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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyössäni lähdin arvioimaan Pelastakaa Lapset ry:n verkkovapaaehtoistoi-

mintaa vapaaehtoisen näkökulmasta. Kipinä työlle syttyi omista kokemuksista ja mie-

lenkiinnon kohteista. Aloitin ensimmäisen vapaaehtoistyöni organisaatiossa, jossa 

koin perehdytyksen, sitouttamisen ja keskinäisen vuorovaikutuksen monet ongelmat. 

Tästä inspiroituneena halusin lähteä kokeilemaan vapaaehtoistyötä muuallakin odo-

tuksena tutustua toisenlaisiin tapoihin organisoida toimintaa. Pelastakaa Lapset ry:n 

toiminta, lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen oli  omia arvojani vastaavaa. Verk-

konuorisotyöstä kiinnostuin käytyäni Humakin ja Metropolian Distanssi-hankkeen Di-

gitaalisen nuorisotyön peruskurssit. Verkkopohjaisesta nuorisotyöstä oli siis saatava 

kokemusta kaiken tankatun teorian jälkeen. Verkkopohjainen vapaaehtoistyö on myös 

ajankäytöllisesti yksi tehokkaimmista tavoista toimia vapaaehtoisena, kotoa käsin hoi-

dettavat työvuorot ovat erittäin matalan kynnyksen toimintaa. Päätös vapaaehtoiseksi 

hakeutumisesta juuri verkkonuorisotyön pariin ja kyseiselle yhdistykselle oli siis 

helppo. Koska halusin myöskin tutkia vapaaehtoistyötä, oli luontevaa etsiä aihe opin-

näytetyölle juurikin Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotyön parista. 

 

Jo ennen opinnäytetyöni tilaajaa minulla oli ajatus kouluttautua verkkovapaaehtoiseksi 

ja samalla tarkastella organisaation toimintaa yhtenä verkkovapaaehtoisista. Koulutuk-

seni jälkeen sain myöskin Pelastakaa Lapset ry:ltä tutkimusluvan verkkovapaaehtois-

työn arviointiin vapaaehtoisten näkökulmasta. Arvioinnin välineinä olen käyttänyt sekä  

laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Observointia eli osallistuvaa havain-

nointia tein osallistumalla itse verkkovapaaehtoisten koulutukseen sekä toimimalla yh-

tenä verkkovapaaehtoisista Netari-, Suunta- sekä Mantelichatissa. Tämän lisäksi olen 

käyttänyt havainnoivaa osallistumista osallistuessani uusien verkkovapaaehtoisten 

koulutukseen. Näiden lisäksi toteutin Webropol kyselyn yhteisesti kaikille verkkova-

paaehtoistoiminnassa mukana oleville.  

 

Oma opinnäytetyöni pyrkii arvioimaan laajemmin verkkovapaaehtoistyötä vapaaehtoi-

sen näkökulmasta, joka siis myös itselläni on osallistuttuani yhtenä vapaaehtoisena 

mukaan verkkovapaaehtoistoimintaan.  
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Kehittämistehtävänä lähdin selvittämään ennen kaikkea vapaehtoisten kokemuksia, 

ajatuksia ja tuntemuksia verkkovapaaehtoistoiminnasta. Aina odotuksista koulutuksen 

kautta itse toimintaan, sekä tulevaisuuden toiveisiin. Kehittämistehtäväni tavoitteenani 

pidin opinnäytetyötä tehdessäni tuottaa sisältöä joka edesauttaa järjestön mahdolli-

suuksia kehittää toimintaansa etenkin vapaaehtoisten näkökulmasta. Toiminnan kehit-

tämisen kautta taata sen kiinnostavuus vapaaehtoisten keskuudessa, sekä toiminnan 

jatkuminen. ”Ihminen osallistuu, jos se kiinnostaa, palkitsee ja antaa ihmissuhteita. Jo-

kainen haluaa toteuttaa itseään, olla hyväksytty ja tarpeellinen. Jokainen haluaa tehdä 

hyvää ja tuntea, että hänen ponnistuksensa ovat vaivan arvoiset – joko itselle, läheisille 

tai yhteisölle.” (Harju. Osallistumisen idea ja motiivit 2017)  

 

 
 
2 VAPAAEHTOISTOIMINTA 

 

 

Vapaaehtoistyö voidaan määritellä palkattomaksi, vapaasta tahdosta kumpuavaksi 

yleishyödylliseksi toiminnaksi, joka useimmiten on organisoitu jonkin tahon avustuk-

sella. (Nylund&Yeung 2005, 14–15). Käsite vapaaehtoistyö painottaa yksilön toimin-

taa. Yksilö tekee oman vapaan tahdon ratkaisunsa toiminnasta. (Eskola&Kurki 

2001,16) Vapaaehtoistoiminta on omasta halusta lähtevää, palkatonta toimintaa, jota 

tehdään omia arvoja vastaavan yhteisön hyväksi. Se on merkki halusta osallistua ja 

vaikuttaa ja sen tulisi olla kaikkien kansalaisoikeus. Laimio&Välimäki 2009, Auttaminen 

ja vapaaehtoistyö kytkeytyvät ihmisen arvomailmaan, siihen mihin hän uskoo ja mitä 

hän pitää oikeana. Vaikka myös aivan spontaania auttamista esiintyy paljon, vapaaeh-

toistyö perustuu yleensä siihen, että toisen ihmisen auttaminen on sekä etuoikeus että 

velvollisuus” (Eskola&Kurki 2001,105) 

 

 

 

 

 

2.1 Vapaaehtoistoiminta ja sen merkitys yhteiskunnassa ja yksilölle 
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Vapaaehtoistoimintaan suhtautuminen on muuttunut myönteisemmäksi myös ammat-

tilaisten keskuudessa. Vapaaehtoisten tuomat hyödyt organisaatiolle ovat merkittäviä 

sekä taloudellisesti että toiminnan laadun sekä määrällisyyden lisäämiseksi. Vapaaeh-

toisten on tutkittu tuovan myös uusia virikkeitä ja vaihtelua toimintaan. Vapaaehtoisten 

ja ammattilaisten välillä tapahtuu myös oppimista jossa kumpikin voi oppia toisiltaan. 

Vapaaehtoisten perehdytys ja ohjaus vie resursseja mutta myöhemmin vapaaehtois-

ten mukana olo vapauttaa aikaa ammatilliselle työlle. Vapaaehtoistoiminnan yhteis-

kunnalliset merkitykset näkyvät vasta viiveellä mutta ovat sitäkin merkittävämpiä. Va-

paaehtoistoiminta on osa aktiivista kansalaisuutta, se lisää solidaarisuutta ja tasa-ar-

voa, edesauttaa yhteiskunnallisten erojen kaventumista, tekee näkyväksi yhteisölli-

syyttä ja luo toiminnan paikkoja kansalaisille. Kyse on siis vakavasti otettavasta yhteis-

kunnallisesta toiminnasta.( Laimio&Välimäki 2011, 22) 

 

.Euroopan Parlamentin vuoden 2008 vapaaehtoistyön mietinnössä määriteltiin vapaa-

ehtoistyötä koko yhteiskunnan kannalta. Vapaaehtoistyö  hyödyttää kolmatta osa-

puolta perhe- ja ystäväpiirin ulkopuolella. Se on kaikille avointa. Euroopan parlamentti 

myös katsoo mm. että vapaaehtoistyö edistää vapaaehtoistyöntekijöiden henkilökoh-

taista ja sosiaalista kehitystä ja että yhteisön sisällä se vaikuttaa myönteisesti muun 

muassa henkilöiden keskinäisiin suhteisiin.  Vapaaehtoistyöllä voi olla myönteinen vai-

kutus myös ihmisten terveyteen,  ja että vapaaehtoistyöllä voi olla fyysisiä ja henkisiä 

sairauksia ehkäisevä vaikutus. Mietinnän mukaan vapaaehtoistyön erittäin merkittävä 

osuus sosiaalisen pääoman muodostamisessa on tunnustettava täysimääräisesti, (Eu-

roopan parlamentti, mietintö 2008 vapaaehtoistyön roolista taloudellisen ja sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden edistämisessä (Kansalaisareena 2017)  

 

Vapaaehtoistyötä tehdään Suomessa runsaasti kuten myös muissa Euroopan pohjois-

osissa. Euroopan parlamentin tutkimuksen mukaan vapaaehtoistyötä tehdään eniten 

maissa, jotka ovat kehittyneempiä ja niissä vapaaehtoistyötä tekevät eniten koulutetut 

henkilöt. Suomi kuuluu kolmen eniten vapaaehtoistyötä tekevien Euroopan maiden 

joukkoon Alankomaiden sekä Tanskan kanssa. (Euroopan parlamentin erityisbaro-

metri 75.2 2011, 6-8.) Taloustutkimuksen suorittaman Vapaaehtoistyö Suomessa 

2010 ja 2015 -kyselyn mukaan vapaaehtoistyötä tekee suomalaisista kolmasosa 
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(32,7%). Ahkerimpia vapaaehtoistoimijoita vuoden 2015 tutkimuksen mukaan ovat nai-

set, toisin kuin vuonna 2010 jolloin miesten osuus vapaaehtoisista oli suurempi.  Va-

paaehtoistoiminnassa aktiivisimpiin ikäryhmiin kuuluu 29-34 vuotiaat nuoret aikuiset ja 

65-79 vuotiaat eläkeikäiset. Yksinäistaloudessa sekä yli 18-vuotiaiden kanssa yhteis-

taloudessa asuvat tekevät vapaaehtoistyötä enemmän kuin perheelliset. Vapaaehtois-

töiden määrä kulkee käsi kädessä tulotason kanssa, mitä korkeammat tulot, sitä vä-

hemmän vapaaehtoistyötä tehdään ja sitä useammin ajanpuute mainitaan tähän 

syyksi. Lapset ja nuoriso vapaaehtoistyön kohteena on tutkimuksen mukaan selkeässä 

kolmen kärjessä, 342 000 vapaaehtoista vuosittain. Eniten vapaaehtoistunteja teh-

dään kulttuurin ja liikunnan parissa. Vuoden 2010 tutkimuksesta vapaaehtoistyönteki-

jät ovat hieman vähentyneet mutta heidän tekemänsä työtunnit kasvaneet. Lasten ja 

nuorten parissa tehtävää vapaaehtoistyötä tehdään neljän viikon ajanjaksossa keski-

määrin 16 tuntia. Neuvontatyön osuus vapaaehtoistöistä oli 16% ja internetissä tapah-

tuvan vapaaehtoistyön osuus ainoastaan 3%, kasvokkain tehtävän vapaaehtoistyön 

osuus oli  82% ja loput 15% tehtiin netissä ja kasvotusten. Vapaaehtoistyö on yleensä 

säännöllistä ja organisoitua, kyselyyn vastanneista 50% teki pitkäkestoista vapaaeh-

toistyötä. Vapaaehtoistyöstä 53% oli ensisijaisesti järjestön tai yhteisön organisoimaa. 

(Kansalaisareena. Vapaaehtoistyö suomessa 2010 ja 2015. 2017) 

 

 

 

2.2 Vapaaehtoistyö ja motivaatio 

 

”Ehkä mikään yksittäinen ilmiö ei kuvasta ihmisen positiivista potentiaalia yhtä vahvasti 

kuin sisäinen motivaatio, eli meidän luontainen taipumuksemme etsiä uusia asioita ja 

haasteita, kasvattaa ja käyttää kykyjämme, tutkia ja oppia.” (Kansalaisyhteiskunta. 

