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KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 

 

Altruismi Toisten huomioon ottama käyttäytyminen 

Järjestö Ihmisten yhteenliittymä, jonka tavoitteena on toteuttaa 

ihmisten yhteisiä tavoitteita, arvoja tai intressejä 

Kansalaisjärjestö Kansalaisjärjestöissä (yhdistys tai järjestö) tehdään 

kansalaistoimintaa. 

Kansalaisyhteiskunta Kansalaisyhteiskunnan pääasiallisia muodostumia ovat 

erilaiset yhdistykset sekä yhteiskunnalliset liikkeet. 

Olennaista on osallistumisen vapaaehtoisuus ja toimin-

nan omaehtoisuus. 

Kolmas sektori Koostuu järjestöistä ja säätiöistä. Toiminnassa koros-

tuu voittoa tavoittelemattomuus, riippumattomuus valti-

osta ja yrityksistä sekä toiminnan vapaaehtoisuus. 

Maahanmuuttaja Yleiskäsite. Henkilö, joka on muuttanut Suomeen. Ei 

tee eroa maahanmuuton syistä.  

MLL Mannerheimin lastensuojeluliitto 

Sosiaalinen pääoma Sosiaalinen pääoma tarkoittaa ihmisten tai ryhmien vä-

lisiä sosiaalisia suhteita. Oleellista on suhteissa syn-

tyvä luottamus ja vastavuoroisuus. 

STM  Sosiaali- ja terveysministeriö 

V-S piiri  Varsinais-Suomen piiri 
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1 JOHDANTO 

Suomi on monikulttuurinen maa. Suomessa on kautta aikojen asunut useamman 

kulttuurin ja kansalaisuuden omaavia ihmisiä sekä ollut erilaisia vähemmistökult-

tuureja. Monikulttuurisuus ei ole vain maahanmuutosta johtuva asia. (Lepola 

2006, 266.) Suomessa asui tilastokeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2018 yli 

180 erilaista ulkomaan kansalaisryhmää. Suurin osa näistä henkilöistä oli alun 

perin Viron, Venäjän tai Irakin kansalaisia. (Tilastokeskus 2019a.)  

Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten ihmisten määrä kasvaa koko ajan. Ul-

komaalaistaustaisia henkilöitä oli vuonna 1990 0,8 prosenttia väestöstä, kun taas 

vuonna 2018 väestöstä 4,7 prosenttia oli ulkomaalaisia. (Sutela & Larja 2015, 24; 

Tilastokeskus 2019a.) Vuonna 2017 ulkomaalaistaustaisten ihmisten määrä oli 

385 000. Heistä ensimmäisen polven ulkomaalaisia oli 84% ja toisen polven 16% 

(Tilastokeskus 2019b). Näin ollen voidaan puhua prosentuaalisesti pienestä 

määrästä ihmisiä Suomessa. Kuitenkin jokainen näistä henkilöistä yrittää raken-

taa elämää uudessa kotimaassa ja yksilöllisesti tarkasteltuna merkitys on suuri.  

Yleisin syy tulla Suomeen on perhesyyt, työt tai opiskelut. Vain joka kymmenelle 

maahanmuuttajalle turvapaikan tarve oli syy muuttaa Suomeen.  (Sutela & Larja 

2015, 24.) Osa Suomeen muuttaneista viipyy Suomessa vain rajatun ajan esi-

merkiksi työn tai opiskeluiden vuoksi, mutta suurin osa ihmisistä kuitenkin suun-

nittelee pysyvänsä Suomessa pidempään. Näille ihmisille on erittäin tärkeää 

mahdollistaa yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen. Ulkomaalaistaustais-

ten henkilöiden panos työmarkkinoilla on myös merkittävä, sillä heidän työpanok-

sellaan suurten ikäluokkien jättämä vaje saadaan täytettyä. (Nieminen ym. 2015, 

3.) 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin yhtenä tavoitteena 

vuonna 2012 aloitetussa monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta hankkeessa oli 

tuoda näkyväksi sitä, että MLL on kaikkien lasten ja perheiden järjestö. Yhtenä 

keinona on turvata maahanmuuttajataustaisten ihmisten integroituminen järjes-

töön ja yhdistyksiin paitsi vapaaehtoistyön osallistujiksi niin myös vapaaehtois-

työn toimijoiksi.  

Minun kehittämisprojektini alkoi hankkeen ollessa loppusuoralla. Kehittämispro-

jektini oli tarpeellista, sillä kehittämisprojektiani tukevalla tutkimuksella oli mah-

dollista saada näkyväksi hankkeen mahdollistaman monikulttuurisen vapaaeh-

toistyön merkitystä siihen osallistuneille maahanmuuttajille. Tutkimuksen perus-

teella hyviä ja toimivia käytäntöjä ja kokemuksia kerättiin monikulttuurisen vies-

tinnän huomiointi -ohjeeseen, jonka avulla monikulttuurisuuden ideaa on selke-

ästi levitettävissä ja hyödynnettävissä piirin ja paikallisyhdistysten viestinnässä. 
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Usein vapaaehtoistoimintaa arvioidaan sen mukaan, kuinka paljon ihmiset ovat 

osallistunet toimintoihin ja tapahtumiin sekä kuinka paljon erilaisia tilaisuuksia on 

järjestetty. Kuitenkin vapaaehtoistyötä arvioitaessa numeroita tärkeämpää on 

selvittää mikä saa vapaaehtoiset sitoutumaan toimintaan ja minkälaisia yksilölli-

siä merkityksiä he toiminnalle antavat. Keskeistä on kysymys siitä, että mikä saa 

ihmiset sitoutumaan ja jaksamaan jatkaa vapaaehtoistyön tekemistä järjestössä. 

(Yeung 2007). Tämä ajatus ohjasi tätäkin kehittämisprojektia. 

Suomessa vapaaehtoistyön tekemistä on tutkittu paljon. Uraauurtava tutkija va-

paaehtoistyön saralla Suomessa on ollut Yeung, myöhemmin Pessi. Pessin li-

säksi vapaaehtoistyötä ja vertaisuutta ovat tutkineet erityisesti Nylund, Hokka-

nen, Mikkonen sekä Marjovuo omissa akateemisissa väitöskirjoissaan ja myö-

hemmin myös muissa tutkimuksissaan. Useimmat tutkimukset ovat keskittyneet 

vapaaehtoistyön motivaatioon. Tämän lisäksi aihepiiristä on tehty lukuisia pro 

gradu töitä sekä ammattikorkeakoulututkinnon tasoisia opinnäytetöitä. Maahan-

muuttajien tekemää vapaaehtoistyötä ei ole tieteellisellä tasolla tutkittu, mutta ai-

hepiiristä löytyy joitakin opinnäytetöitä. 

Tässä raportissa syvennyn erityisesti maahanmuuttajien tekemään vapaaehtois-

työhön. Aluksi käsittelen yleisesti vapaaehtoistyön tekemistä sosiaali- ja terveys-

alan järjestössä. Käsittelen vapaaehtoistyön motiiveja, merkitystä, oppimisen 

mahdollistamista sekä vapaaehtoistyön ja järjestöjen roolia yhteiskunnassamme.  

Tämän jälkeen käsittelen monikulttuurista työotetta maahanmuuttajien kanssa. 

Aluksi kerron Suomessa asuvista maahanmuuttajista, maahanmuuttajista vapaa-

ehtoistyössä ja monikulttuurisesta työotteesta.  

Sen jälkeen käsittelen järjestön ulkoista viestintää toiminnan markkinoinnin ja uu-

sien jäsenten rekrytoinnin näkökulmasta. Kerron järjestön käytössä olevista mah-

dollisista viestinnän keinoista, uusien jäsenten rekrytoinnista sekä mitä tekijöitä 

tarvitaan järjestön onnistuneeseen viestintään.  

Teoriaosuuksien jälkeen raportissa esitellään kehittämisprojektiani tarkemmin. 

Aluksi esittelen kehittämisraporttini toteutuksen. Toteutuksessa käsittelen kehit-

tämisprojektini tarpeen, tavoitteet, edistymisen sekä tutkimuksellisen näkökul-

man. Tämän jälkeen kerron kehittämisprojektini tuloksista. Lopuksi teen johto-

päätöksiä projektin tuloksista, sekä arvioin projektin onnistumista.  

Tämän raportin tarkoituksena on saada käsitys siitä, mitä merkitystä vapaaeh-

toistyöllä maahanmuuttajalle on ollut tässä hankkeessa. Näitä tietoja on mahdol-

lista hyödyntää paitsi MLL Varsinais-Suomen piirin ja koko MLL:n toiminnassa, 

vaikka tutkimus ei olekaan yleistettävissä kaikkien maahanmuuttajien koke-

mukseksi. Myös muilla järjestöillä, jotka kohtaavat tai haluaisivat muuttaa toimin-

taansa monikulttuurisempaan suuntaan voivat hyötyä tämän raportin tarjoamista 

näkökulmista.  
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Haluan kiittää sydämeni pohjasta kehittämisprojektini tutkimukseen osallistuneita 

naisia, jotka toimivat esikuvina omalla positiivisella suhtautumisellaan, ennakko-

luulottomuudellaan ja rohkeudellaan. Lisäksi haluan kiittää mentoreitani ja MLL 

Varsinais-Suomen piiriä mahdollisuudesta oppia uutta. Tämän projektin myötä 

olen oppinut vapaaehtoistyöstä ja monikulttuurisuustyöstä, mutta ennen kaikkea 

itsestäni. Kiitos! 
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2 VAPAAEHTOISTYÖ JÄRJESTÖSSÄ 

Järjestö tai yhdistys määritellään ihmisten yhteenliittymäksi, jonka toimintaa oh-

jaa yhteinen tavoite, arvo tai intressi (Siisiäinen 1996, 13). Jokainen sosiaali- ja 

terveysalalla toimiva järjestö on ainutlaatuinen, vaikka kaikista järjestöistä on löy-

dettävissä yhteneviä piirteitä. Jokaisella järjestöllä ja heidän jäsenillään on oma 

yksilöllinen identiteetti. (Rönnberg 1999, 81.) 

Keskeistä kolmannen sektorin järjestöjen ja yhdistysten toiminnassa on, että toi-

minta ei perustu taloudelliseen tulokseen ja voittojen tavoitteluun (profit) vaan toi-

mintaa tehdään sosiaalisten arvojen vuoksi (non-profit). Kolmannen sektorin jär-

jestötyössä tulot ja voimavarat toiminnan ylläpitämiseen on hankittava itse. Jär-

jestötyössä osa tarvittavista varoista saadaan vapaaehtoistyön avulla, osa lahjoi-

tusten ja rahoittajien avulla. Järjestötyössä keskeistä on toiminnan yhteiskunnal-

linen ja yhteisöllinen merkitys. Näissä tilanteissa toiminnan ei tarvitse aina kattaa 

kaikkia toiminnasta järjestettäviä kustannuksia, sillä siitä saatava hyöty on suu-

rempi kuin rahallinen panostus. (Rönnberg 1999, 79.) 

2.1 Vapaaehtoistyö Suomessa 

Vapaaehtoistoiminta on tutkimuksissa määritelty usein kahden käsitteen kautta: 

vapaaehtoisuus ja palkattomuus (Wellberg 2015, 8; Yeung 2002, 11; Nylund 

2000.) Vapaaehtoinen toimii itselleen tärkeäksi koetun asian puolesta ja haluaa 

tehdä hyvää. Vapaaehtoistyötä tehdään tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla, 

mutta vapaaehtoistyö mahdollistaa jonkin oman erityisosaamisalueen hyödyntä-

misen. (Kansalaisareena 2018.) Vapaaehtoistyötä voidaan lähestyä myös siten, 

että vapaaehtoistyöksi määritellään toiminta, jota tekijä itse pitää vapaaehtois-

työnä (Marjovuo 2014, 12). 

Vapaaehtoistyö perustuu periaatteisiin, joita ovat esimerkiksi vastavuoroisuus, 

ilo, tasa-arvo, vapaaehtoisuus, palkattomuus, ei-ammattimaisuus sekä luotta-

muksellisuus. (Yeung 2002, 11.) Vaikka vapaaehtoisuus itsessään on palkatonta 

työtä, ei se tarkoita kuitenkaan sitä, että tuloksia syntyisi ilman kuluja. Vaikka va-

paaehtoisille ei makseta palkkaa, vaatii toiminta kuitenkin onnistuakseen rahal-

lista panostusta. Kustannuksia syntyy vapaaehtoistyön suunnittelusta, kehittämi-

sestä, rekrytoinnista, kouluttamisesta, palkitsemisesta sekä tarvikkeiden ostami-

sesta. (Laasanen 2011, 9.) 

Ensimmäisen kattavan suomalaista vapaaehtoistyötä tutkineet tutkimuksen 

(Yeung 2002) mukaan suomalaiset ovat motivoituneita ja innokkaita vapaaeh-

toistyöntekijöitä. Suomalaisten käsitykset vapaaehtoistyöstä ovat monipuolisia ja 

myönteisiä. Vapaaehtoistyötä tehdään aktiivisesti ja siihen käytetään paljon ai-

kaa. (Yeung 2002, 8.) 
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Yleisintä vapaaehtoistyön tekeminen on 35-54-vuotiaiden keskuudessa. Eniten 

vapaaehtoistyötä tekevät korkeasti koulutetut, työssäkäyvät sekä opiskelijat 

(Pääkkönen 2010, 72; Kankainen ym. 2009, 111). Tilastokeskuksen tutkimuksen 

mukaan eniten vapaaehtoistyötä tekivät yrittäjät sekä ylemmät toimihenkilöt ja 

kaikista vähiten työntekijät ja työttömät. (Tilastokeskus 2017.) Paradoksaalista 

onkin, että henkilöt, jotka kaipaisivat eniten vapaaehtoistyön kautta mahdollistu-

vaa yhteisöjen tai vertaisten tarjoamaa tukea, saavat sitä vähiten (Kankainen ym. 

2009, 111). 

2001 tehdyn tutkimuksen mukaan 37 prosenttia suomalaisista 17-74-vuotiaista 

oli osallistunut johonkin vapaaehtoistoimintaan (Yeung 2002, 24). Vuonna 2006 

kerätyn aineiston perusteella saman ikäisistä vastaajista kolmannes oli osallistu-

nut vapaaehtoistoimintaan (Pessi & Saari 2008, 144). Vaikka suomalaiset tekevät 

paljon vapaaehtoistyötä, niin vapaaehtoistyö ei kuitenkaan usein ole jokapäi-

väistä toimintaa. Tämän vuoksi päivittäin vapaaehtoistyöhön käytetty aika jää pie-

neksi. (Pääkkönen 2010, 69.) 

Tilastokeskuksen vuonna 2017 tutkimuksessa vapaaehtoistyön tekemisestä ha-

vaittiin miesten ja naisten osallistuneen vapaaehtoistyön tekemiseen viimeisen 

kuluneen 12 kuukauden aikana yhtä paljon. Miesten ja naisten välillä ei ollut eroa 

vapaaehtoistyöhön osallistumisessa eikä sen tekemisen useudessa. (Tilastokes-

kus 2017) 

Vapaaehtoistyötä tehtiin Suomessa vuonna 2018 keskimäärin 15,36 tuntia vii-

meisen neljän viikon aikana. Naiset käyttävät aikaa enemmän vapaaehtoistyön 

tekemiseen kuin miehet. Naiset käyttivät 17,27 tuntia ja miehet 13,42 tuntia aikaa 

vapaaehtoistyöhön neljän viikon aikana. Kun verrataan vuoden 2015 vapaaeh-

toistyöhön käytettyjä tunteja vuoden 2018 tunteihin on kaikkien vastaajien koh-

dalla havaittavissa lasku 18,09 tunnista 15,36 tuntiin. (Rahkonen 2018, 4-5.) 

Kuviossa 1. näkyy miten paljon aikaa miehet ja naiset ovat käyttäneet vapaaeh-

toistyöhön aikaa vuonna 2018. Vertailun vuoksi huomioon otettu vuoden 2015 

luku, joka osoittaa laskua vapaaehtoistyöhön käytettyyn aikaan vuodesta 2015 

vuoteen 2018. Vapaaehtoistyöhön käytettyä aikaa on tutkimuksessa kysytty: 

kuinka monta tuntia olet käyttänyt aikaa vapaaehtoistyöhön viimeisen neljän vii-

kon aikana.  
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Kuvio 1. Vapaaehtoistyöhön käytetty aika 

Vapaaehtoistyön tekeminen on yhtä yleistä naisten ja miesten keskuudessa, 

mutta naiset käyttävät siihen aikaa enemmän kuin miehet (Tilastokeskus 2017, 

Rahkonen 2018). Vapaaehtoistyön sukupuolittuneisuus näkyy erona naisten ja 

miesten tekemässä vapaaehtoistyössä. Miehillä vapaaehtoistyön tekeminen liit-

tyy usein urheiluun. Miehet tekevät vapaaehtoistyötä yleisimmin urheilujärjestö-

jen tai liikunta-kerhojen hyväksi. Naiset tekevät vapaaehtoistyötä myös monipuo-

lisemmin kuin miehet. Naiset osallistuvat miesten tavoin urheilujärjestöjen ja lii-

kunta-kerhojen kautta vapaaehtoistyöhön, mutta naiset ovat vapaaehtoisina 

myös asuinalueyhdistyksissä, kylätoimikunnissa, taloyhtiöissä, seurakunnalla 

sekä sosiaali- ja terveysjärjestöissä. (Pääkkönen 2010, 73.) 

Vapaaehtoistyön ikuinen haaste on löytää vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita ihmi-

siä ja saada heidät houkuteltua mukaan toimintaan. Yksi keino houkutella ihmisiä 

osallistumaan järjestöön tekemään vapaaehtoistyötä on, että ihminen tietää yh-

distykseen kuuluvia henkilöitä entuudestaan. Myös yhdessä tuttavan kanssa toi-

mintaan lähteminen mahdollisesti madaltaa kynnystä vapaaehtoistyöhön. (Kan-

kainen ym. 2009, 111.) 

 

Vapaaehtoistoiminnan hyöty ja merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle 

Vapaaehtoistoiminnasta saadut hyödyt voidaan jakaa yksilöä hyödyttäviin tekijöi-

hin sekä yhteiskuntaa hyödyttäviin tekijöihin. Erilaisista vapaaehtoistyön tehtä-

vistä ja panostuksesta muodostuu kokonaisuus, joka tuottaa paitsi yksilölle itsel-

leen niin myös yhteiskunnalle merkittävää lisäarvoa. Positiivinen elämänasenne, 

onnellisuuden kokemus, auttamisen halu sekä ilo auttamisesta ovat tutkimusten 

mukaan kiinteästi yhteydessä toisiinsa (Pessi & Saari 2009, 206). 
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Vapaaehtoistyö on monimuotoinen ilmiö, jolle on kolmannen sektorin merkityk-

sen lisääntymisen vuoksi muodostunut tärkeä yhteiskunnallinen rooli (Marjovuo 

2014, 25). Vapaaehtoistyö on yhteiskunnallisesti hyödyttävää työtä. Yksi merkit-

tävimmistä vapaaehtoistyön tuottamista yhteiskunnallisista ja yksilöllisistä hyö-

dyistä on sen tuottama sosiaalinen pääoma. Sosiaaliselle pääomalle ei ole pys-

tytty määrittelemään yhtä ainutta vakiintunutta käsitettä. (Pääkkönen 2010, 65.) 

Yleinen määritelmä sosiaaliselle pääomalle on, että sosiaalinen pääoma tarkoit-

taa ihmisten tai ryhmien välisiä sosiaalisia suhteita. Oleellista on suhteissa syn-

tyvä luottamus ja vastavuoroisuus. (Ruuskanen 2001, 65; THL 2019b) 

Vapaaehtoistyön avulla on mahdollisuus saada sisältöä elämäänsä merkityksel-

lisen ja hyödyllisen toiminnan kautta. Vapaaehtoistyö tarjoaa mahdollisuuden sol-

mia uusia ihmissuhteita ja rakentaa tunnetta yhteisöllisyydestä. Vapaaehtois-

työssä mukana olevat toimijat luovat oman yhteisönsä, joissa heillä on yhteinen 

yhdistävä tekijä, vapaaehtoistyö. Vapaaehtoistyön toimintakenttä voidaan nähdä 

eräänlaisena ”kyläyhteisönä”, jossa kannetaan huolta toisista ihmisistä. (Mykkä-

nen-Hänninen 2007, 23.) Järjestöt ovat sosiaalisia yhteisöjä, jotka luovat tunnetta 

yhteenkuuluvuudesta (Rönnberg 1998, 18).  

Suomalaisten onnellisuutta tutkittaessa, hyvien sosiaalisten suhteiden merkitys 

on havaittu olevan tärkein onnellisuuden osatekijä. Perheen ja lähipiirin ohella 

tärkeää on hyvät ystävyys- ja ihmissuhteet (Torvi & Kiljunen 2005, 60). Altruismin 

on havaittu olevan oleellinen osa hyvinvointia ja hyvää elämää. Se liittyy oleelli-

sesti hyvään elämään normatiivisessa mielessä kuin onnellisuudenkin merkityk-

sessä. (Pessi & Saari 2009, 198.)  

Suomalaisista yli puolet kokee vapaaehtoistyöntekemisen tekevän heidät onnel-

liseksi ja se toimii heidän motiivinaan tehdä vapaaehtoistyötä. Onnellisuuden ko-

kemuksen ja auttamisesta saatavan ilon välillä olevan yhteys on tilastollisesti erit-

täin merkitsevä. Itsensä erittäin onnelliseksi kokevien ihmisten ja iloa auttami-

sesta saavien ihmisten osuus koko väestöstä on noin kymmenesosa. Itseään on-

nellisiksi ja iloisesti auttaviksi kokevien ihmisten mukaan lukeminen nostaa mää-

rän lähes puoleen koko väestöstä.  Näistä voidaankin päätellä se, että auttami-

nen tuo iloa. (Pessi & Saari 2009, 203.) 

Vapaaehtoistyöntekemisellä on havaittu olevan myös muita positiivisia vaikutuk-

sia yksilön koettuun hyvinvointiin ja terveyteen. Pitkäaikainen ja monipuolinen va-

paaehtoistyö hyödyttävät yksilön hyvinvointia eniten. (Piliavin & Siegl 2007, 450.) 

Vapaaehtoistyöstä on erityistä hyötyä iäkkäämmille ihmisille. Vapaaehtoistyö 

hyödyttää eläkeikäisiä ihmisiä tarjoamalla mahdollisuuden vertaisuuteen sekä 

yhteiskunnalliseen osallistumiseen (Berg & Johansen 2017, 176-181). Lisäksi va-

paaehtoistyöllä ja matalammalla riskillä kognitiivisten taitojen alenemiseen ikäih-

misillä on havaittu olevan yhteys (Infurna ym. 2016, 2266-2269). 
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Vapaaehtoistyöllä on suuri merkitys yhteiskunnassa paitsi toiminnallisesti, niin 

myös taloudellisesti katsottuna (Laasanen 2011, 9). Järjestöjen toiminnan pe-

rusta on sen sosiaaliset tarkoitukset, mutta onnistuakseen toteuttamaan sosiaa-

liset tavoitteensa on järjestöjensä jossakin tapauksissa laajennettava toiminta-

kenttäänsä talouden puolelle. Näin ollen järjestöistä tulee myös taloudellisesti 

merkittäviä toimijoita. (Rönnberg 1999, 84.) 

Vapaaehtoistyön yhteiskunnalliseen merkityksellisyyteen ollaan herätty taloudel-

listen resurssien niukkuuden ansiosta (Sorri 2005, 126). Kansalaisjärjestöillä on 

suuri merkitys taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja inhimillisesti tarkasteltuna. 

Järjestöt ajavat heikommassa asemassa olevien ryhmien asiaa ja toimivat heidän 

tukijoina. Lisäksi kansalaisaktiivisuus tuottaa yhteiskuntaan sosiaalista pääomaa. 

Sosiaalinen pääoma vaikuttaa positiivisesti yksilön terveyteen, toimintakykyyn ja 

sosiaalisuuteen. Samanaikaisesti yksilön hyvinvointi tuottaa taloudellisia hyötyjä, 

sillä sairauksien ja sosiaalisten ongelmien vähentyessä myös palveluiden tarve 

vähenee. (STM 2011, 5.) 

Vapaaehtoistyön tekemisen avulla ihmisen on mahdollista kerryttää työelämässä 

tarvittavia taitoja ja valmiuksia. Vapaaehtoistyötä tekevä työtön työnhakija saa 

vapaaehtoistyön avulla rohkeutta, arjen merkityksellisyyttä sekä avaa mahdolli-

sesti uusia polkuja työllistymiseen ja opiskeluun. Vapaaehtoistoiminnan arvoa 

työelämän valmiuksien tarjoajana ei tunnisteta riittävästi. (Willberg 2015, 19.) 

Laasanen on tehnyt tutkimusta järjestöjen vapaaehtoistyön kansantaloudellisista 

vaikutuksista. Tutkimuksen kohteena ovat olleet neljä järjestöä, joista yksi on 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Selvityksen mukaan MLL:n vapaaehtoistyönä 

tuottamien palveluiden arvo on vuosittain noin 12 miljoonaa euroa. Vapaaehtois-

työnä järjestettävien palveluiden avulla yhteiskunnalle syntyy merkittävää sääs-

töä ja on toiminnalla suuri kansantaloudellinen vaikutus. (Laasanen 2011, 16.) 

Taloudellista vaikuttavuutta ja merkitystä yhteiskunnassa voidaan parantaa sys-

temaattisella tilastoinnilla, joka kattaisi koko järjestön toimintakentän. Tutkimuk-

sellisesta näkökulmasta tutkijoita helpottaa tietojen saatavuus. Tutkimuksen 

avulla pystytään tuomaan esille vapaaehtoistyön taloudellista arvoa ja arvioi-

maan yhteiskunnalta saatua rahoituksen oikeudenmukaisuutta. (Laasanen 2011, 

20.) 

Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen järjestön kautta sekä järjestöön kuulumi-

nen ovat aina omalla tavallaan yhteiskunnallinen kannanotto. Jokaisen yleis-

hyödyllisen järjestön toiminnan tarkoituksena on edistää yksilön etuja ja kiinnos-

tuksen kohteita yhteisen toiminnan kautta. Jäseniin kohdistuvan työn lisäksi jär-

jestöt pyrkivät edistämään omia intressejään yhteiskunnallisen vaikuttamisen 

avulla. (Ilvonen 2005, 7-8.) 
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Järjestöjen organisoima vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki tukevat myös yksittäis-

ten ihmisten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnallisesti. Järjestö-

toiminnan avulla kansalaisten on mahdollisuus päästä rakentamaan yhteiskuntaa 

omannäköisekseen. (STM 2011, 6.)  

Kolmannella sektorilla työskentely nähdään usein työmarkkinoilta syrjäytyneille 

hyvänä tapana toimia. Kansalaistoiminnan avulla työttömien uskotaan löytävän 

helposti väylän palata takaisin yhteiskuntaan. Kuitenkaan näin mutkatonta pitkä-

aikaistyöttömyyden ja kansalaistoiminnan yhteensovittaminen ei ole. (Matthies 

1999, 50; Nylund 1999.) Huono-osaisten kansalaisten mahdollisuus olla keskei-

nen toimija ja vaikuttaja itselleen tärkeissä asioissa omassa lähiympäristössään, 

voi rohkaista heitä toimimaan yhteiskunnassa myös laajemmalla tasolla (Matthies 

2008, 62). 

