vapaaehtoistoimintaa suunniteltaessa ja kehitettäessä. (Söderhamn ym. 

2012, 66.) 

Hokkasen (2014, 269–270)  mukaan vapaaehtoisilla on aina jokin asia tai 

asiat, jotka pitävät heidät mukana vapaaehtoistoiminnassa sekä saa sitou-

tumaan siihen. Nämä asiat voivat olla esimerkiksi sosiaalisia suhteita, mie-

lekästä toimintaa, aktiivisena kansalaisena toimimista tai elämän tarkoituk-

sen toteuttamista. Kaikissa tapauksissa vapaaehtoinen auttaja saa itsel-

leen jotakin, mikä saa jatkamaan vapaaehtoistyössä. Hokkanen (2014, 

269–270) Tarinoissa vapaaehtoiset kuvasivat haastaviakin vapaaehtois-

käyntejä mutta yhdessäkään tarinassa ei pohdittu vapaaehtoistyön lopet-

tamista. Vapaaehtoiset arvostivat omaa työtään ja tarinoissa näkyikin 

Hokkasen mainitseman elämän tarkoituksen toteuttamista. 

Vapaaehtoisessa auttamisessa on kyse siitä, että oman itsen lisäksi välit-

tämisen kohteena on myös muiden elämä ja toisen yhmisen arki. Erityises-

ti kolmannen sektorin vapaaehtoistoiminnassa auttajan ja autettavan rooli-

en rajat eivät ole aina selvät (Hokkanen 2014, 269). Omassakin opinnäyte-

työssämme huomasimme, että vapaaehtoistyöntekijät saavat myös va-

paaehtoistyöstä paljon. Säännöllisesti tapahtuva vapaaehtoistyö rytmitti 

arkea sekä antoi syyn lähteä liikkeelle. Onnistuneiden käyntien kuvauksis-

sa oli elementtejä myös vertaisuuden kokemuksista.  

Sorrin (2005) mukaan vapaaehtoisuutta tutkittaessa on vapaaehtoistyön 

elämänsisältöä tuottava näkökulma unohdettu liian usein. Vapaaehtoisuut-

ta tutkittaessa tulisi useammin kuunnella vapaaehtoisia itseään. Tärkeää 

olisi tutkia sitä, millä tavoin vapaaehtoisuus lisää yksilön elämään merki-

tyksellisyyden kokemuksia ja tuo voimaa. Vapaaehtoisuuden tuottamia 

voimavaroja on mahdollista käyttää elämän rikastamiseen, jolloin vapaa-

ehtoisuudella on mahdollisuus muodostua eri osapuolia auttavaksi vuoro-

vaikutukseksi. (Sorri 2005, 139.) Tutkimuksessamme kävi ilmi, että vapaa-

ehtoisena toimiminen tuottaa vapaaehtoisen elämään merkityksellisyyden 

ja onnistumisen kokemuksia. 
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Vuorovaikutus, ja sen vapaaehtoisen ja asiakkaan osallisuutta lisäävä 

merkitys oli yksi opinnäytetyömme tärkeitä oivalluksia. Opinnäytetyömme 

aineistosta nousi myös vahvat kiitollisuuden kokemukset, niin asiakkaan 

kuin vapaaehtoistyöntekijän osalta. Vapaaehtoistyö onnistui tuottamaan 

suuria tärkeitä, elämää rikastuttavia, kokemuksia ja liittämään siinä toimi-

vat henkilöt ympäröivään yhteisöön. Diakonialaitos Lahdessa toimivat va-

paaehtoiset kuvasit saavansa elämäänsä sisältöä vapaaehtoistyöstä. Nor-

jalaisessa tutkimuksessa vapaaehtoistyön ansioista vapaaehtoiset kokivat 

elämänsä mielekkäämmäksi, ja tämä merkityksellisyyden kokemus vaikutti 

vapaaehtoistyöntekijöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kun vapaaeh-

toistyön asiakkaat olivat tyytyväisiä, vaikutti tämä myös vapaaehtoistyön-

tekijöiden hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen. (Söderhamn ym. 2012, 64.) 

