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TIIVISTELMÄ 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa Lahden 
vastaanottokeskuksen henkilöstön ja materiaalivirtojen johtaminen. Tämän 
tutkimuksen tavoitteena on luoda tietoa, jonka avulla voidaan kehittää ja 
luoda malli henkilöstön johtamiseen ja toimitusketjunhallintaan 
vastaanottokeskuksessa. 

Teoriaosuuden ensimmäisessä osassa käsitellään humanitaarista työtä 
vastaanottokeskuksessa, jossa esitellään tarkemmin humanitaarisuutta, 
humanitaarista apua, vastaanottokeskuksen toimintaa sekä SPR ja 
pakolaisten vastaanotto. Lisäksi tässä osiossa kerrotaan 
turvapaikanhakijoista ja vapaaehtoistyöstä. Toisessa osuudessa 
käsitellään henkilöstön johtamista vastaanottokeskuksessa. Tarkemmin 
kerrotaan henkilöstövoimavarojen johtamista yrityksessa ja 
vapaaehtoistyössä, henkilöstön johtamista ja työhyvinvointia. 
Kolmannessa osuudessa esitellään toimitusketjun hallintaa. Tarkemmin 
lähestytään logistiikkaa, tulo-, sisälogistiikkaa sekä myös varastoja ja 
humanitaarista logistiikkaa. 

Opinnäytetyössä empiirinen aineisto kerättiin yksilöhaastatteluilla sekä 
havainnoinnilla. Haastattelujen runkona toimivat opinnäytetyön 
tutkimuskysymykset. Havainnot koottiin pitämällä päiväkirjaa. 
Tutkimuksessa selvitettiin henkilöstön ja materialivirtojen kannalta 
vastaanottokeskuksen organisointi ja siihen liittyvät haasteet. 

Lahden vastaanottokeskuksen vahvuuksia ovat osaava ja joustava 
henkilöstö sekä nopea reagointi asioihin. Kehittämisessä tuli esiin 
keskusvaraston perustamistarve ja varastokirjanpito. Keskusvaraston 
perustamisella pystytään hallitsemaan niin materiaali- kuin 
kustannusvirtoja.   

Asiasanat: henkilöstön johtaminen, humanitaarinen logistiikka, logistiikka, 
non food items, turvapaikanhakija ja vastaanottokeskus. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to explore the management of the personnel 
and material in the Lahti immigration Reception Centre (LIRC). The study 
aims at providing information that could be used to develop and create a 
model of management of the personnel and supply chain management at 
the immigration Reception Centre. 

The first section of the theoretical part, consist of the humanitarian work at 
the LIRC, humanitarism in details, humanitarian aid, activities of the 
immigration Reception Centre in general, the Finnish Red Cross and 
placing process of refugee. This section also covers with asylum seekers 
and volunteering.  The second part consists of management of the 
personnel at the LIRC. It covers more closely corporate human resources 
management and voluntary work, management of the personnel and 
wellbeing at work. The third part consists of supply chain management. It 
covers in more detail inbound and in-house logistics, warehouses and 
humanitarian logistics. 

The empirical data of this thesis was gathered by individual interviews and 
observation. The research questions of the thesis gave a frame for the 
interviews and an observation diary was also compiled. In this research we 
describe how the work in LIRC was organized, what were the challenges 
in terms of the personnel and the material flow.  

The strengths of the LIRC are the skilled and flexible personnel and rapid 
reactivity in different situations. Centralization of the warehouse and stock 
bookkeeping are necessary, because they can reduce the cost of the 
material flows. 

Key words: management of the personnel, humanitarian logistics, logistics, 
nonfood items, asylum seeker and immigration reception centre 
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1 JOHDANTO 

Syksyllä 2015 saimme lukea mediasta ja kokea läheisestikin lahtelaisina 

pakolaistulvan aiheuttamat kysymykset ja epävarmuudet uudesta 

tilanteesta keskuudessamme. Saapuvien pakolaisten määrä ylitti, niin 

valtion kuin palveluntuottajat, jotka ovat olleet tähän asti tekemässä työtä 

turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan kanssa. 

Mediassa on käsitelty kuinka kaikkien Euroopan valtioiden tulisi olla 

mukana tässä yhteisessä projektissa, jotta ei aiheutuisi ristiriitatilanteita. 

Vuoden 2015 syksyn pakolaistulvan selvittäminen ei ole kenenkään yksin 

hoidettava, vaan kaikkia tarvitaan. Lisäksi kukaan ei varmasti tiedä kuinka 

kauan tilanne jatkuu. (Iltasanomat pääkirjoitus 2015.) 

Viikkokohtainen hakijamäärä vuoden 2015 alusta (kuvio 1), josta nähdään 

millä tavalla määrä on kasvanut vuoden alusta ja kuinka se on muuttunut 

syyskuun jälkeen loppuvuotta kohden.  

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Vuosi 2015 viikkokohtaiset hakijamäärät (Maahanmuuttovirasto 

2016a) 

Verratessa tilannetta tämänhetkiseen voidaan havaita hakijamäärän 

vähentyneen huomattavasti tämän talven aikana (kuvio 2). 
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KUVIO 2. Viikkokohtaiset hakijamäärät alkuvuosi 2016 

(Maahanmuuttovirasto 2016b) 

Vastaanottokeskukset ja niiden asukkaat 31.12.2014 verrattuna 

31.12.2015 (Kuvio 3). Taulukosta voidaan todeta, että vuodessa 

vastaanottokeskusten määrä on noussut muutamasta kymmenestä yli 

kahteensataan. Asukkaiden määrä on noussut noin 3500 hengestä noin 

30 000:een. 

 

KUVIO 3. Vastaanottokeskusten ja asukkaiden määrä 

(Maahanmuuttovirasto 2016c)  

Kasvaneen turvapaikanhakijoiden määrän johdosta on vastaavasti 

vastaanottokeskustenkin määrä lisääntynyt huomattavasti. Tutkimuksessa 

selvitetään, miten tulisi organisoida vastaanottokeskuksen käynnistäminen 
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ja mitä tulisi ottaa huomioon perustettaessa yksiköitä, niin logistisesti kuin 

humanitaarisesti.  

Turvapaikanhakijat ovat eri kulttuureista ja ympäristöistä tulevia henkilöitä. 

Perustettaessa uutta vastaanottokeskusta tulisi huomioida kulttuuri- ja 

uskonnolliset erot sekä miten saadaan materiaalivirtojen ja henkilöstön 

johtaminen toimimaan alusta asti. Tässä opinnäytetyössä haetaan näihin 

edellä oleviin kysymyksiin vastauksia. 

 

Vastaanottokeskuksen on järjestettävä lain kansainvälistä suojelua 

hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja 

auttamisesta 17.6.2011/746 mukaan: 

 

1. Majoituspalvelut 

2. Vastaanotto- ja käyttöraha 

3. Sosiaalipalvelut 

4. Terveydenhuoltopalvelut 

5. Tulkki- ja käännöspalvelut 

6. Työ- ja opintotoiminta 

 

Ateriapalvelut voidaan järjestää myös osana vastaanottopalveluita.  

Lisäksi alaikäisille ilman huoltajaa oleville lapsille voidaan järjestää täysi 

ylläpito ryhmäkodeissa ja tukiasuntoloissa, jotka ovat heitä varten 

tarkoitettu. (Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä 

ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta 17.6.2011/746, 13§.) 

 

Ei ole mitään ohjetta, kuinka nämä palvelut tulee toteuttaa, vaan jokainen 

vastaanottokeskus tekee omat ratkaisunsa näiden palveluiden 

järjestämiseksi. 
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1.1 Tavoitteet ja rajaukset 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa vastaanottokeskuksen 

henkilöstön ja materiaalivirtojen johtaminen. Mitä tarvitaan ja vaaditaan, 

kun ollaan perustamassa uutta vastaanottokeskusta? Mitä asioita tulee 

ottaa huomioon, kun varsin nopeallakin aikataululla perustetaan 

vastaanottokeskusta (mm. terveydenhuolto, ruokahuolto ja majoitus)? 

 

Opinnäytetyön päätutkimuskysymys on: 

Miten henkilöstöä ja materiaalivirtoja tulisi johtaa 

vastaanottokeskuksessa? 

 

Alatutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten henkilöstövoimavaroja tulisi johtaa logistiikkaprosessissa? 

2. Miten tulo- ja sisälogistiikan johtaminen tulisi organisoida 

vastaanottokeskuksessa?  

3. Mitä haasteita vastaanottokeskuksen käynnistämisessä on? 

 

Lopuksi laaditaan nykytilanteen swot-analyysi. Tutkimuksen ulkopuolelle 

rajataan ruokatarvikkeet. Non food items tavaroiden (esim. vaatteet) 

jakelun toteutustapa pitää suunnitella jakamisessa selkeäksi ja 

turvalliseksi toteuttaa. Jaettavien tavaroiden sisällössä tulee huomioida 

turvapaikanhakijoiden tarpeet mm. Suomen ilmasto. Otetaan 

turvapaikanhakijat työhön mahdollisuuksien mukaan, heidän osaamisensa 

kartoittaen. 
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1.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmänä opinnäytetyössäni oli haastattelututkimus, joka 

suoritettiin kvalitatiivisella eli laadullisella menetelmällä.  

Laadullisen tutkimuksen tarkoitus on tutkia itse prosessia ja 

kokonaisvaltaisesti lähestyä tutkittavaa asiaa ymmärtäen se syvällisesti. 

Hermeneuttisen kehän tavoin, jossa lähestytään asiaa lähtemällä 

uloimmaista osasta lopulta saavuttaen asian sisuksen eli ytimen. 

Kvalitatiivinen tutkimus eroaa kvantitaavisesta tutkimuksesta olemalla 

vähemmän tarkkoja sääntöjä noudattava. Tutkimuksen tarkoituksena on 

antaa selkeä ja looginen kuvaus tutkittavasta tapauksesta (kuvio 4). 

(Kananen 2008, 24–25.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 4. Hermeneuttinen kehä 

  

 

Esiymmärrys 

 

Yksityiskohtien tarkastelu 

Kokonaisuuden 
tarkastelu 

Syvempi ymmärrys 

Hermeneuttinen 
kehä 
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1.3 Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyön rakenne koostui seitsemästä osasta: johdannosta, 

humanitaarinen työ, toimitusketjun hallinta, henkilöstön johtaminen, 

tutkimuksen toteuttaminen, tutkimuksen tulokset ja yhteenveto (kuvio 5). 

 

KUVIO 5. Opinnäytetyön rakenne 

 

Johdannossa käsitellään opinnäytetyön taustaa ja kuinka se on tällä 

hetkellä hyvin ajankohtainen aihe, johtuen Euroopassa vallitsevasta 

pakolaistulvasta. Johdannossa kerrotaan myös tavoitteista ja rajauksista 

sekä tutkimusmenetelmistä.  