Järjestöt ovat kulttuurisia yhteisöjä, jotka toiminnallaan vaikuttavat yhteiskunnan 

suvaitsevaisuuteen ja kykyyn sietää erilaisuutta. Järjestöjen yksi perustehtävä on 

tuoda julki jäsentensä erityispiirteitä ja pyrkiä saamaan nämä piirteet huomi-

oonotetuiksi yhteiskunnassa. (Rönnberg 1998, 18.) 

Järjestöjen toiminnan onnistumisen kannalta on tärkeää, että rahoitusta järjes-

töille ja sen hankkeille annetaan. Saadakseen osakseen julkista rahoitusta on 

järjestön tehtävä yhteiskunnan ja ihmisten sosiaalisen vastuun kannalta merkit-

tävää työtä. Valtion tehtävänä on tukea oman ja muiden maiden kansalaisia. Jär-

jestön toiminta voidaan nähdä olevan jatke tälle hyvinvointia ylläpitävälle toimin-

nalle. (Vuokko 2004, 23.) 

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt voivat hakea rahoitusta hankkeilleen monista eri 

paikoista. Yhteistä kuitenkin on se, että julkisen rahan turvin maksettavia avus-

tuksien myöntämisestä on säädetty säädöksissä. Toimintaa ohjaavat Valtion-

avustuslaki (688/2001) sekä Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleis-

hyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistä-

miseen (1552/2016). Valtionavustuslakia sovelletaan tuenkaltaisena rahoituk-

sena jonkun tietyn toiminnan tai hankkeen avustamiseksi. (Valtionavustuslaki) 

Valtionavustusta on mahdollista saada investointiavustuksena aineellisen tai ai-

neettoman hyödykkeen hankintaan, hankeavustuksena, apurahana tai stipen-

dinä tai erityisavustuksena joka verrattavissa edellä mainittuihin. (Valtionavustus-

laki) Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tarkoitus on yhteiskunnallisesti 

hyväksyttävä, avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytön 

tavoitteiden kannalta, rahoitus on tarpeellista eikä valtionavustuksen myöntämi-

nen aiheuta kuin vähäistä kilpailua tai markkinoiden toimintaa vääristäviä vaiku-

tuksia EU-alueella. (Valtionavustuslaki) 
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Julkisen rahoituksen lisäksi toimintaa voidaan rahoittaa myös jäsenmaksuilla, 

taustaorganisaation tarjoamalla tuella, kunnan maksamalla tuella tai yksityisten 

kansalaisten ja yritysten tarjoamalla tuella. Rahaa voidaan kerätä myös erilaisten 

keräysten avulla, kuten lipaskeräyksillä tai maksullisilla puhelinpalveluilla. 

(Vuokko 2004, 21-23.) 

 

Vapaaehtoistyön ja ammatillisen työn tehtävät järjestötyössä 

Järjestötyössä ammatillinen työ on aina jotenkin yhteydessä vapaaehtoistyöhön. 

Tarkkaa kahtiajakoa vapaaehtoistyön ja ammatillisen työn tekemisen väliin ei 

aina voida määritellä, sillä vapaaehtoisena tehtyä auttamistyötä sekä ammatillista 

työtä tarvitaan kumpaakin. Ammatillinen työ voi paikata vain joiltakin osin vapaa-

ehtoisten tekemää työtä sekä päinvastoin. Vapaaehtoistyö ja ammatillinen työ 

pääosin täydentävät toisiaan luoden enemmän mahdollisuuksia auttamiseen. 

(Hokkanen & Kinnunen 2000, 110-111.) 

Vapaaehtoistyössä ammattilaisen ja vapaaehtoisen välisen työn, tehtävien ja 

vastuun jakautumista suhteessa asiakkaaseen voidaan tarkastella klassisen so-

siaalityön kolmioitumisen käsitteen avulla. (Kuvio 2.) 

 

Kuvio 2 Sosiaalityön kolmioitumisen käsite. (Müller-Kohlenberg 1992) 

Kolmion kärkinä ovat ammattilainen, vapaaehtoinen sekä asiakas. Ammattilaisen 

tehtävänä on auttaa asiakasta ammattityön keinoin. Ammattityötä tukee teorian, 

tiedon ja koulutuksen tarjoama osaaminen. Ammattilaisen tehtävänä on myös 

vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointi ja vapaaehtoistyöntekijöiden työn tukemi-

nen. Vapaaehtoistyöntekijän osaamista on erityisesti vertaisten tukeminen arki-

elämästä selviytymisessä. (Müller-Kohlenberg 1992, Lehtinen 1997 mukaan.) 
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Vapaaehtoistyö toimii hyvänä ennaltaehkäisevänä työnä, jossa arkikeskustelun 

avulla pystytään auttamaan ihmisiä (Mykkänen-Hänninen 2007, 51). Vapaaeh-

toistyö perustuu empatiaan, vertaistukeen sekä haluun auttaa toisia. Palkattu työ 

perustuu koulutuksen tarjoamiin taitoihin, osaamiseen sekä kokemukseen. (Hok-

kanen & Kinnunen 2000, 110.) Vapaaehtoistyö on palkatonta työtä, mutta ei kui-

tenkaan ilmaista. Vapaaehtoistyöntekijä voi saada erilaisia korvauksia vapaaeh-

toistyöstä. Korvaukset voidaan jakaa kahteen osaan; todellisiin kuluihin, kuten 

bussimatkojen korvaamiseen ja palkitsemiskuluihin. Kuitenkaan palkkaa vapaa-

ehtoistyöstä ei makseta. (Marjovuo 2014, 59.) 

Positiivisuus on yksi tekijä mikä erottaa vapaaehtoistyön ammattimaisesta pro-

fessionaalisesta työstä. Vapaaehtoistyön tekeminen ei ole ammatillista työtä, 

eikä siihen edellytetä pitkää koulutusta ja kokemusta eikä sen puitteissa tarjota 

systemaattisia hoitomenetelmiä. Vapaaehtoistyön tarkoituksena on enemmänkin 

tarjota menetelmien tilalla positiivisuutta, valoa, erilaisten ongelmien kanssa 

kamppailevien lapsien tai lapsiperheiden arkeen. Ammatillisten menetelmien ti-

lalla näyttäytyy positiivisuus vapaaehtoistyöntekijän toiminnassa ja samalla pyr-

kimys jakaa positiivisuutta ympärilleen auttamalla toisia. (Marjovuo 2014, 69.) 

Ammattilaisten tehtävänä on yhdistää erilaiset ihmiset kohtaamaan toisensa ja 

tekemään yhdessä vapaaehtoistyötä yhteisen tavoitteen mukaisesti. Vapaaeh-

toistyössä tulisi korostaa ihmisten vahvuuksia ja mahdollisuuksia eikä heidän 

puutteitaan vapaaehtoistyöhön liittyen. Ymmärrys ihmisten yhdenvertaisuudesta 

ja moninaisuudesta on tärkeässä roolissa. Harvoissa vapaaehtoistyöntehtävissä 

on pelkästään auttajia ja avun saajia vaan vapaaehtoistyöstä hyötyvät kaikki osa-

puolet. (Hakoköngäs 2018, 11.) 

Ammatillinen työ ja vapaaehtoistyö tarjoavat kummatkin mahdollisuuksia autta-

miseen. Kummassakin auttamisen tavassa keskeistä on vuorovaikutus ja koh-

taaminen toisen ihmisen kanssa. Ammattilaisella on teoriapohjainen tieto taus-

talla, mutta ammattilaisen rooli voi toimia myös apua haittaavana tekijänä. Va-

paaehtoistyössä vertaisuuden merkitys ja vapaaehtoinen auttamisen halu koros-

tuvat autettavan näkökulmasta. Vapaaehtoistyöntekijällä ei ole ammattilaisen 

vastuuta tavoitteellisesta auttamisesta vaan hän pystyy toimimaan rinnalla kulki-

jana ja empaattisena auttajana. (Mykkänen-Hänninen 2007, 50-51; Hartikainen 

2005, 163.) 

Vapaaehtoistyöntekijöitä usein perehdytetään ja koulutetaan vapaaehtoistyöhön. 

Perehdytyksen ja koulutuksen järjestämisestä vastaa järjestön ammattilaiset. 

Koulutuksen avulla vapaaehtoisella on edellytykset kohdata toiminnassa tulevia 

haasteita ja samalla koulutuksessa määritellään tarkemmin mistä vapaaehtois-

työssä on kyse. Koulutus tuo vapaaehtoista lähemmäs ammattimaista työtä. Va-

paaehtoistyöntekijöiden koulutuksissa tarjotaan esimerkiksi tietoa, teoriaa ja toi-

minnallisia valmiuksia, jotka liittyvät vapaaehtoistyöhön. Koulutuksessa käsitel-

lään erilaisia mahdollisia ongelmatilanteita, joita vapaaehtoinen voi kohdata. 
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Koulutus toimii tärkeänä tekijänä järjestöjen vapaaehtoistyön suunnitelmallisessa 

toteuttamisessa, mutta koulutukset toimivat myös mahdollisuutena tavata muita 

vapaaehtoisia, toimivat vaihteluna ja ne rohkaiset varsinaiseen vapaaehtoistyön 

aloittamiseen. (Marjovuo 2014, 89-90.) 

Sosiaalialalla tehtävä vapaaehtoistyö on joissakin tapauksissa tunne-elämää 

kuormittavaa ja vaativaa vapaaehtoistyötä. Jos vapaaehtoistyöntekijän koulutuk-

sesta ja tuesta ei ole huolehdittu, on vaarana, että vapaaehtoinen uupuu ja kan-

taa autettavan taakkaa omilla harteillaan. Uupuminen ja riittämättömyyden tun-

teet voivat viedä tilaa auttamisen ilolta. (Mykkänen-Hänninen 2007, 53.) 

Vapaaehtoistyössä viihtyminen on oleellisessa osassa vapaaehtoistyöntekemi-

sessä. Vapaaehtoistyöntekijöiden viihtyvyydestä vastaavat omalta osaltaan jär-

jestöjen ammattilaiset. Vapaaehtoistyön vapaaehtoisuudesta johtuen on vapaa-

ehtoisella mahdollisuus sitoutua vain mukavaan toimintaan ja samalla jättäytyä 

pois epämukavammasta toiminnasta. Ammatillisessa palkkatyössä pois jättäyty-

misen kynnys on korkeampi. Myös tämä erottaa vapaaehtoistyön ja ammattimai-

sen työn järjestössä toisistaan. (Marjovuo 2014, 69.) 

Vapaaehtoistyöntekijän työssä jaksamiseen on mahdollista vaikuttaa monin kei-

noin. Antamalla vapaaehtoistyöntekijälle arvostusta, tukea ja ohjausta vaikuttaa 

se positiivisella tavalla heidän jaksamiseensa ja hyvinvointiinsa vapaaehtoisina. 

Yhteisöllisyyden vahvistuminen ja osallisuuden tukeminen vaativat paitsi yhteis-

kunnan arvostuksen niin myös vapaaehtoistyötä koordinoivan tahon vastuuta 

tehtävien ja vastuualueiden jakamisessa. Organisaatioissa on hyvä olla nimetty 

ammattilainen, joka huolehtii, organisoi ja suunnittelee vapaaehtoistyötä. (Myk-

känen-Hänninen 2007, 53-54.) 

Vapaaehtoistyöntekijöiden jaksamisesta voidaan pitää huolta myös työnohjauk-

sen keinoin. Vapaaehtoistyöntekijöillekin on usein tarjolla tukea työnohjauksen 

muodossa. Työnohjaus voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Työnohjauksen tavoit-

teena on keskustella vapaaehtoistyön herättämistä tunteista ja ajatuksista. Toi-

miva työnohjaus toimii motivoivana tekijänä ja vahvistaa yhteenkuuluvuuden tun-

netta toisten vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Työnohjauksen tarkoituksena on 

vahvistaa vapaaehtoistyöntekijän roolia, vastuualueita ja selkiyttää tehtävänku-

vaa. Ryhmässä tapahtuvassa työnohjauksessa tapahtuu myös oppimista ja uu-

sien näkökulmien saamista. (Mykkänen-Hänninen 2007, 60-61.) 

Vaikka vapaaehtoistyö ja ammatillinen työ ovat erillään toisistaan ja niitä ohjaavat 

erilaiset vastuut ja periaatteet, ovat ne kuitenkin myös lähellä toisiaan. Vapaaeh-

toistyö voi toimia yksilölle väylänä ammatilliseen työhön. Vapaaehtoistyöstä 

saatu työkokemus tai opintopisteet, jotka hyödyttävät opiskelua, edesauttavat 

mahdollisuutta saada luotua vapaaehtoistyöstä ammatillinen palkallinen työ. 

(Marjavuo 2014, 61.) 
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Vapaaehtoistyön avulla on mahdollista harjoitella työelämässä tarvittavia taitoja, 

vaikka vapaaehtoistyöstä ei muodostuisikaan ammatillista palkattua työtä. Va-

paaehtoistyö antaa väylän harjoitella vuorovaikutustaitoja ja auttamista ilman si-

tovaa ammattiroolia (Sorri 2005, 129). 

 

Vapaaehtoistyö tulevaisuudessa 

Muutokset yhteisöllisyydessä ja yhteiskunnan rakenteessa vaikuttavat myös va-

paaehtoistyöhön mukaan lähtemiseen sekä siihen sitoutumiseen (Yeung 2005b, 

104). Tutkimusten perusteella Ihmiset tekevät eniten vapaaehtoistyötä keski-ikäi-

sinä. On kuitenkin havaittavissa, että nuorempi sukupolvi ei sitoudu enää samalla 

tavalla vapaaehtoistyöhön kuin aikaisempi sukupolvi. (Putnam 2000, 249-250.) 

Tästä huolimatta, jokaisella ihmisellä on kuitenkin tarve olla osana jotakin yhtei-

söä (Harju 2004, 72). 

Yhteisöllisyys on muuttunut Suomessa paljon viimeisten vuosikymmenien ai-

kana. Aiemman perinteisemmän yhteisöllisyyden tilalle on muodostunut väljempi 

ja moniulotteisempi yhteisöllisyys. Nykyaikana vallalla voidaan nähdä olevan yk-

silöllinen yhteisöllisyys. Yksilöllisessä yhteisöllisyydessä ihmisen yksilöllisyydelle 

on annettu tilaa. Uudenlainen yhteisöllisyys pitää sisällään moninaiset yhteisölli-

syyden muodot sekä tunnustaa osakseen moniarvoisuuden ja monikulttuurisuu-

den. (Harju 2004, 72.) Toiminnallisen yhteisöllisyyden rinnalle on noussut sym-

bolinen yhteisöllisyys. Uudenlainen viestintäteknologia mahdollistaa henkisten 

yhteisöjen rakentamisen, jossa ei korostu vain tietty asuinpaikka. (Harju 2004, 

73.)  

Yksilöllisen yhteisöllisyyden yhteiskunnassa vapaaehtoistyö liittyy jollakin tavalla 

osaksi omaa elämänviihtyvyyttä. Ihmiset haluavat työskennellä vapaaehtoisina 

oman harrastuksen tai muun itselle merkityksellisen tekemisen parissa. Suurin 

osa vapaaehtoistyöstä tehdään kansalaisjärjestöissä ja yhdistyksissä. Nykyai-

kana yhdistysten määrä ja koko kasvavat jatkuvasti ja samanaikaisesti ihmisten 

siihen käyttämä aika vähenee. Tulevaisuudessa vapaaehtoistyön merkitykselli-

syys, työstä saatu mielihyvä ja edut kuten status korostuvat. Vapaaehtoistyöstä 

täytyy löytyä itselle tärkeitä elementtejä, muuten vapaaehtoistyö ei motivoi ihmi-

siä tekemään ilmaista työtä. (Harju 2004, 74-75.) 

Vapaaehtoistyö ei ole kuitenkaan poistumassa kokonaan, vaan se on muutta-

massa muotoaan. Tutkimusten perusteella on nähtävissä, että toisten ihmisten 

auttaminen ja toisista ihmisistä välittäminen vapaaehtoistyön motiivina ei ole 

poistumassa. Auttamisen motiivin rinnalle vahvasti tullut motiivi kehittää itseään 

ihmisenä sekä mahdollisuus vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. (Harju 2004, 

79.) 
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Tulevaisuudessa vapaaehtoistyö on todennäköisesti lyhytaikaisempaa ja ei niin 

kiinteästi järjestöihin sitoutunutta toimintaa. Tulevaisuuden vapaaehtoistyöstä 

osa tapahtuu todennäköisesti verkossa. (Stranius 2018, 9.) Teknologian ja digi-

talisaation avulla suurien ihmismäärien tavoittaminen on helpompaa ja toiminta 

on mahdollisuus hajauttaa ja itseorganisoida entistä paremmin. Markkinoinnilla 

on hyvin suuri rooli siinä, että toiminta leviää ja herättää kiinnostusta. Digitaali-

suuteen liittyy myös mahdollisia negatiivisia elementtejä. Vapaaehtoistyöstä tulee 

lyhytjännitteisempää eikä se anna ihmisille enää niin suurta merkitystä elämälle 

kuin aiemmin. (Dufva 2018, 19-20.) 

Järjestöillä on kuitenkin mahdollisuuksia lähestyä tulevaisuuden osoittamia haas-

teita vapaaehtoistyössä toimimalla suunnitelmallisesti. Järjestöt pystyvät vastaa-

maan yhteiskunnan asettamiin tulevaisuuden haasteisiin erityisesti sivistyksen ja 

koulutuksen avulla. Aktiivisen kansalaisuuden ja kansalaisyhteiskunnan perus-

edellytyksenä voidaan pitää sivistystä. (Ilvonen 2005, 10.) 

Koulutuksen avulla on mahdollisuus saada myös nuoria houkuteltua mukaan va-

paaehtoistoimintaan. Nuoria alle 25-vuotiaita houkuttelee erityisesti mahdollisuus 

vertaisoppimiseen ja erityisesti epämuodolliseen vertaisoppimiseen kuten men-

torointiin. Tämä voi toimia keinona saada nuoret innostumaan vapaaehtoistyöstä. 

(Fields 2013, 144.) 

Järjestötyötä pitää kehittää vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin myös koulut-

tamalla järjestön työntekijöitä. Kansalaistoimintaa ja vapaaehtoistyötä voidaan 

kehittää erityisesti osaamisen ja tietotaidon avulla. Tehokkain keino on kouluttaa 

paitsi vapaaehtoistyöntekijöitä niin myös järjestön työntekijöitä systemaattisella 

ja pitkäjänteisellä tavalla. (Harju 2003, 192.) 

Kaiken kaikkiaan on tunnistettava se tosiasia, että työelämä on muuttunut vaati-

vammaksi ja ihmisillä on vapaa-aikaa vähemmän kuin aiemmin. Vapaa-ajan 

puute näkyy konkreettisesti ihmisten sitoutumisessa järjestö- ja vapaaehtoistyö-

hön. (Ilvonen 2005, 12.) Järjestötoiminnan jatkuvuuden kannalta vapaaehtoisten 

sitoutuminen ja sitouttaminen on kuitenkin tärkeää, sillä vapaaehtoisin resurssein 

toteutuvat palvelut tarvitsevat toimijoita. (Hänninen-Mykkänen 2007, 64.) Järjes-

töiltä vaaditaan uudenlaisia innovatiivisia ideoita houkutella ihmisiä mukaan toi-

mintaan sekä kehittää toimintaa vastaamaan yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. 

(Ilvonen 2005, 12.) 

Tulevaisuudessa järjestöjen suhde politiikkaan korostuu. Kansalaistoiminnan jul-

kinen rahoittamisen on havaittu olevan yhä useammin yhteydessä politiikkaan. 

Rahoituksen saaminen on seurausta siitä, sopiiko rahoitettava toiminta hallitus-

ten poliittiseen ohjelmaan. Järjestöjen on tasapainoiltava omien tavoitteidensa ja 

rahoituksen välissä. Kansalaistoiminnan on toisaalta vastattava palveluntarvetta 

tai täytettävä kansalaisosallistumiskriteeri eikä rahoitusta niin helposti saa enää 

vain yhteisöllisen toiminnan ylläpitämiseen ilman konkreettisia tulostavoitteita. 
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Saman aikaisesti on havaittavissa kansalaisten yhteiskunnallisen osallistumisen 

heikentymistä. (Matthies 2008, 64.)  

Järjestöjen rahoitus on muuttunut EU:n myötä entistä projektimaisempaan suun-

taan. Projektien avulla saadaan helposti houkuteltua innokkaita uusia ihmisiä mu-

kaan toimintaan, mutta projektien päätyttyä ihmiset eivät välttämättä sitoudu jär-

jestön varsinaiseen toimintaan. Projekteilla on paljon hyviä puolia, mutta saman-

aikaisesti perustoimintojen ylläpitoon ja kehittämiseen jää vähemmän resursseja. 

Tämä voi lisätä järjestötoimijoiden uupumista ja aktiivisten uusien toimijoiden 

houkuttelu mukaan toimintaan on entistä vaikeampaa. (Ilvonen 2005, 12.)  

2.2 Vapaaehtoistyön merkitys ja motiivit 

Vapaaehtoistyö ja motivaatio liittyvät kiinteästi yhteen, sillä motivaatio on perusta 

vapaaehtoistyölle (Yeung 2005, 83). Tutkimusten perusteella ei ole löytynyt yhtä 

ryhmää vapaaehtoisia, joita yhdistää samat motiivit. Vapaaehtoisilla on erilaisia 

motiiveja ja tunnuspiirteitä, joiden vuoksi he tekevät vapaaehtoistyötä. (Yeung 

2002, 8; Nylund 2000, 132.)  

Useimmissa vapaaehtoistyöntekijöiden motivaatiota käsittelevissä tutkimuksissa, 

varsinkin sosiaalipalveluiden osalta, korostuvat teemat: motivaatioon sisältyvä 

altruismi, halu saada sosiaalisia kontakteja, kiinnostus sosiaalialaa ja -palveluita 

kohtaan sekä vapaaehtoisten omat henkilökohtaiset emotionaaliset tarpeet. 

(Yeung 2005, 88.) 

Vapaaehtoistyöntekijöiden motiiveja tehdä vapaaehtoistyötä on tutkittu paljon. 

Nylund (2000), Sorri (2005), Pessi & Oravasaari (2011) sekä Hokkanen (2014) 

lähestyvät vapaaehtoistyöntekijöiden motiiveja vähän erilaisista näkökulmista ja 

ovat luoneet erilaisia vapaaehtoistyöntekijöiden tyyppikuvauksia. 

Nylund (2000) on jakanut ihmisten motiivit tehdä vapaaehtoistyötä, kahdeksaan 

taustamuuttujaan. Vapaaehtoistyön motiiveja tutkimuksessa olivat arvo, oppimi-

nen, kunnioitus, sosiaalisuus ja ura. Nämä taustamuuttujat korreloivat ulottuvuuk-

siin, joita olivat: ikä, osa-aikatyö, työttömyys, koulutus, ”aikaisemmin aktiivinen”, 

”nyt aktiivinen”, vapaaehtoistyön tunnit ja vapaaehtoistyön organisaatio. Näiden 

tulosten perusteella on havaittavissa, että eri ulottuvuuksilla olevia ihmisiä motivoi 

erilaiset asiat vapaaehtoistyössä. Yhtä yhtenäistä motivaation lähdettä ei ole 

mahdollista paikantaa. Huomion arvoista on, että erityisesti nuoria vapaaehtois-

työssä motivoi erityisesti yksilölliset motiivit kuten uraan ja oppimiseen liittyvät 

asiat enemmän kuin vanhempia ihmisiä. (Nylund 2000, 132.) 

Sorri (2005) on tutkimuksessaan jaotellut vapaaehtoistyöntekijät kolmeen vapaa-

ehtoistyyppiin, joita ovat: kehityskeskeinen, kriisikeskeinen ja tilannekeskeinen. 
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Kehityskeskeisille syy lähteä vapaaehtoistyöhön liittyi työnkuvan sopivuus omiin 

yksilöllisiin taipumuksiin ja kehityssuuntauksiin. Kriisikeskeisillä korostui oma ko-

kemuspohja taustalla, jokin elämänmullistus tai -kriisi mikä johdatti vapaaehtois-

työn pariin. Tilannekeskeisille vapaaehtoisille syy vapaaehtoistyöhön lähtemi-

seen liittyi olosuhteiden muutokseen, kuten työelämään ja ajankäyttöön. (Sorri 

2005, 128-129.) 

Pessi ja Oravasaari (2011) ovat oman tutkimuksensa perusteella luoneet kolme 

auttajatyyppiä Suomessa. Nämä auttajatyypit on rakennettu vapaaehtoistyön 

motivaation perusteella. Ensimmäinen auttajatyyppi on iloiset auttajat. Iloiset aut-

tajat kokevat auttamisen myönteisenä ja ovat monin tavoin motivoituneita jatka-

maan auttamistyötä. Toisten ihmisen auttaminen liittyy vahvasti heidän omaan 

arvomaailmaansa. Auttaminen saa heidän voimaan hyvin ja tuntemaan olonsa 

iloiseksi. Auttamisessa iloisia auttajia motivoi uusiin ihmisiin tutustuminen, autta-

misesta saatu arvostus ja sekä muiden ihmisten odotukset heidän toimintaansa 

kohtaan. (Pessi ja Oravasaari 2011, 78.) Tämän ryhmän auttajat ovat innokkaim-

pia ja aktiivisimpia auttajia riippumatta auttamisen luonteesta. Vapaaehtoistoi-

mintaan osallistuisi joka neljännes iloisista auttajista. (Pessi & Oravasaari 2011, 

80.) 

Toisena auttamistyyppinä Pessi ja Oravasaari ovat luoneet varaukselliset autta-

jat, jotka suhtautuvat auttamiseen varautuneesti. Auttaminen on heille mieleistä 

ja he tuntevat myötätuntoa toisia ihmisiä kohtaan, mutta auttaminen ei ole heille 

luontevaa eikä velvoittavaa. Heille sosiaalisuus auttamisessa tuntuu hankalalta. 

He eivät odota uusiin ihmisiin tutustumista, eivätkä saatua arvostusta eikä heille 

ei ole merkitystä muiden ihmisten odotuksilla. (Pessi & Oravasaari 2011, 78.) Tä-

hän ryhmään kuuluvat ihmiset eivät ole kovin innokkaita auttamaan muita kuin 

omaan lähipiirin kuuluvia henkilöitä. Vain muutama prosentti tutkimuksen perus-

teella olisi kiinnostunut vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta. (Pessi & Orava-

saari 2011, 80.) 

Kolmas auttajatyyppi Pessin ja Oravasaaren mukaan on itsenäiset autta-

mismyönteiset ihmiset. Tämä oli tuloksen mukaan suurin ryhmä ja kuvastaa ih-

misiä jotka kokevat auttamisen mielekkääksi ja suhtautuvat auttamiseen positii-

visesti. Iloisiin auttajiin verrattuna tähän auttajaryhmään kuuluvat ihmiset eivät 

koe sosiaalisia palkkioita tai muiden odotuksia auttamiseen motivoivina tekijöinä. 