8.3 Oman oppimisen pohdinta 

Opinnäytetyöprosessi on ollut antoisa ja haastava. Aiheen reflektointi yh-

dessä on tuonut omaan oppimiseen syvyyttä ja uusia näkökantoja. Työn 

alussa toivoimme opinnäytetyömme opettavan meille tutkimuksen teke-

mistä, kehittävän ammatillista kasvuamme ja antavan mahdollisuuden luo-

da yhteistyösuhteita kehitettäessä sekä pohdittaessa vapaaehtoistyön 

käytäntöjä. Opinnäytetyöprosessin aikana olemme oppineet laadullisen 

tutkimuksen tekemisen perusteita, aina ideoinnista raportointiin asti. Am-

matillisesti olemme kasvaneet hankkimalla lisää tietoa osallisuudesta ja 

siihen vaikuttavista tekijöistä. Vakuutuimme vapaaehtoistyön arvokkuudes-

ta asiakkaan ja vapaaehtoisen osallisuuden vahvistajana. Vapaaehtoistyö 

rikastuttaa parhaimmillaan vapaaehtoistoimijan, sekä vapaaehtoistyön 

asiakkaan elämää. Vapaaehtoistyön koordinoinnin näemme erittäin tärke-

äksi tehtäväksi kehitettäessä laadukkaita sosiaalipalveluja ikääntyville ih-

misille. Yhteistyömme Diakonialaitos Lahden diakonin kanssa on toiminut 

sujuvasti ja ollut antoisaa. Opinnäytetyömme tekeminen parityönä on opet-

tanut meille yhteistyötä ja vahvistanut myös työelämätaitojamme. Olemme 

opinnäytetyöprosessimme aikana jakaneet vastuuta sekä, reflektoineet 

aineiston ja teorian herättämiä ajatuksia keskenämme. Analyysin ja rapor-

toinnin haastavissa kohdissa parityöskentelystä on ollut erityisesti hyötyä, 
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koska olemme kannustaneet toisiamme jatkamaan työskentelyä vaikeista 

vaiheista huolimatta.  Perhe-elämän, opiskelun ja työelämän yhdistämisen 

haasteiden keskellä on myös ollut ensiarvoisen tärkeää, että olemme voi-

neet luottaa yhteisen opinnäytetyöskentelyn toimivuuteen. Yhdessä 

olemme voineet nähdä asiat useammista näkökulmista ja tämä on tuotta-

nut paljon uusia oppimisen kokemuksia. 

8.4 Kehittämisehdotukset ja jatkotutkimusaiheet 

Diakonialaitos Lahteen toteutetun opinnäytyömme tulosten pohjalta ehdo-

tamme toiminnallista opinnäytetyötä moniammatillisesti toteutettuna. Opis-

kelijat voisivat järjestää toiminnallisen iltapäivän/iltapäivät, jotka olisi tarkoi-

tettu vapaaehtoisille, omaisille ja henkilökunnalle. Iltapäivät voisivat sisäl-

tää tietoa muistisairauksista, josta vastuussa olisi sairaanhoitajaopiskelija 

ja muistelutyöstä, josta vastuussa olisi sosionomiopiskelija. 

 Iäkkään ihmisen elämä painottuu olemiseen ja ajatukset kiinnittyvät usein 

menneisyyteen ja muistoihin. Asiakkaat usein janoavat rauhallisia kohtaa-

misia, joissa voisi korostaa asiakkaista lähtevää dialogia. Kertomusten ja 

muistelun avulla ikääntyneet rakentavat oman elämänsä subjektiutta, jolle 

ei aina löydy sijaa palveluasumisen arjessa. Tarinallisuuteen liittyvät me-

netelmät ovat luomassa uudenlaista työkulttuuria, joka arvostaa enemmän 

kohtaamista, kuin tekemistä ja tehokkuutta. (Palomäki & Toikko 2007, 

285–287.) Vapaaehtoisia auttaa tehtävässään asiakkaan henkilöhistorian 

tunteminen ja asiakkaiden omaiset voivat myös hyötyä läheisensä elä-

mänkaaren tarkastelemisesta. Valokuvamuistelu ja muut muistelutyön 

muodot ovat konkreettista tekemistä, joka osaltaan helpottaa ja auttaa 

vuorovaikutuksen ja luottamuksen syntymistä. 

 Pohdittaessa vapaaehtoistyötä, sen tekijöitä ja asiakkaita, ei voida välttyä 

miettimästä mitä on hyvä elämä ja hyvinvointi. Erik Allardin hyvinvointiteo-

riassa hyvinvoinnin osatekijöiksi on eroteltu elintaso (having), yhteneisyys-

suhteet (loving) ja itsensä toteuttaminen (being). (Pessi & Seppänen 2011, 

288.) Arvostava ja yksilöllinen kohtaaminen on yksi hyvän elämän kulma-

kivistä. Muistisairaan hyvään hoitoon kuuluu, että jokaista asiakasta koh-
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dellaan arvostaen omana itsenään sekä hänen elämänhistoriansa, tapan-

sa ja toiveensa ovat tiedossa (Lotvonen, Rosenvall & Nukari 2014, 213.) 

