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Tämä opinnäytetyö käsittelee Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen Kotipolku -hankkeen 
vapaaehtoistoimintaa nuorten aikuisten näkökulmasta.  Kotipolku -hanke tukee nuoria itsenäistymi-
seen ja asumiseen liittyvissä asioissa ammattilaisten ja vapaaehtoisten toimesta. Vapaaehtoisista noin 
kolmannes pyritään rekrytoimaan nimenomaan nuorista aikuisista, minkä tarkoituksena on mahdol-
listaa kokemusasiantuntemuksen ja vertaistuen toteutuminen.   

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää hankkeen vapaaehtoistoimintaa ja löytää nuoria aikuisia kiin-
nostavia vapaaehtoistoiminnan rooleja. Aineisto on kerätty sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista 
tutkimusmenetelmää hyödyntäen. Opinnäytetyötä varten toteutettiin ensin kysely 18-25-vuotiaille 
nuorille aikuisille satunnaisella otannalla, jonka tueksi haastateltiin SPR:n Nuorten turvataloilla jo 
työskenteleviä vapaaehtoisia. Molemmissa aineistonkeruumenetelmissä kartoitettiin nuorten aikuis-
ten ajatuksia vapaaehtoistoiminnasta yleensä sekä erityisesti Kotipolku -hankkeeseen liittyen.  

Tutkimus osoitti, että nuorten aikuisten elämässä vapaaehtoistoiminta nähdään positiivisena ja tär-
keänä asiana, mutta sen pelätään myös rajoittavan liikaa omaa aikaa. Nuoret aikuiset ovat huolestu-
neita toiminnan sitovuudesta ja vaatimustason kasvamisesta toiminnan edetessä. Osallistumiseen 
eniten motivoivina tekijöinä taas nähdään auttamisenhalu ja uudet kokemukset. Mielekkäimmiksi 
vapaaehtoistoiminnanrooleiksi koetaan tapahtumat- ja tempaukset sekä kaveri- ja tukitoiminta.  Tä-
män tutkimuksellisen kehittämistyön myötä syntyi useampi keittämisidea tukemaan hankkeen va-
paaehtoistoiminnan suunnittelua ja sen kohdentamista nuorille aikuisille.    
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This thesis is about the volunteer work in the Kotipolku –project specifically on the aspect of young 
adults. Kotipolku is a project run by the Emergency youth shelters of Finnish Red Cross and it aims 
to support young people in matters of independence and housing. In addition to the professionals, 
the project also involves volunteers and third of them will be recruited from young adults. This 
enables experience expertise and peer support in the project.  
  
The aim of our thesis is to develop volunteering of the project and to find the roles that young adults 
are interested in it. The research material was collected by using qualitative and quantitative research 
methods. First we conducted a survey for young adults in the age between 25 and 30 by random 
sampling and then we interviewed volunteers who have already worked for the Emergency youth 
shelters of Finnish Red Cross. Both methods were used to gather young adults’ thoughts of 
volunteering in general and also about volunteering especially in the Kotipolku-project.  
 
The study showed that volunteering in young adults life is seen as a positive and important thing, but 
some of them fear that it will take too much of their own personal time. They are also worried that 
volunteering requires too much commitment and that the level of demand will suddenly increase. The 
most motivating factors according the study are the desire to help and to have new experiences. The 
study also shows that the most interesting roles in volunteering according young adults are support 
actions and event organizing. As a result of this development work were able to offer new ideas for 
the subscriber when it comes to developing volunteering in Kotipolku project and targeting it for 
young adults especially.  

 Keywords: Young adults, independence (psychology), homelessness, participation, experience 
experts  
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1 JOHDANTO   

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAN tänä vuonna julkaiseman tiedotteen 

mukaan Suomessa tehtävä suunnitelmallinen työ asunnottomuuden ehkäisemiseksi 

tuottaa tulosta ja asunnottomien määrä onkin viime vuodesta laskenut reippaasti. Ai-

noa ryhmä, jonka kohdalla mennään päinvastaiseen suuntaan ovat tällä hetkellä alle 

25-vuotiaat nuoret. Vuodesta 2017 nuorten asunnottomuus lisääntyi jopa 190 henki-

löllä ja pitkäaikaisasunnottomuus 30 henkilöllä. (ARA 2018.) Kuten Y-säätiön toimi-

tusjohtaja Juha Kaakinen Ylen kodittomuutta käsittelevässä artikkelissa hyvin toteaa 

on asunto kaikkien perusoikeus ja sivistysvaltiossa jokaiselle kuuluu koti. Koti merkit-

see hänen mukaansa turvaa, vastuuta ja vapautta. Omaan kotiin muuttaminen koetaan 

myös itsenäistymisen kannalta tärkeänä tekijänä. (Kononen 2018.) Nuorten aikuistu-

mispolkuja tutkiva tutkijalehtori Sinikka Aapola Helsingin yliopistosta onkin sitä 

mieltä, että vaikka aikuistumisen kaava onkin tänä päivänä jokaisen kohdalla yhä yk-

silöllisempi, koetaan lapsuudenkodista muuttaminen edelleen yhtenä tärkeimpänä 

merkkipaaluna. Omilleen muuttaminen ja sen myötä toivottu itsenäistyminen kiehtoo, 

mutta myös pelottaa. Suomessa lapsuudenkodista muutetaan muuhun Eurooppaan 

verrattuna suhteellisen nuorena ja omilleen muutto voidaan emotionaalisen kriisin li-

säksi kokea myös ekonomisena kriisinä. (Heikkinen 2005.)  

Opinnäytetyö on toteutettu Suomen Punaisen Ristin Nuorten Turvatalojen koordinoi-

malle Kotipolku -hankkeelle. Tämän keväällä 2018 käynnistyneen hankkeen tavoit-

teena on nimenomaan auttaa nuoria aikuisia asunnottomuuteen tai sen uhkaan liitty-

vissä asioissa sekä tukea näiden itsenäistymistä. Hankkeen toteutuksessa tärkeässä 

osassa ovat vapaaehtoiset, joista noin kolmannes pyritään rekrytoimaan nimenomaan 

nuorista aikuisista. Tämän tarkoituksena on mahdollistaa vertaistuen ja kokemusasi-

antuntemuksen toteutuminen ja kehittäminen.   

Tilaajan toiveesta opinnäytetyön aiheeksi muodostui vapaaehtoistyö nuorten aikuisten 

näkökulmasta.  Työ käsittelee nuorten osallisuutta vapaaehtoistoimintaan yleisesti, 

mutta ensisijaisena tarkoituksena on pohtia millaisia rooleja nuoret aikuiset kaipaavat 

vapaaehtoistoimintaan juuri Kotipolun kaltaisessa hankkeessa. Tavoitteena on pyrkiä 

löytämään hankkeelle uusia tulokulmia sekä kehitysideoita vapaaehtoisuuteen liittyen. 
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Opinnäytetyössä avataan aluksi Suomen Punaisen Ristin ja erityisesti Nuorten turva-

talojen toimintaa, jonka jälkeen keskitytään itse Kotipolku -hankkeeseen. Kehityside-

oiden ja mahdollisten uusien tulokulmien löytämiseksi toteutetaan sekä kvantitatiivi-

sia, että kvalitatiivisia menetelmiä hyödyntävä tutkimus.  Tutkimuksessa toteutetaan 

kysely yleisesti 18-25 ─vuotiaille nuorille aikuisille ja haastatellaan lisäksi neljää Nuor-

ten turvataloilla jo työskentelevää vapaaehtoista. Sekä kyselyssä, että teemahaastatte-

lussa kartoitetaan nuorten aikuisten ajatuksia, mielikuvia ja ideoita vapaaehtoistoi-

minnasta ja sen jälkeen nimenomaan Kotipolku -hankkeeseen liittyen. Työn kannalta 

keskeisiksi käsitteiksi määräytyivät vapaaehtoistoiminta ja nuorten osallisuus, it-

senäistyminen ja nuorten asunnottomuus, sekä kokemusasiantuntemus ja vertais-

tuki.  Myös näitä avataan opinnäytetyössä tarkemmin teorian kautta.  Lopuksi kootaan 

yhteen tutkimuksen tuottamia kehitysideoita ja arvioidaan opinnäytetyöprosessin on-

nistumista sekä luotettavuutta.   

Opinnäytetyö on tehty parityönä. Piia-Maria Lahti oli keväällä 2018 harjoittelussa Hel-

singin Nuorten turvataloilla, jolloin myös Kotipolku käynnistettiin. Lahti on toiminut 

turvataloilla myös verkkoauttamisen vapaaehtoisena. Turvatalojen toiminta oli siis 

toiselle tekijälle ennestään tuttua, mutta prosessia varten on koettu tärkeänä tuoda 

myös täysin tuore näkökulma ja ajatusmaailma opinnäytetyön tekoon. Tämän Milla 

Ryypön osallisuus opinnäytetyöprosessissa mahdollisti.  Kotipolku -hanke elää ensim-

mäistä hankevuottaan ja hakee vielä omia toimintamallejaan. Opinnäytetyön tilaus-

vaiheessa oli vielä tilaajallekin epäselvää mitä opinnäytetyöltä toivottiin. Pian hahmot-

tui ajatus vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä nimenomaan nuorten aikuisten näkö-

kulmasta. Vapaaehtoistoiminta on hankkeen toiminnan kannalta tärkeässä osassa ja 

sille on asetettu selkeitä tavoitteita hankesuunnitelmassa. Lisäksi hanke pyrkii tuotta-

maan ja keräämään tietoa yleisesti nuorten itsenäistymiseen, osallisuuteen ja asumi-

seen liittyen.   

Opinnäytetyömme ajankohtaisuus kumpuaa suoraan Kotipolun toimintamallista. 

Nuorten aikuisten vapaaehtoisuus, nuorten asunnottomuus ja itsenäistyminen puhut-

televat yhteiskunnallisesti. Suomessa vapaaehtoistoimintaa on tutkittu monipuolisesti 

useista eri näkökulmista.  Se mielletään usein vanhemman sukupolven kansalaistoi-

minnaksi, mutta viime vuosina nuorten osallisuus siihen on herättänyt keskustelua. 

Hankkeen yksi konkreettisista tavoitteista on vähentää myös nuoren asunnottomuutta 
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ja siihen liittyviä ongelmia. Nuorten turvataloilta saatujen kokemusten, tutkimusten ja 

yhteistyökumppaneiden kautta hankkeelle kerätyn tarvekartoituksen mukaan nuorten 

asumisongelmat ovat lisääntyneet huomattavasti ja jäävät helposti tilastojen ja palve-

lujärjestelmän ulkopuolelle.  Itsenäistymisen tuen tarve koetaan myös erityisen suu-

reksi tässä ikäryhmässä. Useat sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia mittaavat indi-

kaattorit notkahtavat alaspäin nuorten aikuisten kohdalla.  (Kotipolku -hankkeen 

avustushakemus 2017.) Voidaan siis todeta, että opinnäytetyömme aihe ja sen ympä-

rillä olevat käsitteet ovat ajankohtaisia ja puhuttelevat yhteiskunnallisesti.  

 

2 SUOMEN PUNAINEN RISTI, NUORTEN TURVATALOT JA KOTIPOLKU -

HANKE   

 Suomen Punainen Risti on kansallinen yhdistys, jonka jäseninä maassamme toimii 85 

000 ihmistä. Vapaaehtoisia yhdistyksessä on yhteensä yli 40 000. Suomen Punainen 

Risti on osa Punaisen Ristin ja Punaisen puolikuun liikettä. (Suomen Punainen Risti 

2018c.) Punaisen Ristin perustajana pidetään sveitsiläistä Henry Dunantia, joka jär-

jesti vapaaehtoisia auttamaan uhreja Solferinonin taistelussa Pohjois-Iltaliassa 1859 

(Suomen Punainen Risti 2018b). Suomessa SPR on nykyään suurimpia kansalaisjär-

jestöjä. Sen toimintamuotoja löytyy aina veripalveluista turvapaikanhakijoiden tuke-

miseen, keräyksiin, hätäapuun, ensiapuryhmiin ja nuorten toimintaan. Kaikki toi-

minta perustuu seitsemän Punaisen Ristin periaatteen ympärille, jotka ovat inhimilli-

syys, tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, yleismaail-

mallisuus ja ykseys. (Suomen Punainen Risti 2018d.) Ensimmäinen Nuorten Turvatalo 

perustettiin Helsinkiin 1990. Näihin aikoihin oli tehty huomioita nuorten liikkumi-

sesta ja oleskelusta rautatieaseman alueella - ikään kuin nuoret olisivat eläneet ka-

dulla. Heräsi huoli, oliko meillä Suomessa katulapsia. Turvatalo perustettiin nuorten 

tarpeeseen saada yöpaikka, ruokaa ja mahdollisuus peseytymiselle. Tällöin turvataloa 

mainostettiin iskulausein "älä jää yöksi kadulle". Aluksi talon tarkoitus oli toimia vain 

hoidollisena, mutta nopeasti huomattiin asiakkaiden avuntarve ja toimintaa kehitet-

tiin ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti, jolloin työskentelyyn alettiin ottaa mukaan 

myös nuorten vanhempia. Nykyään SPR:n Nuorten Turvataloja on Suomessa viisi kap-

paletta: Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Turussa. Apua tarjotaan alle 
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19-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen kriisitilanteissa. Turvatalon tavoitteena on 

auttaa nopeasti, joustavasti ja tehokkaasti. Vierailijoita talolle vastaanotetaan klo 24 

asti ja talo on tilapäisille yöpyjille auki 17 - 10 välisen ajan. Talolla työskentelee sosiaa-

lialan ammattilaisia sekä vapaaehtoisia. Työ perustuu vahvasti voimavarasuuntautu-

neeseen perhe- ja verkostotyöhön. Palvelut joita turvatalo tarjoaa ovat kriisityö ja -ma-

joitus, perhehuonetoiminta sekä itsenäistymisen tuki. Menestystekijät työskentelyyn 

ovat matala kynnys, nopea apu, monipuolinen ja yksilöllinen apu, henkilökunnan 

osaaminen ja vapaaehtoistyö. Turvataloja voidaan sanoa valtakunnallisiksi osaamis-

keskuksiksi, jotka toteuttavat nimenomaan ehkäisevää työtä. Perustehtäviä ovat nuor-

ten elämänhallinnan lisääminen ja varhainen tuki. Myös kriisiauttaminen on toimin-

nan keskiössä. (Suomen Punainen Risti 2018a.)    

Pääkaupunkiseudun Turvataloilla käynnistyi keväällä 2018 Kotipolku -hanke. Hank-

keen tarkoituksena on auttaa nuoria aikuisia asunnottomuuteen tai sen uhkaan liitty-

vissä asioissa, sekä tukea näiden itsenäistymistä. Hankkeen kohderyhmänä ovat pää-

kaupunkiseudulla oleskelevat 18-24 -vuotiaat nuoret aikuiset, joilla on akuutti asun-

nottomuuden uhka tai muita asumisen haasteita, tai joiden asunnottomuus uhkaa 

syystä tai toisesta pitkittyä. Hankkeen tavoitteena on pyrkiä juurruttamaan niin per-

heiden, vapaaehtoisten kuin lähiyhteisöjenkin tukeen perustuva uusi tukimalli. Tuki-

malli auttaa nuorta itsenäiseen elämään siirtymisessä, sekä täydentää kuntien sosiaali-

, asumis- ja nuorisopalveluita kolmannen sektorin kanssa tehtävän systemaattisen yh-

teistyön myötä. Se pyrkii myös parantamaan nuorten ja perheiden palveluohjausta 

asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi. Tukimalli tunnistaa ajoissa ne nuoret, joi-

den kohdalla asumiseen ja itsenäiseen elämään siirtymiseen liittyy erityisen tuen tar-

vetta ja vahvistaa nuorten omaa osallisuutta ja toimintakykyä asumisongelmien rat-

kaisussa.  Arjen hallinnan vahvistamisen myötä se parantaa nuorten aikuisten mah-

dollisuuksia toimia aktiivisina kansalaisina.  (Kotipolku -hankkeen avustushakemus 

2017.)   

Kohderyhmään määritellään myös vapaaehtoiset tukikummit, joista noin kolmannes 

pyritään rekrytoimaan nimenomaan nuorista aikuisista. Tämän tarkoituksena on 

mahdollistaa vertaistuen ja kokemusasiantuntemuksen toteutuminen ja kehittäminen. 

Tukikummien tehtävänä on tukea nuorta säännöllisesti ja pitkäkestoisesti itsenäisty-
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misen eri vaiheissa, osallistua perhe- ja muiden lähiyhteisöjen tukemiseen, sekä vah-

vistaa nuorten aikuisten kytköksiä paikallisiin toimijaverkostoihin. Näin se pyrkii eh-

käisemään yksinäisyyttä ja osattomuutta. Hankkeeseen tullaan rekrytoimaan ja kou-

luttamaan 100 tukikummia ja toiminnalla pyritään myös tukemaan vuosittain 100 

nuorta aikuista.  (Kotipolku -hankkeen avustushakemus 2017.)   

Hanke toteutetaan suunnittelusta arviointiin ja tulosten esittelyyn asti verkostoyhteis-

työnä vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Hanketta rahoittaa Suomen 

Punaisen Ristin nuorten turvatalot, jonka toiminta rahoitetaan kolmikantamallilla: 

STEA (n.40%), kunnat (n. 40%) ja SPR (n. 20%). Kyseessä on kolmivuotinen hanke, 

joka toteutetaan vuosina 2018–2020. Hankkeen ensimmäisien kuukausien aikana tul-

laan rekrytoimaan vapaaehtoiset, sekä luodaan rakenteet ja käytännöt yhteistyöver-

koston toimimiselle. Hankkeessa sovelletaan tutkivan kehittämisen ajatusta. Toteu-

tuksen prosesseja ja käytäntöjä tullaan siis seuraaman siten, että hyväksi todettujen 

käytäntöjen juurruttaminen osaksi nuorten tukitoimia Nuorten turvataloilla ja yhteis-

työverkostoissa tapahtuisi jo hankkeen aikana. Rekrytoimalla hankkeeseen nuoria va-

paaehtoisia pyritään tuomaan esiin nimenomaan nuoren ikäpolven näkemyksiä ja ko-

kemusasiantuntemusta. Hankkeessa muiden nuorten aikuisten vahva osallisuus koe-

taan erityisen tarpeellisena asiakaslähtöisyyden edellytyksenä.  (Kotipolku -hankkeen 

avustushakemus 2017.)   

 

3 NUORTEN AIKUISTEN OSALLISUUS, ITSENÄISTYMINEN JA ASUMINEN  

Käsite nuori aikuinen esiintyy jo opinnäytetyön nimessä. Suomen nuorisolaissa käsit-

teen nuori alle on määritelty kaikki alle 29-vuotiaat.  Keskustelupalstoilla ja useissa 

teoksissa nuori aikuinen puolestaan mielletään yleensä iältään noin 20-29 –vuoti-

aaksi. Yhtenä yhdistävänä tekijänä nuorilla aikuisilla on se, että he alkavat tietoisesti 

katsoa itsenäisen elämän suuntaan. Nuori aikuinen kykenee suunnitelmalliseen ja in-

tensiiviseen opiskeluun sekä työhön. Arvomaailma on vakiintunut, omien yksilöllisten 

valintojen tekeminen helpottuu ja persoonallisuus kypsyy. Näiden asioiden lisäksi 

nuorten aikuisten elämässä esiintyy usein kysymyksiä tulevaisuudesta ja siitä mitä elä-

mältä halutaan. (Väestöliitto 2018.) Nuorten aikuisten elämässä yksilöllisyys korostuu 
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ja elämäntilanteet voivat olla hyvinkin moninaisia. Tässä luvussa tullaan keskittymään 

vapaaehtoistoiminnan, osallisuuden, itsenäistymisen, asunnottomuuden sekä vertais-

tuen käsitteisiin nuorten aikuisten näkökulma vahvasti huomioiden. Luvussa tarkas-

tellaan teemoja myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta sekä Kotipolku -hankkeen tar-

koitus ja tavoitteet huomioon ottaen.     

3.1 Vapaaehtoistoiminta ja osallisuus   

 Vapaaehtoistoiminta ja nuorten osallisuus ovat opinnäytetyömme kannalta keskei-

simmät käsitteet. Vapaaehtoistoimintaa kuvataan yksinkertaisimmillaan jonkin tär-

keän asian puolesta toimimiseksi. Se on hyväntahtoista, palkatonta ja kokonaisvaltai-

seen vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Vapaaehtoistoiminta ei ole ammatillista toimin-

taa, mutta tuo toimintaan ehdottomasti omannäköisensä lisän. Se kuvataan myös kak-

sisuuntaisena prosessina - hyöty tehdystä tulee sekä vapaaehtoiselle itselleen sekä koh-

teelle, jolle työ on tehty. Vapaaehtoistoiminta on mahdollisuus oppia uutta, tutustua 

uusiin ihmisiin ja saada uusia kokemuksia. (Kansalaisareena 2018.)     

Vapaaehtoistoiminnan tuottama taloudellinen arvo on valtava, mutta sen sosiaalinen 

arvo nähdään edelleen kaikista suurimpana (Flanagan & Sadowski 2011).  Koko kan-

salaisyhteiskunnassamme vapaaehtoistoiminnalla on merkittävä rooli. Ihmisten aktii-

visuus kolmannen sektorin toiminnassa vaikuttaa koko maamme sekä taloudelliseen 

että henkiseen kehitykseen ja hyvinvointiin. Luonnollisesti koko kansalaisyhteiskun-

nan historia on liitettävissä suoraan kansan ja yhteiskunnan historiaan. Euroopassa ja 

Suomessa vakiintunut kansalaistoiminta on alkanut jo 1700-luvun lopussa. Maas-

samme raittiusyhdistykset olivat ensimmäisiä isoja yhdistyksiä, jotka aloittivat toimin-

tansa. Periaate toiminnalle oli se, että kansamme keskuudessa oli huomattu jokin epä-

kohta, jonka hoitamiseksi ja ehkäisemiseksi alettiin yhdessä etsiä ratkaisua.  (Harju 

2018a.) Kansalaistoiminnan kivijalaksi voitaisiin kuvailla aktiivista kansalaista, joka 

toimii konkreettisella tavalla suunnaten toiminnan itsestään ulospäin. Pitkän histori-

ansa ansiosta nykyinen kansalaisyhteiskuntamme on laaja. Suomessa on tällä hetkellä 

n. 120 000 yhdistystä, joista yli puolet ovat toiminnassa. Tämä on väkilukuumme suh-

teutettuna äärimmäisen paljon ja kulumme tällä lukumäärällä maailman kärkiluok-

kaan. (Harju 2018b.)  Tämä koskee luonnollisesti myös vapaaehtoistoimintaa, sillä sitä 
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voidaan kuvailla suomalaisen kansalaistoiminnan ytimeksi. Vaikka ilman vapaaehtois-

työtä useiden yhdistysten ja järjestöjen toiminta ei pyörisi, on palkkatyö näissä yhteyk-

sissä kuitenkin jatkuvasti lisääntynyt.  Vastaavaa palkka- ja vapaaehtoistyön rinnak-

kaisuutta ei niinkään tunneta muilla sektoreilla. Molemmat ovat kansalaistoiminnassa 

ja sen toteutumisessa hyvin tärkeitä elementtejä ja tuovat toiminaan oman näkökul-

mansa, vaikka kummankin toimintakulttuurit tulevat eri arvomaailmoista. (Harju 

2005, 123.) Vapaaehtoistoimintaa voisi kuvailla myös tämän päivän trendiksi, jonka 

takia sitä on alettu tutkia yhä enemmän ja tietoa aiheesta löytyykin laaja-alaisesti.  Suo-

messa vapaaehtoistoimintaa sekä kansalaistoimintaa on tutkittu monipuolisesti esi-

merkiksi Anne Birgitta Yengin sekä Aaro Harjun kansalaistoimintaa käsittelevissä te-

oksissa. Vapaaehtoistoiminnasta on olemassa myös lukuisia opinnäytetöitä sekä pro 

gradu – tutkielmia.    

Tutkimuksia on tehty laajasti, aina historiallisesta näkökulmasta tämän päivän yksilön 

kokemuksiin ja näkemyksiin peilaten. Tutkittaessa vapaaehtoistoimintaa eri näkökul-

mista on myös todettu, että määrällinen tutkimus on menetelmänä hyvin suppea tapa 

kerätä aineistoa. (Nylund & Yeung 2005, 21.) Siksi koemme, että meidän tutkimuk-

semme kannalta on ehdottoman tärkeää käyttää kvalitatiivista tutkimusmenetelmää 

aineiston keruussa. Kyselylomakkeiden ongelmana koetaan yleisesti se, että tutkijat 

määrittelevät teemat etukäteen ja osoittavat mikä on oleellista ja mikä ei. (Nylund & 

Yeung 2005a, 22.). Koemme, että vapaaehtoistoimintaa tutkittaessa juuri vapaaehtois-

ten näkökulmasta kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä ei anna syviä, vapaaehtoista ai-

dosti kuuntelevia tutkimustuloksia. Yleisesti ottaen on kuitenkin tärkeää, että vapaa-

ehtoistoimintaa tutkittaessa käytetään jatkossakin myös määrällistä tutkimusmenetel-

mää. Se takaa meille mahdollisuuden pysyä tietoisina vapaaehtoistoiminnan tilasta. 

Erilaiset trendit, murrokset ja jatkuvuudet ovat hyvin selvitettävissä nimenomaan 

määrällisen tutkimusmenetelmän keinoin. (Nylund & Yeung 2005, 22.)   

Kirkkohallituksen, Opintokeskus Siviksen ja Kansalaisareenan teettämä tutkimus suo-

malaisten vapaaehtoistoiminnasta vuonna 2018 nostaa hyvin esille millaisessa tilan-

teessa olemme tällä hetkellä. Tutkimuksesta nousi esille viisi pääkohtaa. Suomessa va-

paaehtoistoimintaan osallistumisen nähdään olevan nousussa. Vuonna 2015 tehdyssä 

tutkimuksessa väestöstä 33 prosenttia kertoi osallistuvansa vapaaehtoistoimintaan, 

mutta 2018 prosenttiosuus oli noussut 40 prosenttiin. Yhä useampi väestöstä osallistui 
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toimintaan, mutta keskimääräinen tuntimäärä viikossa oli laskenut. Nykyinen vastaa-

jien keskimääräinen tehty tuntimäärä viikossa oli 15 tuntia. Tutkimuksen mukaan 

ikäihmisten sekä miesten tekeminen oli vähentynyt, kun taas nuoret ja naiset olivat 

tilastojen kärjessä. Esille nousi myös vapaaehtoistoiminnan siirtyminen verkkoon sekä 

järjestöjen ulkopuolelle. Lyhytaikaiseen toimintaan osallistuttiin enemmän, mutta täs-

täkin huolimatta pitkäkestoinen ja kasvokkain tapahtuva toiminta nähtiin edelleen 

kaikista tärkeimpänä. (Rahkonen 2018.)    

Vapaaehtoistoimintaan osallistumisen motiiveista on saatu erilaisia tuloksia vuosien 

saatossa. Motiivilla tarkoitetaan toimintaan osallistumisen syitä. Vapaaehtoisuudesta 

myös motiivien näkökulmasta paljon kirjoittanut Anne Birgitta Yeung on todennut, 

että motivaatiokäsite kulkee yhdessä sitoutumiskäsitteen kanssa. “Miksi aloitin tä-

män” ja “miksi jatkan tätä” ovat hyvin havainnollistavia kysymyksiä näitä käsitteitä 

pohtiessa. (Yeung 2005b, 87.) Yeungin tekemässä vapaaehtoistoimintaa käsittelevässä 

väitöstutkimuksessa pohdittiin vapaaehtoismotivaatiota kahdeksankulmaisen timant-

timallin kautta. Timanttimalli jakaa motivaatiotekijät vapaaehtoisesta itsestään pois 

tai itseä kohti suuntautuviin ulottuvuuksiin. Nämä ulottuvuudet jakautuvat vielä seu-

raavasti: jatkuvuus - uuden etsintä, etäisyys - läheisyys, pohdinta - toiminta ja saami-

nen - antaminen. Seuraava kahdeksankulmio (Kuvio 1) mukailee Yeungin luomaa kah-

deksan kulmaista vapaaehtoismotivaation timanttimallia ja näin havainnollistaa va-

paaehtoistoiminnan motivaatiotekijöitä.   
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Malli antaa hyvin monipuolisen kuvan vapaaehtoismotiiveista ja siitä, että toimintaan 

voi lähteä hyvin erilaisista motivoivista lähtökohdista. Useista motivaatiotekijöistä 

huolimatta auttamisenhalu oli Yengin tutkimuksen mukaan kaikista motivoivin tekijä, 

mutta myös konkreettinen toiminta, sosiaaliset kontaktit ja vuorovaikutus koettiin tär-

keänä motivaation lähteenä (Yeung 2005b, 105-122).  