(Pessi & Oravasaari 2011, 78.) Tämän ryhmän auttamisvalmius on iloisten aut-

tajien ja varautuneiden auttajien välimuotoa. Tähän ryhmään kuuluvien auttamis-

valmius lähentelee iloisten auttajien auttamisvalmiutta. Heistä vapaaehtoistoi-

mintaan osallistuisi 14%. (Pessi & Oravasaari 2011, 80.) 

Hokkanen (2014) on myös tutkinut vapaaehtoistyötä ja vertaisten auttamista. 

Kiinnostus toimia vapaaehtoisena muotoutuu omista henkilökohtaisista onnistu-

misen, elämän monipuolistumisen ja auttamisen kokemuksista. Mahdollisuus 

tehdä itselle merkityksellisiä asioita yhdessä ryhmänä toisten samanhenkisten 
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ihmisten kanssa oli myös keskeinen voimavara vapaaehtoistyössä. Tässä tutki-

muksessa havaittiin, että ryhmien keskinäisen vertaisuuden kokemus voi olla 

pieni. Vertaisuuden kokemusta tärkeämpää saattaakin joissakin tapauksissa olla 

mahdollisuus kohdata moninaisuutta sekä oppia itsestä ja elämästä vapaaehtois-

työn kautta. (Hokkanen 2014, 201.) 

Hokkanen (2014) havaitsi tutkimuksessaan, että vapaaehtoinen auttaminen ei 

ole samanlaista kaikille ja se saattaa yksilöllisestikin vaihtua riippuen tilanteesta. 

Pelkästään se mikä motivoi ryhtymään ja pysymään vapaaehtoisena ei yksistään 

selitä kiinnostusta vapaaehtoisuuteen. Kiinnostusta vapaaehtoisuuteen selittää 

lisäksi vapaaehtoisuuden voimavarat, jotka liittyvät auttajan ja autettavan suhtee-

seen. Voimavarat ovat erilaisuus, samanlaisuus, vertaisuus sekä osallisuus. Voi-

mavarat ovat yksilökohtaisia ja kontekstisidonnaisia ja ne voivat eri tilanteissa ja 

auttamisen muodoissa poiketa huomattavasti toisistaan. (Hokkanen 2014, 201-

202.) 

Auttamisen halu ei ole yksiselitteinen asia eikä sitä selitä vain yksi yksilön elä-

mässä tai persoonassa oleva piirre. Ihmisen haluun auttaa toisia vaikuttaa yksilön 

sisäisten ja ulkoisten tekijöiden yhteisvaikutus. Joissakin tapauksissa niiden vä-

lille on vaikea tehdä tarkkaa rajausta. Oleellista halussa auttaa on yksilön arvot 

ja moraali, joka on muokkautunut yhteisöllisessä kontekstissa tietynlaisiksi. Ar-

voihin kuuluu käsitys oikeudenmukaisuudesta ja eriarvoisuudesta. (Pessi & Saari 

2009, 55.) 

Altruismia ja kiinnostusta toisen ihmisen kohtalosta määrittelee pohjan yhteistoi-

minnalle. Yhteistoiminta puolestaan edistää auttamishaluja entisestään sekä aut-

tamiseen liitettäviä arvoja. Altruismi on havaittavissa syvälle rakennettuna kult-

tuuriimme. (Pessi & Saari 2009, 52.)  

Vapaaehtoistyön motivaatio ja merkityksellisyys voi olla selitettävissä yhteisöllisiä 

ja osallisuutta korostavilla tekijöillä. Kaksikymmentä vuotta sitten havaittiin muu-

tos ihmisten motivaatiossa liittyen vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoisia nuoria mo-

tivoi mukava tekeminen sekä hyvä yhteishenki. Täysin altruistinen auttamiseen 

uhrautuminen tuntui vieraalta jo silloin, sillä nuoret tunnistivat omat jaksamisensa 

rajat ja kokivat, että heistä ei olisi tekemään vain pelkästään toisia auttavaa työtä. 

Altruistinen auttamisen halu yhdistyy hedonistisiin tarpeisiin. Joissakin tapauk-

sissa omien motiivien perinpohjainen ymmärtäminen on hämärtynyt. (Lähteen-

maa 1998, 150,153.) 

Osallisuutta vapaaehtoistyössä ei nähdä suoranaisena auttamisena, vaan toimin-

nassa tärkeää on kaikkien ihmisten tasa-arvoisuus. Osallisuus voidaan nähdä 

olevan vertaisuuden erityistapaus, jossa vertaisuuden kokemus on luonut yh-

dessä eletyn yhteiskunnallisen todellisuuden. Osallisuus auttamisen muotona 

eroaa vertaisuudesta siinä, että se ei välttämättä pidä sisällään omakohtaista 
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kokemusta. Osallisuuden ideana on yhteisöllisyyden kautta rakentaa yhteistä toi-

mintaa ja auttaa toinen toistaan. (Hokkanen 2014, 203.) 

Tarkasteltaessa vapaaehtoistyöhön liittyviä merkityksiä yksilölle, joka tekee va-

paaehtoisesti auttamistyötä, on mahdollista muodostaa ymmärrystä vapaaeh-

toistyön sisältöjä ja panosta kohtaan. Elämässä tapahtuva yllättävät asiat tai krii-

sit voivat pysäyttää ihmiset tarkastelemaan ja arvioimaan omaa elämäänsä uu-

delleen. Vapaaehtoisuuden avulla henkilöllä on mahdollisuus vahvistaa elämäs-

sään tiettyjä osa-alueita tekemällä sitouttavaa vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoisuus 

voi toimia välineenä oman elämänsuunnan ohjaamiseen. Vapaaehtoisen tehtä-

vänkuvalla on yhteys merkityksiin, joita vapaaehtoinen työstään antaa. (Sorri 

2005, 126-130.) 

Tutkimusten perusteella on havaittu, että ihminen auttaa toista itsekkäistä tai 

epäitsekkäistä syistä. Suomalaiset ovat auttavaisia sekä itsekkäitä samanaikai-

sesti. Itsekkyys vaihtelee ihmisen välillä sekä tilannekohtaisesti. Sama henkilö 

voi toimia itsekkäämmin toisessa tilanteessa ja vastaavasti toisessa täysin epäit-

sekkäästi. (Pessi & Oravasaari 2011, 71.) 

Vapaaehtoistyön tekeminen voi perustua myös velvollisuuteen. Vapaaehtoisena 

työskentelyyn voi johtaa kokemus siitä, että on velvollisuus auttaa. Velvollisuuden 

tunne vapaaehtoistyöntekijäksi ryhtymiseen voi johtua siitä, että joku on pyytänyt 

mukaan, muita vapaaehtoisia ei ole ja toiminta koetaan merkitykselliseksi vapaa-

ehtoistyöksi. (Mikkonen 2009, 91.) 

Vapaaehtoistyöhön voi motivoida myös omakohtainen kokemus auttamisen koh-

teena olemisesta. Vapaaehtoisena toimimiseen motivoi halu auttaa toisia joko 

siitä syystä, että eivät ole itse saaneet apua tilanteessa, jossa olisivat sitä tarvin-

neet tai vaihtoehtoisesti ovat saaneet ja ymmärtäneet sen vuoksi vapaaehtoisuu-

den ja vertaisuuden merkityksen tärkeyden. (Mikkonen 2009, 90-91.) 

Samanlaisuus ja vertaisuus on tunnetuin vapaaehtoisuuden voimavara. Sitä voi-

daan pitää auttamissuhteen perustana, jossa korostuu ihmisyys ja empaattisuus. 

Yleensä vapaaehtoisella on jokin omakohtainen elämänkriisi, vaikeus tai heik-

kous, jota hän hyödyntää pohjana samaistuessaan toisen ihmisen asemaan.  

(Hokkanen 2014, 202.) 

Vertaisryhmään vertaiseksi hakeudutaan monista syistä ja elämän eri vaiheissa. 

Syy vertaiseksi ryhtymiseen voi olla halu jakaa omaa tietoa toisille. Omassa elä-

mässä on opittu asioita, joita halutaan jakaa muille samanlaisessa elämäntilan-

teessa oleville ihmisille. (Mikkonen 2009, 90.) 

Kaiken kaikkiaan vapaaehtoisuus nähdään myönteisenä kokemuksena paitsi va-

paaehtoistyöntekijälle itselleen niin myös toisille. Vapaaehtoistyö näkyy muka-

vana ja iloisena toimintana. Vapaaehtoistyö voi olla voimaannuttavaa, vaikka 
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vapaaehtoistyöhön voi liittyä vaikeitakin asioita. Vapaaehtoistyön positiiviseen 

tunnelmaan liittyy se, että vapaaehtoistyö on henkilön itsensä valittavissa. Posi-

tiivisuus voi näyttäytyä myös arvona, joka liittyy vapaaehtoistuuteen ja samalla 

mallintaa vapaaehtoisen omaa tapaa toimia ja suhtautua asioihin. (Marjovuo 

2014, 68-69.) 

Kolmannen sektorin toiminnassa usein auttajan ja autettavan roolit eivät ole tark-

karajaisesti määriteltynä. Auttamista sanana onkin vältettävä, sillä se kantaa mu-

kanaan olettamusta siitä, että toinen vain auttaa ja toinen vastaanottaa apua. 

Vertaisuudessa päällekkäisyys on selkeää. Vapaaehtoistoimijoilla on aina jokin 

asia mikä pitää heidän mukana toiminnassa. Syy voi liittyä sosiaalisiin suhteisiin, 

mielekkääseen toimintaan, ajankäyttöön, hyvänä ihmisenä toimimisen pyrkimyk-

seen tai elämän tarkoitukseen. Aina vapaaehtoinen saa itse toiminnasta jotakin, 

minkä vuoksi hän pysyy toiminnassa kiinni. Jos hän ei saa, hän jättäytyy pois 

toiminnasta. Toiminta on aina oltava yhteensopivaa toimijoiden kanssa ja ongel-

mana onkin, että se on mielekästä vaan siellä jo toimiville, mutta ei uusille toimi-

joille. (Hokkanen 2014, 206.) 

2.3 Vertaistuki vapaaehtoistyössä 

Vapaaehtoistyössä työn tekemisen taustalla on usein kokemus vertaisuudesta, 

vaikka sitä ei tuodakaan aina esille (Hokkanen 2014, 206).  Vapaaehtoistyön ver-

taisuudessa keskeistä on ihmisten välisessä suhteessa oleva tasa-arvo, asian-

tuntijuus ja yhdenvertaisuus. Vertaisuus on nähtävissä voimavaraksi, sillä usein 

vertaisuus muodostuu yhteneväisten elämäntilanteiden ja -kokemusten pohjalta. 

Vertaisuudessa oleellista on sen tarjoama tuki ja tukiverkosto. (Mikkonen & Saa-

rinen 2018, 20.) 

Vapaaehtoisella voi olla itsellä omakohtaista kokemusta vapaaehtoistyön aihepii-

ristä tai sitten aihe on noussut itselle merkitykselliseksi läheisen kautta. Omakoh-

taiset kokemukset ovat muokanneet vapaaehtoistyöntekijän näkemyksiä maail-

masta ja auttamisesta. Vapaaehtoistyötä vertaisuuden pohjalta tekevälle henki-

lölle on kirkastunut se, miten ja millä tavoin he haluavat auttaa toista ihmisistä, 

joka on samanlaisessa tilanteessa kuin hän on itse ollut. (Hokkanen 2014, 203.) 

Vapaaehtoisena vertaisena toimivalla ihmisellä ja muilla vertaisryhmän jäsenillä 

ei aina ole samanlaista lähtökohtaa aiheeseen tai samanlaista elämäntilannetta. 

On kuitenkin havaittu vertaisilla olevan jokin yhdistävä tekijä, jokin samanlaisuus, 

mikä tuo heidät yhteen. Tämä jonkinasteinen samanlaisuus muodostuu vertai-

suuden kriteeriksi ja mahdollistaa onnistuneen vertaisuuden kokemuksen. (Mik-

konen 2009, 86.) 

Vertaisuus on merkittävä voimavara, jossa vapaaehtoinen oppii suhteellistamaan 

omaa tilannettaan ja käymään sitä tarkemmin läpi. Oma selviytymisen jälkeen 
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vapaaehtoiset auttajat osaavat kunnioittaa autettavien yksilöllistä elämäntilan-

netta ja sen erityisyyttä paremmin. Vertaisuus ei ole samanlaisuutta vaan erityi-

syyden kunnioittamista. (Hokkanen 2014, 203.) 

Vertaisuuden tekee merkittäväksi se, että se on joissakin tapauksissa ainut taho, 

joka pystyy ihmistä auttamaan. Muiden tahojen kuten julkisten palveluiden, am-

mattiauttajien, ystävien tai sukulaisten antama apua ei tavoita samalla tavoin kuin 

vertaisen antama tuki. Vertaisella auttajalla on jonkinlainen omakohtainen koke-

mus taustalla, mikä auttaa yhteyden luomisessa ja asioiden jakamisessa. (Ny-

lund 1996.) 

Vertaistuki voi olla yksilöiden välistä kahdenkeskeistä tukea tai vaihtoehtoisesti 

ryhmämuotoista toimintaa. Vapaaehtoiselta vertaistukijalta odotetaan joissakin ti-

lanteissa, että hän on itse selviytynyt elämäntilanteestaan tai kriisitilanteestaan, 

jotta pystyy auttamaan vertaisena toisia. Vapaaehtoistyössä vertaisena tärkeää 

on, että hän kuulee vertaisensa tarinan eikä vain jaa omia kokemuksiaan. Vapaa-

ehtoisena työskentelevältä vertaisen on myös osattava erottaa oma elämäntilan-

teensa ja ratkaisunsa tuettavansa elämäntilanteesta. Myös omien tunteiden ja 

vertaisen tunteiden erottaminen on tärkeää. Vaikka vertaistuessa ajatuksena on-

kin kokemusten jakaminen ja kokemusten ymmärtäminen on tiedostettava se, 

että jokaisen ihmisen elämä on yksilöllinen. (Mykkänen-Hänninen 2007, 26.) 

Vertaisuudessa oleellisessa osassa on luottamuksellisuus ja tuki. Vertaisuu-

dessa annettavasta tuesta puhutaankin termillä vertaistuki. Vertaistuessa tärkeää 

on se, että jokainen saa jakaa luottamuksellisessa ympäristössä itselleen merki-

tyksellisiä asioita ja kokemuksia ja samalla kuunnella ja oppia toisten samanlai-

sista kokemuksista. Vertaistuen avulla yksilön on mahdollista kehittää itselleen 

uusia selviytymiskeinoja elämäntilanteeseensa. Kokemus vertaisuudesta auttaa 

yksilöä sopeutumaan elämäntilanteeseensa sekä vahvistaa kokemusta omasta 

osaamisesta ja pystyvyydestä, mikä on voimaannuttavaa. (Mikkonen & Saarinen 

2018, 21.)  

Vertaisuus voidaan ymmärtää myös kokemuksena siitä, että toinen ihminen ym-

märtää ja auttaa ihan käytännön asioissa.  Vertaisuus ilmenee vuorovaikutusti-

lanteessa ja vertaisiksi voidaan kokea henkilöt, joiden kanssa on mahdollisuus 

keskustella. (Mikkonen 2009, 83-85.) Vertaisuus kulkee samanaikaisesti yksilön 

mukana ja rinnalla. Vertaisryhmän tarjoaman tuen avulla osallistujilla on mahdol-

lisuus identiteetin muokkaamiseen yhteisöllisyyden avulla. Vertaisryhmä koostuu 

omasta ja muiden tarinoista, joissa kenelläkään ei ole ylivertaista asemaa suh-

teessa toisiin. (Rissanen & Puumalainen 2016, 4.) 

Vertaisuudesta voidaan saada paitsi apua arkeen niin voi vertaisuus myös eh-

käistä yksinäisyyttä ja lisätä rohkeutta. Uusien taitojen oppiminen ja luottamus 

omaan osaamiseen kasvaa onnistuneen vertaistukikokemuksen avulla. (Mikko-

nen 2009, 149-150.) 
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Vertaistoiminnassa keskeistä on osallistuminen, yhdessä tekeminen ja osalli-

suus. Vertaisryhmässä vallitsee yhteenkuuluvuuden tunne ja kokemus siitä, että 

voidaan puhua meistä, kun puhutaan ryhmästä. (Mikkonen 2011, 206.) Vertais-

tuen ytimenä voidaan pitää osallisuutta ja osalliseksi tulemista, joka muodostuu 

luottamuksen ja osallistavan kanssakäymisen avulla (Jantunen 2008, 75).  

Vertaisuus vapaaehtoistyön toimintana on vähän esillä, sillä siinä auttaminen on 

vastavuoroista. Yleisesti vapaaehtoistyön yksi lähtökohta on, että toiminnan tar-

koituksena on auttaa toisia eikä itseään. Vertaisuus voidaan kuitenkin nähdä 

taustavoimana, mikä auttaa auttamisen alkuun. Alkuun pääsemisen jälkeen ja jos 

auttajan toiminta vahvistuu ja kehittyy, on hänellä mahdollisuus jalostaa koke-

muksiaan yhdessä uusien tietojen ja kokemuksien kanssa auttaakseen muita. 

Näin toimimalla vertaisuudesta saadaan eniten hyötyä, sillä auttamissuhde aut-

tajan ja autettavan välillä on matala. (Hokkanen 2014, 205-206.) 

 

Vertaistuen ja vertaisryhmän haasteet 

Mikään apu tai tuen tarjoamisen muoto ei ole ongelmaton ja niin myös vertaistu-

keen ja vertaisryhmiin liittyy omia haasteita. Hokkanen ym. (2001) on tutkinut per-

hekahvilassa käyvien ihmisten kokemuksia saamastaan tuesta. Tämän tutkimuk-

sen perusteella he havaitsivat tuen eriytyvän kapean ja lavean tuen kierteiksi. 

Näitä tukimuotoja yhdistää perustavanlaatuinen tuki äitiyteen, sillä toiminta ja 

keskustelut ovat kummassakin tuenmuodossa keskittynyt lapsiin. (Hokkanen ym. 

2001, 16-18.) Näitä tuloksia on mahdollista hyödyntää myös muihin vertaistu-

enryhmiin. 

Kapean tuen kierteessä korostuu onnistuminen ja onni äitiydestä. Muunlaista nä-

kökulmaa edustavat äidit siirtyvät marginaaliin. Tämä siirtymä tapahtuu huomaa-

mattomasti puheenaiheiden ja toimintatapojen vuoksi. Tästä syystä toisten äitien 

jäädessä pois tuen piiristä kokevat jäljelle jääneet äidit saaneensa vertaistukea. 

Näistä äideistä muodostuu tiivis ryhmä, jotka kokevat saaneensa tukea toisilta 

äideiltä. Samanaikaisesti pois toiminnasta jääneet äidit eivät enää halua hakea 

vertaistukea, sillä he ovat kokeneet jääneensä ilman tukea erilaisten ajatustensa 

vuoksi. (Hokkanen ym. 2001, 16-17.) Tällaisesta ryhmää voidaan nimittää ho-

mogeeniseksi ryhmäksi. Homogeenisessä ryhmässä haasteena on ryhmässä 

oleva yhdenvertaisuuden suuri paine, jonka vuoksi ajatusten vaihtoa ei tapahdu 

(Mykkänen-Hänninen 2007, 28). 

Heterogeenisissä ryhmissä puheenaiheiden ohjautuminen tapahtuu sujuvammin 

ja monimuotoisuutta siedetään paremmin (Mykkänen-Hänninen 2007, 29). Tä-

män monimuotoisemman tuen kierre on lavean tuen kierre. Toiminnassa puhu-

taan äitiyden hyvistä puolista sekä haasteista. Lavean tuen piirissä keskeistä on 

ohjaajien rooli ja heidän käyttämänsä keinot. Toimijat voivat omalla esimerkillään 
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tehdä selväksi, että kaikenlaiset kokemukset ovat arvokkaita. Toimintaa voidaan 

laventaa myös asiantuntija-alustusten, -luentojen sekä ohjattujen teemakeskus-

teluiden avulla. Onnistuminen vaatii ydintoimijoiden suvaitsevaisuutta ja monitai-

toisuutta. Lavean tuen piirin mahtuu hyvin monenlainen joukko äitejä, jotka koke-

vat saavansa tukea toiminnasta. (Hokkanen ym. 2001, 16-19) 

Haasteita vertaisryhmiin aiheuttaa myös ryhmän muoto ja koko. Vertaisryhmien 

tavoitteena on kokemusten jakaminen ja uusien näkemysten luominen. Vertais-

ryhmän koko vaikuttaa ryhmän keskusteluihin. Pienissä vertaisryhmissä keskus-

telu on usein keskustelevampaa ja intensiivisempää kun taas isoissa ryhmissä 

asioita puhutaan yleisemmällä tasolla. (Mykkänen-Hänninen 2007, 28.) 

Vertaisuuteen kuuluu tiivis tunne yhteenkuuluvuudesta ryhmäläisten välillä ja sillä 

voi olla myös haittavaikutuksia. Henkilölle, joka on saanut apua vertaistukiryh-

mästä, voi syntyä riippuvuus ryhmää kohtaan. Tilanteessa kun hänen on luovut-

tava ryhmästä voi se aiheuttaa erilaisia ongelmia henkilölle. (Hokkanen 2014, 

204.) Vertaistukiryhmästä voi tulla henkilölle niin merkittävä, että hän alkaa ra-

kentaa identiteettiään ryhmän varaan ja ryhmän käsittelemästä aihepiiristä muo-

dostuu keskeinen osa identiteettiä. Näissä tilanteissa henkilö ei saa enää uusia 

näkökulmia ja toimintamalleja itselleen vaan jumiutuu siihen rooliin, mitä vertais-

tukiryhmän aihepiiri edustaa. (Mykkänen-Hänninen 2007, 29.) 

Vertaistukiryhmässä luodaan suhteita ja verkostoja, jotka voivat kantaa vertais-

tukiryhmän päättymisen jälkeenkin. Joissakin tapauksissa kuitenkin henkilö voi 

ripustautua toisiin liikaa ja hänestä ei muodostukaan enää tukea vaan taakka toi-

sille vertaisille. (Mykkänen-Hänninen 2007, 29.) 

Liiallinen vertaisuuden korostaminen vertaisryhmässä voi olla myös vahingollista. 

Liiallinen vertaisuuden korostaminen voi peittää alleen yhteisen kokemuksen il-

menemisen erityispiirteet. Vertaisryhmissä tai vapaaehtoisena vertaisena toi-

miessa tulisi aina muistaa, että kyse on vertaisuudesta tietyn asian ja sen erityi-

sen ilmenemismuodon suhteen. Vertaisuudessa vertaiset eivät ole samanlaisia 

kaikilta osin. (Hokkanen 2014, 204.) 

2.4 Vapaaehtoistyöstä kertyvä osaaminen ja sen tunnistaminen 

Vapaaehtoistyöstä saatua osaamista ja sen yhdistämistä koulutukseen on aloi-

tettu pohtia Suomessa 1990-luvulta lähtien. Vapaaehtoistyön tarjoama mahdolli-

suus yhdistää ja täydentää opintoja kaikissa koulutusasteissa aina korkeakouluja 

ja yliopistoja myöten on herättänyt mielenkiintoa sekä opettajien että opiskelijoi-

den keskuudessa. Vapaaehtoistyöstä kertyy oppimisvaikutuksia ja yhtäaikaisesti 

vapaaehtoistyön avulla on mahdollisuus auttaa toisia. (Eskola & Kurki 2001, 8.) 
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Oppiminen voidaan jakaa formaalin, non-formaalin, informaalin sekä satunnais-

oppimisen tasoihin. Alla olevassa taulukossa on määritelty Fieldsin näkemyksen 

perusteella, miten oppimista tapahtuu järjestötoiminnassa. (Fields 2005.) 

 

Kuvio 3 Oppimisen muodot ja niiden ilmeneminen järjestötoiminnassa Fieldsin 
(2005) mukaan 

Järjestötoiminnassa tapahtuva oppiminen eroaa teoreettisesta koulussa tapahtu-

vassa oppimisessa sen kiinteä yhteys toiminnallisuuteen ja käytäntöön. Järjestö-

oppiminen on luonteeltaan hiljaista, mikä tarkoittaa sitä, että yksilön osaaminen 

ja tietomäärä on suurempi kuin tiedostetaan ja osataan määritellä. (Fields 2005, 

18.) 

Vapaaehtoistyöhön ja kansalaistoimintaan kuuluu sisäänrakennetusti mahdolli-

suus kehittää itseään ja oppia osallistumalla toimintaan. Kasvamista ja oppimista 

tapahtuu toiminnan sivutuotteena, mutta oppimisen vaikuttavuus paranee tietoi-

sen oppimisasenteen omaksumisen myötä. (Harju 2003, 49.) 

Vapaaehtoistyössä itsensä auttaminen ja muiden auttaminen eivät aina ole erilli-

siä prosesseja, vaan ne voivat muodostua myös yhdeksi (Rönnberg 1998, 19). 

Tämä tukee hyvin sitä ajatusta, että ihminen on ensisijaisesti suuntautunut 

omaan hyvinvointiinsa, mutta on myös usein kiinnostunut toisten hyvinvoinnista. 

Ihmisen luonteenomainen itsekkyys sekä auttaminen eivät ole toisiaan poissul-

kevia asioita. Ihminen voi samanaikaisti tavoitella omaa etuaan ja toimia vasta-

vuoroisesti toisen kanssa. Altruismi ja egoismi voivat läsnä samalla hetkellä. 

(Pessi & Saari 2009, 51.)  

Oppimisen taso Oppimisen tyyppi Oppiminen järjestötoiminnassa

Formaali

Tapahtuu oppilaitoksissa, tähtää 

tutkintoon

Yhteistyö oppilaitosten kanssa, 

vaikuttaminen viranomaisiin

Non-formaali

Koulutustoiminta, ei tähtää 

tutkintoon. Kurssit.

Järjestön oma koulutus: kurssit, 

seminaarit, luennot. Yhteistyö 

oppilaitosten kanssa.

Informaali

Työssä tai vapaa-ajalla oppiminen. 

Tietoista ja tiedostamatonta 

oppimista

Tekemällä oppiminen: esim. 

toimintaan osallistuminen, 

luottamustehtävät, kokoukset.

Satunnaisoppiminen

Suunnittelematonta ja pääosin 

tiedostamatonta. 

Tiedotusvälineiden seuraaminen, 

internetin käyttö.

Sosiaalisaatio järjestön arvoihin, 

mediatyö, kotisivut jne.

(Fields 2005)
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Ihmisten yksilöllistyminen ja yhteisöllisyys eivät nekään ole toistensa vastakohtia. 

Ihmisellä on mahdollisuus rakentaa identiteettiään yhteisön avulla. Tällä ei tarkoi-

teta vain esimerkiksi koulutusta, ammatinvalintaa tai kulttuuriin kasvamista, vaan 

esimerkiksi kriisitilanteita. Kriisitilanteissa, kuten työttömyys, sairastuminen, 

ikääntyminen, yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden välinen vuorovaikutusprosessi 

on tärkeä. Näissä tilanteissa ihminen oppii itsestään eniten suhteessa toisiin. 

(Rönnberg 1999, 93.) 

Vapaaehtoistyön avulla ihmisen on mahdollista harjoitella toisen ihmisen kuunte-

lemista, kohtaamista sekä läsnäoloa (Eskola 2001, 204, 208). Vapaaehtoistyö 

kehittää työelämässä arvostettuja taitoja kuten sosiaalisia taitoja, erilaisuuden 

kuuntelua ja erojen hyväksymistä sekä opettaa toimimaan yhdessä erilaisten ih-

misten kanssa (Ropo & Eriksson 2001, 51). Kaikkia työelämässä vaadittavia tai-

toja ei voi opiskella formaalin koulutuksen avulla (Harju 2003, 56). 

Elinikäisen oppimisen ajatukseen kuuluu, että oppimista ei tapahdu vain kou-

luissa tietynikäisenä, vaan oppiminen nähdään koko elämän mittaisena proses-

sina. Oppimista voidaan nähdä tapahtuvan kaikenlaisissa tilanteissa jatkuvasti. 

Elinikäisen oppimisen strategiaan kuuluu, että hankitusta oppimisesta tulisi olla 

mahdollisuus saada tunnustusta. Tunnustusta voidaan käyttää hyödyksi koulu-

tuksissa, työelämässä ja muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa. (Saloheimo 

2008, 333.) 

Oman itsensä kehittämisen vuoksi vapaaehtoistyöhön lähteekin ihmisiä mukaan. 

Uuden uran suunnittelussa vapaaehtoistyö antaa mahdollisuuden tutustua esi-

merkiksi sosiaalialan työkenttään vapaaehtoistyön muodossa. Vapaaehtoistyö 

antaa mahdollisuuden tehdä ja kokeilla auttamistyötä konkreettisesti. Vapaaeh-

toistyöstä saatavat todistukset ja tunnustukset voivat auttaa myös koulupaikan 

hakemisprosessissa. Vaikka tavoitteena ei olisikaan uusi tutkinto, auttaa vapaa-

ehtoistyön koulutuksiin osallistuminen oppimaan aina jotain uutta. (Mykkänen-

Hänninen 2007, 23.) 

Euroopan unionilla ja sen jäsenmailla on tavoitteen perustaa suvaitsevaisuutta ja 

erilaisuutta korostava eurooppalainen oppimisyhteiskuntaa korostava alue. Ta-

voitteen onnistumisen yhtenä tekijänä on elinikäinen oppiminen. Elinikäinen op-

piminen kattaa virallisen oppimisen lisäksi epävirallisen ja arkioppimisen. Epävi-

rallisella oppimisella tarkoitetaan yleissivistävää oppimista, jolla on merkitystä op-

pijalle. Yleissivistävä oppiminen on järjestelmällistä ja tavoitteellista sekä oppimi-

seen on mahdollista saada tukea. Epävirallisesta oppimisesta ei ole aina saata-

villa todistusta. (EU-komission tiedonanto 2001, 3, 33.) Epävirallista oppimista 

tapahtuu työssä, harrastuksissa, vapaaehtoistoiminnassa sekä vapaassa sivis-

tystyössä (Saloheimo 2008, 337; Harju 2003, 51). 
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Arkioppimisella taas tarkoitetaan työhön, perheeseen ja vapaa-aikaan liittyvää 

oppimista, joka usein on tahatonta tai sattumanvaraista, eikä tavoitteellista. Ar-

kioppimisesta ei usein saada todistusta. (EU-komission tiedonanto 2001, 34.) 

Vertaisoppimista tapahtuu kaikilla kolmella oppimisen kentällä. Kenttiä olivat for-

maali, non-formaali sekä arkioppiminen. Vertaistukiryhmissä tapahtuvassa oppi-

misessa yksilön oma oppiminen kasvaa, sillä hän vertaa omaa tietoaan vertaisten 

tietoon sekä useimmissa tapauksissa ammattilaisten jakamaan tietoon. (Fields 

2013, 140.) 

Opitun tunnustaminen tarkoittaa erilaisen osaamisen ja erilaisilla tavoilla hankitun 

osaamisen tunnistamista. Tunnistaminen voi olla muodollista tai virallista. Viralli-

sen tunnistamisen avulla oppimiselle annetaan esimerkiksi todistus eli oppimi-

selle annetaan tunnustusta. Oppimisen tunnustaminen on yhteydessä siihen, että 

myös muut sidosryhmät tunnistavat ja tunnustavat osaamisen arvon. (Saloheimo 

2008, 338.) 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, joka alkaa vapaaehtois-

työntekijän osaamisen kartoittamisella. Mitä vapaaehtoinen jo osaa ennestään ja 

mitä taitoja hän haluaa vielä kehittää. Osaamisen tunnistamisessa apuna voi toi-

mia vapaaehtoistyön koordinaattorin kanssa käyty keskustelu tai on mahdollista 

hyödyntää myös erilaisia sähköisiä työvälineitä. (Pakarinen 2018, 92.) 

Vapaaehtoisena ryhmän ohjaaminen kehittää monenlaisia taitoja. Ryhmän oh-

jaajan työ on sekä vaativaa että sitouttavaa. Ryhmänohjaajalta vaaditaan tasa-

puolisuutta, vuorovaikutustaitoja sekä tietoa ja osaamista. Ohjaajalta odotetaan 

aktiivista toiminnan suunnittelua ja ryhmäläisten tarpeiden huomioimista ja niihin 

vastaamista. Ohjaaja tekee päätöksiä liittyen siihen, ketä otetaan vierailemaan ja 

mitä asioita tapaamisissa käsitellään. Lisäksi vapaaehtoiseen ohjaajaan luote-

taan niin, että häneltä pyydetään ohjeita ja neuvoja vaikeissa tilanteissa. (Mikko-

nen 2009, 88-90.) 

Vapaaehtoinen voi olla myös vaikuttaja ja tiedonjakaja. Vapaaehtoisilta löytyy 

usein paitsi halua vaikuttaa asioihin ja viedä asioita eteenpäin niin myös järjes-

telmällisyyttä, kokonaisuuksien hallintaa ja hahmottamista sekä hyviä vuorovai-

kutustaitoja ja jämäkkyyttä. Monia vapaaehtoisen tekemiä tehtäviä voikin verrata 

ammattilaisen työtehtäviin. (Mikkonen 2009, 88-90.) Vapaaehtoisen osaamisen 

tunnistamista ja tasoa helpottaa myös osaamisen vertaaminen erilaisiin oppilai-

tosten tarjoamiin tutkintoihin (Pakarinen 2018, 92). 

Osaamisen tunnistaminen tulee kuitenkin vielä saada näkyväksi muille. Oman 

osaamisen sanoittaminen ja dokumentointi ovat tärkeitä tapoja saada omaa 

osaamista tunnustetuksi. Oleellista ei ole pelkästään osaamisen lopputuloksen 

näkyväksi tekeminen vaan tuoda näkyväksi oma kehittyminen ja osaamisen 
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arviointi. (Pakarinen 2018, 93.) Osa oppimisesta on kuitenkin vaikeasti sanoitet-

tavaa, tunnistettavaa ja henkilökohtaista (Saloheimo 2008, 335). 

Opitun tunnistamisessa keskeistä on oppimisen tulosten tunnistaminen ja arvi-

ointi. Opintojen pituudella tai laajuudella ei ole niin suurta merkitystä, sillä kes-

keistä oppimisen prosessin arviointi. Opitun tunnustamisessa myös kontekstuaa-

lisuus on tärkeää. Opitut taidot ja tiedot on saavutettu osallistumalla tietynlaiseen 

toimintaan tietynlaisessa ympäristössä. Oppiminen on vuorovaikutuksellista ja 

prosessissa muuttuvaa. Vapaassa sivistystyössä tapahtuvasta oppimisen avulla 

on mahdollista oppia erityisiä taitoja, joita tavanomaisen koulutuksen avulla ei 

onnistuta saavuttamaan. (Saloheimo 2008, 334-335.) 

Osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessin tavoitteena voi olla esimerkiksi 

eteneminen työuralla tai oppilaitoksessa opintojen hyväksi lukeminen. Järjestö 

voi tarjota erilaisia todistuksia ja dokumentteja osaamisesta, mutta keskeistä on 

vapaaehtoisen kyky sanoittaa omaa osaamistaan. (Pakarinen 2018, 93.) 

Vapaassa sivistystyön avulla saaduilla todistuksilla ei ole tällä hetkellä virallista 

asemaa kansallisessa koulutus- tai tutkintojärjestelmässä (Saloheimo 2008, 

334). Kuitenkin jotkin koulutusta tarjoavat organisaatiot pitävät kolmannen sekto-

rin tarjoamia palveluita tärkeänä mahdollisuutena opiskelijoiden kehittää osaa-

mistaan. Dynaamisessa ja alati muuttuvassa yhteiskunnassa kolmannen sektorin 

rooli palvelun tarjoajana on korostumassa. (Raatilainen 2015, 72.) 
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3 MONIKULTTUURINEN TYÖ MAAHANMUUTTAJIEN 

KANSSA 

Maahanmuuttaja termiä pidetään yleiskäsitteenä, kun puhutaan henkilöstä, joka 

on muuttanut Suomeen. Maahanmuuttaja ja ulkomaalaistaustainen käsitteillä vii-

tataan kaikkiin Suomeen muuttaneisiin henkilöihin eikä se tee eroa muuttosyyn 

takia. Muuttosyitä maahanmuuttajilla voivat olla perhesyyt, työ, opiskelu tai pako-

laisuus. (THL 2019)  

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan ulkomaalaistaustaisia ovat ne henkilöt, 

joiden molemmat vanhemmat tai ainut vanhempi on syntynyt muualla kuin Suo-

messa. Suomalaistaustaisia ovat ne henkilöt, joiden vähintään toinen vanhem-

mista on syntynyt Suomessa. (Tilastokeskus 2018.) On tärkeää huomata, että 

maahanmuuttajat eivät ole yksi yhtenäinen joukko ihmisiä vaan maahanmuutta-

jakäsitteen alle lukeutuu hyvin erilaisia ihmisiä, joita yhdistää toisiinsa muutto sa-

maan maahan. 

3.1 Maahanmuuttajana Suomessa 

Tilastokeskuksen vuoden 2017 tilaston perusteella Suomen väestöstä ulkomaa-

laistaustaisia henkilöitä oli 384 123 eli 7 prosenttia. (Tilastokeskus 2018.) 

 

Kuvio 4 Ulkomaalaisten osuus väestöstä, % (Tilastokeskus 2018) 
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Ulkomaalaisten yleisin kotimaa oli vuoden 2017 tutkimuksessa entinen Neuvos-

toliitto. Tämän jälkeen yleisimmät kotimaat olivat Viro, Irak, Somalia sekä entinen 

Jugoslavia. (Tilastokeskus 2019b.) 

Huomattavasti maan keskiarvoa enemmän ulkomaalaistaustaisia henkilöitä asui 

Ahvenanmaalla 14,6 prosenttia ja Uudellamaalla 12,9 prosenttia. Ulkomaalais-

taustaisista yli puolet asui Uudellamaalla. Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan 

maakunnissa ulkomaalaisia asui suhteellisesti hieman enemmän kuin koko Suo-

men keskiarvo on. Maahanmuuttajataustaisia henkilöiden jakautuminen Suo-

messa on alueellista. (Tilastokeskus 2018.) 

Kunnittain tarkasteltuna vuonna 2017 ulkomaalaistaustaisia oli erityisen paljon 

Ahvenanmaan kunnissa, pääkaupunkiseudulla, Pohjanmaan Korsnäsissä ja När-

piössä sekä Turussa. Näissä kunnissa ulkomaalaistaustaisia oli 10-20 prosenttia 

väestöstä. Kuitenkin suurin osa ulkomaalaista eli noin neljäsosa asuu Helsin-

gissä. (Tilastokeskus 2018.) 

Lepola (2000) on pohtinut tutkimuksessaan, että voiko ulkomaalainen ajan kulu-

essa muuttua suomalaiseksi. Hän on havainnut suomalaisuuden käsitteellä ole-

van kaksitasoinen merkitys. Suomalaisella viitataan syntyperältään suomalaisiin 

suomen kansalaisiin mutta samalla myös etnisesti tai kulttuurisesti suomalaisiksi 

määrittyviin ihmisiin. Esimerkiksi suomenruotsalaiset ovat ensimmäiseen jouk-

koon kuuluvia henkilöitä, mutta eivät toiseen. (Lepola 2000, 385.) 

Maahanmuuttajia kutsutaan helposti ulkomaalaisiksi riippumatta siitä, kuinka pit-

kään he ovat asuneet Suomessa. Tämän lisäksi suomen kansalaisuus ei välttä-

mättä tee ”ulkomaalaisista” ”suomalaisia”. Jos suomalaisiksi määritellään vain ne 

henkilöt, joiden toinen vanhempi on etnisesti suomalainen, määrittyy suomalai-

suus suljetuksi piiriksi. Mutta jos suomalaisuus määritellään Suomessa asuvien 

henkilöiden yhteiskunnalliseksi yhteenkuuluvuudeksi, niin siihen voidaan laskea 

mukaan niin maahanmuuttajat kuin maahan syntyneetkin henkilöt. (Lepola 2000, 

385.) 

Maahanmuuttaja voi myös institutionaalisesti kategorisoitua ainaiseksi maahan-

muuttajaksi, mikä aiheuttaa leimautumista ja toiseutta. Maahanmuuttajuus voi 

jäädä ihmiselle pysyväksi luokitteluksi eikä siitä ole mahdollista pahimmassa ta-

pauksessa päästä eroon. Maahanmuuttajuudelle ei ole mitään tarkkaa määritel-

mää, vaan määritelmän joustaa tilanteiden mukaan niin, että määritelmän rajat 

eivät tule koskaan vastaan ja ulospääsy kategoriasta on mahdotonta. (Buchert 

2015, 155.) 

Yhdistämällä maahanmuuttajien ja ei-maahanmuuttajien hyvinvointipalveluita yh-

deksi palveluksi vältytään kategorisoinnilta ja samalla vahvistetaan kaikkien työn-

tekijöiden maahanmuuttajien parissa tehtävän työn osaamista. 
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Maahanmuuttajien parissa tehtävään työhön ei liity mitään erityistaitoja tai -osaa-

mista. (Buchert 2015, 157, 164.) 

Maahanmuuttajat Suomessa ovat usein nuoria ja työkykyisiä, mutta valtaväestöä 

useammin työttömiä. Keskeisiä haasteita maahanmuuttajien työllistymiselle oli-

vat työnantajien asenteet sekä maahanmuuttajien puutteellinen kielitaito, koulu-

tus ja työkokemus. (Rask 2010, 3.) Joillakin maahanmuuttajilla voi olla puutteita 

tietokoneen käyttötaidoissa sekä erilaisissa virastoissa asioinnissa. Tutkimusten 

perusteella lähes kolmas osa venäläis- ja kurditaustaisista ihmisistä sekä soma-

lialaistaustaisista ihmisitä joka kuudes, kertoi heillä olevan haasteita asioides-

saan pankissa tai erilaissa virastoissa. Internetin ja tietokoneen käyttötaidoissa 

vaikeuksia oli eniten somalialaistaustaisilla naisilla (28%) ja kurditaustaisilla nai-

silla (15%). (Koskinen ym. 2012, 199.) 

Uudessa kulttuurissa ja vieraan kielen keskellä tarvittavien verkostojen luonti voi 

tuntua haasteelliselta. Vasta sosiaalisten verkoston luomisen ja arjen järjestyk-

sen löytymisen jälkeen, maahanmuuttaja voi osallistua yhteiskuntaan ja työelä-

mään täysin. (Kukkamaa ym. 2004, 11.) 

Verkostojen puutteellisuuden vuoksi maahanmuuttajia vaivaa usein yksinäisyys. 

Yksinäisyyden kokemuksia vaikuttaa maahanmuuttajien kokema syrjintä sekä 

mahdollinen ero perheenjäsenistä. Maahanmuuttajilla on havaittu olevan enem-

män mielenterveysongelmia kuin kantaväestöön kuuluvilla ihmisillä. On myös ha-

vaittu olevan eroja siinä mistä maasta maahan muuttanut henkilö on muuttanut 

Suomeen. Kurditaustaisilla henkilöillä yksinäisyyden kokemukset ovat suuret. 

Kurditaustaisista henkilöistä 22% oli tuntenut itsensä yksinäiseksi melko usein tai 

jatkuvasti kun taas venäläis- ja somalialaistaustaisista vain 5-7% tunsi itsensä 

yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti. Suomalaisten kokemus yksinäisyydestä 

oli 8,7% eli suurempaa kuin venäläis- tai somalialaistaustaisilla henkilöillä. (Kos-

kinen ym. 2012, 202-203.) 

Maahanmuuttajien yksinäisyyden kokemuksilla ei Koskisen ym. (2012) tutkimuk-

sessa havaittu olevan eroa sukupuolen välillä. Iällä kuitenkin oli merkitystä, mutta 

sen esiintyminen vaihteli riippuen henkilön taustasta. Venäläiset kokivat yksinäi-

syyttä eniten 45-64-vuotiaana (9%) kun taas somalialaistaustaisista nuorista 10% 

koki itsensä yksinäiseksi. Kurditaustaiset henkilöt kokivat taas yksinäisyyttä eni-

ten (28%) ollessaan 30-44-vuotiaita. Kurditaustaisilla henkilöillä yksinäisyyden 

kokemukset olivat kuitenkin verrattain korkeita myös nuorempana (14%) sekä 

vanhempana (22%). (Koskinen ym. 2012, 202-203.) 

Tärkeää on havaita, ettei yksilön hyvin- tai pahoinvointi ole koskaan riippuvainen 

vain yksilöstä itsestään tai yksilön ja yhteiskunnan suhteesta. Merkityksellistä on 

yksilön luoma suhdeverkosto, johon yksilö on kiinnittynyt ja suhdeverkoston 

suhde yhteiskuntaan. Huomiota tulee kiinnittää yksilön ja perheiden lisäksi juuri-

kin perheiden ja yhteiskunnan välisiin kiinnityskohtiin. (Peltola 2014, 280.) 
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Kivijärvi (2015) on tutkinut etnisyyden merkitystä nuorten vertaissuhteissa. Hän 

havaitsi rajanvetoa maahanmuuttajataustaisten nuorten ja kantaväestön nuorten 

välillä. Maahanmuuttajien välisissä suhteissa etnisyys ja eriävät kielitaustat eivät 

ole niin usein erottavia tekijöitä maahanmuuttajien välillä kuin se on maahan-

muuttajien ja kantaväestön välillä. Rajanvetoa tehdään enemmänkin enemmistö-

vähemmistö-ajattelulla eikä niinkään liittyen syntyperiin tai kulttuurisiin eroihin. 

Selittävinä tekijöinä voi olla, että kantaväestön nuorilla on usein jo valmiiksi muo-

dostuneet ystäväpiirit ja vähemmistöjä toisaalta yhdistää keskinäinen solidaari-

suus. Rajanvedot eivät ole kuitenkaan täysin yleistettävissä ja yksittäiset henkilöt 

ylittävät rajoja jatkuvasti. (Kivijärvi 2015, 264-265.) 

Maahanmuutossa on paljon muutoksia koko perheelle. Suurin yksittäinen muu-

toksen aiheuttaja on perheen taloudellinen tilanne, joka voi muuttua paljon. Maa-

hanmuuttajilla voi olla kotimaassa olleen vakaat ja keskiluokkaiset olosuhteet. 

Suomeen muuton seurauksena olosuhteet ovat romahtaneet ja muuttuneet epä-

vakaisiksi. Laskeneesta taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteesta huolimatta ne 

henkilöt, joilla on taustallaan keskiluokkainen tausta pystyvät Suomessakin asu-

essaan ammentamaan kokemuksistaan valmiutta ja tapaa tulkita hyvää elämää, 

hyvää kasvatusta ja hyvän kansalaisen kriteereitä. Maahanmuuttajaperheiden 

lapset haluavat tutkimusten perusteella kouluttautua pidemmälle kuin heidän 

vanhempiensa sosioekonominen tausta Suomessa antaisi olettaa. (Peltola 2014, 

268-269.) 

Peltola (2014) havaitsee tutkimuksessaan, että alemmassa sosioekonomisessa 

asemassa olevat maahanmuuttajat korostavat perheensä kunnollisuutta. Per-

heen kunnollisuuden korostaminen on tapa asemoida itseään ja muita yhteiskun-

nassa. Perheen merkitys yksilölle korostuu silloin kun yksilö ei voi saavuttaa ar-

vostusta työmarkkinoilla. Kunnollisuuden korostaminen on keino nostaa oman 

perheen asemaa ja luoda muille kuvaa omasta perheestä ”ihan tavallisena per-

heenä”. (Peltola 2014, 270-272.) 

 

Monikulttuurinen Suomi 

Monikulttuurisuus ymmärretään Suomessa pääasiassa maahanmuutosta johtu-

vaksi ilmiöksi. Suomen väitetään muuttuneen monikulttuurisemmaksi lisäänty-

neen maahanmuuton vuoksi, vaikka Suomessa on pidempään jo asunut perin-

teisiä vähemmistöön kuuluvia ihmisiä. (Lepola 2000, 266.) Jo kauan ennen 1900-

luvun lopulla kasvanutta maahanmuuttoa Suomessa on ollut kielellisiä ja uskon-

nollisia vähemmistöjä. Suomi on lukuisten suomen kielen omien murteiden maa. 

Murteiden lisäksi Suomen maantieteellisellä alueella on puhuttu jo satojen vuo-

sien ajan ruotsia, saamea, romania, venäjää ja saksaa. Kielien lisäksi myös us-

konnollisuus on Suomessa ollut moninainen jo pitkiä aikoja. Suomessa on pro-

testanttien ja ortodoksikristittyjen lisäksi muslimien ja juutalaisten pysyviä 
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yhteisöjä jo 1800-luvun lopulta. Mistään uudesta kulttuurien moninaisuudesta ei 

voida siis puhua. (Huhta 2012, 124.) 

Kulttuurin käsite on muuttanut muotoaan vuosien saatossa. Nykyään tiedetään, 

että kulttuurit eivät koostu enää vain yhdestä kulttuurista vaan monista kulttuu-

reista ja kulttuurisista malleista. Kulttuurit ovat sekoittuneet muuttoliikenteen ja 

tietoliikenteen kehityksen vuoksi. (Katisko 2018, 179.)  

Ymmärrän kulttuurin kuten Keisala (2012) käsittelee sitä omassa tutkimukses-

saan. Hänen näkökulmansa mukaan suljettuja, johdonmukaisia eikä yhtenäisiä 

kulttuureja ole olemassa. Suljetut kulttuurit ovat kulttuureja, joihin muut kulttuurit 

eivät ole vaikuttaneet. (Keisala 2012, 29.) Yksilö on kulttuurinsa jäsen ja samalla 

yhteydessä yhteisöön ja yhteiskuntaan. Kulttuuri muokkaa ihmistä ja ihminen 

kulttuuria. Elämme jatkuvassa monien kulttuurien vuorovaikutuksessa, jonka joh-

dosta suhteemme omaan ja toisiin kulttuureihin rakentuu. (Katisko 2018, 179.) 

Monikulttuurisuuspolitiikan tavoitteena on kulttuurien välinen tasa-arvo niin, että 

maahanmuuttajat voisivat integroitua Suomeen luopumatta omasta kulttuuris-

taan (Lepola 2000, 266). 

3.2 Maahanmuuttajat vapaaehtoistyössä 

Maahanmuuttajien vapaaehtoistyöhön osallistuminen Suomessa on vielä kovin 

vähäistä. Arvioitu maahanmuuttajataustaisten vapaaehtoisten määrä järjestöissä 

olisi vain kaksi prosenttia. Syitä maahanmuuttajien vähäiseen määrään ovat to-

dennäköisesti kulttuurien välinen ero sekä tietämättömyys mahdollisuudesta 

tehdä vapaaehtoistyötä. On myös mahdollista, että maahanmuuttajat eivät tun-

nista vapaaehtoistyön hyötyjä tai heidän kokemuksensa omasta kielitaidostaan 

tai osaamisestaan on puutteellinen, eivätkä sen vuoksi halua osallistua vapaaeh-

toistyöhön. (Berhanu 2018, 51.)  

Maahanmuuttajilla on kuitenkin paljon omia yhdistyksiä, jotka edustavat usein 

yhtä etnistä ryhmää ja yhdistyksissä puhutaan vain yhtä kieltä. Omien yhdistysten 

lisäksi on monikulttuurisuusyhdistyksiä, joissa on sekä maahanmuuttajia että 

kantaväestöön kuuluvia ihmisiä osallisina. (Pyykkönen 2003, 91-92.) 

Vapaaehtoistyö on sekä maahanmuuttajille että kantaväestön asukkaille hyvä 

mahdollisuus tavata toisiaan. Kohtaaminen vähentää ennakkoluuloja ja rakentaa 

luottamusta ihmisten välille. Vapaaehtoistyö kehittää henkistä ja taloudellista 

pääomaa, jonka avulla maahanmuuttajien osallisuus Suomessa kasvaa. (Ber-

hanu 2018, 50.) Integroituminen valtakulttuuriin tarkoittaa aina sopeutumista val-

takulttuurin arvoihin ja normeihin. Kuitenkaan tämä ei tarkoita oman kulttuuripe-

rimän tukahduttamista tai unohtamista. (Pyykkönen 2003, 94.) 
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Maahanmuuttajia vapaaehtoistyössä motivoivat ennen kaikkea kielen oppiminen 

sekä sosiaalinen verkostoituminen. Motivoivaa on myös uusien taitojen oppimi-

nen, uuden kulttuurin oppiminen sekä itselle merkityksellinen tekeminen. (Ber-

hanu 2018, 50.) Työttömälle maahanmuuttajalle vapaaehtoistyö tarjoaakin mah-

dollisuuden oppia kieltä ja kulttuuria sekä laajentaa omaa verkostoa luomalla uu-

sia kontakteja (Willberg 2015, 22). 

Vapaaehtoistyöhön osallistumisen tiellä on kuitenkin haasteita. Suurimmat haas-

teet maahanmuuttajille ovat tiedon puute vapaaehtoistyön tekemisen mahdolli-

suuksista, kielitaidon puute sekä mukaan toimintaan tulevan ystävän puute. Mo-

net maahanmuuttajat tarvitsisivat kantaväestöön kuuluvan ystävän uskaltautuak-

seen mukaan toimintaan. (Kemppainen 2006, 32.) Vapaaehtoistoimintaa ei usein 

ole sisällytetty kotouttamissuunnitelmaan, sillä vapaaehtoistyö on vapaaehtoista 

työtä eikä sitä arvioida toisin kuin kotouttamissuunnitelman toteutusta arvioidaan 

ja ohjataan (Willberg 2015, 22). 