Vapaaehtoiset voivat omalta osin vastata arvostavan ja yksilöllisen koh-

taamisen haasteisiin. Tällöin jatkuva vapaaehtoisten kouluttaminen muisti-

sairauksien ilmenemisestä ja muistisairaiden kohtaamiseen liittyvistä eri-

tyispiirteistä on tärkeää. 

Kehittämisehdotuksena opinnäytetyömme tulosten pohjalta huomioimme, 

kuinka tärkeää olisi pyrkiä synnyttämään molemminpuolista dialogia henki-

lökunnan ja vapaaehtoisten välille. Yhteinen ymmärrys voisi toteutua va-

paaehtoisten ja henkilökunnan yhteisissä tilaisuuksissa, joissa tuotaisiin 

esiin erilaisia näkökulmia ja jaettaisiin tietoa. Tärkeää vapaaehtoisen kan-

nalta on myös että vapaaehtoisen työskentely ammattihenkilökunnan rin-

nalla ymmärretään merkitykselliseksi, niin vapaaehtoiselle kuin palveluta-

lon asiakkaalle. 
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LIITE 1. Kehyskertomukset 

KEHYSKERTOMUKSET 

1. 

Kuvittele että toimit vapaaehtoisena ikäihmisten parissa. Vapaaehtois-

käyntisi on juuri päättynyt ja koet että käyntisi oli onnistunut. Lähdet kotia 

kohden iloisena ja tyytyväisenä. Mikä mahtoi vaikuttaa siihen, että tunnet 

vapaaehtoiskäyntisi onnistuneen? 

Kirjoita aiheesta pieni tarina. Voit kirjoittaa tarinan tälle paperille ja sen 

kääntöpuolelle (noin yksi A4). Jos et halua kirjoittaa ajatuksiasi tarinan 

muotoon voit käyttää myös ranskalaisia viivoja 

2. 

Kuvittele että toimit vapaaehtoisena ikäihmisten parissa. Vapaaehtois-

käyntisi on juuri päättynyt ja koet että käyntisi oli epäonnistunut. Lähdet 

kotia kohden huonotuulisena ja pettyneenä. Mikä mahtoi vaikuttaa siihen, 

että tunnet vapaaehtoiskäyntisi epäonnistuneen? 

Kirjoita aiheesta pieni tarina. Voit kirjoittaa tarinan tälle paperille ja sen 

kääntöpuolelle (noin yksi A4). Jos et halua kirjoittaa ajatuksiasi tarinan 

muotoon voit käyttää myös ranskalaisia viivoja. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LIITE 2.     28.5.2015 Lahdessa 

    

Hyvä Diakonialaitos Lahden vapaaehtoinen! 

Olemme kaksi Lahden ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijaa Anna 

Koskinen ja Erja Perkola. Teemme opinnäytetyötä Lahden Diakonialaitok-

sen ikäihmisten parissa toimivien vapaaehtoisten osallisuuden kokemuk-

sista. Keräämme aineistomme käyttäen eläytymismenetelmää. Eläyty-

mismenetelmässä kirjoitetaan pieni tarina antamamme tarinan alun mu-

kaan. Tarinassa voit käyttää mielikuvitustasi eikä sen tarvitse perustua 

todellisiin tapahtumiin. 

Toivoisimmekin että haluaisit osallistua opinnäytetyömme aineiston tuot-

tamiseen. Aineiston keräämme vain opinnäytetyötämme varten ja työn 

valmistuttua (syksyllä 2015) hävitämme aineiston.  Opinnäytetyössämme 

ei tule esille vapaaehtoisten nimiä. Osan aineistosta olemme jo keränneet 

vapaaehtoistenillassa 19.5.2015. 

 Tämän kirjeen liitteenä on paperi ja ohjeet tarinan kirjoittamiseen. Älä laita 

tarinaan nimiä. Pyri kirjoittamaan mahdollisimman selkeällä käsialalla. Mu-

kana on osoitteella ja postimerkillä varustettu palautuskirjekuori, jonne voit 

laittaa valmiin tarinan. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, 

mutta olemme kiitollisia kaikista tarinoista. Tarinan kirjoittamiseen menee 

noin 20 minuuttia. 

 Odotamme tarinaasi 16.6. asti! 

Vastaamme mielellämme tutkimusta koskeviin kysymyksiin. 

Aurinkoista kesää toivotellen, 

sosionomiopiskelijat Anna ja Erja  

 

 