2000-luvun alkupuolella ilmassa leijaili huoli nuorten aktiivisuudesta ja osallistumi-

sesta vapaaehtoistoimintaan.  Kansainvälisessä vertailussa Suomi esiintyi negatiivi-

sessa valossa.  Jo tällöin nähtiin, että esimerkiksi kouluissa olisi hyvä kiinnittää huo-

miota juuri kansalaistaitojen ja osallistumisen harjoitteisiin. Myös tutkijoiden näkö-

kulmasta koulun ulkopuolinen maailma nähtiin tärkeänä paikkana oppia. (Nylund & 

Yeung 2005, 19.) Meillä Suomessa vapaaehtoistoimijoiden ainoana edunvalvojana toi-

miva Kansalaisareena Ry keskittyy toiminnassaan vapaaehtoistoiminnan saavutetta-

vuuteen ja näkyvyyteen. Heillä vuonna 2017–2019 toteutettava STEA:n rahoittama 

Jeesaan-hanke keskittyy innostamaan nuoria vapaaehtoistoimintaan. Hanke pyrkii 

mm. tuomaan vapaaehtoistyön osaksi lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten ope-

tusta. Vapaaehtoisuus nähdään tässäkin kohtaa tärkeänä oppimisen paikkana. Uusin 

Nuorisobarometri 2017 tukee myös käsitystä tästä, sillä myös nuoret kokevat koulun 

ulkopuolisen maailman tärkeänä paikkana oppia. Syyt Jeesaan-hankkeen lähtökoh-

dille ovat selvät. Kansalaisareenan mukaan nuorten osallistuminen vapaaehtoistoi-

mintaan on edelleen vähäistä verrattuna muihin ikäryhmiin. Heidän mukaansa 15-24 

─vuotiaista nuorista noin 32 prosenttia tekee vapaaehtoistyötä, vaikka lähes 80 pro-

senttia olisi toiminnasta kiinnostuneita. Tärkeinä asioina nähdään erilaisten vapaaeh-

toistoiminnan muotojen tarjoaminen nimenomaan nuorille sekä näiden nuorten tuke-

minen toiminnan alkaessa.  (Kansalaisareena 2018.) Suomalaisen kyselytutkimuksen 

mukaan nuoret aikuiset ovat vapaaehtoistoiminnassa kiinnostuneita eniten nimen-

omaan toisten nuorten ja lasten kanssa tehtävästä työstä. Myös terveys- ja sosiaalialan 

parissa tehtävä vapaaehtoistyö kiinnostaa nuoria aikuisia. (Yeung & Grönlund 2005, 

168) Tämä kaikki tukee hyvin myös meidän opinnäytetyömme sekä Kotipolku -hank-

keen lähtökohtia. Mahdolliset uudet, nuoria aikuisia motivoivat vapaaehtoistoiminnan 

muodot ja näkökulmat ovat tervetulleita niin yksilön kuin yhteiskunnankin näkökul-

masta.   
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Euroopan komissio on tunnustanut, että vapaaehtoistoiminnan hyöty koskettaa niin 

yksilöä, yhteisöä kuin koko yhteiskuntaa. Toiminnalla on mahdollisuus puuttua esi-

merkiksi suuriin sosiaalisiin, humanitaarisiin ja ympäristöllisiin huolenaiheisiin. (Fla-

nagan & Sadowski 2011.) Meillä Euroopassa EU:n jäsenmaat tekevät yhteistyötä myös 

nuorisoalaan liittyvien asioiden puitteissa.  Nuorisopolitiikan perustan luo tällä het-

kellä vuosien 2010–2018 EU:n nuorisostrategia. Sen lähestymistapoihin ja toiminta-

aloihin kuuluvat mm. koulutus, työllisyys, yrittäjyys, terveys ja hyvinvointi, sosiaalinen 

osallisuus sekä vapaaehtoistoiminta.  EU:ssa toteutetaan myös erilaisia nuoriso-ohjel-

mia, joista yksi on monille tuttu Erasmus -ohjelma. Se tarjoaa nuorille mahdollisuuk-

sia harjoitteluun, opiskeluun tai vapaaehtoistyöhön nimenomaan ulkomailla. Myös 

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (European Voluntary Service) on vaikuttanut tu-

hansien 18-30 –vuotiaiden nuorten elämään viimeisen 20-vuoden aikana. (Franke 

2017.)  

Nuorten osallisuus on siis aihe, joka puhuttelee yhteiskuntaa ja näkyy näin myös eri-

laisissa strategioissa ja suunnitelmissa. Osallisuus voidaan yksiselitteisesti määritellä 

syrjäytymisen vastakohdaksi. Se on yhteisöllisyyttä, sosiaalisia suhteita, kuulumista ja 

toimintaan osallistumista.  Nykyään osallisuus mielletään enemmän aktiiviseksi kan-

salaisuudeksi, jolloin osallisuus sanan tilalla voidaan käyttää myös sanaa vaikuttami-

nen. Osallisuus on siis kokonaisuudessaan laaja käsite ja sitä pystytään tarkastelemaan 

useasta eri näkökulmasta. (Nuorisobarometri 2013, 5.) Meillä Suomessa nuorisolaki, 

kuntalaki ja perusopetuslaki velvoittavat edistämään nuorten osallisuutta.  Kunnat, 

koko valtionhallinto ja valtio ovat velvoitettuja tukemaan nuorten osallisuutta edistä-

vää toimintaa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018.)    

3.2 Itsenäistyminen ja nuorten asunnottomuus   

Kotipolku -hanketta ja sen tavoitteita tarkastellessa on hyvä avata myös itsenäistymi-

sen käsitettä. Usein itsenäistymisen nähdään tapahtuvan siinä vaiheessa, kun nuori 

muuttaa lapsuudenkodistaan omilleen ja ottaa itsestään taloudellisen vastuun. Suo-

messa nuoret jättävätkin lapsuudenkotinsa hyvin nuorina verrattuna muihin Euroo-

pan maihin, eikä syynä muuttoon useinkaan ole esimerkiksi ahtaus tai perheen talou-

dellinen asema, vaan ajatus omasta rauhasta ja nimenomaan itsenäistymisestä kieh-

too. Suomessa myös tuetaan paljon nuorten itsenäistymistä taloudellisin keinoin, 
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muun muassa opintotuen, asumistuen ja työttömyysturvan muodossa. Taloudellisessa 

mielessä aikainen muutto lapsuudenkodista, ei välttämättä tarkoita varhaista itsenäis-

tymistä, vaan on todettu, että etenkin nuorena kotoa muuttaminen lisää köyhyysriskiä. 

Enemmistö Suomalaisista nuorista saakin vanhemmiltaan muuton jälkeenkin vielä tu-

kea esimerkiksi rahan tai ruuan muodossa. (Nuorisobarometri 2015, 22.)    

Itsenäistymistä ei myöskään voida määritellä ainoastaan yksin asumisen ja taloudelli-

sen pärjäämisen kannalta, vaan se tuo mukanaan myös vapautta ja vastuuta muuhun 

oman elämän rakentamiseen ja arjenhallintaan. Asumisen ja talousosaamisen lisäksi 

keskeistä arjenhallinnassa ovat myös esimerkiksi sosiaaliset taidot, elämäntavat ja tu-

levaisuuden suunnitelmat. Kysyttäessä nuorilta heidän näkemyksiään arjenhallin-

nasta, korostuivat lisäksi arkirutiineista selviäminen ja erilaiset niin psyykkiseen-, 

kuin fyysiseenkin terveyteen liittyvät teemat. (Nuorisobarometri 2015, 6.) Itsenäisty-

essä nuoren vapaus näiden elämän osa-alueiden suhteen kasvaa, mutta vapauden 

kanssa käsi kädessä kulkee myös vastuu. Nuoren arvomaailma kehittyy tämän joutu-

essa tekemään omaan elämään liittyviä tärkeitä päätöksiä ja näiden päätösten ja uu-

sien kokemusten myötä nuori oppii myös tuntemaan itseään ja omia rajojaan (Ranta 

2018).     

Itsenäistyminen tuo usein mukanaan sekä ilon, että jännityksen tunnetta. Toisilta se 

käy helpommin kuin toisilta. Kyseinen elämänvaihe pitää sisällään nopeita ja suuria 

elämänmuutoksia ja nuori saattaa joutua käsittelemään vaikeitakin asioita liittyen esi-

merkiksi yksinäisyyteen ja epävarmuuteen tulevaisuudesta sekä taloudesta. (Ranta 

2018.) Onkin tärkeää, että nuorella on itsenäistyessä ympärillään oikeanlainen tuki-

verkko, sillä äärimmillään nämä vaikeudet voivat johtaa jopa nuoren syrjäytymiseen.     

 Kotipolku –hankkeen 28.09.2018 järjestämässä itsenäistymispäivä –tapahtumassa 

etsittiin yhdessä moniammatillisen osallistujajoukon voimin vastauksia siihen, miten 

nuorten itsenäistymisen polkuja voitaisiin helpottaa ja nuorten yhteiskunnallista ase-

maa vahvistaa. Päivän aikana moni puhuja painotti nimenomaan nuoren oikeutta olla 

oma itsensä ja seurata itsenäistymisessä omaa polkuaan. Suomen Punaisen Ristin 

Nuorten turvatalojen toiminnanjohtaja Leena Suurpää (2018) totesi hyvin, että it-
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senäistyminen saa ja sen tulisikin olla pitkä prosessi. Yhtä oikeaa polkua itsenäistymi-

seen ei ole, vaan siihen vaikuttavat vahvasti muun muassa missä vaiheessa, minkä ikäi-

senä tai minkälaisista taustoista nuori itsenäistyy.     

Pelkkä oma asunto ei siis missään nimessä takaa itsenäistymistä, mutta on kuitenkin 

prosessin kannalta tärkeä tekijä. Nuorten tämän hetkisen asunnottomuustilanteen ja 

sen ongelmallisuuden vuoksi hankkeen ajankohtaisuutta ei voi tarpeeksi korostaa. 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tänä vuonna julkaisemien tuoreiden 

asunnottomuustilastojen mukaan on asunnottomuus laskenut viime vuonna kaikissa 

muissa ikäryhmissä, kun taas alle 25-vuotiaiden kohdalla se on kasvanut (Bäckgren 

2018).  Vuonna 2017 nuoria asunnottomia oli jo lähes 1600 ja näistä joka viides oli 

pitkäaikaisasunnoton. Erityisesti nuorten asunnottomuus koskettaa pääkaupunkiseu-

tua ja suurin osa asunnottomista nuorista asuukin Helsingissä. Asunnottomuutta yli-

päätään tarkastellessa, ovat suurin asunnottomien ryhmä tilapäisesti tuttavien tai su-

kulaisten luona majailevat. Tämä ryhmä kattaa jopa 84% kaikista yksinelävistä asun-

nottomista. On myös tärkeää huomioida, ettei kaikki asunnottomuus näy tilastoissa, 

vaan esiintyy myös niin kutsuttua piiloasunnottomuutta, minkä takia nuorten asun-

nottomien todellinen määrä voi olla vielä suurempi. (Asunto ensin 2018).   Piiloasun-

nottomuudella tarkoitetaan sitä, että virallisesti nuori on kirjoilla jossain osoitteessa, 

esimerkiksi lapsuudenkodissaan, mutta majailee todellisuudessa esimerkiksi ystävien 

ja sukulaisten luona. Etenkin nuorten keskuudessa piiloasunnottomuutta esiintyy pal-

jon ja onkin arvioitu, että alle 25-vuotiaiden kohdalla todellinen asunnottomuuden 

määrä olisi jopa kolmin kertainen.  (Kuluttajaparlamentti 2013.)     

Asunnottomuus yleensä on yhteiskunnallinen ongelma, jonka perimmäisinä syinä pi-

detään muun muassa väestön kasvua ja kaupungistumista, talouden suhdanne vaihte-

luita sekä suuria tuloeroja. Lisäksi asunnottomuuteen vaikuttavat yksilötasolla muun 

muassa vähävaraisuus, vaikeudet elämänhallinnassa, päihde- tai mielenterveysongel-

mat ja sosiaalisten suhteiden ja sitä kautta tukiverkon puuttuminen. Asunnottomuu-

teen voivat ajaa myös suuret muutokset elämäntilanteessa kuten ero, sairaus tai työt-

tömäksi jääminen. (Asunto ensin 2018.) Nuorten kohdalla myöhempää asunnotto-

muutta ennustavat muun muassa kouluaikaiset mielenterveyshäiriöt, päihteiden 

käyttö ja ongelmat perheen kanssa (Kortelainen 2016). Nuoret ovat myös yleisesti ot-

taen muuta väestöä heikommassa asemassa vuokramarkkinoilla, sillä heidän tulonsa 
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ovat yleensä keskivertoa pienemmät, eivätkä nykyiset asuntomarkkinat pysty siksi vas-

taamaan nuoren tarpeisiin (NAL 2018).   

3.3 Vertaistuki ja kokemusasiantuntemus   

Kotipolku -hankkeeseen vapaaehtoisista noin kolmannes pyritään rekrytoimaan nuo-

rista aikuisista ja tämän tarkoituksena on mahdollistaa vertaistuen ja kokemusasian-

tuntemuksen toteutuminen.   Vertaistuki on yksinkertaisimmillaan kokemustietoa ja 

siihen perustuvaa tuen antamista toisille. Se on vastavuoroista, kertomista ja kuule-

mista. Yhteisen kokemuksen jakaminen lisää ymmärrystä, tietoa ja näkökulmia vaikei-

den asioiden käsittelyssä. Se on helpottava tapa jakaa omia kokemuksiaan ja usein mo-

lemmat osapuolet tulevat tässä ymmärretyiksi sekä kuulluiksi. (Terveyskylä 2018.)    

Kokemusasiantuntemus puolestaan on käsitteenä moniulotteinen, vaikka se on lähellä 

vertaistuen antamista. Esimerkiksi kolmannella sektorilla kokemusasiantuntijatoi-

mintaa tapahtuu vertaisryhmissä. Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnassa on kui-

tenkin selvä ero. Kokemusasiantuntijan rooli on toimia enemmän ammattilaisen rin-

nalla eikä pelkästään vertaisena vertaisryhmässä. Kokemusasiantuntijuus on tärke-

ässä asemassa niin yksilölle, järjestölle kuin koko palvelujärjestelmälle. (Hietala & Ris-

sanen 2015, 13-15.) Kotipolun kaltaisessa hankkeessa kokemusasiantuntijalla voitai-

siin tarkoittaa henkilöä, jolla on omakohtaista kokemusta juuri itsenäistymisestä ja sen 

haasteista.    

Helsingin Nuorten Turvatalolla on jo ennen Kotipolku -hanketta toteutettu itsenäisty-

misen tuen toimintamallia, jossa vapaaehtoiset toimivat tukivapari nimikkeellä.  Tuki-

henkilötoiminnan tavoitteena on edistää hyvinvointia, parantaa elämäntaitoja ja lisätä 

osallisuutta. Konkreettisia valmiuksia pärjätä arjessa vahvistetaan nimenomaan elä-

mässä ja arjessa – ei ammattityöntekijöiden vastaanotoilla. Vapaaehtoinen ja amma-

tillinen tukihenkilötoiminta kuitenkin pyrkivät samaan tavoitteeseen, joten ne eivät 

missään määrin kilpaile keskenään. Toimintatavat tavoitteen saavuttamiseksi vain 

ovat erilaiset. (Nuotio & Miettinen 2011, 193.)    

Vertaistoimintaa on Suomessa harjoitettu virallisesti jo vuodesta 1948. Lama-aikana 

1990-luvulla syntyi Suomeen useita uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja, jolloin 

myös vertaistukiryhmät lisääntyivät merkittävästi. Vertaistukitoiminta on nykypäi-

vänä mainittu mm. lastensuojelulaissa ja useissa hyvinvointistrategioissa. On myös to-

dettu, että kansalaiset nimenomaan odottavat järjestöjen toteuttavan vertaistoimintaa. 
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(Laatikainen 2010, 10.) Vertaistuen nähdään olevan sidottuna aikaan ja elämäntilan-

teeseen, eli tuen tarve ja merkitys voivat vaihdella (Laimio 2007, 18). Esimerkiksi juuri 

itsenäistymisen alkuvaiheessa oleva nuori kaipaa paljon tietoa ja hahmottelua tulevai-

suudestaan. Juuri tätä itsenäistymisprosessin läpikäynyt vapaaehtoinen voi kokemus-

asiantuntemuksellaan nuorelle tarjota.  Tukisuhteen edetessä tuen tarve tiedollisesta 

ja tuellisesta avuntarpeesta voi muuttua enemmän kaveritoiminnan kaltaiseen muo-

toon.  Tanja Koskikallion (2009, 18) opinnäytetyö “Aikuinen kaveri -tukihenkilöiden 

ajatuksia rooleista” pohtii tukisuhteen vuorovaikutusta ja rajoja. Koskikallio mieltää, 

että tukihenkilöinä toimivat vapaaehtoiset tiedostavat toimintansa ja rooliensa ra-

jat.  Heiltä kuitenkin puuttuu ammatti-identiteetin tuomat välineet, joilla pystyy pitä-

mään kiinni selkeistä rajoista. Tukihenkilöiden tärkeimpänä työkaluna on heidän oma 

persoonansa, sillä toiminta perustuu tasavertaiseen vuorovaikutukseen.  Selkeys ja yh-

denmukaisuus estävät tukisuhteen muuttumista ystävyyssuhteeksi. Usein tukihenki-

lötoimintaa on kuitenkin helppo kuvata ystävyyssuhteeksi, sillä niissä on paljon sa-

mankaltaisia piirteitä. On kuitenkin huomioitava, että tukihenkilötoiminnassa ystä-

vyyssuhde on aina yksipuolinen.  

 

4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS   

Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistyö. Aihetta lähdetään pohtimaan tilaa-

jalähtöisesti. Työssä ollaan kiinnostuneita siitä, mitä Kotipolun kaltaisen, uuden hank-

keen alkumetreillä tapahtuu ja millaisesta opinnäytetyöstä ja näkökulmasta olisi heille 

eniten hyötyä. Ideaa on lähdetty jalostamaan sekä tekijöiden että tilaajan ajatusvirtaa 

hyödyntäen. Kesän 2018 aikana löytyi ensimmäisen yhteinen punainen lanka: vapaa-

ehtoistoiminta ja nuoret vapaaehtoiset.  Opinnäytetyön pääasialliseksi tarkoitukseksi 

nousi uusien tulokulmien ja kehitysideoiden löytäminen hankkeen vapaaehtoistoimin-

taa ajatellen. Vapaaehtoistyö nähdään vahvasti Suomen Punaisen Ristin Nuorten tur-

vatalojen rakenteissa, mutta meidän opinnäytetyömme tarkoituksena on lähteä tutki-

maan nimenomaan nuorten vapaaehtoisten roolia ja etenkin tämän uuden hankkeen 

näkökulmasta.      

Opinnäytetyöprosessissa tulee ensimmäisenä huomioida hyvä tieteellinen käytäntö. 

Hyvän tieteellisen käytännön soveltaa tutkijayhteisö itse, mutta lainsäädäntö asettaa 
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sille aina rajansa. Keskeisiä lähtökohtia tälle ovat rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus 

tutkimustyössä aina tulosten keräämisestä niiden arviointiin. Myös tarvittavat tutki-

musluvat tulee hankkia sekä tietyillä aloilla tehdä eettinen ennakkoarviointi. Tutkiessa 

tulee ottaa huomioon muiden tutkimat työt ja saavutukset asianmukaisella tavalla. Hy-

vän tieteellisen käytännön vastuu kuuluu meille tekijöille, mutta myös prosessin val-

voville osapuolille, toisin sanoen koko tutkimusyhteisölle. (TENK 2018.)    

Kun tutkimusaihe on valittu ja teoriaan perehdytty, on aika miettiä mitä todella halu-

amme aiheesta tietää. Tässä vaiheessa aiheen rajaaminen on tärkeässä osassa. Opin-

näytetyön tekemisen ollessa prosessi, myös tutkimusongelmat ja -kysymykset voivat 

hyvinkin muuttua sen edetessä. Perusidea ja tavoite elää kuitenkin koko opinnäytetyö-

prosessin ajan. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 12) Tutkimuksen toimeksi-

antajan ideat tutkimukseen liittyen ovat yleensä ääriviivoja antavia. Toimeksiantaja 

harvoin luo tavoitteita tai antaa valmista tutkimusongelmaa. Raamit tulevat joka ta-

pauksessa toimeksiantajalta, mutta on tärkeää, että koko tutkimusryhmällä on saman-

lainen käsitys tutkimusongelmasta ja tavoitteista. (Vilkka 2015.) Tämän kokonaisuu-

den hahmottuminen voi viedä aikaa ja koemme, että myös tässä opinnäytetyöproses-

sissa tämä on eniten aikaa vievin osuus.    

Päätutkimuskysymykseksi muodostui “millaisia vapaaehtoisuuden rooleja nuoret ai-

kuiset kaipaavat?” ja tämän kautta on pyritty tuottamaan Kotipolku -hankkeelle uusia 

tulokulmia ja kehitysideoita vapaaehtoistoimintaan liittyen.  Pääkysymyksen lisäksi 

alakysymyksiä on useita. Tutkimuksen avulla on haluttu löytää selkeät ääriviivat sille 

millaista vapaaehtoistoimintaa nuoret aikuiset haluaisivat tehdä ja millaista tekemi-

nen voisi olla nimenomaan Kotipolun kaltaisessa hankkeessa.  Työssä ollaan myös 

kiinnostuneita selvittämään nuorten aikuisten mielikuvia yleisesti vapaaehtoistoimin-

nasta ja itsenäistymisestä. On nähty tärkeäksi pohtia myös kokemusasiantuntemusta 

ja sitä kokevatko nuoret luonnolliseksi työskentelyn oman ikäistensä kanssa.     

4.1 Aineiston keruu  

Aineiston keruussa tärkeää on suunnitella millaista tutkimusmenetelmää lähdetään 

hyödyntämään. Kvantitatiivisen tutkimuksen, eli toisin sanoen tilastollisen tutkimuk-
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sen avulla selvitetään usein luku- ja prosenttimääriin liittyviä kysymyksiä. Tällöin ai-

neiston keruussa hyödynnetään pääasiassa standardoituja tutkimuslomakkeita, joissa 

vastaajalle annetaan vastausvaihtoehdot valmiina. Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla 

on helppo selvittää tutkittavan asian nykytilanne, mutta sillä harvoin pystytään selvit-

tämään asioiden syitä tai etsimään kehitysehdotuksia. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

taas pystytään perehtymään paremmin näihin kahteen aspektiin. Kvalitatiivinen tut-

kimus ei vaadi kvantitatiivisen tavoin yhtä laajaa otantaa, mutta vastaukset pyritään 

analysoimaan syvemmin ja kerätään vähemmän strukturoidussa muodossa kuin kvan-

titatiivisessa tutkimuksessa. Kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto on usein tekstimuo-

toista ja se sopii hyvin nimenomaan toiminnan kehittämiseen ja uusien vaihtoehtojen 

etsimiseen. (Heikkilä 2014, 15-16.)  

Opinnäytetyössä hyödynnetään sekä kvantitatiivista, että kvalitatiivista tutkimusta. 

Aloitimme aineiston keräämisen toteuttamalla kyselyn yleisesti 18-25 –vuotiaille nuo-

rille aikuisille. Jo pelkästään tässä kyselyssä hyödynnettiin kumpaakin tutkimusmene-

telmää. Kyselylomake (liite 3) koostui valinta- ja monivalintakysymyksistä, sekä avoi-

mista kysymyksistä. Kysyttäessä vastaajilta yhteisön merkityksestä tämän kaltaisessa 

hankkeessa hyödynsimme myös positiokysymystä. Kysely jaottui kolmeen eri tee-

maan. Alkuun kartoitettiin vastaajan perustietoja, seuraavaksi tämän kokemuksia ja 

näkemyksiä liittyen vapaaehtoistoimintaan ylipäätään ja viimeisenä käsiteltiin itse 

hanketta ja vastaajan ajatuksia ja ideoita sen teemoihin liittyen. Kysely toteutettiin 

Webropol-ohjelmalla.  

Kysely jaettiin noin sadalle hengelle, mutta sitä kuinka suuren otannan kysely lopulta 

tavoitti, on haasteellista arvioida, koska sitä jaettiin innokkaasti myös eteenpäin kyse-

lyyn jo osallistuneiden toimesta. Kysely pidettiin avoinna viisi päivää, jonka jälkeen oli 

kerätty tavoiteltu vastaajamäärä. Ensimmäiset tulokset oli luvattu tilaajallemme elo-

kuun alkuun mennessä. Varsinaisia kyselyyn vastanneita oli 51 kappaletta, mutta ky-

selyä oli vastaajien toimesta avattu jopa 219 kertaa. Kyselyn tueksi toteutettiin myös 

yksilöhaastattelu neljälle jo Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvataloilla työskente-

levälle vapaaehtoiselle. Haastattelujen avulla syvennetään kyselyn tuottamaa aineistoa 

entisestään, sekä saadaan aiheeseen uusia näkökulmia jo hankkeen koordinoijajärjes-

tön alla työskenteleviltä henkilöiltä. Tässä hyödynnettiin puolistrukturoitua teema-
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haastattelua. Haastattelussa käytettiin tukena samaa lomaketta (liite 2) kaikkien nel-

jän haastateltavan kanssa ja käytiin läpi samat teemat ja aihepiirit, mutta kysymysten 

muotoilussa ja järjestyksessä oli eroja ja haastattelu eteni haastateltavan ehdoilla. 

Haastattelut kestivät 14 minuutista 24 minuuttiin ja kaikki haastattelut tallennettiin ja 

litteroitiin tulosten analysointia varten. Haastattelujen tallentamiseen päädyttiin siksi, 

että sen lisäksi että nauhoitus mahdollistaa tilanteeseen palaamisen myöhemmin tu-

losten analysointivaiheessa, mahdollistaa se myös sen, että tutkimuksen lukijalle - 

tässä tapauksessa etenkin opinnäytetyömme tilaajallemme tarjoutuisi mahdollisuus 

nähdä millaisessa vuorovaikutustilanteessa aineisto on syntynyt (Ruusuvuori & Tiit-

tula 2005, 15).  

Kaikki haastateltavat tavoitettiin sähköpostilla, joka lähetettiin tilaajamme toimesta 

kaikille SPR:n nuorten turvatalojen vapaaehtoisille. Viestissä kerrottiin lyhyesti keitä 

olemme ja minkä takia haastattelu toteutetaan ja pyydettiin kaikkia kiinnostuneita ole-

maan rohkeasti yhteydessä. Yhteydenottoja saadessa sovittiin tapaamisista ja kerrot-

tiin kirjallisesti haastattelukäytännöistämme. Haastateltaville kerrottiin, että haastat-

telut tultaisiin tallentamaan ja tuloksia käytettäisiin opinnäytetyössämme ja sen myötä 

Kotipolku -hankkeen vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä. Viestissä korostettiin 

myös haastatteluun osallistumisen vapaaehtoisuutta, sekä sitä että haastateltavien 

anonymiteetin säilymisestä huolehdittaisiin alusta loppuun. Kaikki haastattelukäytän-

nöt kerrattiin lisäksi vielä suullisesti ennen haastattelun alkua.  

Ihmistieteissä eivät tutkimuseettiset normit ole tutkijaa laillisesti sitovia, mutta niiden 

noudattaminen on kuitenkin iso osa ammatillisuutta. Sen lisäksi, että tutkimukseen 

osallistuminen on vastaajalle vapaaehtoista on tälle annettava tutkimuksesta myös 

aina tarpeeksi tietoa. (Kuula 2011, 8.) Kertomalla haastateltaville edellä mainitut asiat 

pyrittiin huolehtimaan tästä asiasta. Mitä kyselyyn tulee, käytiin nämä asiat myös vas-

taajille tarkasti läpi kyselyn saatteessa. Näiden asioiden läpikäynti on osaltaan tärkeää 

myös tietosuojalainsäädännön kannalta (mt. 62).  

4.2 Saatu aineisto ja analyysi  

Kyselyyn vastasi yhteensä 51 henkilöä, joista 99 prosenttia oli työssäkäyviä ja/tai opis-

kelijoita. Keski-ikä vastaajilla oli 23 vuotta. 76 prosenttia oli naisia ja 24 prosenttia 
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miehiä. Vastaajista 68 prosenttia oli ollut aikaisemmin mukana vapaaehtoistoimin-

nassa ja sama määrä vastaajista pystyisi myös nykyisessä elämäntilanteessaan ole-

maan mukana. Kyselyn lisäksi haastateltiin neljää turvatalon vapaaehtoista. Heidän 

keski-ikänsä oli 29 vuotta ja heistä kolme oli oletettavasti miehiä. Tämä tasapainotti 

mielestämme hyvin sukupuolijakaumaa, koska haastatteluissa päästiin tarkastele-

maan ilmiötä syvemmin. Heistä kaikki olivat olleet ennen turvataloa mukana jossain 

muussa vapaaehtoistoiminnassa.    

Aineiston keruun jälkeen toteutetaan aineiston analyysi. Tutkimuksen painopiste on 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa, joten aineiston analyysimenetelmänä käytetään sisäl-

lönanalyysia. Tämä voidaan nähdä väljänä teoreettisena kehyksenä kirjoitetulle, kuul-

lulle tai nähdylle sisällölle (Tuomi & Sarajärvi 2017, 78). Nauhoitettu haastatteluai-

neisto on muutettu tekstimuotoon litteroimalla. Työvaiheena litterointi on työläs, 

mutta mahdollistaa aineiston syvemmän tarkastelun. Myös kyselyn painopisteet olivat 

avoimissa kysymyksissä, eli koko aineiston analysointi perustuu kirjoitettuun sisäl-

töön. Aineistoa tarkastellessa pyrittiin välttämään aiempia havaintoja, tietoja ja teoriaa 

tutkittavaan ilmiöön liittyen, sillä tämän kaltaisessa aineistoanalyysissa aikaisemmalla 

tiedolla ei tulisi olla vaikutusta analyysin lopputulokseen (Mt., 80).  Tulokset luvussa 

tullaan peilaamaan saatuja tuloksia jo olemassa olevaan teoriaan.    

Alkuun koko haastattelu ja kyselyn koonti tulostettiin, jonka jälkeen aineisto pilkottiin 

teemoittain. Vastauksissa usein toistuneita ajatuksia lähdettiin nostamaan esille aihe-

alueittain. Tutkimusaineiston analyysissa on tärkeää pystyä pilkkomaan aineisto osiin 

ja karsimaan epäolennainen tieto kuitenkaan hävittämättä tärkeää informaatiota 

(Vilkka 2015).   

 

5 TULOKSET  

Tässä luvussa avataan kyselyn ja haastattelun pohjalta ilmenneitä tuloksia. Alaluvuissa 

pohdimme tuloksia kirjallisuuteen peilaten ja tuomme esiin olennaisimmat kohdat.   

Mielikuvat vapaaehtoistoiminnasta yleisesti vaihtelivat sekä kyselyn että haastattelu-

jen vastauksissa. Kyselyn vastauksissa kantavana yhtenäisyytenä oli hyvän tekeminen 
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sekä auttaminen. Hieman negatiivisessa valossa esiin nousi myös vapaaehtoistoimijoi-

den pitäminen ainoastaan ilmaisena työvoimana. Koettiin myös, että vapaaehtoisille 

asetetaan liian suuria odotuksia. Vapaaehtoisuuden vastaajat näkivät tärkeänä ja hen-

kisesti palkitsevana. Moni vastaaja myös koki, että vapaaehtoistoiminta on nimen-

omaan vähäosaisempien tai itseään huonommassa asemassa olevien auttamista. 

Useissa vastauksissa nousi esille myös yhteisön tärkeys ja yhteiskunnallinen hyöty. 

Osa vastaajista vertasi vapaaehtoistoimintaa harrastukseen.   

“Toimintaa yhden tai useamman tavoitteen saavuttamiseksi ilman taloudel-
lisen tai taloudellisten tilanteiden rajotteita. Luovuutta parhaimmillaan. Pe-
rimmäinen tarkoitus katoaa jos tilanteeseen liitetään jonkun, esim ulkopuo-
lisen tahon pakote. Vapaaehtoisuuden pitää toteutua kaikilla osapuolilla.“   

Seuraavaksi esiintyvä kaavio 1 havainnollistaa nuorten aikuisten motivaatiotekijöitä. 

Motivoivimpina tekijöinä vapaaehtoistoimintaan yleisesti nähtiin auttamisenhalu 

(88%), uudet kokemukset (80%), uusiin ihmisiin tutustuminen (70%) sekä yhdessä 

tekeminen (50%). Vähemmän vastaajia puolestaan motivoi halu oppia uutta (48%) 

työkokemus (44%) ja opintopisteet (26%). Muita esiin nousseita motiiveja olivat yh-

teiskunnallinen vaikuttaminen ja työn tulosten konkreettinen näkeminen.    

 

“Vapaaehtoisena toimivan omaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa autta-
mista. Välillä kuitenkin tuntuu, että vapaaehtoisten kanssa koordinoivat 
odottavat vapaaehtoiselta tiukempaa sitoutumista toimintaan. Elämänti-
lanteet ovat muuttuvia, jolloin vapaaehtoiskoordinoijien olisi hyvä tiedostaa 
se, että vapaaehtoistyö ei ole silloin antoisaa, jos toiminta ei ole enää vapaa-
ehtoistoimijalähtöistä, vaan on lähtöisin ulkopuolisesta paineesta.”   
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Kaavio 1: Nuoria aikuisia vapaaehtoistoimintaan motivoivat tekijät
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Kaavio 2 puolestaan havainnollistaa nuorten aikuisten mielenkiintoisimmiksi kokemia 

vapaaehtoistoiminnan rooleja. Kyselyssä mielenkiintoisimmiksi rooleiksi vapaaehtois-

toiminnassa vastaajat kokivat tapahtumat ja tempaukset (72%) ja tuki- ja kaveritoi-

minnan (62%). Vähemmän kiinnostivat työpaja- ja ryhmätoiminta (38%), viestintä 

(36%) ja hallinnolliset tehtävät (10%). Muina mielenkiintoisina rooleina nähtiin esi-

merkiksi harrastetoiminta ja jalkautuva nuorisotyö.    

 

Haastatteluissa esille nousi etenkin se, että vapaaehtoistoimintaan osallistumisen tu-

lisi aina lähteä omasta halusta eikä se saisi rajoittaa vapaaehtoisen omia menoja. Va-

paaehtoisuus nähtiin rahallisesti palkattomana, mutta vapaaehtoisen omaa henkistä 

pääomaa kasvattavana. Motivoivana tekijänä nähtiin myös ajan käyttäminen johonkin 

hyödylliseen toimintaan. Yksi vastaajista nosti esille myös sen, että motivaatioperus-

teet voivat muuttua toiminnan edetessä. Haastatteluissa nousi jälleen esille negatiivi-

sessa valossa vapaaehtoisten jaksaminen. Koettiin, että vapaaehtoisuus voi muodostua 

joillekin taakaksi tai omaa elämää häiritseväksi. Joissain vastauksissa pohdittiin myös 

sitä, että jotkut saattaisivat kokea syyllisyyttä, jos eivät ehtisi osallistumaan toimintaan 

tarpeeksi usein.    

Haastatteluissa asia, johon erityisesti kiinnitimme huomiota oli se, että jokainen haas-

tateltavista oli alun perin itse saanut ajatuksen lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan. 

He olivat myös itsenäisesti löytäneet heitä kiinnostavat vapaaehtoistoiminnan muo-

dot.    

Tärkeänä teemana oli vapaaehtoistoiminta nimenomaan Kotipolun kaltaisessa hank-

keessa ja se minkälaisissa tehtävissä nuoret vapaaehtoiset voisivat kuvitella siinä toi-
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mivansa. Tässä kohtaa kyselyssä vertaistuki- ja kaveritoiminta koettiin kaikista tär-

keimmäksi Kotipolun kaltaisessa toiminnassa. “Nuoren tasolla” oleminen nähtiin ta-

voitteiden toteutumisen kannalta ehdottomana. Vastauksissa nousi esille myös toive 

toiminnan sijoittumisesta iltoihin ja viikonloppuihin. Sosiaalinen media, valo- ja vi-

deokuvaus ja markkinointi olivat myös usein esillä vastauksissa ja kiinnostivat valta-

osaa, vaikka vapaaehtoisuuden kiinnostavista rooleista kysyttäessä viestinnän osuus 

olikin vain 36 prosenttia. Jalkautumistyön sekä verkkoauttamisen kaltaiset toiminta-

ehdotukset nousivat myös esille.    

98 prosenttia kyselyyn vastaajista näki yhdessä tekemisen Kotipolku -hankkeen kal-

taisessa toiminnassa vähintään hieman tärkeänä. 59 prosenttia vastaajista työskente-

lisi myös mieluummin ryhmässä. Haastatteluissa oltiin yhdessä tekemisen kannalla. 

Yksi vastaajista nosti esille sen, että yhteisön läsnäolo poistaisi tietyllä tavalla velvolli-

suudentunnetta.     

Kyselyyn vastaajista 80 prosentin mielestä olisi luontevaa työskennellä oman ikäisten 

kanssa. 6 prosenttia ei kokenut sitä luontevaksi ja 14 prosenttia ei osannut vastata. 

Haastatteluissa nähtiin myös luontevana oman ikäisten kanssa työskentely. Yksi haas-

tateltavista pohti, että se olisi jopa luontevampaa kuin nuorempien tai vanhempien 

kanssa työskentely. Tärkeäksi motiiviksi tämän kaltaisessa vapaaehtoistoiminnassa 

koettiin nimenomaan nuoret, joiden kanssa tehtäisiin töitä.    

  “Saman arvoisuuden tunteen lisääminen, kynnysten madaltaminen arki-
siin, mutta hankalilta kuulostaviin virallisiin asioihin, yhdessä tekeminen 
papereiden pyörittämisen sijaan, työkaluja arjen ongelmien selvittämiseen 
ja hoitamiseen ystävätyyppiseltä pohjalta, jossa kirjakieli ja virallisuus ei ole 
liian yliampuvaa.”   

Kysyimme tämän lisäksi kokevatko nuoret aikuiset olevansa valmiita toimimaan koke-

musasiantuntijan roolissa itsenäistymiseen liittyen. Vastaajista 42 prosenttia vastasi 

kyllä, 20 prosenttia ei ja 38 prosenttia ei osannut vastata. Haastateltavat kokivat kaikki 

pääsääntöisesti pystyvänsä toimimaan vastaavassa roolissa. Itsenäistymiseen liitty-

vissä asioissa monet kokivat pystyvänsä tarjoamaan apuaan toisille nuorille esimer-

kiksi tukien hakemisessa ja muissa taloudellisissa asioissa. Esille nousivat myös asun-

non hakuun, koulutukseen ja työnhakuun liittyvät asiat. Sosialisoituminen, harrastuk-

sen tai muun mielekkään tekemisen löytyminen, ruoanlaitto sekä muut arkirutiinit 
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nähtiin asioina, joissa vastaajat kokivat voivansa tarjota apuaan. Myös haastatteluissa 

painotettiin nimenomaan arkisia asioita kuten kaupassa käymistä, siivousapua tai ta-

loudellisia asioita. Henkisen tuen tärkeyttä nostettiin myös esille. Tärkeäksi koettiin 

se, että olisi yksinkertaisesti joku kuuntelemassa ja yhdessä ratkomassa itsenäistymi-

seen liittyviä, arkisia, mutta nuorelle hankalalta tuntuvia asioita.    

 “Ja ihan sellanen perustuki, turva, juttelu eikä sen aina ees tarvii olla mi-
tään superkonkreettista" & “Voisin kuunnella heidän huoliaan ja yrittää 
parhaani mukaan toimia luotettavana ´isosiskona´”   

Kysyimme haastateltaviltamme kuinka tietoisia he olivat Kotipolku -hankkeesta. Ku-

kaan ei ollut asiasta erityisen tietoinen.    

5.1 Nuorten aikuisten mielikuvat vapaaehtoistoiminnasta  

Suomalainen vapaaehtoistoiminta on puhututtanut 1990-luvun lama-ajoista saakka ja 

puhututtaa jatkuvasti enemmän.  Mutta mitä eri tutkimukset kertovat meille siitä, mitä 

Suomalaiselle vapaaehtoistoiminnalle tällä hetkellä kuuluu? Aihetta sivuttiin pääpiir-

teittäin jo vapaaehtoisuuden käsitettä avatessa, mutta tässä alaluvussa keskitytään 

enemmän siihen, kuinka aiemmat tutkimustulokset ja kirjallisuus keskustelevat mei-

dän aineistomme kanssa. Yleisesti ottaen Suomessa osallistutaan paljon vapaaehtois-

toimintaan. Prosentuaalisesti siihen osallistuu noin 40 prosenttia Suomen väestöstä ja 

etenkin naisten ja nuorten osuus on viime vuosina ollut nousussa. (Rahkonen 2018.) 

Vaikka nimenomaan nuorten aikuisten vapaaehtoisuus nähdään nousevana ilmiönä, 

18-24 ─vuotiaista vain 31 prosenttia on siinä mukana. 80 prosenttia olisi kuitenkin 

toiminnasta kiinnostuneita. (Kansalaisareena 2018.) Kyselyymme vastanneista 68 

prosenttia oli aikaisemmin ollut mukana vapaaehtoistoiminnassa ja sama määrä pys-

tyisi myös nykyisessä elämäntilanteessaan siihen osallistumaan. Aiemmat tutkimustu-

lokset vetävät samaa köyttä meidän saamiemme tulostemme kanssa. Kaikki tämä vies-

tii nuorten aikuisten olevan kiinnostuneita vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta, 

mutta yhä jokin saa osan jättämään osallistumisen ajatuksen tasolle.    

Motivaatio on vapaaehtoistoiminnan perusta ja näin ollen tärkeä tutkimuskohde. Mo-

tivaatio luo koko toiminnalle jatkuvuutta ja pysyvyyttä.  (Yeung 2005b, 86.) Auttami-

senhalu on yleisesti suomalaisia eniten vapaaehtoistoimintaan motivoiva tekijä. Muita 
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motivoivia tekijöitä ovat uudet kokemukset, uusiin ihmisiin tutustuminen ja halu op-

pia uutta. (Yeung, 2004a.) Opinnäytetyön kyselyssä ja haastatteluissa sivuttiin moti-

vaatiotekijöitä ja myös siellä auttamisenhalu, uudet kokemukset sekä yhdessä tekemi-

nen saivat prosentuaalisesti eniten ääniä.  Nykyään puhutaan paljon elämyksistä. Koe-

taan, että ihmiset etsivät toiminnoista jatkuvasti uusia elämyksiä. Elämystä voitaisiin 

kuvailla merkittäväksi, unohtumattomaksi kokemukseksi, joka tuottaa henkilökohtai-

sen muutoskokemuksen. Elämysten tuottaminen on oma lajinsa eikä niiden tuottami-

nen ole koskaan takuuvarmaa, mutta elämykselliselle toiminnalle on mahdollista 

luoda puitteet. Kansalaistoiminnassa elämys ei nouse esille välttämättä ulkoapäin, 

vaan nimenomaan sisältä tuotettuna. Toteutus voi olla persoonallinen ja toimijan 

omannäköinen. (Harju 2010.) Kyselyyn vastaajia uuden oppiminen, työkokemus ja 

opintopisteet motivoivat muita tekijöitä vähemmän. Yhteiskunnallinen hyöty oli nos-

tettu myös usein esille motiiveja tarkastellessa. Tämä kielii suoraan nuorten aikuisten 

jatkuvasti osallistuvammasta ja aktiivisemmasta otteesta yhteiskunnassamme. Jo 

Nuorisobarometrissä 2013 todettiin, että nuoret kokevat, että heillä on mahdollisuuk-

sia vaikuttaa asioihin niin poliittisesti kuin yksityiselämässään. Tässä kohtaa myös jär-

jestökenttä koettiin hyväksi tavaksi olla mukana vaikuttamassa itselle tärkeisiin asioi-

hin. (Nuorisobarometri 2013, 43.)   

Kyselyymme osallistuneista nuorista aikuisista vain 26 prosenttia motivoitui opinto-

pisteistä. Tämä oli yllättävää, sillä useissa kansainvälisissäkin artikkeleissa on todettu, 

että opiskelujen ohella tehtävästä vapaaehtoistyöstä on useita etuja. Ensisijaisia hyö-

tyjä voivat olla suoritettavan tutkinnon rikastuttaminen ja työkokemuksen saaminen. 

Tärkeiden asioiden eteen työskentely, ihmisten auttaminen ja ajan käyttäminen konk-

reettisiin asioihin ovat myös tukeneet koulun ohella suoritettavan vapaaehtoistoimin-

nan hyötyjä. Vapaaehtoistoiminnassa ihmisiin tutustuessa tekee myös tulevaisuudelle 

arvokasta verkostoitumista ja saattaa löytää mahdollisuuksia, joita ei edes tiennyt ole-

van olemassa. (Hearing 2016.) Kyselyyn vastaajista 44 prosenttia kuitenkin motivoitui 

työkokemuksen saamisesta, joka tukee hyvin myös edellisiä verkostoitumiseen ja mah-

dollisuuksiin liittyviä hyötytekijöitä.  

Kyselyssä motivaatiokysymys esitettiin monivalintakysymyksenä, joten saatu tulos on 

karkea arvio nuoria aikuisia motivoivista tekijöistä. Yeungin tekemässä fenomenologi-
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sin menetelmin toteutetussa väitöstutkimuksessa esitetyssä, ja jo aiemmin opinnäyte-

työn tietoperustassa esiin nostetussa vapaaehtoistoiminnan timanttimallissa esitetään 

jopa 767 vapaaehtoistoiminnan motivaatioelementtiä.  Motivaatioelementit ulottu-

vuuksineen on lopulta herätetty eloon juuri tämän kahdeksan kulmaisen timanttimal-

lin kautta. (Yeung 2005b, 105-122.) Tässä kohtaa on siis todettava, että opinnäytetyön 

kyselyn motivaatiokysymys jättää useita timanttimallin kuvaamia motivaatiotekijöitä 

huomioimatta. Toisaalta haastatteluista saadussa aineistossa pystytään pysähtymään 

motivaatiokysymyksen äärelle perusteellisemmin ja tämä tasapainottaa kokonai-

suutta.   

Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita motiivien lisäksi myös yleisesti nuorten aikuisten 

mielikuvista liittyen vapaaehtoistoimintaan. Mielikuvat ovat päämme sisällä olevia nä-

kemyksiä ja usein luotamme niihin omalla kohdallamme vahvasti. Mielikuvat ja ha-

vainnot ovat suoraan liitettävissä toisiinsa. (Airaksinen 2014.)Kyselyn ja haastattelu-

jen avulla haluttiin kuulla mitä nuoret aikuiset ajattelevat vapaaehtoistoiminnasta il-

miönä ja miten he kokivat vapaaehtoisuuden. Vastaukset mielikuvista kulkivat selvästi 

käsi kädessä motiiveihin liittyvien tulosten kanssa. Nuoret aikuiset näkivät vapaaeh-

toisuuden pääasiallisesti hyvän tekemisenä ja toisten auttamisena. Esille nousivat 

myös yhteisön tärkeys ja vapaaehtoistoiminnan tuottama yhteiskunnallinen hyöty.  

Mielikuvia vapaaehtoistoiminnasta on tutkittu aiemmin myös yleisellä tasolla ja aja-

tukset tästä ovat olleet positiivisia. Tutkimuksissa mielenkiintoisena näkökulmana 

esiin on noussut esimerkiksi se, että hyvätuloisemmat mieltävät sanan vapaaehtoisuus 

suoraan hyväntekeväisyyteen liitettäväksi, kun taas pienituloiset korostavat palkatonta 

apua. (Yeung 2004a.) Opinnäytetyön kyselyyn vastanneet nuoret aikuiset mielsivät va-

paaehtoistoiminnan enemmän nimenomaan vähäosaisempien tai itseään huonom-

massa asemassa olevien auttamiseen. Pääpiirteittäin kyselyn tulokset kertovat kuiten-

kin nuorten aikuisten positiivisista mielikuvista liittyen vapaaehtoistoimintaan. Onkin 

luonnollista, että jokaisen henkilökohtaiset motiivit määrittävät myös heidän yleistä 

mielikuvaansa aiheesta.   

Vaikka vapaaehtoistoiminta on pyyteetöntä auttamisenhalua on muistettava, että ny-

kyihminen harvoin tyytyy pelkästään tähän. Toiminnasta on saatava myös itselleen jo-

tain. Tämä jokin voi olla esimerkiksi arvostusta, seuraa, ajankulutusta tai kuulumista 

johonkin ryhmään. Vaikka toiminta on rahallisesti palkatonta tekijät usein kaipaavat 
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tehdystä työstään kiitosta ja palkitsemista. (Harju 2005, 122.) Kyselyn ja haastattelun 

tuloksissa nousi esille samankaltaisia asioita. Useampia vapaaehtoisvuosia omaava 

haastateltava totesi motiiviensa muuttuneen vuosien varrella. Aluksi toimintaan osal-

listuminen on voinut lähteä tavasta viettää aikaa, jonka jälkeen se on nähty valttikort-

tina esimerkiksi työelämässä. Useammissa vastauksissa juuri vaikutukset työelämään 

nousivat esille ja vapaaehtoistoimintaan osallistuminen koettiin arvostettuna etuna 

työmarkkinoilla. Kyselyssä tai haastatteluissa ei kuitenkaan nostettu suoraan esille sitä 

mikä saa nuoret aikuiset jättämään osallistumisen vapaaehtoistoimintaan. Irlantilai-

sen nuorisoneuvoston teettämän tutkimuksen mukaan nuoret aikuiset eivät osallistu-

neet vapaaehtoistoimintaan mm. ajan- ja tiedonpuutteen vuoksi. Vapaaehtoistoimin-

taa ei myöskään oltu ajateltu ja “ensimmäinen siirto” toiminnan suuntaan koettiin 

haasteellisena. Positiivisen vapaaehtoisroolimallin/vertaistuen puute nähtiin myös 

syynä osallistumattomuuteen (National Youth Council of Ireland 2011, 9). Myös opin-

näytetyön kyselyn ja haastattelun vastauksissa eri yhteyksissä ajanpuute todettiin on-

gelmalliseksi, jonka kautta negatiivisessa sävyssä esille nousi myös vapaaehtoisten jak-

saminen.    

 Mutta voidaanko silti tässä kohtaa todeta, että vapaaehtoistoiminta on yleisesti ottaen 

markkinoitu nuorille aikuisille hyvin? Lähtökohtaisesti ainakin mielikuvat kertovat 

siitä. Yhteiskunnallinen hyöty nousi myös muutamassa vastauksessa esille aihetta tar-

kastellessa. Tarkoittaako tämä puolestaan sitä, että nuorten aikuisten valveutuneisuus 

yhteiskuntamme asioihin on noussut ja että asioita ei tehdä enää vain omista henkilö-

kohtaisista motiiveista lähtöisin? Nuorissa aikuisissa nähdään paljon rekrytointipo-

tentiaalia, sillä heiltä löytyy kiinnostusta ja intoa. Kaksi kolmasosaa vapaaehtoistoi-

minnan ulkopuolella olevista nuorista aikuisista kokee, että he lähtisivät mukaan, jos 

heitä vain pyydettäisiin.  Juuri nuorille kohdennettua, matalan kynnyksen projekti-

maista toimintaa tarvitaan, mutta kaikista tärkein osuus on onnistua tavoittamaan toi-

minnasta kiinnostuneet nuoret.  Informaatio ja kannustus ovat tässä avainasemassa. 

(Yeung 2005a, 185)   Lähtökohtana on se, että vapaaehtoistoimijan mahdolliset erilai-

set roolit on määritelty selkeästi organisaation rakenteissa. Vasta tämän jälkeen voi-

daan pyrkiä saamaan kohderyhmän huomio ja herättää heissä kiinnostusta. (Volun-

teer Centre 2014.)  
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On myös huomattu, että vapaaehtoistoiminta on hiljalleen alkanut muuttua kohti epi-

sodivapaaehtoisuutta, eli lyhytaikaista vapaaehtoisuutta. Tämä vapaaehtoisuuden 

muoto on hetkellistä, satunnaista tai projektiluoneista. Yritysten vapaaehtoistoiminta-

projektit ovat myös yleistyneet viime vuosina. Tässä muodossa yritykset kannustavat 

työntekijöitään vapaaehtoistoimintaan osallistumisessa. Näissä toteutuu sekä pitkä- 

että lyhytkestoista vapaaehtoistoimintaa. Virtuaalivapaaehtoisuus, eli teknologian ym-

pärille kehittynyt vapaaehtositoiminta on nykyään myös yleistä. (Nyklund & Yeung, 

22.) Vapaaehtoistoiminnan muodot ja siihen sitoutuminen ovat vuosien saatossa 

muuttuneet ja tulevat varmasti jatkuvasti teknologisoituvassa maailmassamme muut-

tumaan yhä enemmän. Esimerkiksi Marjut Pitkäranta (2012) käsittelee pro gradu -

tutkielmassaan nuorten naisten odotuksia vapaaehtoistoimintaan liittyen. Hänenkin 

tutkimuksessaan nousi esille toive toiminnallisesta ja lyhytkestoisesta auttamisesta, 

joka olisi myös konkreettista. Helposti lähestyttävyys ja aktiivisuus olivat tutkimuksen 

kannalta olennaisia asioita ja suoria kehitysideoita pro gradu -tutkielman tilaajalle.   

5.2 Vapaaehtoistoiminta Kotipolku -hankkeessa  

Kun vastaajia pyydettiin pohtimaan minkälaisia rooleja Kotipolku -hanke voisi nuo-

rille vapaaehtoisille tarjota, koettiin vertaistuki ja kaveritoiminta tärkeimmäksi. Suo-

messa erilaisten vertaisryhmien ja – verkostojen määrä on viime vuosina lisääntynyt 

ja tämä kielii juuri siitä, että ihmisillä on tarve saada tietoa ja jakaa omia kokemuksiaan 

nimenomaan samassa elämäntilanteessa olevien kanssa (Nylund 2005, 195). Vastaa-

jista suurin osa koki pystyvänsä tarjoamaan itsenäistyvälle nuorelle apuaan ja omaa 

kokemusasiantuntijuuttaan itsenäistymiseen liittyvissä asioissa. Vastaajien voisi siis 

olettaa olevan oman itsenäistymisprosessinsa kannalta hyvässä, vähintäänkin va-

kaassa tilanteessa. Tästä huolimatta monet vastaajat kokivat tärkeänä nimenomaan 

sen, etteivät vapaaehtoisina toimisi esimerkiksi nuorta ylempänä olevana auktoriteet-

tina vaan yhdenvertaisena tämän rinnalla. Vaikka vapaaehtoisen oma elämäntilanne 

ei siis mahdollistaisi täyden vertaistuen toteutumista, voidaan puhua juurikin koke-

musasiantuntijuudesta, joka taas osaltaan on yksi tärkeä vertaistuen muoto.   

 Vapaaehtoisten mahdollisia rooleja kartoittaessamme saimme myös paljon käytännön 

esimerkkejä siitä, mitä nuoren itsenäistymisen tukeminen voisi konkreettisesti olla. 

Espoon Nuorten turvataloilla on jo aiemmin pyritty vastaamaan itsenäistyvän nuoren 
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tuen tarpeisiin ITU-hankkeen myötä. Karla Malm (2018) haastatteli tutkimusraport-

tiinsa itsenäistyvä nuori, vahvistuva toimija viittä ITU-toiminnan ammattilaistahoa ja 

kolmea toimintaan osallistuneen nuoren sosiaaliseen verkostoon kuuluvaa henkilöä. 

Haastatteluissa ITU-toiminnan yhtenä tärkeimpänä tavoitteena pidettiin nimen-

omaan arjenhallinnan sujuvuutta ja käytännössä tämän nähtiin merkitsevän hyvinkin 

käytännönläheisiä asioita. Esiin nostettiin muun muassa taloudenpitoon ja toimeen-

tuloon liittyviä seikkoja kuten hakemuksien täyttöä, vuorokausirytmin omaksumista 

tai taloudenhoitoa. Samanlaiset teemat toistuivat myös opinnäytetyön aineistossa. Ky-

syttäessä vastaajilta minkälaisissa itsenäistymiseen liittyvissä asioissa he olisivat val-

miita tarjoamaan itsenäistyvälle nuorelle apuaan tai mitä vapaaehtoisen tehtävät yli-

päätään voisivat hankkeessa käytännössä olla, nousivat perus arjen asiat voimakkaasti 

esille. Tällaisia asioita olivat muun muassa muutto- ja siivousapu, kaupassa käynti, 

ruuan laitto, laskujen maksu ja esimerkiksi tuki- ja työhakemusten täyttö.   

Myös Nuorten turvatalojen jo olemassa olevaa tukivapari toimintaa on aiemmin tut-

kittu Hanna Loposen toimesta tämän Humanistiselle ammattikorkeakoululle teh-

dyssä, Vantaan Nuorten turvatalojen tilaamassa opinnäytetyössä Tuki vapari – Vapaa-

ehtoistoimintaa Punaisen Ristin Vantaan Nuorten turvatalolle. Koska nimenomaan 

tällainen tukitoiminta koettiin myös Kotipolku-hankkeen kiinnostavimmaksi rooliksi 

ja vapaaehtoistoiminnan muodoksi, on oleellista tarkastella myös sitä millaiset asiat 

ovat tämän kaltaisessa toiminnassa nuorten kanssa aiemmin todettu tärkeiksi ja toi-

miviksi. Kuten Loponen (2017, 16) työssään hyvin toteaa vaatii tukihenkilönä toimimi-

nen vapaaehtoiselta monia erilaisia rooleja. Rooli määrittyy kunkin nuoren henkilö-

kohtaisesta tarpeesta ja voi olla esimerkiksi kuuntelua, opastamista tai lohduttamista. 

Tukihenkilötoiminnassa ja sitä kautta tukivaparitoiminnassa myös toimintaan sitou-

tuminen koetaan erityisen tärkeäksi, koska näin luodaan luottamus vapaaehtoisen ja 

tukea tarvitsevan nuoren välille.   

Toiminnan tulee myös aina olla molemmille osapuolille mielekästä ja motivoivaa, 

koska yhdessä tekeminen on iso osa tukisuhdetta ja vastavuoroisuus mahdollistaa tu-

kihenkilön näyttäytymisen inhimillisenä tekijänä (mt., 17). Niin kyselyssä, kuin haas-

tatteluissakin saatiin paljon vastauksia joissa korostettiin nimenomaan keskustelu-

avun tärkeyttä. Sitä että nuorella olisi yksinkertaisesti juttukaveri, jolle purkaa it-

senäistymiseen tai ylipäätään elämään liittyviä huolia ja stressiä. Loponen korostaakin 
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keskusteluyhteyden tärkeyttä tukisuhteessa ja painottaa yhdessä tekemistä, sillä juuri 

sillä luodaan perusta vastavuoroiselle ja aidolle keskustelulle. Loposen kahdelle Nuor-

ten turvatalon jo täysi-ikäisyyden rajan saavuttaneelle asiakkaalle teettämän teema-

haastattelun mukaan myös nuoret itse ovat kokeneet toimiviksi tukimuodoiksi juuri 

yhdessä tekemisen ja molemmin puoleisen vuorovaikutuksen. Asiakkuuden alussa tär-

keänä on pidetty myös riittävää tutustumista ennen tukisuhteen alkua. (Loponen 

2017.)    

Toiminnan tulisi siis aina olla motivoivaa myös vapaaehtoiselle itselleen. Jo edellisessä 

luvussa todettiin motivaation luovan vapaaehtoistoiminnalle jatkuvuutta ja pysy-

vyyttä. Siksi tässäkin opinnäytetyössä lähdettiin selvittämään sitä, mikä sitten motivoi 

juuri tämän kaltaiseen vapaaehtoistoimintaan. Osallistumisen motivaatio vaihtelee 

usein ihmisen elämän eri vaiheissa ja tilanteissa, mutta yleensä kysyttäessä osallistu-

misen perusteluja johonkin toimintaan liittyvät vastaukset juuri kyseisen toiminnan 

tavoitteisiin ja sisältöihin (Laitinen 2006, 6). Myös kyselystä ja haastatteluista saa-

duissa vastauksissa korostettiin näitä tekijöitä. Yhtenä motivoivampana tekijänä näh-

tiinkin itse nuoret. Lisäksi esiin nousi toimintaan osallistumisen mahdollistavia käy-

tännön järjestelyjä ja niihin liittyviä asioita, kuten toiminnan ajoittuminen iltaan ja 

viikonlopuille. Tuleekin muistaa, ettei pelkkä toimintaan sopivan arvopohjan olemas-

saolo tai kiinnostus kyseistä asiaa kohtaan ole usein riittävä edellytys lähteä toimintaan 

mukaan (mt., 7).    

Yksi tämän kaltaisessa hankkeessa motivoivaksi koettu tekijä oli ympäröivä yhteisö. 

Kyselyyn vastanneista 98 prosenttia näki yhdessä tekemisen Kotipolku -hankkeen kal-

taisessa toiminnassa vähintään hieman tärkeänä ja 59 prosenttia vastaajista oli sitä 

mieltä, että työskentelisi mieluummin ryhmässä kuin yksin. Sama näkemys toistui 

myös haastatteluissa. Vapaaehtoisten keskinäisen kanssakäymisen mainittiin muun 

muassa vaikuttavan positiivisesti työilmapiiriin ja mahdollistavan toiminnan ideoin-

nin ja reflektoinnin. Vapaaehtoisten keskinäisten välien ja yhdessä olemisen nähtiin 

myös tietyllä tapaa peilaavan siihen, kuinka helposti lähestyttävinä nuoret heidät ko-

kivat.  

Motivaatio yksin ei kuitenkaan aina riitä toimintaan hakeutumisessa, vaan myös mark-

kinoinnin on tavoitettava haluttu kohderyhmä. Onnistunut vapaaehtoisten rekrytointi 
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voidaan nähdä toimintana, jossa yksilön ja organisaation tarpeet, toiveet ja odotukset 

kohtaavat. (Nylund & Yeung 2005, 31) Mitä joustavampi, vapaaehtoista aidosti kuun-

televampi ja rajoja asettamattomampi organisaatio ideoiden suhteen on, sitä suurem-

man kohderyhmän he rekrytointiprosessissaan tulevat saavuttamaan. Tästäkin huoli-

matta on tärkeää luoda toiminnalle selkeät ääriviivat ja innostava tapa markkinoida 

vapaaehtoisuutta kohderyhmälle.  

5.3 Kehitysehdotuksia vapaaehtoistoimintaa nuorille aikuisille suunnattaessa  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on pohtia millaisia rooleja nuoret aikuiset kaipaavat 

vapaaehtoistoimintaan. Tulokulmana tähän on roolien ja kehitysideoiden löytäminen 

nimenomaan Kotipolun kaltaiseen hankkeeseen.   

Helsingin Nuorten Turvataloilla toteutetaan tällä hetkellä useampaa eri vapaaehtois-

toiminnan muotoa, joista päivystys kriisivastaanotossa, verkkoauttaminen sekä tuki-

kummitoiminta ovat yleisimpiä osallistumismuotoja. Kotipolku puolestaan keskittyy 

toiminnassaan tällä hetkellä tukikummitoimintaan. Syksyllä 2018 on aloittanut myös 

viestinnän ja vaikuttamisen vapaaehtoisryhmä, joka kehittää, toteuttaa ja oppii vies-

tintää yhdessä. Satunnaisina vapaaehtoistoiminnan muotoina Kotipolku tarjoaa tällä 

hetkellä muuttoapu -vapaaehtoisuutta.   

Kehitysehdotukset kootaan suoraan kyselyn ja haastattelujen perusteella nousseista 

asioista. Hankkeen vapaaehtoistoiminnasta vastaavalle on lähetetty tulokset kyselyn 

koonnista elokuussa 2018. Nämä kehitysehdotukset liikkuvat pitkälti samojen teemo-

jen ympärillä, mutta olemme avanneet tähän enemmän myös omaa pohdintaamme. 

Kuvio 2 havainnollistaa näitä esiin nousseita teemoja. Kehitysideoiden ja mahdollisten 

uusien tulokulmien tarkoituksena on toimia hankkeelle helpottavana tekijänä nuorille 

aikuisille vapaaehtoistoimintaa suunnitellessa ja toteuttaessa. Nuoret aikuiset moti-

voituivat ja osallistuvat vapaaehtoistoimintaan lähtökohtaisesti samoista asioista kuin 

muutkin ikäryhmät, mutta esiin nousi muutamia seikkoja, joita tulisi huomioida va-

paaehtoistoimintaa juuri nuorille aikuisille kohdennettaessa.   
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Ensimmäinen tärkeä ja useimmiten esiin noussut asia oli aika. Kyselyssä ja haastatte-

luissa nousi usein esiin nuorten aikuisten toive siitä, että toiminta sijoittuisi nimen-

omaan ilta- ja viikonloppuaikoihin. Koettiin vahvasti myös, että toiminta ei saisi si-

toa liikaa tai rajoittaa liian paljon vapaaehtoisen omaa elämää. Vapaaehtoiselle etukä-

teen annetuissa raameissa tulee pysyä koko toiminnan ajan, eikä odotuksien esimer-

kiksi tämän ajankäytön suhteen tule muuttua kesken kaiken. Tämä tuntui mietityttä-

vän useita vastaajista, sillä kyselyssä selvisi, että nuoret aikuiset pelkäävät nimen-

omaan vaatimustason kasvavan vapaaehtoisuuden edetessä.   

Vaikka kyselyssä Kotipolku -hankkeen kaltaisessa toiminnassa kaveri- ja tukitoiminta 

koettiin tärkeimmäksi, näemme että vapaaehtoistoiminnan roolit voisivat olla huo-

mattavasti moninaisempia. Tämä mahdollistaisi nuorille aikuisille itselleen sopivan ja 

joustavan toiminnan löytymisen.  Tässä kohtaa tullaan siihen, että rooleja on oltava 

tarjolla useita ja eri elämäntilanteisiin sopivia. Nuoret aikuiset kokevat vertaistoimin-

nan itselleen luonnolliseksi, mutta auktoriteettiasemassa ei haluta toimia. Tukikum-

mitoiminta nähtiin yleisesti ottaen vierellä kulkemiseksi, arkiseksi kaverimaiseksi toi-

minnaksi. Koska tukikummi tyyppisessä toiminnassa vapaaehtoisen sitoutuminen on 

olennainen osa, voidaan vapaaehtoiselta sitä toki edellyttää, mutta myös tässä kohtaa 

tulee huolehtia oikeanlaisesta tiedottamisesta. Vapaaehtoiselle tulee tehdä selväksi, 

millaisesta toiminnasta on kyse ja mitä se vapaaehtoiselta vaatii. Kotipolussa tuki-

kummi ja tukinuori tapaavat kerran kuussa. Haastatteluissa vapaaehtoiset osallistui-

vat toimintaan keskimäärin juuri tämän verran, joka näyttää vihreää valoa aikaan ja 

sitoutumiseen liittyvien kysymysten äärellä. Kotipolku elää ensimmäistä hankevuot-

taan ja ote eri toimintamalleihin on luonnollisesti kokeilevaa. Näemme, että olisi tär-

keää luoda vapaaehtoisuudelle raamit, jotka sisällään mahdollistavat liikkuvuuden ja 
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muutoksen. Nämä vapaaehtoistoiminnan raamit mahdollistaisivat kohdennetumman 

ja selkeämmän markkinoinnin. 

Lyhytaikaista vapaaehtoisuutta hyödynnetään Kotipolussa jo muuttoavun kaltaisessa 

toiminnassa, mutta sitä voitaisiin hyödyntää muun muassa myös viestintään liittyen, 

vaikka viestinnän ja vaikuttamisen ryhmä onkin jo olemassa. Meillä heräsi tässä koh-

taa ajatuksia mahdollisesta kouluyhteistyöstä nimenomaan vapaaehtoisuuden saralla. 

Hankkeen tavoitteena on itse tukityön lisäksi myös levittää tietoisuutta nuorten aikuis-

ten itsenäistymisestä ja asunnottomuudesta. Kyselyssämme nousi usein esille kiinnos-

tus erilaisiin mediatöihin liittyen. Pääkaupunkiseudulta löytyykin useita eri media-

alan oppilaitoksia, joista varmasti löytyisi kiinnostusta lyhytaikaisiin yhteistyöprojek-

teihin Kotipolku -hankkeen kanssa. Usein sosiaali- ja terveysalan järjestöt tekevät yh-

teistyötä nimenomaan oman alansa oppilaisten kanssa, mutta mielestämme Kotipo-

lulla olisi hyvä mahdollisuus laajentaa tätä myös moniammatillisempaan suuntaan.  

Lyhytaikaista vapaaehtoisuutta voitaisiin hyödyntää myös erilaisissa tapahtumissa ja 

tempauksissa.   

Vaikka asunnottomuus ja itsenäistyminen näyttelevätkin pääroolia hankkeen tiedotta-

misessa, koemme, että myös nuorten aikuisten vapaaehtoisuus olisi hyvä aihe tiedot-

tamiseen liittyen. Se voisi samalla toimia hyvänä markkinointikeinona uusia vapaaeh-

toisia rekrytoidessa. Haastatteluissa nimittäin nousi esille se, että jopa nuorten turva-

talojen vapaaehtoisten tietoisuus Kotipolku -hankkeesta ja sen vapaaehtoistoimin-

nasta oli lähes olematon. Osa heistä olisi ollut toimintaan osallistumisesta myös kiin-

nostuneita. Näemme siis ehdottoman tärkeänä sen, että vapaaehtoisuuden mahdolli-

suudesta Kotipolku -hankkeessa tiedotetaan. Pohdimme myös, että esimerkiksi am-

mattikorkeakouluvierailut olisivat hyvä tapa lisätä tiedottamista. Näissä ja vapaaeh-

toistoimintaan liittyvissä rekrytointitilaisuuksissa olisi hyvä olla mukana nimenomaan 

nuoria vapaaehtoisia kertomassa toiminnasta. Koemme, että tämä toisi toiminnan tie-

tyllä tavalla lähemmäksi nuorempaa kohderyhmää.   

Yhdessä tekeminen nähtiin Kotipolun kaltaisen hankkeen toiminnassa vähintään hie-

man tärkeänä. Suurin osa vastaajista koki myös toimivansa mielummin ryhmässä kuin 

yksin. Tämän takia näemme, että olisi tärkeää, että pelkästään tukikumminakin toimi-

ville vapaaehtoisille mahdollistettaisiin yhteisöön kuuluminen. Tämä voisi toteutua 



36 

 

esimerkiksi niin, että rekrytoidut vapaaehtoiset pääsisivät yhdessä suunnittelemaan, 

ideoimaan ja reflektoimaan Kotipolun vapaaehtoistoimintaa. Tämä voitaisiin toteut-

taa esimerkiksi työpajatyyppisenä toimintana tai vapaaehtoisten yhteisten illanvietto-

jen lomassa. Tämän lisäksi voitaisiin panostaa myös puhtaasti vapaaehtoisten virkis-

tystoimintaan. 

 

6 JOHTOPÄÄTÖSET JA ONNISTUMISEN ARVIOINTI   

Opinnäytetyön tavoitteena oli pyrkiä löytämään hankkeelle uusia tulokulmia sekä ke-

hitysideoita vapaaehtoisuuteen liittyen. Päätutkimuskysymyksemme oli millaisia va-

paaehtoistoiminnanrooleja nuoret aikuiset kaipaavat. Eniten kiinnostivat tuki- ja ka-

veritoiminta, sekä tapahtumiin ja tempauksiin osallistumien. Sitoutuminen toimin-

taan mietitytti nuoria aikuisia ja mahdolliselle lyhytkestoiselle toiminnalle nähtiin tar-

vetta. Oman ikäisten kanssa työskentely ja kokemusasiantuntijana toimiminen it-

senäistymiseen liittyen koettiin luontevaksi. Yhteisön merkitys korostui nuorten ai-

kuisten näkökulmasta liittyen vapaaehtoistoimintaan. Tutkimuksen tuloksissa kanta-

vana teemana nousi selkeiden, mutta joustavien raamien tarve vapaaehtoistoiminnan 

suunnittelussa. Nämä raamit helpottavat myös tiedottamista ja toiminnan kohdenta-

mista nimenomaan nuorille aikuisille.  Seuraavissa alaluvuissa arvioidaan tutkimus-

kysymykseen vastaamisen lisäksi opinnäytetyön onnistumista ja prosessia kokonai-

suudessaan. Pohdinta aloitetaan luotettavuuden, yleistettävyyden ja eettisyyden arvi-

oimisella. Sen jälkeen käydään koko prosessi vaiheittain läpi ja kiinnitetään huomiota 

olennaisiin seikkoihin.  

6.1 Luotettavuus ja yleistettävyys   

Yleistettävyyden ja luotettavuuden arviointi on tärkeä osa opinnäytetyöprosessia. Me-

netelmä tutkimukseen valitaan sen mukaan millaista tietoa halutaan. Valitsimme ai-

neiston keruuseen sekä kvalitatiivisen- että kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän, 

jotta saisimme tietoa kerättyä mahdollisimman totuudenmukaisesti ja laaja-alaisesti. 

Pääpaino oli kuitenkin selvästi kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Koska laadullinen tut-

kimus ei noudata aina samaa kaavaa, liittyy myös sen arviointiin erilaisia käsityksiä. 
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Loppupeleissä vastuu laadullisen tutkimuksen luotettavuudesta onkin tutkijalla itsel-

lään ja siihen vaikuttavat kaikki tutkijan tekemät valinnat, teot ja ratkaisut. Kvalitatii-

vista tutkimusta tehdessä ja sen tuloksia tarkastellessa edetään lähtökohtaisesti koko-

ajan jonkinlaista yleistettävyyttä silmällä pitäen. (Vilkka 2015, 123.) Näin on pyritty 

etenemään myös tässä opinnäytetyössä. Yleistämistä ei tule tehdä suoraan tutkimus-

aineistosta vaan tulkinnoista, jotka syntyvät tutkijan, tutkimusaineiston ja teorian vä-

lisestä vuoropuhelusta. Tässä opinnäytetyössä onkin saatuja tuloksia pyritty peilaa-

maan aiempiin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin, kirjallisuuteen sekä tekijöiden omaan 

pohdintaan. Tutkimalla aihetta perusteellisesti ja kaikista näistä näkökulmista, saa-

daan selville mikä siinä on merkittävää ja mikä voisi ehkä toistua yleisellä tasolla. (Mt., 

123-124) Koemme, että tässä opinnäytetyössä lähteitä on käytetty monipuolisesti ja ai-

heeseen perehdytty huolellisesti. Nuorten aikuisten vapaaehtoistoimintaa ei ole koh-

dennetusti tutkittu yhtä paljon kuin vapaaehtoistoimintaa yleisesti, mutta olemme on-

nistuneet löytämään toteuttamamme tutkimuksen tueksi aihetta tukevia lähteitä.  Mi-

tään kehitysehdotuksia ei ole laadittu pelkästään opinnäytetyötä varten toteutetun ky-

selyn ja haastattelujen perusteella, vaan niissä on hyödynnetty myös aiemmin ole-

massa olevaa tutkimustietoa. Ilman saadun aineiston kanssa keskustelevaa teoriape-

rustaa tilaajalle ei olisi pysytty tarjoamaan yhtä laajaa kokonaisuutta. 

Tutkimuskielessä käytetyt reliabiliteetti ja validiteetti ovat olennainen osa tutkimuk-

sen luotettavuuden arviointia. Validiteetti arvioi tutkimusmenetelmän kykyä mitata 

kohdetta, eli sen perusteellisuutta ja tiedon oikeellisuutta. Teorian ja operationaalisen 

määritelmän ollessa samansuuntaiset, validiteetti on hyvä. Saatuja tuloksia mitataan 

aina todelliseen, olemassa olevaan tietoon tai ilmiöön verraten.   Reliabiliteetti puoles-

taan mittaa sitä, kuinka tarkasti ja toistettavasti tutkimusmenetelmä tutkii haluttua 

ilmiötä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 25-30.)  Myös oman opinnäyte-

työmme luotettavuutta ja yleistettävyyttä olemme lähteneet miettimään näiden kah-

den toteutumisen kautta. Luotettavuutta ja yleistettävyyttä on aina hyvä arvioida kriit-

tisestä näkökulmasta. On todella haasteellista sanoa millainen otanta olisi riittävä, 

jotta saataisiin luotettavaa ja yleistettävissä olevaa tietoa. Tutkimuksen aihe ja luonne 

voivat myös olla merkittäviä tekijöitä siihen, kuinka osallistuneet kysymyksiin vastaa-

vat.  Luotettavuutta heikentäviä tekijöitä voivat olla myös esimerkiksi tutkimuksen sa-

tunnaisvirheet, jotka voivat syntyä vastaajan ja tutkijan välisistä väärinymmärryksistä. 
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Satunnaisvirheitä voivat olla myös tutkijan tekemät virheet tai vastaajan kyselyssä vää-

rin klikkaamat vastaukset. Satunnaisvirheiden mahdollisuus on siis aina olemassa. Mi-

käli tutkimustuloksissa nousee esille jotain hyvin poikkeavaa tai kummallista verrat-

tuna muiden tutkimuksiin, tulee virheellisyyttä ja luotettavuutta arvioida uudelleen.  

(Mt.)  Satunnaisvirheiden sekä väärinymmärrysten mahdollisuus tutkimuksessamme 

on olemassa. Kyselyn ja haastattelujen kysymykset oli muotoiltu mahdollisimman 

neutraalisti, mutta teemat nousivat niistä selkeästi esille, joka tietyllä tavalla voi joh-

datella vastaajaa. Tuloksia tarkastellessamme kiinnitimme huomiota myös joidenkin 

kysymyksien asetteluun ja sanavalintoihin. Tästä hyvä esimerkki oli kyselyssä esiinty-

nyt kysymys yhdessä tekemisen merkityksestä tämän kaltaisessa hankkeessa. Kysy-

mystä voidaan tarkastella vastaajan roolissa monesta eri näkökulmasta. Tarkoitukse-

namme oli selvittää työyhteisön merkitys mahdolliselle vapaaehtoiselle tämän kaltai-

sessa toiminnassa. Yhdessä tekemisen voi kuitenkin tässä ymmärtää myös esimerkiksi 

nuorten kanssa yhdessä toimimisena. Haastatteluissa puolestaan kysymysten esittä-

minen oli helpompaa ja selkeämpää ja keskustelun edetessä erilaisia näkökulmia nousi 

helpommin esiin. Mikäli jokin kysymys jäi vastaajalle epäselväksi, oli sitä helppo tar-

kentaa lisäkysymysten avulla. Kovin poikkeavia tuloksia aiempiin tutkimuksiin verrat-

taessa ei meidän opinnäytetyössämme esiintynyt. Tämän perusteella voidaan todeta, 

että tutkimusmenetelmä on toiminut tiedon keräämisessä luotettavasti. Huolimatta 

siitä, että otannan määrän merkitystä tutkimuksen reliabiliteettiin on hankala arvi-

oida, koemme tutkimuksen kohderyhmän tukeneen ilmiön puolueetonta tarkastelua. 

Isompi otanta olisi ehkä mahdollistanut aiheen tarkastelun vieläkin kokonaisvaltai-

semmin, mutta tutkimuksen satunnaisella otannalla valikoituneet, erilaisista lähtö-

kohdista tulevat vastaajat tukivat nimenomaan tätä puolueettomuutta ja toivat tulok-

siin toivomamme tuoreen näkökulman.  

6.2 Eettisyys 

Eettisen työskentelyn lähtökohtana on noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Tämä 

tutkimustapa on rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta noudattava aina tiedonhan-

kinnasta tutkimuksen arviointiin saakka. Opinnäytetyöprosessissa on huolehdittu asi-

anmukaisella tavalla opinnäytetyösopimuksen tekemisestä sekä suunnitelman esittä-

misestä niin tilaajalle kuin ohjaavalle lehtorille. Prosessin edetessä tilaajan toiveisiin 
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ja aikatauluihin on pyritty vastaamaan heidän odottamallaan tavalla. Esimerkiksi ky-

selyn tulokset lähetettiin tilaajalle jo elokuussa 2018 heidän pyynnöstään. Tilaajaa on 

pyritty informoimaan prosessin etenemisestä ja kuulemaan aktiivisesti. Käsittelimme 

tutkimuslupaan liittyviä käytäntöjä jo opinnäytetyösuunnitelmassa. Tutkimuslupa tuli 

esille konkreettisella tavalla vasta kun aloitimme vapaaehtoisten haastattelut. Alun pe-

rin tilaajaorganisaatio ei ollut tuonut esille tutkimusluvan oleellisuutta, mutta asiaa 

prosessin keskivaiheilla selvitellessämme kävi ilmi, että se kuitenkin tarvitaan. Toimi-

timme avoimen tutkimuslupahakemuksen (liite 1) pikimmiten tilaajallemme.  

Kyselyn ja haastattelun toteutuksessa on huolehdittu asianmukaisesti vastaajien infor-

moimisesta. Heille on kerrottu tutkimuksesta oleelliset asiat sekä painotettu anonymi-

teettiä ja osallistumisen vapaaehtoisuutta. Tietoperustaan käytettyjä lähteitä on käy-

tetty myös asianmukaisella tavalla, eli ne on mainittu sekä asiatekstissä että lähdeluet-

telossa. Myös lähteissä käytetyn avustushakemuksen käyttöön on kysytty lupa tilaa-

jalta.  

Olemme noudattaneet tutkimusta tehdessä tieteellistä rehellisyyttä ja pyrkineet esittä-

mään kaikki tulokset mahdollisimman realistisessa valossa. Huolellisuuteen on pyritty 

kiinnittämään huomiota prosessin kaikissa vaiheissa. Olemme opinnäytetyössä avan-

neet tutkimuksen jokaisen vaiheen lukijalle mahdollisimman selkeästi ja maininneet 

avoimesti kaikista käytetyistä metodeista. Koemme noudattaneemme hyvää tieteel-

listä käytäntöä koko opinnäytetyöprosessin ajan.   

6.3 Opinnäytetyöprosessi ja kehittämistehtävä  

Opinnäytetyöprosessi oli pitkä, mutta se eteni koko matkan tasaisesti. Prosessi jakau-

tui selvästi kahteen osaan, eli erikseen kyselyn ja haastattelun toteuttamiseen. Varsi-

nainen kirjoittamisprosessi käynnistyi jo aivan alkuvaiheessa, mutta aktiivisuus siinä 

vaihteli prosessin eri osissa. Aloitimme koko aineiston varsinaisen analyysin vasta 

haastattelutulokset saatuamme. Tilaajallemme oli pyytänyt kyselyn alustavia tuloksia 

jo elokuulle 2018, joten ne lähetettiin heille prosessiin nähden varhaisessa vaiheessa.  
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Olimme tyytyväisiä saamaamme otantaan kyselyn sekä haastattelujen suhteen. Pro-

sessin aikana pohdimme olivatko kyselyn tueksi ottamamme vapaaehtoisten haastat-

telut työmäärällisesti liikaa. Mielestämme ne toivat työhön kuitenkin arvokkaan lisän 

ja enemmän syvyyttä.  

Opinnäytetyön toteuttaminen parityönä oli opettavainen. Olemme toisillemme tuttu 

työskentelypari, mutta vastaavanlainen prosessimainen työskentely oli meille uutta. 

Huomasimme, että työskentelyn edetessä ja sen pidentyessä oli äärimmäisen tärkeää 

pystyä kommunikoimaan parin kanssa suoraan. Koemme, että pystyimme alusta asti 

olemaan parityöskentelyyn ja opinnäytetyöhön liittyvistä asioista avoimia ja suoria. 

Opinnäytetyöhön ohjasta saadessamme saimme hyviä ohjeita prosessin etenemiseen 

ja nimenomaan parityöskentelyyn. Opettavaisin esimerkki rakentui perinteisen onko 

lasi tyhjä vai täysi? -kysymyksen äärelle. Prosessin kaikki osapuolet, eli ohjaaja, tilaaja 

sekä tekijät näkevät prosessin vaiheet eri näkökulmista. Kun toinen näkee työn olevan 

jo pitkällä, voi yksi osapuoli ajatella, että tästä se työ vasta alkaa. Tämä oli havainnol-

listava ja ymmärrytä prosessin parityöskentelyyn lisäävä tekijä. Koemme, että yhdessä 

työskentely kuitenkin mahdollisti useimpien asioiden toteutumisen. Kyselyn sekä 

haastattelun toteuttaminen olisi ollut liian työläs prosessi yhdelle tekijälle. Pelkästään 

jo tämän takia koemme, että parityöskentely mahdollisti tässä opinnäytetyössä aiheen 

syvemmän tarkastelun.    

Kehittämistehtävään vastaamista meidän tulee arvioida kriittisesti. Tavoitteenamme 

oli selvittää millaisia vapaaehtoistoiminnan rooleja nuoret aikuiset kaipaavat ja löytää 

siihen mahdollisia uusia tulokulmia. Mielestämme aineistostamme nousi esille selviä 

tarttumakohtia, joita nostimmekin esille kehitysehdotuksissa. Pohdinnassamme esiin-

tyy konkreettisia ideoita ja ajatuksia liittyen nuorille suunnatun vapaaehtoistoiminnan 

toteuttamiseen, kehittämiseen ja tiedottamiseen. Koemme kuitenkin, että näillä me-

netelmillä emme välttämättä saavuttaneet sellaisia tuloksia kuin ehkä itse odotimme 

ja konkreettisten kehitysehdotusten määrä jäi lopulta aika suppeaksi. Tulokset olivat 

luotettavia ja keskustelivat hyvin teorian kanssa, mutta jonkinlaisen toiminnallisen 

tutkimuksen kautta olisimme voineet löytää konkreettisempia tapoja ja saada uusia 

ideoita aihetta lähestyttäessä. Toisaalta jonkun konkreettisemman tuotoksen toteutta-

minen näiden tulosten avulla olisi voinut lisätä omaa käsitystämme siitä, että tästä 
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opinnäytetyöstä ja sen tuloksista oli konkreettista hyötyä tilaajalle. Toivomme kuiten-

kin, että jo tutkimuksessa saadut tulokset auttavat tilaajaa tulevaisuudessa näiden 

konkreettisten vapaaehtoistoiminnan muotojen suunnittelussa. Kotipolku -hanke ha-

kee itse vielä toimintamallejaan ja tapaansa toteuttaa vapaaehtoistoimintaa. Hank-

keen yhtenä tarkoituksena on myös tuottaa tietoa, jota opinnäytetyömme luonnollises-

tikin tuotti.  

Nuorten aikuisten vapaaehtoistoiminta puhuttelee ja koemme, että meidän työstämme 

erottui olennaisia asioita siihen liittyen. Nuorten aikuisten epävarmuus vapaaehtois-

toimintaan sitoutumisesta olisi esimerkiksi hyvä ottaa lähempään tarkasteluun. Mistä 

tämä ilmiö johtuu ja mitä sille voisi tehdä? Myös oikeanlaiseen nuorille aikuisille suun-

nattuun tiedottamiseen liittyvät teemat nimenomaan vapaaehtoistoiminnassa ovat 

asioita, joiden lähemmästä tarkastelusta olisi useille järjestöille konkreettista hyötyä.  

Opinnäytetyöprosessi oli kokonaisuudessaan opettavainen ja ammatillisesti kehittävä. 

Meistä kumpikin suuntautui opinnoissaan nuorisotyön puolelle, joten tämän kaltainen 

järjestömaailmaan sijoittuva työ mahdollisti meille paljon uuden oppimista. Koemme, 

että perehdyimme kirjallisuuteen kattavasti ja löysimme juuri meidän työmme kan-

nalta olennaista tietoa.     Koemme opinnäytetyön tavoitteiden toteutuneen suhteelli-

sen hyvin ja toivomme tilaajan olevan tyytyväinen niin tuloksiimme, kuin koko opin-

näytetyöprosessin toteutukseen. 
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