Maahanmuuttajien kohdalla vapaaehtoistyö ei ole vain altruistista toimintaa vaan 

mahdollisuus löytää oma paikkansa yhteiskunnassa. Vapaaehtoistyön avulla ko-

toutuminen helpottuu ja heidän työllisyytensä paranee, he ovat aktiivisempia yh-

teiskunnallisissa asioissa ja samalla vastaanottava maa tottuu monimuotoisuu-

teen ja monikulttuurisuuteen. (Berhanu 2018, 52.) Vapaaehtoistyö lisää valmiuk-

sia osallistua työelämään ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Osallisuuden 

kokemukset sekä sosiaalisen elämän kokemukset vahvistavat kansalaisvalmiuk-

sia. (Harju 2003, 56.) 

Vapaaehtoistyön avulla on mahdollista oppia tietoisesti ja tavoitteellisesti kehittä-

mään itseään, rakentamaan omaa minäkuvaa sekä identiteettiä, oppia oman toi-

minnan avulla, oppia yhteisön päämääristä ja arvoista sekä erilaisten näkemys-

ten ja tavoitteiden yhteensovittamista. (Harju 2003, 57.) 

Vapaaehtoistyössä järjestössä, jossa maahanmuuttajat ja valtaväestön ihmiset 

kohtaavat opitaan kulttuurien välisiä viestinnän taitoja. Keisala (2012) on tutki-

muksessaan työyhteisöjen viestinnästä havainnut, että suurin osa kulttuurien vä-

lisistä viestintätaitoista opitaan työtä tekemällä, keskustelemalla toisten kanssa, 

asioita selvittämällä yhdessä sekä reflektoimalla omaa oppimista. (Keisala 2012, 

215.) 

Vapaaehtoistyössä on mahdollista harjoitella suomalaiseen työkulttuuriin ominai-

sia piirteitä. Suomalaisissa työpaikoissa oleva matala hierarkia sekä avoin kes-

kustelu ovat monelle maahanmuuttajalle uusia asioita. (Toivanen & Väänänen 

2018, 74; Toivanen & Bergbom 2018, 87.) 

Vapaaehtoistoiminta tukee kotoutumista, koska vapaaehtoistyön avulla maahan-

muuttajilla on mahdollisuus osallistua täysvaltaisesti yhteiskuntaan. Vapaaeh-

toistoiminnan avulla heillä on myös mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnallisesti 
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sekä he saavat mielekästä tekemistä itselleen. Kielen oppiminen ja maan tapojen 

tuntemus auttavat maahanmuuttajia kotoutumaan. Maan tapojen oppimiseen 

kuuluu yhteiskunnassa valtaapitävät yleiset arvot ja normit, ei-kielellinen kommu-

nikaatio sekä erilaisten suhteiden solmimisen tavat. (Kukkamaa ym. 2004, 12.) 

Kotoutuminen tapahtuu konkreettisesti usein oppilaitosten, viranomaisten ja kol-

mannen sektorin toimijoiden järjestämillä kursseilla ja työharjoittelussa (Pyykkö-

nen 2003, 104). 

3.3 Monikulttuurinen työote ja viestintä 

Kaikkea viestintää voidaan pitää kulttuurien välisenä, sillä ei ole olemassa kahta 

samanlaista ihmistä, jotka olisivat eläneet samassa ympäristössä ja kokeneet 

asiat täysin samalla tavalla. Kulttuurisiin stereotyyppeihin ei voi tästä syystä luot-

taa viestintätilanteissa. On kuitenkin huomioitava kaikkien ihmisten erilaisuudesta 

huolimatta, että yhdenlainen erilaisuus on kulttuurisesti, sosiaalisesti, poliittisesti 

ja taloudellisesti eri tasoista kuin toinen. (Keisala 2012, 30.) 

Onnistunut viestintä vaatii stereotyyppien purkamista ja erilaisuuden ja toiseuden 

korostamisen välttämistä. Erilaisuuden korostamisella ja toiseudella tarkoitetaan 

sitä, että toinen on niin erilainen, ettei hän mahdu meidän normaaliin ja hyvään 

ryhmäämme mukaan. Tämä on tutkijoiden mielestä suurin ongelma kulttuurien 

välisessä viestinnässä. Viestinnässä ei ole oleellista vaan viestin vaihtaminen ja 

tulkinta vaan myös identiteettien rakentaminen. Jos identiteettiä rakentaessa 

hyödynnetään diskurssia, joka vahingoittaa toisen identiteettiä ja asemaa, vaikut-

taa se viestinnän onnistumiseen merkittävästi. (Keisala 2012, 31.) 

Asiakaspalvelutilanteet ovat erilaisia monikulttuurisissa asiakaspalvelutilanteissa 

ja suomalaiset viranomaiset tunnistavatkin tarvitsevansa parempia kulttuurisen 

työn valmiuksia. Kulttuurien väliset asiakaspalvelut tilanteet voivat olla turhautta-

via viranomaisille sekä asiakkaille. Usein tarjotut palvelut eivät kohtaa tarjonnan 

kanssa. Kielivaikeudet ja kulttuuriset piireet lisäävät haastetta toimivan vuorovai-

kutuksen onnistumiselle. Kehittämiskokeilut ovat kuitenkin osoittaneet sen, että 

asenteet, tietämys, taidot ja toiminta voivat kehittyä kulttuurisensitiivisemmiksi pit-

käjänteisen osallistavan työskentelyn avulla. (Hammar-Suutari 2009, 8.) 

Kulttuuri ja vuorovaikutus ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Miten ihminen toimii, 

näkee itsensä ja mistä pitää, on ympäröivän kulttuurin ja vuorovaikutuksen tulos. 

Monikulttuurisuuden ideana ei ole tietää kaikkea toisista kulttuureista ja tavoista 

toimia, vaan on oleellista tiedostaa miten kulttuuri vaikuttaa ihmisten käyttäytymi-

seen. (Kukkamaa ym. 2004, 15.) 

Monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta voi edistää tarjoamalla mahdollisuuksia 

tukea maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutusta. Suvaitsevaisuutta voi 

edistää tekemällä kannanottoja sekä järjestämällä tapahtumia ja tempauksia. 
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(Kukkamaa ym. 2004, 29.) Arkipäiväisissä kohtaamisissa ihmiset oppivat usein 

eniten toistensa kulttuureista ja tutustuvat toisiinsa riippumatta kulttuuritaustasta. 

Monikulttuuriset harrastukset, illanvietot ja epämuodolliset keskustelutilaisuudet 

ovat hyviä mahdollisuuksia oppia toisilta. (Pyykkönen 2003, 110.) 

Moninaisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen tapahtuu paitsi tarjoamalla kai-

kille samanlaiset mahdollisuudet osallistua toimintaan niin myös aiheesta kes-

kustelemalla. Omien asenteiden kriittinen pohdinta sekä niistä keskustelu ovat 

tapa rakentaa monikulttuurisuutta ja moninaisuutta korostavaa toimintakulttuuria 

ja päästä irti ennakkoluuloista. (Kukkamaa ym. 2004, 14.) Tämän vuoksi maa-

hanmuuttajien omat palvelukategoriat ovat haitallisia (Buchert 2015, 158). 

Maahanmuuttajien parissa tehtävässä työssä, jos työtä tehdään samoin määrit-

telyperustein kuin vastaavassa valtaväestön kanssa tehtävässä työssä jää työn-

tekijöiltä helposti tunnistamatta eri kulttuureihin liittyviä tekijöitä, eikä maahan-

muuttajat saa aina apua. Lisäksi huomioitavaa on se, että toisen kulttuurin näkö-

kulmasta tehdyt päätelmät ja tulkinnat saattavat kategorisoida ja leimata maa-

hanmuuttajia johonkin, mihin he eivät kuulu. (Nisula 2010, 298.) 

Tutkijat korostavat kielitaidon keskeistä merkitystä vuorovaikutussuhteessa. 

Luottamuksen rakentumiselle kielitaito ei kuitenkaan ole edellytys, vaan tärkeintä 

on kunnioittava vastavuoroisuus, jota kielitaito tukee. Keskeistä monikulttuuri-

sessa työssä on, että työntekijä kohtaa asiakastilanteessa ensisijaisesti ihmisen 

eikä asiakkaan kulttuuria. (Katisko 2018, 184-185.) Asiakkaan osallisuuden to-

teutumisessa keskeistä on kuulluksi tuleminen ja todelliset vaikuttamisen mah-

dollisuudet (Katisko 2018, 188). 

Yksilön kyky kehittää kulttuurienvälistä osaamistaan on jatkuva prosessi, jonka 

pohjana toimivat henkilökohtainen arvomaailma ja omat asenteet. Erilaisuuden 

kunnioitus, tasa-arvo ja ihmisoikeuksien puolustaminen luovat paitsi eettisen ar-

vopohjan sosiaalialalla tehtävälle työlle niin myös monikulttuuriselle työotteelle. 

(Katisko 2018, 188.) 
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4 JÄRJESTÖN ULKOINEN VIESTINTÄ TOIMINNAN 

MARKKINOINNISSA JA UUSIEN JÄSENTEN 

REKRYTOINNISSA 

Järjestötyössä viestintä toimii keskeisenä keinona onnistua strategian toteuttami-

sessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Järjestöviestinnässä on eroteltavissa ul-

koinen ja sisäinen viestintä. Sisäisen viestinnän tavoitteena on tavoittaa järjestön 

omat työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät. Ulkoisen viestinnän avulla pyritään 

saamaan viestiä välittymään järjestön ulkopuolisiin verkostoihin, yhteistyökump-

paneihin, kohderyhmiin sekä asiakkaisiin. (Hakulinen & Paija 2009, 37.) 

Viestintä on järjestöjen keino saavuttaa tavoitteensa. Viestintä on vuorovaikut-

teista ja kaksisuuntaista. Viestinnässä viesti kulkee lähettäjältä vastaanottajalle 

ja mahdollisesti myös takaisin. Viesti voi muuttua matkan aikana ja saada uusia 

näkökulmia ja palautetta, joiden avulla vuorovaikutus on mahdollista. (Siukosaari 

2002, 11.) 

Järjestöissä viestinnälle on usein asetettu jotkin tietyt tavoitteet, jotka halutaan 

saavuttaa. Tavoitteen asettelussa on huomioitava kohderyhmän kiinnostus asi-

aan, aika sekä resurssit. (Hakulinen & Paija 2009, 38.) Tavoitteiden saavutta-

mista ja suunnitelmallista viestinnän toteuttamista tukee viestintäsuunnitelman 

tekeminen (Rinne 2017, 5). 

Viestinnän lopullinen tavoite on vaikuttaa. Vaikuttamista tapahtuu muuttamalla, 

lisäämällä tai vahvistamalla vastaanottajan tietoja, mielikuvia tai mielipiteitä. Vies-

tinnän tavoitteena voi olla myös vaikuttaa toisten käyttäytymiseen tai asenteisiin. 

(Siukosaari 2002, 11.) 

4.1 Viestinnän keinot 

Tehokkain viestintä muoto on suullinen viestintä. Suullisen viestinnän etuna on 

sen vuorovaikutteisuus. Suullisessa viestinnässä on reaaliaikainen mahdollisuus 

keskustella ja vaihtaa mielipiteitä. Järjestöt hyödyntävätkin suullista viestintää, 

jos heillä on tärkeää asiaa kerrottavana tai keskusteltavana. (Ikävalko 1996, 25.) 

Verkkoviestintää ovat organisaation viestinnän teknologiat ja teknologiset sisäl-

löt, joiden avulla organisaatio kommunikoi sidosryhmiensä kanssa. Verkkovies-

tinnän tapoja ovat esimerkiksi internetissä järjestön kotisivut, sähköposti, pika-

viestipalvelut, kuten messenger, intranet ja mobiilit viestintäverkot. (Aula 2008, 

68.) 



42 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Maiju Pitkänen 

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan käyttäjien itse internettiin luomaa materiaalia, 

jonka avulla on mahdollista jakaa ideoita, kommentteja ja näkemyksiä. Sosiaali-

sen median alustoja ovat blogit, keskusteluketjut, sosiaaliset verkostot, viestitau-

lut, valokuvien ja videoiden jakamiseen keskittyneet alustat. (Olin 2011, 9.) 

Sosiaalisen median käyttö on yleisempää kuin henkilökohtaisen sähköpostin 

käyttö (Olin 2011, 9). Facebookissa tehtävä markkinointi on tärkeä osa sosiaali-

sessa mediassa tehtävää markkinointia ja sitä voidaan pitää yhtenä some-mark-

kinoinnin tärkeimmistä osa-alueista. Facebook-mainonta on kohdennettua ja se 

käyttää hyödykseen suosittua sosiaalista verkostoa. Facebookissa on mahdol-

lista tehdä maksullista markkinointia tai tehdä uutissyöte-mainoksia, jotka ovat 

ilmaisia. Facebook mainonta sopii pienellä budjetilla tehtävään markkinointiin sen 

edullisuuden vuoksi. (Olin 2011, 15-19.) 

Vapaaehtoistyössä digitalisaatio ja verkossa tehtävä vapaaehtoistyö ovat yleisty-

mässä. Vapaaehtoistyön moninaisuuden vuoksi myös vapaaehtoistyötä voidaan 

tehdä kotoa käsin. Vapaaehtoistyöntekijä voi haluta ylläpitää esimerkiksi Face-

book-ryhmää, suunnitella nettisivuja tai kirjoittaa blogia. (Sauliala 2018, 27.)  

Verkossa tapahtuviin vapaaehtoisiin yhteydenpito tapahtuu pääosin myös verkon 

välityksellä. Koska kommunikointi tapahtuu verkossa, on hyvän koordinoinnin 

merkitys todella suuri. Tehtävien jakaminen, rekrytointi ja yhteydenpito vapaaeh-

toisiin ja heidän kannustamisensa ovat tärkeää. (Sauliala 2018, 27.) 

Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta käyttää verkossa toimivia palveluita, sillä 

kaikilla ei ole internetiä. Täysin digitaalisuuteen siirtymisestä voi syntyä tekijä, 

joka tuottaa syrjäytymistä. Digitaalista syrjäytymistä ei voida erottaa sosiaalisesta 

syrjäytymisestä, sillä nykymaailmassa ne liittyvät toisiinsa. (Rahikka 2013, 19-

21.) 

Järjestöjen käyttämänä perinteisenä viestinnän muotona nähdään järjestölehdet. 

Kariniemi (2010) on tutkinut järjestölehtien yleisötutkimusta yhteisön kehittämi-

sen välineenä ja hän kehitti syklimallin, joka on kehitetty yhteisöjen käyttöön. Sen 

avulla yhteisöt voivat tutkia lehden ja lukijan välisen suhteen tilaa ja kehittää leh-

teään yhteisöllisempään suuntaan. (Kariniemi 2010, 261.) 

Verkostoituminen nyky-yhteiskunnassa on oleellisen tärkeässä osassa myös jär-

jestöjen kohdalla ja sen voidaan nähdä olevan järjestöjen menestystekijä tulevai-

suudessa. Jokainen järjestö voi keskittyä omaan osaamiseensa, mutta verkos-

toitumisen avulla on mahdollisuus hyödyntää myös toisten osaamista oman jär-

jestön ja myös muiden järjestöjen hyödyksi. Yhteistyöllä saadaan käytettävissä 

olevat resurssit käytettyä mahdollisimman tehokkaalla tavalla. (Harju 2005, 76, 

78.) 
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4.2 Uusien vapaaehtoisten ja jäsenten rekrytointi 

Vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointi on tärkeää järjestöille. Järjestöjen on löy-

dettävä vapaaehtoistyöntekijöitä järjestämään toimintaa. Järjestöjen tavoitteena 

on paitsi ylläpitää niin myös kasvattaa omaa vapaaehtoistyöntekijöiden mää-

räänsä. Rekrytointi on oleellisessa osassa, sillä rekrytointiprosessissa järjestöjen 

on osattava saada henkilöt innostumaan vapaaehtoistyöstä ja lähtemään mu-

kaan vapaaehtoistyöhön. (Marjovuo 2014, 88.) 

Vapaaehtoisten rekrytointi voidaan jakaa kahteen osaan, henkilökohtaisiin suh-

teisiin ja samalla yleiseen tiedottamiseen (Marjovuo 2014, 89). On tärkeää myös 

huomioida laaja ja monipuolinen vapaaehtoisten rekrytointi, jotta vapaaehtois-

työntekijöiden monimuotoisuus tulee huomioitua. Vapaaehtoistyöhön rekrytoi-

daan helposti aktiivisia ja monitaitoisia nuoria ja monet syrjäytymisuhassa olevat 

ihmiset tai marginaalijoukko kuten maahanmuuttajat jäävät helposti toiminnan ul-

kopuolelle. (Yeung & Grönlund 2005, 171.) 

Yksi tehokkaimmista keinoista rekrytoida uusia vapaaehtoistyöntekijöitä on pyy-

tää heitä henkilökohtaisesti mukaan (Yeung & Grönlund 2005, 170). Henkilökoh-

taiset kontaktit toimivat tärkeänä voimavarana ja sosiaalisten verkostojen hyö-

dyntäminen on yksi hyvin toimiva tapa rekrytoida uusia vapaaehtoisia. Monet va-

paaehtoiset tulevat mukaan vapaaehtoistoimintaan ystävän tai kaverin kautta. 

Vapaaehtoistyöntekijöiden ystävä- tai tuttavapiirissä todennäköisesti on ihmisiä, 

joilla on samanlainen motivaatio ja arvomaailma kuin vapaaehtoistyöntekijällä it-

sellään. Varsinkin pienellä paikkakunnalla henkilökohtainen vapaaehtoisten rek-

rytointi on tärkeää. (Marjovuo 2014, 88-89.)  

Yleisempään toiminnasta tiedottamiseen ja vapaaehtoisten rekrytointiin kuuluu 

erilainen mainonta ja lehti-ilmoittelu. Suurissa kaupungeissa vapaaehtoisten suu-

ret rekrytointikampanjat tuovat helposti uusia vapaaehtoisia järjestölle. (Marjovuo 

2014, 88.) 

Rekrytointia voidaan tehdä pitämällä tiedotustilaisuuksia tai hakeutumalla etsi-

mään mahdollisia vapaaehtoistyöntekijöitä erilaisista paikoista kuten urheiluseu-

roista, työttömien tapahtumista tai muiden kerhojen ja harrastusten parista. Tä-

mänkaltainen jalkautuva vapaaehtoisten rekrytointi yhdistää henkilökohtaisten 

kontaktien sekä yleisen tiedottamisen hyödyntämisen. Siinä ei hyödynnetä omia 

sosiaalisia verkostoja, mutta hyödynnetään jo olemassa olevia sosiaalisia ver-

kostoja ja jalkaudutaan sinne kertomaan omasta vapaaehtoistoiminnasta. Oman 

toiminnan tunnettavuuden lisääminen auttaa myös vapaaehtoisten löytämisessä. 

(Marjovuo 2014, 88.) 

Elämäntilanteiden muutos on usein yhteydessä kiinnostukseen lähteä mukaan 

vapaaehtoistyöhön. Työelämä toimii linkkinä ihmisen ja yhteiskunnan välillä ja 
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siinä tapahtuvan muutoksen vuoksi on ihmisen etsittävä uusia muotoja kiinnittyä 

yhteiskuntaan. Tämä muutos voi olla eläkkeelle jääminen ja työsuhteiden lyhyt-

aikaisuus. (Mykkänen-Hänninen 2007, 22.)  

Maahanmuuttajien rekrytoinnissa on tärkeää tarjota aktiivisesti mahdollisuutta 

osallistua järjestön toimintaan eikä vain todeta toiminnan olevan avointa kaikille. 

Maahanmuuttajien rekrytointi edellyttää aktiivista ja tietoisia keinoja madaltaa va-

paaehtoistyöhön osallistumisen esteitä. (Kukkamaa ym. 2004, 21.) 

Maahanmuuttajavapaaehtoisten houkuttelussa kannattaa hyödyntää erilaisia 

kieliä, sillä omankielinen tieto houkuttelee ottamaan asioista selvää enemmän. 

Yhteistyö paikallisten maahanmuuttajajärjestöjen, oppilaitosten sekä kansainvä-

listen yritysten, jossa työskentelee maahanmuuttajia, auttaa luomaan aidosti mo-

nikulttuurista järjestöä. Toimintojen toisena ohjaajana on hyvä olla maahanmuut-

taja. (Kukkamaa ym. 2004, 21.) 

Maahanmuuttajien rekrytoinnissa on hyvä kiinnittää huomiota paitsi motivaatioon 

niin myös heidän erityistaitoihinsa kuten kielitaito ja kulttuurituntemus, joita he 

voivat hyödyntää oman yhteisönsä hyväksi. Vapaaehtoistyöstä saatavaa työko-

kemusta on hyvä painottaa sekä kielitaidon kehittymisen sekä koulutuksiin osal-

listumisen mahdollisuuksia. (Kukkamaa ym. 2004, 22.) 

4.3 Onnistunut viestintä ja markkinointi 

Onnistuessaan järjestön viestintä on suunnitelmallista, nopeaa, ajantasaista ja 

avointa. Näiden avulla järjestöstä saa luotettavan ja aktiivisen kuvan. (Rinne 

2017, 5-6.) Erityisesti organisaation maineenhallinnalla ja verkkoviestinnällä voi-

daan nähdä olevan yhteys. Verkkoviestinnän vaikutuksista organisaation mai-

neeseen voidaan tarkastella maineen rakenteen ja saavutettavien maine-etujen 

näkökulmasta. Verkossa tapahtuvalla maineenhallinnalla organisaatio yrittää 

verkkoviestintänsä avulla vaikuttamaan organisaatiosta tehtyihin tulkintoihin ja 

erilaisiin arviointeihin. (Aula 2008, 64.) 

Eniten vaikutusta verkkoviestinnällä on organisaation tuotteista tai palveluista ja 

julkisesta kuvasta tehtyihin arvioihin. Seuraavaksi eniten se vaikuttaa tutkimuk-

sen mukaan organisaation menestykseen, vastuullisuuteen ja muutos- ja kehi-

tyskykyyn liittyvät mainetekijät. Verkkoviestinnällä ei koeta olevan niin paljon mer-

kitystä johtamiseen tai kulttuuriin liittyviin tekijöihin. Verkkoviestinnän vaikutukset 

nähdään suuriksi, kun niitä arvioidaan suhteessa organisaation ulkoisiin tekijöi-

hin. Mitä enemmän uskotaan verkkoviestinnän rakennevaikutuksiin, sitä enem-

män koetaan viestinnän tuottavan myös sosiaalista pääomaa, positiointi-etuja ja 

parantavan organisaation ja sidosryhmien välistä mainesuhdetta ja sen laatua. 

Eniten hyötyä verkkoviestinnällä on, kun halutaan saada erottautumiskykyä kil-

pailijoista tai kumppaneista. (Aula 2008, 68-71.) 
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Järjestöissä viestinnän tuottamisen rooli on usein henkilökunnalla ja jäsenillä on 

tiedon saajan rooli. Viestintä järjestöissä ei voi kuitenkaan rakentua vain palkatun 

henkilöstön varaan, vaan siihen olisi otettava mukaan kaikki halukkaat. Järjestö-

jen toiminta perustuu paljolti vapaaehtoiseen toimintaan ja tästä syystä sen tulisi 

näkyä myös viestinnässä. Resurssien pienuuden vuoksi viestintä jää ohueksi, jos 

sitä toteutetaan vain palkkatyönä. Lisäksi jäsenten mukaan ottamisella varmiste-

taan, ainakin teoriassa, kansalaislähtöisempää viestintää. (Kariniemi 2010, 259.)  

Onnistunutta viestintää kuvaa tavoitteet, joiden toteutumista on mahdollista arvi-

oida jälkikäteen. Viestinnän onnistumista on mahdollista seurata ja analysoida 

suunnitelmallisesti. Onnistuneelle viestinnälle on annettu resursseja riittävästi, 

jotta viestinnälle asetettujen tavoitteiden on mahdollista onnistua. (Rinne 2017, 

5.) 

Jokaisen organisaatio on omanlaisensa ja jokaisella on omia erityispiirteitään, 

jotka vaikuttavat sen markkinointiin. Keskeistä markkinoinnissa on sen vaikutta-

mispyrkimykset. Pyrkimyksenä on vaikuttaa paitsi tiettyyn kohderyhmään niin 

myös sen yksilöihin. Markkinoinnin tavoitteena on ylläpitää ja lisätä palveluiden 

kysyntää. (Vuokko 2004, 29.) 

Järjestön tai yhdistyksen on tärkeää markkinoida itseään ja tuotteitaan edistääk-

seen omaa toimintaansa. Markkinointiviestintää tarvitaan niin palveluiden, tuot-

teiden kuin asioidenkin markkinoinnissa. Tunnettavuus ja itsensä tunnetuksi te-

keminen on keskeistä järjestöjen markkinointiviestinnässä. (Ilvonen 2007, 40.) 

Keskeistä markkinoinnissa on paitsi asiakkaille tehtävä markkinointi niin myös 

sidosryhmille tehtävä markkinointi. Järjestöjen on tehtävä markkinointia asiak-

kaille, mutta samanaikaisesti myös sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille. Yh-

teistyökumppaneiden parissa tehtävän yhteistyön avulla järjestön menestyminen 

on paremmin saavutettavissa kilpailluilla markkinoilla. Organisaation on paitsi 

osattava markkinoida itseään niin myös osattava tehdä yhteistyötä toisten toimi-

joiden kanssa. Markkinointiponnistuksia on myös tarpeen lisätä päätöksenteki-

jöitä, rahoittajia, tukijoita, jäseniä ja potentiaalisia tulevaisuuden työntekijöitä koh-

taan. (Vuokko 2004, 30.) 

Hyväntekeväisyys ja etujärjestöjen markkinoinnin kohderyhminä on vapaaehtois-

työntekijät, jäsenet, toiminnan kohteet, rahoittajat, lahjoittajat sekä päättäjät. Uu-

sien toimijoiden houkutteleminen mukaan toimintaan, toimintatuen ja lahjoitusten 

saaminen, sekä järjestön edustaman asian tuominen esille ovat kaikki tärkeitä 

tahoja, joita kohtaan markkinointia tulee tehdä. Yhdenkin toimijan puuttuminen 

heikentää järjestön toiminnan tavoitteiden onnistumista. (Vuokko 2004, 31.)  

Yhteistyöverkostoja, luotuja suhteita sekä järjestön mainetta voidaan pitää pitkä-

aikaisen vaikuttamisviestinnän ja toiminnan tuloksina. Hyvien suhteiden avulla 

järjestöllä tai yhdistyksellä on edellytyksiä tehdä vaikuttavaa työtä. Hyvien 
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suhteiden avulla järjestöjen jäsenet ovat helpommin osallisina päätöksenteossa 

omaa alaansa tai aluettaan koskevissa päätöksissä. Järjestön hyvällä maineella 

on myös merkitystä sillä, miten sen nostamat asiat ja toiminta ylittävät uutiskyn-

nyksen. Vaikuttavalla viestintä on keino toteuttaa strategiaa ja vaikuttaa oman 

toimintaympäristönsä kehitykseen. (Ilvonen 2007, 43.) 

Onnistuneessa viestinnässä ja markkinoinnissa keskeistä on sen asiakaslähtöi-

syys. Asiakaslähtöisyydellä ei tarkoiteta asiakkaan merkitystä tai tarpeiden kuun-

telua vaan sitä, että järjestö on ottanut kaikkien sidosryhmiensä ajattelun huomi-

oon. Asiakaslähtöisessä viestinässä jokaista kohderyhmää lähestytään eri ta-

voilla. Keskeistä on, että toiminnan keskiössä on kohderyhmän tarpeet. (Vuokko 

2004, 68.) 

Asiakaslähtöisessä markkinoinnissa keskeistä on riittävä tieto asiakasryhmästä 

ja sen tarpeista. Markkinoinnin suunnittelussa oleellista on tutkimukseen pohjau-

tuva tieto, jota voidaan hyödyntää markkinoinnin toteuttamisessa. Asiakaslähtöi-

sessä markkinointiajattelussa oleellista on myös, että kehittämiskohteina näh-

dään viestinnän lisäksi myös järjestön toiminta kokonaisuudessaan. Pelkkään 

viestinnän kehittämiseen ei voida tukeutua, vaan toimintaa pitää pystyä muutta-

maan ja kehittämään kokonaisuudessaan laajemmasta näkökulmasta. (Vuokko 

2004, 68.) 

Viestinnässä ja markkinoinnissa keskeinen rooli on järjestön johtajilla sekä asi-

antuntijoilla. Vaikuttamistilanteissa toiminnanjohtajan tai päällikön edustamalla 

arvovallalla on merkitystä. (Ilvonen 2007, 44.) Johtajalla on suuri merkitys siihen 

minkälaista viestintäkulttuuria ja mainetta järjestölle luodaan. Järjestön on viestit-

tävä avoimuutta sisäisesti ja ulkoisesti. Avoimen keskustelukulttuurin luominen 

järjestön sisällä tukee sitä, että jokainen uskaltaa tuoda oman mielipiteensä esille 

ja niitä arvostetaan. Sisäisellä avoimuudella on merkitystä myös ulkoisessa vies-

tinnässä. (Emt, 38.) 

Ulkoisen viestinnän avoimuutta tukee se, että järjestön jäsenet ja aktiiviset toimi-

jat kokevat olevansa tervetulleita toimintaan. Kokemukseen hyväksytyksi tulemi-

sesta vaikuttaa ideoiden huomioon ottaminen sekä mahdollisuus tarjota kaikille 

yhteisön jäsenille mielekästä tekemistä. Järjestön ja yhdistyksen toiminnassa on 

hyvä pysähtyä välillä tarkastelemaan omaa toimintaansa ja kriittisesti arvioida 

onko heillä tarjota sellaista toimintaa, jonka vuoksi saadaan jäsenet pysymään 

yhdistyksen tukijoina. (Ilvonen 2007, 38.) 
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5 KEHITTÄMISPROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT 

5.1 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin Monikulttuurinen 

lapsi- ja perhetoiminta hanke 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on yhdistysmuotoisena perustettu 1917. 

Yhdistyksen perustajana on Sophie Mannerheim, joka halusi yhdistyksen avulla 

auttamaan yksinäisiä äitejä ja heidän lapsiaan. Mannerheimin Lastensuojeluliiton 

kantavana teemana alkuvuosista lähtien on ollut ennaltaehkäisevä työ. Vuonna 

1920 yhdistyksestä muodostui kansalaisjärjestö, kun perustava kokous pidettiin 

Helsingissä 4.10.1920. (MLL 2019b.) 

Rahoituksensa Mannerheimin Lastensuojeluliitto saa monien eri tahojen kautta. 

Vuonna 2017 koko MLL:n toiminnan volyymi oli 9 miljoonaa euroa. Rahoitus ja-

kautui STEAN (36%), Muiden avustusten (9%), Jäsenmaksujen (6%), Lasten päi-

vän säätiön (7%), muu varainhankinta (7%) sekä sijoitus ja rahoitustoiminnan 

(12%) avulla. (MLL 2019c) 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto muodostuu keskusjärjestön lisäksi 10 piirijär-

jestöstä sekä 548 paikallisyhdistyksestä. Kaikki MLL:n henkilöjäsenet ovat jäse-

niä paikallisyhdistyksissä. Paikallisyhdistyksissä jäseniä oli vuoden 2017 loppuun 

mennessä 86 183. (MLL 2019d) 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry on keskusjärjestö ja sen alaisuudessa ovat 

piirijärjestöt sekä paikallisyhdistykset. Keskusjärjestö sijaitsee Helsingissä ja 

siellä on palkattuja työntekijöitä. Piirijärjestöt ovat MLL:n keskusjärjestön jäseniä. 

Piirijärjestöjen tehtävänä on toimia alueensa paikallisyhdistysten tukena sekä vai-

kuttajana omalla alueellaan. Myös piiri järjestöillä on palkattuja työntekijöitä. (MLL 

2019d.) 

Toimintaympäristönä kehittämisprojektissani toimi Mannerheimin Lastensuojelu-

liiton Varsinais-Suomen piirin monikulttuurinen lapsi- ja perhetoimintahanke. Mo-

nikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta hanke on alkanut vuonna 2014-2016. Hanke 

on saanut jatkorahoituksen vuodelle 2017-2018. Monikulttuurisen lapsi- ja perhe-

toimintahankkeen tavoitteita on kuvattu Kuviossa 5. (MLL 2018) 
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Kuvio 5 Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta hankkeen tavoitteet 2014-2016. 
(MLL 2018) 

Hankkeen tavoitteena on tukea ja edistää monikulttuurista työotetta. Lisäksi tar-

koituksena on juurruttaa monikulttuuristen toimintatapoja Varsinais-Suomessa. 

Hanke kehittää myös eritaustaisille perheille yhteistä tekemistä ja vertaistukea. 

Hankkeella on paljon yhteiskumppaneita: Turun kaupunki, MLL keskusjärjestö, 

Sondip ry, Yhdessä-Yhdistys ry, SPR Varsinais-Suomenpiiri ja Opintokeskus Si-

vis. (MLL 2018) 

5.2 Kehittämisprojektin tarve, tavoite ja tarkoitus 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomenpiirin Monikulttuurinen lapsi- 

ja perhetyön hanke on tehnyt hankekautensa 2014-2016 ja jatkokautensa 2017-

2018 aikana merkittävää työtä Varsinais-Suomessa, mutta myös valtakunnalli-

sesti tuodessaan julki maahanmuuttajien kohtaamiseen ja vapaaehtoistyöhön 

kerryttämäänsä osaamista.  

Hanke on muokannut Mannerheimin lastensuojeluliittoa monikulttuurisempaan ja 

aidosti kaikkien lasten ja perheiden järjestöksi. Hankkeen myötä Varsinais-Suo-

menpiiri on omaksunut monikulttuurisen työotteen. Hankkeen avulla MLL on le-

vittänyt myös muille toimijoille monikulttuurisia toimintatapoja ja pyrkinyt juurrut-

tamaan niitä osaksi toimintoja. Hanke on järjestänyt eritaustaisille perheille yhtei-

siä tapahtumia, toimintaa ja vertaistukea. Tapahtumien ja toiminnan järjestämi-

sen lisäksi hankkeen tavoitteena on ollut saada maahanmuuttajat integroitumaan 

paikalliseen toimintaan myös itsenäisiksi aktiivisiksi toimijoiksi. Lisäksi hanke on 

antanut tukea maahanmuuttajajärjestöille heidän oman lapsi- ja perhetoimin-

tansa kehittämiseen. (MLL 2018) 

Hanke on keskittynyt jatkokaudellaan vapaaehtoistyöstä kertyvän osaamisen 

tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Yhdistyksen koulutuksista ja vapaaehtois-

työstä kertynyt osaaminen huomioidaan paremmin kuin ennen. Osaamisen 
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tunnistamiseen on luotu työväline MLL:n Olet tärkeä -sivustolla oleva sähköinen 

lomake, josta vapaaehtoinen saa todistuksen sekä osaamismerkkejä. Todistuk-

sen ja saatujen osaamismerkkejä voi hyödyntää esimerkiksi työnhaussa. (MLL 

2018) 

Olettamuksena on, että hankkeen myötä maahanmuuttajat ovat löytäneet MLL:n 

tarjoamat palvelut entistä paremmin. Lisäksi oletan, että he ovat kokeneet MLL:n 

ja monikulttuurisen lapsi- ja perhetoiminta hankkeen järjestämän toiminnan mer-

kittävänä ja halunneet sen myötä siirtyä itsekin tuottamaan vapaaehtoisena pal-

veluita. 

Kehittämisprojektini tavoitteena ja tarkoituksena on kehittää MLL:n Varsinais-

Suomen piirin sekä paikallisyhdistysten viestintää entistä monikulttuurisempaan 

suuntaan. Kehittämisprojektini perustana on tutkimuksellinen osuus, jossa keski-

tyn käyttäjien kokemuksiin paitsi viestinnän onnistumisesta niin myös vapaaeh-

toistyön tekemisen merkityksestä heille. Tutkimuksellisessa osuudessa tarkoituk-

sena on löytää toimivat keinot tukea maahanmuuttajien vapaaehtoistyön teke-

mistä ja siihen osallistumista sekä saada heiltä kehittämisehdotuksia, joiden 

avulla palveluita on mahdollista kehittää entistä asiakasystävällisempään suun-

taan. Keskeistä tässä tutkimuksessa on ollut arvioida toiminnan onnistumista ja 

löytää asiakkaiden mielestä toimivia viestinnän keinoja. 

Järjestötyössä toiminnan arviointia tehdään jatkuvasti joko tietoisesti tutkimalla 

tai tiedostamatta hiljaisena ja näkymättömänä työnä. Järjestön oman näkökul-

man lisäksi myös toiminnan rahoittaja on usein kiinnostunut toiminnan vaikutta-

vuudesta. Järjestöjen tehtävä onkin näyttää mitä vaikutuksia heidän toiminnal-

laan on ollut. (Koskinen-Ollonqvist ym. 2009, 7.) 

Hankkeissa usein tavoitteena on kehittää ja testata uudenlaisia käytäntöjä. Hank-

keiden tavoitteena on, että toiminta voidaan juurruttaa osaksi työtä ja mahdolli-

suuksien mukaan ottaa käyttöön myös toisenlaisessa toimintaympäristössä. Kes-

keistä on selvittää se, miten toiminta voisia toimia myös jossain muualla. (Kiijärvi-

Pihkala. 2009, 16.) 

Kehittämisprojektissani keskeistä oli asiakaslähtöisyys ja toimintaan osallistuvien 

maahanmuuttajien omat kokemukset. Kehittämisprojektini tutkimuksessa tutkin 

maahanmuuttajien tekemää ja kokemaa vapaaehtoistyötä siitä näkökulmasta, 

mitä merkitystä vapaaehtoistyöllä on ollut heille. Kiinnostuksen kohteenani oli 

myös, minkälaista osaamista vapaaehtoistyö on maahanmuuttajille antanut. Kes-

keistä on ollut myös uuteen toimintaan liittyen järjestön toteuttama viestintä ja 

siinä onnistuminen. Mitä kautta   maahanmuuttajat ovat löytäneet MLL:n ja hank-

keen tarjoamien palveluiden pariin ja miksi he ovat palveluihin jääneet. Mikä on 

saanut heidät haluamaan itsekin tarjoamaan palveluita vapaaehtoisena toisille.  
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Kehittämisprojektini tavoitteena on kehittää ja löytää viestintään liittyviä hyviä 

käytäntöjä, joiden avulla maahanmuuttajia on mahdollista saada houkuteltua 

osallistumaan toimintaan. Tutkimuksellisen osuuden tavoitteena on saada tietoa 

siitä, mitä merkitystä vapaaehtoistyöhön osallistumisella tai vapaaehtoistyön te-

kemisellä on ollut maahanmuuttajalle. Tavoitteena on myös kerätä tietoa vapaa-

ehtoistyöhön osallistumisen ja vapaaehtoistyön tekemisen kerryttämästä osaa-

misesta. Lopuksi tavoitteena on saada tietoa siitä mikä hankkeen ja MLL Varsi-

nais-Suomen piirin käyttämistä viestinnän keinoista on ollut toimivia. Toimivilla 

viestinnän keinoilla tarkoitan toimia, joiden kautta maahanmuuttajat ovat osallis-

tuneet toimintaan ja sitoutuneet toimintaan. 

 

Kehittämisprojektini tutkimuksellisen osuuden tutkimuskysymykset ovat: 

Mitä merkitystä vapaaehtoistyöllä on ollut maahanmuuttajalle? 

Mitä osaamista vapaaehtoistyö on antanut maahanmuuttajalle? 

Minkälaista on toimiva monikulttuurinen viestintä järjestössä ja hankkeessa? 

 

Samalla tutkimukseni arvioi hankkeen tavoitteiden toteutumista ja antaa mahdol-

lisuuksia Mannerheimin lastensuojeluliiton Varsinais-Suomenpiirille kehittää mo-

nikulttuurista työotettaan ja palveluitaan ja toimintaansa entistä enemmän moni-

kulttuurisemmaksi. Tutkimukseni pohjalta MLL:n Varsinais-Suomenpiiri ja moni-

kulttuurinen lapsi- ja perhetyön hanke saavat tietoa siitä, miten heidän viestin-

tänsä toimii, mitä merkityksiä vapaaehtoistyöllä on ollut maahanmuuttajille ja mitä 

osaamista vapaaehtoistyö on heille antanut.  

Tutkimukseni tuotoksena syntyy monikulttuurinen viestintä ohje, jossa käsitellään 

edellä mainittuja asioita. Ohjeen avulla hankkeen päätyttyä on mahdollista pitää 

mielessä hankkeen aikana asiakaslähtöiset ja asiakkaiden mielestä toimivat tavat 

tehdä monikulttuurista viestintää. Ohje on myös helposti jaettavissa muille toimi-

joille, joten se tukee myös omalta osaltaan hankkeen tavoitetta jakaa monikult-

tuurista osaamista myös toisille toimijoille. 
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6 KEHITTÄMISPROJEKTIN TOTEUTUS 

6.1 Kehittämisprojektin eteneminen 

Alla olevassa kuvassa (Kuva 5.) on havainnollistettu kehittämisprojektini kulkua. 

Kehittämisprojektini alkoi heti opiskeluiden alettua tammikuussa 2018 ja päättyi 

kesäkuussa 2019 valmiin opinnäytetyön julkistamiseen ja esittelyyn. Kehittämis-

projektini kehittämistyön perustana on ollut tutkimus ja tätä voidaan kutsua tutki-

musorientoituneeksi kehittämisprojektiksi. Tutkimuksen perusteella kehittämis-

projektini aikana kehitettiin monikulttuuriseen viestinnän huomiointia painottava 

ohje. Ohje on laadittu kehittämisprojektini kehittämismenetelmän eli tutkimuksen 

pohjalta. 

 

Kuvio 6 Kehittämisprojektin kulku tiivistetysti 

Aluksi tein aiheenkartoitusta ja pohdin vaihtoehtoja kehittämisprojektin aiheelle. 

Halusin lähestyä itselleni uutta aihepiiriä ja tutustua johonkin minua kiinnostavaan 

hankkeeseen. Lähestyin helmikuussa 2018 Mannerheimin Lastensuojeluliiton 

Varsinais-Suomenpiirin järjestöpäällikköä ja kysyin, löytyisikö heiltä aihetta opin-

näytetyön kehittämisprojektiini. Järjestöpäällikkö kertoi aiheen löytyvän ja sa-

malla ohjasi minut ottamaan yhteyttä suoraan hankkeen koordinaattoreihin. Ta-

pasimme yhdessä koordinaattorien kanssa ja suunnittelimme alustavasti 
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järjestön tarpeita vastaavaa opinnäytetyön kehittämisprojektia. Aluksi tavoitteena 

oli tutkia enemmän järjestön viestinnän vaikuttavuutta. Lopulta aihe kuitenkin 

muodostui vapaaehtoistyön merkityksien, oppimisen ja viestinnän muodosta-

maksi yhtälöksi. 

Huhtikuussa tein kirjallisuuskatsauksen aihepiiristä perehtyäkseni paremmin il-

miön teoreettiseen viitekehykseen ja ilmiöstä jo olemassa olevaan tutkittuun tie-

toon. Hyväksytyn kirjallisuuskatsauksen jälkeen syntyi tutkimussuunnitelma ja 

kehittämisprojektin suunnitelma. Lisäksi teimme hankkeen koordinaattoreiden 

kanssa yhdessä mentorisopimukset sekä toimeksiantosopimukset opinnäyte-

työlle. 

Suunnittelimme yhdessä koordinaattorien kanssa opinnäytetyöni tutkimuksellista 

osuutta. Tein harjoitteluhaastattelun järjestössä harjoittelussa olleelle maahan-

muuttajavapaaehtoiselle. Harjoitteluhaastattelusta sain hyviä neuvoja ja huomi-

oita haastatteluun. Harjoitushaastattelun jälkeen haastattelurunkoa ja saatekir-

jettä muovattiin toimivampaan suuntaan.  

Elo-syyskuussa keräsin haastattelujen avulla aineistoni, jonka litteroin loppuun 

syyskuun aikana. Litteroinnin jälkeen teemoitin aineistoa ja aloitin aineiston ana-

lysointi vaiheen. Samalla tutustuin lisää aihepiriin teoriaan ja muihin tutkimuksiin.  

Keskustelimme yhdessä koordinaattorien kanssa aineiston tuloksista ja poh-

dimme, minkälaista teoreettista viitekehystä sen ympärille tarvitaan. Samanaikai-

sesti aineiston analysoinnin kanssa tutkimukseni teoreettinen osuus kasvoi. 

Marraskuussa esittelin alustavia tutkimustuloksia hankkeen päätösseminaarissa, 

joka samalla toimi opinnäytetyöni väliseminaarina. Hankkeen päätösseminaari: 

Tulevaisuus nyt järjestettiin Turun kaupungin virastotalolla. Väliseminaarissa oli 

minun lisäkseni muita esiintymisiä. (Liite 3.) Katsojia seminaarissa oli noin 150 

henkeä. 

Mentorointi kehittämisprojektini suhteen on ollut tiivistä ja tarpeen mukaista. Ta-

paamisia mentoreiden kanssa on ollut vähintään kerran kuukaudessa. Usein 

olemme tavanneet kuitenkin useamman kerran. Viimeisen kerran tapasimme jou-

lukuussa ennen hankkeen loppumista ja mentoreiden siirtymistä muihin tehtäviin. 

Tämän jälkeen olen keskittynyt enemmän itsenäiseen työskentelyyn, sillä koin 

saaneeni riittävän tuen kehittämisprojektilleni jo hankkeen aikana. 

Väliseminaarin jälkeen kehittämisprojektini keskittyikin entisestään aineiston 

analysointiin ja teoriaan perehtymiseen. Huhtikuussa tapasin Mannerheimin Las-

tensuojeluliiton viestintäassistentin kanssa. Tapaamisen tavoitteena oli pohtia 

monikulttuurisen viestinnän huomiointi -ohjeen ulkoasua. Järjestön viestintäas-

sistentti antoi neuvoja ohjelmistojen käytöstä sekä MLL:n viestinnän graafisesta 

ohjeistuksesta. Tämän jälkeen työstin ensimmäisen version ohjeesta, jonka 
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jälkeen sain palautetta järjestöpäälliköltä. Tämän jälkeen tein tarvittavia muutok-

sia ohjeeseen, jonka jälkeen ohje oli valmis. Kehittämisprojektini tuli päätökseen 

tämän raportin ja ohjeen valmistuessa. Kehittämisprojektini valmiina tuotoksena 

on monikulttuurisen viestinnän huomioiminen -ohjeistus. 

6.2 Tutkimuksellinen lähestymistapa ja otos 

Yleisesti tutkimuksen tarkoituksena on saada vastaus tai ratkaisu tutkimusongel-

miin tai -kysymyksiin. Vastauksen on oltava uskottava, luotettava ja totuudenmu-

kainen. Jotta ratkaisu on mahdollista saada, tarvitaan siihen tietoa. Tietoa kerä-

tään tutkimusmenetelmien avulla ja kerätystä tiedosta muodostuu tutkimuksen 

aineisto. (Kananen 2014, 64.)  

Tähän tutkimukseen olin kiinnostunut siitä, mitä ihmiset ajattelevat ja mitä merki-

tyksiä he toiminalleen antavat. Tämän vuoksi luontevimmaksi tavaksi valikoitui 

asian kysyminen heiltä itseltään. Tätä näkökulmaa vasten luontevin tutkimuksel-

linen lähestymistapa oli haastattelu. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 84.) 

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus ja olen käyttänyt aineistonkeruumenetel-

mänä haastattelua. Valitsin laadullisen tutkimuksen ja haastattelun, koska mie-

lestäni menetelmän avulla sain kerättyä riittävän aineiston tutkimuskysymyksiini 

nähden. Maahanmuuttajat, joiden äidinkieli on muu kuin suomen kieli on haas-

tava tutkittavien joukko. Laadullisella tutkimuksen ja tarkemmin sanottuna haas-

tattelun avulla sain kerättyä riittävän aineiston kehittämisprojektiani silmällä pi-

täen. Lisäksi haastattelun avulla pystyin varmistamaan tutkimuksen luotetta-

vuutta sillä, että vastaajat ymmärtävät mistä tutkimuksessa on kysymys ja min-

kälaista aineistoa haen. 

Haastattelun valinta tutkimusmenetelmäkseni tässä tapauksessa oli luontevaa 

myös sen joustavuuden ansiosta. Haastattelussa haastattelijalla on mahdollisuus 

toistaa kysymys sekä selventää sanamuotoja ja oikaista väärinkäsityksiä. Jous-

tavuutta lisää myös se, että kysymysten esittämisen järjestystä on mahdollista 

muuttaa. Keskeistä on saada mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta aihepii-

ristä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 85.) 

Valitsin haastattelun muodoksi teemahaastattelun. Teema-haastattelun avulla on 

mahdollista saada tietoa ilmiöstä, jota ei hyvin tunneta. Teemahaastattelun avulla 

on mahdollista saada luotua ymmärrystä ilmiöstä. Teemahaastattelua varten on 

luotu teemat, joista keskustellaan. (Kananen 2014, 76.) 

Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu on avoimen luonteensa ansi-

osta hyvä aineistonkeruumenetelmä. Teemahaastattelussa keskustelu etenee 

etukäteen valittujen teemojen mukaisesti ja niihin liittyvien tarkentavien kysymys-

ten avulla. Teemahaastattelun hyvänä puolena on se, että haastattelutilanteessa 
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mahdollisuus tarkentaa ja syventyä haastateltavien vastauksiin on mahdollista. 

Keskeistä haastattelussa metodologisesti tarkasteltuna on sen keskittyminen ih-

misten omiin kokemuksiin ja heidän niille antamiin merkityksiin. (Tuomi & Sara-

järvi 2018, 87-88.) 

Teemojen avulla tutkija pyrkii ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä ja samalla kasvat-

tamaan ymmärrystään aiheesta. Keskustelu käydään haastateltavan ehdoilla ja 

haastateltava saa vapaasti kertoa aihepiiristä. Tutkijalla voi olla tarkentavia kysy-

myksiä vastauksiin liittyen. Teemahaastattelussa on tärkeää pitäytyä aiheessa ja 

käsitellä teemoihin liittyviä asioita. Tutkijan tehtävänä on käydä läpi haastatelta-

van kanssa tutkimuksen teemat sekä pitää keskustelu aihepiirissä. Keskustelun 

kautta tutkija saa kerättyä ymmärrystä ilmiöstä ja tämän johdosta voi syntyä tut-

kimuksellisesti uusia teemoja ja tarkentavia kysymyksiä. (Kananen 2014, 76-77.) 

Tutkijalla on oltava tietoa aihepiiristä jo ennen haastattelujen tekoa. Tutkijan teh-

tävänä on luoda haastattelua varten teemahaastattelurunko, joka on muodostu-

nut ennakkokäsitysten perusteella. Keskustelussa voi kuitenkin ilmaantua uusia 

teemoja, joista voidaan keskustella ja joihin tutkijan on tartuttava. (Kananen 2014, 

77.) 

Teemahaastattelua ja teemahaastattelun runkoa ohjaa tutkimuskysymykset ja 

pyrkimys löytää haastattelun avulla vastaus niihin. Teemahaastattelussa voidaan 

mukautua vastaajan vastauksiin tai tiukasti pitäytyä kysymässä vain etukäteen 

tiedettyjä kysymyksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 88.) Tässä tutkimuksessa on 

edetty vastaajien ehdoilla, mutta pitäydytty pääasiallisesti teemahaastattelurun-

gon mukaisissa kysymyksissä.  

Tutkimukseni teemahaastattelurunko on muodostunut kolmiosaiseksi ja sisältää 

kolme teemaa. Jokainen teema on muodostunut yhden tutkimuskysymyksen ym-

pärille. Tein koemielessä yhden haastattelun hankkeessa olleen maahanmuutta-

jaharjoittelijan kanssa. Harjoitteluhaastattelun jälkeen muokkasimme yhdessä 

haastattelurunkoa helpommin ymmärrettävään muotoon. Koehaastattelussa 

koehaastateltavani toi esille, että maahanmuuttajille olisi mahdollisesti miele-

kästä tutustua haastattelurunkoon etukäteen, jotta osaavat valmistautua. Etukä-

teen tutustuminen on tärkeää, koska suomen kieli ei ole heidän äidinkielensä ja 

haastateltavien kielitasosta ei ollut tarkkaa tietoa. Ehdotuksen johdosta tein tee-

mahaastattelurunkoon lisäksi esimerkki kysymyksiä, jotta aihepiiri aukeaa vas-

taajille paremmin. Vinkin perusteella lähetin jokaiselle haastateltavalle saatekir-

jeen lisäksi teemahaastattelurungon sähköpostiin tutustuttavaksi etukäteen. 

Kaikki haastateltavat eivät olleet katsoneet sitä etukäteen, mutta toiset olivat 

miettineet tarkasti jo vastauksiaan kysymyksiin. 

Haastattelua varten sain salasanalla suojatun word-listan, jossa oli mahdollisten 

haastateltavien yhteystietoja. Kaikki listalla olleet henkilöt olivat jollain tavalla liit-

tyneet monikulttuurinen lapsi- ja perhetoimintahankkeeseen. Listalla ei ollut 
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eriteltynä tarkemmin, mihin toimintaan henkilöt olivat osallistuneet ja olivatko he 

vapaaehtoistyöntekijöitä, harjoittelijoita vai vapaaehtoistoimintaan osallistujia.  

Haastateltavilta oli aiemmin pyydetty lupa tietojen keräämiseen ja niiden välittä-

miseen. Lähestyin kaikkia listalla olleita henkilöitä sähköpostin välityksellä. Lis-

talla oli yli 100 henkilön tiedot ja sähköpostitse haastatteluun suostui kaksi hen-

kilöä. Tämän jälkeen lähdin satunnaisesti lähestymään henkilöitä puhelimen vä-

lityksellä. Lähetin heille tekstiviestit, joissa kerroin lyhyesti tutkimuksestani ja pyy-

sin heiltä yhteydenottoa, jos he ovat kiinnostuneita. Joillekin henkilöille soitin suo-

raan ja kysyin kiinnostuneisuutta osallistua kehittämisprojektini tutkimukseen. 

Tekstiviestiin vastanneille henkilöille soitin takaisin ja kerroin haastattelusta tar-

kemmin. Puhelun jälkeen lähetin heille uudelleen sähköpostitse tiedot haastatte-

lusta ja sovimme haastatteluajankohdan. Haastatteluun liittyvät tiedot tarkoittivat 

saatekirjettä sekä teemahaastattelurunkoa. Lähetin haastattelurungon etukä-

teen, sillä tutkimuksen tarkoituksena on kerätä mahdollisimman paljon tietoa ai-

hepiiristä. Tätä tukee myös ajatus siitä, että haastattelukysymykset ja aihepiiri 

haastatteluun annetaan tiedoksi haastatteluun osallistujille jo hyvissä ajoin etu-

käteen ennen varsinaista haastattelua (Tuomi & Sarajärvi 2018, 85). 

Laadullisessa tutkimuksessa ei ole pyrkimys tilastollisiin yleistyksiin eikä siihen 

ole pyritty tässäkään kehittämisprojektissa. Laadullisessa tutkimuksessa kes-

keistä on pyrkimys kuvata jotakin ilmiötä, saada ymmärrystä tutkitusta aiheesta 

sekä mahdollisuus tehdä teoreettisesti mielekästä tulkintaa ilmiöstä. Tutkimuk-

seen valikoitujen ihmisten on oltava tietoisia haastattelun aihepiiristä ja tämän 

vuoksi he eivät voi olla sattumanvaraisesti valikoituja henkilöitä. (Tuomi & Sara-

järvi 2018, 98.) 

Minun tutkimuksessani kaikki toimintaan osallistuneet henkilöt olivat asiantunti-

joita, sillä he olivat jokainen osallistuneet vapaaehtoistyöhön tai tehneet itse va-

paaehtoistyötä. Jokainen hankkeeseen osallistunut henkilö oli sopiva kohde 

haastatteluun. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 98.) 

Riittävänä otoksena opinnäytetöihin voidaan pitää 6-8 haastattelua. Näin ollen 

työmäärä pysyy kohtuullisena opinnäytetyöhön. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 99.) 

Omassa tutkimuksessa haastattelin 11 maahanmuuttajataustaista naista, jotka 

olivat osallistuneet erilaiseen toimintaan ja tehneet erilaista vapaaehtoistyötä jär-

jestössä. Naiset olivat myös kotoisin eri maista, olleet mukana eri pituisia aikoja 

sekä löytäneet toimintaan mukaan eri väyliä käyttäen.  

6.3 Kehittämisprojektin tutkimuksen toteutus ja analyysimenetelmä 

Kehittämisprojektini tutkimukselliseen osuuteen kuuluvat haastattelut tapahtuivat 

elo-syyskuussa 2018. Haastattelut sovittiin haastateltavien toiveiden mukaan. 
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Olin varannut mahdollisia haastatteluaikoja ja niihin sopivia tiloja MLL Varsinais-

Suomenpiirin toimistolta Heidekeniltä. Haastatteluista suurin osa (6) tapahtui Hei-

dekenin tiloissa. Tilat olivat haastateltaville tutut ja sinne oli helppo heidän saa-

pua. Usealla haastateltavalla oli lisäksi asiaa Heidekenille vapaaehtoistyön tii-

moilta ja he pystyivät näin hoitamaan nämä asiat samalla. Lisäksi haastatteluja 

tehtiin kahvilassa (2), MLL perhekahvilassa (1) sekä ravintolassa (2). Jokaisessa 

haastattelussa tila oli rauhallinen ja antoi haastattelijalle sekä haastateltavalle 

mahdollisuuden keskittyä haastattelutilanteeseen. Jokainen haastattelu tehtiin 

suomen kielellä. 

Haastattelut kestivät lyhyimmillään 15 minuuttia 11 sekuntia ja pisimmillään 46 

minuuttia 33 sekuntia. Keskimääräinen haastatteluaika oli 25 minuuttia 48 sekun-

tia. Haastattelu tilanteen päätteeksi eli nauhurin sulkemisen jälkeen keskustelin 

vielä jokaisen kanssa jonkun aikaa heidän esittämästään aihepiiristä. Keskuste-

limme muun muassa heidän kotimaansa tämän hetkisestä tilanteesta sekä suo-

men kansalaisuuden saamisen haasteista. Näitä keskusteluita ei ole hyödynnetty 

tämän tutkimuksen aineistona. Yksi haastateltava lähetti vielä sähköpostilla li-

säyksen yhteen kysymykseen. Tämä sähköpostiviesti on hyödynnetty tämän ai-

neiston analysoinnissa, sillä hän antoi siihen luvan. 

Haastatteluiden aluksi keräsin suostumuksen haastatteluun osallistumiseen ja 

kerroin mihin tarkoitukseen haastattelua tehdään, miten aineistoa käsitellään ja 

mistä on mahdollista saada lisätietoa eli yhteystietoni. Lisäksi kerroin heille, että 

tutkimus tehdään nimettömänä ja käsittelen aineiston tutkimuksessani niin, että 

heitä ei ole mahdollista siitä tunnistaa. Korostin jokaiselle mahdollisuutta keskeyt-

tää haastattelutilanne, jos he sitä toivoivat. Jokaisella oli mahdollisuus myös kiel-

täytyä haastattelun äänittämisestä ja kaksi haastattelua on tämän vuoksi tehty 

pelkästään muistiinpanoin.  

Kerroin myös, että heillä on mahdollisuus tulla seuraamaan alustavien tutkimus-

tulosten esittämistä hankkeen loppuseminaariin marraskuussa sekä kerroin että 

tutkimus on luettavissa joko theseuksesta tai Turun ammattikorkeakoulun kirjas-

tosta tutkimuksen valmistumisen jälkeen. 

Aineisto on analysoitu sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysi on laadullisessa 

tutkimuksessa käytetty perinteisin menetelmä. Sisällönanalyysia voidaan pitää 

yksittäisenä metodina niin myös väljänä teoreettisena kehyksenä tutkimukselle. 

Sisällönanalyysia ei ohjaa suoraan mikään tietynlainen teoria tai epistemologia. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 103.) Tämän vuoksi koin laadullisen analyysin olevan 

sopiva analyysimenetelmä minun kehittämisprojektini tutkimukselle. Laadullisen 

analyysin väljyys ja joustavuus sopi tämän kehittämisprojektin tutkimukseen hy-

vin.  

Sisällönanalyysin avulla aineistoa analysoimalla on pyrkimyksenä kuvata tutkit-

tava aineisto tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Keskeistä sisällönanalyysissa 
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on sen pyrkimys etsiä tekstistä merkityksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117.) Tä-

män vuoksi sisällönanalyysi oli hyvä analyysimenetelmä tutkimukselleni. 

Yleinen kuvaus sisällönanalyysin toteuttamisesta lähtee käyntiin päätöksestä 

siitä, mikä lopullinen tutkimusongelma tutkimuksessa on. Tämän jälkeen aineisto 

litteroidaan ja koodataan niin, että ne vastaavat tutkimusongelmaan. Kaikki muut 

jäävät pois tutkimuksesta. Tämän jälkeen aineistoa luokitellaan ja muodostetaan 

teemoja aineistosta. Aineistossa on tässä vaiheessa hyvä lähteä pohtimaan sitä, 

että etsitäänkö samankaltaisuutta vai erilaisuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 107.) 

Itse olen tässä kehittämisprojektissa etsinyt yhteneväisyyksiä enemmän kuin 

eroavaisuuksia. 

Laadullisessa tutkimuksessa usein aineiston keruu ja analysointi vuorottelevat 

(Kananen 2014, 99). Näin ollut myös minun tutkimuksessani. Olen litteroinut ja 

aloittanut analysoinnin ensimmäisten haastatteluiden jälkeen. Tämän jälkeen 

olen haastatellut lisää henkilöitä ja jatkanut analysointiani pidemmälle. 

Aineiston analysoinnin aloitin litteroimalla aineiston. Litteroinnilla tarkoitetaan ai-

neiston puhtaaksi kirjoittamista sanatarkasti (Hirsjärvi ym. 2016, 222). Olen kuun-

nellut äänitetyn aineiston ja kirjoittanut sen manuaalisesti auki word-tiedostoihin. 

Jokainen haastattelu on ollut tallennettuna omana tiedostonaan. Olen litteroinut 

aluksi koko aineiston, jonka jälkeen olen vasta aloittanut aineiston luokittelun tee-

moihin. Litterointivaiheessa en poistanut aineistosta mitään kohtia, vaan litteroin 

aluksi turhiltakin tuntuvat kohdat. Tämän tein siitä syystä, että jos aineistosta olisi 

noussut muitakin ”epäolennaiselta” tuntuvia kohtia. En halunnut tehdä aineistoon 

karsintaan vielä tässä vaiheessa, sillä usein laadullisessa tutkimuksessa litteroin-

tivaiheessa ei vielä tiedetä mitä aineiston osia analyysissa tarvitaan (Kananen 

2014, 102). 

Litterointia voidaan tehdä eri tarkkuuksin. Tarkin taso litteroinnissa on puheen 

lisäksi eleiden ja äänenpainojen sekä taukojen huomioiminen. Usein riittävää on 

kuitenkin, että huomioi sanatarkan kielellisen ilmaisun ilman koko vastaajan il-

maisua. Sanatarkan kuvauksen merkitys on suuri, sillä sitä voidaan käyttää sel-

laisenaan lopullisessa raportissa. (Kananen 2014, 102.) 

Olen tässä aineistossa litteroinut aineiston sanatarkasti ylös. Litteroitua aineistoa 

11 haastattelun osalta tuli kaiken kaikkiaan 71 sivua. Olen kuitenkin tähän raport-

tiin kuitenkin korjannut joidenkin sanojen sanamuotoja suomen kielen kannalta 

oikeammiksi kuitenkaan muuttamatta sitä, mitä vastaajat ovat sanoneet. Olen tä-

män tehnyt siitä syystä, että suomen kieli ei ole vastaajien ensisijainen kieli ja 

heidän suomen kielen tasonsa ei ollut natiivipuhujien tasolla. Valinnan olen pe-

rustellut sillä, että raportin lukeminen on lukijalle helpompaa sekä haastattelun 

kannalta oleellisempaa on ollut ymmärrys siitä, mitä vastaaja on vastauksessaan 

tarkoittanut. Tämän olen tehnyt todella suurella kynnyksellä, jotta en ole muovan-

nut vastaajien tarkoittamaa asiaa toisenlaiseksi kuin he ovat sitä itse 
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tarkoittaneet. Korjaukset ovat harvinaisia tässä raportissa, sillä pääosin haasta-

teltavat puhuivat ymmärrettävää ja melko oikeaoppista suomen kieltä. 

Kerättyä aineistoa tarkastellaan tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten luo-

man kehyksen välityksellä. Aineistolta kysytään tutkimuskysymykset ja niihin et-

sitään aineiston välityksellä vastaukset. Tekstikokonaisuudet määritellään niin, 

että niille annetaan tietty koodi eli niiden sisältöä kuvaava ilmaisu. Koodauksen 

jälkeen aineisto luokitellaan. Luokittelussa aineistosta kerätyt koodit ryhmitellään 

omiksi luokikseen eli teemoiksi. Näille teemoille annetaan jokin nimi. (Kananen 

2014, 99-100.) 

Aloitin aineiston teemojen rakentamisen etsimällä aineistosta samankaltaisuuk-

sia, eli koodeja, muodostaen näin alustavia teemoja. Tämän jälkeen aloin muo-

dostaa teemoja kolmen tutkimuskysymysteni ympärille, jotka muodostivat kolme 

pääteemaa. Pääteemoina toimivat: merkitys, oppiminen ja viestintä. Tämän jäl-

keen havaitsin, että aineiston lokeroiminen näin ei palvele tarkoitustaan parhaalla 

mahdollisella tavalla, sillä monet alateemat olisivat sopineet useampaan ylätee-

maan. Tämä olisi aiheuttanut sekavuutta ja toistoa raportissa. 

Päädyinkin jakamaan aineiston teemoihin, jotka korostuvat aineistosta eniten ja 

jotka ovat oleellisia tutkimuskysymysten kannalta. Teemoiksi muodostuivat koh-

taaminen ja hyväksytyksi tuleminen, hyvä olo ja kiva tekeminen, vertaistuki ja yh-

teisöllisyys, naisten asema ja lasten kasvatus, uudet taidot sekä viestintä. Nämä 

teemat on avattu tämän raportin 7. luvussa.  

Sisällönanalyysin jälkeen aineistona analysointi ei ole vielä valmis, vaan analyy-

sin avulla aineisto on vain järjestetty helpommin luettavaan muotoon. Analyysin 

lisäksi tutkimustulosten esittelyyn kuuluu tärkeänä osana johtopäätösten tekemi-

nen. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117.) Omat johtopäätökset tämän tutkimuksen tu-

loksista on esitetty kappaleessa 8. 
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7 KEHITTÄMISPROJEKTIN TULOKSET 

7.1 Taustatietoja 

Haastatteluun osallistuneista maahanmuuttajataustaisista henkilöistä kaikki oli-

vat naisia. Suurin osa vastaajista (6) oli iältään 35-45-vuotiaita. Vastaajista kolme 

oli 25-35-vuotiaita. Vastaajista yksi oli alle 25-vuotias ja yksi oli yli 45-vuotias.  

 

 

Kuvio 7 Haastatteluun osallistuneiden henkilöiden ikäjakauma 

Haastatteluun osallistuneet henkilöt olivat muuttaneet Suomeen eri maista. Vas-

taajista suurin osa oli lähtöisin Afrikan maista (6), lisäksi vastaajia oli Euroopasta 

(2), Aasiasta (2) sekä Pohjois-Amerikasta (1).  

 



60 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Maiju Pitkänen 

  

Kuvio 8 Haastatteluun osallistuneiden henkilöiden kotimaa, maanosittain kuvat-
tuna 

Haastatteluun osallistuneilla osalla oli ammatti aikaisemmin kotimaassaan, osalla 

oli ammatti Suomessa tällä hetkellä, mutta suurin osa vastaajista oli tällä hetkellä 

opiskelemassa. Opiskelupaikkoina heillä oli tällä hetkellä kielikurssit, peruskoulu, 

ammatillinen koulu tai ammattikorkeakoulu. 

 

Kuvio 9 Haastateltavien ammatti 

Suurin osa (4) haastatteluun osallistuneista henkilöistä oli asunut Suomessa 

vasta alle 5-vuotta. Haastatteluun osallistuneista henkilöistä kolme oli asunut 
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Suomessa 5-10-vuotta samoin kuin kolme vastaajaa oli asunut Suomessa 10-15-

vuotta. Yksi vastaaja oli asunut Suomessa yli 15-vuotta. 

 

Kuvio 10 Haastateltavat asuneet Suomessa 

Vastaajista enemmistö (4) oli ollut mukana MLL:n toiminnasta vasta alle vuoden 

ajan. Kolme vastaajaa oli ollut toiminnassa mukana 2-3-vuotta. Kaksi vastaajaa 

oli ollut toiminnassa mukana 4-5-vuotta ja myös kaksi vastaajaa oli ollut toimin-

nassa mukana yli 5-vuotta. 

 

Kuvio 11 Kauanko haastateltavat ovat olleet mukana MLL toiminnassa? 
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Vastaajat olivat osallistuneet monipuolisesti erilaiseen MLL:n järjestämään toi-

mintaan. Vastaajat olivat keskimäärin osallistuneet 5,7 erilaiseen MLL:n järjestä-

mään toimintaan. Eniten osallistuneet henkilöt olivat osallistuneet 9 erilaiseen toi-

mintaan. Vain yksi vastaaja oli osallistunut vasta yhteen toimintaan. 

Suosituin MLL:n toiminnasta oli ollut MLL:n järjestämät kurssit, joihin jokainen 

haastatteluun osallistunut henkilö oli osallistunut. Toiseksi suosituinta oli ollut las-

tenhoitaja toiminta. Kolmanneksi suosituinta oli ollut perhekahvilassa käynti sekä 

neljänneksi suosituinta tapahtumissa avustajana toimiminen. 

 

Kuvio 12 Missä MLL toiminnassa on tai on ollut mukana? 

Kysyttäessä kiinnostusta toimia vapaaehtoisena tulevaisuudessa oli kiinnostus 

korkea. Kymmenen vastaajaa yhdestätoista oli kiinnostunut jatkamaan vapaaeh-

toistyön tekemistä. Yksi vastaaja kertoi, että hän ei pysty jatkamaan vapaaehtois-

työntekemistä tällä hetkellä opiskeluiden takia. Vastaajat halusivat ensisijaisesti 

löytää vapaaehtoistyön muotoja, joiden avulla heillä on mahdollisuus auttaa toisia 

maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Lisäksi vastaajia kiinnosti erilainen lasten 

ja nuorten parissa tehtävä vapaaehtoistyö sekä auttaminen erilaisissa tapahtu-

missa. Yhdelle vastaajalle vapaaehtoistyön muodolla ei erityisesti ollut väliä vaan 

merkitystä oli enemmän sillä, että vapaaehtoistyötä saa tehdä Heidekenillä tuttu-

jen ihmisten parissa. Yksi vastaaja kertoi olevansa kiinnostunut tekemään vapaa-

ehtoistyötä, jos joku häneltä sitä kysyisi.  

7.2 Kokemus hyväksytyksi tulemisesta ja kohtaamisesta 

Jokainen vapaaehtoinen tai vapaaehtoistyöhön osallistuva henkilö korosti hank-

keen ja koko järjestön työntekijöiden merkitystä. Työntekijöitä voidaan pitää 
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tärkeänä linkkinä siihen, että vapaaehtoiset ovat jatkaneet vapaaehtoistehtävis-

sään. Ilmapiiri vapaaehtoistyössä ja koko järjestössä koettiin hyväksi ja vapaaeh-

toistöitä oli mukava tehdä. Työntekijöitä luonnehdittiin hyviksi, mukaviksi ja heiltä 

oli mahdollisuus saada apua.  

Tärkeänä pidettiin sitä, että hankkeen työntekijöille on aikaa kohdata heidät. Tär-

keää oli, että oli tuttu henkilö, jonka kanssa jutella asioista. Tuloksista ilmenee, 

että monelle omista ongelmista puhuminen ja avun saanti konkreettisiin asioihin 

oli hyvin merkityksellistä. Lisäksi arvostettiin myös sitä, että kaikille halukkaille oli 

mahdollisuus päästä keskustelemaan asioista ja saamaan apua. Maahanmuut-

tajien avun tarve painottui paljon suomen kieleen liittyviin asioihin. Maahanmuut-

tajat kokivat, että MLL:n hankkeen työntekijät osaavat auttaa heitä rauhallisesti 

ja selittää asiat hyvin. Heillä oli kokemuksia siitä, että toisissa paikoissa he eivät 

saa apua kieliongelmien tai työntekijöiden ymmärtämättömyyden vuoksi. 

”Joo, mä sanon sinulle asian, kun mä menen siellä MLL on he tietä-

vät, he tietävät, että minä olen ulkomaalainen, enkä osaa suomea. 

esimerkiksi en pelkää, ettei he ymmärrä, ovat ujo tai ymmärrätkö? 

Mutta toisessa paikassa ihmiset aina, minulla aina se, että ihmiset 

eivät ymmärrä minua.”  

Vastauksissa painottui myös se, että kohtaaminen oli kiireetöntä. Maahanmuut-

taja vapaaehtoisella oli olo, että tapaaminen on kiireetön ja merkityksellinen. Asi-

oista oli aikaa keskustella ja samalla juoda kahvia. Kahvin juonnin merkitys ko-

rostui monessa vastauksessa.  

Kaikille haastatteluun osallistuneille tärkeintä oli, että toiminnassa oli tuttu yhteys-

henkilö. Yhteyshenkilöt koettiin erittäin mukaviksi ja helposti lähestyttäviksi. Yksi 

syy toiminnassa mukana olemiseen ja haluun tehdä vapaaehtoistyötä vaikutti 

hankkeen työntekijät eli yhteyshenkilöt. 

Useimmat olivat nähneet hankkeen työntekijöitä useamman kerran esittelemässä 

toimintoja erilaisissa tilaisuuksissa ja järjestöissä. Tuloksista käy ilmi, että toimin-

taan mukaan hakeutuminen oli ollut ajatuksissa jo pitkään, mutta hakeutuminen 

oli kuitenkin jäänyt elämäntilanteen tai osallistumisen jännittävyyden kokemisen 

vuoksi. Kuitenkin kun sama tuttu, miellyttäväksi koettu, henkilö tuli uudelleen ker-

tomaan toiminnoista, lisäsi se rohkeutta osallistua tai tulla mukaan toimintaan. 

Tuloksista käy ilmi, että ihmisillä on hyvin erilainen kynnys hakeutua toimintaan 

mukaan. Hakeutuminen tapahtui monin tavoin, mutta monen kohdalla toimin-

nassa pysymiseen vaikutti, vapaaehtoistyön mielekkyyden lisäksi, yhteyshenkilö. 

Hankkeen työntekijät koettiin luotettaviksi, mukaviksi ja heiltä koettiin saavan pal-

jon apua ja tukea. Vapaaehtoisilla oli tunne siitä, että he saavat riittävästi tukea 

vapaaehtoistyölleen ja heillä on aina mahdollisuus kysyä ja pyytää apua hank-

keen työntekijöiltä. 
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Yhteyshenkilöiden eli hankkeen työntekijöiden rooli korostui siinä, että vapaaeh-

toiset kokivat, että työntekijät tuntevat heidät ja heidän kiinnostuksen kohteensa. 

Työntekijät pitivät yhteyttä vapaaehtoisiin ja tarjosivat heille heitä kiinnostavia 

kursseja, tapahtumia, koulutuksia ja tietoa. Tiedon jakaminen oli henkilökohtaista 

eikä tapahtunut vain massatiedottamisella. Tärkeäksi koettiin yhteyshenkilön 

soitto ja puhelinkeskustelut heidän kanssaan.  

Henkilökohtaiselle tiedottamiselle annettiin suuri merkitys, sillä turhaksi koettua 

tietoa ei välitetty. Vapaaehtoiset arvostivat sitä, että työntekijät tunsivat heidän 

henkilökohtaiset elämäntilanteensa ja eivät esimerkiksi välittäneet opiskelijalle 

tietoa päivisin tapahtuvasta toiminnasta tai vapaaehtoistyön mahdollisuuksista. 

Opiskelijoille välitettiin tietoa viikonloppuisin tai iltaisin tapahtuvasta toiminnasta 

sekä vapaaehtoistyön mahdollisuuksista, joita pystyi tekemään iltaisin. Tämä loi 

vapaaehtoisille kokemuksen siitä, että he ovat merkityksellisiä ja heidän teke-

mänsä vapaaehtoistyö on merkityksellistä. 

7.3 Vapaaehtoistyöstä tulee hyvä olo 

Vapaaehtoistyöstä saatu hyvä olo oli merkittävä tekijä siinä, että vapaaehtois-

työtä haluttiin tehdä. Hyvään oloon vaikuttivat miellyttävä tekeminen sekä toisten 

auttaminen. Haastateltavat kokivat, että heidän tekemisellään on merkitystä ja se 

on aidosti tärkeää ja hyödyllistä. Haastateltavat pitivät vapaaehtoistyötä itse tär-

keänä tekemisenä, mutta tärkeyttä lisäsi myös se, että sitä arvostivat myös muut 

vapaaehtoiset sekä MLL:n työntekijät. 

”Mä tulen ja ainakin kaikki sanoo moi. Se tuntuu tosi hyvältä. Mä ha-

luan  mennä, koska mä tiedän, että ihmiset haluaa, että mä olen 

täällä. Se on tärkeää, että mä tulen. Ja se on tärkeää!”  

Vapaaehtoistyötä tekevä haastateltava on kokenut, että kun hän tulee MLL:n V-

S piirin perhekeskukseen, hän on merkityksellinen ja tärkeä henkilö. Hänen ole-

massaolollaan on merkitystä ja sitä arvostetaan. Suuren merkityksen saa koh-

taaminen ja se, että kaikki työntekijät sekä muuten perhekeskuksessa olevat hen-

kilöt tervehtivät häntä. Hän on saanut myös vahvistusta tekemiselleen, sillä hän 

tietää, että hänen työpanostaan arvostetaan. Kokemus siitä, että tekee merkityk-

sellistä työtä, saa henkilön jatkamaan vapaaehtoistyön tekemistä. 

Vastaajat kokivat myös merkityksellisenä sen, että vapaaehtoistyön tekeminen 

on kivaa. Kiva tekeminen haastateltavien mielestä oli erilaiset retket, mutta myös 

toisten ihmisten kanssa olemista, uuden oppimista ja toisten auttamista. Kivaan 

tekemiseen liittyi myös mukavaksi koettu ilmapiiri. Ilmapiiri koettiin kodin-

omaiseksi, rauhalliseksi ja viihtyisäksi. Rauhallinen ilmapiiri mahdollistaa toisten 

kanssa keskustelun, mikä oli keskeisessä osassa siinä, miksi vapaaehtoistyötä 

haluttiin tehdä tai toimintaan haluttiin olla. Kiva tekeminen nähtiin olevan kotona 
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yksin olemisen vastakohta. Vastaajat määrittävät yksin kotona olemisen olevan 

haitallista ja tylsää, kun taas toisten seurassa olemisen olevan kivaa.  

”Mä oikeesti tykkään auttaa ihmisiä ja olen tehnyt sitä jo ennen tätä 

vapaaehtoistyötä jollakin tavalla.”  

Mahdollisuus auttaa toisia ihmisiä sai vapaaehtoiset tuntemaan hyvää oloa itse. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa onkin havaittu, että hyvän tekemisellä on positiivi-

sia vaikutuksia myös hyväntekijälle itselleen. Hyvän tekeminen ja toisten autta-

minen lisäävät paitsi merkityksellisyyden kokemusta niin myös hyvinvointia. Pel-

kästään toisten parissa oleminen ei selitä koettua hyvinvointi-vaikutusta vaan it-

sessään jo hyvän tekeminen tuntuu hyvältä. (Martela & Ryan 2016, 355-356.) 

Vapaaehtoistyön merkitystä lisäsi toisten auttamisen lisäksi kokemus siitä, että 

vapaaehtoistyö auttaa myös vapaaehtoistyöntekijää itseään eri tavoin. Vapaaeh-

toistyöstä maahanmuuttajat saivat ennen kaikkea kokemuksia ja mahdollisuuksia 

kehittää kielitaitoaan.  

”Tosi kivaa (vapaaehtoistyö). On paljon mahdollisuuksia auttaa ihmi-

siä. Saan kokemusta vapaaehtoistyöstä ja samalla oppii suomea. 

Tarkoitan todella hyvin ja korkeasti puhumaan suomea.”  

Vapaaehtoistyön mielekkyyttä lisäsi myös se, että siihen osallistuminen tai sen 

tekeminen oli mahdollista elämän eri vaiheissa. Perheelliset, pienten lasten van-

hemmat, kokivat erittäin antoisana sen, että he pääsivät toimintoihin kuten per-

hekahvilaan yhdessä lasten kanssa. Vapaaehtoistoiminta oli mielekästä lapsille, 

sillä he saivat seuraa, mutta myös vanhemmalle itselleen. Lapsilla oli mahdolli-

suus leikkiä ja aikuiset saivat keskustela ja juoda kahvia. Joissakin tapahtumissa 

tai tilaisuuksissa oli mahdollistettu aikuisten osallistuminen, niin että lastenhoito 

oli järjestetty viereisessä huoneessa. Seuran saaminen paitsi itselleen myös lap-

sille on myös aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu olevan tärkeä tekijä, kun äiti 

miettii ajankäyttöään. (ks. Vanhanen-Silvendoin 1996, 231). 

Merkittävin tekijä siinä miksi maahanmuuttajat halusivat tehdä vapaaehtoistyötä, 

oli omakohtainen kokemus maahanmuuttajana olosta Suomessa. He tunnistivat 

erilaisia haastavia tilanteita, joissa he olivat itse olleet. Näiden haastavien koke-

musten takia he halusivat auttaa toisia, vertaisia, samassa tilanteessa olevia hen-

kilöitä. 

”Tässä toiminnassa minulla on se mahdollisuus, että ensinnäkin aut-

taa muita ja auttaa näitä maahanmuuttajia, jotka ovat samassa tilan-

teessa kun mä olin joskus monta vuotta sitten. Tavallaan omien ko-

kemusten kautta mitä mä olen oppinut, että mihin tarvitaan apua ja 

mikä voi olla vaikeaa.”  
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”Haluaisin auttaa ihmisiä, jotka eivät ymmärrä hyvin suomea ja ei-

vätkä löydä perille uusiin paikkoihin. Se on todella vaikeaa tällä jos 

sinulla ei ole autoa etkä osaa käyttää bussia kunnolla. On vaikeaa 

ymmärtää missä paikassa ja miten sinne pääsee. Siinä haluaisin aut-

taa ihmisiä.” 

Tässä tutkimuksessa ei ole keskitytty syihin, jonka vuoksi maahanmuuttajat ovat 

muuttaneet kotimaastaan Suomeen. Kuitenkin vastauksista näkyy vertailu oman 

tutun kotimaan sekä uuden maan välillä. Vapaaehtoistyön avulla löytyy yhteyksiä 

ja eroavaisuuksia tutun kotimaan työkulttuuriin. Hyvää oloa ammennettiin niistä 

eroavaisuuksista ja yhtäläisyyksistä mitä työkulttuurien välillä löytyi. Kokemus tu-

tusta ja turvallisesta tavasta tehdä työtä helpottaa ihmisen kokemusta uudessa 

tilanteessa. Suomessa koettu tuttu ja turvallinen työkulttuuri taas toisaalta helpot-

taa tilanteita, joissa oman kotimaan työkulttuuri on ollut toisenlainen. 

”Täällä oli niin samanlaista kuin kotimaassakin, juuri se kun kaikki 

löytää oman työn ja tekee työtä.” 

”Mun kotimaassakin on vapaaehtoistyö, mutta se ei ole sama. En-

simmäistä kertaa kun mä kävin täällä, niin mä oikeesti tunsin, että 

olen oikeasti vapaaehtoisesti töissä. ä tunnen, että mä tein tämän ja 

mä haluan. Kun mun kotimaassa mä tulin kun mun oli pakko. Täällä 

ilmapiiri on hyvä ja mä tykkään olla täällä.”  

Vapaaehtoistyön avulla on mahdollisuus tehdä samanlaisia työtehtäviä kuin, joita 

on tehnyt ennen maahanmuuttoa Suomeen. Vapaaehtoistyön avulla on mahdol-

lista hyödyntää aikaisempaa työelämässä kerättyä osaamista. Oman osaamisen 

hyödyntäminen ja itselle mielekäs tekeminen lisää hyvinvointia ja hyvää oloa. 

”Tässä (vapaaehtoistyössä) yhdistyy mun nykyinen osaaminen ja 

tietoa ja se, mitä mä aikaisemmin tein ja tykkäsin tosi paljon.” 

Maahanmuuttajana vapaaehtoistyön tekemisellä voidaan nähdä olevan laajempi 

yhteiskunnallisempi rooli. Omalla toiminnalla on mahdollisuus vaikuttaa ihmisten 

asenteisiin erilaisuutta kohtaan. Vapaaehtoistyöntekijää voi motivoida mahdolli-

suus vaikuttaa ja muuttaa vallitsevaa yhteiskuntaa ja ihmisten suhtautumista 

maahanmuuttajiin. Omalla toiminnalla saadaan hyvää oloa, siitä, että toisilla 

maahanmuuttajilla on mahdollisesti helpompi olla, kun kantaväestön ihmiset ovat 

tottuneet maahanmuuttajien läsnäoloon. 

”Saan auttaa maahanmuuttajia. Lisäksi on tärkeää, että myös suo-

malaiset tutustuvat muun maalaisiin ihmisiin ja näkevät erilaisuutta. 

On tärkeää, että suomalaiset tietää, että maahanmuuttajia on ja tot-

tuu heihin. Maahanmuuttajille tulee huono mieli, jos heitä katsoo pa-

halla silmällä.” 



67 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Maiju Pitkänen 

7.4 Vapaaehtoistyö on sosiaalista ja yhteisöllistä 

Vapaaehtoistyöhön motivoi myös sen tarjoama mahdollisuus sosiaaliseen kans-

sakäymiseen toisten ihmisten kanssa. Maahanmuuttajilla voi olla maahan muu-

tosta johtuen tilanne, jossa he kokevat syvää yksinäisyyttä. Yksinäisyyden tun-

teeseen vaikuttaa kielitaidottomuus, verkostojen puute, tekemisen puute sekä 

kaukana asuvat sukulaiset ja ystävät. Omakohtainen kokemus yksinäisyydestä 

antaa keinoja auttaa myös toisia samassa yksinäisyyden kokemuksessa eläviä 

ihmisiä. 

”Minä olen äiti ja minun lapsi oli pieni. Kun minä olin kotona, olin aina 

väsynyt ja vihainen, koska minulla ei ole kaveria. Minä menen sinne 

(perhekahvila) ja minä olen iloinen ja kun minä tulin takaisin (kotiin) 

olin iloinen.”  

Vertaistukea kaivattiin myös vanhemmuuteen. Vertaistukea vanhemmuuteen 

kaipasivat haastattelujen perusteella varsinkin pienten lasten vanhemmat. Van-

hemmat voivat kokea lapsen kanssa kotona olemisen tylsäksi tai yksinäiseksi. 

Perhekahviloihin tai muuhun vapaaehtoistoimintaan mukaan lähteminen antaa 

mahdollisuuden jakaa omia kokemuksia, oppia muilta tai saada luotua ystävyys-

suhteita. 

Uusien ystävien saaminen ja verkostojen monipuolistaminen oli merkityksellistä 

haastateltaville. Haastateltavilla on pienet verkostot Suomessa ja suurin osa su-

kulaisista, ystävistä ja tuttavista asuu muualla kuin Suomessa. Lisäksi useimmat 

kertoivat, että ovat kotimaassaan tottuneet yhteisöllisempään elämään ja vuoro-

vaikutukseen, kuin suomalaiset. Vapaaehtoistoimintaan mukaan lähtemiseen 

motivoi uusien ystävien saanti ja verkostojen laajeneminen. Lyhyesti sanottuna, 

halu olla muiden ihmisten kanssa.  

”Ensin mun tavoite oli, että tutustun uusiin ihmisiin. Ja sitten oppia 

lisää suomen kieltä. Se tuntuu myös hyvältä, kun täällä mulla ei ole 

paljon kavereita ja perhettä. Emää tiedä. Mä voin sanoa, että tulee 

kaveria. – Joo ja mä sanoin, että meillä on tosi vaikeaa olla yksin. 

Meillä on aina joku tukena: äiti, täti, naapurit, siskot jakun he tulevat 

tänne, heillä ei ole ketään tukemassa. Tällaiset toiminnot auttaa tosi 

paljon.”  

Tuloksista kävi myös ilmi miten oma kulttuuri voi erota hyvin merkittävällä tavalla 

suomalaisesta kulttuurista. Kulttuuri voi aiheuttaa ristiriitoja vanhemmuudessa, 

kun toimintatapoja vertaillaan oman kulttuurin ja suomalaisen kulttuurin välillä. 

Kulttuurien erilaisuus voi aiheuttaa epäluottamusta omaan vanhemmuuteen, kun 

ei ole tietoa suomalaisten vanhemmuudesta. Vanhempien haluna on kuitenkin 

ennen kaikkea kasvattaa lapsistaan osaavia ja yhteiskuntaan sopeutuvia 
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yksilöitä. Kuitenkin mahdollisuus nähdä suomalaisia vanhempia ja heidän vuoro-

vaikutustaan omien lastensa kanssa luo ymmärrystä siihen, että vanhemmat ovat 

pohjimmiltaan samanlaisia riippumatta kulttuurista. Erilaisuutta vanhempana se-

littää useimmissa tilanteissa muut asiat kuin kulttuuritausta.  

”Mä pystyn oikeesti katsomaan (vaikka ei osannutkaan kunnolla 

kieltä). Mä olin yksin lasten kanssa. Meidän kulttuuri on ihan eri kuin 

Suomen. Mä katsoin (toisia vanhempia ja lapsia) ja mä opin tosi pal-

jon.”  

Äitiryhmissä on havaittu käyvän hyvin erilaisia ihmisiä, joissa äitien ikä, ammatti 

sekä koulutustausta ovat merkittävästi erilaisia. Halu tavata toisia äitejä, jotka 

elävät samassa elämäntilanteessa on havaittu tärkeäksi riippumatta kulttuuri-

taustasta. Vanhemmaksi tuloon liittyen sekä erilaisiin äitiysryhmiin hakeutumi-

seen on havaittu liittyvän muutto uudelle paikkakunnalle ja verkostojen puute. 

(Vanhanen-Silvendoin 1996, 230.) Tämä yhdistää äitejä kulttuuritaustasta riippu-

matta.  

”10vuotta sitten kun menin vauvani kanssa perhekahvilaan. -- Siellä 

tutustuin muihinkin äiteihin ja suomalaisiin äiteihin. Siellä näin miten 

suomalaiset äidit ovat lastensa kanssa, mitä he tekevät, miten he 

keskustelevat ja reagoivat asioihin. Siellä tajusin, että kaikki äidit 

ovat samanlaisia, helliä ja vihaisia. Kulttuurieroja näkyy kyllä, mutta 

muuten äidit ovat äitejä.”  

Vaikka toiminnassa tärkeää ja keskeistä on ollut maahanmuuttajien halu kotoutua 

Suomeen oppimalla suomen kieltä ja kulttuurisia tapoja toimia, on tärkeää ollut 

myös vertaistuki toisten maahan muuttaneiden henkilöiden toimesta. Kokemus 

siitä, että ei ole ainoa maahanmuuttaja on helpottanut vastaajien osallistumista 

vapaaehtoistyön toimintoihin ja vapaaehtoistyön tekemiseen.  

”Kaikki on hyvää täällä MLL. Iso kahvila ja paljon ihmisiä tulee. Kaikki 

kansat puhuu.” 

7.5 Suomalainen kulttuuri ja arvot 

Tutkimuksen henkilöt ovat olleet kiinnostuneita suomalaisesta kulttuurista ja pe-

lanneet suomalaista kulttuuria paljon omaan kulttuuriinsa. Monet olivat käyneet 

MLL Varsinais-Suomenpiirin Lastenhoito Suomessa kurssin, jossa oli käsitelty 

lasten oikeuksia ja lasten kasvatusta Suomessa ja vertailtu sen eroja omaan ko-

timaahan. Monelle tämä kurssi oli ollut merkityksellinen, sillä se oli muuttanut pe-

rinpohjaisesti tapaa nähdä lapsi ja kasvattaa lasta. Henkilöt olivat hylänneet koti-

maassaan vallitsevat kasvatuskäytännöt tai mukauttaneet niitä niin, että ne ovat 

samanlaisia kuin Suomessa vallitsevat arvot ovat. Kurssit ovat avartaneet 
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maailmankatsomusta ja tuoneet lisää tietoa lapsen oikeudesta ja suomalaisista 

arvoista liittyen lasten kasvatukseen. He ovat saaneet mahdollisuuden peilata 

mikä toimintatavoissa on hyvää ja mikä huonoa. 

”On muuttanut minun elämää. Omaa elämää. Minun elämännäky-

vyyttä paljon. Minä opin sieltä lapsen oikeudesta siellä hoitajaryh-

mässä ja myös minun tuttu opiskeli minun kanssa hoitajaryhmässä. 

Hänellä myös kaikki muuttui, miten tehdään lasten kanssa. Mikä on 

lapsen oikeus. Mutta meidän kotimaassa ei ole tällaista. Siksi nämä 

tulee meille niin uutena asiana.”  

Lastenhoito Suomessa kurssilla on käyty läpi Suomen lakeja, jotka liittyvät lap-

siin. Lastenhoito Suomessa kurssin jälkeen henkilöillä on ollut mahdollisuus ha-

keutua lastenhoitaja kurssille, jonka suoritettua he saavat toimia lastenhoitajina 

perheissä. Lastenhoitaja kurssille olivat osallistuneet tai aikoivat osallistua useim-

mat haastatellut maahanmuuttajanaiset. Kurssin myötä heille oli auennut se, mi-

ten suomalainen laki määrittelee lapsen asemaa sekä minkälaisia perheitä Suo-

messa on. Perheiden moninaisuus on hyvin erilaista Suomessa kuin joidenkin 

vastaajien kotimaassa. Suomessa esimerkiksi samaa sukupuolta olevien henki-

löiden mahdollisuus olla lapsen vanhempina on täysin kiellettyä joidenkin haas-

tateltavien kotimaassa. Saman sukupuolen kanssa ei saa olla parisuhteessa ja 

kieltoa rikkovalla on suuri todennäköisyys päästä hengestään. 

Suomalainen tasa-arvo miehen ja naisen välillä on ollut joillekin maahanmuutta-

jille uudenlainen kokemus verrattuna kotimaan tilanteeseen. Joissakin maissa 

vallalla on patriarkaalinen kulttuuri, jossa mies on päävastuullinen perheessä ja 

naisen tehtävä on olla kotona hoitamassa kotia ja perhettä. Suuri merkitys on 

koettu siinä, että vapaaehtoistyön tarjoamilla mahdollisuuksilla on päästy näke-

mään toisenlaistakin tapaa olla nainen ja äiti. Järjestön työntekijät ja toiset va-

paaehtoiset ovat omalla toiminnallaan viestittäneet hyväksyttäviä tapoja elää ja 

antaneet voimaa ja innoitusta maahanmuuttajanaisillekin. 

”He antavat sinulle saman energy. Että sinä et ole vain nainen ja vain 

istut kotona. Esimerkiksi minun maassa nainen vain istuu kotona ja 

tekee ruokaa, hoitaa. Mutta ei, täällä voi mennä ja oppia. Ei haittaa 

vaikka ei osaa suomea, voi oppia. He auttava ja antavat minulle 

energy.”  

Vapaaehtoistöissä on ollut keskeistä, että kaikki puhuvat suomea. Suomi on kaik-

kien yhteinen kieli ja samalla se on Suomessa puhuttava kieli, mikä heidän on 

opittava asuessaan Suomessa. Suomen kielen puhumisessa he ovat kohdan-

neet vaikeuksia, sillä tuloksista käy ilmi, että suomalaiset eivät halua puhua suo-

mea helposti maahanmuuttajan kanssa. Lisäksi suomalaiset vaihtavat helposti 

kielen englantiin helpottaakseen kommunikointia huonosti suomea puhuvan 

maahanmuuttajan kanssa. Hankkeen vapaaehtoistyöntekijöinä olleessaan heillä 
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on ollut sekä mahdollisuus että pakko puhua suomea ja useimmat kokivatkin, että 

heidän suomen kielen taitonsa on kehittynyt todella paljon.  

Lisäksi toiminnot ovat auttaneet ihmisiä tutustumaan paremmin Suomeen maana 

sekä suomalaiseen kulttuuriin. He ovat havainneet sen, että jos he eivät tunne 

suomalaista kulttuuria tai osaa suomen kieltä riittävästi, aiheuttaa se hankaluuk-

sia heidän jokapäiväisessä elämässään. Tapahtumiin ja toimintaan osallistumi-

nen opettaa uusia taitoja ja lisää hyvinvointia. Kotona olemisen havaittiin huonon-

tavan suomen kielen taitoa sekä tekevän olon huonovointiseksi ja saamatto-

maksi. Halu tutustua suomalaisiin, suomen kieleen ja kulttuuriin on ollut pääsyy 

toimintaan hakeutumisessa. Toiminnan monikulttuurisuus on auttanut siihen, että 

toimintaa on uskallettu lähteä. Tieto siitä, että ei ole ainut maahanmuuttaja vaan 

vertaistukea on saatavilla, on ollut merkittävä tekijä siinä, että ihmiset ovat uskal-

taneet lähteä osallistumaan toimintaan. 

”Kun mä en ole suomalainen, kun mä haluan tutustua suomalaisiin. 

Mä saan heiltä lisää tietoa ja enemmän tietoa suomalainen kulttuuri 

ja esimerkiksi suomen kieleen mä saan jotain uutta. Jos mä istun 

kotona, niin mä en saa mitään uutta. Esimerkiksi suomen kieli kehit-

tyy kun mä osallistun ja juttelen suomen kieli, mutta jos mä esimer-

kiksi istun kotona ja puhutaan vaan meidän äidinkieltä. Siksi mä tulin 

tänne, että von jutella ihmisten kanssa. Jos tulee suomalaisia tai 

muita toisen kielisiä niin kyllä me aina jutellaan pelkällä suomen kieli. 

Jos me ollaan monikieli tai monikulttuuri niin sen takia mä ihan pää-

tin, etä mä osallistun ihan mikä vaan on mahdollista, kaikkeen. Että 

saan suomen kieleen vähän lisää vielä.” H9 

Vapaaehtoistöiden tekeminen voi myös lisätä kotiutumista Suomeen myös muilla 

tavoin. Suomeen muutto ja uuden kulttuurin ja kielen oppiminen on haastavaa. 

Maahan muuttaneet henkilöt olivat tehneet periaatteellisia päätöksiä siitä, että nyt 

asuessaan Suomessa he asioivat kaikki asiansa suomen kielellä ja opettelevat 

suomen kielen oikein hyvin. Suomen kielen ja kulttuurin opettelu on ollut tavoit-

teellista oppimista ja siinä on ollut selkeä päämäärä. He ovat sisukkaasti puhu-

neet suomea ja vastanneet englantia puhuville henkilöille takaisin suomeksi, op-

piakseen kieltä. Lisäksi nämä henkilöt ovat selvittäneet uusia sanoja ja opiskel-

leet suomen kieltä monipuolisesti. 

Suomeen muuttaessa henkilö voi vältellä omaa kotimaata edustavia henkilöitä ja 

omaa äidinkieltään, että suomen kielen oppiminen onnistuu mahdollisimman hy-

vin. Oma kieli ja kulttuuri on koettu uhkana suomalaisuuden identiteetille ja suo-

men kielen kehitykselle. Kuitenkin kun kotiutumista oli tapahtunut ja kieltä opittu 

riittävästi antoi vapaaehtoistyö mahdollisuuden henkilölle hyväksyä aiempi koti-

maa ja identiteetti osaksi nykyistä identiteettiä. Hän löysi tasapainoa siihen, että 

voi puhua sekä kotimaansa kieltä että suomea ja olla kuin kotona suomessa. 
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Oma kotimaa ja kotikieli ei uhkaa Suomeen kotoutumista vaan auttoi löytämään 

eheän identiteetin ja saamaan tasapainon ihmisen elämälle.  

7.6 Vapaaehtoistyö opettaa uusia taitoja ja avartaa ajattelua 

Merkittävintä oppimista on tapahtunut suomen kielen ja kulttuurin oppimisessa. 

Jokainen vastaaja koki oppineensa toimintaan osallistumisen avulla suomen 

kieltä ja uutta sanastoa. Uusien sanojen lisäksi on kuultu, miten eri tavoin suomen 

kieltä voidaan käyttää ja miten moniulottuvainen kieli suomen kieli on. Suomen 

kielessä samoilla sanoilla voi olla monia merkityksiä ja vivahde-eroja. Vapaaeh-

toistyö on auttanut kehittämään kielitaitoa laajempaan ja rikkaampaan suuntaan. 

Maahanmuuttajat kokivat, että suomen kielen oppiminen koulussa on haasteel-

lista. Koulussa he keskustelevat pääasiassa keskenään toisten maahanmuutta-

jien kanssa ja he kokivat oppivansa enemmän suomen kieltä puhuessaan suo-

malaisten kanssa. Maahanmuuttajat kokivat, että suomalaisten kanssa keskus-

teluyhteyteen pääsemistä on helpottanut vapaaehtoistyön tarjoama mahdolli-

suus. Vapaaehtoistyössä suomen kielen käyttö koettiin luontevaksi ja he kokivat 

sanavarastonsa kehittyneen paljon oppiessaan uusia sanoja ja sanojen uuden-

laisia käyttötapoja.  

Lisäksi hanke on mahdollistanut maailmankuvan laajentamisen ja toisista kult-

tuureista oppimisen. Omassa kotimaassa ei ole ollut maahanmuuttajia ja tämä 

on ensimmäinen kerta, kun monet ovat olleet tekemisissä maahanmuuttajien ja 

monikulttuurisuuden kanssa. Monikulttuurinen toiminta on opettanut toisista us-

konnoista ja uskontoihin liittyvistä asioista kuten huivin käytöstä sekä ruokarajoit-

teista. Maahanmuuttajat eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä, vaan sisältää hyvin eri-

laisia maailmankatsomuksia, näkökulmia, uskontoja ja kulttuureja. 

”Mä opin tosi paljon kulttuureja ja esimerkiksi tämä huivi. Se on mi-

nulle tosi outo. Mä kunnioitan teitä, mutta mä en oikein ymmärrä. Mä 

en ymmärrä miksi sitä laittaa. Mutta kunnioitan ja yritän ymmärtää.” 

Kunnioitus toisten ihmisen uskontoa kohtaan on kasvanut ja lisännyt ymmärrystä 

erilaisuutta kohtaan. Uuden kulttuuritiedon oppiminen on nähty suurena rikkau-

tena ja mahdollisuutena. Tieto muista kulttuureista ja muiden tavoista lisää ym-

märrystä, mutta helpottaa elämää tulevaisuudessa. Vastaajat kokivat, että kult-

tuuritietämys helpottaa toisten huomioon ottamista arkielämässä ja työelämässä.  

Vertaisryhmässä on mahdollista saada lisää tietoa ja vaihtaa tietoa toisten 

kanssa kokemusten avulla. Puhutun kulttuurin avulla vaihdetaan paitsi ajatuksia 

niin myös vertaillaan kokemuksia sekä jaetaan suullista perimätietoa ja kulttuuri-

tietoutta uudenlaisella tavalla. (Vanhanen-Silvendoin 1996, 233.) 
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Useimmille syy vapaaehtoistöiden tekemiseen oli se, että oli itse saanut niin pal-

jon apua ja oppinut uutta. Opittua tietoa haluttiin jakaa ja samalla tarjota muille 

samanlainen kokemus autetuksi tulemisesta kuin itse oltiin saatu. Tutkimuksesta 

ilmeni, että Suomeen muuttaminen oli ollut haastavaa ja apua oli tarvittu alkuvai-

heessa paljon. Lisäksi kaikkiin palveluihin ei oltu löydetty, sillä tietoa ei osattu 

etsiä itsenäisesti. Nämä maahanmuuttajanaiset haluavat olla jatkossa itse tarjoa-

massa apuaan toisille maahanmuuttajille ja jakaa vertaistuellisesti tietoa toisille.  

”No mun alkuperäinen ajatus oli siinä, että mä itse kaipasin tietoa. 

Te ette joskus ymmärrä, kun niin arkipäiväisessä tilanteessa välillä 

tulee jotain hankaluuksia. Esimerkiksi aika moni kysyy miten mä ti-

laan kahvin vaikka kahvilassa. – Mä muistan kun mä itse olin tulossa 

ja mä itse miten, että keneltä mä oikein kysyn. Ja se on mulle kova 

motivaatio, mulle itselleni, että mä haluan muille antaa ja jakaa sitä 

tietoa mitä mulla on. Ja sitten toisaalta taas kun näet miten tyytyväi-

siä ihmiset on siihen ja kiittävät. Niin ja sitten mulla on vielä oma 

tarve, mitä se mulle itselleni antaa niin, olen kuin ihme sieni ja poimin 

ympäriltäni erilaista tietoa ja tykkään jakaa niitä.”  

Vastauksessa korostettiin sitä, että vertaistuellisella avulla pystytään tarjoamaan 

sellaista apua, mitä maassa syntynyt suomalainen ei välttämättä ymmärrä antaa. 

Arkipäiväiset elämäntapahtumat ja toiminnot herättävät tarpeen saada apua ja 

kokemus niistä synnyttää tarpeen tarjota apua myös muille. Kotiutumisen alku-

taipaleella ihminen tarvitsee enemmän apua, mutta opittuaan lisää, hän pystyy 

tarjoamaan apua myös toisille. Avun tarve ja oppimisen halu ei kuitenkaan poistu, 

vaan aina on mahdollisuus oppia enemmän ja uutta. 

Maahanmuuttajat ovat toimineet hyvin erilaisissa vapaaehtoistyön tehtävissä ja 

kerryttäneet näin ollen hyvin erilaista osaamista. Jokainen vapaaehtoinen peilaa 

osaamisen kertymistään aikaisempaan osaamisen tasoonsa. Osaamisen kerty-

minen on ollut myös konkreettista uuden oppimista mutta myös maailmankuvan 

laajentumista, ymmärryksen lisääntymistä sekä itsestä oppimista. 

Vapaaehtoistyö on opettanut monelle konkreettisia taitoja, joita Suomessa asu-

minen, opiskelu ja työskentely vaatii. Vapaaehtoistyö on parantanut suomen kie-

len puhumisen tason lisäksi myös kirjoittamista. Monelle on konkretisoitunut tie-

tokoneella tehtävän työn merkitys ja he ovat oppineet käyttämään tietokonetta, 

saatuaan ohjausta siihen. Heidän suomen kielen kirjoittamisen tasonsa on hei-

dän kokemuksensa perusteella parantunut. Lisäksi tärkeänä pidettiin pieniä tai-

toja kuten Wifin käyttöä ja sen päälle laittamista sekä laminointikoneen käyttä-

mistä. Sähköpostiosoitteen tekeminen, sähköpostin lähettäminen ja vastaanotta-

minen ovat olleet uudenlaisia taitoja, joita vapaaehtoistoimintaan osallistumisen 

avulla maahanmuuttajat ovat oppineet. Uusien taitojen oppimisesta oltiin innois-

saan ja niiden oppimisesta nähtiin hyötyä myös tulevaisuudessa. 
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Vaativammissa vastuuta sisältävissä vapaaehtoistöissä, on korostunut suunnit-

telun merkitys. