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Opinnollistamista työelämän tarpeista  
– Vapaaehtoistoiminnalla hyvinvointia  
ikääntyneiden arkeen

Annukka Jussila, Katri Kulmala, Liisa Ranta ja Anna Sievers

 � Tässä luvussa kuvataan työn opinnollistami-

sen mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnassa. Esi-

merkkinä on Käpyrinne ry:n ja Laurea-ammatti-

korkeakoulun välinen yhteistyöprojekti, jossa 

mallinnettiin yhden Käpyrinne ry:n palvelutalon 

vapaaehtoistoiminta sekä tarkasteltiin, miten sitä 

voitaisiin opinnollistamisen kautta sisällyttää osak-

si tradenomi- ja sairaanhoitajakoulutuksen opin-

toja. Opinnollistaminen mahdollistaa opiskelijan 

valmiuksien kehittymisen vapaaehtoistoimintaan 

jo opiskelun aikana. Lisäksi sen kautta opiskelus-

ta tulee osa työelämän yhteisöjen toimintaa. Täs-

sä Käpyrinne ry:n ja Laurea-ammattikorkeakoulun 

yhteistyöprojektissa toiminnan kehittäminen asia-

kasta osallistamalla ja monialaisena koulutusaloja 

ylittävänä yhteistyönä toi laaja-alaista ja asiakas-

lähtöistä näkemystä ikääntyneiden hyvinvoinnin 

kehittämiseksi. 

Vapaaehtoistoiminnan mallintamisen avulla 

tehtiin näkyväksi jo olemassa oleva vapaaehtois-

toiminta Käpyrinne ry:n Käpylän pysäkin palvelu-

talossa. Projektin kautta opiskelijoilta saatiin uu-

sia ideoita vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseen 

ja kehittämiseen. Projektin päätteeksi järjestetyssä 

kaikkien projektiin osallistuneiden yhteisessä työ-

pajassa jatkokehitettiin näihin ideoihin sisältöä ja 

suunniteltiin toteutusta sekä pohdittiin ideoiden 

yhteyttä liiketalouden ja sairaanhoitajakoulutuksen 

opintoihin Laureassa. Tämä jatkokehittäminen nos-

ti esiin hyviä esimerkkejä vapaaehtoistoiminnan ja 

opintojen yhdistämisestä sekä vapaaehtoistoimin-

tana tehdyn työn ja opinnollistamisen avulla osaa-

misen huomioimisesta osaksi opiskelijan opintoja.

Asiakaslähtöinen 
vapaaehtoistoiminnan mallintaminen 

Käpyrinne ry – lähtökohtana 
vapaaehtoistoiminta

Käpyrinne ry:n toiminta on perustunut vapaaeh-

toisuuteen ja aktiiviseen toimintaan jo vuodesta 

1938. Sen toiminnassa on ollut alusta asti mu-

Opinnollistaminen on 

mahdollisuus nähdä kaikkialla 

tapahtuva oppiminen opiskeluna.

Onnistunut vapaaehtoistyön 
projekti

 � Kaikki osallistujat ovat oppijoina projektissa.

 � Kaikkien osapuolten osallistaminen ja arvos-
taminen.

 � Monialaista yhteistyötä ja osaamisen kehittämistä.
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kana runsaasti ihmisiä, jotka ovat halunneet auttaa 

ja tukea yhdistyksen toimintaa ja tavoitteita monin 

eri tavoin. 

Käpyrinteessä tuetaan vapaaehtoistoiminnan 

keinoin aktiivista kansalaistoimintaa ja pyritään li-

säämään toimintaa, joka vahvistaa ikääntyneiden 

tarpeellisuuden tunnetta. 

Oppivana organisaationa Käpyrinne ry kehit-

tää toimintansa sisältöjä vastaamaan muuttuvia 

ikääntyvien tarpeita ja toiveita. Samalla se haluaa 

tuoda esiin myönteisempää ikäkäsitystä ja sitä, mi-

ten ikääntyneisiin ihmisiin suhtaudutaan. Käpyrin-

ne tekee laaja-alaisesti yhteistyötä erilaisten oppi-

laitosten ja yhteistyökumppaneiden kanssa, joiden 

avulla nuorille ja/tai alan vaihtajille voidaan osoit-

taa vanhustyön mielekkyys ja merkityksellisyys 

sekä vahvistaa työn vetovoimaisuutta. 

Monipuolisen vapaaehtoistoiminnan tavoittee-

na on tuoda hyvinvointia molemmille osapuolille – 

niin autettaville kuin auttajille. Usein kuitenkin käy 

niin, että vapaaehtoistoiminnan kohteena olevien 

ääni jää kuulematta. Käpyrinne ry:n ja Laurea-am-

mattikorkeakoulun yhteistyöprojektissa haluttiin 

tuoda esiin asukkaiden ja asumisyksiköiden tarpei-

ta ja toiveita haastattelujen, havainnollistamisen ja 

osallistavan työpajan kautta yhdessä asukkaiden 

ja henkilökunnan kanssa. 

Viitekehyksenä toimintakyvyn ylläpitäminen 

Projektissa vapaaehtoistoimintaa tarkasteltiin 

ikääntyvien toimintakykyyn liittyvien ulottuvuuk-

sien kautta. Toimintakyky on moniulotteinen 

käsite, joka viittaa ihmisen fyysisiin, psyykkisiin, 

kognitiivisiin ja sosiaalisiin edellytyksiin selviytyä 

hänelle itselle tärkeistä jokapäiväisistä toiminnois-

ta omassa elinympäristössään. Fyysisellä toimin-

takyvyllä tarkoitetaan kykyä suoriutua päivittäi-

sistä toiminnoista ja siihen liittyvät muun muassa 

liikkuminen ja aistitoiminnot. Psyykkinen toimin-

takyky liittyy elämänhallintaan, mielenterveyteen 

ja psyykkiseen hyvinvointiin. Kognitiivinen toimin-

takyky, joka usein liitetään osaksi psyykkistä toi-

mintakykyä, sisältää esimerkiksi muistitoiminnot 

ja oppimiskyvyn. Sosiaaliseen toimintakykyyn liit-

tyvät taas yksilön vuorovaikutussuhteet ja osal-

listuminen yhteiskunnan tai yhteisön toimintaan.

Kehittämistyönä vapaaehtoistoiminnan 
mallintaminen

Käpyrinteen vapaaehtoistoiminnan mallintami-

nen toteutettiin monialaisesti kahden koulutus-

alan välisenä yhteistyönä soveltamalla palvelumuo-

toilun prosessia ja menetelmiä. Palvelumuotoilulle 

on keskeistä asiakkaan osallistaminen prosessissa 

(kuvio 1). 

Käpyrinteen Käpylän pysäkin palvelutalon va-

paaehtoistoiminnan nykytilan kartoittaminen ja 

ymmärryksen kasvattaminen toteutettiin tausta-

tutkimuksena haastattelemalla Käpyrinteen hen-

kilökuntaa ja havainnoimalla asukkaiden arkea. 

Opiskelijoiden yhteisessä työpajassa haastattelu- 

ja havainnointiaineisto visualisoitiin asukkaiden 

toimintakyvyn ulottuvuuksien ja toimintakykyä 

ylläpitävän vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta. 

Vapaaehtoistoiminnan nykytilaan saatiin tar-

kennusta ja lisäideoita Käpyrinteen henkilökunnal-

le, asukkaille sekä vapaaehtoistoimijoille järjeste-

tyssä yhteisöllisessä kehittämistyöpajassa. Ennen 

lopullista mallintamista projektiin osallistuneet 

opiskelijat antoivat omia ideoitaan työpajassa 
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esiin tulleisiin Käpyrinteen toiminnan kehittämis-

kohteisiin. Käpyrinteen nykytilan kuvaus, vapaaeh-

toistoiminnan sijoittuminen ikääntyneiden arkeen 

ja projektin aikana ideoidut kehittämiskohteet on 

mallinnettu kuviossa 2. 

Vapaaehtoistoimintaa 
opinnollistamalla vai opinnollistamista 
vapaaehtoistoiminnalla?

Laurea-ammattikorkeakoulun pedagogisen toi-

mintamallin mukaan (Learning by Developing) 

opintoja suoritetaan aidoissa työelämän projek-

teissa (ks. Raij 2015). Sosiaalinen vastuullisuus sekä 

toisaalta joustavat ja haastavat opinnot erilaisi-

ne toteuttamismuotoineen ovat myös osa Lau-

rean strategiaa. Opinnollistaminen on taas mah-

dollisuus nähdä kaikkialla tapahtuva oppiminen 

opiskeluna. Näin ajateltuna se on yksi opinnois-

sa etenemisen mahdollistajista ja tapa tunnustaa 

osaamista. Miten tällaista oppimista olisi mahdol-

lista opiskelijana kirjoittaa auki tai opettajana tun-

nistaa ja arvioida? Entä, mitä vapaaehtoistoiminta 

on ammattikorkeakoulussa?

Käpyrinteen vapaaehtoistoiminnan mallinta-

misen tuloksena saatiin ideoita ja ajatuksia va-

paaehtoistoiminnan kehittämiselle. Jotta kehit-

YHTEISTYÖPROJEKTIN ETENEMINEN

Toimintakyvyn ulottuvuudet
Fyysinen – Psyykkinen – Kognitiivinen – Sosiaalinen 

Käpyrinteen vapaaehtoistoiminnan mallintaminen ja opinnollistaminen

Taustatutkimus

Havainnointi Haastattelu

Henkilökunta:
 � nykytila
 � toiveet

Mallintaminen

Tuotoksen kuvaus

Vapaaehtoistoiminnan 
opinnollistamisen 
mahdollisuudet

Asiakkaan osallistaminen

Nykytilanteen kuvaus

Workshop asukkaille ja 
henkilökunnalle

Opinnollistaminen

Ideointi-workshop Käpyrinteen 
edustajille ja opiskelijoille

Opinnollistamisesimerkkien 
kuvaus

Asukkaat: 
 � toimintakyvyn 

ylläpitäminen
 � kohtaamiset

Jussila, Ranta, & Sievers 2017

Kuvio 1. Yhteistyöprojektin eteneminen.
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VAPAAEHTOISTOIMINTA KÄPYRINTEESSÄ

Henkilökunta  
ja asukkaat

Laurea

 � sänkyjen petaaminen
 � syöttäminen 
 � viriketoiminta 
 � juttuseuraa 

 � sauna + vapaaehtoinen
 � ulkoilu + vapaaehtoinen  
 � lukupiiri aktiivituokio
 � SPR-ilta (1 krt/kk) 

Auttaminen ruoanjakelussa 

Jokaisen henkilökohtaisista tarpeista 
huolehtiminen 

Vapaaehtoistoimintaa enemmän muistisairaille ja viikonloppuihin  
enemmän osallistavaa toimintaa 

Henkilökunnan + vapaaehtois-
ten yhteistoiminnan kehittämin-

en  yhteiset pelisäännöt 

 � bingo  
 � lemmikkivierailut 

 � lehtien luku
 � keskustelu
 � ulkoilu

 � raportit 
 � kirjaamiset 
 � osastokokoukset

 � lapsiryhmät
 � arkivirikkeet 

 � ulkoilu 
 � yhteiset illanvietot (leffaillat tms.)

 � kaverikoirat

 � saunominen 
 � hiustenlaitto
 � myyjäiset 
 � seurakunnan vierailut 
 � Vanttera-illat
 � konsertit
 � olympialaiset 

 � SPR-tilaisuudet
 � ulkoilu (toteutuu vain pe)
 � tasapainokoulu
 � käpyvisa
 � juhlat
 � vapaaehtoistoimijoiden 

vierailut

Toiveet 
vapaaehtoistoimijoiden 
hyödyntämiseen

Toteutuvat tapahtumat  
ja aktiviteetit

Opiskelijoiden 
kehittämisideat

Hoitohenkilökunnan 
työtehtäviä

8.00–12.00
Aamutoimet Lääkkeet Jumpat

12.00–16.00
Lounas Päiväkahvi Lääkkeet

16.00–20.00
Päivällinen Lääkkeet Iltapala Iltatoimet

Kuvio 2. Vapaaehtoistoiminta Käpyrinteessä.
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tämisideat eivät jäisi vain ehdotuksiksi, haluttiin 

projektissa myös ideoida niihin ratkaisuja ja to-

teutusmahdollisuuksia. Tässä tehtävässä opinnol-

listaminen nähtiin sekä Laureaa että Käpyrinnet-

tä hyödyttävänä ratkaisuna. Projektissa laadittiin 

käytännön esimerkkejä erilaisista vapaaehtoistyön 

sisällöistä ja siitä, miten niitä voidaan sisällyttää 

sairaanhoitaja- ja tradenomitutkinnon eri opinto-

jaksoihin. Tällä tavoin koulutukseen saadaan esi-

merkkejä siitä, miten vapaaehtoistoiminta voidaan 

integroida osaksi opintoja ja toisaalta opiskelijoil-

le harjaannusta siihen, miten tehdä jo olemassa 

olevaa osaamistaan näkyväksi opinnollistamisen 

keinoin. Lisäksi työelämä saa valmiita tai kehitys-

kelpoisia ratkaisuja tulevaisuuden kehittämistar-

peita varten.

Käpyrinteen vapaaehtoistoiminnan kehittämi-

sen kohteiksi nousi kahdeksan teemaa: 

1. Vapaaehtoistoimintaa muistisairautta sairasta-

van arkeen I (asukkaiden yksilöllisyys, tasaver-

OPINNOLLISTAMISEN POLKU VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

LBD

LEARNING BY DEVELOPING

Opitut taidot

Monialainen osaaminen

Eri k
oulutusalojen välinen 

yhteisty
ö

Työelämän 
kehittyminen

Opiskelija 
vapaaehtois-
toiminnassa

Työelämän 
kehittämisen 

tarve

Opintopisteet

Monialainen 
osaaminen

Osaamistarpeen 
täydentäminen

Opetussuunnitelmat, 
opintojaksojen 

osaamiskriteerit

Opinnollistamisen 
prosessi

Kuvio 3. Opinnollistamispolku vapaaehtoistoimintaan (Mäki 2015 mukaillen).
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taisuus ja henkilökohtaiset tarpeet) 

2. Vapaaehtoistoimintaa muistisairautta sairasta-

van arkeen II (asukkaiden henkiset ja fyysiset 

voimavarat) 

3. Vapaaehtoistoimintaa muistisairautta sairasta-

van arkeen III (ennaltaehkäisevä näkökulma) 

4. Tapahtumasuunnittelun tarkistuslista (tapah-

tuman organisointi) 

5. Virkistys- ja viriketoimintaa asukkaille I (Hyvin-

voinnin ja kuntoutuksen näkökulma, sairaan-

hoitajaopiskelijat) 

6. Virkistys- ja viriketoimintaa asukkaille II (monia-

lainen näkökulma, eri koulutusalojen opiskelijat). 

7. Luentopaketti henkilökunnalle (ajankohtaiset 

aiheet) 

8. Henkilökunnan ja vapaaehtoistoiminnan yh-

teiset pelisäännöt.

Kehitysteemoja tarkasteltiin sekä liiketalouden 

että sairaanhoitajaopiskelijoiden opetussuunnitel-

mien kautta: mitkä opintojaksot ja niiden tavoit-

teet mahdollistaisivat teemojen aiheiden suunnit-

telun ja toteutuksen (kuvio 3). Suunnittelua tehtiin 

sekä koulutusaloittain että monialaisesti. Tuotok-

sena syntyi opinnollistamisen suunnitelmia (opin-

tojaksot, tavoitteet, teoreettinen perusta ja näyt-

tö), ideoita toteutuksista kehittämiskohteisiin ja 

opintojaksojen toteutuksia projekteina koulutus-

alojen välillä.

Tämä yhteistyöprojekti toi sekä opiskelijoille 

että opettajille tutuksi opinnollistamisen proses-

sia. Käpyrinne sai projektin myötä konkreettisia 

välineitä vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. 

Projekti vahvisti myös muun muassa asukasläh-

töisyyden ja erilaisten koulutusten kehittämisen 

tärkeyttä. Sen tuotoksena syntyneet opinnollista-

misen suunnitelmat ovat konkreettinen esimerkki 

siitä, miten vapaaehtoistyötä voidaan opinnollistaa 

eri koulutusalojen opinnoissa. 
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