Osallistumisen ideat ja motiivit. 2017) Yleisin suomalaisia vapaaehtoistoimintaan mo-

tivoiva tekijä on halu auttaa muita. Seuraavaksi yleisin vapaaehtoistyön motiivi on va-

paa-ajan käyttäminen johonkin hyödylliseen, säännöllistä ohjelmaa tarjoavaan toimin-

taan. (Yeung. 2001 s. 32-33) 

Motivaatio jaetaan sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Vapaaehtoistyöntekijät näyttävät ole-

van usein sisäisesti motivoituneita; tyytyväisyys tulee itse tekemisestä ja sen tuotta-

masta ilosta, ei niinkään ulkoisista palkkioista. Sisäiset motivaatiotekijät liittyvät itsensä 
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toteuttamiseen, kehittämiseen ja pätemisen tarpeisiin. Sisäisesti motivoituneella on 

halu oppia uutta, kehittyä tehtävässään ja tehdä jotakin merkittävää. Sisäiset motiivit 

ovat tehokkaita ja kestäviä. Ulkoisia motivaatiotekijöitä ovat palkka, kannustus, pa-

laute, ulkopuolinen tuki ja osallistumismahdollisuudet. Niiden vaikutus on lyhytaikai-

sempi, siitä syystä esimerkiksi palautetta on muistettava antaa jatkuvasti. Motiivien 

tunnistaminen ei ole helppoa eikä ihminen ole edes tietoinen kaikista motiiveistaan. 

Vapaaehtoistoiminnassa motiivien tunnistamisella on merkitystä tehtävän valintaan, 

ohjaukseen ja tukeen sekä palkitsemiseen. (Laimio&Välimäki 2011, 21) 

  

   

 

 
 

3 VERKKKONUORISOTYÖ 

 

 

Nuorten tarpeiden kuuleminen ja kunnioittaminen on vaatinut sen että nuorisotyön on 

ollut sopeuduttava nuorisokulttuurin ja yhteiskunnan muutoksiin. Nykyaikana  internet 

on keskeinen viestintävälinen nuorten keskuudessa jonka vuoksi internetistä on tullut 

keskeinen osa myös nuorisotyötä.  Kohtaaminen internetissä sisältää edelleen nuori-

sotyön tavoitteellisuuden ja pyrkii vaikuttamaan nuorten ymmärrykseen, arvostuksiin, 

tietoihin ja taitoihin. Valinta on ollut nuorten, nuoret  päättävät kohtaamisen väli-

neestä ja nuorisotyöllä on ollut mahdollisuus käyttää verkkoa yhtenä kohtaamisen vä-

lineenä. Verkkonuorisotyö pyrkii siis vastaamaan nuoren tarpeisiin nuorisotyön näkö-

kulmasta, nuoren antaman kohtaamisen välineen kautta.  (Lauha&Tuuttila 2011) 

 

Verkossa tehtävästä nuorisotyöstä käytetään monenlaisia termejä kuten Verkkope-

rustainen nuorisotyö, nettinuorisotyö, digitaalinen nuorisotyö, virtuaalinen nuorisotyö 

ja verkkoväliteinen nuorisotyö. Nuorisotyön ohella myös muussa nuorison parissa 

tehtävässä työssä käytetään verkkoa joten on nuorisotyön selkeyden kannalta ollut 

järkevää määritellä nuorille suunnatun verkkotyön ja verkkonuorisotyön eroja. Kum-

paakin työtä yhdistää työn kohteena oleva yhteinen joukko, nuoret, mutta tavoitteet 

erottavat nämä kaksi työskentelytapaa. Verkkonuorisotyötä ohjaa sosiaali- ja terveys-

alan työntekijöiden  ammatilliset tavoitteet kuten ennaltaehkäisevän päihdetyön  ja 
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seksuaaliterveyden edistäminen tai lastensuojelulliset periaatteet. Verkkovälitteistä 

nuorisotyötä taas ohjaa nuorisotyön ammatilliset tavoitteet. 

 

Verkkoperustaisen nuorisotyön ja perinteisen nuorisotyön kuten talotyön erot  ovat 

konkreettiset. Verkkoperustainen nuorisotyö keskittyy lähinnä viestintään, valistuk-

seen  ja keskusteluun kun taas esimerkkinä käytetty talotyö mahdollistaa näiden li-

säksi  läsnäolon kautta  myös erilaiset yhdessätekemisen ja toiminnan muodot. Toi-

minnallinen verkkonuorisotyö käsittää tällä hetkellä lähinnä nuorten ja nuorisotalon 

ohjaajien välisen pelaamisen joka sekin voi olla tavoitteellista. Nuorisotyön näkökul-

masta on ollut tärkeää jaotella nuorille suunnattu verkkotyö  ja verkkonuorisotyö sel-

keyttämään toimintaa ja sen kuvaamista.( Lauha&Tuuttila 2014. 15-19) 

 

Verkkoperustainen  nuorisotyö lähti 90-luvulla liikkeelle siitä olettamuksesta että nuo-

riso hakeutuu palveluiden kuten Kompassin ja Helppimesta – sivustojen  pariin. Myö-

hemmin nuorisotyöllisten verkkopalvelut monipuolistuivat ja niihin lisättiin chatteja ja 

keskustelupalstoja. Kävijämäärät olivat silti edelleen pieniä. Nuorten passiivisuus pa-

kotti keksimään uusia tapoja lähestyä nuoria. 2000 –luvulla osa palveluista kuten 

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen koordinoima Netari-nuorisotila sekä 

Elämä On Parasta Huumetta ry:n Huumebussi  sisällytettiin jo olemassa oleviin pal-

veluihin joista suosituimpina Habbo Hotel ja IRC-Galleria. Palveluiden sulauttaminen 

aloitti uuden aikakauden verkkonuorisotyössä mahdollistamalla  passiivisimpienkin 

nuorten osallistumisen verkkonuorisotyön palveluiden pariin. Riitti että nuoret käytti-

vät mieluisimpiaan sosiaalisen median palveluita, enää ei tarvinnut erikseen etsiä 

tietä nuorisotyöllisten palveluiden pariin. Verkkoperustaisessa nuorisotyössä on huo-

mattu nuorten tarve kohdata vertaisiaan, siksi nuorisotyölliset palvelut ovatkin pyrki-

neet kiinnittymään osaksi nuorten suosimia sosiaalisen median yhteisöjä. Myös vi-

ranomaisyhteistyö on alkanut tiivistyä eri tahojen välillä. Nuorisotyöntekijät, tervey-

denhoitajat, poliisit ovat nyt netissä saatavilla nuorille suunnatuissa yhteisöpalve-

luissa. Nuoria ei enää odoteta omissa palveluissa vaan palvelut ovat  siellä missä 

nuorikin. (Merikivi, Timonen&Tuuttila 2011) 
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3.1 Verkkkovapaaehtoistyö Pelastakaa lapset ry:llä 

 

Pelastakaa Lapset Ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 1922 pe-

rustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja 

maailmalla. Järjestön tavoitteena on toimia kaikkein heikoimmassa asemassa olevien 

lasten puolesta. Järjestö on osa maailmanlaajuista Save the Children- järjestöä joka 

toimii noin 120 maassa. Suomessa järjestöllä on 79 paikallisyhdistystä.  

(www.pelastakaalapset.fi) 

 

Yhdistyksen Lapset ja digitaalinen media -yksikkö tuottaa nuorille toimintaa verkossa. 

Työn tavoitteena on tukea erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten 

ja nuorten hyvinvointia, vähentää yksinäisyyttä ja lisätä osallisuuden mahdollisuuksia. 

Vuosittain yksikön tuottamissa palveluissa kohdataan kymmeniä tuhansia nuoria yh-

dessä verkkovapaaehtoisten, palkattujen työntekijöiden ja yhteistyökuntien nuoriso-

työntekijöiden kanssa. Lapset ja digitaalinen media- yksikkö kouluttaa yhdistyksen 

verkkovapaaehtoiset jotka toimivat nuorten kanssa digitaalisissa ympäristöissä.  

Toimintaa rahoittavat mm. opetus- ja kulttuuriministeriö, Wihuri Säätiö, RAY ja EU. 

https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/lapset-digitaalinen-media/ 

 

Pelastakaa Lapset ry:llä on tällä hetkellä n. 100 verkkovapaaehtoista, tämä ilmenee 

Pelastakaa Lapset ry:n verkkovapaaehtoisista kootuista vuosittaisista raporteista. Va-

paaehtoisten määrä on pysynyt melko samana vuodesta 2014. Verkkovapaaehtoisten 

saatavuus jatkossakin on toiminnan ennallaan jatkumisen kannalta välttämättömyys. 

 

”Nuoruus on tärkeä elämänvaihe ja suunnaton seikkailu. Haluamme tukea nuoria tar-

joamalla mahdollisuuksia kaverisuhteiden luomiseen sekä osallisuuteen verkossa. Li-

säksi nuoret voivat jutella turvallisten aikuisten kanssa erilaisissa elämäntilanteissa: 

kriisin keskellä, pulmatilanteessa sekä ihan muuten vaan, tavallisena arkipäivänä.” 

Näillä sanoilla kuvataan Pelastakaa Lapset ry:n verkkovapaaehtoistoimintaa yhdistyk-

sen nettisivulla. Verkkovapaaehtoistoiminta kattaa sekä ajantasaista että viiveellistä 

keskusteluapua nuorille.  
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Suunta-palvelu on anonyymi, 15-29-vuotiaille suunnattu ohjaus- ja neuvontapalvelu 

netissä. Suunta tarjoaa ohjausta, tukea ja neuvontaa koulutukseen, työhön ja elämän-

hallintaan liittyvissä asioissa. Vuodesta 2013 toimineen palvelun kautta ohjataan vuo-

sitasolla yli tuhatta nuorta. Hanke tarjoaa yhden luukun palvelua jonka avulla Pelasta-

kaa Lapset ry haluaa ennaltaehkäistä syrjäytymistä sekä lisätä nuorten mahdollisuuk-

sia päästä kiinni koulutus- ja työelämään.  

 

Neuvontatilanteissa neuvot perustuvat asiantuntijatietoon, jossa työntekijä on asian-

tuntija eri toimintavaihtoehtojen arvioinnissa. Tämä ei kuitenkaan johda siihen, että 

työntekijä olisi kaikkien asioiden asiantuntija. Asiantuntijuus perustuu siihen, että työn-

tekijä tietää puheena olevasta asiasta enemmän kuin asiakas. Se perustuu myös sii-

hen, että työntekijällä on osaamista ja välineitä antaa asiakkaalle tietoa, ohjausta ja 

neuvoa myös siihen miten toimia. Työntekijän tehtävä on varmistaa, että neuvot ovat 

asiantuntevia ja ymmärrettäviä sekä helposti asiakkaan tilanteeseen hyödynnettä-

vissä. (Onnismaa, 2007, 28.)  

 

Netari on vuonna 2004 perustettu valtakunnallinen nuorisotalo netissä. Netari tarjoaa 

ohjausta ja tukea nuorille, siellä voi viettää aikaa muiden nuorten kanssa ja samalla 

jutella nuorisotyöntekijöiden sekä Pelastakaa Lapset ry:n työntekijöiden sekä verkko-

vapaaehtoisten kanssa. Netari toimii netissä nuorten suosituilla foorumeilla: IRC-Gal-

leriassa, Habbossa ja Twitchissä. Netarin työntekijät ja vapaaehtoiset tavoittivat yli 

80 000 nuorta vuonna 2016. Netaria rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Verkossa 

tapahtuva nuorten kohtaaminen on nykyään osa perusnuorisotyötä joka näyttäytyy 

nuorten kanssa toteutettavassa tavoitteellisessa vuorovaikutuksessa yhdessä aktiivi-

sen verkkotoiminnan ja  mediasisällön tuottamisen kanssa. Verkkoperustainen nuori-

sotyö on määritelty yhdeksi ydinpalveluksi Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuk-

sen alueellisten palvelujen osastolla. (Merikivi,Timonen&Tuuttila 2011, 51) 

 

Sekä ohjaus että neuvontatilanteessa asiakkaat ovat oman elämänsä asiantuntijoita ja 

päättävät, kuinka saamansa ohjauksen tai neuvon perusteella etenevät tilanteessa. 

Tätä oman elämänsä asiantuntijuutta korostetaan myös nuorten tieto- ja neuvon-

työssä. Nuori on oman asiansa päämies ja häntä autetaan, tuetaan ottamaan vastuuta 

omista ratkaisuistaan ja toimimaan omien asioidensa hyväksi 
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Ohjauksessa  ja neuvonnassa mennään tiedottamista syvemmälle ja lähemmäksi 

nuorta asiakasta. Ohjauksen tehtävä on edistää keskustelemalla nuoren kykyä paran-

taa elämäänsä haluamallaan tavalla. Neuvonnan tehtävä on neuvoa nuorelle hänelle 

sopivia toimintatapoja, joiden käytöstä nuori aina viime kädessä tekee itse päätöksen. 

Ohjauksessa korostetaan tulkinnanvaraisuutta ja monia toimintamahdollisuuksia, kun 

taas neuvonnassa neuvot perustuvat enemmän asiantuntijatietoon. Eroavaisuus oh-

jauksen ja neuvonnan välillä on ohjattavan asiakkaan rooli. Ohjaustilanteessa ohjat-

tava itse osallistuu aktiivisesti esittämiensä pulmien ja ongelmien ratkaisemiseen. Hä-

nen tavoitteensa sekä tulkintansa ovat työskentelyn lähtökohtina. Neuvontatilanteessa 

asiakas odottaa saavansa ongelmaansa neuvoja asiantuntijalta, 

asiakas on neuvon pyytäjä ja vastaanottaja. (Merikivi, Timonen&Tuuttila 2011,64-65)  

 

 

 

 

 

4 KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTUS 

 

 

 

4.1 Tavoitteet ja kehittämiskysymykset 

 

Kehittämistyön tavoitteena oli kulkea läpi Pelastakaa Lapset ry:n verkkovapaaehtoisen 

polku. Aina toimintaan hakeutumisesta, koulutuksen kautta varsinaiseen verkkovapaa-

ehtoisena työskentelyyn. Vapaaehtoiseksi hakeutuessani ja kehittämistyössäni tavoit-

teenani oli selvittää Pelastakaa Lapset ry:n verkkovapaaehtoisten kokemuksia, ajatuk-

sia, toiveita sekä motivaatiotekijöitä jokaisessa kolmessa vapaaehtoistoiminnan vai-

heessa, koulutukseen hakeutuessa, koulutuksen aikana sekä itse vapaaehtoistoimin-

nassa. Tavoitteenani oli kuvata koko vapaaehtoisen läpikäymä polku aina vapaaeh-

toistyön tekemiseen asti, vapaaehtoisen omin sanoin. Näiden kokemuksien pohjalta 

halusin löytää konkreettisia ehdotuksia toiminnan kehittämiseen ja sen myötä tietysti 

vapaaehtoistoimijoiden hyvinvoinnin lisäämiseen. Kehittämistyöni kohteena oli kaikki 
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Pelastakaa Lapset ry:n verkkovapaaehtoiset, uusista juuri koulutuksen käyneistä aina 

vanhoihin tekijöihin. 

 

 

4.2 Aineiston keruu ja kehittämismenetelmät 

 

 

Kehittämistyöni tutkimusmenetelmiksi valikoitui sekä laadullisia että määrällinen men-

telemä. Pääpainon ollessa laadullisessa tutkimuksessa, tässä tapauksessa sekä 

strukturoimattomassa havainnoinnissa että osallistuvassa havainnoinnissa. Määrälli-

nen osio kehittämistyötä oli laatimani Webropol-kysely jonka linkki jaettiin jokaiselle 

aktiiviselle verkkovapaaehtoistoimijalle.  

 

 Osallistuessani ensimmäiseen, omaan verkkovapaaehtoisten peruskoulutukseen 

9/2017 Helsingissä. Suoritin ensimmäisen vaiheen opinnäytetyöstäni, strukturoimatto-

man havainnoinnin. Strukturoimatonta havainnointia käytetään silloin, kun halutaan 

saada selville mahdollisimman paljon erilaista ennakkotietoa jostakin asiasta. Kun täl-

laista havainnointia ei voida etukäteen luokitella, käytetään apuna tutkittavan ilmiön 

ennakkotuntemusta tai turvaudutaan olemassa olevaan teoriaan, jotta tiedetään, mitä 

ilmiössä oletetaan tapahtuvan ja sen mukaan rekisteröidään observoidut seikat. Tutki-

mushavainnointi on ihmisen kokonaisvaltaista ja tietoista ilmiöiden, asioiden ja tapah-

tumien aistimista suhteessa siihen, missä ne ilmenevät. Tietoinen havainnointi on tut-

kijan huomion suuntautumista koko tutkimuskohteeseen. (Vilkka 2006,  6 )  

 

Osallistuvaa havainnointia tehdään fyysisesti samassa kohteessa havainnoitavan tut-

kimuskohteen kanssa. Siinä hetkessä. Tässä tapauksessa osallistuva havainnointi ta-

pahtui verkkovapaaehtoisten peruskoulutuksessa Turussa 11/16. Viikonlopulta kerä-

sin kirjallista havaintomateriaalia sivukaupalla. Ennalta alustavasti pohtimiini kysymyk-

siin sain luontevasti vastauksia koulutuksen lomassa, vastauksiin oli myös helppo 

saada tarkennusta tilanteen ollessa päällä. Suurin osa havainnointimateriaalista kes-

kittyi kuitenkin kulloiseenkin hetkeen ja tavoitteenani oli poimia ja taltioida tilanteita ja 

esille tulleita asioita mahdollisimman uusin silmin. Toisaalta kokemus omasta koulu-

tuksesta edesauttoi hahmottelemaan runkoa koulutuspäivien tunnelman taltiointiin. 



 

 

15 
 

Osallistuvan havainnoinnin tavoitteena on tehdä havaintoja todellisesta tilanteesta il-

man ennakko-olettamuksia ja ilman jälkikäteistulkintaa. Havainnoinnissa tärkeää on 

puhutun tiedon tallentamisen lisäksi tarkastella myös tutkimuskohteen keskinäistä vuo-

rovaikutusta, käyttäytymistä, eleitä ja ilmeitä.  Koska havainnoin tarkoitus on saada 

tallennettua vallitseva tilanne, ei havainnoidessa voi varmuudella vielä tietää mihin ky-

symyksiin tulee saamaan vastauksia. Havainnoinnin lisäksi pyrin koulutuksen aikana 

esittämään kysymyksiä jotka johdattelisivat mahdollisimman vähän vastaajaa. Tarken-

tavat kysymykset kumpusivat jo tilanteessa tehdyistä havainnoista. Anttila 2006 ”Jos 

keskustelun olennaisin on mahdollista päätellä keskustelun kulusta, kaikenlaiset jäki-

käteisarvioiniit ja tulkinnat voivat olla tarpeettomia. keskustelijoiden käsitys sanomisis-

taan voi ajansaatossa muuttua jolloin syntyy uudelleentulkintaa.” (Mäkelä 1998,128)

  

 

 

Määrällisen tutkimusosan toteutin Webropol- kyselynä talvella 2016. Kysely jaettiin Pe-

lastakaa Lapset ry:n sähköpostilistalla oleville aktiivisille vapaaehtoisille, n 100 henki-

löä . Kyselyn arvioitu vastausaika oli 10 minuuttia, joka oli saatetekstissäkin selkeästi 

esillä. Kysely oli tarkoituksella lyhyehkö ja ytimekäs juurikin mahdollisimman monen 

vastaajan tavoittamiseksi. Kyselyyn oli vastausaikaa kolme viikkoa ja vastauksia sain 

8 kappaletta jotka kaikki tulivat pian kyselyn julkaisupäivän jälkeen. Kysely jaettiin 

myös vapaaehtoisten Facebook-ryhmässä ja siitä muistuteltiin vapaaehtoisia myös 

whatsapp-ryhmässä. Kyselyn vastausprosentti oli siis noin 8% joka jäi alle tavoitteeni. 

Vaikka Webropol-kyselyiden vastausprosentti ei tavanomaisesti korkea olekaan, odo-

tin silti enemmän vastauksia. Oletin vapaaehtoisten olevan kiinnostuneempia kerto-

maan ajatuksiaan toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Toisaalta uskon että verk-

kovapaaehtoisuuden kasvottomuus vaikutti vastaajien määrään. Pelastakaa Lapset 

ry:n tekemät palautekyselyt vuosilta 2014 ja 2016 keräsivät 10 ja 3-7 vastaajaa. Kou-

lutuspäivillä keräsin tietoa vapaaehtoisten toiveista, tavoitteista ja motivaatiosta, kou-

lutuspäivistä saadun suullisen palautteen ja havainnoimalla kerätyn lisäksi. Kyselytut-

kimuksella halusin selvittää vapaaehtoisilta samoja asioita ja näiden lisäksi myös ta-

voitteiden ja toiveiden toteutumista. Odotuksena että kyselyyn on mahdollista saada 

vastauksia kaikilta Pelastakaa Lasten vapaaehtoisilta, kokeneista kokemattomiin. 
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4.3 Aineiston analysointi 

 

Aineiston osien jakaantuessa kolmeen erilliseen osa-alueeseen aina vapaaehtoistoi-

minnan aloittamisesta koulutuksen kautta sen tekemiseen, oli luontevaa pysytellä 

tässä jaottelussa myös tuloksia esitellessä. Näin sain selville jokaisen vaiheen osalta 

vapaaehtoisten ajatukset ja kehittämistyöni tuloksia on helpompi liittää käytäntöön. Ke-

hittämistyöni pääpainon ollessa laadullisessa tutkimuksessa, koin ensisijaisen tärke-

äksi liittää työhön runsaasti vastaajien suoria lainauksia. Lainaukset tuovat parhaiten 

vastaajien oman äänen kuuluviin. Tulkintaa keräämästäni aineistosta tein teemoittele-

malla vastauksia Yeungin timanttimallin pohjalta ja vertailemalla niitä keskenään. Tä-

män lisäksi vertasin keräämääni aineistoa vapaaehtoistyön aiempiin tutkimuksiin. Ai-

neiston olen  koostanut kolmesta erillisestä osiosta, Webropol-kysely, observointi ja 

haastattelut sekä oma kokemukseni. 

 

Analyysin suoritin teemoittelemalla kerätyt havainnot, vapaaehtoisten kokemukset ja 

Webropol- kyselyn tulokset. Teemoittelun johdin Yeungin 2005 vapaaehtoisten moti-

vaatiotekijöitä kuvaavan timanttimallin kautta. Tutkimustapa on pääosin laadullinen 

jota vahvistin määrällisellä kyselyllä. Aineistonkeruumenetelminä käytin osallistuvaa 

havainnointia, kyselyä sekä havainnointia. Tutkimuksen kohteen määrittelin sosiaa-

liseksi objektiksi,  ryhmäksi vapaaehtoisia. Ryhmä koostui yksilöistä mutta ennen kaik-

kea halusin tutkia vapaaehtoisia yhtenäisenä ryhmänä.  Koulutuspäivillä kerätty mate-

riaali on syntynyt osin minun aloitteestani ja osin minusta riippumatta. Osa esittämis-

täni kysymyksistä nousi tilanteesta itsestään, jotain esiin tullutta oli tarvetta tarkentaa, 

vahvistaa tai avata.   
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4.4 Kehittämistyön eettisyys ja luotettavuus 

 

Koska tutkimuksen luotettavuus perustuu menetelmien monipuoliseen ja oikeaoppi-

seen käyttämiseen, päädyin huolellisen pohdinnan jälkeen osallistumaan itse tutkitta-

van kohteen toimintaan toimimalla yhtenä verkkovapaaehtoisista. Osallistuin verkko-

vapaaehtoisten peruskoulutukseen Helsingissä syksyllä 2016.  Tämän lisäksi koin tar-

peellisena osallistua uudelleen, ulkopuolisena verkkovapaaehtoisten peruskoulutuk-

seen jotta näkisin tilanteen uusin silmin, nyt observoijan, en osallistujan roolissa. Tri-

angulaatiota varten laadin Webropol-kyselyn. Koin kyselyn lisäävän vankasti tutkimuk-

sen luotettavuutta mm. sen anonymiteetin sekä helpon tavoitettavuuden vuoksi. Kyse-

lylinkki oli saatavilla facebookissa verkkovapaaehtoisten ryhmässä, tämän lisäksi linkki 

jaettiin jokaiselle verkkovapaaehtoistyötä tekevälle sähköpostitse. Näiden jakeluka-

navien lisäksi kyselyä mainostettiin ja siitä muistutettiin vapaaehtoisten whatsaspp-

ryhmässä. Näin vastausmahdollisuus ja tutkimukseen osallistuminen saatiin laajene-

maan kaikkia vapaaehtoisia (n.100 hlöä) koskevaksi.  

 

 

 

5 KEHITTÄMISTYÖN TULOKSET 

 

 

Kehittämistyöni aineisto koostuu kyselyihin sekä haastatteluihin osallistuneista vapaa-

ehtoisista. Webropol-kyselyyn vastasi (8hlöä) joista kaikilla oli vapaaehtoisuudesta Pe-

lastakaa Lapset ry:llä jo kokemusta. Tämän lisäksi havainnoin ja haastattelin verkko-

vapaaehtoisten peruskoulutukseen osallistuneita (8hlöä).  Aineiston kerättyäni ja sitä 

analysoidessani päädyin jakamaan sen kolmeen eri osa-alueeseen jotka etenevät kro-

nologisessa järjestyksessä vapaaehtoisten polun alusta loppuun. Näiden lisäksi koko-

sin erikseen varsinaiset kehittämisehdotukset ryhmittäin   jotka materiaalista nousivat 

esille.  

 

 

5.1 Koulutukseen hakeutuminen ja odotukset 
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Syksyllä teettämässäni Webropol—kyselyssä kartoitin vapaaehtoisten syitä hakeutua 

Pelastakaa Lapset ry:n toimintaan mukaan, sekä heidän odotuksistaan toiminnasta. 

Kyselyyn vastanneiden päällimmäiset toiveet, odotukset ja tavoitteet ennen verkkova-

paaehtoisena toimimista painottuivat nuorten auttamiseen, tukemiseen ja ohjaamiseen 

sekä luontevan kommunikoinnin oppimiseen chatin välityksellä 

 

Tämän lisäksi haastattelin verkkovapaaehtoisten peruskoulutukseen osallistuneita 

11/16 Turussa. Koulutukseen hakeutumiseen mainittiin hyvin erilaisia syitä. Yhteneväi-

syyksiä oli halu tehdä vapaaehtoistyötä nuorten parissa sekä mielekkään tekemisen 

löytäminen. Myös järjestön maine sekä järjestön ja omien arvojen vastaavuus mainittiin 

usein. Yleisin mainittu syy oli verkkopohjaisen neuvontatyön vaivattomuus. Verkko ko-

ettiin sopivana alustana vapaaehtoistyöhön sen joustavuuden vuoksi. Paikkaan sitou-

tumaton verkkotyöskentely sopi monen elämäntilanteeseen ja mahdollisti vapaaeh-

toistyön tekemisen.  Halu oppia enemmän sosiaalisesta mediasta ja nuorista, sekä 

nuorten toiminnasta sosiaalisessa mediassa. Koulutukseen osallistuneet vapaaehtoi-

set olivat kaikki sosiaali-/terveysalan tai kasvatustieteiden opiskelijoita taikka työnteki-

jöitä. Motiivit pyrkiä toimintaan olivat hyvin samankaltaisia kuin itsellänikin. Halu saada 

lisää kokemusta ja oppia uutta nuorista ja heidän parissaan tehtävästä verkkonuoriso-

työstä. Tarve olla avuksi ja tukena luotettavana aikuisena nuorten elämässä. 

.   

”Toivoin voivani joko konkreettisesti (ohjata johonkin palveluun tms.) tai henkisesti aut-

taa (ihan vanin kuunnella ja antaa puheenvuoro nuorille). Mitään suuria tavoitteita ei 

ollut, odotin lähinnä että oppisin itse kommunikoimaan luontevasti mutta reflektoivasti 

chatin välityksellä.” 

 

”Toivoin oppivani uutta ja saavani uutta pohdittavaa ja näkökulmaa nuorten elämään 

ja ajatuksiin. odotin vapaaehtoistyön olevan helppoa ja mutkatonta.” 

 

 

”Halusin löytää tavan auttaa nuoria elämän haasteellisissa asioissa ja toimia turvalli-

sena, kuuntelevana aikuisena. Monelta nuorelta kun sellainen aikuishahmo puuttuu 

elämästä.” 
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Kaikkien vapaaehtoisten päällimmäisenä  toiveena vapaaehtoistyöhön hakeutuessa 

oli saada olla nuorten elämässä tukena, kuuntelevana ja turvallisena aikuisena. Etäi-

syys autettavaan koettiin hyvänä asiana. 

 

”Saada auttaa yksinäisiä ongelmanuoria, verkkokeskustelu sopii minulle - kasvokkain 

tilanteessa turhan tunneherkkä” 

 

”Suurin toive oli olla nuorten tukena ja tarjota kuuntelu- / keskustelu- /neuvonta-apua 

niitä tarvitseville. Tunsin myös, että se on minulle luonnollinen tapa toimia.” 

 

 ”Toivoin pystyväni auttamaan nuoria ja ohjaamaan heitä oikeisiin palveluihin. Toivoin 

myös että osaisin antaa itsestäni aidon ja lämpimän kuvan nuorelle netin välityksellä 

sillä keskusteleminen on vaikeampaa kun toista eikä hänen ruumiinkieltään näe.” 

 

”Toivoin voivani joko konkreettisesti (ohjata johonkin palveluun tms.) tai henkisesti aut-

taa (ihan vain kuunnella ja antaa puheenvuoro nuorille). Mitään suuria tavoitteita ei 

ollut, odotin lähinnä että oppisin itse kommunikoimaan luontevasti mutta reflektoivasti 

chatin välityksellä.” 

 

 

Toiveena oli myös oman työtavan kehittäminen ja kehittyminen verkkopohjaisessa 

neuvontatyössä sekä sosiaalisen median käytössä. Luonteva kommunikointi chatin 

välityksellä askarrutti niitä joilla ei ollut siitä vielä kokemusta. Moni mainitsi myös nuor-

ten elämään ja ajatuksiin näkökulman saamisen yhdeksi vapaaehtoistyön kautta saa-

vutettavaksi tavoitteeksi.  

 

”Toivoin oppivani uutta ja saavani uutta pohdittavaa ja näkökulmaa nuorten elämään 

ja ajatuksiin” 

 

”Toivoin pystyväni auttamaan nuoria ja ohjaamaan heitä oikeisiin palveluihin. Toivoin 

myös että osaisin antaa itsestäni aidon ja lämpimän kuvan nuorelle netin välityksellä 

sillä keskusteleminen on vaikeampaa kun toista ja hänen ruuminkieltään ei näe. Tässä 

ei kuitenkaan ole ollut minkäänlaisia ongelmia.” 
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Vapaaehtoisia yhdisti kiinnostus saada lisää kokemusta nuorten parissa tehtävästä 

ohjaus työstä ja oppia uutta sosiaalisesta mediasta ja sen käytöstä. Myös nuorten netin 

ja sosiaalisen median käyttöön tutustuminen kiinnosti. 

 

”Odotin mielenkiinnolla toimimista verkkovapaaehtoisena. Halusin löytää itselleni hy-

vän tavan tehdä vapaaehtoistyötä ja verkkovapaaehtoisena toimiminen sopii minulle 

erinomaisesti. Kun hain verkkovapaaehtoiseksi, en ollut aivan varma, mitä kaikkea 

pääsee vapaaehtoistyön kautta tekemään, mutta yllätyin positiivisesti. ” 

 

 

 

5.2 Verkkovapaaehtoisten peruskoulutus 

 

Osallistuin itse verkkovapaaehtoisten peruskoulutukseen kesällä 2016. Koulutuksesta 

jäi päällimmäisenä hyvä mieli, uteliaisuus ja tekemisen meininki. Sain hienon koke-

muksen ja innokkuutta aloittaa mahdollisimman pian  verkkovapaaehtoisena. Koulu-

tuksen kohokohta oli harjoittelu HABBO:ssa sekä kahdenvälisessä chatissa. Konkreet-

tinen työskentely madalsi kynnystä lähteä kokeilemaan hommaa irl. Yhteisesti järjes-

tettävän peruskoulutuksen lisäksi järjestetään erikseen palvelukohtaiset perehdytykset 

Suunta- Netari- ja sijaisperheisiin sijoitettujen sekä perheiden biologisten lasten –chat-

tiin. Näiden lisäksi on mahdollisuus osallistua pelistriimiin sekä pelistriimin ryhmächat-

tiin. 

Kahtena päivänä pidettyyn Pelastakaa Lapset ry:n verkkovapaaehtoistyön peruskou-

lutukseen osallistui  yhteensä kahdeksan innokasta tulevaa verkkovapaaehtoista. Kou-

lutus järjestettiin talvella  2016 Turussa. Viikonlopulta keräsin kirjallista havaintomate-

riaalia sivukaupalla. Ennalta alustavasti pohtimiini kysymyksiin sain luontevasti vas-

tauksia koulutuksen lomassa, vastauksiin oli myös helppo saada tarkennusta tilanteen 

ollessa päällä. Suurin osa havainnointimateriaalista keskittyi kuitenkin kulloiseenkin 

hetkeen ja tavoitteenani oli poimia ja taltioida tilanteita ja esille tulleita asioita mahdol-

lisimman uusin silmin. Toisaalta kokemus omasta koulutuksesta edesauttoi hahmotte-

lemaan runkoa koulutuspäivien tunnelman taltiointiin. 
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Koulutuspäivä alkoi mukavissa tunnelmissa. Lyhyen tutustumisen jälkeen kyselin va-

paaehtoisilta heidän taustoistaan odotuksistaan ja toiveistaan koskien vapaaehtois-

työtä. Koulutuksen ensimmäisenä päivänä esiteltiin verkkonuorisotoiminnan eri muo-

toja ja keskustelussa kävi selville että nämä ovat vapaaehtoisille melko tuntemattomia 

asioita entuudestaan.  Myös Pelastakaa Lapset ry:n toiminnan esittely oli tarpeen ja 

vapaaehtoisten reaktioista päätellen mielenkiintoista.  Muutamalla oli järjestö sekoittu-

nut Mannerheimin lastensuojeluliiton toimintaan.  Kiinnostusta herätti kokemukset va-

paaehtoistyöstä ja olin vapaaehtoistyötä tehneenä vastaamassa esiin nousseisiin ky-

symyksiin  kouluttajien lisäksi. Koulutuksen ensimmäisenä iltana vapaaehtoisia mieti-

tytti vapaaehtoistyön kuormittavuus, kysyttiin onko vapaaehtoistyö ollut raskasta ja 

mitä tehdä jos sen kokee raskaaksi.  

Vapaaehtoiset osoittautuvat pian hyvinkin itseohjautuviksi ja sosiaalisiksi, keskustelut 

lähti hyvin saumattomasti käyntiin ajatusten heittelyn sijaan. Koulutuksessa käytetyt 

some-kanavat aiheutti uutena hieman hämmennystä  mutta niitä lähdettiin kokeile-

maan ennakkoluulottomasti, tekniset ongelmat jaettiin yhdessä ja kaveria autettiin.  

Päivän aikana ja  lopputunnelmissa tuli esiin ilo ja innokkuus. Odotukset päästä tosi-

toimiin oli vahvistuneet ja motivaatio oli korkealla. Seuraavaa päivää odotettiin jo ja 

yhteishengestä oltiin iloisia. Vapaaehtoiset odottivat seuraavan päivän käytännön har-

joittelua. 

 

”Ei vielä lähetä, kaikki on vielä kesken, mä haluun lisää. Jäädään yöksi ja jutellaan”  

 

”Päivä on osoittanut että on oikeassa paikassa. Haluan pian päästä tutkimaan somen 

palveluita. Odotan huomista innolla, että saa pintaraapaisua työstä. Että saa koke-

musta verkkonuorisotyöstä. On ollut kivaa. Kiva että kaikki on hyvällä asenteella mu-

kana. Saa paljon enemmän irti tästä syystä. Huomenna ajatukset selkenee.” 

 

”Omaan työhön motivaatiota(nuta). Kiva päästä tekee sellasten nuorten kanssa töitä 

jotka tulee   luokse oma-aloitteisesti, haluaa tulla luokse. Tuun huomennakin.” 

 

Uutta siis selkeästi opittiin ja koulutus herätti ajatuksia ja aiheutti oivalluksia. Osalla oli 

hankaluuksia jäsentää koulutuksessa esiin tulleita asioita. Asiaa oli paljon ja koulutus-

päivä  oli tiivis ja intensiivinen.  
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”Tulee hämärästi sellanen olo et oon kauheen vanha. Luuli et on käsitys somesta , 

tajusi ettei ollutkaan. Ymmärsi että sosiaalinen media ympäröi nuoria. Itse menee ja 

tulee. Oppimiskokemus.” 

 

”Pakko myöntää, olen sanaton. Tulen huomennakin.  Paljon asiaa, ei osaa jäsentää.” 

 

”Olisi voinut jatkua pidempään. Pitää kotona miettii koulutuksessa puhuttuja asioita.” 

 

”Päässä surisee. Tosi mielenkiintoista asiaa. Tosi hyvä porukka. Hyvät energiat. Tosi 

hyvä päivä. Mä oon tosi iloinen tästä päivästä. Hyvä et tulin.” 

 

Toisen koulutuspäivän puolivälissä vapaaehtoisten mietteet edellispäivältä oli nukutun 

yön jälkeen jo koostuneempia. Jokainen mainitsi fiiliksien olevan hyvät.  Uusia näkö-

kulmia oltiin saatu sosiaaliseen mediaan ja nuorten sosiaalisen median käyttöön. Pe-

laaminen ja chatti oli auennut uudella tavalla työkaluna nuorten saavuttamiseksi. Kou-

lutuksessa esille tuodut tutkimukset tuntuivat auttaneen konkretisoimaan omaa osaa-

mista ja valjastamaan saamansa uudet opit hyötykäyttöön. Jokainen vapaaehtoinen 

mainitsi odottavansa innolla konkreettista toimintaa. Vapaaehtoisilla ei ollut aiempaa 

kokemusta verkkonuorisotyön tekemisestä ja käytännön kokemukset kuten konkreet-

tiset esimerkit keskustelujen asiasisällöistä kiinnosti vapaaehtoisia kovasti. Myös työn-

ohjauksesta esitettiin kysymyksiä, kuten missä jakaa rankkoja keskusteluja ja kehen 

tukeutua tarvittaessa.  

 

”Hyvä fiilis. Täällä tajunnu sen että tietää paljon asioita mutta täällä konkretisoituu, op-

pii valjastamaan hyötykäyttöön ”mustaa valkosella”, tutkimukset. Se on tärkeä asia.” 

 

”…saanut erilaisia näkökulmia sosiaaliseen mediaan ja pelaamiseen. Omia asenteita 

tiedostaa liittyen pelaamiseen. odotan konkreettista tekemistä” 

 

”Koko sosiaalinen media nähdään työvälineenä, se voi olla sekä hyvä että paha. Itsel-

läni on huoli netistä, pystyn nuorille näkemään sen hyödyn. omassa nuoruudessani 
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Kissin chätti oli tärkeä, pystyi olemaan oma itsensä tietokoneella. Nuoret saa olla 

omassa rauhassa netissä.” 

 

Konkreettinen harjoittelu oli selvästi koulutuksen kohokohta. Ryhmä harjoitteli sekä 

kahdenkeskisessä chatissa keskenään että HABBO:ssa johon päästettiin ihan oikeita 

asiakkaita harjoittelun aikana. Kahdenkeskinen chatti oli helpompaa ottaa haltuun va-

paaehtoisilta joilla ei ollut chatista aiempaa kokemusta. Vapaaehtoiset jotka olivat itse 

käyttäneet ryhmä-chattia, kokivat taas HABBO:n helpommin omakseen. Eniten käy-

tetty ilmaisu harjoittelun aikana oli ”jännää”. Työskentely oli keskittynyttä ja innostu-

nutta. Harjoittelun jälkeen kaksi osallistujaa kahdeksasta totesi ettei tule pärjäämään 

HABBO:ssa tällä harjoittelun määrällä ja että kahdenkeskinen chat on se oma juttu.  

 

”Kiitos. Oli mielenkiintoista ja avartavaa. Oli ihanaa miten nuoret otti HABBO:ssa vas-

taan. Ehkä kahdenkeskinen chat on mun oma juttu. Oli hauska päästä tekemään” 

 

”Seura ja koulutus 5/5. Oon oikeesti nauttinut. Ollut ehkä parhaimpia koulutuksia missä 

olen ollut. Seura rentoa. HABBO:sta ihan liekeissä. Palaute nuorilta oli mieletön 

juttu…” 

 

”Tosi kiva ja antoisa päivä. En tuu HABBO:ssa pärjää, liian nopee tahti. Mutta en pidä 

mahdottomana asiana, harjoittelu tekisi pärjäävän.” 

 

 

Webropol-kyselyssä koulutuksen sisältöä kuvattiin informatiiviseksi ja ajatuksia herät-

täväksi. Suurin osa koki tietoa olevan tarpeeksi tulevaa vapaaehtoisyötä varten, 2/8 

vastaajan mielestä sitä oli liikaa jonka vuoksi tietoa oli vaikea käsitellä  ja yhden vas-

taajan mielestä koulutuksessa oli asiaa liian vähän.  

 

”koulutus oli pintapuolinen mutta hyvin järjestetty koska sieltä sai kipinän lähteä todella 

toimintaan mukaan” 

 

”käsiteltyjä asioita oli hankala sisäistää niiden määrän vuoksi. lyhyempi ja ytimek-

käämpi olisi parempi”   
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”tiivis intensiivikurssi, jossa käytiin läpi tärkeimmät” 

 

Hieno meininki, innostava motivoitunut ryhmä mainittiin usein. Ryhmästä saatiin tukea 

ja jopa uusia kavereita. Moni koki koulutuksen myötä motivaation kohonneen ja innos-

tuksen tositoimiin kasvaneen. Koulutuksen myötä myös jännitys tulevasta helpotti. 

Koulutus toi varmuutta omaan pärjäämiseen tulevassa vapaaehtoistyössä.  

 

”tunnelma hyvä ja ihmiset motivoituneita” 

 

”koulutuksessa ryhmäydyttiin todella hyvin, sain pienestä ryhmästä monta uutta hyvää 

kaveria” 

 

 

 

5.3 Verkkovapaaehtoistyö ja sen merkitys vapaaehtoisille 

 

Webropol kyselyllä 9/2017 joka jaettiin kaikille Pelastakaa Lapset ry:n vapaaehtoisille 

selvitin vapaaehtoisten toiveita, odotuksia ja tavoitteita tässä hetkessä. Kysyin myös 

mitä hyötyä vapaaehtoisuudesta vapaaehtoisille on ollut ja mikä vapaaehtoistoimin-

nassa on ollut henkilökohtaisesti tärkeintä. Tämän lisäksi kysyin kehittämisehdotuksia 

vapaaehtoistoimintaan liittyen. Kyselylinkki lähetettiin n. 100 aktiivisimmalle, toimin-

nassa mukana olevalle vapaaehtoiselle. Kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 8 kappa-

letta. Tämä vastasi hyvin aiempien Pelastakaa Lapset ry:n teettämien vapaaehtoistyön 

kyselyjen pienehköjä vastausmääriä (v.2016, 3-7 vastaajaa ja v. 2014, 10 vastaajaa).  

 

 

Toiveet, odotukset ja tavoitteet vapaaehtoistoiminnassa mukana olon jälkeen  oli pää-

sääntöisesti samankaltaiset asiat kuin ennen verkkovapaaehtoistyön kokemusta.  Olla 

tukena nuorille. Kuva vapaaehtoistyöstä oli nyt laajentunut itse tekemiseen joten uusia 

vapaaehtoistyön kautta tulleita asioita nousi esille. Mikä oli muuttunut niin vapaaehtoi-

set pohtivat mm. verkkonuorisotyön kehittämistä ja toivoi että aukioloaikoja voitaisiin 
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pidentää. Vapaaehtoisille järjestettäviä tapahtumia toivottiin työpäivien jälkeen tai vii-

konlopuiksi jotta niihin voisi osallistua. Työnohjausta tai selkeämmin määriteltyä paik-

kaa muiden vapaaehtoisten kohtaamiseen jossa purkaa ja kuunnella mielessä pyöriviä 

kohtaamisia nuorten kanssa  

 

”Toivoisin että pystyisin itse levittämään sanaa nuorille siten, että he löytäisivät parem-

min verkkopalveluihimme.” 

 

”Edelleen on toiveet pysyneet pitkälti samoina - nykyään on toki tietämys, kuinka tär-

keää työtä sitä tekeekään. Välillä toiveissa ja tavoitteissa olisi olla enemmänkin mah-

dollisuuksia toimia vapaaehtoisena.” 

 

”Pyrin kuuntelemaan ja olemaan läsnä. Haluan tsempata nuoria ja olla ratkaisukeskei-

nen.”  

 

”Tällä hetkellä olen erittäin tyytyväinen, että olen päässyt tekemään vapaaehtoistyötä 

PeLa:n kautta etenkin Netarissa ja Suunnassa. Toivon, että tulevaisuudessa Pelasta-

kaa lapset saavat entistä enemmän resursseja verkkonuorisotyön kehittämiseen, jotta 

aukioloaikoja voidaan pidentää myös viikonlopuille jne. Toivon myös, että verkkova-

paaehtoisille olisi hieman useammin tapahtumia, jotka ovat työpäivän jälkeen tai vii-

konloppuna, jotta voisin myös osallistua” 

.  

”Toiveet ja odotukset ovat toteutuneet hyvin. Ilahduttavan monipuolisista asioista saa 

nuorten kanssa jutella. Tavoitteena on antaa hieman laajempaa perspektiiviä nuorten 

pohdinnoille, sekä tukea, kannustaa ja auttaa päätöstenteossa sekä opastaa itsenäi-

seen tiedonhakuun ja parantaa nuorten itseluottamusta muutenkin.” 

 

”Pitkälti samanlaisia edelleen. Pääsyyni olla toiminnassa mukana on voida auttaa ja 

toimia hyvän asian puolesta. Toivon edelleen voivani auttaa muita kohtaamalla ja 

kuuntelemalla heitä, mitään varsinaisia tavoitteita ei ole.” 

  

”Saada osallistua jatkossakin vapaaehtoistyöhön minulle sopivina ajankohtina” 
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”Tällä hetkellä toivoisin työnohjausta ja selkeämmin määriteltyä paikkaa jossa kohdata 

muita vapaaehtoisia kiireettömässä ilmapiirissä jossa purkaa ja kuunnella mielessä 

pyöriviä kohtaamisia nuorten kanssa. myös suunta-palvelun osalta kokisin sen olevan 

tarpeellista.” 

 

Kysyttäessä mitä hyötyä vapaaehtoisuudesta on vapaaehtoisille ollut esiintyi useim-

missa vastauksissa kokemus tarpeellisena olosta ja käytännön työn kautta saadusta 

nuorten positiivisesta palautteesta. Näiden lisäksi uuden oppiminen ja uuden kokemi-

nen sekä sosiaalinen kanssakäyminen muiden vapaaehtoisten kanssa nähtiin vapaa-

ehtoisuuden tuomana hyötynä.  

 

”Uuden oppiminen ja näkökulmia nuorten elämään” 

 

”Olen saanut uusia keinoja kommunikoida nuorten kanssa sekä työkaluja työelämään 

ja oppinut tekemään palveluohjausta verkon välityksellä.”  

 

”Tämä on ihana ja vaivaton tapa auttaa. Minulle itselleni on tullut hyvä mieli.”  

 

”Vapaaehtoistyö on ollut minulle sydämen asia. On ollut mahtavaa tehdä vapaaehtois-

työtä verkossa ja auttaa/tukea ja kuunnella nuoria. Mielestäni on myös hienoa, että 

voin olla mukana erilaisissa tapahtumissa, kampanjoissa, netarin toiminnassa sekä 

netarin sosiaalisessa mediassa. Verkkovapaaehtoistyö on antanut minulle paljon 

enemmän, mitä sen odotin antavan.” 

  

”Pysyy hieman paremmin kärryillä, millaiset asiat puhuttavat ja mietityttävät nuorisoa 

nykyisin, itsellani kun ei ole omia lapsia ja kummilapsetkin jo aikuisia.” 

  

”Tuonut lähinnä palautteen kautta iloa ja saa huomata, kuinka tärkeää työ on. On myös 

saanut toisenlaisen näkökulman nuorten maailmaan ja pysyy siinä mukanakin :)”  

”Olen saanut paljon uusia tuttavuuksia, käytännön kokemusta mitä on keskustella nuo-

ren kanssa, olen saanut varmuutta toimia "luotettavana ja järkevänä aikuisena". :D”  

”Olen osa yhteiskuntaa ja voin auttaa keskusteluapuna 

on tullut tosi hyvä mieli auttamisesta. oon oppinut uutta koulutus ja työasioihin liittyen” 
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Henkilökohtaisesti vapaaehtoisten tärkeimmäksi kokema asia vapaehtoistyössä oli 

auttamisen merkityksellisyys nuorten elämään ja siitä saatu hyvä mieli.  

 

”Se, että koen tekeväni vapaaehtoistyötä jolla on oikeasti tärkeä merkitys nuorten hy-

vinvoinnin kannalta.” 

  

”Muiden tukeminen ja hyvän kiertoon laittaminen. Tärkeää on, että minä olen nuorelle 

se luotettava aikuinen, jolle hän voi puhua. Ja että ratkaisuja mietitään yhdessä.” 

  

”Minulle on kaikken tärkeintä, että voin auttaa ja kuunnella nuoria ja mahdollisesti eh-

käistä syrjäytymistä sekä itsetuhoisuutta tai vai olla ja kuunnella silloin, kun nuorella 

on vaikeaa. Esim netarin kahdenkeskeinen chat saattaa olla nuorelle se ensimmäinen 

paikka, missä he kertovat ongelmastaan ihan ensimmäistä kertaa. On myös kiva 

saada nuorilta palautetta kuten "piristit päivää", "kiitti kun kuuntelit" jne.” 

  

”…Hyvä mieli siitä, jos onnistuu auttamaan jossain asiassa tai nuori kiittää aidosti ja 

on iloinen / helpottunut / saanut asiaansa vastauksen keskustelun päätteeksi. Tär-

keintä on pyyteetön auttaminen ja siitä itselle tuleva hyvä mieli.”  

 

”Pystyä tukemaan nuoria ja tarjota tukea niitä tarvitseville.” 

  

”Kokemus siitä, että tekee jotain, joka on tärkeää ja merkityksellistä jollekulle muulle.  

Olla hyödyksi myös ikäihmisenä tunne tarpeellisuudesta” 

 

 

 

Vastaajista 3/8 uskoo jatkavansa varmasti tai ehdottomasti mukana toiminnassa vielä 

vuodenkin kuluttua. Kyllä vastauksen antoi myös 3/8 vastaajaa. Loput 2/8 pitää toimin-

nassa jatkamista todennäköisenä. 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
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Kehitystyöhöni keräämästä aineistosta koin saavani hyvän kokonaiskuvan vapaaeh-

toisten ajatuksista aina koulutukseen hakeutumisesta, koulutuksen kautta vapaaeh-

toistoimiin. Mukana olo näissä prosesseissa auttoi hahmottamaan kokonaiskuvaa va-

paaehtoisen silmin. Kaiken kaikkiaan Pelastakaa Lapset ry:n verkkovapaaehtoistoi-

minta on onnistunut hyvin vastaamaan vapaaehtoisten toiveita ja joissain kohtaa jopa 

ylittämään ne. Toivon että vapaaehtoisten ääni ja niistä kuultu motivaatio ja positiivinen 

palaute auttaa toiminnassa mukana olevia innostumaan myös verkkovapaaehtoistoi-

minnan kehittämisestä saadun palautteen perusteella. Kehittämisehdotuksia löytyi ke-

hittämistyön jokaisesta vaiheesta, ilman havainnointia ja haastatteluja pelkällä webro-

pol-kyselyllä tulokset olisivat jääneet laimeiksi. Läsnäolo tilanteissa ja prosessin tunte-

minen etukäteen auttoi löytämään kaiken vapaaehtoisten innon alta toiminnasta myös 

käytännön  kehittämisideoita.  

 

 

 

6.1 Tulosten yhteneväisyys vapaaehtoistyön tutkimuksiin 

 

Vapaaehtoistoimintaan osallistuvan henkilökohtainen motivaatio on vapaaehtoistyön 

toteutumisen ja jatkuvuuden ydinasia (Yeung 2005, 83). Erilaiset motiivit ja motivaatio 

tuli esille myös havainnoidessani verkkovapaaehtoisten toimintaa jossa painottui vah-

vasti sisäinen motivaatio sekä toimintaan vasta liittyvillä että siinä jo pidempään mu-

kana olleilla. Sisäinen motivaatio kumpusi halusta oppia lisää aiheesta johon vapaa-

ehtoisilla oli jo aiempaa kiinnostusta ja tai kokemusta, kuten vuorovaikutuksesta ver-

kossa, nuorten ajatusmaailmasta sekä sosiaalisen median käytöstä ja sen roolista 

nuorten elämässä. Sisäisestä motivaatiosta on kyse myös silloin kun vapaaehtoistoi-

minnan syyksi kerrotaan halu auttaa.  Ulkoinen motivaatio tuli esiin palkitsemisen ja 

vapaaehtoisille järjestettävän virkistystoiminnan kokemisena tärkeänä osana tehtävää 

vapaaehtoistyötä. Myös yhteiskunnallinen aspekti tuotiin esille, muiden hyvinvoinnin 

lisääminen omalla toiminnalla koettiin tärkeäksi ja sen hyöty nähtiin myös laajemmassa 

mittakaavassa. Verkkovapaaehtoisten motivaatiotekijöitä lähdin tarkastelemaan Anne 

Birgitta Yeungin 2005 kehittämän motivaation timanttimallin kautta. Timanttimalli pe-
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rustuu neljään eri ulottuvuuteen, toistensa ääripäihin, jotka kuvaavat vapaaehtoistoi-

minnan suuntautumista joko itseen tai itsestä poispäin. Pohdinta – toiminta, läheisyys 

– etäisyys, uuden etsintä – jatkuvuus, saaminen – antaminen (Yeung 2005, 107-108.)  

 

Motivaation timanttimalliin voidaan sijoittaa vapaaehtoisen esiin tuomia motivaatioele-

menttejä henkilön omien tuntemuksien mukaan. Timanttimallissa vapaaehtoistyön mo-

tivaatiota pystytään kartoittamaan motivaation eri ulottuvuuksien kautta. Mallin avulla 

pystytään hahmottamaan, minkälaiset motiivit näyttelevät vapaaehtoisen motivaati-

ossa merkittävää roolia, ja minkälaiset motiivit puolestaan eivät (esimerkiksi painot-

tuuko vapaaehtoisen motivaatiossa vahvemmin antamiseen kuin saamiseen liittyvät 

motiivit). Malli tunnustaa vapaaehtoistyöhön liittyvien motiivien olevan moninaisia, si-

säkkäisiä sekä vuorovaikutuksellisia. Motivaation nähdään koostuvan sekä ihmisen si-

sältäpäin että ulkoapäin koostuvista tekijöistä. Ulospäin suuntautuneita motivaatioulot-

tuvuuksien ääripäitä ovat toiminta, läheisyys, uuden etsintä sekä antaminen ja sisään-

päin suuntautuneita ääripäitä ovat puolestaan pohdinta, etäisyys, jatkuvuus sekä saa-

minen. (Yeung 2005, 107-109.) Motivaatioulottuvuuksien ääripäät voivat esiintyä va-

paaehtoisen motivaatiossa yhtäaikaisesti, jolloin vapaaehtoisen motiiveissa vapaaeh-

toistoimintaa kohtaan voi esiintyä samanaikaisesti esimerkiksi sekä antamisen että 

saamisen ääripäihin liittyviä motiiveja, tai vaikkapa antamiseen, saamiseen sekä lähei-

syyteen liittyviä motiiveja. Motivaatioelementit voivat myös sijoittua ulottuvuuden kes-

kelle, jolloin yhden motivaatioelementin voi katsoa liittyvän ulottuvuuden molempiin ää-

ripäihin samanaikaisesti. Tämä on todennäköistä muun muassa saaminen-antaminen 

ulottuvuuden kohdalla: vapaaehtoistoimintaan voi motivoida se, että antaessaan va-

paaehtoistyölle esimerkiksi omaa aikaansa, saa vapaaehtoinen siinä samalla itselleen 

hyvän mielen. Tällaisissa tapauksissa yhden motivaatioulottuvuuden molemmat ääri-

päät ilmenevät yhtäaikaisesti yhdessä motivaatioelementissä, jolloin elementti sijoit-

tuisi ulottuvuuden keskelle. (Yeung 2005, 107-109.) 

 

Saaminen-antaminen-ulottuvuus kuvaa niitä vapaaehtoistoiminnan motiiveja, joissa 

vapaaehtoinen kokee joko saavansa toiminnan kautta jotain itselleen, tai antavansa 

omista henkilökohtaisista resursseistaan jotain toisille. Saamisen motiivit voivat liittyä 

itsensä toteuttamiseen, oman hyvinvoinnin edistämiseen, toiminnan palkitsevuuteen, 
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emotionaalisiin palkintoihin, työkokemuksiin sekä ajankäytön ryhdittämiseen. Antami-

sen motiivit voivat liittyä erityisryhmän tarpeisiin, haluun auttaa, altruistisiin luonteen-

piirteisiin, toiveeseen auttamishalun leviämisestä, vastavuoroisuuteen sekä haluun ja-

kaa omia elämänkokemuksiaan. Motivaatioelementit, jotka sijoittuvat ulottuvuuden 

keskelle, voivat liittyä antamisen kautta saamiseen, henkilökohtaiseen kasvuun, ihmis-

ten keskinäiseen apuun sekä hyvään mieleen. (Yeung 2005, 109-112.) Verkkovapaa-

ehtoiset kertoivat saamisen motiiveikseen uuden oppimisen, nuorilta saadun positiivi-

sen palautteen, kokemuksen lisääntymisen ja  mielekkään tekemisen sekä oman hy-

vinvoinnin edistämisen vapaaehtoistyön kautta.  Antamisen motiiveja taas olivat halu 

auttaa ja tukea juurikin nuoria jotka tarvitsevat luotettavaa aikuista. Tällä ulottuvuudella 

verkkovapaaehtoiset sijoittuvat saamisen puolelle. Vapaaehtoisten kokemus siis on 

että toiminnasta saatu hyöty on suurempi kuin siihen annetut resurssit. 

 

Jatkuvuus-uuden etsintä-ulottuvuus kuvaa niitä vapaaehtoistoiminnan motiiveja, jotka 

liittyvät vapaaehtoismotivaation jatkuvuuteen ja tuttuuteen tai uusien asioiden tavoitte-

luun. Jatkuvuuden motiivit voivat liittyä aihepiirin tuttuuteen, positiivisiin kokemuksiin 

aiemmasta vapaaehtoistoiminnasta, omaan elämänkulkuun, identiteetin toteuttami-

seen, palkkatyön jatkeeseen sekä oman hyvinvoinnin ja jaksamisen ylläpitämiseen. 

Uuden etsinnän motiivit voivat liittyä uusien asioiden kiinnostavuuteen, vastapainoon 

oman elämäntilanteeseen, oman elämänpiirin laajennukseen, uuden oppimiseen sekä 

henkilökohtaiseen muutokseen. (Yeung 2005, 112-113) Useat vapaaehtoiset toivat 

esiin vapaaehtoistyön olevan palkkatyön tai opintojen jatkeena ja hakevansa kokemuk-

sia uudenlaisista työtavoista. Myös vapaaehtoistyön palkitsevuuden voisi liittää oman 

hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Uuden etsinnän motiivit tulivat myös vapaaehtoisten aja-

tuksissa esille intona uuden oppimisesta jo kiinnostavan aihepiirin ympäriltä. Oman 

elämänpiirin laajennusta kuvasi vapaaehtoisten toiveet saada sosiaalisia kontakteja ja 

uusia kavereita vapaaehtoistoiminnnan parista.  

 

Etäisyys-läheisyys-ulottuvuus kuvaa niitä vapaaehtoistoiminnan motiiveja, jotka mah-

dollistavat omaehtoisen toiminnan ja osallistumisen vapaaehtoistyön kentällä tai täyt-

tävät läheisyyden kaipuuta. Etäisyyden motiivit voivat liittyä toiminnan joustavuuteen, 

epäbyrokraattiseen ilmapiiriin sekä etäisyyteen muihin ihmisiin. Läheisyyden motiivit 
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voivat liittyä ryhmään kuulumiseen, uusiin ihmisiin tutustumiseen, ryhmähenkeen, sa-

nalliseen vuorovaikutukseen, toiminnan sosiaalisuuteen sekä sosiaalisen vuorovaiku-

tuksen edistämiseen. (Yeung 2005, 113-115) Verkkovapaaehtoisilta saatu palaute si-

joittuu hyvinkin etäisyys-läheisyys ulottuvuuden ääripäihin. Omaehtoinen toiminta, 

joustavat mahdollisuudet osallistua toimintaan etäällä muista olivat tärkeä syy valita 

juuri verkkovapaaehtoisena toimiminen. Kuitenkin vapaaehtoiset kaipasivat sosiaalisia 

kontakteja ja vuorovaikutusta muiden vapaaehtoisten kanssa. Osa vapaaehtoisista toi 

myös esille halukkuuden osallistua useammin järjestettäviin yhteisiin tapahtumiin ja 

uusien kavereiden saamisen. 

 

Pohdinta-toiminta-ulottuvuus kuvaa niitä vapaaehtoistoiminnan motiiveja, jotka liittyvät 

vapaaehtoisen henkilökohtaisiin pohdintoihin tai konkreettiseen tekemiseen. Pohdin-

nan motiivit voivat liittyä arvoihin, roolimalleihin, omaan henkiseen kasvuun sekä hen-

kilökohtaisten asioiden läpikäymiseen. Toiminnan motiivit voivat liittyä vapaa-ajan täyt-

tämiseen, toiminnallisuuteen sekä toimintamuotojen organisoinnin tapoihin. Motivaa-

tioelementit, jotka sijoittuvat ulottuvuuden keskelle voivat liittyä arvojen toteuttamiseen 

toiminnassa ja hengellisyyden toivomiseen. (Yeung 2005, 116-117) Vapaaehtoistoi-

mintaan osallistuvien pääasiallinen motiivi oli halu auttaa ja tukea juurikin nuoria. Ko-

ettiin että nuoret tarvitsevat vapaaehtoisia ja vapaaehtoiset auttavat koska omassa 

elämäntilanteessaan siihen pystyvät. Tässä ulottuvuudessa vapaaehtoiset sijoittuivat 

ulottuvuuden keskelle joka kuvaa vapaaehtoisten päämotiiviksi omien arvojen toteut-

tamista toiminnassa.  

 

 

 

 

6.3 Tulosten hyödynnettävyys ja kehittämisideat 

 

 

Oman verkkovapaaehtoistyön kokemukseni pohjalta sekä havainnoidessani verkko-

vapaaehtoisten peruskoulutusta, nousi esiin melko selkeitä kehittämisehdotuksia. 
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Toiminta oli yleisesti ottaen laadukasta ja vapaaehtoiset hyvin huomioonottavaa 

mutta pientä hienosäätöä ilmeni vapaaehtoisten peruskoulutuksesta saaduista pa-

lautteissa sekä myöhemmin tehdyn kyselyn vastauksissa. Varsinaiseen palauteky-

selyyn vastanneet antoivat samansuuntaista palautetta kuin havainnoimani ryhmä 

peruskoulutukseen osallistuneita vapaaehtoisia. 

 

VIRKISTYS- JA KOULUTUSTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN  

 

”Vapaaehtoisille useammin tapahtumia työpäivän jälkeen ja viikonloppuisin  jotta 

osallistuminen olisi mahdollista” 

Tapahtumien koettiin keskittyvän liikaa pääkaupunkiseudulle, jolloin ulkopaikkakunta-

laisten osallistuminen hankaloituu tai estyy kokonaan. Pelastakaa Lapset ry korvaa 

osallitujien matkakuluja ja näin edesauttaa osallistumista vapaaehtoisten kohtaami-

siin mutta se ei tietysti korvaa menetettyä aikaa joka matkusteluun ulkopaikkakunnille 

kuluu. Tai mahdollisia majoituskustannuksia. Ulkopaikkakuntalaisten jäädessä ulko-

puolelle virkistystoiminnasta jää tärkeä tuki, sosiaaliset kontaktit ja yhteenkuuluvuu-

den tunteen kokeminen vähemmälle kuin niillä jotka pystyvät osallistumaan toimin-

taan matalammalla kynnyksellä. Nämä olivat kuitenkin monella syinä osallistua toi-

mintaan, sosiaaliset suhteet ja uudet tuttavuudet. Kokemus toiminnan vastaamatto-

muudesta omiin tarpeisiin tai ulkopuolisuuden kokemus lisää riskiä vapaaehtoisten 

motivaation laskuun. Turussa järjestettyyn peruskoulutukseen osallistui vapaaehtoi-

sia jotka olivat tulleet muualta suomesta ja odottaneet pitkään pääsevänsä mukaan 

toimintaan. Välimatkat olivat olleet aiemmin hidastamassa vapaaehtoistyöhän koulut-

tautumista koulutuksien keskityttyä liian kauaksi omasta kotipaikkakunnasta. 

 

 

 

TYÖNOHJAUS JA VAPAAEHTOISTEN TUKI 

 

Toiveena oli myös työnohjausta ja selkeämmin määriteltyä paikkaa jossa voisi kiireet-

tömässä ilmapiirissä kohdata muita vapaaehtoisia ja purkaa ja kuunnella mielessä 

pyöriviä kohtaamisia nuorten kanssa. Selkeitä ehdotuksia ei tällaiselle tullut, missä se 
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tapahtuisi, miten ja milloin. Itse vapaaehtoisena toimiessani olen pohtinut samaa ky-

symystä. Chattien yhteydessä muiden vapaaehtoisten sekä takapäivystäjän eli Pe-

lastakaa Lapset ry:n työntekijän kanssa on mahdollista keskustella ja keskustellaan-

kin samalla chat-alustalla. Teknisesti tämä on helppoa mutta päivystysvuorojen ol-

lessa ruuhkaisia ei tällaiselle toiminnalle juuri tunnu jäävän sopivaa tilaa ja aikaa. Ta-

kapäivystäjään voi olla yhteydessä myös mm. puhelimitse päivystysvuorojen aikana 

mikäli kokee tarvitsevansa intensiivisempää tukea. 

 

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuonna 2011 Vertais ja vapaaehtoistoiminnan kehit-

tämishanke Versovan  julkaisussa todetaan monien vapaaehtoistoimintaa järjestävän 

organisaation  jättävän vastuun työnohjauksen saamisesta vapaaehtoisten oman ak-

tiivisuuden varaan. Vapaaehtoisia kannustetaan ottamaan yhteyttä ja esittämään ky-

symyksiä ja hakeutumaan ohjaukseen. Tutkimuksen mukaan kynnys on kuitenkin 

korkea, eikä yhteyttä oteta välttämättä edes vaikeimmissa tapauksissa. Tästä syystä 

on tärkeää että vapaaehtoisille järjestetään mahdollisuuksia purkaa ohjatusti toimin-

nan mukanaan tuomia tunteita ja kokemuksia. Työnohjaus on ennenkaikkea koke-

muksellinen oppimisprosessi joka auttaa muovaamaan vapaaehtoisen identiteettiä 

varsinkin vapaaehtoisuuden alussa. Ohjauksen pyrkimys on tukea vapaaehtoisen 

motivaatiota ja auttaa vapaaehtoista näkemään itsensä osana suurempaa kokonai-

suutta sekä ymmärtämään oma merkityksensä tässä kokonaisuudessa. Etenkin kriisi 

ja traumatilanteissa työnohjausta tulisi olla saatavilla työturvallisuuslakiin nojaten. 

Lain 738/2002 5. luvussa vaaratekijänä mainitaan muun muassa henkinen kuormittu-

minen, täten kuormittavissa tehtävissä työnohjauksen järjestäminen voidaan tulkita 

velvollisuudeksi. (Laimio&Välimäki 2011 s.38-40)  

Verkkovapaaehtoisena on mahdollisuus toimia omasta kotoa käsin tapaamatta pe-

rus- ja palvelukohtaisen koulutuksen jälkeen enää koskaan muita vapaaehtoisia tai 

Pelastakaa Lapset ry:n työntekijöitä. Vapaaehtoisena voi helposti jäädä kokemus-

tensa kanssa yksin. Tästä syystä koen itsekin että vapaaehtoisten tukiverkkoa tulisi 

vahvistaa yllämainituilta osin. Tukea tulisi tarjota aktiivisemmin ja tulla lähemmäksi 

vapaaehtoisia. Koulutuksessa voisi olla tarjolla perustietoa mielenterveyden ongel-

mista ja toimintamalleja niiden kohtaamiseen. Ottaen huomioon ettei vapaaehtoisilla 

ole välttämättä kokemusta näistä ja vaikka pääsääntöisesti näissä tilanteissa pyri-
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täänkin ohjaamaan nuorta luottoaikuistensa, kouluterveydenhuollon tai mielenter-

veyspalveluiden piiriin, voi vapaaehtoisen huoli ja avuttomuuden tunne olla huomat-

tava etenkin tilanteen ensimmäisiä kertoja kohdatessaan. Nuoruus on voimakkaiden 

tunteiden aikaa ja tunteiden vaihdellessa laidasta laitaan voi läheisten ja aikuisten 

olla vaikea huomata milloin kyse on kriisitilanteesta. Erilaiset koulu- ja perheongelmat 

ovat tyypillisiä kriisitilanteita nuoren elämässä ja ongelmien ollessa vakavia voi ne il-

metä erilaisina käytöshäiriöinä, aggressiivisuutena ja väkivaltana joko itseä tai muita 

kohtaan. Psyykkisesti oireileva nuori kärsii useimmiten ahdistuneisuudesta, peloista, 

pakko-oireista ja neuroottisuudesta. Masentuneisuus ja siihen liittyvä suisidaalisuus, 

esimerkiksi viiltely, ovat tyypillisiä syitä nuoren hoitoon hakeutumiselle.( Punkanen 

2001,159 ) Nuorten psyykkistä oireilua verkkovapaaehtoiset kohtaavat yhdessä mui-

den arkipäiväisempien ongelmien ja tilanteiden ohessa.  

 

 

 

 

KOULUTUS 

 

Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutuksen tarkoituksena on ennenkaikkea johdattaa 

mukaan vapaaehtoistoimintaan ja tarjota mahdollisuus oman vapaaehtoisuutensa 

pohtimiseen. (Laimio&Välimäki 2001,31) 

Vapaaehtoistyön ensimmäiset kokemukset ratkaisevat vapaaehtoisen sitoutumisen 

toimintaan. Koulutus sekä uuden oppiminen edesauttaa onnistumista lisäämällä var-

muutta, itseluottamusta ja  vapaaehtoisen motivaatiota. Riittävän koulutuksen tarjoa-

minen on myös osa riskienhallintaa ja turvallisuutta monen vapaaehtoisen toimiessa 

arkikokemuksella. (Laimio&Välimäki 2011,33) 

Vapaehtoiset kokivat peruskoulutuksen asiasisällön runsaan määrän hieman kuor-

mittavana, joskin vapaaehtoisissa oli myös pieni osa jonka mielestä koulutus olisi voi-

nut olla vieläkin runsaampi asiasisällöltään.  Koulutusta voisi muokata eri tieto ja tai-

totason omaaville esimerkiksi niin että perusrakennetta yksinkertaistettaisiin ja lisät-

täisiin edistyneimmille mahdollisuus syventää oppimaansa vaikkapa verkkomateriaa-

lein jotka olisi saatavilla jo koulutuksen aikana. Myös materiaalien jakaminen ennak-

koon antaisi mahdollisuuden opiskella perusasioita ja kokonaisuus olisi sitä kautta 
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peruskoulutuksessa helpompi sisäistää. Näin koulutuksesta olisi mahdollista saada 

myös enemmän irti ja koulutuksessa saattaisi herätä enemmän yhteistä keskustelua 

mieltä askarruttavista asioista. Koulutukseen voisi sisällyttää myös enemmän pohdin-

taa mieleen nousevista aiheista ja juurikin kollektiivinen perustietämys verkkovapaa-

ehtoistyöstä olisi tämän tiimoilta tarpeellinen, kouluttajan keskittyessä syventämään 

teoriaa koulutustilanteessa, tehokkaammassa vuorovaikutuksessa vapaaehtoisten 

kanssa. Ehdottaisin myös vapaaehtoisten palautteen perusteella enemmän käytän-

nön työtä ja sen ohessa tapahtuvaa vuorovaikutusta. Tästä oltiin sekä omassa perus-

koulutuksessani sekä talven 2016 havainnoimassani peruskoulutuksessa  eniten in-

noissaan, myös vapaaehtoisten kokemukset kiinnosti kovasti ja kysymyksiä esitettiin 

paljon. Kysymyksiä  ja kokemuksia olisi hedelmällistä työstää ryhmässä, tässä saisi 

käytettyä vapaaehtoisten ryhmäytymisen tuomat edut ja vahvistettua ryhmää samalla 

kun konkreettisesti opeteltaisiin chat-alustojen käyttöä ja neuvontatyön tekemistä.  

Myöskin kokemukset saisi jaettua, pohdittua ja otettua käyttöön omaa vapaaehtoi-

suutta tukemaan. Käytännön yhdessä harjoittelu  vahvistaisi yhdessä tekemisen tun-

netta ja antaisi luontevan mahdollisuuden hakea tukea ja käsitellä esiin nousseita yh-

dessä muiden vapaaehtoisten kanssa. Konkreettinen yhdessä tekeminen edesaut-

taisi ehkä jatkossakin vapaaehtoistyössä kokemusten jakamista ja vahvistaisi me-

henkeä ja yhdessä tekemisen tunnetta. 

 

 

7. ITSEARVIOINTI 

 
 
 
Opinnäytetyöni aihetta pohdiskellessani ajatukset tuntuivat ajautuvan aina verkko-

nuorisotyön pariin. Löydettyäni itselleni sopivan tahon jonka toimintaan lähteä mu-

kaan, selkeni myös opinnäytetyöni aihe. Pelastakaa Lapset ry:n verkkovapaaeh-

toiseksi kouluttautumisen ja käytännön kokemuksen myötä sain hiottua lopullisen 

version opinnäytetyöstäni yhdessä opinnäytetyön tilaajatahoni kanssa. Muutamien eri 

versioiden pyörittely edesauttoi materiaalin kahlaamisessa ja eri näkökulmien hah-

mottamisessa sekä lopullisen rajauksen tekemisessä. Opinnäytetyöni painottui va-

paaehtoisten äänen esiintuomiseen  jonka koin ensisijaisen tärkeänä. Tietopohja jäi 

ohuehkoksi , sitä olisi voinut vahvistaa mutta jätetään se seuraavalle kerralle. 
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Hei verkkovapaaehtoinen!  

Opiskelen Humanistisessa ammattikorkeakoulussa yhteisöpedagogiksi ja tarvitsen sinun kokemuksiasi 
mahdollistamaan opinnäytetyöni. Teen Pelastakaa lapset ry:n verkkonuorisotyön arviointia vapaaehtoisten 
näkökulmasta. Toiminnan arviointi tapahtuu koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksesta, aina vapaaeh-
toistyön tekemiseen asti. Opinnäytetyössäni arvioin toimintaa verkkovapaaehtoisten kokemuksien keruun 
kautta. Kysely on anonyymi, osia vastauksista voidaan lainata suoraan opinnäytetyöhön. Vastausaikaa on 
10.12.2016 saakka. Kiitos kaikille jo etukäteen. 

 

1. Kuinka päädyit juuri verkkovapaaehtoiseksi Pelastakaa Lapset ry:lle?  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

60 merkkiä jäljellä 
 

 

 

 

2. Kerro lyhyesti kokemuksiasi verkkovapaaehtoistyön koulutuksesta?  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

3. Kuinka paljon sinulle on ehtinyt kertyä kokemusta verkovapaaehtoisena toimimisesta? * 

 1 2 3 4 5  

Olen erittäin kokenut                Olen vielä kokematon 
 

 

 

 

4. Oliko sinulla aiempaa kokemusta verkkonuorisotyöstä joko palveluiden käyttäjänä tai työntekijänä?  

   Palveluiden käyttäjänä 
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   Työntekijänä 
 

 

 

 

 

5. Muistatko millaisia toiveita, odotuksia ja tavoitteita sinulla oli verkkovapaaehtoisena toimimisesta?  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

6. Entä millaisia toiveita, odotuksia ja tavoitteita sinulla on nyt?  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

7. Mitä hyötyä vapaaehtoisuudesta sinulle on/on ollut?  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

8. Mikä vapaaehtoistoiminnassasi on itsellesi henkilökohtaisesti tärkeintä  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

9. Uskotko jatkavasi toiminnassa mukana vielä vuoden kuluttua?  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 


