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The aim of this thesis was to find out if a work-life oriented activity session could be a step to volunteer 
work outside a school-life. The study was accomplished by interviews. In addition to that, the 
development purpose was to find out students’ opinions and development suggestions concerning 
activity sessions from the philanthropic point of view. There was also a wider and more abstract 
development idea about the role of vocatinal school in historical angle: could a vocational school 
educate not only working citizens but also volunteering ones? 
 
 
Every student who was interviewed for this thesis had planned, realised and made happen at least 
one activity session as team work. The students were interviewed in three different groups and the 
interview was divided into four different themes. The interviews were accomplished in different days 
and they were conducted as theme interviews. All conversations were recorded and transcribed. 
 
Concerning the continuation of activity sessions, the development project would designate ”green 
light”. However, the obvious developement ideas  arose from the interviews. These will have to be 
taken seriously if the students are wanted to keep motivated. As a matter of fact, the development 
project showed that succesful planning and realisation of activity session may have an encouraging 
effect to future volunteering. In general, enthusiasm towars volunteering among the students was 
very high which must not be forgotten while formulating new learning goals. 
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1 JOHDANTO 

Ei ole sattumaa, että opinnäytetyöni aihepiiri liittyy vapaaehtoisuuteen ja ammatilli-

seen koulutukseen. Vapaaehtoistoiminta on kuulunut perheemme elämään jo parin-

kymmenen vuoden ajan. Ihmisten ja yhteisöjen auttaminen sekä yhteiskunnallinen 

vaikuttaminen ei ole kuitenkaan osaltamme kanavoitunut valmiiden rakenteiden, ku-

ten järjestöjen ja yhteisöjen kautta tehtävään työhön, vaan on perustunut havaitse-

maanne avuntarpeeseen ja siihen vastaamiseen. Jotkut kutsuisivatkin elämänta-

paamme pikemminkin aktivismiksi. 

  

Kirjoitan tätä elämänvaiheessa, jolloin omien ammatillisten opintojeni päättymisestä 

on kulunut viitisen vuotta. Silloisten opintojeni aikana näin, kuulin ja koin asioita, joi-

den en osannut kuvitella jalostuvan opinnäytetyön elementeiksi. Erityisesti jälkimmäi-

nen opiskeluvuoteni yhdessä nuorisopuolen opiskelijoiden kanssa oli herättelevä ja sil-

miä avaava kokemus, vaikka ei tarjonnutkaan samanlaista ammatillista vastavuoroi-

suutta kuin mihin ensimmäisen vuoteni aikuisryhmän keskusteluissa ja opintopii-

reissä parhaimmillaan päästiin. 

 

Jo tuolloin, vuosina 2011-2013, pohdiskelin mielessäni, josko ammatillinen koulutus 

voisi tarjota perinteisen tutkinnon ja ammatillisen osaamisen lisäksi eväitä johonkin 

laajempaan -- ikään kuin ammattitaidon mukana tulevaan kylkiäiseen tai kaupanpääl-

liseen. Merkittävimmäksi ”tutkinnon ylimääräiseksi osaksi” muodostui ajatuksissani 

kysymys oppilaitoksen mahdollisuudesta tarjota opiskelijoilleen maistiaisia eräästä 

yhteiskunnan merkittävimmästä tukipilarista; vapaaehtoistoiminnasta. 

 

Kehykset lopputyölleni tarjosi Vantaan kaupungin sivistystoimi, joka vastasi opinnäy-

tetyön tutkimuslupahakemukseen myönteisesti. Alkuperäinen tarkoitukseni oli ky-

sellä opiskelijoilta heidän kokemuksiaan Vantaan ammattioppilaitos Varian ja muuta-

man vantaalaislukion toteuttamasta jokavuotisesta hyväntekeväisyysjaksosta, Teh-

dään hyvää -viikosta.  Sen kuluessa tehdään käytännön hyväntekeväisyyttä esimerkiksi 

vanhusten tai lasten parissa. Kuitenkin jo ennen tutkimushaastattelujen aloittamista 
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kävi ilmi, että moni opiskelija ei ollut ollut mukana Tehdään hyvää -viikon projek-

teissa. Muutamat nuoret taas eivät tienneet, että jokin heidän toteuttamansa työ oli 

liittynyt kyseiseen hyväntekeväisyysteemaan. Oli selvää, että en voisi haastatella opis-

kelijoita aiheesta, joka oli heille jo terminologisesti vieras.  

 

Muutamien Varian opettajien kanssa käymieni keskustelujen perusteella ymmärsin, 

että opiskelijaryhmien hyvän tekeminen ei rajoittunut Tehdään hyvää -viikkoon. 

Useilla opintojaksoilla oli järjestetty tulevaan ammattiin valmentavia toimintatuoki-

oita, joissa opiskelijat olivat esimerkiksi toteuttaneet huolellisesti etukäteen suunnitel-

lun hemmottelupäivän omaishoitajille tai liikuntapainotteisen leikkihetken päiväkoti-

lapsille. Koska kohderyhmät olivat olleet oppilaitoksen ulkopuolisia henkilöitä ja koska 

tuokiot oli järjestetty kouluaikana, niin toiminta vastasi lähes identtisesti Tehdään hy-

vää -viikon ideaa.  

 

Tästä lähtökohdasta päätin haastatella Vantaan ammattiopisto Varian opiskelijoita 

heidän kokemuksistaan työelämälähtöisissä toimintatuokioissa. Uteliaisuuteni ja ky-

symyksenasetteluni ei kohdistunut tuokioiden mahdollistamaan ammattiosaamisen 

vahvistumiseen, vaan toimintatuokioiden merkitykseen vapaaehtoistyöhön motivoi-

vana kokemuksena. 

 

Jouduin jo ennen haastattelujen tekemistä perustelemaan muutamille oppilaitoksen 

edustajille syytä siihen, miksi kyselisin opiskelijoiden kokemuksia toimintatuokioista, 

jos tulokulmani ei liity ammattiosaamiseen vaan johonkin aivan muuhun. Mitä teke-

mistä työelämälähtöisellä toimintatuokion järjestämisellä on vapaaehtoistyön kanssa? 

Joidenkin mielestä opinnäytetyöni tutkimuskysymys olisi verrattavissa tutkimukseen, 

jossa pohditaan matemaattisten taitojen kehittymistä englannin oppitunneilla. Kritiik-

kiä aiheutti myös se, kuinka ylipäänsä voin puhua vapaaehtoisuudesta tai edes hyvän-

tekeväisyydestä, jos se on opiskelijoille joka tapauksessa pakollista ja he vieläpä saavat 

”vapaaehtoisuudestaan” opintopisteitä. 
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Epäilyksistä huolimatta minulle oli alusta lähtien täysin selvää, että tuokiot oli suun-

niteltu ja toteutettu vain ja ainoastaan jonkin tietyn tutkinnon osan ammattitaitovaa-

timuksia silmälläpitäen. Oppimistavoitteet kytkeytyivät siis tiukasti tulevaan ammat-

tiin. Toisaalta toimintatuokioilla oli toinenkin, opiskelijoille ja kenties opettajillekin 

tiedostamattomampi ulottuvuus: hyvän tekeminen. Tuokiot olivat asiakkaille maksut-

tomia ja he saivat vastaanottaa niissä – kuten eräs opiskelija ilmaisi: ”jotakin ylimää-

räistä ja jotakin sellaista, mitä eivät olisi maksutta omassa hoivapaikassaan saaneet”. 

Lisäksi tuokioiden kohderyhmiksi valittiin usein päiväkodin lapsiryhmä tai jonkin van-

hainkodin pitkäaikaissairaita ikäihmisiä; siis juuri samantyyppisiä ryhmiä kuin Teh-

dään hyvää -viikon yhteistyökumppaneiksi valitaan. Ainoa ero oli siinä, että tuokiot oli 

järjestetty jonakin muuna aikana kuin kyseisellä viikolla.  

 

Itselleni suurin henkinen hidaste opinnäytetyöprosessin aloittamiselle oli eettinen ky-

symyksenasettelu: Hallituksemme toteuttaa historiallisen suuria menoleikkauksia am-

matilliseen koulutukseen ja minä haluan tutkia valmistuvien opiskelijoiden osaamisen 

ja harrastuneisuuden laajentamista! Yhtälö vaikutti lähes mahdottomalta tilanteessa, 

jossa lähiopetusta karsitaan ja entistä useampi opiskelija keskeyttää opintonsa. (Ope-

tushallitus 2018).  

 

Hyväntekeväisyyttä vai vapaaehtoistoimintaa? 

Lähestymistavasta riippuen kumpikin käsite olisi perusteltavissa puhuttaessa opiske-

lijoiden järjestämästä, oppilaitoksen ulkopuolisille henkilöille tarkoitetusta toiminta-

hetkestä. Selkeyden ja lukijaystävällisyyden vuoksi joudun kuitenkin rajaamaan yhden 

termin tarkoittamaan tietyntyyppistä toimintaa ja toisen taas kuvaamaan toisenlaista 

aktiviteettia. Valinnat ovat omiani ja ne koskevat ainoastaan tässä opinnäytetyössä 

käyttämääni terminologiaa. 

 

Opinnäytetyössäni puhutaan kouluajalla tapahtuvasta, oppilaitoksen ulkopuolisille 

henkilöille järjestettävistä liikunta- ja virkistyshetkistä.  Kutsun sitä hyväntekeväisyy-

deksi. Vapaaehtoistoiminta on puolestaan termi, jota käytän viitatessani vapaa-ajalla 

tehtävään palkattomaan työhön.  
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Olen tietoinen sanavalintojeni ongelmallisuudesta ja korostan niiden olevan vain ja ai-

noastaan omia valintojani parantamaan opinnäytetyöni ymmärrettävyyttä. Käsitän, 

että hyväntekeväisyys -termiin saattaa liittyä ikäviä mielleyhtymiä. Ajatellaan kenties 

hyväntekijän asettuvan valta-asemaan ”kohteeseen” nähden. Itse en kuitenkaan näe 

asiaa niin, vaan kohteiden sijasta puhun mieluummin yhteistyökumppaneista, sillä 

työelämälähtöisissä toimintatuokioissa molemmat osapuolet hyötyvät hyvän tekemi-

sestä. Muiden sinänsä pätevien termien ohella myös hyväntekeväisyys-sana edustaa 

ajatusta, jossa ei ole tarkoituksena saada vastapalvelusta tai korvausta suoritetusta 

työstä. Mielestäni toimintatuokioissa on kysymys juuri vastikkeettomuudesta.  Sellai-

sessa tilanteessa ennalta valittu yhteistyöryhmä saa maksutta vastaanottaa palvelua 

ammattiin opiskelevilta nuorilta. Jollakin tapaa yhdyssanan ensimmäinen osa ”hyvä” 

luo myönteistä henkeä tutkittavana olevaa ilmiötä kohtaan. Sama termi ei myöskään 

ota kantaa siihen, tekevätkö ihmiset hyvää täysin vapaaehtoisesti vaiko vain opintoihin 

kuuluvana pakollisena osana. 

 

Vapaaehtoisuus on ilmaisu, joka jo itsessään sisältää oletuksen täysin omasta halusta 

lähtevästä toiminasta. Siksi olen valinnut käyttää sitä puhuessani oppilaitoksen ulko-

puolella tehtävästä palkattomasta työstä tai palveluksista. Myös yleisessä keskuste-

lussa ja mediassa vapaaehtoistoiminta -termi mielletään poikkeuksetta vapaa-ajalla 

tapahtuvaan, korvauksettomaan toimintaan. Näin ollen koulupäivän puitteissa toteu-

tettavia toimintatuokioita ei mielestäni voi kutsua vapaaehtoistoiminnaksi, koska opis-

kelijoiden on enemmän tai vähemmän pakko osallistua tuokioiden suunnitteluun, to-

teutukseen ja palautteen käsittelyyn. 

 

2 MITÄ JA MILLOIN 

2.1 Ammatillinen koulutus Suomessa 

Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on nostaa kansalaisten ammatillista osaa-

mista sekä kehittää työelämää ja vastata työelämän osaamistarpeisiin (Opetushallitus 

2018). Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän 
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lainsäädännön sekä valvoo ja ohjaa ammatillisen koulutuksen toimialaa (opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2018). Ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen järjestäminen 

edellyttää järjestämislupaa opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Järjestäjiä oli vuoden 

2018 alussa 166, joista kuntia oli yhdeksän, kuntayhtymiä 35 ja säätiöitä ja osakeyhti-

öitä 121. Rahoituksesta vastaavat valtio ja kunnat rahoituksesta annetun lain 

(957/2017) ja asetuksen 682/2017) pohjalta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018.) 

 

Ammatillisia tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikois-

ammattitutkinnot. Ammatillisen perustutkinnon opiskelijat hankkivat perusvalmiu-

det alan tehtäviin sekä erikoistuneen pätevyyden vähintään yhteen osa-alueeseen. Am-

mattitutkinnon opiskelija sen sijaan saa kohdennetumpaa ja syvempää oppia kuin pe-

rustutkinnon opiskelija. Ammatillisten tutkintojen kolmannessa ryhmässä, erikoisam-

mattitutkinnoissa, hankitaan vielä ammattitutkintoakin syvällisempää osaamista, joka 

on kohdennettu erityisesti työelämän tarpeisiin ja monialaiseen osaamiseen. (Opetus-

hallitus 2018.) Kaikki tätä opinnäytetyötä varten haastattelemani opiskelijat olivat am-

matillisen perustutkinnon opiskelijoita. Neljännes haastatelluista oli suorittanut yliop-

pilastutkinnon, mutta kolme neljäsosaa tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista oli 

valmistautumassa ensimmäiseen tutkintoonsa. 

 

2.2 Ammattikoulutuksen alkulähteillä 

Koska opinnäytetyöni konteksti liittyy ammatilliseen oppilaitokseen, pidän lukijan 

kannalta mielekkäänä kertoa ammattikoulutuksen historian alkuvaiheista ja tärkeim-

mistä käännekohdista. Mielestäni on olennaisen tärkeä ymmärtää, että nykyinen am-

matillinen koulutus – kuten mikään muukaan asia yhteiskunnassamme – ei ole il-

maantunut tyhjästä tai kohtalon oikusta. Moderni suomalainen ammatillinen koulutus 

on muotoutunut omanlaisekseen poliittisilla päätöksillä, vaikka sotavuosien tai maal-

tamuuton kaltaisilla hallitsemattomilla tapahtumilla onkin oma merkityksensä yhteis-

kunnallisissa ja koulutuspoliittisissa murroksissa.  

 

Ammattikoulun muotoutumisen taustalta löytyy merkittäviä yhteiskuntarakenteellisia 

taustatekijöitä ja selkeää tavoitteellisuutta vastata kaupungistuvan ja teollistuvan 



11 

 

maan tarpeisiin. Keskityn ensin ammattikoululaitoksen alkuvaiheisiin Suomen suuri-

ruhtinaskunnassa ja otan sitten esiin ammattikoulun merkittävimmät taitekohdat it-

senäisyyden aikana, keskittyen kuitenkin 1900-luvun tapahtumiin. 

 

Ammattikoululla tarkoitetaan tässä yhteydessä päiväkouluna toimivaa laitosta, jossa 

opiskelleet työllistyivät lähinnä teollisuusammattien piiriin. Samalla termillä voidaan 

ymmärtää myös yksityisteollisuuden tuottamaa, yrityksen omissa tiloissa tapahtunut 

opetus. 

 

Merkantilististen säädösten kumoaminen 1800-luvun loppupuoliskolla ja siirtyminen 

markkinataloutta suosivaan liberalistiseen politiikkaan vapautti maaseudun väestön 

työnhakuun kaupunkeihin ja teollisuuden pariin (Poropudas 2015). Oppipoikakoulu-

tus alkoi menettää merkitystään elinkeinovapauden myötä, kun ammatin harjoittami-

seen ei enää vaadittu kisällinkirjoja. Tämän myötä myös huoli ammattitaitoisen työ-

voiman saatavuudesta alkoi olla aiheellinen. Elinkeinoasetuksessa lakkautettu vuosi-

palkollissuhde ja uusi muuttovapauslaki antoivat ensimmäistä kertaa mahdollisuuden 

työvoiman liikkumiselle. Näin ollen käsityöläiskoulut – jotka kouluttivat jo työelä-

mässä olevia nuoria – eivät pystyneet enää vastaamaan yhä kasvavan nuoren ikäpolven 

koulutustarpeeseen. (Laukia 2013, 47-50, 288; Poropudas 2015.) 

 

Ensimmäinen ammattikoulu perustettiin Helsinkiin vuonna 1899. Se oli tarkoitettu ai-

noastaan pojille. Pian tämän jälkeen ammattikouluja käynnistettiin myös Porissa, Por-

voossa, Kotkassa ja Viipurissa. Ammattikoulu oli uudenlainen koulutyyppi, joka sai 

vaikutteita ylemmän teknisen alan koulutuksesta, käsityöläiskouluista, kansakoulusta 

ja ulkomailta. Lehtori Jonathan Reuter hahmotteli Keski-Euroopasta inspiraatiota 

saaneen ammattikoulun idean. Ammattikoulun perustehtävä oli opettaa valmiuksia 

työelämään niin työmenetelmien kuin työkalujen käytön opettamisen avulla. Sama 

malli säilyi ammattikoulun periaatteena 1800-luvun lopulta lähes sadan vuoden pää-

hän 1980-luvulle asti. (Laukia 2013, 51-59, 289.)  
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1900-luvun alussa alettiin pohtia myös tyttöjen ammattikasvatusta. Tyttöjen ammat-

tikoulutus oli ymmärrettävästi poikien koulutusta monimutkaisempi kysymys, sillä 

naisen asema perheen emäntänä asetti erilaiset lähtökohdat tyttöjen koulutukselle. 

Reuter laati ehdotuksen tyttöjen talous- ja ammattikoulua varten vuonna 1902. Pyrki-

myksenä oli opettaa tytöille sellaisia taitoja, joista olisi hyötyä äiteinä, palvelijattarina 

tai ammatinharjoittajina. Ranskalaisen esikuvan pohjalta syntyi Helsingissä aloittanut 

tyttöammattikoulu vuonna 1905. Muutamaa vuotta myöhemmin tytöille tarkoitettua 

koulutusta oli tarjolla myös Porissa, Kotkassa ja Viipurissa. (Kaarninen 2001, 121-123.) 

 

Ammattikoulun taustalla Suomessa on nähtävissä kaksi löyhää ryhmittymää. Yhtäällä 

ammattikouluajatuksen peruspilareita oli sivistynyt, hyväntekeväisyyttä harjoittava si-

vistyneistö. Toisaalla käytännön toteutusta veivät eteenpäin elinkeinoelämään kytkök-

sissä olleet, korkean teknillisen koulutuksen saaneet henkilöt. Filantrooppiset piirit 

haaveilivat työllään itsensä elättävistä, liberalistisen yhteiskunnan ”ihannekansalai-

sista” ja yrityspuolen väki puolestaan tavoitteli työvoimaa teollisuuden ja käsityöyri-

tysten tarpeisiin. 1900-luvun alkupuolen korkeamman teknillisen koulutuksen kehit-

tyminen ja laajentuminen auttoi myös ammattikoulutuksen eteenpäinviemisessä. Hel-

singin Polyteknillisen opiston (vuodesta 1908 lähtien Teknillinen korkeakoulu) opet-

tajat sekä siellä opiskelleet henkilöt olivat merkittävässä roolissa ammattikouluja pe-

rustettaessa. (Laukia 2013, 38, 288.) Kuitenkin on todettava, että vielä vuonna 1910 

ammattikoulujen ja niissä opiskelevien määrä oli vähäinen oppikoululaisiin verrat-

tuna. Ammattikouluissa oli hieman yli 3300 oppilasta kun taas oppikoululaisia oli 

24 000. (Kaarninen 2001, 123.) 

 

2.3 Itsenäisyyden ajan ammattikoulu 

Yksityisteollisuus käynnisti aktiivisesti useita ammattikoululuja 1920-luvun loppu-

puolelta lähtien. Ne olivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta pojille tarkoitettuja 

korkeampiasteisia kouluja, jotka toimivat kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuu-

dessa ja nauttivat valtion tukea. Teollisuusyritysten käynnistämien ammattikoulujen 

taustalla oli työvoiman tarpeen lisäksi ideologiset syyt, joista kerrotaan myöhemmässä 
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luvussa lisää. Muiksi syiksi voidaan laskea kuntien saama niukka tai kokonaan puut-

tuva valtionapu uusien ammattikoulujen perustamista varten. Lisäksi vuoden 1921 op-

pivelvollisuuslaki vahvisti kansakoulun jatkoluokkien asemaa. Jatkoluokat olivat toi-

mintatavoiltaan käytännönläheisiä ja kuntien tuli turvata niiden toiminta. Uusi laki 

edellytti kansakoulun oppimäärän suorittanutta lasta osallistumaan jatko-opetukseen, 

ellei oppilas jatkanut jossain muussa oppilaitoksessa. Luonnollisesti kunnat eivät ha-

lunneet rinnakkaisia kouluja samalle oppilasryhmälle, mikä hidasti ammattikoulujen 

perustamista. (Laki oppivelvollisuudesta 1921; Kaarninen 2001, 124-125; Laukia 2013,  

113) 

 

Vuoden 1939 ammattikoululaki ja vuoden 1942 asetus selkiyttivät ammattikoulun ase-

maa. Laki vakiinnutti kunnille myönnettävän valtionavun määrän ammattikoulujen 

perustamista varten. Talvi- ja jatkosota vaikuttivat osaltaan käytännöllisen koulutuk-

sen arvostuksen kasvuun kansan keskuudessa. Silti ammattikoulun ja kansakoulun 

jatkoluokkien välinen kiista syveni sodanjälkeisinä vuosina ja edellytti ratkaisua, joka 

tosin saatiin vasta 1958. (Laukia 2013, 170, 291.) Tuolloin astui voimaan sekä laki am-

mattioppilaitoksista että uusi kansakoululaki. Ammattikoululaki sitoutti ja velvoitti 

kunnat suurempaan vastuuseen ammattikoulujen perustamisesta ja ylläpidosta, 

minkä seurauksena ammattikoulujen määrä kasvoi voimakkaasti. Uuden kansakoulu-

lain mukaan koulu muodostui kuusivuotisesta kansakoulusta ja kaksivuotisesta kan-

salaiskoulusta. Kansalaiskoulu tuli siis korvaamaan vanhat kansakoulun jatkoluokat. 

Nämä lainsäädäntömuutokset vaikuttivat ratkaisevasti siihen, että ammattikoulu nosti 

huomattavasti mahdollisuuksiaan oppivelvollisuuden jälkeisenä koulutusvaihtoeh-

tona. (mt., 223-224.) 

 

Ammattikouluja perustettiin 1960- ja 1970-luvuilla paljon. Pienilläkin paikkakunnilla 

aloitettiin uusia ammattikouluja, mikä ei kuitenkaan riittänyt hillitsemään kasvavaa 

maaltamuuttoa suuriin kaupunkeihin ja Ruotsiin. Hallinto siirtyi monivaiheisesti en-

sin kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä toimineelta ammattikasvatusosastolta 

edelleen saman ministeriön alaisuudessa toimivaksi ammattikasvatushallitukseksi 

vuonna 1966. Muutamaa vuotta myöhemmin ammattikasvatushallitus siirtyi opetus-
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ministeriön yhteyteen. Se lakkautettiin vasta 1991 kouluhallinnon uudistuksen yhtey-

dessä, jolloin kouluhallitus ja ammattikasvatushallitus yhdistettiin yhdeksi opetushal-

litukseksi. (mt., 236-240.) 

 

Eduskunta oli säätänyt lain keskiasteen uudistuksesta, jonka toimeenpano tapahtui 

vuosina 1982-1988. Ammattikoulujen osalta uudistus tuli voimaan 1986. (mt., 286; 

Meriläinen 2011, 73.) Toisen asteen kehittämisessä painotettiin ammatillista koulu-

tusta (Meriläinen 2011, 74). Lain mukaan lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta 

kehitettiin omina ja erillisinä koulumuotoinaan. Kuitenkin molemmille asetettiin yh-

teisiä tavoitteita. Keskiasteen koulunuudistusta täydensi laki ammattioppilaitoksista, 

joka hyväksyttiin 1987. Merkittävää oli, että laki kokosi yhteyteensä kaikki ammatti-

kasvatushallituksen alaiset oppilaitokset. Tavoitteena oli antaa valmiuksia työelä-

mään, ammattiin ja jatko-opintoihin. Yleissivistävät tavoitteet monipuolistuivat. His-

torialliseksi lain teki se, että se kytki ensimmäistä kertaa ammatillisen koulutuksen 

vahvasti ja pysyvästi muuhun koulutusjärjestelmään. (Laukia 2013, 286). 

 

1990- ja 2000-luvun koulutuspolitiikassa näkyi jo toisen asteen oppilaitosten yhteis-

työ. Tästä esimerkkinä voidaan pitää mahdollisuutta opiskella samaan aikaan sekä lu-

kiossa että ammattioppilaitoksessa. Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen alkoi nä-

kyä käytännön tasolla. (Meriläinen 2011, 242.) Toisen asteen kehittäminen vaati erita-

soisten koulutusväylien olemassaoloa. Tähän yhtenä vastauksena oli ammattikorkea-

koulun luominen. Käytännössä tämä tarkoitti koko toisen asteen tulemista korkea-as-

teen jatko-opintojen piiriin. (Meriläinen 2011, 215.) 

 

2.4 Hallitus leikkaa, kuka maksaa 

Ei ole liioiteltua sanoa, että Suomessa on jo yli vuosisadan ajan panostettu koulutuk-

seen ja saatu myös nauttia hyvän kylvötyön tuloksista. Viime vuosina nähty suunnan 

muutos ja joidenkin asiantuntijoiden mukaan jopa ammattikoulutuksen suoranainen 

alasajo on erikoista historiallisessa viitekehyksessä.  
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Pääministeri Juha Sipilän hallituksen vuonna 2015 laaditussa ohjelmassa ”hallituksen 

tavoitteena on nostaa Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden 

uralle.” Tavoitteen saavuttamiseksi hallitusohjelmassa esitetään muun muassa 4 mil-

jardin euron vuosittaisia menoleikkauksia julkiseen talouteen. Erityisen suuret leik-

kaukset kohdistuvat opetusalalle ja toisen asteen ammatilliseen koulutukseen, johon 

on esitetty ja toteutettu 190 miljoonan euron vuosittaisia menoleikkauksia alkaen vuo-

desta 2017. Samanaikaisesti leikkausten kanssa toteutetaan myös toisen asteen amma-

tillista reformia, jonka tarkoituksena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen yhteis-

kunnallista merkitystä, uudistaa koulutuksen rahoitusta ja rakenteita sekä tiivistää 

koulun ja työelämän välistä vuorovaikutusta. (Pääministeri Juha Sipilän hallituksen 

strateginen ohjelma, 2015.) 

 

Julmaksikin syytettyä Sipilän hallituksen koulutuspolitiikkaa on arvosteltu yhtäältä 

rajuista säästötoimista ja toisaalta säästötoimien kanssa yhtäaikaisesti toteutettavista 

uudistuksista. Asiantuntijat pitävät huonona eritoten uudistusten nurinkurista järjes-

tystä: ensin tehdään voimakkaita kustannusten leikkauksia ja sen jälkeen pyritään to-

teuttamaan rakenteiden ja koulutusprosessin uudistuksia. (Virtanen 2017, 17). Myös 

useat oppositiopoliitikot ovat ottaneet säästötoimet kritiikin kohteiksi. Hallitusta par-

jataan, koska lähiopetus on arvostelijoiden mukaan lähestulkoon ulkoistettu työssäop-

pimispaikkojen huomaan. Arvioidaan, että ainoastaan itseohjautuvat opiskelijat pär-

jäävät omatoimiopiskelijoina heikompien jäädessä väliinputoajan asemaan. Myös 

aluepoliittinen epätasa-arvo on herättänyt närää koulumatkojen pidentyessä. Oppilai-

toksia keskitetään isoille paikkakunnille ja pienempiä toimipisteitä ajetaan alas (Hal-

meenpää 2017.) Haja-asutusalueella asuvien nuorten miesten arvellaan olevan jopa 

syrjäytymisvaarassa koulutuspoliittisten toimenpiteiden vuoksi (Essayah 2016). 

 

On vaikeaa kuvitella minkään toiminnan kehittämistä ilman pienintäkään taloudelli-

sen panostuksen lisäämistä. Työelämälähtöisen toimintatuokion toteuttaminen ei ole 

tässä mielessä poikkeus. Tuokion suunnitteleminen alusta loppuun yhdessä opiskeli-

joiden kanssa vaatii opettajalta verkostoitumista, moniammatillista yhteistyötä, pro-

jektiin sitoutumista ja yhteistyötä niin opiskelijoiden kuin vastaanottavan ryhmän oh-

jaajien kanssa toimimista. Siis työtä, jossa kohdataan ihmisiä ja johdetaan opiskelijoita 
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paikan päällä ja jossa ei voi jättää opiskelijoita oman onnensa nojaan ohjaamaan itse 

itseään (Honka 2017; Kolehmainen 2017). 

 

Istuvan hallituksen toimenpideohjelman jatkuessa on perusteltua kysyä, kuinka pal-

jon voidaan leikata ammattiosaamisen tavoitteista luopumatta. Toisaalta huomatta-

vat säästötoimenpiteet pakottavat pohtimaan johdanto-osassa esiintuomaani ajatusta 

siitä, olisiko menoleikkausten keskellä mahdollista yhdistää ammatillisia tavoitteita 

kansalaiskasvatuksellisiin päämääriin? Voisiko työelämälähtöinen toimintatuokio 

olla eräänlainen pilottimalli harjoiteltaessa työelämätaitoja ja vapaaehtoistoiminnal-

lisia käytänteitä yhdellä ja samalla käytännön toiminnan oppitunnilla? 

 

3 VAPAAEHTOISTOIMINTA 

Varmasti kaikilla aikuisikäisillä suomalaisilla on jonkinlainen käsitys vapaaehtoistoi-

minnasta tai vapaaehtoistyöstä. Koska useimmissa kotimaisissa tutkimuksissa nämä 

kaksi termiä rinnastetaan samaa tarkoittavina sanoina, myös tämän opinnäytetyön tie-

toperustassa ne ovat synonyymejä. Sen sijaan jako talkootyön ja vapaaehtoistoiminnan 

välillä lienee olemassa, mutta akateeminen tutkimus painottuu vahvasti vapaaehtois-

toiminnan puolelle. Tutkimusta talkootyöstä ei juuri löydy, joskin sillä on viitattu esi-

merkiksi toiminnan lyhytkestoisuuteen (Murtoo 2014, 7; Willberg 2015, 7). Kuitenkin 

yleinen kansantajuinen käsitys liittää talkootoiminnan kiinteäksi osaksi vapaaehtois-

toimintaa. Niinpä mielestäni olisi epäreilua sulkea vaikkapa taloyhtiön pihatalkoot tai 

urheilujoukkueen varainhankinnallinen buffetmyynti pois vapaaehtoistoiminnan pii-

ristä vain siksi, että toiminta sattuu olemaan pääsääntöisesti lyhytkestoista tai että toi-

minnasta hyötyy kymmenien tai jopa satojen ihmisten lisäksi myös oman perheen jä-

sen. 

 

YK:n määritelmä vapaaehtoistoiminnasta vastaa mielestäni parhaiten sitä käsitystä, 

joka esimerkiksi opinnäytetyöni aineistoa kootessani nousi vahvasti esiin nuorten pu-
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heenvuoroissa. Yhdistyneiden Kansakuntien määritelmä on laaja, koska se pitää sisäl-

lään myös organisaatioiden ulkopuolella tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan. YK:n 

vuonna 2001 julkaistun oppaan mukaan vapaaehtoistyötä ei tehdä taloudellisen hyö-

dyn vuoksi ja sitä harjoitetaan omasta halusta. Lisäksi vapaaehtoistoiminnan katso-

taan hyödyttävän sekä kolmatta osapuolta että vapaaehtoistoimijaa itseään. Kolman-

nella osapuolella tarkoitetaan perheen ja lähisuvun ulkopuolelle jäävää yhteisöä kuten 

naapurustoa, yhteiskuntaa tai vaikkapa luontoa. (Valliluoto 2014, 12.) 

 

Euroopan parlamentti on vuonna 2008 määritellyt vapaaehtoistoiminnan siten, että 

vapaaehtoistyötä ei tehdä taloudellista korvausta vastaan ja että siinä toimitaan 

omasta vapaasta tahdosta. Sen lisäksi vapaaehtoistyön määritellään hyödyttävän kol-

matta osapuolta perheen ja ystäväpiirin ulkopuolella. Viimeisen kriteerin mukaan toi-

minnan tulee olla kaikille avointa. (Euroopan parlamentin mietintö 2008.) Tämä lau-

sunto vaikuttaisi olevan YK:n julkilausumaa tiukempi, sillä se ei hyväksyisi esimerkiksi 

ystäväksi luettavalle henkilölle annettavaa apua tai tukea vapaaehtoistoiminnan pii-

riin. 

 

Kansalaisareena ry – vapaaehtoistoiminnan verkostoa ja jäsenjärjestöjään palveleva 

informaatio- ja kehittämiskeskus – linjaa vapaaehtoistyön olevan täydentävässä ase-

massa palkkatyöhön nähden. Vapaaehtoistyöntekijä on mukana tavallisena ihmisenä, 

ei alan ammattilaisena. Kansalaisareena on myös koonnut vapaaehtoisuuden periaat-

teita, joita ovat muun muassa oikeus tukeen ja ohjaukseen, palkattomuus, luottamuk-

sellisuus, suvaitsevaisuus, puolueettomuus ja autettavan ehdoilla toimiminen. (Kansa-

laisareena 2018) 

 

Vaikka vapaaehtoistoiminnan perusperiaatteisiin kuuluu omasta vapaasta tahdosta 

mukaan lähteminen, voi esimerkiksi työnantaja olla rohkaisemassa toimintaan. Tämä 

saattaisi olla tulevaisuudessa luonnollinen siirtymä oppilaitoksen organisoimasta va-

paaehtoistyöstä työelämään siirryttäessä. Yritysvapaaehtoistyö on määritelty yrityksen 

työntekijän suorittamaksi työksi, joka on enemmän kuin normaalit työtehtävät pitäi-
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sivät sisällään. Se hyödyttää muuta yhteisöä ja työnantaja tukee toimintaa joko rahal-

lisesti tai ajallisesti. Työntekijä voisi erään mallin mukaan toimia sovitun ajan vapaa-

ehtoistyössä omalla työajallaan. Suomessa yritysvapaaehtoistoiminta on vielä uutta, 

mutta Yhdysvalloissa lähes kaikissa suurissa yrityksissä on vapaaehtoistyön ohjelma. 

(Viita 2017, 2.) 

 

3.1 Vapaaehtoistoiminta ammattioppilaitoksissa 

Omissa ajatuksissani oppilaitoksissa tehtävä vapaaehtoistoiminta on näyttäytynyt jok-

seenkin selkiytymättömältä. Silloin tällöin sosiaalinen media viestittää käynnissä ole-

vasta tempauksesta tai perinteisemmät tiedotusvälineet uutisoivat esimerkiksi vapaa-

ehtoistoimintaan ”hurahtaneesta” opettajasta, jonka johdolla myös nuoret yritetään 

saada erilaisiin vapaaehtoistoiminnan muotoihin mukaan. Tavalliselle median kulut-

tajalle tämä antaa kuvan yksittäisten tapahtumien muodostamasta välillä katkeilevasta 

ketjusta, joka ei välttämättä johda alkua pitemmälle. 

 

Mielikuvani vaikuttaa olevan ristiriidassa todellisuuden kanssa, sillä Kansalaisaree-

nan, Opintokeskus Siviksen ja Kirkkohallituksen Taloustutkimuksella kuluneena 

vuonna teettämä kysely kertoo, että tutkimukseen osallistunut nuorin ikäryhmä, 15-

24-vuotiaat, olisi kaikkein innokkain osallistumaan vapaaehtoistoimintaan, jos heitä 

pyydettäisiin mukaan. Peräti 69 % nuorista haluaisi osallistua. (Rahkonen/Taloustut-

kimus 2018.) 

 

Samanlainen tutkimus on toteutettu myös vuosina 2010 ja 2015. Vapaaehtoistyötä jo 

tekeviltä henkilöiltä kysyttiin neljän edeltävän viikon aikana vapaaehtoistoimintaan 

käytettyä tuntimäärää. 15-24-vuotiaiden keskuudessa on nähtävissä huikea nousu kol-

men vuoden takaiseen verrattuna: vuonna 2015 nuorin ikäryhmä arvioi neljän viime 

viikon aikana tehdyn tuntimäärän olleen hieman yli 10 tuntia. Vuonna 2018 neljän vii-

kon vapaaehtoistyöhön käytetyt tunnit olivat nousseet peräti reiluun 27:ään tuntiin. 

(mt.) 
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Ilahduttavaa ja tämänkin opinnäytetyön haastatteluaineiston kanssa samansuuntaista 

oli se, että halukkuus kokeilla vapaaehtoistyötä kouluaikana tai osana opintoja oli pe-

räti 76 %, jos tähän sisällytetään täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä -

kohtaan myönteisesti vastanneet nuoret (mt). Kansalaisareenan projektinvetäjä Heli 

Lumiaron mukaan opiskeluihin sisältyvä vapaaehtoistoiminta mahdollistuu ainakin 

Varian lähihoitajaopiskelijoille Jeesaan – nuori vapaaehtoistoiminnassa -hankkeen 

puitteissa. Hankkeen aikana lähihoitajaopiskelijoiden on mahdollista sijoittaa vapaasti 

valittaviin opintoihinsa kolmen opintopisteen arvoinen vapaaehtoistyön suoritus. Se 

pitää sisällään niin lähiopetusta osallistavine peleineen kuin vapaaehtoisena toimi-

mista käytännössä. (Lumiaro 2018) 

 

Aiemman tutkimustiedon ja kyselyiden perusteella on tullut tietoon, että syrjäytymis-

riski peruskoulun päättymisen ja toiselle asteelle siirtymisen nivelvaiheessa on erityi-

sen suuri. Suuret kaupungit – Vantaan johdolla – ovat osoittautuneet alueellisiksi ris-

kipisteiksi nuorten syrjäytymisestä puhuttaessa. (Paananen, Ristikari, Merikukka, 

Rämö, Gissler 2012.) Toisaalta tutkimukset osoittavat vapaaehtoistoiminnalla olevan 

sinänsä kiistanalaista ja vaikeasti määriteltävää syrjäytymistä – uudemmalla termillä 

NEET-ilmiötä – ehkäisevä vaikutus (Hakoluoto 2018, 23; Lindholm 2018, 83). Lu-

miaro nimeää Jeesaan -hankkeen taustalla olevan myös Kansalaisareenan jäsenjärjes-

töjen huoli vähenevistä ja ikääntyvistä vapaaehtoisista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 

että nuoret istutettaisiin samantyyppisiin tehtäviin vanhemman vapaaehtoistyönteki-

jäsukupolven kanssa. Sen sijaan opiskelijoille halutaan korostaa, että kaikki vapaaeh-

toistoiminta on yhtä arvokasta ja että vapaaehtoistyö sopii kaikille.  (Lumiaro 2018.) 

 

Pidemmällä tähtäimellä kurssien tarkoitus on tuoda vapaaehtoistoiminta mukaan 

osaksi lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opetusta. Vuosien 2017-2019 aikana 

STEAN rahoittaman hankkeen kuluessa kehitetään opetusmateriaalia, jota koulut voi-

vat hyödyntää järjestäessään omia kurssejaan tulevaisuudessa. (Kansalaisareena 2018, 

Lumiaro 2018.) 
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4 KYSY SILTÄ, JOKA TIETÄÄ 

Opinnäytetyössäni halusin vastauksen kysymykseen, voiko oppilaitoksen työelämä-

lähtöinen toimintatuokio lisätä opiskelijoiden innostusta vapaaehtoistyöhön. Tein 

kvalitatiivisen tutkimuksen, jossa aineisto koostuu opiskelijoiden haastatteluista. 

Haastatteluhetki sisälsi neljä teemaa. Kerron näistä tarkemmin myöhemmässä selos-

tuksessani. Ryhmähaastatteluja tein yhteensä kolme. Mainitulla haastattelutavalla tar-

koitetaan tilannetta, jossa yhdessä paikassa on useita samaan haastatteluun osallistu-

via henkilöitä (Eskola & Suoranta, 1998, 94). Tavoitteenani oli saada tietoa niin paljon 

kuin mahdollista, joten luotin kyseisen metodin tuottavan laajempaa ja jopa syvälli-

sempää tietoa kuin yksilöhaastattelut olisivat tuottaneet. Eskolan mukaan ryhmähaas-

tattelussa voidaan saada tietoa tavallista enemmän osallistujien yhdessä muistellessa, 

rohkaistessa ja mielikuvia herättäessä (Eskola & Suoranta, 1998, 94). 

 

Aloitin yhteydenotoilla Varian sosiaali- ja terveysalan sekä hiusalan opettajiin. Vas-

taanotto oli opettajien suunnalta myönteinen. Ilokseni opettajat tulivat myös aikatau-

luissa vastaan, vaikka se vaati heiltä joustoa omien työjärjestystensä suhteen. Myö-

hemmin tein lukuisia yhteydenottoja auto- ja kuljetusalan sekä rakennuspuolen opet-

tajiin sadakseni tasapuolisemman sukupuolijakauman. Jokainen yhteydenottoihini 

vastannut ”perinteisen miesalan” opettaja piti luokkiensa hyväntekeväisyyteen osallis-

tumista niin olemattomana, että ei halunnut suositella opiskelijoitaan mukaan haas-

tatteluun. Myös kevään työssäoppimisjaksot loivat opettajien mielestä ylitsepääsemät-

tömiä hankaluuksia auto- ja kuljetusalan opiskelijoiden tapaamisten toteuttamisille. 

Harmikseni en siis onnistunut kokoamaan muita ryhmiä lähihoitaja- ja parturi-kam-

paajaopiskelijoiden lisäksi. 

 

Lähihoitajaopiskelijoista haastattelin kahta ryhmää, parturi-kampaajista yhtä. Tapa-

sin molemmat lähihoitajaryhmät etukäteen, noin viikkoa ennen sovittua tutkimus-

haastattelua. Etukäteistapaamisiin osallistui molemmissa tapauksissa koko paikalla 

ollut luokka ilman opettajan läsnäoloa. Pidin tapaamisia onnistuneina jo siinäkin mie-
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lessä, että ne antoivat opiskelijoille mahdollisuuden esittää minulle kysymyksiä opin-

näytetyöstäni ja omista rooleistaan haastateltavina. Näin ollen heillä oli myös parem-

mat perusteet tehdä päätös osallistumisesta haastatteluun tai jäämisestä siitä pois. 

Parturi-kampaajaopiskelijoiden tapaaminen ei opetuksesta johtuvien aikataulusyiden 

vuoksi onnistunut. Ryhmänohjaaja oli kuitenkin selvittänyt opiskelijoilleen haastatte-

lun tarkoitusta ja rohkaissut opiskelijoita antamaan siihen oman panoksensa. 

 

Kaikki haastateltavat olivat täyttäneet tai aivan juuri täyttämässä 18 vuotta. Huoltajille 

oli tiedotettu asiasta sähköisen oppilaitosjärjestelmän kautta. Alaikäisten osallistumi-

selle pyydettiin huoltajan lupa. Parturi-kampaajien ryhmässä kaikki olivat yli 20-vuo-

tiaita. Yhtä osallistujaa lukuun ottamatta kaikki haastateltavat olivat naisia. Ensin to-

teutettuun haastatteluun osallistui kolme opiskelijaa, toiseen kuusi ja kolmanteen 

kolme henkilöä. Sairaus- ja muut poissaolot sekä jännittäminen vaikuttivat ryhmien 

osallistujamäärien vähenemiseen viime hetkillä. Haastattelut tehtiin Varian toimipis-

teiden luokkatiloissa lukujärjestyksiin sovitettuina kellonaikoina.  

 

Lähtiessäni haastattelemaan opiskelijoita minulla oli teemahaastattelun kysymysten 

lisäksi mietittynä toiminnallisia tehtäviä, joita voisin tarvittaessa toteuttaa ryhmän 

kanssa. Kaikki kolme haastattelutilannetta olivat kuitenkin jo aikarajoituksista joh-

tuen sellaisia, ettei haastattelun lisäksi jäänyt aikaa muuhun. Käytettävissä oleva aika, 

noin 90 minuuttia, meni vauhdikkaasti, koska useat ryhmäläiset olivat puheliaita ja 

innokkaita tuomaan esiin omia näkemyksiään ja kokemuksiaan. Oli myös havaitta-

vissa, että yhden haastateltavan esiintuomat ajatukset ikään kuin motivoivat myös 

muut ryhmän jäsenet puhumaan avoimesti jopa herkistä ja henkilökohtaisista asioista 

 

3.1 Miksi teema- ja ryhmähaastattelut 

Puolistrukturoitu haastattelumenetelmä on saanut kuvaavan suomenkielisen termin: 

teemahaastattelu. Haastattelu kohdennetaan teemoihin ja se lähtee oletuksesta, että 

kaikkia ajatuksia, kokemuksia, tuntemuksia ja uskomuksia on mahdollista tutkia tällä 

menetelmällä. Jo terminä teema kertoo siitä, että kyseisessä menetelmässä haastattelu 
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etenee tiettyjen teemojen varassa yksityiskohtaisten kysymysten sijaan. Juuri tämä ir-

rottaa haastattelun ns. tutkijakeskeisyydestä ja tuo haastateltavien ajatukset voimak-

kaammin esiin. Teemahaastattelusta siis puuttuu tarkoin muotoillut kysymykset, 

mutta toisaalta se ei ole täydellisesti vapaakaan. (Hirsjärvi, Hurme 2001, 47-48.) Tee-

mahaastattelusta lukemani teoriatiedon lisäksi monien opinnäytetyöntekijöiden 

myönteiset kokemukset tästä haastattelutavasta puolsivat valintaani. Käytännön ko-

kemus teemahaastattelusta osoitti, että uuden mahdollisuuden saadessani valitsisin 

saman metodin uudelleen. 

 

Yksilöhaastatteluja en voinut edes harkita, sillä ne olisivat vieneet kohtuuttomasti ai-

kaa. Opettajien ohjeistuksesta johtuen kaikki aineistonhankinta tuli suorittaa koulu-

päivän puitteissa. Ryhmähaastattelussa keskustellaan tutkittavasta asiasta yhdessä, 

mutta haastattelija saattaa esittää välillä kysymyksiä myös yksittäisille ryhmän jäse-

nille (Hirsjärvi, Hurme 2001, 61). Ryhmähaastattelut sopivat tilanteeseeni loppujen 

lopuksi yllättävänkin hyvin, sillä suurin osa opiskelijoista oli melko puheliaita tai vä-

himmässä määrin vastaili reippaasti esittämiini tarkentaviin kysymyksiin. Yllättävää 

oli, että omia näkemyksiä uskallettiin tuoda esille, vaikka se tarkoitti joissakin tilan-

teissa ryhmän yleistä mielipidettä vastaan asettumista. 

 

Ryhmähaastatteluun osallistujat jakavat yhdessä jaettua ymmärrystä yksilöllisistä ko-

kemuksista. Tässä tapauksessa tosin kokemukset olivat myös ainakin jossain määrin 

kollektiivisia, sillä useimmat ryhmän jäsenet olivat olleet toteuttamassa toimintatuoki-

oita nimenomaan saman tai lähes saman tiimin kanssa. Muutamien tuokioiden jälkeen 

kokemuksia oli myös ehditty työstää opettajan johdolla, joten ne ainoastaan palautet-

tiin ryhmähaastattelussa uudelleen mieleen. Itseäni miellytti myös haastattelijan rooli 

ryhmähaastattelussa: haastattelijan rooli on vähäisempi, mikä auttaa tutkimaan kult-

tuurisena ryhmänä toimivan opiskelijaryhmän sisäisiä käsitteitä ja hahmottamisia. 

(Pietilä 2010, 215.) 

 



23 

 

Ryhmähaastattelu voidaan toteuttaa teemahaastattelun rungon avulla, kuten tässä ai-

neistonhankinnassa tein. Kaikki haastattelemani ryhmät näyttivät ymmärtäneen me-

netelmän tarkoituksen ja oli huomattavaa, miten kolmessa eri ryhmässä yksi ja sama 

teema saattoi tuottaa niin monimuotoisia näkökulmia. Merkille pantavaa oli myös se, 

että rönsyilystä ja joskus laveastakin vastaustyylistä huolimatta opiskelijat pysyivät an-

nettujen teemojen sisällä. Haastattelujen nauhoittaminen – mikä Hirsjärven ja Hur-

meen mukaan (mt. 75) on välttämätöntä – ei havaintojeni mukaan vaikuttanut millään 

tavalla kahlitsevan tai vaikeuttavan haastattelun kulkua. 

 

3.2 Tavoitteena laatu ja eettisyys 

Heikkona tietotekniikkaihmisenä hermoilin etukäteen, josko pilaan ainutkertaisen do-

kumentoinnin omalla sähellykselläni. Tätä pelkoa lieventämään päätin tallentaa haas-

tattelut kahdella eri välineellä.  Hirsjärven & Hurmeen mukaan haastattelun ollessa 

kyseessä laatua tulisi tarkkailla tutkimuksen eri vaiheissa (mt. 184). Tutkijoiden neu-

vojen mukaan pyrin tekniikan varmistamisen ohella tekemään hyvän haastattelurun-

gon. Annoin opiskelijoille haastattelun ajaksi paperit, joihin olin kirjoittanut teemat 

muistin virkistämiseksi ja tilanteen hahmottamiseksi. Kukaan opiskelijoista ei käyttä-

nyt mitään apuvälinettä kuten kalenteria, lukujärjestystä tai oppimispäiväkirjaa, vaan 

kaikki kertoivat kokemuksistaan ja mielipiteistään muistinvaraisesti. Mitä aineiston 

käsittelyyn tulee, pyrin laadun parantamiseen litteroimalla aineiston pian haastattelu-

jen jälkeen. Sanatarkka litterointi taukoineen osoittautui opinnäytetyön työläimmäksi 

ja sangen aikaavieväksi vaiheeksi. 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta nostaa muun muassa huolellinen selostus tut-

kimuksen toteuttamisesta sen kaikissa vaiheissa. Luotettavuutta voidaan myös tarken-

taa käyttämällä tutkimuksessa useita eri menetelmiä. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 

2009, 231-233). Itselläni oli suunnitelma triangulaatiosta – tutkimusmenetelmien yh-

teiskäytöstä. Hyvä ajatus kariutui kuitenkin aikataululliseen mahdottomuuteen. Koska 

jo 90 minuutin haastattelujen sovittaminen opiskelijoiden lukujärjestykseen onnistui 

ainoastaan myötämielisten opettajien tuella, en edes yrittänyt järjestää enempää ai-

neistonkeruutilanteita. 
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Eskolan ja Suorannan mukaan laadullisessa tutkimuksessa ei ole tarkoitus pyrkiä ti-

lastollisiin yleistyksiin, vaan tavoitteena on ymmärtää tiettyä toimintaa tai kuvaamaan 

tapahtumaa (Eskola & Suoranta, 1998, 61). Opinnäytetyöni prosessin syövereissä py-

rin myös pitämään mielessäni Hirsjärven ja Hurmeen kriittisen näkemyksen perintei-

siin määrällisen tutkimuksen luotettavuuden mittareihin, reliaabeliuteen (mittaustu-

losten toistettavuuteen) ja validiuteen (pätevyyteen). Nämä käsitteet ovat pohjana aja-

tukselle, että tutkijalle paljastuisi objektiivinen todellisuus ja totuus. Hirsjärven ja 

Hurmeen mukaan ihmistutkimuksen lähtökohtana ei tule olla luonnontieteellinen me-

kanistinen malli, sillä ihminen muuttuu kokemustensa myötä. Sitä paitsi todellisuu-

desta puhuttaessa puhutaan subjektiivisesta tulkinnastamme. (Hirsjärvi & Hurme, 

1998, 16-17 ja 185-186.) 

 

Jotta tutkimusetiikka toteutuisi, on tärkeää, ettei haastateltavia voi tunnistaa. Tietojen 

käsittelyssä kaksi merkittävää asiaa on luottamuksellisuus ja anonymiteetti. (Eskola, 

Suoranta 1998, 56-57). Olen pyrkinyt varmistamaan anonymiteetin poistamalla litte-

roinnin loppuvaiheessa nimitiedot. Haastateltavista opiskelijoista käytin numerollista 

tunnistamista kuten Opiskelija 1, Opiskelija 2 jne. Myös koulun ulkopuolisessa vapaa-

ehtoistoiminnassa mukana olevien opiskelijoiden vapaaehtoistoiminnan lajit on jätet-

tävä mainitsematta, vaikka tutkimuksellisesti ne olisivat mielenkiintoisia. Harmitta-

vasti en voi nimetä tarkkaa aineistonkeruuaikaa, koska asiasta perillä olevat saattaisi-

vat tunnistaa sieltä tietyn opiskelijan näkemyksiä. Tulen hävittämään tutkimusaineis-

ton opinnäytetyön hyväksymisen jälkeen. 

 

4 KYSYMYKSIÄ, VASTAUKSIA JA KEHITTÄMISTÄ 

Haastattelun runko muodostui neljästä eri teemasta: 

• Vapaaehtoistoiminta haastateltavien silmin 

• Vapaaehtoistoiminnan merkitys  

• Hyväntekeväisyys oppilaitoksen organisoimana 

• Vapaaehtoistoiminnassa nyt ja tulevaisuudessa  
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Tuin kaikkia neljää aihealuetta selventävillä lisäkysymyksillä. Ensimmäisen teeman 

kohdalla pyysin opiskelijoita kertomaan, miten he mieltävät vapaaehtoistoiminta -kä-

sitteen: mitä se yleisesti tarkoittaa ja mitä se tarkoittaa heidän omassa elämässään. 

Pohdittavaksi tuli myös muistella, mistä mielikuvat ja tieto ovat tulleet. 

 

Vapaaehtoistoiminnan merkityksestä kertoessaan nuoret vastailivat kysymyksiin siitä, 

onko vapaaehtoistyö tärkeää ”vastaanottajalle” ja ”tekijälle”. Haastattelijan pyynnöstä 

opiskelijat ruotivat vastauksissaan myös perinteisiä käsityksiä vastaanottamisesta ja 

tekemisestä. Tämän teema-alueen lisäkysymyksenä oli vapaaehtoistoiminnan merki-

tys yhteiskunnalle. Pyysin opiskelijoita perustelemaan vastauksensa. 

 

Kolmannen aihealueen ollessa keskustelun alla opiskelijat kertoivat pyynnöstäni oppi-

laitoksessa tekemistään hyväntekeväisyysprojekteista, niiden taustoista, toteutuksista 

ja vaikutuksista. Lisäkysymyksiin kuului myös pohtia parannusehdotuksia eli kehittä-

mistä nykyisiin toimintatapoihin ja jopa kyseenalaistaa ne kokonaan. Painotin erityi-

sesti kysymyksiä koulun järjestämien toimintatuokioiden ja hyväntekeväisyyden vä-

lillä: olivatko opiskelijat mieltäneet tuokioita hyväntekeväisyydeksi ja jos olivat, niin 

millä perusteella? Kyselin, voivatko he kuvitella toimintatuokioita tarkasteltavan myös 

vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta, vaikka kouluopinnoissa korostettiin tuokioiden 

ammatillista varmuutta kasvattavaa puolta. Tämä teema vei kaikissa ryhmissä eniten 

aikaa ja tuotti myös runsaasti näkökantoja. 

 

Neljättä teemaa käsiteltäessä kysyin opiskelijoiden mahdollisesta vapaaehtoistyöstä, 

siihen liittyvistä motivaatiotekijöistä sekä ajankäytöstä. Tosin ne henkilöt, jotka olivat 

jo mukana vapaaehtoistoiminnassa vapaa-ajallaan, olivat tuoneet asian esille aiempien 

teemojen yhteydessä. Haastattelin nuoria myös tulevaisuudensuunnitelmista vapaa-

ehtoistoiminnan suhteen. Opiskelijat joutuivat pohtimaan lopuksi toimintatuokioiden 

roolia vapaaehtoistoimintaan viitoittamalla tiellä: voisiko koulun organisoimalla toi-

mintatuokiolla olla innostava vaikutus tulevaisuuden vapaaehtoistoimintaa ajatellen? 

Opiskelijoita pyydettiin perustelemaan vastauksensa. 
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Litteroin eli kirjoitin sanasanaisesti puhtaaksi koko haastatteluaineiston. Tekstiä tuli 

reilusti yli kaksikymmentä sivua. Koin sanatarkan kirjoittamisen paitsi turvallisem-

maksi, myös lopputuloksen kannalta mielekkäämmäksi vaihtoehdoksi kuin pelkästään 

nauhojen kuuntelun, johon siihenkin olisi mennyt paljon aikaa. (Hirsjärvi, Remes, Sa-

javaara 2009, 222.) Toisaalta litterointi työprosessina vaikutti siihen, että pääsin myös 

kuuntelemaan haastattelut useaan kertaan läpi eli puheenvuorot kulkivat ymmärryk-

seeni sekä korvien että silmien kautta. 

 

Analysoin aineiston ymmärtämiseen pyrkivällä lähestymistavalla, jossa käytetään laa-

dullista analyysia ja päätelmiä (mt. 224). Teemoittelu tuntui luontevimmalta vaihto-

ehdolta, sillä Eskolan ja Suorannan mukaan ensimmäinen kontakti aineistoon kulkee 

usein tematisoinnin kautta. Huomasin käytännössä, että aineistosta oli helpohko ottaa 

esiin kehittämistehtävää tukevia teemoja. Tällä tavoin oli mahdollista vertailla tietty-

jen teemojen esiintymistä aineistossa. Teemoittelu osoittautui oivaksi keinoksi saada 

tietoa kehittämisongelman ratkaisemisessa. (Eskola & Suoranta 1998, 174-178.) 

 

Tein jo haastattelutilanteessa havaintoja nuorten tavasta jäsentää käynnissä ollutta 

keskustelua eräänlaisella ”suullisella aihetunnistamisella”. Vastausvuorossa ensim-

mäisenä ollut saattoi vastata kysymykseeni laveasti, jonka seuraava henkilö ikään kuin 

tiivisti tai kenties nappasi ensimmäisestä puheenvuorosta itseään kiinnostavan mieli-

piteen. Kolmas ja jopa neljäskin vastaaja lausui ääneen oman ”tunnisteensa”. Kielen 

käyttöön liittyvät havainnot saivat minut kiinnostumaan myös diskurssi- eli keskuste-

lunanalyysistä. Seuraavassa litteroidusta aineistosta otettu todellinen esimerkki: 

 

”Siinä tehää hyvää niinku muille ja se ei oo niinku pakollista… Sillonha  

se ei oo mitää vapaaehtostoimintaa jos se on niinku väkinäistä. Niin, tuo-
daan hyvää mieltä, koetetaan edistää jotain, parantaa jotain vapaaehtosesti. 
Et siitähän ei yleensä saa palkkaa, mut kuluja voi tulla ittelle.” (Opiskelija 1) 

 

”Se on just toi oma tahto eikä pakko.” (Opiskelija 2) 
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”Must se on just toi et haluu tehä niinku ilmatteeks.” (Opiskelija 3) 

 

 

Vaikka olin päättänyt jo aineistonkeruuvaiheessa analysoida aineistoni teemoittelulla, 

myös keskusteluanalyysi olisi ollut mielenkiintoinen kokeilu ja se olisi ehkä ollut to-

teutettavissa. Peräkylä (1992) kirjoittaa, että keskustelunanalyysin tarkoituksena on 

pyrkiä ymmärtämään ihmisten arkitoimintaa tarkan kieleen pohjautuvan analyysin 

avulla (Eskola & Suoranta 1998, 188). Vaikka en tällä kertaa analysoinut diskursiivi-

sesti, jaan Eskolan ja Suorannan näkemyksen siitä, että silloin tällöin on hyödyllistä 

harjoittaa keskustelunanalyysintyyppistä lähilukua (mt., 193). 

 

 

4.1 Vapaaehtoistoiminta haastateltavien silmin 

Aikakautemme kansalaisiin kohdistuu tänä päivänä aktiivisuuteen liittyviä odotuksia 

myös työelämän ulkopuolella. Visio vapaaehtoistoimijasta, joka käyttää aikaansa yh-

teiseen hyvään, on vahvistunut. Aktiivisen työntekijäkansalaisuuden ohella jälkiteolli-

sessa yhteiskunnassa on voimistunut aktiivisen vapaaehtoistyöntekijäkansalaisuuden 

ihanne. (Nivala 2008, 222-223.) Tämä näkyi selvästi opiskelijoiden vastauksessa ja 

myös kuului positiivisina ellei suorastaan ihailevina äänensävyinä. 

 

Ensimmäisen teeman otsikolla halusin kartoittaa opiskelijoiden käsityksiä, mielikuvia 

ja tunteita vapaaehtoistoimintaan liittyen. Vastauksista paistoi erittäin myönteinen 

mielikuva vapaaehtoistoiminnasta. Jokainen vastaaja yhdisti vapaaehtoistoiminnan 

palkattomuuteen. Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta opiskelijat pitivät palkattomuutta 

hyväksyttävänä ja vapaaehtoisuuteen kuuluvana itsestäänselvyytenä. Yhdessä ryh-

mässä pohdintaa aiheutti vapaaehtoistyöntekijöiden jaksamisen ja palkattomuuden 

suhde. Jokaisessa ryhmässä vähintään yksi ihminen toi esille käsityksen, että vapaa-

ehtoistoimijat ovat mukana väsymyksestä piittaamatta ja toisten edestä uhrautuen. 
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”… et haluutaa niinku tuoda toiselle jotain hyvää ja et ittel vaa ei oo niinku 
välii.” 

 

Itselläni oli pieni ennakkoajatus siitä, että nuorten mielikuva vapaehtoistoiminnasta 

olisi pitkälti peruskoulun ja senhetkisen toisen asteen opetuksen muovaamaa. Vas-

taukset eivät kuitenkaan vahvistaneet mielikuvaani, vaikka koulun osuus mainittiinkin 

muutamissa vastauksissa yhtenä muiden joukossa. 

 

 ”Just sit telkkarist on saattanu kattoo mainost jostain yhdistyksest…” Ja  

 sit jostain leffoista, sarjoista…” 

 

Lähes puolet vastaajista ei osannut miettimisen jälkeenkään nimetä, mistä vapaaeh-

toistoimintaan liittyvä mielikuva oli muodostunut. Näin oli siitä huolimatta, että vas-

taajalla saattoi olla hyvinkin vahva ajatus tai tunne käsiteltävästä aiheesta. Pohdin 

mahdollisuutta, että nuorten sosiaalisessa mediassa viettämän ajan suuruus ja valtava 

informaatiotulva saattaa vaikuttaa lähteen alkuperän hämärtymiseen. Turkulaisen 

viestintätoimisto Viestintäliigan vuonna 2017 toteuttaman tutkimuksen mukaan 13-

23-vuotiaat suomalaisnuoret käyttävät keskimäärin peräti kahdeksan tuntia päivässä 

sosiaalisessa mediassa (Viestintäliiga 2017). 

 

4.2 Vapaaehtoistoiminnan merkitys 

Toisen teeman eli vapaaehtoistoiminnan merkityksen tiimoilta tavoitteeni oli jatkaa 

yleisellä tasolla nuorten näkemysten kartoittamista. Yksityiskohtaisemmat kysymyk-

set koskivat vapaaehtoistoiminnan merkitystä tekijälle, vastaanottajalle ja yhteiskun-

nalle. Oli merkillepantavaa, että vaikka edellisen aihealueen kohdalla kolmasosa vas-

taajista oli korostanut tekijän ”uhrautumista” ja pyyteettömyyttä ilman vastinetta, niin 

toiseen aihealueeseen päästessämme jokaisen uhrautumista painottaneen vastaajan 

mieli vaikutti muuttuneen. Näin ei välttämättä kuitenkaan ollut, vaan vapaaehtoistoi-

mintaan otettiin laajempi näkökulma ja käsitettä alettiin pohtia syvällisemmin. Kaikki 

vastaajat olivat sitä mieltä, että todennäköisesti vapaaehtoistyöntekijä saa itselleen hy-

vää mieltä vapaaehtoistoiminnasta, ”koska eihän se sit muuten tekis eikä jaksais.” 
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Kuuluisaksi tullut Yeungin kehittämä vapaaehtoistoiminnan motivaatiota kuvaava ti-

manttimallinen teoria pätee siis myös vapaaehtoistoimintaan liittyvien mielikuvien ta-

solla. Vaikka nuorilla on vain hyvin vähän omaa kokemusta vapaaehtoistoiminnasta, 

heidän uskomuksensa tukee Yeungin ajatusta siitä, että vapaaehtoistoiminnasta saatu 

hyvä mieli ja antoisuus vaikuttaa motivaatioon jatkaa toimintaa. (Yeung 2005b, 104-

123.) 

 

Vaikka tarkoituksena oli käsitellä teemaa vielä tässä vaiheessa yleiseltä kannalta, 

eräässä ryhmässä peräti kaksi opiskelijaa paljasti omat henkilökohtaiset kokemuk-

sensa vapaaehtoisen avun saamisesta kriittisellä hetkellä. Kyseisessä ryhmässä maini-

tut henkilökohtaiset todistukset avasivat pohdintaa yleisellä tasolla. Kaikissa ryhmissä 

kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että vapaaehtoistoiminta on tärkeää ja joskus jopa 

äärimmäisen tärkeää toiminnan vastaanottajalle. Ymmärrettävyyden ja selkeyden 

vuoksi käytin termiä ”tekijä” ja ”vastaanottaja”, mikä herätti erään ryhmän vastaajissa 

mielipiteitä ja keskinäistä sanailua. Myöhemmin puhuimme yhteistyökumppaneista 

kohteen sijaan. 

Yhteiskunnallisesta hyödyttävyydestä kysyessäni kahdessa ryhmässä otettiin esille 

kansainvälinen avustustyö:  

 

 ”Sitku kattoo miten tehää näit juttui ja mis ihmisii autetaa ni nehä menee 

sellasille kohteille ja sellasille ihmisille mille valtio ei välttämättä anna mi-
tää tukee ni kyl se sillon tekee yhteiskunnallekki hyvää.” 

 

”Jos sä lahjotat kaks-kolme euroo sinne keräysboxii ni sä oot siin jo hyvän-
tekijä. Mut sit just mitä mä oon huomannu ni ihmiset yrittää niinku rahalla 
ratkasta kaiken. Et mitä mä oon nähny dokumenteista omin silmin ni se et 
joku oikeest menee ite sinne paikan päälle ja näkee sen tilanteen ni sil on 
yhteiskunnalist vaikutusta.” 

 

Yhteiskunnan arveltiin hyötyvän vapaaehtoistoiminnasta myös Suomessa, mutta 

nuorten vastaukset tätä kysyttäessä olivat lyhyitä ja hapuilevia. Vastaajat arvelivat suo-

malaisenkin yhteiskunnan hyötyvän vapaaehtoistoiminnasta, mutta opiskelijoiden 
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mielikuvien mukaan hyöty erityisesti kolmannen maailman maissa on merkittävä. Ni-

valan mukaan globaalin solidaarisuuden merkitys korostuu, koska aikamme yhteis-

kunnat ovat sidoksissa toisiinsa. Myös uhkien nähdään olevan riippumattomia valtioi-

den rajoista. Tällaisessa tilanteessa koetaan tarvittavan maailmanlaajuista solidaari-

suutta, koska erityisesti tuotantoon ja kulutukseen liittyy vahvasti ekologisia uhkaku-

via. Tätä voidaan kutsua välttämättömyyden solidaarisuudeksi. (Nivala 2008; 267.) 

 

4.3 Hyväntekeväisyys oppilaitoksen organisoimana 

Aloitin kolmannen teeman kysymyksillä nuorten toteuttamista toimintatuokioista. 

Tiesin asiat melko tarkasti etukäteen, mutta halusin saada vastaukset dokumentoitua 

opiskelijoiden itsensä kertomina. Kahdessa ryhmässä vastaajat olivat toteuttaneet yh-

den toimintatuokion ja yhdessä ryhmässä jokainen vastaaja oli ehtinyt olla mukana 

kahdessa työelämälähtöisessä toimintatuokiossa. Omaishoitajien hemmottelupäivä ja 

päiväkotilasten jumppatuokio oli toteutettu oppilaitoksessa, kun taas kaksi pitkäai-

kaissairaille vanhuksille suunnattua liikunta- ja musiikkituokiota oli ”viety ulos” eli to-

teutettu vanhusten omissa asumisyksiköissä. 

 

Hyväntekeväisyys oppilaitoksen organisoimana -teema nostatti joissakin opiskeli-

joissa negatiivisia muistikuvia. Neljästä käsiteltävänä olleesta teemasta juuri tämä ai-

heutti äänenpainojen voimistumista ja monet toivat pettymyksensä esiin varsin sel-

väsanaisesti. Toisaalta yhden tuokion aiheuttamasta pettymyksestä huolimatta haas-

tateltavat muistivat korostaa yhteistyökumppaneiden tyytyväisyyttä ja kiitollisuutta, 

mikä puolestaan auttoi opiskelijoita sietämään paremmin huonon valmistelun tuotta-

man epäonnistumisen tunteen. 

 

” Meijät jaettiin ryhmiin ja kaks viikkoo etukäteen alettiin suunnitteleen sitä 
vierailua; oli kuvakortteja ja kaikkee. Se oli siin mieles huono et kukaan – 
edes ope – ei yhtään tienny etukäteen et minkä kuntosii ne vanhukset on. 
Me oltii suunniteltu aika paljo jaloilla tehtävii juttuja ja sit niit ei voinukkaa 
toteuttaa.” 
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” Niit asioit ois pitäny käydä enemmän läpi koululla ja sit tosiaan ne mel-
keen kaikki vanhukset oli pyörätuolis ja me oltii suunniteltu just jaloille teh-
tävii juttui… se oli tietty tosi turhauttavaa niille vanhuksille.” 

 

” Kuitenki mä ainaki sain tosi hyvää palautetta vanhukselta ja ne kovasti 
toivo et me tultais uudestaan ja rupes itkee…” 

 

Suurin osa järjestetyistä tuokioista oli kuitenkin sujunut suunnitelmien mukaan ja 

opiskelijat olivat tyytyväisiä kokonaisuuteen. Ammatillisista tavoitteista huolimatta 

opiskelijat näkivät niissä vahvasti myös hyväntekeväisyyteen liittyvän ulottuvuuden. 

Jotkut mainitsivat jopa pitävänsä suurena etuoikeutena päästä harjoittelemaan sekä 

työelämätaitoja että hyväntekeväisyyttä yhtä aikaa ja vieläpä koulun järjestämänä. 

 

”Siihen valmisteluun käytettiin paljo enemmän aikaa… sitä suunniteltiin 
paljo enemmän ja nähtiin enemmän vaivaa…. Siin oli sellanen rata ja me 
mietittii just et miten me kohdataa ne lapset ja sillee…” 

 

Ohjaus- ja hoitotuokioiden jälkeen opettajat olivat yhdessä opiskelijoiden kanssa ju-

telleet tuntemuksista, kehittämisen kohteista ja vahvuuksista. Kysyin myös, oliko opis-

kelijoita ohjeistettu tekemään palautekysely asiakkailleen. Yhdessä tuokiossa opiskeli-

jat olivat etukäteissuunnitelman mukaisesti pyytäneet asiakkailtaan anonyymiä pa-

lautetta yksinkertaiselle lomakkeelle, jossa oli arviointiasteikko 1-10. 

 

”Ja sitku siin oli just et sai antaa arvosanan ykkösest kymppii ni huonoin 
palautteessa ollu numero oli kasi.” 

 

Kahdessa muussa tuokiossa palautetta ei pyydetty, mutta sitä annettiin joka tapauk-

sessa kiitosten kera niin asiakkaiden kuin heitä ohjanneiden työntekijöiden toimesta. 

Eräs asiakkaista oli kirjoittanut omille sivuilleen blogin virkistävästä kokemuksestaan. 

 

Kysymykseeni opiskelijoiden halusta valita itse yhteistyökumppani mahdollisissa tu-

levissa tuokioissa oltiin pääsääntöisesti oman vaikuttamismahdollisuuden kannalla. 
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Haastateltavien mukaan toimintatuokiot motivoisivat vielä enemmän, jos yhteistyö-

taho valittaisiin etukäteen demokraattisesti äänestämällä. Toisaalta tähänastisissa 

”kohteissa” ei ollut huomauttamista, sillä lasten, vanhusten ja omaishoitajien auttami-

nen koettiin tärkeäksi. 

 

”No kohderyhmä oli sellanen et siin tuli sellanen olo et yes, et… jos ois ollu 
erilainen ryhmä ni ehkä siin ois sit kaivannu vähä enemmän perusteluja et 
miks tätä tehää…” 

 

Opiskelijat vastasivat olevan tärkeää tehdä yhteistyötä toimintakyvyltään huonokun-

toisten tai heikompiosaisten kanssa. Jokainen vastaaja otti kantaa siihen, kenelle ha-

luaisi hyväntekeväisyyttä osoittaa. Eniten apua haluttiin antaa talvi- ja jatkosodan so-

taveteraaneille ja muille vanhuksille, omaishoitajille, heikossa asemassa oleville nuo-

rille, lapsille ja kehitysvammaisille. Yksi vastaaja mainitsi myös päihdekuntoutujat ja 

yksi mielenterveyspotilaat toivottavina hyväntekeväisyyskumppaneina. 

 

4.4 Vapaaehtoistoiminnassa nyt ja tulevaisuudessa 

Viimeisessä teema-alueessa kartoitettiin nuorten mahdollisesti tekemää vapaaehtois-

toimintaa. Kysyin vielä tarkemmin haastateltavien tekemästä vapaaehtoistoiminnasta, 

vaikka jotain oli tullut esille jo haastattelun alussa. Yhden ryhmän yksi osallistuja ker-

toi olevansa mukana erään tunnetun järjestön toiminnassa. Hän kertoi vapaaehtois-

toimintaan kuluvan ajan olevan kahdesta kolmeen tuntiin viikossa. Lisäksi erilaiset va-

paaehtoistoimintaan liittyvät tapahtumat työllistävät häntä aina silloin tällöin. Vas-

taaja piti suurimpana motivaatiotekijänään ammatillista osaamista, jota hän koki voi-

vansa hyödyntää enenevässä määrin vapaaehtoistoiminnan puolella. 

 

Useimmat kertoivat tekevänsä silloin tällöin omaehtoista vapaaehtoistoimintaa, kuten 

lastenhoitoa tai naapureiden auttamista. Nuoret eivät kokeneet tarvitsevansa mitään 

instituutiota vapaaehtoistoiminnan ympärille, mutta pitivät toiminnan harjoittamisen 

säännöllisyyttä tavoiteltavana asiana. 
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” Verenluovutus ois mulleki se läheisin ja aika varmasti haluisin siinä joskus 
tulevaisuudessa auttaa ihan säännöllisesti.” 

 

Vastoin odotuksiani koulun puitteissa tehty hyvätekeväisyys ei vastausten perusteella 

tuntunut olevan erityinen kimmoke tai ponnahdusaskel tulevaisuuden vapaaehtoistoi-

mintaan. Tätä olisi tietysti järkevää kysyä uudelleen vuosien kuluttua, mutta tällä het-

kellä suurin osa opiskelijoista näki koulussa tehdyn toiminnan omana kokonaisuute-

naan, jolla ei ole liiemmin vaikutusta opiskelijoiden vapaa-ajan suunnitelmiin tulevai-

suudessa. 

 

”Ei se koulussa tehtävä hyväntekeväisyys vaikuta omaan tekemiseen… Kyl 
se positiivisen vaikutteen antaa, ja hyvän mielen kaikille. Eikä vieny meidän 
vapaa-aikaa pois.” 

”Ei oo kauheesti lisänny mun intoo koulun ulkopuoliseen vapaaehtostyöhön 
mut tosi hyvä et ollaan ylipäätään täällä tehty.” 

 

Toisaalta parissa vastauksessa pidettiin koulun hyväntekeväisyyttä ikään kuin mais-

tiaisena tai näyteikkunana siitä, mitä tulevaisuuden vapaaehtoistoiminta voisi tuoda 

tullessaan. 

 

 ” Kyl ainaki mulla et mä oon aina niinku halunnu mut en oo tienny et mitä 
vapaaehtostyötä vois tehä…. et nytki toi omaishoitajien päivä… kyl siit tulee 
sellai fiilis et jos vaik ryhtyy yrittäjäks ni vois vaik käydä vanhusten kotona 
tekemäs jotain vapaaehtostyötä… et kyl se antaa jotai suuntia et minne sä 
voisit mennä just omallaki alalla…” 

 

 

5. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA KEHITTÄMISTÄ 

Suomalainen ammattikoulu on kulkenut pitkän ja mutkittelevan matkan tsaarinajan 

yksittäisistä, ammattioppia antavista kouluista globaalin tietoyhteiskunnan monimuo-

toisiksi oppimisympäristöiksi. Perustehtävä ei sinänsä ole juurikaan muuttunut. His-

toriasta kannattaa kuitenkin ottaa opiksi myös ammatillisen koulutuksen saralla. Siinä 
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missä ammattikoulua on kautta aikojen kehitetty työelämän tarpeisiin, olisiko sen rin-

nalla mahdollista pyrkiä vastaamaan yhteiskunnalliseen vastuuseen kokonaisvaltai-

semmin? Voisiko hyväntekeväisyyden harjoittaminen – vaikkapa sitten opintokoko-

naisuuksiin upotettuna – tarjota yhden väylän tulevaisuuden kansalaisille? 

 

Rakenteet tähän ovat jo olemassa, mutta viitseliäisyyttä, luovuutta ja yhteistyökykyä 

tarvitaan. Siinä missä istuva hallituksemme on leikannut ison siivun ammattikoulu-

tuksen resursseista ja lähiopetuksesta on jouduttu karsimaan aivan liian paljon, voi-

siko hyväntekeväisyyteen panostaminen tuoda nuorten koulutukseen laaja-alaisem-

paa ja pitkälle kantavaa hedelmää? 

 

Käydessäni tutustumassa kehittämistehtävääni osallistuviin opiskelijoihin, huomioin 

ensimmäisen kehittämisen kohteen. Tapaamilleni Varian nuorille Tehdään hyvää -

viikko tuntui olevan jollakin tapaa hahmottumaton ja jo käsitteenä vieras. Ristiriidan 

muodosti se, että oppilaitos on antanut kyseiselle hyväntekeväisyysviikolle paljon nä-

kyvyyttä omissa tiedotuskanavissaan. Vision kirkastaminen käytännön tasolle kaipaa 

terävöittämistä, mikäli halutaan tarjota myös opiskelijoille onnistumisen kokemuksia 

hyväntekeväisyydestä. 

 

Tehdään hyvää -viikko ja sen tavoitteet eivät kuitenkaan olleet oman kehittämistyöni 

keskiössä. Tärkein kysymykseni oli, voiko ammattitaitovaatimusten pohjalta työstetty 

toimintatuokio erilaisille asiakasryhmille johtaa nuoret oppilaitoksen ulkopuoliseen 

vapaaehtoistoimintaan? Vaikka suurin osa nuorista ei nähnyt koulussa tehdyllä vapaa-

ehtoistoiminnalla vaikutuksia vapaa-ajan tekemisiinsä ainakaan tässä vaiheessa elä-

määnsä, niin onnistuneimman kokemuksen saaneella ryhmällä oli jo toiveikkaampi 

ajatus toimintatuokiosta motivaation lähteenä. 

 

Tämä saattaa olla kehittämisen arvoinen tieto; varsinkin koska nuoret toivat selvästi 

esille sen, kuinka tuokioita ja niiden suunnittelua pitäisi organisoida. Kaksi asiaa nousi 

ylitse muiden. Hyvään suunnitteluun ja etukäteisvalmisteluun pitää varata kunnolla 

aikaa. Joku nuorista toi esiin ajatuksen ”suunnitelman suunnittelusta”. Tähän kuuluu 
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olennaisena osana myös työnjako, jossa opettajat ovat mukana tukemassa ja johta-

massa, mutta eivät kovin näkyvällä tavalla. Suunnitelman lisäksi painotettiin demo-

kraattisesti valitun asiakasryhmän merkitystä onnistuneen kokemuksen tuottami-

sessa. Pääsääntöisesti opettajien todettiin olleen opiskelijoiden kanssa samoilla lin-

joilla asiakasryhmien valintojen suhteen, mutta ”luokkaäänestyksiä” toivottiin jat-

kossa. Eräs opettaja sai kiitosta, koska oli nimenomaisesti jättänyt asiakasryhmän va-

litsemisen opiskelijoiden tehtäväksi. 

 

Työelämälähtöiset toimintatuokiot nähtiin erittäin myönteisessä valossa. Nuoret olivat 

onnistuneet käsittämään ne työelämään tai vähintään työssäoppimisjaksoille valmis-

tavina kokemuksina mutta myös mahdollisuuksina päästä toteuttamaan hyvänteke-

väisyyttä. Opiskelijat toivoivat tällaista oppimista lisää. Kehittämistyöni perusteella 

voi siis vetää johtopäätöksen, että työelämälähtöisiä toimintatuokioita kannattaa 

tuoda ammattioppilaitokseen. 

 

Näkökulmani avautui tässä työssä opiskelijoiden suunnalta, mutta olisi mielenkiin-

toista kuulla myös opettajien pohdintoja asiasta. Toinen mahdollinen ja mielenkiintoi-

nen jatkotutkimuksen aihe olisi saada myös yhteistyötahojen eli asiakkaiden ääni kuu-

luville. Avarakatseisuutta saattaisi laajentaa aivan kokonaan toinen tulokulma; opis-

kelijat asiakkaina, vaikkapa oppilaitoskummien ohjauksessa. 

 

Hyväntekeväisyys koulumaailmassa on vielä melko vähän tutkittua aluetta. Minulle se 

tarjosi näköalapaikan suomalaisen ammattioppilaitoksen maailmaan. 
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