Toisessa osassa esitellään humanitaarinen työ vastaanottokeskuksessa, 

jossa tarkemmin humanitaarisuudesta, humanitaarisesta avusta, 

vastaanottokeskuksen toiminnasta sekä SPR:stä ja pakolaisten 

vastaanotosta. Lisäksi tässä osiossa kerrotaan turvapaikanhakijoista ja 

vapaaehtoistyöstä.  

Kolmannessa luvussa käsitellään henkilöstön johtamista 

vastaanottokeskuksessa. Tarkemmin kerrotaan henkilöstövoimavarojen 

johtamista yrityksessa ja vapaaehtoistyössä, henkilöstön johtamista ja 

työhyvinvointia. Neljännessa osassa esitellään toimitusketjun hallintaa, 

jossa olen käsitellyt materiaalivirtojen hallintaa ja niiden logistiikkaa 

kertoen tulo-, sisälogistiikasta sekä varastoinnista. Unohtamatta 

humanitaarista logistiikkaa ja mitä aiheita siihen liittyy.  

Johdanto 
Humanitaarinen 

työ 

Toimitusketjun 
hallinta 

Henkilöstön 
johtaminen  

Tutkimuksen 
toteuttaminen 

Tutkimuksen 
tulokset Pohdinta 
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Viidennessä osassa kuvataan tutkimuksen toteuttaminen. Mitä tutkittiin, 

tutkimuksen taustaa ja mitä kysyttiin, lisäksi kuinka tutkimustulokset 

kerättiin. Kuudennessä osiossa kerrotaan tutkimuksen tulokset. 

Yhteenvedossa käsitellään tutkimuksen eettinen, luotettavuuden ja 

merkittävyyden arviointi. Näiden lisäksi siinä ovat myös 

jatkotutkimusaiheet. 
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2 HUMANITAARINEN TYÖ VASTAANOTTOKESKUKSESSA 

2.1 Humanitaarisuus 

Suomen valtion humanitaarisuus perustuu oikeuteen (Geneven 

sopimukset). Toiminnan tavoitteena on ihmishenkien pelastaminen, 

inhimillisen hädän lievittäminen ja erilaisten kriisien aikana ylläpitää 

ihmisarvoa- ja oikeuksia. Humanitaarisen materiaaliavun osaksi kuuluu 

myös siviiliväestön suojelu ja nämä toteutuvat kansainvälisen 

humanitaarisen oikeuden (ns. Geneven sopimus) ja kansainvälisten 

ihmisoikeussopimusten mukaisesti. Kansainvälinen pakolaisten 

oikeusasemaa koskeva yleissopimus (The Convention relating to the 

Status of Refugees, CRSR) määrää valtioita auttamaan, jos niiden alueelle 

saapuu pakolaisia. Sopimus velvoittaa valtioita tekemään yhteistyötä YK:n 

pakolaisjärjestön (UNHCR) kanssa. Humanitaarinen toiminta Suomessa 

nojautuu kyseessä oleviin oikeudellisiin lähteisiin. Vuonna 2012 voimaan 

tullut ulkoasianministeriön linjaus ohjeistaa Suomen humanitaarisen 

toiminnan kansallisella tasolla. (Yhdistyneet Kansakunnat 2013a.) 

The Sphere Project on vuonna 1997 perustettu, monen 

vapaaehtoisjärjestön yhteinen humanitaarisen avun kehitys yhteenliittymä. 

Tänä päivänä järjestö on joukko elinvoimaisia humanitaarisen 

avustustoiminnan tekijöita, joiden yhteinen tavoite on parantaa 

humanitaarisen avun vastuullisuutta. Seuraavan viiden vuoden strategian 

ja vision mukaisesti tavoitteena on, että maailmassa olevat ihmiset, jotka 

kärsivät joko katastrofistista tai konfliktista, pystyisivät palauttamaan 

toimeentulonsa ja elämänsä ihmisarvoa kunnioittavalle tasolle. (The 

Sphere 2015.) 

The Sprehe book on käsikirja, joka on yksi laajimmin kansainvälisesti 

tunnettu ja vähimmäisvaatimukset täyttävä humanitaarisen 

avustustoiminnan ohjekirja (The Sphere 2015). Non-food items (vaatteet, 

vuodevaatteet ja taloustavarat) ovat perustarvikkeita, joita ihminen 

tarvitsee. Katastrofin tai konfliktin takia ihmiset tarvitsevat suojaa ja näitä 

perustarvikkeita tullakseen toimeen. Lisäksi hygieniatarvikkeet ovat osa 
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näitä perustarvikkeita. Mukavuuden, ihmisarvon, terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämiseksi, tavaroiden jakelu niitä tarvitseville ihmisille on äärimmäisen 

tärkeää.  

Humanitaarinen apu järjestetään turvallisesti ja tasapuolisesti kaikille sitä 

tarvitseville, missä tahansa olosuhteissa avuntarvitsija on. Tämän takia 

onkin hyvä tunnistaa avunsaajat tarkemmin, ovatko he lapsia, tyttöjä tai 

poikia, naisia tai miehiä, heidän ikäänsä unohtamatta. Tärkeää on 

huomioida ilmasto, olosuhteet ja vaatteita tarvitsevien kokotiedot. (The 

Sphere 2015). 

 

Alla on Spheren ohjeistus vaatteisiin, joita jaetaan avustuskohteissa.  

1. Vaihto mahdollisuus, riittävän usea vaatekappale 

2. Tarkoituksenmukaisuus, vaatteet ovat oikean kokoisia ja soveltuvat 

käyttäjille  

3. Lämpöisyys, huomioitava vuodenajat 

4. Kestävyys, ovat kulutusta kestäviä ja pitkäikäisiä 

5. Erityistarpeet, eli on huomioitava jos on esim. jokin sairaus, 

raskaana oleva tai imettävä tai lapsi, joiden takia tarvitaan 

enemmän vaatekertoja 

Humanitaarisen työn taustalla ovat kansainväliset sopimukset, joiden 

ohjeiden mukaan työtä tehdään. Humanitaarisessa vapaaehtoistyössä on 

monia toimijoita. Humanitaarisen työn tavoitteena on ihmishenkien 

pelastaminen, inhimillisen hädän lievittäminen ja erilaisten kriisien aikana 

ylläpitää ihmisarvoa- ja oikeuksia. Humanitaariseen apuun sisältyvät 

peruselintarvikkeet, joita ihminen tarvitsee. (The Sphere 2015). 
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2.2 Humanitaarinen apu 

Humanitaarista apua voi olla monenmuotoista, esim. lääkinnällistä apua, 

ruoka-apua, materiaaliapua ja avustustyötä. Nämä kaikki yhdessä 

muodostavat humanitaarisen avun, joka organisoituu materiaalihallinnan 

ketjun avulla. (SPR 2015a.) 

Kriisin sattuessa maailmalla avuntarvitsija ottaa yhteyttä tarvittaessa 

Geneveen Kansainvälisen Punaisen Ristin pääpaikkaan. Sieltä välitetään 

avunpyyntö eteenpäin esim. Suomeen. Tarvittavat materiaalit ja henkilöt 

lähetetään Suomesta apua pyytäneelle. Materiaalinen apu voi olla ruokaa, 

vaatteita tai lääkintävarusteita esim. sairaala. Kriisipaikalle lähetetään 

tarpeen mukaan henkilöstöä, joka voi olla sairaanhoitajia, lääkäreitä, 

avustustyöntekijöitä tai muita ammattilaisia. (SPR 2015a.) Edellä kerrottu 

Punaisen Ristin toimintamalli on kuvattu kuviossa 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 6.  Punaisen Ristin toiminta kriisin sattuessa (SPR)  
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2.3 Vastaanottokeskusten toiminta 

2.3.1 SPR ja turvapaikanhakijoiden sekä pakolaisten vastaanotto 

Vastaanottokeskusten perustamisista ja niiden lakkauttamisista vastaa 

Sisäasianministeriö. Maahanmuuttovirasto, jonka alaisia 

vastaanottokeskukset ovat, pyytää eri palveluntuottajilta 

vastaanottokeskusten perustamista, kuten Punaiselta Ristiltä. Saatujen 

tarjousten perusteella maahanmuuttovirasto valitsee palveluntuottajat. 

Kustannukset ja turvapaikkahakemusten käsittelyn hoitaa 

Maahanmuuttovirasto. (Laki kansainvälistä suojelua hakevan 

vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta 

17.6.2011/746, 10§.) 

 

Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottamisessa sekä 

vastaanottokeskusten ylläpidosta eri puolilla Suomea viranomaisten 

tukena toimii Suomen Punainen Risti. Suomen toimintojen lisäksi 

Punainen Risti toimii ja auttaa eri puolilla maailmaa, missä apua tarvitsevia 

ihmisiä on. Tämän toiminnan perusteena on ihmisoikeuksien ja 

oikeusturvan varmistaminen. (Punainen Risti 2015b.) 

 

Turvapaikkakäsittelyn odotuksen ajan turvapaikanhakijat asuvat 

vastaanottokeskuksissa, joissa Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset 

toimijat ovat mukana heidän arjessaan ja auttavat kotouttamisessa. 

Kiintiöpakolaiset tulevat Helsinki-Vantaan lentokentälle, jossa Punainen 

Risti on heitä vastassa. Kiintiöpakolainen on henkilö, joka eduskunnan 

vuosikiintiön mukaan otetaan vastaan suoraan pakolaisleiriltä. 

Kiintiöpakolaisia on viime aikoina otettu kunnissa vähän vastaan ja tämä 

on aiheuttanut sen, että monet jo oleskeluluvan saaneista ovat joutuneet 

odottamaan vuosia Suomeen pääsyä pakolaisleireillä. (Punainen Risti 

2015b.) 
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Syksyn 2015 aikana tilanne on muuttunut niin, että pakolaiset tulevat 

suoraan Suomeen Euroopan laajamittaisen pakolaistulvan johdosta. Tämä 

on aiheuttanut sen, että vastaanottokeskuksia ja hätämajoitusyksiköitä on 

nyt perustettuna yli kahdeksankymmentä. 

Vastaanottokeskukset ovat Maahanmuuttoviraston alaisia, joita kunnat ja 

järjestöt ylläpitävät. SPR ei ole ainoa, joka näitä keskuksia perustaa ja 

ylläpitää. 

 

Tarvittaessa Maahanmuuttovirasto perustaa järjestelykeskuksia. 

Järjestelykeskus perustetaan, mikäli niin suuri virta ulkomaalaislaissa 109 

tai 133 §:ssä tarkoitettuja ulkomaalaisia tulee Suomeen ja heitä ei ole 

mahdollista sijoittaa vastaanottokeskuksiin. Tässä lyhytaikaiseksi 

tarkoitetussa majoitusjärjestelyssä heille annetaan välttämättömät 

tarvikkeet, että he tulevat toimeen. (Laki kansainvälistä suojelua hakevan 

vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta 

17.6.2011/746, 10§.) 

 

Niiden kuntien, jotka ovat tehneet varautumissuunnitelmat maahan 

tulleiden ulkomaalaisten sijoittamiseen, on järjestettävä riittävä määrä 

järjestely- ja vastaanottokeskuksia saapuneille maahantulijoille. 

Valtioneuvoston asetuksella on säädetty, mitä kuntia tämä järjestely 

koskee, joka tässä momentissa on säädetty. Maahanmuuttoviraston 

kanssa tehdään 10 §:ssä tarkoitettu sopimus, kun ollaan perustamassa ja 

ylläpitämässä vastaanottokeskusta. (Laki kansainvälistä suojelua hakevan 

vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta 

17.6.2011/746, 10§.) 

 

Vastaanottokeskuksessa tulee huomioida monia eri asioita. Asukkaiden 

sijoittelussa tulee ottaa huomioon, onko lapsiperheitä, yksintulleita tai 

alaikäisiä ilman huoltajaa tulleita turvapaikanhakijoita. Kaikissa 

tapauksissa inhimillisyys on erittäin tärkeää. On tärkeää, että heille 

pystytään järjestämään mahdollisimman kodinomaiset tilat, kun he ovat 

sijoittuneet vastaanottokeskukseen. 
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Edellä mainittujen asioiden lisäksi on huomioitava, mitä tarvaroita ja miten 

paljon niitä turvapaikanhakijat tarvitsevat. On hyvä selvittää ja suunnitella 

miten tarvittavan tavaran logistiikka tulee järjestää. Terveys-, tulkki- ja 

sosiaalipalvelut ovat nekin tärkeässä asemassa, kuten myös kielen 

opiskelu. Näiden kaikkien asioiden koordinointiin ammattilaiset tekevät 

paljon työtä, että kaikki saadaan toimimaan suunnitelmien mukaan. 

Yhteistyökumppanit on myös huomioitava, keiden kanssa toimitaan, esim. 

naapurit vastaanottokeskuksen ympärillä on hyvä pitää tietoisina ja 

informoida heitä tarvittavista asioista. Tällä tavoin vältetään monia 

ongelmia, joita vastaanottokeskusten perustaminen saattaa aiheuttaa 

kantaväestössä. (Haaranen 2014, 18.) 

2.3.2 Turvapaikanhakijat 

Turvapaikanhakijoiden kriisissä on kysymys heidän kotimaan tilanteesta, 

josta he joutuvat pakenemaan pois. Paon syynä voivat olla 

ihmisoikeusrikkomukset, sota tai muut levottomuudet. Heillä on perusteltu 

syy jättää kotimaa, koska heillä on aihetta pelätä, että tulevat vainotuksi 

siellä. Vainon syynä voi olla seuraavat asiat: alkuperä, uskonto, 

kansallisuus, yhteiskunnallinen ryhmä johon kuuluu ja poliittinen mielipide. 

Syyrian ja Irakin sota on käynnissä Isis-terroristijärjestöä vastaan. 

Pelkästään Syyriassa sotaa paenneita on yli neljä miljoonaa ihmistä.  

Pakolaisleireillä ihmisten olot ovat hyvin huonot ja tulevaisuuden näkymät 

olemattomat, he eivät mm. saa tehdä töitä. Kotimaassa tilanne on 

sellainen, että he eivät voi palata sinne turvallisesti, ja tästä johtuen he 

jatkavat matkaansa eteenpäin Euroopassa.   

Matkareitti kulkee mm. Turkki- Kreikka- Bulgaria-Romania-Unkari-Itävalta- 

Saksa-Tanska-Ruotsi-Suomi. Reitti vaihtelee, mutta kaikissa tapauksissa 

se on pitkä ja vaarallinen.  
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Vuonna 2015 EU:n jäsenmaista turvapaikkaa haki 625 920 henkilöä. 

Bosnian sodan aikaan 1992 on pakolaismäärät ollut viimeksi 

suurimmillaan Euroopassa, jolloin turvapaikkaa haki 672 000 ihmistä. 

Vuonna 2015 turvapaikanhakijoita oli Suomessa 32 476. (HS 2016.) 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 7. Turvapaikanhakijoiden määrä kansallisuuksittain 

(Maahanmuuttovirasto 2015) 

 

Suurimmat kansallisuudet henkilömäärältään olivat Irak 20 485, Afganistan 

5 214, Somalia 1 981, Syyria 877 ja Albania 762 henkilöä. Yksintulleita 

alaikäisiä turvapaikanhakijoita oli kaikkiaan 3 024. 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 8. Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrä 

kansallisuuksittain (Maahanmuuttovirasto 2015) 
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2.3.3 Vapaaehtoistyö 

Vapaaehtoistyö on työtä, jota tehdään vapaasta tahdosta ilman rahallista 

korvausta eli siitä ei saa palkkaa. Vapaaehtoistyö on nimensä mukaisesti 

vapaaehtoista eli työtä ilman pakkoa, kuitenkin kaikille avointa työtä. 

Perheelle tai sukulaisille tehtävää työtä ei lasketa vapaaehtoistyöksi. 

(Valtionvarainministeriö 2015.) 

Vapaaehtoistyöllä on monia vaikutuksia, niin yhteiskuntaan kuin ihmiseen 

itseensä. Työllä vaikutetaan mm sukupolvien väliseen vuorovaikutukseen, 

nuoret pääsevät vanhempien sukupolvien kanssa tekemiseen. 

Kotiutumista ja kulttuurien välisistä vuorovaikutusta sekä kokemuksia 

voidaan myös edistää vapaaehtoistyöllä, niin kotimaassa kuin ulkomailla. 

(Euroopan Parlamentti 2007.) 

Alueet, jotka ovat jakautuneet erimielisyyksien vuoksi tulevat autetuksi 

vapaaehtoistyöllä, koska ei ole ollut väliä avunantajien sosiaalisista, 

poliittisista tai uskonnollisista taustoista. He ovat voineet auttaa ja luoda 

luottamusta erimielisyyksien jakamilla alueilla. Lisäksi avustustyöllä voi olla 

alueen kiinnostavuuden lisääntymiseen vaikutusta. Esim. medianäkyvyys 

voi välillisesti vaikuttaa siihen, että ihmiset haluavat tehdä lahjoituksia. 

Luonnonkatastrofien tai onnettomuuksien auttajat ovat vapaaehtoisia 

paikallisten auttajien keskuudessa. (Euroopan Parlamentti 2007.)  

Punaisella Ristillä ja Punaisella Puolikuulla on seitsemän periaatetta, jotka 

ohjaavat toimintaa (Punainen Kristalli tunnus on käytössä Israelissa). 

Periaatteet ovat tärkeässä asemassa, kun työskennellään näissä 

järjestöissä. Niiden avulla työntekijöitä ohjataan ja kaikki tietävät, kuinka 

tulee toimia.  
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Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen seitsemän 

perusperiaatetta ovat seuraavat: 

Inhimillisyys: Inhimillisen kärsimyksen estäminen ja 
lievittäminen kaikin tavoin on Punaisen Ristin tärkein 
tehtävä ja toiminnan päämäärä. Sen tavoitteena on 
suojella elämää, terveyttä ja ihmisarvoa. Se edistää 
ihmisten välistä ymmärrystä, ystävyyttä, yhteistyötä ja 
pysyvää rauhaa. 

Tasapuolisuus: Punainen Risti pyrkii lievittämään ihmisten 
kärsimyksiä pelkästään avun tarpeen, ei kansallisuuden, 
uskonnon, rodun, poliittisten mielipiteiden tai 
yhteiskunnallisen aseman perusteella. Se antaa etusijan 
niille, jotka ovat suurimmassa hädässä.  

Puolueettomuus: Voidakseen nauttia kaikkien osapuolten 
luottamusta ja auttaa kaikkia uhreja Punainen Risti 
pidättäytyy kannanotoista vihollisuuksien yhteydessä eikä 
milloinkaan sekaannu poliittisiin, aatteellisiin, uskonnollisiin 
tai kansallisiin ristiriitoihin. 

Riippumattomuus: Punaisen Ristin liike on itsenäinen. 
Vaikka kansalliset yhdistykset toimiva humanitaarisissa 
tehtävissä oman maansa hallitusten apuna ja ovat 
maansa lainsäädännön alaisia, niiden tulee säilyttää 
itsemääräämisoikeutensa niin, että ne voivat aina toimia 
Punaisen Ristin periaatteiden mukaisesti. 

Vapaaehtoisuus: Punainen risti on vapaaehtoisjärjestö, 
jonka toiminta on kaikin tavoin pyyteetöntä. 

Yleismaailmallisuus: Kansainvälinen Punaisen Ristin ja 
Punaisen Puolikuun liike on yleismaailmallinen. Sen 
kansalliset yhdistykset ovat tasavertaisia ja niillä on 
yhtäläiset velvollisuudet auttaa toinen toisiaan. 

Ykseys: Kussakin maassa voi olla vain yksi Punaisen 
Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistys, joka on avoin 
kaikille maan kansalaisille ja ulottaa toimintansa koko 
maan alueelle. (SPR 2015b.) 

 

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun toiminnan perusperiaatteet ovat 

tärkeä osa ja ovat jo 50 vuoden takaa. Kun kaikki tekevät työnsä näiden 

periaatteiden mukaan, niin sekä työntekijät tietävät toimivansa oikein että 

autettavat tietävät saavansa oikeudenmukaisen ja tasapuolisen avun. 
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3 HENKILÖSTÖN JOHTAMINEN VASTAANOTTOKESKUKSESSA 

3.1 Henkilöstövoimavarojen johtaminen yrityksessä ja vapaaehtoistyössä 

Vastaanottokeskuksessa työskentelee työsuhteessa olevia työntekijöitä, 

joiden HR-toiminnat ja henkilöstöjohtaminen on organisoitu työnantajan, 

tässä tapauksessa SPR:n toimesta. Vastaanottokeskuksessa on nimetty 

vastuuhenkilö organisoimaan ja johtamaan vapaaehtoistyötä. Lisäksi 

tämän opinnäytetyön kohteessa vapaaehtoisista yksi henkilö koordinoi 

vapaaehtoisten työskentelyä. Alla (kuvio 9) on kuvattu yrityksen keskeiset 

HR-toiminnot (Viitala 2007, 22).  

 

Henkilöstösuuunnittelu ja hankinta 

Perehdyttäminen, osaamisen kehittäminen 

Suorituksen seuranta ja palkitseminen 

Työhyvinvoinnin edistäminen 

Päivittäisjohtaminen 

 

KUVIO 9. HR-toiminnot yrityksessä (Viitala 2007, 22) 

 

HR-toiminnot toteutuvat myös vapaaehtoistyössä ja muokkautuvat sekä 

hioutuvat vastaanottokeskuksen käynnistyessä ja toiminnan jatkuessa. 

Seuaavissa kappaleissa käsitellään keskeisiä henkilöstön johtamisen osa-

alueita. 
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3.2 Henkilöstön johtaminen 

Henkilöstön johtaminen on onnistunutta, kun henkilökunta on osaavaa, 

motivoitunutta ja muutoshaluista sekä kykyistä. Tällaisellä johtamisella on 

vaikutusta koko yrityksen tuloksellisuuteen, ei pelkästään henkilöstöön ja 

työelämän laatuun. (Kuntatyönantajat 2016.) 

Henkilöstön johtamiseen kuuluvat seuraavat asiat: 

1. Henkilöstövoimavarat (Human Resource Management) 

2. Työelämäsuhteet (Industrial Relations) 

3. Johtajuus (Leadership) 

Yrityksen kaikilla tasoilla on tarkeää, että varmistetaan henkilöstön 

tarvittava määrä ja osaaminen. Kaikki tietävät mitä tekevät, ettei tule 

päällekkäisyyksiä. Työhyvinvoinnilla autetaan jaksamista ja tämä parantaa 

henkilöstön sitouttamista yritykseen pitkäksi aikaa. Nämä kaikki mainitut 

asiat kuuluvat henkilöstötyöhön (HR). (Kuntatyönantajat 2016.) 

Yrityksessä tarvitaan johtajuutta, jolla johdetaan hyvin henkilöstöä. 

Tällaisellä johtamisella selvitään erilaisista muutoksista, joita yrityksessä 

aina ajoittain on ja niiden aiheuttamisista haasteista. Hyvä ihmisten 

johtaminen ratkaisee, kuinka yritys selviää muutoksista ja kuinka saadaan 

kaikki henkilöstön voimavarat käyttöön. (Kuntatyönantajat 2016.) 

Tänä päivänä työelämä on hyvin kuormittavaa. Valveilla oloajasta 

käytetään yli puolet työntekoon. Työnantajan on tärkeää huomioida 

henkinen ja fyysinen kuormittavuus työntekijän työskentelyssä. Lisäksi 

työntekijän pitää osata huolehtia myös itsestään. Jos työssä menee 

huonosti, niin se näkyy kotona ja päinvastoin. Kaikilla onkin niin työminä 

kuin kotiminä. Työssä jätetään kotiminä ja kotona työminä jää töihin. 

Edellä mainituilla on kuitenkin vaikutusta toisiinsa ja tekevät meistä sen 

persoonan, joka ollemme. (Viitala 2013, 13–14.)   

Työ on muuttunut aikojen saatossa ja nykyään ei enää olla saman 

työnantajan palveluksessa koko työuraa. Saatetaan vaihtaa useaan 

kertaan työtä ja paikkakuntaakin, että voidaan tehdä työtä. Lisäksi 
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työelämän vaatimukset ovat kasvaneet, ja tämän johdosta opiskellaan joko 

työn ohella tai kokoaikaisesti, jotta pysyttäisiin työelämän vauhdissa 

mukana. Lisäksi saadaan omaa osaamista päivitettyä ja pysytään ajan 

hermoilla.  

Työntekijän sitoutuminen on yrityksen kannalta tärkeää, koska sitoutunut 

työntekijä on luotettava, lojaali ja hän tekee työnsä joustavasti. 

Sitoutumiseen kuitenkin vaikuttaa myös työnantajan rooli, kuinka hän 

osoittaa sitoutumisensa työntekijään ja antaa positiiviset mahdollisuudet 

työntekijän työnteolle ja mm. etenemiselle työurallaan. (Viitala 2013, 14–

16.) 

3.3 Työhyvinvointi 

Työpaikan viihtyvyyteen vaikuttaa, kuinka haastavaa työ on ja ettei se ole 

yksitoikkoista ja puuduttavaa. Motivaatio on niin sisäinen kuin ulkoinen 

motivaatio. Kun olemme tyytyväisiä työhömme ja saavutuksiimme, on se 

sisäistä motivaatiota. Ulkoiseen motivaatioon kuuluvat palkkiot, joita 

saamme tehdystä työstä. Palkkiot voivat olla muutakin kuin rahallisia mm. 

arvostus ja turvallisuus. Työntekijät arvostavat eri asioita, joku arvostaa 

ainoastaan rahallista korvausta ja toiselle erittäin tärkeätä on turvallisuus. 

(Viitala 2013, 16–19.)  

Sopiva kuormittavuus sekä psyykkisesti että fyysisesti olisi hyvä sopivassa 

suhteessa. Samalla tämä mahdollistaisi työntekijän kehittymisen, niin 

henkisesti kuin tietotaidoiltaankin. Työn olisi hyvä olla kokonaista eli siinä 

olisi monia eri osa-aloja, alkaen luovista ja haastavista aina rutiininomaisiin 

suorittaviin tehtäviin. Kuitenkin, että työn sisältö olisi vaihtelevan 

monipuolista. Työssä tulisi myös olla mahdollisuus työntekijän kokea 

riittävästi itsenäisyyttä ja vapauttakin. Unohtaa ei sovi, että hänen työnsä 

on merkityksellistä niin yritykselle kuin asiakkaillekin. Lopuksi 

vuorovaikutuksen määrää ja mahdollisuutta ei voi kyllin korostaa, sillä 

saatava palaute on tärkeää niin työnantajalle kuin työntekijälle. (Viitala 

2013, 17–18.) 
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Suuri merkitys työmotivaatioon sekä tyytyväisyyteen sekä työn tuloksiin on 

työilmapiirilla (Viitala 2013, 18). Työilmapiiri vaikuttaa työpaikalla moneen 

asiaan, mm. vuorovaikutukseen, kuinka toimimme asiakkaiden kanssa ja 

kollegoidemme kanssa. Negtiivisuus tarttuu helposti ja tulehduttaa 

ilmapiirin. Positiivinen ilmapiiri saa työyhteisön toimimaan tehokkaasti, 

josta myös yritys hyötyy. (Työturvallisuuskeskus 2016.) 

Negatiivisuus on usein seurausta huonosta henkilöstöjohtamisesta, jolloin 

ei ole osattu arvioida ja huolehtia työpaikan työhyvinnoinnista. Esimiesten 

tulee huomioida työntekijöiden tasapuolinen kohtelu, joka on äärimmäisen 

tärkeä asia ja miten työyhteisössä yhteistyö sujuu. Työyhteisössä saattaa 

olla mm. erilaisesta kulttuurista tulleita ja työnantajan tulee osata 

huomioida kaikki vastaavanlaiseet tarpeet. On osattava rekryroida ihmisiä, 

niin että työilmapiiri säilyy hyvänä. Seuraavana on kerrottu myönteisen ja 

kielteisen ilmapiirin tekijöitä. 

Myönteinen ilmapiiri: 
 varmuus tulevaisuudesta 
 yhteiset tavoitteet 
 työtehtävien ja vastuualueiden selvyys 
 kunnossa olevat pelisäännöt ja toimintatavat 
 oppiva ja kehittyvä työyhteisö 
 henkilöstön aktiivisuutta ja kasvua korostava yhteisö 
 käyttöön otetut henkilöstön kyvyt, taidot ja luovuus 
 sujuva yhteistyö 
 aikaa sosiaaliselle kanssakäymiselle 
 usko ongelmien ratkaisumahdollisuuksiin 

 
Kielteinen ilmapiiri: 

 tieto ei kulje – paljon huhuja 
 työyhteisö klikkiytynyt 
 ”ei kuulu meille” -asenne yleinen 
 sääntöjä noudatetaan jäykästi, sisäiset pelisäännöt 

epäselvät 
 syyttelyä, avoimia riitoja, yleistä valitusta 
 paljon poissaoloja, henkilöstön vaihtuvuus suuri 
 kielteisyyttä, toivottomuutta (”ei kannata…”) 
 puhutaan paljon, ymmärtäminen vaikeaa 
 johtajuus hämärtynyt (Työturvallisuuskeskus 2016.) 
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Sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt työhyvinvoinnin neljään 

tekijään (job well-being, occupational well-being, well-being at work), 

joiden mukaan työntekijän tulee kyetä suoriutumaan hänelle annetuista 

työtehtävistä. Näitä tekijöitä ovat henkilön itseensä kohdistuvat fyysinen, 

henkinen ja sosiaalinen kunto, ja työympäristön tekijät esim. johtaminen ja 

työpaikan ilmapiiri. Näiden kaikkien edellä mainittujen lisäksi työntekijän 

koko hyvinvointiin vaikuttavat myös yksityiselämän asiat ja tapahtumat. 

(Viitala 2013, 212.) 

Ministeriön määritelmä on varsin kattava ja kertoo paljon 

työhyvinvoinnista. Nämä asiat, kun ovat kunnossa ja huomioitu, niin silloin 

kaikki voivat hyvin, niin työntekijät kuin yrityskin. 

Työhyvinvointiin vaikuttavat monet kuormitustekijät, sekä fyysiset että 

psyykkiset ja lisäksi stressi. Näistä seuraa työuupumus, jos asiat eivät ole 

tasapainossa.  Ollaan erilaisia ja toiselle tulee helpommin 

kuormitustekijöitä kuin toiselle ja toinen kokee tilanteet stressaavina, kun 

toiselle se ei ole sitä. Psyykkisiin kuormitustekijöihin vaikuttavat ikä, 

sukupuoli, motivaatio, terveys, työtaidot ja työntekijän minäkäsitys. 

Työnantajan puolelta asioita ovat työn organisointi ja sisältö, johtaminen, 

työajat, roolit, urakehitys ja kuinka työ on kytketty vapaa-aikaan. Fyysisillä 

kuormitustekijöillä ei tarkoiteta pelkästään raskasta lihastyötä, vaan 

toimistotyö on myös fyysisesti raskasta, koska saatetaan istua pitkiäkin 

aikoja näyttöpäätteellä. Työasennot ovat fyysisissä kuormitustilanteissa 

tärkeässä asemassa. Kuinka nostetaan taakkoja, miten jaksotetaan ja 

tauotetaan kuormittava työ. (Viitala 2013, 212–222). 

Hyvän työnantajan tulee tunnistaa ja hallita niin työtilanteet, että 

kuormitustekijät ovat tasapainossa. Tällöin työntekijät voivat antaa täyden 

työpanoksensa työnantajalle, kuitenkaan itse siinä liikaa kuormittumasta ja 

stressaantumasta. (Viitala 2013, 212–222). 

Työuupumus on seurausta pitkään jatkuneesta stressitilanteesta. Kuinka 

uupumuksen voi tunnistaa, kun se usein tulee vaiheittain ja pikkuhiljaa. 

Tässä on tärkeätä työnantajan olla mukana työnsuunnittelussa ja työajan 
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seurannassa, ettei uupumusta pääse syntymään. Työntekijä, jolla on 

vaara uupua, on usein hyvin vastuunkantoinen ja innostunut työstään. He 

ovat usein hyvin koulutettuja ja saattavat työskennellä haastavissa 

tehtävissä. (Viitala 2013, 212–222). 

Uupumuksen tunnusmerkkejä on epäonnistumisen pelko, psyykkinen 

väsymys ja turhautuminen omaan työhönsä. Ei olla tehtyyn työhön 

tyytyväsiä ja itsekritiikki on valtava. Työnilo sekä motivaatio työhön 

katoavat. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet (Kuvio 10) auttavat ja 

vähentävät uupumuksen vaaraa. (Viitala 2013, 212–222). 

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus, EU:n puitedirektiivin 89/391 

mukaan suojella työntekijöidensä turvallisuutta ja terveyttä työssä (Viitala 

2013, 212–222). 

Seuraavana olevasta työn kuormittavuuden perusmallista nähdään 

kuormittuneisuuden vaikutus niin myönteiseen kuin kielteiseen suuntaan. 

 

 
 
 

KUVIO 10. Työn kuormittavuuden perusmalli (mukaeltu Waris 2001, 15.) 
  

+ -

Työn ja työympäristön kuormitustekijät

Kuormittuminen

Kuormittuneisuus

Myönteinen Haitallinen
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4 TOIMITUSKETJUN HALLINTA 

Yrityksen tulee suunnitella toimitusketjunhallinta huolellisesti. Yrityksen 

organisaation rakenne sekä tarvittava osaaminen tulee ottaa huomioon 

yrityksen strategiassa. Näiden lisäksi tulee ottaa huomioon kokemus ja 

tarvittavat taidot, jotta yritys olisi joustava ja aikaansaava. (Cohen & 

Roussel 2013, 115.) 

Yrityksen strategian ja vision muuttuessa tulee toimitusketjun hallinta 

päivittää strategian mukaisesti. Toimitusketjunhallinnassa tulee ottaa 

huomioon yrityksen sisäinen logistiikka, yhteistyökumppanit ja yrityksen 

koko verkostosta, jonka kanssa se on tekemisissä. (Ritvanen, Inkiläinen, 

von Bell, Santala 2011, 22-24.) Yleisesti yhteistyökumppaneihin kuuluu 

alihankkijoita (mm. kuljetus, ICT ja HR). 

Toimitusketjunhallinnassa tärkeimpinä on käytetty aika, luotettavuus ja 

joustavuus kaikille asiakkaille. Edellisten lisäksi kumppaneiden välinen 

kanssakäyminen ja asiakkaille luotu arvo palveluista tai tuotteista ovat 

tärkeitä. Kaikkia edellä mainittuja tukee toimitusketjun läpinäkyvyys aina 

alkulähteiltä loppusijoitukseen ja lopulta kierrätykseen asti. (Ritvanen, 

Inkiläinen, von Bell & Santala 2011, 22-26.) 

Kokonaisuuden ohjaus on toimitusketjulle tärkeää, jotta mahdollisimman 

pienillä logistiikan kustannuksilla päästään parhaaseen mahdolliseen 

lopputulokseen tuotteiden saatavuudesta. Toimitusketjunhallinta ja 

kehittäminen tulee tehdä yrityksen strategisten päätösten ja linjausten 

mukaisesti. Hyvät suhteet yhteistyökumppaneihin niin asiakkaisiin kuin 

toimittajiin on tärkeää ja niillä voidaan jopa vähentää kustannuksia. 

(Ritvanen, Inkiläinen, von Bell & Santala 2011, 27-28.) 
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4.1 Logistiikka 

Logistiikka käsittää materiaalin tai tavaran valmistuksen aina 

loppukäyttäjälle asti, siten että kaikki tapahtuu juuri oikeaan aikaan ja 

oikeassa paikassa (JOT). Kaikki kustannustekijät sekä mahdolliset 

ympäristö- ja turvallisuusriskit pitää osata huomioida. Tämän 

materiaalivirran lisäksi logistiikkaan kuuluvat myös tieto- ja rahavirrat sekä 

niiden suunnittelu että vaikuttavuus sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. 

(Logistiikan maailma 2016.) 

Logistiikkatoiminnot jaetaan tulo-, sisä- ja lähtölogistiikkaan, sen 

mukaisesti, missä vaiheessa tavara- tai materiaalivirrat kulkevat yrityksen 

läpi. Ilman logistiikkaa ei ole tavaraa, mitä myydä tai ostaa, jota liike-elämä 

tarvitsee elääkseen. Kaikki osa-alueet kulkevat käsi kädessä, alkaen 

hankinnasta, tuotannon kautta jakeluun. Yrityksen kannattavuuteen 

vaikuttaa suuresti kuinka nämä edellä olevat asiat on hoidettu. (Logistiikan 

maailma 2016.) 

 

  

Materiaalivirta 

Kierrätysvirta 

Pääomavirta 

Tietovirta 
 

Organisaatiovirta 

 

 

 

KUVIO 11. Logistiset päävirrat yksinkertaisessa ketjussa (mukailtu Karrus 

2001, 27.) 

  

Raaka-aine Kulutus 
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4.2 Tulo-, sisä- ja lähtölogistiikka 

Tulologistiikaksi (Inbound Logistics) kutsutaan prosessia, jossa varastoon 

saapuu tavaraa tai materiaalia. Hankintatoimi aloittaa tulologistiikan, joka 

jatkuu tavaran vastaanotolla, sen tarkastuksella ja purkamisella sekä 

lopulta järjestelemällä tavarat tai materiaalit varastoon. (Ritvanen, 

Inkiläinen, von Bell & Santala 2011, 20.) 

 

Sisälogistiikaksi (Inhouse Logistics) kutsutaan sisällä varastossa olevan 

tavaran tai siellä olevien materiaalien käsittelyä, joita ovat mm. 

kokoonpano tai laitteiden huolto. Sisälogistiikkaan kuuluvat myös hyllytys-, 

keräily- ja jakelutoiminnat, jotka vaikuttavat koko logistiseen ketjuun. Nämä 

toiminnat on tärkeää suunnitella huolellisesti, jotta kokonaisuus on tehokas 

ja käytännöllinen. (Ritvanen, Inkiläinen, von Bell & Santala 2011, 20.)  

 

Lähtölogistiikka (Outbound Logistics) pitää sisällään tavaroiden keräilyn ja 

pakkaamisen sekä niiden jakelun että kuljetuksen varastosta eteenpäin. 

Paluulogistiikka ja lisäarvopalvelut kuuluvat myös lähtölogistiikkaan. 

Lisäarvopalveluihin kuuluvat mm. tuotteiden lajittelu, pakkaus, huolto ja 

kierrätys. (Ritvanen, Inkiläinen, von Bell & Santala 2011, 21.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 12. Yrityksen tulo-, sisä-, ja lähtölogistiikka (mukaeltu Ritvanen, 

Inkiläinen, von Bell & Santala 2011, 21.) 

Toimittajat YRITYS Asiakkaat 

Tulologistiikka Lähtölogistiikka 

Sisälogistiikka 
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4.3 Varastot 

Varastoja on toimitusketjun kaikissa vaiheissa. Niiden sisältö muodostuu 

raaka-aineista, puolivalmisteista, keskeneräisistä sekä valmiista tuotteista. 

Varastolajeja on monia erilaisia, joita käytetään teollisuuden ja kauppojen 

tarpeiden mukaan, näitä ovat mm. tuote-, varaosa-, raaka-aine- ja 

puolivalmistevarastot. Näiden lisäksi on varastoja tavaroiden 

säilytysolosuhteiden mukaan (mm. lämpötila ja kosteus). Lisäksi isoille 

tavaroille on omat varastonsa. (Karhunen, Pouri & Santala 2004, 318–

369.)  

Varastonohjauksella (Inventory Management) yritys hallitsee ja ohjaa 

varaston materiaalivirtoja, joista aiheutuvia kassa- ja pääomavirtoja 

pystytään tehostamaan ja saamaan yritykselle tuottoa. 

Varastonohjauksesta saatu lisäarvo näkyy yrityksen toimitusvarmuudessa 

ja toiminnan laadussa, jotka vaikuttavat yrityksen varastokustannuksiin 

(kuvio 13). (Hokkanen, Karhunen & Luukkainen 2011, 200–202.) 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 13. Varastonohjauksen tuoman lisäarvon rakenne (mukailtu 

Hokkanen, Karhunen & Luukkainen 2011, 201.) 

Toiminnan laadun on oltava korkealla tasolla, että edellä mainitut tekijät 

saadaan hankittua. Tällä tavoin voidaan tuottaa asiakkaalle lisäarvoa ja 

toimitusvarmuus heidän toivomallaan tasolla.  (Hokkanen, Karhunen & 

Luukkainen 2011, 200–202.) 

Toimitusvarmuus Toiminnan laatu

Lisäarvo

Kustannukset
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4.4 Humanitaarinen logistiikka 

Tässä opinnäytetyössä keskeinen kiinnostuksen kohde on humanitaarinen 

logistiikka. Toimitusketjunhallinta on yhtä tärkeää toimittaessa 

businesslogistiikassa tai humanitaarisessa logistiikassa, joiden eroja on 

tarkastateltu kuviossa 14. Humanitaarisen logistiikan alalla on monta eri 

toimijaa. Suurimmat humanitaarisen logistiikan toimijat ovat mm YK, 

OCHA, UNHCR, WHO, ISDR, UNICEF, UNDP, WFP, Kansainvälinen 

Punainen Risti ja Punainen Puolikuu (Suomen ulkoasiainministeriö 2012). 

World Food Programme (WFP) - logistiikkatiimi auttaa ja toimittaa ruoka-

apua ympäri maailmaa erilaisissa hankalissa ja mahdottomissakin 

paikoissa apua tarvitseville. Keskimäärin 80 miljoonaa ihmistä 80 maassa 

saa vuosittain WFP:n avustusta. (WFP 2015.) 

Humanitaarisen logistiikan ja businesslogistiikan välillä olevia eroja on 

tarkasteltu tarkemmin kuviossa 14. Humanitaarisessa logistiikassa 

autetaan hädässä olevia ihmisiä, kun taas business-logistiikan alalla 

tavoitteena on tuottaa palveluja kustannustehokkaasti asiakkaille. 

Humanitaarisen logistiikan tarve tulee yhtäkkiä eikä sitä voida ennustaa. 

Humanitaarisessa logistiikassa tarvikkeet ja tavarantoimittajat vaihtelevat. 

Toiminnot ovat mittakaavaltaan suuria, sillä kun autetaan hädässä olevia 

ihmisiä, niin tarvitaan paljon erilaisia tarvikkeita. Tarvikkkeiden määrä 

vaihtelee, riippuen ilmastosta ja katastrofista (mm. luonnonkatastrofi tai 

sota). Kysyntä tarvikkeille on epäsäännöllistä ja niitä hankitaan 

mahdollisuuksien mukaan tutuilta toimittajilta. Tarvikkeita saatetaan 

hankkia myös tavarantoimittajilta, jotka eivät aina ole haluttuja. Tavarat 

toimitetaan katastrofialueelle välittömän vastauksen vaiheessa, kun 

paikanpäältä on tullut avunpyyntö. Jälleenrakennusvaiheessa vetoperiaate 

on avustusjärjestöillä, jolloin ne alkavat rakentaa avustuskohteeseen 

perusasioita (mm. sähkö, vesi ja terveydenhuolto).  
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 Humanitaarinen logistiikka 

Päätavoite Avun tarpeessa olevien ihmisten auttaminen 

Toimijat  Sidosryhmien välillä ei selvää yhteyttä, usein valta 

valtiollisilla organisaatioilla ja hallinnollisilla toimijoilla 

3-vaiheinen toimintamalli Valmistautuminen, välitön reagointi, jälleenrakentaminen 

Peruspiirteet Tarvikkeet ja tavaran toimittajat vaihtelevat, suuren 

mittakaavan laajuiset toiminnat, epäsäännöllinen 

kysyntä ja epätavallisia rajoitteita suurissa Tarvikkeiden 

ja tavarantoimittajien vaihtelevuus, suuren mittakaavan 

toiminnot, epäsäännöllinen kysyntä, epätavallisia 

rajoitteita suuren luokan onnettomuuksissa 

Toimitusketjun 

työntöohjaus ja imuohjaus  

Tavarat toimitetaan katastrofialueelle välittömän 

reagoinnin vaiheessa (”työntöohjaus”), jolloin ei ole 

tiedossa tarpeen laajuutta. Imuohjaus tulee mukaan 

jälleenrakennusvaiheessa (on asiakkaan tarpeen 

mukaista). 

Kuljetus ja infrastruktuuri Infrastruktuuri horjuu eikä ole mahdollisuuksia varmistaa 

ruoan ja lääketarvikkeiden toimittajien laatua 

Ajan vaikutukset Viivästyminen voi aiheuttaa henkien menetyksiä 

Rajoitetun tiedon varassa 

toimiminen 

Useat katastrofit vaativat välitöntä reagointia, jonka 

vuoksi toimitusketju suunnitellaan ja käynnistetään 

vaikka tieto tapahtuneesta on rajoittunutta 

Tavaran toimittajien 

rakenne 

Valinnan mahdollisuus on rajallinen, joskus jopa ei-

haluttuja tavarantoimittajia 

Valvonnan näkökulmat Toimintojen hallinnan ja valvonnan puuttuminen 

onnettomuustilanteissa 

 
 
KUVIO 14. Humanitaarinen logistiikka (mukailtu Kovacs & Spens 2007, 
108.)  
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Avustusjärjestöjä on paljon eri puolilla maailmaa ja niiden kommunikointiin 

ja logistiikkaan on hyvä kiinnittää huomiota. Humanitaarisen avun 

koordinointi on monesti haasteellista, koska samalla alueella voi olla yli 

tuhat eri avustusorganisaatiota. Kaikilla pienillä toimijoilla ei ole 

mahdollisuutta oman logistiikan järjestämiseen. Ennakolta ei tiedetä eikä 

päätetä kuka tekee ja mitä. (Larsson 2011.) 

Logistiikan puolella on tapahtunut paljon edistystä monien menneiden 

katastrofien vuoksi. Suuret organisaatiot ovat alkaneet rakentaa varastoja 

riskialueille. Toiminta on muuttunut ammattimaisemmaksi esim. 

sertifioinnin kautta. Tällöin sertifioidulla järjestöllä on oikeus hankkia 

tarvikkeita muille toimijoille. Ammattimaisempaa toimintaa on myös 

logistiikkaan erikoistuminen, tällöin isompi toimija toimittaa tarvikkeita 

pienemmille järjestöille. Hyötynä tästä seuraa, että paikan päällä 

avustuskohteessa ei olisi niin paljon eri avustusjärjestöjä ja tämä 

helpottaisi yhteistyötä ja asioiden koordinointia. (Larsson 2011.) 

Avustusklusterit otettiin käyttöön vuonna 2005 (http://www.yk.fi/node/261). 

Yhteensä 11 toiminta-alueella oleva klusterijako pyrkii korjaamaan 

ongelmakohtia ja auttamaan yhteistyökymppanien avulla toiminnan 

vaikuttavuutta. Tällä jaolla pyritään maailman laajuisesti parantamaan 

koko järjelmän valmiutta ja teknistä kykyä taata humanitaarisiin kriiseihin 

apu. Klusterijako on auttanut toimijoiden päällekkäisyyksiin, informaation 

kulkuun, työnjohdolliseen ennakoimiseen sekä humanitaarisen avun 

olemuksen vahvistumista ja yhteistyön parantumista YK:n ja toisten 

toimijoiden kesken. Työ ei ole vielä valmis ja neuvotteluja käydään mm. 

erillisen ruoka-klusterin aloitamisesta. Vuosina 2011 – 2013 sovittiin 

uudesta toimintamallista ja prokollista, joilla yritetään auttaa hätäavun 

säätelyä katastrofitilanteissa. (Yhdistyneet Kansakunnat 2013b.)  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Tutkimuskohteen kuvaus 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Suomen Punainen Risti Hämeen 

Piirin Lahden Vastaanottokeskus, Hennalan toimipiste. Lahden 

vastaanottokeskus ottaa vastaan turvapaikanhakijoita, järjestäen heille lain 

vaatimat olosuhteet perustoimentuloon. Lahden vastaanottokeskuksen 

ensimmäiset asukkaat tulivat 25.9.2015, 9 tuntia sen jälkeen, kun keskus 

oli käynnistetty. Ensimmäisten toimintaviikkojen jälkeen 

vastaanottokeskuksessa oli 650 asukasta. Vapaaehtoistyöntekijöiden 

määrä vaihteli päivittäin, joku kävi auttamassa kerran ja toinen saattoi olla 

useamman viikon. 

 

Toiminta jaettiin kolmeen rakennukseen, kahteen majoitusrakennukseen 

sekä ruokailupalvelu varuskunnan vanhaan sotilaskotiin. 

Vapaaehtoistyöntekijöitä oli ruokahuollossa, terveydenhuollossa, 

kuljetuksessa, kiinteistönhuollossa, tulkkipalvelussa ja muissa tarvittavissa 

tehtävissä. Vapaaehtoistyöhön osallistujilla oli asiantuntijuutta monilta eri 

aloilta (mm humanitaarinentyö, kriisityö, terveydenhuolto, logistiikka, ict ja 

ravitsemus). 

 

Huhtikuussa 2016 vastaanottokeskuksessa on asukkaita 350, joista suurin 

osa on miehiä. Perheet ovat majoitettuna kahteen muuhun 

toimipisteeseen. 
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5.2 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa (Hirsjärvi, Remes, 

Sajavaara 2013, 138) Lahden vastaanottokeskuksen materiaalivirtojen ja 

henkilöstön johtaminen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda tietoa, 

jonka avulla voidaan kartoittaa henkilöstön johtaminen ja 

toimitusketjunhallinta vastaanottokeskuksessa.  

 

Opinnäytetyön päätutkimuskysymys on: 

Miten henkilöstöä ja materiaalivirtoja tulisi johtaa 

vastaanottokeskuksessa? 

 

Alatutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten henkilöstövoimavaroja tulisi johtaa logistiikkaprosessissa? 

2. Miten tulo- ja sisälogistiikan johtaminen tulisi organisoida 

vastaanottokeskuksessa?  

3. Mitä haasteita vastaanottokeskuksen käynnistämisessä on? 

Tutkimuksessa halutaan saada tietoa, mitä tarvitaan ja vaaditaan, kun 

ollaan perustamassa uutta vastaanottokeskusta. Sekä mitä asioita tulee 

ottaa huomioon, kun nopellakin aikataululla perustetaan 

vastaanottokeskusta.  

 

5.3 Aineiston keruu ja aineiston analyysi 

Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä käytettiin yksilöhaastatteluja sekä 

osallistuvaa havainnointia (päiväkirja) (Kananen 2008, 56–57). 

Tutkimuksessa on haastateltu kahta vastaanottokeskuksen työntekijää, 

joista toinen on kansainvälisenavun asiantuntija (delegaatti) ja toinen 

haastateltava on tällä hetkellä työsuhteessa vastaanottokeskuksessa. 

Lisäksi olen koonnut tietoa havainnoimalla ja pitämällä havainnoista 

päiväkirjaa. Päiväkirjaa pidin ollessani vapaaehtoisena 

vastaanottokeskuksen logistiikkavastaavana, jossa tehtävässä hoidin 
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materiaalien hankintaa sekä materiaalien ja vapaaehtoisten työntekijöiden 

koordinointia.  

Haastattelukysymykset ovat liitteessä 2. Haastattelut olivat hyvin 

vapaamuotoisia, eli keskustelimme varsin vapaasti kysymyksen jälkeen 

aiheesta.  Välillä saatoimme rönsyillä aiheen sisällä varsinkin laajasti, 

mutta kuitenkin pysyen kysytyssä asiassa. Haastattelut dokumentoitiin 

matkapuhelimen äänitystoiminnolla, joista toinen toteutettiin 

haastateltavan työpaikalla 10.12.2015 ja toinen haastattelu kahdessa 

osassa Lahden Vastaanottokeskuksessa 4.12 ja 7.12.2015. Litteroinnin 

suoritin heti haastatteluiden jälkeen sanatarkasti (Kananen 2012, 109) ja 

analysoinnin ja tutkimukset tammi-, helmikuussa. 

Litteroitua aineistoa kertyi noin 12 A4-sivua ja päiväkirja-aineistoa noin 13 

A4-sivua. Haastatteluaineiston tulokset ovat kuvattu 6.2, 6.3 ja 6.4 

kohdissa ja päiväkirja-aineisto on kuvattu 6.1 kohdassa, jossa käsitellään 

henkilöstövoimavarojen johtamista logistiikkaprosessissa.  

 

Aineisto on käsitelty aineistolähtöisesti käyttäen sisältöanalyysiä (Kananen 

2012, 116–117).  Sisällön analyysin aloitin lukemalla aineiston huolellisesti 

useampaan kertaan. Tämän jälkeen luokittelin aineiston ja tiivistin tulokset 

kategorioittain taulukoihin. Analysoinnista sain selville mikä rakenne tai 

tapaus aineistosta paljastui (Kananen 2008, 88). Analysoinnissa 

kysymykset ohjasivat kategorioiden muodostumista.  
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

6.1 Henkilöstövoimavarojen johtaminen vastaanottokeskuksessa 

Tulosten perusteella logistiikanhallinta vaatii linjajohtamista, kuten 

ensimmäinen haastateltava sanoi. Henkilöstön johtaminen on sitä 

vaivattomampaa, mitä osaavampaa on henkilöstö, joka tietää mitä, milloin 

ja miksi tekee. Päiväkirjastani tuli esiin vapaaehtoisten työnjaon tärkeys. 

Vapaaehtoista henkilökuntaa johtavan esimiehen tulee tietää kuka tekee, 

mitä tekee ja kuinka kauan heillä on mahdollisuus olla paikalla 

auttamassa. Silloin tiedetään henkilöstöresurssit ja mahdollisuus siirtää 

työntekijä toiseen pisteeseen. Samalla on tärkeää, että kokeneemmat ovat 

aluksi uusien kanssa samassa jakopisteessä. Tällöin uudet vapaaehtoiset 

oppivat kuinka toimia eri tilanteissa. Tähän liittyy samalla työturvallisuus 

näkökulma, että kaikilla olisi turvallista työskennellä. Seuraavassa on 

otteita päiväkirjastani, jotka liittyvät tähän asiaan. 

Olin suunnitellut uutta järjestystä omaan työhöni ja tänään 
aioin ottaa sen käyttöön. Kaikki henkilöt jotka minulle 
osoitetaan, laitan nimet ylös ja moneen asti he ovat 
käytettävissä. Näin pystyn paremmin suunnittelemaan 
päivän aikataulun ja kuinka he ovat käytettävissä eri 
huoneissa ja missä pisteessä he työskentelevät. Sitten 
kun minulta kysytään henkilövahvuuttani, pystyn saman 
tien vastaamaan. (Päiväkirja.) 

Täysin uuden työntekijän laitan aina kun on mahdollista jo 
kokeneemman mukaan, hän kertoo ja näyttää tarkemmin 
käytännön. Hehän ovat jo ammattilaisia, koska ovat 
tehneet eri huoneissa työtä. (Päiväkirja.) 
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Haastattelujen perusteella varaston järjestys tulee suunnitella siten, että se 

olisi selkeä ja turvallinen paikka työntekijöiden työskennellä (Kuvio 15). 

Näin myös asukkaiden olisi turvallista käydä hakemassa tarvitsemiaan 

tavaroita varastosta.  

 

Osa-alue Sisältö 

Linjajohtaminen - Organisaatio 

- Henkilöstön organisointi 

- Vastuualueet 

Henkilöstö - Osaava henkilöstö 

- Koulutus 

- Työnohjaus 

- Työturvallisuus 

 

KUVIO 15. Henkilöstön johtaminen 

 
Aineiston perusteella logistiikkaprosessissa nousi esille tärkeiksi asioiksi 

linjajohtaminen ja henkilöstö. Linjajohtamisessa tärkeää on organisaatio, 

jossa henkilöstön organisointi ja vastuualueet on määritelty.  Henkilöstön 

osaaminen eri työtehtävissä ja heidän koulutuksensa tulee saada 

kohtaamaan. Työnohjaus on erittäin tärkeässä osassa hyvinvoivan 

työntekijän kannalta. Henkilöstön tulee tunnistaa työturvallisuuteen liittyvät 

tekijät, että kaikki pystyvät tekemään turvallisesti töitä. 
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6.2 Tulo- ja sisälogistiikan johtamisen kehittäminen 

vastaanottokeskuksessa 

Molempien haastateltavien mielestä henkilöstön johtaminen, resurssit niin 

henkilöstön kuin työajan suhteen nousivat tärkeiksi asioiksi (Kuvio 16). 

Lisäksi pitää olla erikseen vastuutettu henkilö, joka hoitaa materiaalivirtoja 

ja vastaa niistä alaistensa kanssa. Päällekkäisiä toimia aiheutuu helposti, 

kun henkilöstön vastuualueet eivät ole selvästi jaettu työntekijöiden 

kesken. 

Haastateltavat  pitivät tärkeänä varaston keskittämistä. Keskusvaraston 

perustaminen, josta kaikki voivat tarvittaessa hakea mitä tarvitsevat. 

Tähän löytyy valmiiksi tarvittavat tilat ja tällä saavutettaisiin myös 

kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä. Varastokirjanpito pitää järjestää 

siten, että kaikki tiedot varatossa olevista tavaroista olisi koneella, josta 

olisi helppo tarkistaa varaston määrä. Haastateltavat toivat esiin edellä 

mainittuja asioita seuraavasti. 

Ei tää ainakaan meillä hallinnassa oo, mä nään niinkun 
tän ongelma on se, että logistiikanhallinta on puutteellista, 
johtuen siitä että meillä on pari ihmistä jotka on täällä 
handlannut tätä logistiikkaa. Mutku ne pari ihmistä ei oo 
aina täällä töissä, niin tää on välillä enemmän taikka 
vähemmän sekasortosta. (Haastateltava 1.) 

Sulla pitää olla johtaja, joka sitä johtaa ja sit sillä pitää olla 
ne alaiset. Sit pitää olla myös joku, jolla pysyy hallussa se 
varaston jatkuva niin kun tää tilanne. (Haastateltava 2.) 

 

Materiaalivirtojen johtamisesta nousi aineiston perusteella keskeisiksi 

asioiksi logistisen prosessin johtaminen ja logistiikkatoiminnan 

organisointi. Logistisen prosessin johtamisessa tärkeitä asioita ovat sen 

hallinta, työtehtävien keskittäminen ja valtuuttaminen tietyille 

vastuuhenkilöille unohtamatta logistisen prosessin henkilöstö resursseja. 

Seuraavana on esitettynä kyseiset asiat. 
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Kehittämisen osa-alue Kehittämisen sisältö 

Logistisen prosessin 

johtaminen 

- Logistiikkaprosessin hallinta 

- Keskittäminen 

- Vastuuttaminen 

- Resurssointi 

Logistiikkatoiminnan 

organisointi 

- Varaston keskittäminen 

- Varastokirjanpito 

- Tilat 

- Kustannussäästöt 

 

KUVIO 16. Logistiikkatoimintojen johtamisen ja organisoimisen 

kehittämistarve ja mahdollisuudet 

Haastattelujen perusteella keskeiset vastaanottokeskuksen logistiikan 

kehittämisen tarpeet ovat logistiikkaprosessin johtaminen ja 

logistiikkatoiminnan organisointi.  

Kysymykseen varaston tulo- ja sisälogistiikan organisoinnista nousivat 

tärkeiksi asioiksi sekä materiaalivirta että informaatiovirta. Materiaalivirran 

keskeisiä asioita ovat varastonkierto, toimiva layout, aikataulutus sekä 

hyvä hyllyjärjestelmä. (Kuvio 17.) Tulosten perusteella varastonkierto tulee 

suunnitella siten, että virtaus tapahtuu yhteen suuntaan. Jakopaikka tulee 

olla omana osanaan varastoa. Haastateltavat toivat esiin materiaalivirtaan 

liittyviä asioita seuraavalla tavalla. 

Ja varastokirjanpito on reaaliaikainen ja ovella. Että me 
tiedetään mitä meille tulee sisälle ja me tiedetään mitä 
lähtee ulos, niin silloin me tiedetään mikä meidän 
varastomäärä on. (Haastateltava 1.) 

Niin, että sulla on varasto, jossa toisesta päästä tulee 
sisälle ja toisesta päästä menee ulos tai se et sä saat sen 
virtauksen et, sulla ei tuu ees taas virtausta siihen. Ja sit 
se jakopaikka on erikseen. (Haastateltava 2.) 

Varastossa asiointia tulee rajoittaa ja tämä tulee olla selkeästi ohjeistettu 

asiakkaille. Ohjeistus parantaa sekä työntekijöiden että asiakkaiden 

työturvallisuutta. 
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Toisekseen ne ihmiset ei kulje siellä varastossa 
varastoitavan materiaalin seassa. Siellä ei ole niitä 
avuntarvitsijoita, vaan työntekijöitä. (Haastateltava 2.) 

 

Taustaorganisaatio edellyttää hankinnan vastuuhenkilöitä, joiden 

hyväksymänä hankinnat voidaan suorittaa. Tämän vuoksi esille nousivat 

vielä byrokraattisuus ja juridiikka (esim. hankintaoikeus), jotka voivat 

hankaloittaa ja hidastaa työntekoa. Informaationkululla on suuri merkitys 

työn tekemiseen, oli se sitten talon sisäistä tai ulkoista. 

 

Virrat Organisoinnin kohde 

Materiaalivirta 

 

- Varastonkierto 
- Layout 

- Aikataulutus 

- Hyllyjärjestelmä 

Informaatiovirta 

 

- Työturvallisuus 

- Hankintojen vastuualueet 

- Byrokratia 

- Juridiikka 

 

KUVIO 17. Materiaali- ja informaatiovirtojen organisointi 

6.3 Vastaanottokeskuksen käynnistämisen haasteet 

Käynnistämisvaiheen haasteista nousi esiin kaksi tärkeää kohtaa, jotka 

ovat vapaaehtoiset työntekijät ja ratkaisut mahdollisiin ongelmakohtiin. 

Vapaaehtoisista työntekijöistä on tärkeää löytää osaajat ja sen jälkeen 

osaamisen jakaminen tarvittaviin paikkoihin. Resurssit ovat 

käynnistämisen haasteissa tärkeä osa kuten eri osaajien 

yhteensovittaminen. (Kuvio 18.) 
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Osa-alueet Haasteet 

Vapaaehtoiset työntekijät - Osaajien tunnistaminen 

ja jakaminen 

- Työ hyvinvointi ja 

työturvallisuus 

- Eri alojen 

yhteensovittaminen 

Asukkaiden vastaanottaminen - Tilat 

- Terveydenhuolto 

- Kulttuurierojen 

huomioiminen 

 

KUVIO 18. Vastaanottokeskuksen käynnistämisvaiheen haasteet 

Haastateltavat toivat esiin henkilöstön johtamisen merkityksen. 

Työntekijöiden jaksaminen heijastuu suoraan työn suorittamiseen ja 

samalla työturvallisuuteen. Vastuualueet ja työtehtävät tulee jakaa 

osaamisen ja voimavarojen mukaan. 

Ja sit ku ne on ne osaajat sieltä tunnistettu, niin niin että 
heille tulee semmonen semmonen tunne että että 
luotetaan ja he pystyy sen työnsä tekemään ja ettei 
kuitenkaan tu sitä sitä että vyörytetään liian paljon työtä ja 
sitte kaikki palaa ihan puhki. Koska se Hennalan 
käynnistysvaihe oli tosi rankka. (Haastateltava 2) 

Käynnistämisessä on se haaste, että Lahden alueella niin 
kuin meilläkin, että on ihmisiä jotka tietää nämäkin asiat, 
mut ne samat ihmiset tietää myös niin kun 
terveydenhuollon asiat ja vapaaehtoisasiat ja näin. Ja se 
yks ihminen ei voi tehdä näitä kaikkia asioita, eli sen 
osaamisen jakaminen sitten niille tuleville vapaaehtoisille, 
jotta se tieto siirtyis siinä tilanteen käynnistyessä. Ja sit 
taas sieltä vapaaehtoisjoukosta se osaajien 
tunnistaminen. (Haastateltava 2) 

 

Vastaanottokeskuksen käynnistämisen haasteena on, että asukkaita tulee 

suuri määrä lyhyessä ajassa eri kulttuuritaustasta. Ennakkotietoa ei ole 
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tulevista asukkaista, joka helpottaisi kulttuurin huomioimista 

majoituksessa.  

Kokonaisuutena jos ajattelee, et kolmessa päivässä tuli 
500 ihmistä sisälle. (Haastateltava 2.) 

Se että ne ei ehkä mennyt niin että olisi saatu laitettua 
irakilaiset tuonne siipeen ja kurdit tähän ja näin. – Shiia 
tonne ja shunnit tonne. – Juu juu kaikki tänne näin. 
(Haastateltava 2.)  

Tuli yöaikaan laitettiin nukkumaan ja nyt sitten kärsitään 
siitä semmosesta alun kaaoksesta. Jos siinä vaiheessa 
olisi tiedetty paremmin, niin. Niin me ei enää kärsittäis 
siitä. (Haastateltava 2.) 

Alun saapumisessa nousi tärkeiksi asioiksi peruselintoiminnot mm. 

terveydenhuolto, ruokahuolto ja majoitus. Näiden lisäksi oli tärkeää saada 

opastaulut, josta asiakkaat näkivät vastaanottokeskuksessa olevat 

palvelut ja niiden sijainnit. 

Mut kaikki pääsi nukkumaan, kaikki sai ruokaa ja tota. 
(Haastateltava 2.)  

Keskusvarasto toimitti patjat, peitot, saippuaa, tämmöstä. 
Niin me saatiin kolmessa päivässä 500 ihmistä sisälle, niin 
must se on hirveän hyvä. (Haastateltava 2.) 

Terveydenhuolto päästiin käynnistämään heti ja 
alkuvaiheessa oli terveydenhuoltokäyntejäkin aika paljon 
ja nyt on päästy sen terveydenhuollon puolesta tekeen niin 
ku. (Haastateltava 2.)  

Tieto ja tiedonkulku. – Alukshan he oli, ne kävi hyvin 
paljon kysymässä meiltä kaikkea. (Haastateltava 2.) 
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6.4 Swot-analyysi 

Swot-analyysin (Strengths- Weaknesses-Opportunities- Threats) avulla 

yritys pystyy pikaisesti saamaan selvityksen yrityksen tilanteesta, jonka 

johdosta analyysi on erittäin hyödyllinen. Swot-analyysissä haetaan sekä 

yrityksen toiminnan heikot että vahvat puolet sisäisestä järjestelmästä. 

Näitä analysoinnin vastauksia voidaan hyödyntää yrityksen tulevaisuuden 

suunnitelmissa ja mahdollissa muutoksissa, joita tulevaisuudessa on 

tarkoitus tehdä. Samaan aikaan tällä tavalla voidaan yksinkertaisesti 

arvioida toimittaja ja kilpailija. (Hokkanen, Karhunen, Luukkainen 2011, 

190) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
KUVIO 19. Hennalan vastaaottokeskusen swot-analyysi 
 

 

Haastattelujen perusteella Hennalan Vastaanottokeskuksen vahvuuksia 

ovat osaava ja joustava henkilöstö sekä nopea reagointi (Kuvio 19). 

Heikkouksia ovat henkilöstön riittämättömät resurssit, tiedonkulku ja 

menekin ennustaminen. Ulkoisista tekijöistä voidaan mainita 

mahdollisuudet yhteistyöstä eri vastaanottokeskusten kanssa sekä 

benchmarking ja uhkina pakolaisvirran muutokset sekä 

vastaanottokeskusten väheneminen. 

  

Joustava henkilöstö Henkilöstön resurssit

Osaava henkilöstö Tiedonkulku

Nopea reagointi Menekin ennustaminen

Yhteistyö eri VOK:n kanssa Muutokset pakolaisvirrassa

Benchmarking VOK:n väheneminen

Ulkoiset tekijät

Sisäiset tekijät

SWOT-analyysi

Vahvuudet (Strenghts) Heikkoudet (Weakness)

Mahdollisuudet (Opportunities) Uhat (Threats)
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7 YHTEENVETO 

7.1 Opinnäytetyön johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa käsiteltiin henkilöstön ja materiaalivirtojen johtamisen 

haasteita käynnistettäessä vastaanottokeskusta. Haasteena oli ratkaista 

lyhyellä aikavälillä tulevien turvapaikanhakijoiden asuminen ja perusasiat, 

mm. terveydenhuolto, ruokahuolto ja majoitus. Tulosten perusteella 

tärkeitä vaiheita ovat henkilöstöresurssien hankinta ja organisointi, 

osaamisen tunnistaminen ja logistiikkaprosessin johtaminen alusta alkaen. 

Tutkimuksessa tuli esiin henkilöstön resurssitarpeen huomioiminen ja 

työtehtävien vastuuttaminen. Henkilöstön organisointi ja linjajohtaminen 

tulee suunnitella siten, että oikeat ihmiset ovat oikeassa paikassa 

osaamisensa ja kokemuksensa mukaan. Lisäksi henkilöstön tulee tietää 

mitä tekee, ettei ole päällekkäisiä työtehtäviä. 

Työntekijöiden hyvinvointia ei voi väheksyä ja siitä aiheutuvia seurauksia, 

niin positiivisia kuin negatiivisiakin. Vastaanottokeskukselle on erittäin 

tärkeää, että työnjohdolliset asiat ovat kunnossa. Kaikki tietävät mitä ja 

miten työt tehdään ja kuka on vastuussa mistäkin tehtävästä tai asiasta. 

Kehittämisessä tuli esiin keskusvaraston perustamistarve ja 

varastokirjanpito. Jokainen yksikkö voi hakea tarvitsemansa tavarat 

keskusvarastosta ja varastokirjanpidolla tiedetään mitä ja kuinka paljon 

tavaraa on varastossa. Haastateltavien mukaan tällä mahdollistetaan 

kustannussäästöjä ja materiaalivirran tarkka seuranta. Tutkimuksessa tuli 

esiin hankintojen byrokratia, joka hidastaa ja tekee hankintojen 

toteuttamisen monimutkaiseksi. 

Logistiikan kannalta on tärkeää tietää, kuinka asiat hoidetaan. Tarvitaan 

toimiva organisaatiorakenne ja mahdollisuus delegoida tehtävät oikeille 

työntekijöille, joilla on tarvittava osaaminen tehtävään. Varaston 

suunnittelu ja toteuttaminen käytännön kannalta on tärkeää. Hyvin 

suunniteltu varasto on turvallisen ja motivoivan työskentelyn ehto. Tavaran 

vastaanotto ja jakopisteet tulee suunnitella käytön kannalta jouheviksi, niin 
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että kaikki voivat työskennellä siellä hyvin ja turvallisesti. Lisäksi 

jakopisteen tulee olla sekä työntekijöille että asiakkaille helppo käyttää. 

7.2 Luotettavuuden arviointi 

Kanasen (2015, 111-114) mukaan kehittämistutkimuksen luotettavuutta 

arvioidaan vahvistettavuuden, tulkinnan ristiriidattomuuden, 

arvioitavuuden/dokumentaation ja saturaation eli kyllääntymisen avulla.  

Pyrin täyttämään tutkimuksen vahvistettavuuden hankkimalla tiedon 

henkilöiltä, joilla tiesin tarvittavan tiedon olevan. Tutkimuksen analysointi 

tehtiin tarkasta sanasta sanaan olevasta litteroinnista. Raportoinnin ja 

yhteenvedon lukivat molemmat haastatellut henkilöt. He olivat samaa 

mieltä siitä, että olin löytänyt juuri heidän tarkoittamansa ydinasiat 

haastattelun sisällöstä. 

Ristiriidattomuutta ja arvioitavuutta pyrin lisäämään dokumentoimalla 

tarkasti ja tekemällä päiväkirjamerkintöjä. Lisäksi tulosten yhteydessä toin 

esiin näytteitä haastatteluista, joiden avulla lukija voi arvioida tulosten 

osuvuutta. Tuloksessa haastattelut ja niiden analysointi kerrottiin 

mahdollisimman tarkasti. Aineiston kyllääntyminen tuli esiin haasttattelujen 

ja päiväkirjamerkintojen samankaltaisen sisällön kautta. 
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7.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Tässä opinäytetyössä käsiteltiin henkilöstön johtamista sekä materiaali- ja 

informaatiovirtoja. Jatkossa tulee tutkia materiaalivirtojen hallintaa 

lähtölogistiikan puolelta, jolloin vastaanottokeskuksessa olevat 

turvapaikanhakijat tulisivat mukaan tutkimukseen. Tulisi tutkia kuinka heitä 

voitaisiin ottaa huomioon tavara valinnoilla ja mahdollisesti hyödyntää 

heidän osaamistaan. 

Lahjoitusmateriaalien laatua ja laatutasoa tulisi selvittää.  Lahjoitustavaran 

laadun varmistaminen ennen vastaanottoa on tärkeää, koska se 

vähentäisi lajittelussa olevien henkilöiden työmäärää. Tällöin resurssit 

voitaisiin ohjata niitä enemmän tarvitseviin tehtäviin ja kohteisiin. Laadun 

varmistuksella vaikutetaan myös jätteen määrään. 
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LIITE 1. Lyhenteet 

YK (Yhdistyneet kansakunnat) 

OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)  

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) 

WHO (World Health Organisation, Maailman terveysjärjestö) 

ISDR (International Strategy for Disaster Reduction) 

UNICEF (YK:n lastenrahasto) 

UNDP (United Nations Development Programme)  

WFP (World Food Programme, Maailman elintarvikeohjelma) 
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LIITE 2. Tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön päätutkimuskysymys on: 

Miten henkilöstöä ja materiaalivirtoja tulisi johtaa 

vastaanottokeskuksessa? 

 

Alatutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten henkilöstövoimavaroja tulisi johtaa logistiikkaprosessissa? 

2. Miten tulo- ja sisälogistiikan johtaminen tulisi organisoida 

vastaanottokeskuksessa?  

3. Mitä haasteita vastaanottokeskuksen käynnistämisessä on? 

 

 


