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 1 Johdanto  

 

 

 Suunnitellessamme opinnäytetyömme aihetta halusimme tehdä työn koskien 

ikääntyviä ihmisiä. Olemme kumpikin tehneet vanhustyötä Liperin kunnassa ja 

kokemuksiemme pohjalta olimme kiinnostuneita ikääntyvän väestön yksinäisyy-

destä ja kuinka sen ehkäisemiseen voisi vaikuttaa. Aloimme ideoida opinnäyte-

työmme aihetta ja koimme vapaaehtoistyön merkityksen suurena vaikuttajana yk-

sinäisyyden ehkäisyssä. Kunnilta edellytetään aktiivisuutta toimia yhteistyössä 

muiden palvelujen tuottajien kanssa uuden vanhuspalvelulain määrittämänä. Myös 

sairaanhoitajien tulevaisuuden työssä korostuu moniammatillisen yhteistyön mer-

kitys kolmannen sektorin osaajien kanssa. Laissa ikääntyneen väestön toiminta-

kyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali - ja terveyspalveluista (980/2012) mää-

ritellään seuraavasti: 

 Kunnan eri toimialojen on toimittava yhteistyössä ikääntyneen väestön 

 hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tuke-

 miseksi. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä kunnassa toimivien julkis-

 ten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen ja 

 muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa ikääntyneen väestön hyvin-

 voinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemisek-

 si. (4. §.) 

 

Liperin kunnan hyvinvointisuunnitelman mukaisesti hoiva - ja hoitopalvelujen 

yhdeksi painopistealueeksi ja tavoitteeksi vuonna 2016 on asetettu järjestötoimin-

nan ylläpitäminen ja lisääminen. Kunnassa toimii aktiivisesti monia eri järjestöjä 

ja yhdistyksiä sekä maakunnallisesti että paikallisesti. (Kuikka 2016.) Valitsimme 

opinnäytetyömme tutkimuskohteiksi tietyn määrän paikallisia vapaaehtoisjärjestö-

jä. Tarkoituksenamme oli tutkia, millaiset edellytykset vapaaehtoisjärjestöillä on 

järjestää palveluja Liperin kunnassa nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimuksessa tarkas-

teltiin myös minkälaisia uhkakuvia ja yhteistyöideoita järjestöillä voisi olla tule-

vaisuudessa.  

 

Olemme lähestyneet aihetta ikääntyneiden yksinäisyyden ja toimintakyvyn näkö-

kulmasta. Vapaaehtoistyöllä ja vapaaehtoisilla on suuri merkitys näiden asioiden 

ylläpitämisessä ja ehkäisyssä. Tarkoituksenamme on ollut kerätä aineistoa, jota 

kunta ja järjestöt voivat hyödyntää vapaaehtoistyön tulevaisuuden kehittämisessä 
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ja suunnittelussa. Ikäihmisten määrä lisääntyy jatkuvasti, jolloin vapaaehtoisten 

toiminnan merkitys korostuu. 

 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena haastattelemal-

la järjestöissä toimivia vapaaehtoisia. Haastattelumateriaalista kokosimme yh-

teenvedon heidän ajatuksistaan ja ideoistaan. Yhteenvedon perusteella kunnassa ja 

järjestöissä voidaan kehittää vapaaehtoisten toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa. 

   

 

 

2  Vapaaehtoistyö 

 

 

2.1  Vapaaehtoistyön määritelmä 

  

 Valtiovarainministeriö käyttää raportissaan vapaaehtoistyöstä seuraavanlaista 

määritelmää:  

 

 Vapaaehtoistyö on palkatonta, eikä sitä tehdä taloudellista palkkiota vas-

 taan, vapaaehtoistyötä tehdään omasta vapaasta tahdosta ja se hyödyttää 

 kolmatta osapuolta perheen ja ystäväpiirin ulkopuolella. Vapaaehtoistyö 

 on kaikille avointa. (Valtiovarainministeriö 2015, 14.)  

  

 Vapaaehtoistyöhön liittyy myös, että toiminnan järjestävän organisaation tulisi 

korvata vapaaehtoisille vapaaehtoistoiminnasta aiheutuvat kulut. Hyötyväksi osa-

puoleksi katsotaan myös yhteiskunta, luonto ja vapaaehtoinen itse. Vapaaehtois-

työn voidaan määritellä olevan myös toiselle henkilölle kuin lähiomaiselle sekä 

yhteisölle tai ympäristölle tehtyä yleistä hyvää tai lisäarvoa tuottavaa tekemistä tai 

toimintaa. (Valliluoto 2014, 12 - 13.) 

 

Yhteiskuntaelämä on jaettu neljään sektoriin. Ensimmäinen sektori on markkinat 

ja yrityselämä, toinen valtio ja julkinen sektori, kolmas kansalaisjärjestöt ja va-

paaehtoinen kansalaistoiminta sekä neljäs perhe, kotitaloudet ja intiimit suhteet. 

Termillä kolmas sektori tarkoitetaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja säätiöitä, 

joiden toimintaan liittyy ei - voittoa tavoitteleva kansalaistoiminta ja vapaaehtoi-

suus. Kolmannen sektorin järjestöt vaihtelevat suuresti niin kokonsa kuin toimin-
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tojensakin puolesta, mutta yhteistä niille on aatteellinen arvo - ja intressiperusta 

ihmisten omaehtoisuuteen ja yhteenliittymisen tuloksena. (Konttinen 2016.) 

 

 

2.2  Vapaaehtoistyön periaatteet  

 

 Vapaaehtoistoiminnan ja vapaaehtoistyön voidaan katsoa eroavan toisistaan siten, 

että vapaaehtoistoiminta on kollektiivista toimintaa. Esimerkiksi vapaaehtoistyö 

harrastustoiminnassa on yksilöllisen tehtävän suorittamista, ja mahdollisesti tehtä-

vä vaatii korkeampaa sitoutumisastetta. Vapaaehtoistyöhön osallistuminen saattaa 

useammin edellyttää kursseille ja koulutuksiin osallistumista. Vapaaehtoistyö voi 

myös viitata konkreettisempiin vapaaehtoisesti suoritettaviin työtehtäviin, esimer-

kiksi toisen auttamiseen. Vapaaehtoistyöhön liittyy usein, että se on suunnitel-

lumpaa ja organisoitu tiukemmin lakisääteisen palvelujärjestelmän rinnalle. Va-

paaehtoistoiminta on vapaampaa ja perustuu sosiaaliseen pääomaan. (Vallinluoto 

2014, 14).  

 

 Raja palkkatyön ja vapaaehtoistoiminnan välille syntyy erityisesti sitä kautta, että 

palkkatyö on vastikkeellista ja sitä tehdään yleensä työnantajan johto - ja valvon-

tavallan alaisena. Palkkatyöhön liittyy yleensä myös, että työ voi edellyttää tiettyä 

koulutusta tai pätevyyttä, kun taas vapaaehtoistoimintaa ja - työtä tehdään yleises-

ti tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Työstä maksettu korvaus voi kuitenkin olla 

veronalaista, vaikka sitä ei tehdäkään työsopimuslain mukaisessa työsuhteessa. 

Tästä johtuen veroseuraamukset voivat kohdistua myös vapaaehtoistoimintaan. 

Vapaaehtoistoiminnan ja työsuhteen rajanveto on tärkeä, koska vapaaehtoistoi-

mintaa ja työsuhdetta koskevat eri lainsäädännöt ja lisäksi työsuhde aiheuttaa 

työnantajalle velvollisuuksia. (Vallinluoto 2014, 14.) 

 

 Vapaaehtoisena toimiminen lähtee omasta halusta auttaa ja tukea toista ihmistä. 

Toiminta on vastavuoroista, ja vapaaehtoisen tulee kunnioittaa tuettavan itsemää-

räämisoikeutta. Vapaaehtoisella toimijalla on päätäntävalta siihen, onko työ sään-

nöllistä vai kertaluontoista. Hänen työssään korostuu tasa-arvoisuus, puolueetto-

muus ja luottamuksellisuus. Hän voi toimia monien tahojen yhteistyökumppanina, 

kuten tuettavan, hänen läheistensä ja tietyn alan ammattihenkilöiden välillä. Va-
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paaehtoistyöntekijä ei ole mahdollisesta perehdytyksestä tai koulutuksesta huoli-

matta kuitenkaan minkään tietyn alan ammattilainen. Hänen tulee toimia vaikean 

tilanteen tullen parhaalla katsomallaan tavalla vaitiolovelvollisuutta kunnioittaen. 

Haasteellisissa tilanteissa vapaaehtoisella on velvollisuus ja oikeus saada tukea ja 

ohjausta. Vapaaehtoinen toimii palkattomasti, mutta hänelle voidaan sovittaessa 

korvata työstä aiheutuneita kuluja. (Kirkkohallitus 2016.) 

 

 

2.3  Vapaaehtoistoiminta vanhustyössä 

 

 Suurten ikäluokkien eläköityminen tulee vaikuttamaan sosiaali - ja terveyspalve-

lujen kasvavaan tarpeeseen tulevien vuosien aikana. Vapaaehtoistoiminta on jo 

osa monien vanhusten palvelutalojen arkea ja voimavarana toimii kansalaisten 

kiinnostus ikäihmisistä huolehtimiseen. Vanhuksille suunnattua vapaaehtoistyötä 

toteuttaa usein vanhempi henkilö, ja vapaaehtoistoiminnasta on katsottu olevan 

molemminpuolista hyötyä, kuten osallisuus, uudet ihmiset ja ilo. (Utriainen 2011, 

15, 23.) Toimintaan osaa ottaminen piristää mieltä (Haarni 2009, 92).  

 

 Useat vapaaehtoisjärjestöt järjestävät ikäihmisille suunnattua hyvinvointia ja elä-

män laatua parantavaa toimintaa. Vapaaehtoinen voi toimia muun muassa asiak-

kaan saattaja - tai ulkoiluapuna tai kahvitteluseurana säännöllisesti tai silloin täl-

löin. Vapaaehtoisuus ei vaadi ammattitutkintoa eikä se korvaa omaishoitajan tai 

ammattihenkilön, kuten hoitajan, tekemää työtä. (Vanhustyön keskusliitto 2016.) 

Vapaaehtoinen voi toteuttaa työssään omia mieltymyksiään ja taitojaan sekä halu-

tessaan myös perushoidollisissa asioissa avustamista. Näistä asioista tulee keskus-

tella ja sopia vapaaehtoistoiminnan ja järjestävän tahon yhteistyöpalavereissa. 

(Utriainen 2011, 30.) 

 

Monissa ikäihmisten palvelutaloissa toimii myös palkattuja vapaaehtoistoimijoita, 

joiden toiminta on tarkasti rajattua. Tulevaisuudessa toivotaan kuitenkin, että va-

paaehtoisten toiminta olisi enemmän heidän itsensä päättämää ja näin ollen va-

paampaa. Talon henkilökunta voisi toimia heidän rinnallaan kannustavin ottein, ei 

niinkään rajaamassa toimintaa. Vapaaehtoisten toimenkuva voisi kattaa sekä talon 

sisäisen, että ulkopuolisen yhteistyöverkoston luomisen. (Utriainen 2011, 24 - 25.) 
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2.4  Ikäihmiset vapaaehtoistyöntekijöinä 

  

 Haarnin (2009, 92) mukaan yhteiskunnan varoja säästyy nykyisten toimeliaiden 

eläkeikäisten avulla, sillä he pitävät huolta omasta toimintakyvystään jo ennalta-

ehkäisevästi. Ikääntyneet ovat monesti mukana juuri vanhustyötä käsittävässä va-

paaehtoistoiminnassa. (Haarni 2009, 82). Ikääntyneiden vapaaehtoistyön rooli 

esimerkiksi palveluasumisessa on monelta kannalta katsottuna hyödyllinen. Va-

paaehtoistyöntekijä voi tuntea olevansa hyödyksi toimiessaan ”lisäkätenä” ja osal-

lisena yhteiseen toimintaan osallistujana tai sen toteuttajana. Tämä antaa ammatti-

henkilöstölle paremmat mahdollisuudet paneutua omiin töihinsä. Myös palvelu-

asumisen asukkaat hyötyvät toiminnasta, sillä usein vapaaehtoisilla on enemmän 

aikaa toiminnalleen, kuin talossa työskentelevillä. (Utriainen 2011, 23.)  

 

 Etenkin ikäihmisillä, jotka osallistuvat vapaaehtoistyöhön on todettu olevan posi-

tiivista vaikutusta heidän psykologiseen hyvinvointiin, pitkäikäisyyteen ja tervey-

teen (Carmen Hidalgo, Moreno-Jiménez & Quiñonero 2013, 188).  Puthenparam-

bil (2012, 21 - 24) kertoo tutkimuksessaan. 

 

 Vapaaehtoistyön vaikutuksista iäkkäiden mielialaan, että liki 80 % kyselyyn vas-

tanneista kertoi vapaaehtoistyöhön osallistumisen syyksi toisten auttamisen, uu-

sien ihmisten tapaamisen ja halun edistää heidän mielialaansa. Myös suurimmalla 

osalla vapaaehtoistyötä tekevistä oli yleisemmin enemmän positiivinen, kuin ma-

sentunut mieliala. Aiemmalla vapaaehtoistyökokemuksella, sosioekonomisella 

asemalla tai sukupuolella ei todeta olevan merkittävää vaikutusta mielialan vaihte-

luihin tutkimuksen aikana. 

   

Eloisa ikä -ohjelman tutkimuksessa on haastateltu suomalaisia viidestätoista ikä-

vuodesta eteenpäin. Tutkimuksessa ei tullut suurta eroa ikäryhmien välillä mieli-

piteissä seuraaviin asioihin: kuinka aktiivisia he ovat ikääntyessään ja kuinka he 

suhtautuvat vapaaehtoistyöhön. Tutkimuksen mukaan 90 % vastaajista on suunni-

tellut olevansa aktiivisena ikääntyessään ja puolet vastaajista piti tärkeänä osallis-

tumista vapaaehtoistyöhön ja järjestötoimintaan. Kahdeksankymmentävuotiaista 

vastaajista lähes puolet on sitä mieltä, että ikäihmisten tulisi osallistua vapaaeh-

toistyöhön nykyistä enemmän. Kaikissa ikäryhmissä osallistuminen ja merkityk-
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sellinen tekeminen koetaan arvokkaaksi ja antoisaksi. Osallisuuden koetaan edis-

tävän sukupolvia yhdistävää yhteisöllisyyttä ja ennaltaehkäisevän eriarvoisuutta. 

(Rahkonen 2013.) 

 

Muuttunut maailma heijastuu myös vanhustenpalvelujen vapaaehtoistoimintaan, 

sillä nykyisellä eläköityvällä ikäluokalla on palveluista aivan toisenlaiset odotuk-

set ja toiveet kuin mitä ne ovat olleet, esimerkiksi heidän vanhemmillaan (Utriai-

nen 2011, 24). Tulevaisuudessa esimerkiksi vanhuspolitiikkaa suunniteltaessa ei 

voida tarkastella vain oletettuja ikääntymismuutoksia tai aikaisempien ikäpolvien 

ikääntymistä. Tulevilla ikäihmissukupolvilla on erilaiset arjen vaatimukset ja eri-

laisia elämäntapavalintoja. Näiden muotoutumiseen vaikuttavat yksilölliset valin-

nat perhetaustan ja elämänhistorian sekä yhteiskunnallisten rakenteiden ja kulttuu-

risten normien säätelemissä olosuhteissa. Ihmisten elämänsä aikana tekemät rat-

kaisut, omat arvot, mieltymykset ja tottumukset korostuvat. (Saarenheimo, Pietilä, 

Maununaho, Tiihonen & Pohjolainen 2016, 45.) 

 

 

2.5 Vapaaehtoistyö Liperin kunnassa 

 

Liperin kunnan periaatteena on järjestää ikääntyneille kuntalaisille sellaista toi-

mintaa, mitä kolmannen sektorin järjestöt ja muut seurat tai seurakunnat eivät jär-

jestä. Ikääntyneiden vapaa-ajan toiminnan järjestäminen on Liperin kunnassa pää-

sääntöisesti vapaaehtoistyötä tekevien järjestöjen varassa. Kunnassa työskentelee 

erityisliikunnanohjaaja, jonka kohderyhmä on erityisesti ja suurimmaksi osaksi 

ikääntyneet kuntalaiset. Liperin terveyskeskuksen yhteydessä toimii ikääntyvien 

neuvontakeskus, jonka yhtenä tehtävänä on järjestää järjestöjen, seurakuntien ja 

vapaa-aikatoimen kanssa avointa toimintaa kaikille ikääntyville liperiläisille. 

Kunnan kulttuuritoimi ja vapaa-aikatoimi järjestävät yhdessä, esimerkiksi eloku-

via, luentoja ja kerran vuodessa pidettävän vanhusten viikon ohjelmaa. Kunnan 

järjestämät tapahtumat ovat pääosin ilmaisia, ja maksullisiin tapahtumiin ikäänty-

neiden mukana tulevat avustajat pääsevät ilmaiseksi. (Linkola 2016.)  

 

Liperin kunta yhdistyy 13 muun kunnan kanssa Siun sote -toimintaan vuoden 

2017 alussa. Tämän myötä 14 lähikunnan sosiaali-, terveys- sekä erikoissairaan-

hoitopalvelut yhtenäistetään. Valittu hallitus ja valtuusto käyttävät vuoden 2016 
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toiminnan tarkempaan suunnitteluun. (Siun sote 2016.) Kunnan ikäihmisten neu-

vosto toimii ikääntyneiden, vapaaehtoisjärjestöjen ja kunnan toimijoiden edusta-

jana ja tiedottajana. Neuvoston jäsenistö koostuu monen eri ikääntyneille suunna-

tun järjestön jäsenistä sekä kunnan edustajista. Neuvosto on saanut käyttöönsä joi-

takin kuolinpesävaroja ikäihmisten kulttuuritapahtumien järjestämiseksi. Varoista 

yli puolet on suunnattu palveluasumisen piirissä olevien ikääntyneiden kulttuu-

rielämysten järjestämiseksi lähipalveluina. Varoilla järjestetään lisäksi retkiä, ta-

pahtumia ja hankitaan taidetta. (Linkola 2016.)  

 

Liperin kunta tukee vapaaehtoistoimijoita ja -järjestöjä tarjoamalla kunnan omia 

tiloja heidän käyttöönsä ilmaiseksi. Tiloina toimivat muun muassa nuorisotalot 

sekä palvelukeskusten ja koulujen tilat. Kunnalta voi saada tarvittaessa myös jär-

jestelyapua toiminnan käynnistämiseksi. Liperin kunta jakaa vuosittain pientä 

määrärahaa liikunta - ja kulttuuriavustuksena eri järjestöille. (Linkola 2016.)  

 

 

3  Ikäihmiset 

 

 

 3.1  Ikäihmiset yhteiskunnassa 

  

 Vanhuspalvelulaissa ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuuseläkkeeseen oi-

keuttavassa iässä olevaa väestöä. Iäkkäällä henkilöllä tarkoitetaan taas henkilöä, 

jonka fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heiken-

tynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien 

tai vammojen vuoksi tai korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta. (Laki 

ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali - ja ter-

veyspalveluista 980/2012, 3.§.) Tässä työssä käytetään molemmista edellä maini-

tuista ryhmistä yhteisnimitystä ikääntyneet ja ikäihmiset. 

 

 Tilastokeskuksen väestöennusteiden mukaan vuonna 2030 Suomessa on 5,1 % 

enemmän ikäihmisiä kuin vuonna 2015, kun taas työikäisten määrä vähenee sa-

malla ajanjaksolla 4,1 % (Tilastokeskus 2016). Väestön ikääntyminen ei kosketa 

vain Suomea, vaan on maailmanlaajuinen muutossuunta. Tästä seuraa yhteiskun-
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nissa monia rakenteellisia ja kulttuurillisia muutoksia. Lisäksi se johtaa yhteis-

kunnalliseen keskusteluun sukupolvien roolijaosta, mitä nykyiset ikäpolvet jättä-

vät tuleville sukupolville perinnöksi ja toisaalta, mikä on vanhenevan väestön roo-

li tulevaisuuden yhteiskunnassa. (Saarenheimo ym. 2016, 133.) Ikääntyneet henki-

löt pitäisi nähdä hyödyllisinä yhteisön jäseninä. Heillä on paljon kokemusta, taito-

ja, kykyjä ja työkokemusta jaettavaksi nuoremmille ja myös muille iäkkäille. Ja-

kamalla tätä tietoutta voitaisiin välttyä monilta tarpeettomilta virheiltä. Ikäänty-

neilläkin on haasteita, ja terveenä ja aktiivisena ikääntyminen vaatii sopeutumista 

koko ajan uusiin muutoksiin, kokemuksiin ja haasteisiin. Uutta opettelemalla voi 

kuitenkin löytää ikääntymisen edut ja nauttia elämästä. (Kralj-Vasilj, Degmecic, 

Vcev & Miksic 2013, 24.) 

 

Eloisa ikä -ohjelman tuottaman Suomalainen Ikägallup -tutkimuksen tuloksena 

suomalaisten mielestä keskimäärin 72 - vuotias on vanha ihminen, joka haluaisi 

itseään kutsuttavan senioriksi tai ikäihmiseksi. Tutkimuksen mukaan ikää arvoste-

taan Suomessa. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että vanhat ihmiset ymmär-

tävät elämää paremmin kuin nuoret ja iäkkäitä ihmisiä pitäisi arvostaa nykyistä 

enemmän. (Rahkonen 2013.) Saarenheimo ym. (2016, 26) ovat Elämänkulku ja 

ikäpolvet -tutkimus - ja kehittämishankkeen tuloksissa todenneet vanhenemisen 

olevan jatkuvaa neuvottelua siitä, mitä voi ja jaksaa tehdä, miten suhtautua vai-

voihin, vastoinkäymisiin ja avun tarpeisiin. Ihmisille haasteeksi on osoittautunut, 

miten ikämuutokset saa sovitettua omaan elämäntyyliin ja omiin arvostuksiin. 

Tutkimuksen tuloksena Saarenheimo ym. (2016, 27, 33) toteavat, että kalenteri-

ikä on monessa suhteessa menettänyt voimaansa ihmisten luokittelussa. Kuitenkin 

ihmiset näyttävät edelleen pohtivan, mikä missäkin iässä on normaalia. Ikäänty-

minen voi olla pelottavaa, ollen samalla kuitenkin kiinnostava yksilöllinen, sosi-

aalinen ja kulttuurinen tapahtuma. 

 

 Tiedetään, että monet tyypillisesti ikääntyneiden sairauksina pidetyt sairaudet ei-

vät ilmene vasta ikääntyneellä iällä. Kaikki sairaudet eivät ole vain fysiologisia 

vanhenemisen muutoksista, vaan ne voivat alkaa jo varhaisemmalla iällä. Perus-

sairauksista huolimatta ihminen voi elää pitkään, kokien oman terveytensä hyväk-

si. Ihmiset, joilla on positiivinen asenne omaan terveyteensä, hyvät sosiaaliset 
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verkostot ja vakaa luonne, kokevat todennäköisemmin terveytensä hyvänä. (Kralj-

Vasilj ym. 2013, 22.) 

 

 

 3.2  Toimintakyky 

 

Toimintakyvyllä tarkoitetaan sitä, kuinka henkilö selviytyy jokapäiväisestä elä-

mästään. Toimintakykyä voidaan tarkastella joko toiminnanvajavuuksina tai jäl-

jellä olevana toimintakykynä. (Lyyra, Pikkarainen & Tiilikainen 2007, 21.) Toi-

mintakyvyn neljä osa-aluetta ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengelli-

nen. Toimintakyky kokonaisuutena heikkenee silloin, kun jonkin osa-alueen toi-

mintakyvyssä tapahtuu muutoksia. Kaikki osa-alueet muodostavat kokonaisuuden, 

jolloin yhden osa-alueen toimintakyvyn muutos vaikuttaa myös muihin alueisiin. 

(Lähdesmäki & Vornanen 2014, 19.) 

 

Toimintakyky määrittelee suurelta osin ikääntyneen elämänlaatua. Heikentyneen 

toimintakyvyn seurauksena henkilön on mietittävä käsityksensä elämänlaadusta 

uudelleen. Haasteellista toimintakyvyn arvioinnissa on tunnistaa iäkkään voima-

varat ja ongelmat, jotta toimintakykyä voidaan tukea kokonaisvaltaisesti ja tavoit-

teellisesti. (Lähdesmäki & Vornanen 2014, 33.) Iäkkään voimavarojen rajallisuus 

tai toimintatilanteen olosuhteet voivat olla rajoite toimintaan osallistumiselle. 

Henkilöiden on saatava osallistua omaan terveyteen liittyvään päätöksentekoon; 

jokainen huomioidaan yksilönä. Kaikkien toimintakyvyn osa-alueiden voimavaro-

ja tukemalla annetaan ikääntyville mahdollisuus pidempään elinikään, autonomian 

ja hyvän elämänlaadun jatkumiseen mahdollisimman pitkään. (Lyyra ym. 2007, 

23, 26.) 

 

 

 3.2.1  Fyysinen toimintakyky 

  

 Fyysinen toimintakyky on kykyä selviytyä päivittäisistä arjen tehtävistä. Se jae-

taan kolmeen osa-alueeseen: liikkeiden hallintakykyyn, lihaskuntoon ja yleiskes-

tävyyteen. (Lähdesmäki & Vornanen 2014, 33 - 34.) Fyysisellä toimintakyvyllä 

arvioidaan elimistön toiminnallista kykyä selviytyä ponnistelua vaativista tehtä-
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vistä. Sitä voidaan pitää yllä ja sen säilymistä tukea säännöllisellä liikunnalla, oi-

keanlaisilla apuvälineillä sekä huolehtimalla elinympäristön turvallisuudesta. (Ke-

lo, Launiemi, Takaluoma & Tiittanen 2015, 28.)  

 

Fyysisessä toimintakyvyssä tapahtuvat muutokset kuuluvat normaaliin ikääntymi-

seen. Taustalla voivat olla sairaudet, elimistön ikääntymismuutokset ja fyysisen 

aktiivisuuden muutokset. Iän mukana lihasvoima heikentyy, nivelten liikelaajuu-

det pienenevät, hengityslihakset heikkenevät, iho ohenee ja näkö - ja kuuloaisteis-

sa tapahtuu huonontumista. Ravitsemuksella, kehon rakenteella ja toiminnalla on 

merkitystä ikääntyneiden fyysiseen toimintakykyyn. (Lähdesmäki & Vornanen 

2014, 34 - 35.) Fyysinen toimintakyky toimii vammojen, sairaanhoidon ja kuollei-

suuden ennustajana. Lyhyttä fyysisen toimintakyvyn testistöä eli SPPB:tä ja puris-

tusvoiman arviointia voidaan käyttää fyysisen toimintakyvyn mittauksen apuväli-

neenä. Testitulokset ovat riippumattomia tulehduksista, lihasmassasta ja komorbi-

diteetistä. (Legrand, Vaes, Matheï, Adriaensen, Van Pottelbergh & Degryse 2014, 

1030 - 1031, 1037.) 

 

 

3.2.2 Psyykkinen toimintakyky 

 

 Psyykkinen toimintakyky jaetaan neljään eri osa-alueeseen: mieliala, psyykkiset 

voimavarat, persoonallisuus ja kognitiiviset toiminnot. Näitä osa-alueita voidaan 

tarkastella minäkäsityksen, itsearvostuksen sekä päätöksenteon ja ongelmienrat-

kaisuvalmiuksien kautta.  (Lähdesmäki & Vornanen 2014, 36.) Psyykkinen toi-

mintakyky on vahvasti yhteydessä muihin toimintakyvyn osa-alueisiin. Psyykkistä 

toimintakykyä voidaan arvioida kunnolla, kun tunnetaan ihmisen asuin - ja 

elinympäristö sekä sosiaaliset verkostot.  (Kelo ym. 2015, 29.) 

 

 Ikääntyneillä psyykkisen toimintakyvyn muutokset ovat hyvin yksilöllisiä. Sen 

muutoksiin voivat vaikuttaa erilaiset keskushermoston toimintaa tai verenkiertoa 

vaikeuttavat sairaudet, kuten diabetes ja mielialasairaudet. (Lähdesmäki & Vorna-

nen 2014, 37.) Keskeinen keino psyykkisen toimintakyvyn ylläpitämisessä ja tu-

kemisessa on mielialan ja kognitiivisten toimintojen tukeminen. Ikääntynyttä pi-

täisi kannustaa seuraamaan maailman tapahtumia, lukemaan, tekemään ristisa-
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natehtäviä ja tekemään itsenäisiä päätöksiä pienissäkin asioissa. Mielialan tuke-

miseksi tarvitaan onnistumisen kokemuksia, arvostavaa kuuntelua sekä liikuntaa. 

(Kelo ym. 2015, 29.) 

 

 

 3.2.3  Sosiaalinen toimintakyky 

 

 Sosiaalisella toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen kykyä tulla toimeen yhteiskun-

nassa ja ylläpitää ihmis - ja vuorovaikutussuhteita (Kelo ym. 2015, 30). Hyvä ja 

toimiva sosiaalinen verkosto edistää sekä tukee ikääntyneen fyysistä ja psyykkistä 

terveyttä ja alentaa kuolemanriskiä. Ikääntyvää hyvät sosiaaliset suhteet auttavat 

selviytymään erilaisista ikääntymiseen liittyvistä menetyksistä, sopeutumaan sai-

rauksiin sekä toimintakyvyn heikkenemiseen. Huonot verkostot ja sosiaalisten 

suhteiden puute voivat johtaa masennukseen, lisääntyneisiin sairauden oireiden 

tuntemuksiin, sairaalahoitoon ja toimintakyvyn yleiseen laskuun. (Lyyra ym. 

2007, 70 - 73.) Heikot sosiaaliset taidot voivat johtaa sosiaaliseen eristämiseen, 

jolloin ihmiselle voi tulla tarve hallita toisia ihmisiä tai saada heiltä huomiota. 

Huomiota haetaan yleensä keksimällä erilaisia fyysisiä vaivoja ja oireita, joiden 

avulla voidaan pyytää apua ja päästä kontaktiin muiden ihmisten kanssa. (Kralj-

Vasilj ym. 2013, 23.) 

 

 Sosiaalinen tuki antaa ikääntyneelle erilaisia voimavaroja ja tunteen siitä, että hän 

voi hallita ympäristöään. Kannustaminen verkostoitumaan ja sen mahdollistami-

nen ovat paras keino estää ikääntyvää kokemaan itseään tarpeettomaksi, mikä vai-

kuttaa kielteisesti identiteettiin ja itsetuntoon. (Kelo ym. 2015, 30 - 31.)  

 

 

3.2.4  Hengellinen toimintakyky 

 

 Hengellisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen uskoa ja luottamusta toisiin 

ihmisiin, Jumalaan, omiin elämänarvoihin ja elämänkatsomukseen. Hengelliseen 

toimintakykyyn kuuluvat moraaliset ja uskonnolliset periaatteet. Joillekin ihmisil-

le se tarkoittaa uskonnollisuutta, vakaumusta ja maailmankuvan muodostumista, 

toisille mielenrauhaa ja itsensä hyväksymisen saavuttamista. Tasapainoinen elämä 
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edellyttää hengellisten tarpeiden huomioimista, koska niistä ikääntynyt saa sisäis-

tä voimaa. Tämän kautta ihminen saa elämälleen sisällön, tarkoituksen, elämän-

tahdon ja toivon. (Lähdesmäki & Vornanen 2014, 38.) 

 

 Hengellisen toimintakyvyn tukemisen perustana on, että hoitaja arvostaa ikäänty-

nyttä ihmisenä. Arvostamiseen liittyy hoitajan ymmärrys siitä, että jokaisella ih-

misellä on ainutlaatuinen elämä riippumatta hänen elämänkatsomuksestaan, luon-

teestaan ja ymmärryksestään. Hengellisen toimintakyvyn tukemisessa on tärkeää 

huomioida ihminen yksilönä, huomioida jokainen oman kulttuurin mukaisesti, oi-

keudenmukaisesti ja tasavertaisena ihmisenä. (Lähdesmäki & Vornanen 2014, 291 

- 292.) Ikääntyneille ihmisille uskonto on hyvin tärkeä asia elämässä. Uskonnosta 

saadaan voimaa arkeen ja apua elämän vaikeista tilanteista selviämiseen. (Kralj-

Vasilj ym. 2013, 19.) 

 

 

4  Yksinäisyys 

 

 

 4.1  Yksinäisyyden kokemukset  

 

 Mielialahäiriöistä masennus on yleisin iäkkäillä ilmenevä psyykkinen häiriö, ja 

toinen toimintakykyä ja elämänlaatua heikentävä tekijä on yksinäisyys (Noppari, 

Kiiltomäki & Pesonen 2007, 249). Yksin oleminen tai eläminen ei välttämättä tar-

koita yksinäisyyttä. Monet viihtyvät iän karttuessa itsensä kanssa, ja yksin olemi-

nen on itse valittua. Onkin tärkeä erottaa vapaaehtoinen yksin oleminen ja yksi-

näisyyden kokemus toisistaan. (Haarni 2014, 28.) Kaikki ikääntyneet eivät halua 

osallistua ryhmiin; jotkut nauttivat yksin tekemisestä tai kokevat sosiaaliset tai-

tonsa heikoiksi. Vastavuoroisuuden, hyödyllisyyden ja arvostetuksi tulemisen tun-

teen voi saada myös toisten auttamisen ja vapaaehtoistyön kautta. (Lyyra ym. 

2007, 164.) 

 

 Yksinäisyyden kokemus tunteena rasittaa mielenterveyttä. Pidempiaikaisena ko-

kemuksena yksinäisyyden tunne voi aiheuttaa ahdistusta, turvattomuutta, masen-

nusta ja elämän merkityksettömyyden kokemuksia (Haarni 2014, 28 - 29.). Yksi-
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näisyyden tunteen kokeminen voi lisäksi johtaa toimintakyvyn heikkenemiseen, 

sairasteluun, sosiaaliseen eristäytymiseen ja lisätä muistisairauden ja itsemurha-

riskin olemassaoloa. Yksinäiseksi itsensä kokevat käyttävät alkoholia ja lääkkeitä 

muita enemmän, ja lisäksi heillä on kohonnut riski kärsiä uniongelmista ja heiken-

tyneestä ravitsemustilasta. (Routasalo 2010, 413 - 414.)  

 

 Yksinäisyyden kokemukseen altistavat yksin eläminen ja konkreettinen seuran 

puute. Yleensä yksinäisyyden kokemus liittyy sosiaalisten suhteiden puuttumi-

seen. Taustalla voi olla kyvyttömyys solmia tai ylläpitää läheisiä ihmissuhteita. 

(Saarenheimo 2003, 104 - 105.) Liikuntarajoitteisuus, pitkät välimatkat, heikko 

toimeentulo, fyysinen este, kuten huono kuulo tai näkö, ja riidat sekä välirikot lä-

heisten kanssa voivat johtaa eristäytymiseen. Erilaiset menettämiseen ja luopumi-

seen liittyvät surun tuntemukset laskevat mielialaa. Siksi on tärkeää tarjota mah-

dollisuus tunnetaakkojen ja surun kokemusten purkamiseen. (Haarni 2014, 28 - 

29.) Ikääntyminen tuo mukanaan uusia stressaavia elämäntilanteita. On tärkeää 

kannustaa ihmisiä ottamaan vastaan apua ja käsittelemään ikääntymisen tuomia 

muutoksia etukäteen. (Kralj-Vasilj ym. 2013, 19.) 

 

Yksinäisyyden tunteella voi olla myös positiivisia vaikutuksia. Yksinäisyyden 

tunteiden työstäminen ja niiden hyväksyminen voi vapauttaa voimavaroja muuhun 

toimintaan. Omien voimavarojen kehittäminen ja sosiaalisten suhteiden luominen 

luovat positiivisia voimavaroja ihmisen elämään. (Lyyra ym. 2007, 162.) Kristilli-

sen näkemyksen mukaan yksinäisyys koetaan enemmänkin positiiviseksi kuin ne-

gatiiviseksi. Omiin oloihin ja yksinäisyyteen vetäytyminen voivat auttaa tasapai-

non ja sisäisen rauhan löytämistä. Taiteen kokeminen ja luominen sekä luonnon 

lähelle tuleminen voivat vaatia joskus yksinoloa. Toisaalta taide voi olla ihmisen 

voimavara, ja se voi toimia yksinäisyyden ilmaisutapana. Kun ihminen hyväksyy 

ja käsittelee yksinäisyyttään, se voi ohjata hänet iloitsemaan omasta seurastaan. 

Tämä voi johtaa kohti henkistä kasvua. Syntymässä ja kuolemassa, noissa elämän 

merkittävimmissä hetkissä, ihminen on väistämättä yksin. (Tiikkainen 2011, 62 - 

65.) Mielenterveysseuran (2007) toteuttaman yksinäisyyskartoituksen mukaan 

eräs vastaaja toteaa: ”Yksinäisyys on tunne, jota pitää osata kuunnella.” (ei tunnis-

tetietoja) (Heiskanen 2011, 92). 
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 4.2  Yksinäisyyden vaikutukset 

  

 Yksinäisyydestä kärsivien auttamisessa on osattava erottaa emotionaalinen ja so-

siaalinen yksinäisyys. Emotionaalinen yksinäisyys johtuu menetyksen kokemuk-

sesta. Kokemus voi liittyä itseen tai läheisiin, menetys voi liittyä terveyteen tai 

kuoleman läheisyyteen. Emotionaalisen yksinäisyyteen löytyy apu yleensä ihmi-

sen omien selviytymiskeinojen ja voimavarojen kautta, esimerkiksi harrastuksista, 

vertaistuesta, uskonnosta tai läheisistä. Tärkeä selviytymiskeino on, että ihmisellä 

on joku, jonka puoleen kääntyä ja jolta voi saada apua. Sosiaalisesta yksinäisyy-

destä kärsivä on joko täysin yksin tai hänellä on kontakteja ihmisiin, joiden kanssa 

ei kuitenkaan koe yhteisöllisyyttä. Sosiaalisesta yksinäisyydestä kärsivälle apua 

voivat tuoda erilaiset ryhmätoiminnat, jotka lievittävät yksinäisyyttä ja edistävät 

ystävystymistä. (Lyyra ym. 2007, 162 - 164.) Ystäväpiiri - yhdessä elämyksiä ar-

keen -hankkeessa ryhmiin osallistuneista 80 % koki ryhmässä yksinäisyyden ko-

kemuksesta puhumisen keskeisenä yksinäisyyttä lievittävänä tekijänä. Keskuste-

leminen on tärkeä väline yksinäisyyden tunteen käsittelemiselle ja purkamiselle. 

(Jansson 2012, 108.) 

 

 Maaseudulla ikääntyneiden yksinäisyys on yleisempää kuin taajamissa, koska 

nykyisin maaseudulla asutusta on harvakseltaan ja sosiaalisten suhteiden ylläpito 

ei ole helppoa. Yleisesti nykyinen elämäntapa heikentää perhesiteitä sekä suhteita 

naapureihin ja sukulaisiin. Tämä johtaa helposti vieraantumiseen muista ihmisistä 

ja lisää riskiä yksinäisyyden kokemiseen ja taipumusta masennukseen. (Kralj-

Vasilj ym. 2013, 22.) Yhteiskunnan tasolla tehtävillä päätöksillä on suuri merkitys 

ikääntyneiden arvostuksen ja oikeuksien lisäämiseen. On tärkeää, että ikääntyneet 

pääsevät osallisiksi itseään koskevaan päätöksentekoon ja asianmukaisella vies-

tinnällä vähennetään yksinäisyyteen liittyvää pelkoa ja leimautumista. Erilaiset 

ryhmät ja yhteisöt voivat tukea yhteisöllisyyttä, kiinnittymistä yhteiskuntaa, ja 

niillä on todettu olevan sekä yksinäisyyttä että masentuneisuutta lievittävä vaiku-

tus. Koko yhteiskunnan osallistavalla yhteistyöllä voidaan kehittää palveluja ja 

työmuotoja, joilla tuetaan tehokkaasti ihmisten omia voimavaroja, muun muassa 

sosiaalisia suhteita ja yhteisöllisyyttä. (Lyyra ym. 2007, 157, 161.) 
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5  Toteutuksen tukena olevat tutkimukset 

 

 

 Valitsimme Penttilän opinnäytetyön Hyvinvointia vapaaehtoistyöllä (2014) ja 

Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri - yhdessä elämyksiä arkeen -tutkimuksen 

(2012) opinnäytetyömme tueksi, koska niissä on opinnäytetyömme aiheeseen liit-

tyviä tutkimuksia. Tutkimukset tukevat käsitystämme siitä, kuinka yleistä ikäih-

misten yksinäisyys on ja kuinka nopeasti yksinäisyyden kokemus laskee ihmisen 

kokonaisvaltaista toimintakykyä vaikuttaen näin ihmisen elämänlaatuun laskevas-

ti. Tutkimuksissa tulee ilmi vapaaehtoisjärjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden mer-

kitys ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemisessa. Lisäksi Penttilän (2014 11, 31) 

opinnäytetyössä käsitellään vapaaehtoistyön käyttöastetta sekä suunnitellaan tule-

vaisuuden yhteistyömallia toiminnan sujuvoittamiseksi vapaaehtoisjärjestöjen ja 

avuntarvitsijoiden välillä Kouvolan kaupungissa. 

 

Tutkimuksista saamiemme tietojen rinnalle, olemme molemmat huomanneet 

omien kokemuksiemme kautta, että vapaaehtoisjärjestöt ja vapaaehtoistyöntekijät 

ovat monen ihmisen ainoa mahdollisuus sosiaalisiin tilanteisiin ja -suhteisiin sil-

loin, kun omat voimavarat eivät enää riitä sosiaalisten suhteiden ylläpitoon tai 

luomiseen. Ryhmätoiminta on yleistä, mutta vapaaehtoistoiminnan voi tuoda 

myös kotiin.  

 

Ystäväpiiri - yhdessä elämyksiä arkeen oli Vanhustyön keskusliiton hanke, joka 

toteutettiin vuosina 2009 - 2011 geriatrisen kuntoutuksen kehittämis - ja tutki-

mushankkeessa toteutetun kyselyn tuloksista. Hankkeen suunnittelun ja ideoinnin 

taustalla oli kysely, jossa ilmenivät selkeästi ikäihmisten yksinäisyyden kokemuk-

set ja yksinäisyyden yhteys fyysiseen ja psyykkiseen terveydentilaan. Hankkeen 

tarkoituksena oli suunnitella uudentyyppistä kuntoutusta ikäihmisten omien voi-

mavarojen vahvistamiseksi. Ystäväpiiritoiminnassa käytettiin kolmea teemaa 

osallistujien mielenkiinnon mukaan: taide- ja viriketoiminnot, terapeuttinen kir-

joittaminen sekä ryhmäliikunta ja keskustelut. Ryhmätapaamisia oli kolmen kuu-

kauden ajan 12 kertaa, ja tapaaminen kesti 5 - 6 tuntia kerrallaan. Hankkeen kautta 

koulutetut vapaaehtoiset toimivat ryhmien vetäjinä. (Jansson 2012, 7.)  

 



20 

Ystäväpiiri - yhdessä elämyksiä arkeen -hankkeen ”Psykososiaalinen ryhmätoi-

minta ikäihmisten yksinäisyyden lievittäjänä” loppuraportissa tuodaan esille tu-

loksia hankkeessa järjestettyjen ystäväpiirien toiminnasta. Ryhmiin osallistui yli 

5000 ryhmäläistä, joiden keski-ikä oli 79,5 vuotta. Joka toinen ryhmäläinen koki 

yksinäisyyttä, ja lähes yhtä suuri osa koki seuran ja ystävien puutetta. Lähes 90 % 

ryhmäläisistä oli kokenut yksinäisyyden tunteen lievittyneen ryhmän aikana ja yli 

70 % vielä ryhmän jälkeenkin. Ryhmäläisistä 70 % koki ystävystyneensä ryhmän 

aikana, ja puolet ryhmistä oli jatkanut kokoontumisia hankkeen loputtua. Tutki-

mus herättääkin kysymyksen, kenelle ryhmätoimintaa pitäisi kohdentaa. Jos ihmi-

sen toimintakyky ei ole mittareilla mitattuna alentunut, mutta hän on selkeästi yk-

sinäinen, olisiko ohjattu ryhmätoiminta silloin kuntoutusta vai ennaltaehkäisevää 

toimintaa toimintakykyisille ja terveille ikäihmisille. (Jansson 2012, 108 - 109, 

123.) 

 

Penttilän (2014, 1 - 2) tutkimuksessa selvitettiin kouvolalaisten kotihoidon asiak-

kaiden toiveita vapaaehtoistyöstä sekä pyrittiin luomaan uusi toimintamalli Kou-

volan kaupungin ja kaupungissa toimivien vapaaehtoistyöntekijöiden toiminnan 

uudistamiseksi. Penttilä (2014, 35 - 36) on tehnyt yhteistyötä sosionomiopiskeli-

jan kanssa, joka on toteuttanut haastattelun Kouvolan vapaaehtoistoiminnan kar-

toittamisesta oman opinnäyteyönsä osana. Kysely sisälsi kysymyksiä muun muas-

sa vapaaehtoistoiminnan sisällöstä ja määrästä ja siitä, kenelle se on pääasiallisesti 

suunnattu. Tutkimuskysymyksiä oli myös vapaaehtoistoiminnan organisoimisesta, 

avun tarpeesta ja tulevaisuuden toiminta - ajatuksista. Vastauksia tullaan mahdol-

lisesti käyttämään myöhempää vapaaehtoistoiminnan suunnittelua varten, mutta 

Penttilän opinnäytetyössä ne eivät nousseet esille. Edellä mainittua vapaaehtois-

työn kartoitus - kyselyopinnäytetyötä ei ollut saatavilla ulkopuolisille. 

 

Kysely lähetettiin 35:lle yli 65 - vuotiaalle kotipalvelun asiakkaalle, jotka tarvitsi-

vat saattajan liikkuakseen ulkona ja jotka ovat säännöllisiä kotihoidon asiakkaita. 

Vastauksia palautui 18, joista 15 oli naisilta ja kolme miehiltä. Vastaajien ikäja-

kauma oli 76 - 85 vuotta, ja suurin osa heistä asui yksin kerrostalossa. Neljä 18 

vastaajasta kertoi hyödyntävänsä vapaaehtoistyöntekijän tarjoamaa toimintaa esi-

merkiksi kaupassa tai lääkärissä asioinnissa, apuna ulkoilussa tai vain seuranpito-

kaverina. Kyselyssä ilmeni, että edellä mainitut vapaaehtoistoiminnan palvelu-
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muodot ovat toivotuimpia sekä maaseudulla että kaupungissa asujien keskuudes-

sa. Vastaajista vain yksi asui maaseudulla, joten tulosten olisi voitu olettaa olevan 

erilaiset, mikäli kyselyyn osallistujia olisi ollut enemmän maaseudulta. (Penttilä 

2014, 28 - 29, 31 - 33.) 

 

Penttilä (2014, 41 - 42) toteaa, että Kouvolan kaupungilla on virkoja henkilöille, 

joka toimivat vapaaehtoistyöntekijöiden ja avun tarvitsijoiden yhdyshenkilöinä. 

Samat henkilöt voivat olla yhteydessä myös vapaaehtoisia järjestäviin tahoihin. 

Tämä mahdollistaa sen, että iäkäs itse, hänen omaisensa tai kotihoidon työntekijät 

voivat ottaa yhteyttä yhdyshenkilöihin, mikäli vapaaehtoistyöntekijän toiminnalle 

on ilmennyt tarve. Penttilä (2014, 45) kirjoittaa haastattelutuloksissaan seuraavaa:  

 

  -- selkeä, organisoitu, toiminta, missä on selkeät toiminta-

  tavat sekä määritellyt yhteyshenkilöt helpottaisi toimintaa ja 

  sen kehittämistä sekä vapaaehtoiset kohtaisivat paremmin 

  avuntarvitsijat (Suomen Punainen Risti 2014). 

 

Vapaaehtoisten toimijoiden työpanosta kotona asuville tulisi lisätä, sillä se ehkäi-

see sairauksia sekä vaikuttaa heidän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiinsa, mikä taas 

edesauttaa toimintakyvyn säilymistä ja kotona pidempään asumista. Aiemmin 

mainittu yhteistyömalli tukee kotona asuvien hyvinvointia ja sosiaalista tukea. 

Vapaaehtoistoiminnan myötä kotihoidon asiakkaat saavat kokea osallisuutta ja 

toimijuutta. (Penttilä 2014, 48.) 

 

 

6  Opinnäytetyön tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

 

 Opinnäytetyömme tarkoituksena on tutkia, millaiset mahdollisuudet vapaaehtois-

järjestöillä ja niissä toimivilla vapaaehtoisilla on tuottaa ja järjestää Liperin kun-

nassa asuville ikääntyville asukkaille yksinäisyyttä ehkäisevää ja toimintakykyä 

ylläpitävää toimintaa sekä palveluita.  

 

 Opinnäytetyön tutkimuskysymykset olivat: 
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1. Millaiset toimintaedellytykset järjestöillä on tällä hetkellä? 

2. Millaisia uhkakuvia järjestöillä on nyt ja tulevaisuudessa järjestäessään toi-

mintaa?  

3. Millaiset tulevaisuuden näkymät toiminnan jatkumisella on?  

4. Millaisia yhteistyöideoita järjestöillä on?    

 

 

7  Tutkimusmenetelmä 

 

 

7.1  Kvalitatiivinen tutkimus 

  

 Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimusmenetelmän tehtävänä on kuvata todellista 

elämää mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoi-

tuksena on löytää ja paljastaa tosiasioita. Luonteeltaan kokonaisvaltainen tiedon-

hankinta suosii luonnollisissa, aidoissa ympäristöissä tehtyä aineiston hankintaa. 

Aineiston hankintatapoina suositaan keinoja, joissa tutkittavien ääni ja näkökul-

mat pääsevät esille, ja tiedonkeräämisen välineenä suositaan ihmistä. Laadullises-

sa tutkimuksessa tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja aineiston tulkinta tehdään 

sen mukaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157, 160.) 

 

 Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena ei ole pyrkiä tilastollisiin yleistyksiin. Tut-

kimuksen tavoitteena on kuvata ilmiötä tai tapahtumaa, sekä ymmärtää tiettyä 

toimintaa tai antaa tulkinta jollekin ilmiölle. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85.) Kvali-

tatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on paljastaa yllättäviä tekijöitä aineiston mo-

nitahoisella ja yksityiskohtaisella tarkastelulla. Laadullisesta tutkimusaineistosta 

ei voida tehdä yleistäviä päätelmiä, vaan tutkimuksen ajatuksena on, että yksittäi-

sessä toistuu yleinen. Yksittäisen tapauksen tarkka tutkiminen paljastaa ilmiön 

merkityksen ja sen, mikä toistuu ilmiötä tarkasteltaessa ylemmällä tasolla. Laadul-

linen tutkimus toteutetaan joustavasti, jolloin suunnitelmia voidaan muuttaa olo-

suhteiden mukaisesti. Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoite on tutkimuskohteen 

ymmärtäminen. Tutkija aloittaa usein tutkimuksen tekemisen perehtymällä ensin 

toimintaympäristöön. (Hirsjärvi ym. 2007, 160, 177, 176.) 
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 Valitsimme laadullisen tutkimusmenetelmän, koska menetelmänä se sopii parhai-

ten opinnäytetyöhömme. Laadullinen tutkimusote mahdollisti meille syvällisem-

män tavan aineiston hankkimiseen. Tällöin mahdollistui tutkittavien kokemuksien 

ja mielipiteiden esille pääsy ainutlaatuisina kokemuksina. Halusimme saada opin-

näytetyössämme tietoa vapaaehtoistoimijoilta heidän näkemyksistään ja koke-

muksistaan vapaaehtoistoiminnan nykytilanteesta, tulevaisuudesta ja kehittämis-

tarpeista. Laadullinen tutkimus mahdollisti haastateltaville aktiivisen osallistumi-

sen, ja he pystyivät tuomaan esille omat näkökulmansa. Mielestämme laadullisen 

tutkimuksen kautta haastateltavien oma ääni pääsi hyvin esille ja pääsimme lähel-

le tutkittavien omaa kokemusmaailmaa. Saimme heiltä tarkkaa tietoa ja kokemuk-

sia vapaaehtoistoiminnan nykytilanteesta, tulevaisuuden näkymistä ja kehittämis-

ideoista. 

 

 Kvalitatiivisen tutkimuksen kaksi keskeisintä aineistonkeruumenetelmää ovat 

havainnointi ja haastattelu. Havainnointi sopii aineiston keräämiseen silloin, kun 

tutkimusaiheesta tiedetään vähän tai ei juuri lainkaan. Tutkimukselliset haastatte-

lut jaetaan kolmeen tyyppiin: lomakehaastattelu, teemahaastattelu tai avoin haas-

tattelu. (Kankkunen & Vehviläinen - Julkunen 2013, 123 - 124.) 

 

Haastattelu- tai kyselytutkimuksen tutkijan tehtävänä on välittää tietoa haastatel-

tavien ajatuksista ja toiminnasta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 72). Haastattelun avul-

la saadaan selville mitä ihmiset tuntevat, uskovat ja ajattelevat. Haastatelluilta 

saadaan tieto, kuinka he ovat havainneet ympärillä olevat tapahtumat. Tutkijan on 

itse pohdittava, mikä menettely takaa omaan tutkimukseen parhaimman tuloksen. 

Tutkimusaihe ja se, keitä haastateltavat ovat, vaikuttavat ja määrittelevät sen, on-

ko haastattelu yksilö-, pari- vai ryhmähaastattelu. (Hirsjärvi ym. 2007, 205, 207.) 

Haastattelun tarkoituksena on kerätä mahdollisimman paljon tietoa tutkimusai-

heesta. Etuna haastattelussa on joustavuus. Haastattelijalla on mahdollisuus oi-

kaista väärinkäsityksiä, selventää asioita, toistaa kysymys ja keskustella haastatel-

tavan kanssa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) 

 

 Teemahaastattelu on avoimen- ja lomakehaastattelun välimuoto. Siinä haastatte-

lun aihepiirit ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka järjestys ja muoto puuttuvat. 

(Hirsjärvi ym. 2007, 203.) Teemahaastatteluissa korostuvat ihmisten omat tulkin-
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nat ja asioille antamat merkitykset. Teemahaastattelut ovat paljon käytetty tiedon-

keruumenetelmä hoitotieteissä. Haastatteluilla saadaan yleensä parempi vastaus-

prosentti kuin kyselytutkimuksessa ja aineiston keruu on myös mahdollista sellai-

silta henkilöiltä, jotka eivät kykene vastaamaan kyselytutkimukseen. (Kankkunen 

& Vehviläinen - Julkunen 2013, 125 - 126.) 

 

 Suunnittelimme toteuttavamme teemahaastattelut ryhmähaastatteluina. Ryhmä-

haastattelujen etuna on tiedon saaminen usealta henkilöltä samaan aikaan, ja ryh-

män sisäisen vuorovaikutuksen ansiosta osallistujat voivat muistaa joitakin asioita 

toisten kertomana. Ryhmähaastattelujen eduksi voidaan lisäksi lukea haastattelu-

kertojen vähyys yksilöhaastatteluihin verrattuna. (Kankkunen & Vehviläinen - 

Julkunen 2013, 123 - 124.) 

 

Havainnointi jaetaan neljään aineistonkeruumenetelmään: piilohavainnointiin, ha-

vainnointiin ilman osallistumista sekä osallistuvaan ja osallistavaan havainnoin-

tiin. Piilohavainnointi on harvoin käytetty menetelmä, jossa osallistujat joutuvat 

tutkittavaksi tietämättään ja lupautumattomina. Tähän liittyy suuria eettisiä on-

gelmia. Osallistuvassa ja osallistavassa havainnoinnissa tiedonkeruumenetelmänä 

ovat tutkijan ja tutkittavien sosiaaliset vuorovaikutustilanteet. Tutkija toimii aktii-

visesti tutkimukseen osallistuvien kanssa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 82.) 

 

 Koimme teemahaastattelut parhaaksi tiedonkeruumenetelmäksi opinnäytetyö-

hömme, koska tarkkojen yksittäisten kysymysten tekeminen olisi ollut vaikeaa ja 

halusimme vapaaehtoisten vastaavan omin sanoin kysymyksiimme. Teemahaas-

tattelut olivat onnistuneita, haastattelutilanne voitiin luoda haastateltavien nä-

köiseksi ja heillä oli mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä tai tarkennuksia vas-

tauksiensa tueksi. Haastatteluiden aikana pystyimme myös havainnoimaan haasta-

teltavien ilmeitä, eleitä ja kontakteja toisiin samassa tilassa oleviin henkilöihin. 

Kaikki haastattelut eivät toteutuneet ryhmämuotoisina, vaan osa toteutui yksilö- 

tai parihaastatteluina. Pystyimme kuitenkin saamaan kaikissa haastatteluissa mo-

nipuolisen kuvan järjestön toiminnasta ja erilaisia näkökulmia toiminnan järjestä-

misestä. Ryhmä- ja parihaastattelutilanteissa mahdollistui vuorovaikutuksellinen 

keskustelu ryhmän ja haastattelijoiden kesken. Haastattelun runkona toimivat 

opinnäytetyömme tutkimuskysymykset. 
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 7.2  Haastattelu  

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimukseen osallistuvat henkilöt valitaan niin, 

että he edustavat tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman hyvin ja monipuolisesti. 

Tutkimuksen määrittelyssä korostuvat kokemusten, tulkintojen, käsitysten ja mo-

tivaatioiden tutkiminen sekä ihmisten näkemysten kuvaus. (Kankkunen & Vehvi-

läinen - Julkunen 2013, 65 - 66.) Haastateltavien valinta on harkittua ja tarkoituk-

seen sopivaa. Tutkimusraportissa on kerrottava haastateltavien valintakriteereistä 

ja kuinka valinta on harkittu. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 86.) Järjestöjen edustajien 

ja vapaaehtoisten haastatteluiden kautta uskomme saavamme ajankohtaisinta tie-

toa vapaaehtoistoimijoista ja palveluiden tämänhetkisestä tilanteesta. Vapaaeh-

toistoimijat itse ovat asiantuntijoita vastaamaan tähän kysymykseen. Heillä on 

tarvitsemamme kokemus ja tieto, joiden avulla meillä on mahdollisuus arvioida 

myös tulevaisuuden vapaaehtoistoiminnan näkymiä.  

 

 Tapasimme toimeksiantajan maaliskuussa 2016, jolloin teimme opinnäytetyömme 

toimeksiantosopimuksen (liite 1). Ensimmäisessä tapaamisessa saimme listan 

maakunnallisista sekä paikallisista järjestöistä, joiden kanssa Liperin kunta on yh-

teistyössä järjestäessään ikäihmisille suunnattua toimintaa. Mukana oli myös lis-

taus järjestöistä, joiden kanssa yhteistyötä ei ole vielä ollut, mutta siihen olisi 

mahdollisuus. Järjestöjen suuresta määrästä johtuen jouduimme miettimään, mil-

laisilla kriteereillä tulisimme valitsemaan järjestöt, joille lähetämme haastattelu-

pyynnöt. Opinnäytetyömme koski Liperin kuntaa, joten päätimme, että järjestön 

on oltava liperiläinen ja näin myös toimijat ovat suurimmaksi osaksi Liperin kun-

nan asukkaita. Toiseksi kriteeriksi päätimme, että järjestöjen toiminta on ”ruohon-

juuritasolla” eli ikäihmisten toiminnan järjestämistä ja heidän henkilökohtaista 

kohtaamistaan. Näin saamme vastauksia juuri meidän opinnäytetyömme näkö-

kulmaan, ikäihmisten yksinäisyyden ehkäisy ja toimintakyvyn tukeminen sekä 

tärkeimpiin tutkimuskysymyksiimme. Linkolan (2016) ja Kuikan (2016) haastat-

teluiden perusteella saimme tietoa, mitkä järjestöt vastaisivat parhaiten asetta-

miimme kriteereihin. Käytimme hyväksi myös omia työkokemuksiamme vanhus-

työstä, jonka mukana olemme saaneet tietoa järjestöjen toiminnasta sekä kunnan 

tiedotuskanavista löytyvää ilmoittelua tapahtumista ja toiminnasta. Näillä tiedoilla 

pystyimme rajaamaan vain ne järjestöt, jotka toimivat ikäihmisten parissa heidän 
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eri elämänvaiheissaan ja joilta saisimme vastauksia opinnäytetyömme tutkimus-

kysymyksiin.  

 

 Tutkittavan aineiston määrää rajaa ajankäytön mahdollisuus. Tutkijan on määritel-

tävä aineiston koko sellaiseksi, ettei tiedonkeruuseen kulu liikaa aikaa eikä se tule 

kalliiksi. Aineiston kokoa voidaan määritellä myös sisällöllisten seikkojen perus-

teella. (Hirsjärvi ym. 2007, 174.) Valitsimme tutkittavaksi kohteeksi 12 paikallista 

järjestöä, joille lähetimme haastattelupyynnön. Järjestöjen määrä ja laatu valikoi-

tuivat sen mukaan, että saisimme mahdollisimman monipuolista näkökulmaa vas-

taamaan opinnäytetyömme aiheeseen ja tutkimuskysymyksiin. Lisäksi huomi-

oimme sen, että haastattelut ja opinnäytetyö pystytään toteuttamaan suunnitellussa 

aikataulussa, kun haastateltavien järjestöjen määrä on riittävä, mutta ei liian suuri. 

Järjestöjä valikoitaessa otimme huomioon myös mahdollisen vastaamatta jättämi-

sen. Lähetimme haastattelupyynnön riittävän monelle järjestölle, jättäen riittävän 

ison varan sille, että muutama järjestö saattaisi jättää vastaamatta kyselyymme. 

  

 Toimeksiantajan taholta ei tullut erityistoiveita liittyen tutkimukseen tai haastatte-

lulomakkeen sisältöön. Suunnittelimme haastattelussa esitettävät kysymykset itse, 

niin että niiden sisällöt vastaisivat opinnäytetyömme tutkimuskysymyksiin. Ky-

symykset muotoilimme niin että, ne ovat selkeitä, helposti ymmärrettäviä ja anta-

vat vastaajille mahdollisuuden vapaamuotoiseen vastaukseen. Kysymysten luku-

määräksi valikoitu neljä, koska koimme saavamme näillä kysymyksillä tarvitse-

mamme vastaukset. 

 

 Saatekirje on tutkimuksen julkisivu, ja vastaaja saa siitä tutkimuksen perustiedot. 

Hyvin laadittu saatekirje herättää vastaajan kiinnostuksen aiheeseen ja vaikuttaa 

vastausten luotettavuuteen. (Vehkalahti 2008, 47 - 48.) Emme laatineet tutkimus-

kysymyksistä erillistä kyselylomaketta haastateltaville jaettavaksi, vaan toteutim-

me haastattelupyynnön sähköpostiviestillä. Laadimme viestin, johon liitimme tut-

kimuskysymyksemme, ja kerroimme lisäksi työmme taustaa ja tarkoitusta. Saate-

kirje on liitteenä 2 työn lopussa. 

 

 Lähetimme haastattelupyynnöt sähköisenä saatekirjeenä järjestöjen yhdyshenki-

löille 12.5.2016. Saatekirjeessä kerroimme, että toteutamme haastattelut touko- ja 
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kesäkuun aikana ja toivoisimme järjestöiltä yhteydenottoa mahdollisimman pian 

sopivan haastatteluajankohdan sopimiseksi. Liitimme saatekirjeeseen haastattelu-

kysymykset mahdollista ennakkovalmistautumista varten. Sähköposteja lähetim-

me 12:sta järjestölle. Ensimmäiset yhteydenotot tulivat muutaman päivän päästä 

sähköpostin lähettämisestä. Vain yksittäisten yhteydenottojen vuoksi lähetimme 

muistutussähköpostin vastaamatta jättäneille järjestöille 3.6.2016, jonka myötä 

saimme vastauksen yhteensä 8 järjestöltä. Muistutuskirjeessä annoimme vaihtoeh-

tona vastata kysymyksiin myös sähköpostin välityksellä, jota käytti lopulta yksi 

järjestö. Kaksi järjestöä ei vastannut muistutussähköpostista huolimatta. Yhden 

valikoidun järjestön toiminta ikääntyvien parissa oli niin pienimuotoista, että se 

päätettiin jättää tutkimuksesta pois. Yhden järjestön yhteyshenkilön kanssa aika-

taulut eivät sopineet yhteen pitkällä aikavälilläkään, joten päädyimme jättämään 

järjestön tutkimuksemme ulkopuolelle. Haastattelimme siis seitsemän järjestön 

yhdyshenkilöä kasvotusten ja yhdeltä saimme kattavan yhteenvedon kysymyk-

siimme sähköpostin välityksellä.  

 

Haastattelut toteutettiin järjestön ehdottamissa tiloissa molemmille osapuolille so-

pivana aikana, kesällä 2016. Haastatteluihin osallistui kullakin kerralla meidän li-

säksi 1 - 6 henkilöä. Haastateltavat olivat Liperin kunnassa toimivien vapaaehtois-

järjestöjen toimijoita ja yhdistysten hallitusten jäseniä. Haastateltavat ovat olleet 

järjestöjen jäseninä ja aktiiveina hyvin eripituisia aikoja, jopa vuosikymmeniä. 

Haastatteluille ei määritelty etukäteen tarkkaa kestoaikaa, ja haastattelut kestivät 

keskimäärin tunnista kahteen tuntiin. Haastattelupaikat olivat haastateltavien itse 

valitsemia, tilat olivat rauhallisia eikä ulkopuolisia häiriötekijöitä ollut.  

 

Yhtä haastattelua lukuun ottamatta, olimme molemmat kaikissa haastatteluissa 

paikalla. Koska toteutimme haastattelut kahdestaan, sovimme selkeän työnjaon 

haastatteluihin; toinen meistä esitti kysymykset ja toinen kirjasi vastaukset ylös. 

Esitimme järjestöjen edustajille samat kysymykset, jotka olimme kirjanneet tut-

kimuksen saatekirjeeseen. Haastatteluiden aikana kirjasimme asioita ylös kysy-

mysotsikoiden alle. Ensimmäisenä kysyimme aina järjestöjen nykytilasta, josta 

keskustelu jatkui sujuvasti muihin aiheisiin. Kyselimme järjestöiltä myös heidän 

jäsenmäärästä ja toiminnasta, jota he järjestävät. Muuten emme noudattaneet tark-

kaa haastattelurunkoa tai aikamäärää, vaan pyrimme saamaan aikaiseksi vuoropu-
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helua ja keskustelua haastateltavien välillä. Huolehdimme kuitenkin, että saimme 

vastauksen kaikkiin kysymyksiimme ja saatoimme tarvittaessa palata asiaan var-

mistamaan tietoja. Haastattelujen aikana teimme tarkentavia ja lisääviä kysymyk-

siä, joilla pystyimme täydentämään vastauksia ja saamaan asiaan erilaista näkö-

kulmaa.  

 

Haastattelutilanteet olivat onnistuneita keskustelevia tilaisuuksia, jossa kaikilla 

osapuolilla oli tasapuolinen rooli puheen aloittajina ja eteenpäin viejinä. Keskuste-

lu oli luontevaa ja tutkimuskysymyksiemme ja kirjaamisrungon avulla pystyimme 

ohjaamaan keskustelua tarvittaessa. Haastateltavat olivat yleisesti hyvin valmis-

tautuneita haastatteluun ja vastauksia oli mietitty monesti jo etukäteen. Tämä hel-

potti myös haastatteluiden etenemistä. Haastateltavat olivat aktiivisia osallistu-

maan keskusteluun ja kiinnostuneita opinnäytetyöstämme ja sen tuloksista. Haas-

tatteluista pystyimme saamaan monipuolista kuvaa toiminnan jatkumisen mahdol-

lisuuksista, ja samalla osallistujat pystyivät yhdessä tarkastelemaan näkemyksiään 

yhdistyksensä tilanteesta. Kaikki haastattelut eivät toteutuneet suunnitelmamme 

mukaan ryhmähaastatteluina. Tämä ei kuitenkaan muodostunut tiedon saannin 

ongelmaksi, koska haastateltavat olivat hyvin perillä järjestönsä toiminnasta ko-

konaisuutena. 

 

 

 7.3  Aineiston analyysi 

 

 Sisällön analyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laa-

dullisissa tutkimuksissa. Sisällön analyysillä voidaan analysoida kirjoitettua, kuul-

tua ja nähtyä tietoa. Analyysimenetelmän tarkoituksena on pyrkiä saamaan tutkit-

tava ilmiö tiivistettyyn ja yleiseen muotoon, kadottamatta sen sisältämää infor-

maatioita. Tätä aineistoa voidaan analysoida systemaattisesti ja objektiivisesti.  

Aineiston laadullinen käsittely perustuu tutkijan tulkintaan ja loogiseen päätte-

lyyn. Tällä analyysimenetelmällä saadaan kuitenkin aineisto järjestettyä vain joh-

topäätösten aikaansaamiseksi, ja siksi menetelmää on kritisoitu keskeneräiseksi. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 91, 103, 108, 112.) 
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 Sisällönanalyysillä tarkoitetaan ilmiöstä kootun materiaalin tiivistämistä niin, että 

tutkittavia ilmiöitä voidaan luonnehtia lyhyesti, sekä yleistävästi ja ilmiöiden väli-

set suhteet saadaan myös selkeästi näkyviin. Tutkimusaineistosta etsitään analyy-

siyksikköä, joka voi olla sana tai teema. Analyysiyksikkö valitaan vastaamaan 

tutkimuskysymykseen. Tutkijan tehtävänä on huolehtia siitä, että hän saa selvää 

keräämästään aineistosta. (Kankkunen & Vehviläinen - Julkunen 2013, 166, 168.) 

  

 Kerätty tutkimusaineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä, ja analyysin tarkoitus on luoda 

sanallinen selkeä kuvaus ilmiöstä. Laadullisen aineiston analysoinnilla on ajatus 

saada hajanaisesta aineistosta mielekästä, selkeää, yhtenäistä ja tietoa lisäävää ma-

teriaalia. Selkeästä materiaalista voidaan luoda luotettavia johtopäätöksiä tutkitta-

vasta ilmiöstä. Tutkimusaineiston laadullinen käsittely perustuu johdonmukaiseen 

päättelyyn ja tulkintaan. Analyysia on tehtävä tutkimusprosessin jokaisessa vai-

heessa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108.) 

 

 

 7.4  Aineiston pelkistäminen 

 

Aineistolähtöinen eli induktiivinen aineistoanalyysi jaetaan kolmivaiheiseksi pro-

sessiksi. Ensimmäinen vaihe on pelkistäminen eli resudointi. Pelkistäminen aloite-

taan karsimalla aineistosta pois tutkimukselle epäolennainen tieto. Aineistosta ke-

rätään tutkimustehtävälle olennaiset ilmaukset käyttämällä tutkimuskysymyksiä 

kuvaavia ilmaisuja. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 109.) 

 

 Haastattelutilanteessa kirjasimme jokaisen tutkimuskysymyksen vastaukset ja 

muut muistiinpanot erikseen tarkasti ylös. Helpottaaksemme aineiston käsittelyä 

haastattelutilanteessa kirjasimme vastaukset tutkimuskysymysten alle valmiiksi. 

Olimme luoneet tietokoneelle Word -tekstinkäsittelyohjelmalla koontilomaketie-

doston, johon olimme eritelleet kaikki tutkimuskysymyksemme. Etsimme haastat-

teluaineistosta tutkimuskysymyksiä kuvaavia ilmaisuja ja asioita, jotka kokosim-

me yhteen. Käytimme koontilomakkeessa kokonaisia lauseita, joten tässä vaihees-

sa lomakkeella saattoi olla samaa asiaa tarkoittavia huomioita. Katsoimme, että 

kaikki saamaa tarkoittavat asiat olivat kirjoitettuna, yhdistelimme ne myöhem-

mässä vaiheessa. Jos sama asia ilmeni useammassa haastattelussa, kirjasimme sen 



30 

juoksevalla numerolla kyseisen asian perään. Näin pystyimme seuraamaan asioi-

den ilmenemistä ja lopuksi helposti analysoimaan, kuinka moni oli vastannut sa-

maan kysymykseen samoin. 

 

Erittelimme vastaukset ja muistiinpanot aina jokaisen haastattelun päätteeksi. Kun 

teimme haastattelutulosten jaottelun heti haastatteluiden jälkeen, pystyimme jaot-

telemaan tulokset vastaamaan tarkasti tutkimuskysymyksiimme ja jättämään näin 

epäolennaiset tiedot pois. Tässä vaiheessa kirjasimme vastaukset ylös niin, ettei 

niitä pystynyt yhdistämään yhteen tiettyyn järjestöön. Kirjoitimme haastattelun 

ohessa ylös ytimekkäimpiä suoria lainauksia haastatteluiden vastauksista. Jotta 

pystyisimme käyttämään kommentteja raportissa, pyysimme haastateltavia tarvit-

taessa toistamaan kommentin, että saimme lainauksen tarkasti ylös. Informoimme 

haastateltavia suorien lainauksien kirjaamisesta. Huomasimme ensimmäisten 

haastattelujen jälkeen, että jotkin vastaukset pystyttiin tulkitsemaan useampaan eri 

kysymykseen. Tässä vaiheessa muokkasimme tutkimuskysymyksiämme, niin että, 

yhdistimme kaksi kysymystä yhdeksi. Nämä olivat: millaisia uhkakuvia järjestöil-

lä on nyt ja tulevaisuudessa järjestäessään toimintaa? Ja millaiset tulevaisuuden 

näkymät toiminnan jatkumisella on? Jatkossa kysyimme kysymyksen: millaiset 

tulevaisuuden näkymät toiminnan jatkumisella on? Tämän kysymykset vastaukset 

kattoivat monesti sekä uhkakuvia, että mahdollisuuksia. Näin pystyimme yhdis-

tämään sekä nykyhetken että tulevaisuuden uhkakuvat ja mahdollisuudet yhdeksi 

aihealueeksi. Tämä helpotti asioiden sijoittelua myös analyysivaiheessa.  

 

 

 7.5  Aineiston ryhmittely 

 

 Toinen vaihe on ryhmittely eli klusterointi. Tässä vaiheessa alkuperäisilmaisut 

käydään tarkasti läpi ja aineistosta etsitään samankaltaisuuksia sekä eroavaisuuk-

sia.  Samaa asiaa tarkoittavat käsitteet ryhmitellään ja jaetaan sen mukaan omaksi 

luokaksi. Luokkayksikkö nimetään sen sisältöä kuvaavalla käsitteellä, esimerkiksi 

ilmiön ominaisuudella, piirteellä tai käsityksellä. Luokittelussa yksittäiset asiat lii-

tetään yleisimpiin käsitteisiin, ja tällöin aineisto tiivistyy. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 110.) 
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 Koontilomakkeesta pystyimme seuraamaan vastausten samankaltaisuuksia ja 

eroavaisuuksia ja käyttämään niistä saatuja havaintoja mahdollisina lisäkysymyk-

sinä perimmäisten tutkimuskysymysten lisäksi myöhemmissä haastatteluissa. Sel-

keän lomakkeen vuoksi pystyimme helposti luokittelemaan pelkistetyt ilmaisut 

ryhmiin, joissa aihepiiri vastasi toisiaan. Samalla pystyimme miettimään, tarkoit-

tiko mahdollisesti eri sanoin ilmaistu asia samaa asiaa. Keräsimme kootuista tie-

doista tutkimuskysymyksiin liittyviä perusilmauksia, esimerkiksi vapaaehtoinen, 

jäsenet ja toiminta. Näiden sanojen alle keräsimme lomakkeelta ilmaisuja, joilla 

kyseistä sanaa kuvattiin tai kommentointiin. Kerätyt ilmaukset jaoimme kahdeksi 

alaluokaksi sen perusteella, vastasivatko ilmaukset tutkimuskysymyksiimme posi-

tiivisesti vai negatiivisesti. Näin saimme vastauksia tutkimuskysymyksiimme sa-

masta aiheesta. 

 

 

 7.6  Käsitteet ja johtopäätökset 

 

 Viimeinen vaihe on aineiston teoreettisten käsitteiden luominen, käsitteellistämi-

nen eli abstrahointi. Käsitteellistämisessä tutkimuksen kannalta olennainen tieto 

muutetaan teoreettisiksi käsitteiksi ja johtopäätöksiksi. Aineistolähtöisessä ana-

lyysissä saadaan vastaus tutkimuskysymykseen yhdistämällä käsitteitä ja jatka-

malla niin kauan kuin se sisällön näkökulmasta on mahdollista. Tutkijan on johto-

päätösten tekemiseksi ymmärrettävä mitä asiat tutkittavalle joukolle merkitsevät. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 111 - 113.) 

 

 Yhdistimme tekemiämme alaluokkia kahdeksi yläluokaksi, eritellen ne positiivi-

siksi ja negatiivisiksi osioiksi. Näin syntyi alaluokille yhdistävä tekijä. Yläluokkia 

yhdistelemällä saimme yhdistävät tekijät, joiden perusteella saimme tulokset esille 

ja pystyimme ryhmittelemään vastaukset oikeiden tutkimuskysymysten alle. Yk-

sinkertaistetuista kuvauksista ja ilmauksista saimme helposti tarkastettua, että 

kaikki esille tulleet asiat ilmenevät tuloksissa. Koontilomakkeen tiedoista tarkas-

timme, miten yleisenä mitäkin asiaa pidettiin. Tällä tavoin pystyimme kirjoitta-

maan tuloksiin kuvauksen siitä, kuinka moni vastaaja oli asian näin kokenut, jotta 

kokonaiskuva hahmottuisi selkeästi. Tuloksissa ei ole kerrottu suoraan, kuinka 

moni vastasi tiettyyn kysymykseen samalla tavalla, koska se ei ole olennaista tie-



32 

toa tulosten kannalta. Aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä saimme käsiteltyä 

haastattelumateriaalin sellaiseen muotoon, josta tulosten kirjoittaminen halua-

maamme muotoon onnistui hyvin. Analyysivaihe oli kaikkiaan suhteellisen help-

po, vaikka haastatteluita oli useampi. Vastausten samankaltaisuudesta johtuen tu-

losten aineisto määrä oli vajaa kaksi sivua. Esimerkki analyysimenetelmästämme 

on koottuna liitteeksi 3 työn lopussa. 

 

Järjestöjen vastaukset tutkimuskysymyksiimme eivät eronneet suuresti toisistaan. 

Tästä johtuen tulokset eivät ole määrällisesti kovin suuria. Pyrimme ottamaan tut-

kimukseen mukaan erilaisia ja erikokoisia järjestöjä monipuolisen näkökulman 

saamiseksi. Jos tutkimus olisi kattanut myös maakunnallisesti toimivat järjestöt, 

tuloksissa olisi voinut ilmetä enemmänkin eroavaisuuksia.  

 

 

8  Opinnäytetyön tutkimustulokset 

 

 

8.1  Aktiivinen, innokas toiminta 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen mukaisesti lajittelimme toimintaedellytyksiä 

kuvaavat ilmaisut neljään alaluokkaan (kuvio 1).  

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Aktiivinen, innokas toiminta 

 

Tuettu toi-

minta 

 

Aktiivinen 

toiminta 

 

Monipuolinen 

toiminta 

Aktiiviset, 

sitoutuneet 

toimijat 

Aktiivinen, innokas 

toiminta 
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Saimme toteuttamiemme haastattelujen perusteella tiedon, että yksittäisen järjes-

tön jäsenmäärä on 10 - 300 jäsentä. Monien järjestöjen toimintaa ohjaa suurempi 

maanlaajuinen kattojärjestö, joka määrittää järjestön arvomaailmaa ja tukee alue-

kohtaisessa toiminnassa. Lisäksi osalla järjestöillä on alueellisia tai maakunnalli-

sia järjestöjä, joihin ne kuuluvat. Jokaisella järjestöllä on jäsenilleen vuosittainen 

jäsenmaksu, joka on 10 - 20 euroa. Jäsenmaksusta suurin osa menee kattojärjes-

tölle, ja vain pieni osa jää paikallisjärjestön omaan käyttöön. Järjestöt hankkivat 

lisärahoitusta toiminnan ylläpitämiseksi esimerkiksi arpajaisilla, myyjäisillä ja 

kahvitustilaisuuksilla. Järjestöjen toiminta on melko säännöllistä ympäri vuoden, 

ainoastaan kesäaikaan toiminta voi vähentyä hieman. Järjestöjen toiminta on kai-

kille avointa; tutustumaan saa tulla ja niihin voi tuoda myös tuttaviaan käymään.  

 

Monen järjestön toiminta perustuu pitkälti joka toinen viikko tai kerran kuukau-

dessa pidettävään ikäihmisille suunnattuun kerhotoimintaan, joka toteutetaan mo-

nesti Liperin kunnan palvelutalojen tai -keskusten yhteydessä. Kerhoja järjeste-

tään myös järjestöjen omissa tiloissa. Osallistujien määrän kerrotaan olevan 10 - 

30 henkilöä / kerhokerta. Kerhotapaamisissa harjoitetaan yhdessä kädentaitoja, 

muistellaan vanhoja asioita, opetellaan uutta, leivotaan, kokataan, liikutaan ja ur-

heillaan, syödään yhdessä, kuunnellaan esitelmöitsijää / luennoitsijaa ja ihmetel-

lään maailman menoa yhdessä. Myös seniorielokuvien, yhteislaulutilaisuuksien, 

pilkkikilpailujen, teatteri- tai muiden retkien ja erilaisten teematapahtumien järjes-

täminen järjestön jäsenistölle ja muulle yleisölle nimettiin. Joidenkin järjestöjen 

toimintaan kuuluu yksinäisten, tuttaviksi tulleiden vanhusten huomioiminen koti-

oloissa sekä kyydityksessä avustaminen, esimerkiksi kerhotoimintaan kuljettaessa 

samoilta seuduilta. Järjestöjen keskeinen toiminta on yhteistyö muiden järjestöjen 

ja kunnan kanssa. Järjestöt voivat avustaa toisiaan tai kuntaa myös erilaisten ta-

pahtumien ja tilaisuuksien organisoimisessa. Järjestöissä on huoli heihin kohdis-

tuvista lisääntyneistä odotuksista ikääntyneille suunnattujen palveluiden järjestä-

misestä. Tämän hetkiset resurssit eivät kaikilla riitä niin laadukkaiden palvelujen 

tuottamiseen, kuin niiden toivottaisiin olevan.  

  

Kysyttäessä järjestöjen edustajilta heidän mielipidettään toiminnan järjestämis-

mahdollisuuksista tällä hetkellä, esille tuli tieto, että monessa järjestössä oltiin 

erittäin tyytyväisiä innokkaista ja osaavista vapaaehtoistoimijoista.  
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 ”Toimijoina on vankka, osaava ja innokas toimijoiden joukko, joiden kanssa on 

ollut helppo toimia jo vuosien ajan ja ideoida uutta tulevaisuutta varten”.  

 

”Meillähän onkin erityisesti ikääntyneiden kanssa työskentelyyn nimetyt ja siihen 

lämmöllä sitoutuneet vapaaehtoistyöntekijät käytössä”. 

 

”Kyllä noista aiemmin vanhusten kanssa hoitotyötä tehneistä vapaaehtoisista on 

suuri hyöty ja apu”. 

 

Lähes jokaisessa järjestössä painotettiin, että uudet jäsenet ovat tervetulleita ja tu-

tustumaan saa tulla ilman järjestöön liittymispakkoa. Järjestöjen taholta oltiin mie-

lissään toiminnan monipuolisuudesta ja säännöllisyydestä. Jossain määrin toimin-

taa järjestetään myös ikäihmisten toiveiden mukaisesti. Joidenkin järjestöjen toi-

minta oli lisääntymässä, joten etenkin heillä oli hyvin positiiviset näkemykset se-

kä nykyisistä että tulevaisuuden toimintaedellytyksistä. 

 

 

8.2  Laskevat resurssit toimia 

 

Toisen tutkimuskysymyksemme myötä saimme vastauksen, sille millaisiksi va-

paaehtoistoimijat kokivat toiminnan jatkuvuuden nyt ja tulevaisuudessa. Jaoimme 

vastaukset seitsemään alaluokkaan (kuvio 2.) 
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Kuvio 2. Laskevat resurssit toimia 

 

Keskusteltaessa tulevaisuuden näkymistä järjestettäessä ikäihmisten yksinäisyyttä 

ehkäisevää toimintaa, lähes kaikki järjestöt nimesivät ongelmaksi toimijoiden 

korkean keski-iän ja resurssien vähenemisen. Järjestöjen koko on suurimmaksi 

osaksi laskeva, ja monessa järjestössä etenkin aktiivisten toimijoiden puute koe-

taan haasteeksi. Myös vapaaehtoistyön suosio on heikentynyt. Uusien vapaaeh-

toisten rekrytoiminen koettiin haasteelliseksi, etenkin vapaaehtoisten oman puut-

teellisen markkinointitaidon ja tietotekniikkaosaamisen puutteen vuoksi.  

 

”Autettavat ja auttajat alkavat olla saman ikäisiä…”. 

 

”Tässäpä myö aktiivisimmat taidetaan olla, eihän meitä montaa ole”. 

 

”No, kun ei ole niitä taitoja käyttää sitä tietokonetta”. 

 

Keskustelua herätti nykyisten ja tulevaisuudessa ikääntyvien välinen asenne tal-

kootyöhön ja järjestötoimintaan. Vapaaehtoistoiminta koetaan nykyisin jossain 

määrin liian sitovaksi, ja moni ei jaksa olla mukana vapaaehtoistoiminnassa eläk-

keelle jäädessä tai etenkään työelämän ohessa.  

”Ennää ei oo sellasta vanhan-ajan talkoohenkeä”. 

Toimijoiden korkea ikä 

Ongelmat rekrytoinnis-

sa 

Asenne talkootyöhön 

Järjestön poliittinen/ 

ideologinen tausta  

Odotukset vapaaehtois-

työltä 

Palvelujen kattavuus 

Vastuu ja vakuutukset 

Laskevat resurssit toimia 
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”Nämä tuoreet eläkeläiset ovat liian kiireisiä toteuttamaan tätä toimintaa vapaa-

ajallaan, kun on niitä mummotettavia, pihanlaittoa sun muuta touhua”. 

 

 ”Päivätyö vie voimat”. 

 

Järjestöjen poliittisen tai ideologisen taustan ja näihin leimautumisen koettiin ole-

van erittäin suurena syynä miksi uusiaa toimijoita ei tule vapaaehtoistoimintaan. 

Negatiiviseksi vaikuttajaksi nimettiin myös uskollisuus vain yhden tietyn järjestön 

toimintaan. Toiminnan koettiin jossain määrin olevan hiljenevää, ja asiakaskunta 

koettiin ajoittain joskus jopa hieman vaativaksi.  

 

”Vapaaehtoisjärjestöjen suuri valikoima ja niiden suuri koko on haaste, ei toinna 

lähteä kilpailemaan niiden kanssa”. 

 

”Ihmisillä alkaa olla kovat odotukset toiminnan suhteen”. 

 

Pienten kylien vapaaehtoistoimijoiden ja toiminnan vastaanottajien yhteinen his-

toria saman kylän asukkaana koettiin sekä positiivisena että negatiivisena seikka-

na. Myös toimitilojen puute koettiin ajoittain ongelmaksi. 

 

”Kun kaikki tuntee kaikki…”.  

 

”Kunnan tilat on niin suosittuja, ettei aina onnistu saada tarpeenmukaista tilaa 

haluamaansa ajankohtaan”. 

 

Haastatteluissa ilmeni, että liperiläisten ikääntyneiden toimintakyky ja mahdolli-

suus osallistua vapaaehtoistoimintaan on heikentynyt ja pitkien välimatkojen 

vuoksi niihin osallistuminen on huonontunut puutteellisen kuljetuksen vuoksi. Li-

säksi kunnan kolme taajamaa koettiin hankalaksi, kun yritettäessä järjestää toi-

mintaa tasapuolisesti kaikille kylille. Monen järjestön taholta vastuukysymykset, 

vakuutukset ja byrokratia mahdollisten tulevien sote - uudistusten ohessa mainit-

tiin toimintaa hankaloittaviksi tekijöiksi. Järjestötasolla koettiin, että kolmannelle 

sektorille ja vapaaehtoisille velvoitetaan jossain määrin liikaa tehtäviä.  
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”Kun ne joukkoliikenteenpalvelut ei yllä haja-asutusalueelle”. 

 

”Toisinhan minä sen naapurin mummon kyydissä kerhoon, mutta mitä jos matkal-

la sattuu jotain? Kuka sen korvaa?”. 

 

”Eikä se aina lähtiskään mukkaan vaikka kyyti ois pihasta kerholle…”. 

 

 

8.3 Vakain ja avoimin mielin tulevaisuutta kohti 

 

Kolmas tutkimuskysymyksemme käsitti yhteistyöideoita. Koonti esille tulleista 

ajatuksista on kuviossa 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Vakain ja avoimin mielin tulevaisuutta kohti 

 

Toiminnan tulevaisuuden näkymistä keskusteltaessa haastatteluissa tuli ilmi, että 

lähes kaikissa järjestössä oltiin kiitollisia valtakunnallisten kattojärjestöjen tuesta. 

Joillekin järjestöille tulee johtavalta taholta vuosittainen toimintasuunnitelma, ja 

lisäksi sieltä tuetaan aktiivisestikin vapaaehtoisten työntekijöiden jaksamista. 

Myös piirialueen kattojärjestön ja toisen kaupungin saman yhdistyksen tuki koet-

tiin hyödylliseksi. Erityistä kilpailuasetelmaa järjestöjen välillä ei tunnistettu, vaan 

yhteistyö toisten järjestöjen ja kunnan kanssa koettiin kysyttäessä sujuvaksi. Mo-

nen järjestön taholta kiiteltiin kunnan tarjoamia tiloja järjestöjen käyttöön. Joiden-

kin järjestöjen omassa omistuksessa olevat tilat ovat luonnollisesti suuri hyöty, ja 

niitä tarjotaan mahdollisuuksien mukaan myös muiden järjestöjen käyttöön. 

Turvattu, tuettu 

toiminta 
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työkumppanit 

 Halu toimia 

Uudet yhteistyötoi-
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Vakain ja avoimin mielin  

tulevaisuutta kohti 
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”Onhan niitä kattojärjestön toteuttamia koulutuksia ollu ajoittain ja jotain virike-

reissuja myös”. 

 

”Ihan hyvin on ollut koulutuksia”. 

 

”Eipä meillä suuremmin ole mitään koulutuksia kyllä ollut”. 

 

”Kunnan tarjoamat tilat on kyllä tosi hyvä juttu”. 

 

Järjestöjen vahva usko kolmannen sektorin toimivuuteen nyt ja tulevaisuudessa on 

vahva. Vapaaehtoistoimijat nimetään pitkäaikaisiksi, yhteiskunnallisesti aktiiviksi 

ja ahkeriksi toimijoiksi, joista voi olla kiitollinen. Tämän päivän ikäihmisillä ker-

rotaan olevan enemmän tietoteknistä osaamista kuin aiemmin eläköityneillä. Va-

paaehtoistyöntekijöiden lisäksi toiminnassa voi olla mukana myös kuntouttavaa- 

tai kesätyötä tekeviä sekä työllistettyjä henkilöitä, jotka koetaan suurena apuna 

toiminnan ylläpitämisessä. Muutamassa järjestössä jäsenmäärä on kasvava, mikä 

mahdollistaa järjestön vakaan talouden ja toiminnan laajemman järjestämisen.  

 

”Meillä toteutetaan toimintaa ylpeydellä pienessäkin mittakaavassa”. 

 

”Meitä on hyvä, tukeva porukka tekemässä tätä juttua. Myö ei lähetä kulumalla-

kaan”. 

 

”Taittaahan tuota yhellä jos toisella uuvella jäsenellä olla ennemmän taittoo käyt-

tee sitä tietokonetta”. 

 

Pääsääntöisesti kunnan ja järjestöjen välisestä yhteistyöstä oltiin hyvin tyytyväi-

siä, erityisiä toiveita tulevaisuutta varten ilmeni vain muutamia.  

 

”Eipä tuosta oo mittään valittamista”. 
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”Oisko kunnalla mahollisuus osallistua haja-asutusalueella asuvien ikääntynei-

den ihmisten kuljetuspalveluihin, niin että ne pääsisi osallistumaan meiän toimin-

taan vähän paremmin?”. 

 

”Siitä tulevasta sote - uudistuksesta: voisiko järjestötoiminnan ja kunnan välille 

nimetä jonkun vastuuhenkilön, joka tiedottaisi tulevista muutoksista ja niiden vai-

kutuksista järjestötoimintaan?”. 

 

”Aiemminhan myö saatiin kunnalta niitä ruoka-avustuksia. Niille ois kyllä käyt-

töä”. 

 

”Tuo paikallinen kauppa lahjoittaa eräpäivän ylittäneitä kahvileipiä kerhoon 

kahviherkuksi, ihanhan ne ovat syötäviä”. 

 

Kunnan toimijoita on käynyt luennoimassa tai vierailemassa järjestöjen tilaisuuk-

sissa ennenkin, mutta tulevaisuudessa heitä toivotaan nähtävän järjestökentällä 

useammin. Kunnan tuottamalta ikäihmistenneuvostolta toivottiin aktiivisempaa 

yhteistyötä, sen sijaan ikääntyvien neuvontakeskuksen tuesta annettiin kiitosta. 

 

Palvelukeskusten ja -talojen hoitohenkilökunnalta toivotaan enemmän aktiivisuut-

ta ja tukea vapaaehtoisjärjestöjen toiminnan mahdollistamiseksi muun muassa 

avustamalla tilaisuuksien esille laitossa ja raivaamisessa. 

 

”Kotisairaanhoidon väki voisi kartoittaa niitä yksinäisiä vanhuksia meille, eihän 

myö niitä kaikkia tiijetä”. 

 

”Omaishoitajien kanssakin voisi tehdä enemmän yhteistyötä”. 

 

Järjestöjen terveisinä toisille järjestöille olivat muun muassa se, että yhteistyötä 

tehtäisiin enemmän etenkin sen suhteen, ettei osallistuttaisi aina vain oman järjes-

tön toimintaan. Hyvä olisi tutustua toistenkin järjestöjen toimintaan ja toimijoihin. 

Etenkin saman periaatteen järjestöjen kanssa toivottiin lisää yhteistyötä. Järjestö-

jen toiminta pyydettiin suunnittelemaan ja tiedottamaan toisille järjestöille niin, 
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että järjestöjen toiminta ei olisi päällekkäistä. Näin tulijoita olisi tasapuolisesti jo-

kaiseen tapahtumaan.  

 

”Sitä samanaikaista tapahtumien järjestämistä on sattunut aika paljon”. 

 

”Mukavahan se olisi tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa”. 

 

 

9  Pohdinta 

 

 

9.1  Johtopäätökset 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tutkia, millaiset mahdollisuudet vapaaehtois-

järjestöillä ja niissä toimivilla vapaaehtoisilla on tuottaa ja järjestää Liperin kun-

nassa asuville ikääntyville asukkaille yksinäisyyttä ehkäisevää ja toimintakykyä 

ylläpitävää toimintaa sekä palveluita. Saimme vastauksen tutkimuskysymyksiim-

me, koska haastateltavien järjestöjen valinta, haastattelu sekä vastausten analy-

sointi onnistuivat. Pystyimme rajaamaan haastateltavat järjestöt vastaamaan mei-

dän tutkimuksen tarkoitukseen. Paloniemi (2015) on tutkinut pro gradussaan va-

paaehtoisten näkemyksiä edustamiensa järjestöjen asemasta, toimintaedellytyksis-

tä ja tulevaisuudesta Seinäjoella. SOSTE Suomen sosiaali - ja terveys ry:n tuotta-

ma Järjestöbarometri 2016 on tutkinut järjestöjen toimintaedellytyksiä tulevaisuu-

den muutosten edessä. Tutkimuksissa ei ole rajattu järjestöjä tietyn teeman mu-

kaan. Kuitenkin vastausten samankaltaisuudesta johtuen voimme pitää tutkimuk-

sia luotettavina vertailukohteina tutkimuksemme tuloksille. Yhteisesti tuloksista 

voimme olettaa järjestöillä olevan samansuuntaisia haasteita tulevaisuudessa. 

 

Tutkimustuloksistamme voimme päätellä, että Liperin kunnan vapaaehtoisjärjes-

töillä on tällä hetkellä kauttaaltaan melko hyvät mahdollisuudet järjestää toimintaa 

ikäihmisille. Toimintaa on tarjolla monipuolisesti, eri toimijoiden järjestämänä. 

Vapaaehtoiset koetaan tärkeiksi, luotettavaksi ja osaaviksi henkilöiksi. Palonie-

men (2015, 31) tutkimuksessa vapaaehtoiset koettiin samoin tärkeäksi työpanok-

sensa johdosta. Tulosten perusteella järjestöillä on hyvin samankaltaisia vahvuuk-
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sia ja heikkouksia. Tulevaisuutta odotetaan positiivisella asenteella, vaikka haas-

tatteluissa nostettiin esille monia uhkakuvia. Myös Peltosalmen (2016, 32 - 33) 

tutkimuksessa on saatu samanlaisia tuloksia. 

 

Saimme tutkimuksessa tuloksiksi että, toimijoita on tällä hetkellä riittävästi, joskin 

heitä saisi olla enemmänkin. Vapaaehtoistoimijoiden saatavuus on ajoittain han-

kalaa, johtuen kiireisistä työssäkäyvistä tai eläkeläisistä, mutta osittain myös tie-

donpuutteesta. Aikaisemmissakin tutkimuksissa vapaaehtoistoimijoiden määrä, 

yhdistyksen jäsenistön aktiivisuus osallistua yhdistyksen toimintaan sekä jäsen-

määrä herättävät huolta (Peltosalmi 2016, 33). Tulostemme mukaan järjestöt ovat 

huolissaan ikääntyvistä vapaaehtoisista, heidän jaksamisestaan ja uusien tilalle 

saamisesta. Lisäksi lisääntyvä avustettavien ikääntyminen ja huonokuntoisuus ai-

heuttavat huolta. Samaan tulokseen on tultu Peltosalmen (2016 136 - 137) tutki-

muksessa. 

  

Tutkimuksemme mukaan vapaaehtoistyö koetaan nykyisin liian sitovaksi. Samaan 

tulokseen on tultu muissakin tutkimuksissa (Paloniemi 2015, 32). Nuoria kaivat-

taisiin lisää mukaan toimintaan, vapaaehtoisen iällä ei kuitenkaan koeta olevan 

suurta merkitystä. Nuoria toivotaan toimintaan myös muiden tutkimusten mukaan 

(Paloniemi 2015, 31). Pitäisi vain löytää keinoja, joilla nuoret saataisiin tutustu-

maan toimintaan. Mietimmekin voisiko järjestötoiminnasta tiedottaa ja tuoda sitä 

enemmän esille etenkin eläköityvälle väestölle? Olisiko vastuu terveydenhuollolla 

vai kenellä? Hyötysuhde olisi varmasti molemminpuolinen, kun järjestöt saisivat 

tuoretta, virkeää jäsenistöä toimintaansa ja eläköityneet uutta sisältöä elämään 

työuran loppumisen myötä. 

 

Useassa haastattelussa tuli esille järjestön poliittisen ja ideologisen taustan vaikut-

tavan mahdollisesti negatiivisesti etenkin uusien jäsenien mielenkiintoon ryhtyä 

osaksi vapaaehtoistoimintaa. Järjestöt eivät erityisesti korosta taustalla olevaa aja-

tusmalliaan, eikä se juurikaan näy heidän toiminnassaan. Toiminta ei sitoudu vain 

tietyn ajatusmallin ympärille ja on kaikille avointa.  Keskusteluissa tuli esille ky-

lien ja maaseudun vuosikymmenien takaisten ristiriitojen vaikuttavan vielä tänä-

kin päivänä ihmisten asenteisiin. Nuorien ja uusien aktiivien ennakkoluulottomal-

la osallistumisella voisi olla positiivista vaikutusta toiminnan kehittymiselle ja 
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laajenemiselle. Heidän mukanaan toimintaan voisi tulla toivottua tietotekniikka-

osaamista, joka osaltaan voisi helpottaa ongelmaksi mainittua uusien jäsenien rek-

rytointia sekä toiminnasta informointia. Internet koetaan tärkeäksi väyläksi uusien 

vapaaehtoisten rekrytoinnissa myös Palomäen (2015, 33) tutkimuksessa. Poh-

dimmekin voisiko järjestöt tai kunta tehdä yhteistyötä ja järjestää yhteisen perus-

tietotekniikkataitoja harjaannuttavan kurssin järjestön jäsenille? Kouluttajana voi-

si toimia esimerkiksi järjestön jäsen, kunnan edustaja tai kuntalainen.  

 

Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien asema Suomessa sekä järjestöjen 

toiminnassa herätti myös keskustelua. Tällä hetkellä toiminta heidän kanssaan on 

melko vähäistä, mutta kenties tulevaisuudessa toimintaa voisi kehittää aktiivisem-

paan suuntaan. Vapaaehtoistoiminnan kautta turvapaikanhakijat ja / tai maahan-

muuttajat voitaisiin tutustuttaa Suomeen ja sen kulttuuriin. Yhteisen suvaitsevai-

sen toiminnan kautta myös suomalaiset saisivat mahdollisuuden tutustua maa-

hanmuuttajiin. Järjestöjen toiminta on avointa kaikille, monikulttuurisuutta ei pidä 

nähdä uhkana järjestöille (Kiviniemi 2016, 139). 

 

Vapaaehtoistyössä toimivat henkilöt kokevat, ettei heidän asemaansa liittyvät vel-

vollisuudet ja oikeudet ole tarpeeksi selkeitä. He voivat joutua vastaamaan ase-

maansa nähden liian riskialttiista tilanteista ja niistä mahdollisesti seuraavista on-

gelmista. (Valtiovarainministeriö 2015, 29.) Haastatteluiden yhteydessä tuli esille 

vapaaehtoistoimijoiden huoli oman toimintansa vastuusta, muun muassa vakuu-

tus- ja vahingonkorvausasioista. Mielestämme vapaaehtoistyön monipuolisen 

toiminnan takaamiseksi näihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota myös yhteiskun-

nallisella tasolla.  

 

Tuloksissa korostui mielenkiinto ja positiivinen asenne yhteistyöhön muiden jär-

jestöjen ja toimijoiden kanssa tulevaisuudessa. Samoin kuin meidänkin Palonie-

men (2015, 32) tutkimuksessa toivottiin julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyön 

lisäämistä tulevaisuudessa. Toimivalla yhteistyöllä toimijat voisivat saavuttaa 

monipuolisemman tarjonnan, joka kattaisi nykyistä laajemman toiminta-alueen ja 

saavuttaisi näin useamman palveluja tarvitsevan kuntalaisen. Samankaltaiseen tu-

lokseen on päädytty Paloniemen (2015, 32) tutkimuksessa. Paloniemen (2015, 32) 
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tutkimuksessa nähtiin verkostoituminen ja yhteistyö eri tahojen kanssa tärkeänä. 

Näin on mahdollista säästää resursseja ja lisätä vaikuttavuutta ja arvostusta. 

 

 

9.2  Luotettavuus ja eettisyys 

  

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2012 4, 8 - 9) on tehnyt ohjeet edistämään hy-

vää tieteellistä käytäntöä ja estämään tutkimusvilppiä. Neuvottelukunta on määri-

tellyt hyvän tieteellisen käytännön loukkauksilla tarkoitettavan epäeettistä ja epä-

rehellistä toimintaa. Neuvottelukunta on jaotellut loukkaukset kahteen kategori-

aan: vilppi tieteellisessä toiminnassa ja piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä 

käytännöstä. Epäeettistä toimintaa on esimerkiksi plagiointi, joka tarkoittaa toisten 

tekstin lainaamista tai kopioimista joko suoraan tai mukaillen. 

Olemme tehneet opinnäytetyömme Karelia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyö-

ohjeita noudattaen. Opinnäytetyöprosessin kaikissa vaiheissa olemme toimineet 

rehellisesti ja avoimesti, tietoa omatoimisesti etsien, apua ja neuvoa tarvittaessa 

kysyen. Olemme säilyttäneet asianmukaisesti kaikki työhömme liittyvät doku-

mentit, kuten sähköpostit ja haastattelumateriaalit. Pystymme tarvittaessa esittä-

mään kyseiset materiaalit ja dokumentit. Karelia-ammattikorkeakoulussa kaikki 

opinnäytetyöt tarkastetaan Urkund -ohjelmalla, jonka avulla valvotaan lähteiden 

oikeaa käyttöä ja ennaltaehkäistään plagiointia (Karelia-ammattikorkeakoulun 

2016) Opinnäytetyömme ollessa valmis, lähetämme työmme Urkund -ohjelman 

tarkistettavaksi. 

 

 Tutkimuksen lähtökohtana tulisi olla ihmisarvon kunnioittaminen. Haastatteluihin 

osallistuville pitää antaa mahdollisuus päättää haluavatko he osallistua tutkimuk-

seen. Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden kohdalla on myös selvitettävä, 

kuinka suostumus hankitaan, millaista tietoa heille annetaan ja kuinka paljon pe-

rehtyneisyyttä asiaan heiltä vaaditaan. (Hirsjärvi ym. 2007, 25.) Lähetimme saate-

kirjeen sisältävät sähköpostit järjestöjen puheenjohtajille, joiden sähköpostiosoit-

teet saimme toimeksiantajalta. Puheenjohtajat esittelivät asiamme omissa järjes-

töissään ja valitsivat haastateltavat henkilöt. Kerroimme ennen haastattelun aloit-

tamista haastattelun sisällön, mitä aineistoa tulemme keräämään ja mihin sitä tul-

laan käyttämään. Kävimme läpi suullisesti haastateltavien suostumuksen tutki-
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mukseen ja kerroimme työmme luottamuksellisuudesta. Saimme kaikilta suostu-

muksen tutkimuksemme toteuttamiseen. Emme keränneet haastateltavilta henkilö-

tietoja, koska tutkimuskohteena on järjestö jossa he toimivat. Emme myöskään 

mainitse missään vaiheessa haastateltujen järjestöjen nimiä. Tutkimuksen tarkoi-

tuksena ei ollut tutkia tiettyä toimijaa vaan luoda yleiskuva eri toimijoiden koko-

naistilanteesta.  

 

 Tutkimusprosessi aloitetaan määrittelemällä tutkimusongelma ja tutustumalla 

olemassa olevaan teoriatietoon ja aiheesta aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin. 

Tutkimusongelman ja kysymysten rajaamiseksi ja täsmentämiseksi voidaan tehdä 

esitutkimus, jolloin saadaan konkreettisempi ote tutkimustehtävään. (Heikkilä 

2014, 20.) Aloitimme aiheemme tietoperustaan tutustumisen heti aihesuunnitel-

man hyväksymisen jälkeen. Etsimme tietoa kirjoista, lehtiartikkeleista ja prosentti 

- lähteistä. Etsimme lisää tietoa ja laajensimme omaa tietouttamme aiheesta koko 

opinnäytetyöprosessin ajan. Olemme molemmat työskennelleet Liperin kunnassa 

vanhustyössä, joten työmme kautta meillä oli aiheesta jo etukäteen tietoutta ja 

omakohtaista kokemusta. Työn kautta opittu tieto helpotti aiheen rajaamista ja 

tiedon etsimistä.  

 

 Teimme alusta asti erilliset muistiinpanot kaikista palavereista liittyen opinnäyte-

työhön, muun muassa tapaamisista toimeksiantajan ja ohjaavan opettajan kanssa 

sekä haastatteluista. Kirjasimme mahdollisimman tarkasti ylös kaikki ohjeet, kes-

kustelut ja kommentit. Haastatteluissa toinen meistä oli kirjaaja ja hän teki tarken-

tavia kysymyksiä, mikäli tarve niin vaati. Näin saimme luotettavuutta vastauksille. 

Emme käyttäneet sellaista haastattelumateriaalia, jota emme osanneet sijoittaa oi-

kein analyysivaiheessa. 

 

 Olemme kirjoittaneet tietoperustan käyttäen pohjana täysin teoreettista tietoa. 

Emme ole käyttäneet tekstissä omia kokemuksiamme tai mielipiteitämme. Tutki-

muksen pohjana käytettävän kirjallisuuden valintaan tarvitaan harkintaa ja lähde-

kritiikkiä. On hyvä kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: kirjoittajan tunnet-

tuus, lähteen uskottavuus ja totuudellisuus. (Hirsjärvi ym. 2007, 109 - 110.) 

Luimme molemmat aiheesta mahdollisimman monipuolista tietoa eri lähteistä ja 

kävimme yhdessä läpi löytämämme materiaalin sisällön. Näin pystyimme vähen-
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tämään tiedon väärinymmärrystä ja etsimään luotettavia lähteitä. Tutkimuksen 

luotettavuutta lisää, kun raportoinnissa käytetään tuoreita ja alkuperäisiä lähteitä 

(Hirsjärvi ym. 2007, 109). Olemme käyttäneet raportissamme mahdollisimman 

tuoreita, asiantuntijoiden kirjoittamia lähteitä. Pyrimme aina etsimään tuoreimman 

saatavilla olevan lähteen opinnäytetyötämme varten. Joissakin tapauksissa jou-

duimme käyttämään yli kymmenen vuotta vanhaa lähdettä, mutta koimme, että 

tieto on luotettavaa, sillä samoja lähteitä oli käytetty lähdemateriaalina myös 

useissa uudemmissa teoksissa. Aihetta on tutkittu varsin vähän 2010 - luvulla, jo-

ten tuoreen tutkimus - ja lähdemateriaalin saaminen oli ajoittain haasteellista sekä 

kansainvälisistä, että suomenkielisistä lähdemateriaalista. 

 

Tutkimustulosten raporteissa voidaan käyttää suoria lainauksia haastatteluteksteis-

tä. Näin voidaan varmistaa tutkimuksen luotettavuutta ja mahdollistaa lukijalle 

pohtia aineistonkeruupolkua. (Kankkunen & Vehviläinen – Julkunen 2013, 160.) 

Uskottavuuden toteutuminen työssämme on tärkeää. Tällöin saamamme tutkimus-

tulokset vastaavat mahdollisimman hyvin haastateltavien ajatuksia, kokemuksia ja 

mielipiteitä asiasta. Halusimme tuoda raportissamme esille haastateltavien omat 

äänet, kokemukset ja mielipiteet. Käytimme haastateltavien suoria lainauksia ra-

portissamme, jotta saisimme välitettyä sisällön mahdollisimman totuudenmukai-

sesti.  

 

 

 9.3  Oma ammatillinen kasvu 

 

Opinnäytetyön tekeminen on ollut meille molemmille haasteellinen projekti, joka 

on tukenut meidän ammatillista kasvua sairaanhoitajan ammattiin. Opinnäyte-

työnprosessin läpikäymisen kautta olemme ymmärtäneet pitkäaikaiseen projektiin 

sitoutumisen merkityksen ja siihen liittyviä haasteita. Tulevaisuudessa vastaavan-

laisen projektin toteuttaminen olisi varmasti helpompaa.  

 

Halusimme toteuttaa opinnäytetyön parityönä, jolloin toiselta on mahdollisuus 

saada tukea vaikeissa tilanteissa ja erilaista näkökulmaa asioihin. Taitomme jakaa 

vastuuta ja luottaa toiseen ovat kehittyneet. Tästä on meille varmasti hyötyä myös 

tulevaisuudessa sairaanhoitajan ammatissa. Olemme saaneet tehdä antoisaa yh-



46 

teistyötä sekä toimeksiantajan että hyvin erilaisten järjestöjen ja heidän edusta-

jiensa kanssa. Ajankäytön suunnittelu ja toteuttaminen koulunkäynnin, työssäop-

pimisjaksojen, oman työn ja vapaa-ajan keskellä on ollut opettavaista. Huolellisel-

la suunnittelulla ja aiheen rajaamisella pystyimme viemään projektiamme suunni-

tellusti eteenpäin. Aikataulua laatiessamme otimme huomioon koulutyön sekä 

molempien vuorotyön. Teimme opinnäytetyön suunnitelmassa aikataulusuunni-

telman, jonka mukana olemme pysyneet kiitettävästi. Ainoastaan haastatteluiden 

osalta aikataulu venyi hiukan, koska emme saaneet haastattelupyyntöjä lähetettyä 

ihan suunnitelman mukaisesti. Toisaalta myös tiedonkulku meidän ja järjestöjen 

välillä oli ajoittain hankalaa, nämä seikat eivät kuitenkaan vaikuttaneet lopullisen 

opinnäytetyön valmistumiseen. Olemme itse huolehtineet opinnäytetyöprojektista 

aiheutuneista kuluista. 

 

Tietomme vapaaehtoistyön määritelmistä ja Liperin kunnassa toimivista järjes-

töistä ovat laajentuneet huomattavasti.  Koska aihe kiinnosti molempia ja kum-

mallakin oli asiasta etukäteen omakohtaista kokemusta, jaksoimme tehdä työmme 

huolella sekä paneutua aiheeseen. Myös järjestöiltä ja monelta muulta taholta tul-

lut mielenkiinto tutkimustuloksiimme kasvatti opinnäytetyömme valmiiksi saami-

sen intoa.  

 

Koemme opinnäytetyöprojektista olevan hyötyä tulevaisuudessa sairaanhoitajan 

työssä. Opinnäytetyöprosessin aikana olemme saaneet käsityksen siitä kuinka 

yleinen ja moniin asioihin vaikuttava ongelma yksinäisyys on. Sairaanhoitajat 

ovat avainasemassa arvioimassa ihmisten toimintakykyä ja selviytymistä sekä 

suunnittelemassa palvelukokonaisuuksia. Sairaanhoitajan keskeiseen tehtävään 

kuuluu palveluntuottajien ja tarvitsijoiden yhdistäminen. Vapaaehtoisjärjestöillä 

on tulevaisuudessa enenevissä määrin suurempi rooli tukea sosiaali - ja tervey-

denhuoltojärjestelmän palveluita ja siitä voi tulla merkittävä voimavara erilaisten 

hoito - ja palveluketjujen tueksi.  

 

Olimme alusta saakka pohtineet tarkkaan tutkimuksen aiheen ja rajauksen, jotka 

eivät juuri muuttuneet prosessin aikana. Pohdimme aina ennen kirjoittamista, vas-

taako asia tutkimuskysymykseemme. Aloitimme kirjoittamisen suunnittelemalla 

ensi pää - ja alaotsikot, joiden alle aloimme kirjoittaa teoriaa. Kävimme alussa ai-
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heet ja käytettävät materiaalit tarkasti ja kriittisesti läpi. Pidimme lisäksi tiiviisti 

yhteyttä toisiimme varmistaen toisen mielipiteen tuotoksistamme. Molempien 

vuorotyön vuoksi täydensimme sovittua runkoa kumpikin omalla tahollamme. 

Kävimme tekstit aina yhdessä läpi ennen osion valmistumista ja näin saimme mo-

lempien näkökulman näkyviin.  

 

Opinnäytetyön viimeistelyvaiheen toteutimme niin, että kumpikin kävi työn yksin 

rauhassa läpi. Annoimme työn luettavaksi myös neljälle tuttavallemme saadak-

semme selvyyden tekstin ymmärrettävyydestä sekä mahdollisista kirjoitusvirheis-

tä. Ulkopuolisen tarkistamisen myötä korjasimme muutamia kirjoitusvirheitä ja 

aikamuotoja. Lisäkysymyksiä ei juurikaan tullut, suurimmaksi osaksi työhömme 

oltiin tyytyväisiä. Työ tarkastettiin ja käytiin läpi myös opinnäytetyöryhmässäm-

me, jossa arvostelijoina olivat omaa opinnäytetyöprosessiaan läpikäyviä opiskeli-

joita sekä opinnäytetyötämme ohjaava opettaja. Työ tarkastettiin myös äidinkielen 

opettajan toimesta, englannin kielen opettaja tarkasti englanninkielisen abstractin 

kieliopin. Kävimme työn vielä yhdessä läpi, korjasimme esille tulleet virheet ja 

muokkasimme tekstin lopulliseen muotoonsa. 

 

Opinnäytetyöprosessi on mahdollistanut meille harjaannuttaa atk-taitojamme, 

koska opinnäytetyöprosessi tehdään sähköiseen muotoon. Erityisesti olemme ke-

hittyneet Microsoft Word - ohjelman käytössä ja oppineet käyttämään ohjelmiston 

erilaisia toimintoja opinnäytetyöohjeiden mukaisesti. Prosessin aikana olemme et-

sineet tietoa ja kirjallisuutta Internetiä ja Karelia-ammattikorkeakoulun- sekä seu-

tukirjaston suomalaisia sekä kansainvälisiä tiedonhakupalveluja apuna käyttäen. 

Lisäksi olemme lukeneet sekä Karelia – ammattikorkeakoulusta, että muista oppi-

laitoksista julkaistuja opinnäytetöitä, jotka ovat olleet samankaltaisia oman ai-

heemme kanssa. Tiivistelmän asiasanat haimme suomalaisesta asiasanastosta, 

YSA:sta. Hakuohjelmina olivat Finna, Melinda, Vaari, Theseus, Cinahl Fulltext 

(Ebsco), Ebrary ja Emerald. Hakusanoina toimivat muun muassa vapaaehtoistyö, 

vapaaehtoiset, ikääntyneet eri sanamuodoissaan ja toisiinsa liitettyinä. Teimme 

tiedonhakua sekä kotikoneiltamme, että Karelia-ammattikorkeakoulun tietokoneil-

ta. Koulun tietokoneilla on laajemmat käyttöoikeudet erilaisiin tiedonhakupalve-

limiin, joten jotkut lähteet voivat vaatia erilliset tunnukset näkyäkseen koulun ul-

kopuolisille lukijoille.  
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Tietotekniikan rooli hoitoalalla on nykyisin suuri ja sen turvallinen hallinta on yk-

si suurimmista haasteista sekä työssä että arjessa. Sairaanhoitajan keskeinen 

osaamispiirre on tiedon etsiminen luotettavista lähteistä sekä omaa että potilaan 

käyttöä varten. 

 

 

9.4  Opinnäytetyön hyödynnettävyys ja jatkotutkimusideat 

 

Opinnäytetyömme tuloksia voivat käyttää järjestöt, kunta ja muut yhteistyötahot 

kehittäessään ikääntyneiden palveluita. Tuloksiemme perusteella järjestöt voivat 

suunnitella omaa toimintaansa ja saada uusia ideoita toiminnan sekä yhteistyön 

kehittämiseen.  

 

Tulevaisuudessa voisi tutkia vapaaehtoistoiminnan asennemuutoksia tänä päivänä 

ja menneisyydessä. Kuinka esimerkiksi entiset nuoret talkoolaiset, nykyiset 

ikäihmiset kokevat vapaaehtoistyön ja talkoohengen muutokset vuosien saatossa. 

Myös vertaileva tutkimus eläkeläisten toimintakyvystä ja hyvinvoinnista 1980- 

luvulta tähän päivään voisi antaa mielenkiintoista tietoa ihmisten aktiivisten elin-

vuosien määrästä. Yksilötasolla voisi tutkia kuinka yksittäinen järjestö voi edes-

auttaa yksittäisen ihmisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja yksinäisyyden ehkäi-

semisessä.  
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Hei! 

 

Olemme kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa Karelia ammattikorkeakoulusta Joensuusta. 

Teemme opinnäytetyötä yhteistyössä Liperin kunnan vanhuspalveluiden kanssa, jossa 

tutkimme millaiset mahdollisuudet vapaaehtoisjärjestöillä ja eri toimijoilla on järjestää 

toimintaa vanhuksille nyt ja erityisesti tulevaisuudessa. 

 

Toteutamme opinnäytetyömme tutkimuksellisena työnä ja toteutustapana meillä siihen 

on ryhmähaastattelut. Toivoisimme, että voisimme haastatella tutkimustamme varten 

järjestönne valitsemia/muita halukkaita henkilöitä.   

 

Haastattelu on vapaamuotoinen, keskusteleva tilaisuus ja aikaa siihen kuluu noin yksi 

tunti riippuen keskustelun määrästä. Haastatteluiden pohjalta teemme yhteenvedon Li-

perin kunnan vapaaehtoistoiminnan tilanteesta ja se tullaan julkaisemaan syksyn 2016 

aikana. Vapaaehtoisjärjestöt ja Liperin kunta saavat omat kirjalliset selvitykset tutki-

mustuloksista ja tarvittaessa järjestämme tulosten esittämistilaisuuden erikseen sovittu-

na ajankohtana. 

 

 

Toivoisimme saavamme vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

  

1. Millaiset toimintaedellytykset järjestöillä on tällä hetkellä? 

2. Millaisia uhkakuvia järjestöillä on nyt ja tulevaisuudessa järjestäessään toi-

mintaa?  

3. Millaiset tulevaisuuden näkymät toiminnan jatkumisella on?  

4. Millaisia yhteistyöideoita järjestöillä on?  

 

 

Toteutamme haastattelut touko- ja kesäkuun aikana. Toivoisimme yhteydenottoanne ja 

toiveitanne mahdollisesta haastatteluajankohdasta mahdollisimman pikaisesti. Yhtey-

denotot toivoisimme ensisijaisesti sähköpostin välityksellä.  

                  

 

Yhteistyöterveisin,  

 

Marjo Pulkkinen ja Tiia Puhakka  

Karelia-ammattikorkeakoulu  

  

 

Marjo sähköpostiosoite                       Tiia sähköpostiosoite 

puh. 040 xxx                                 puh. 050 xxx 
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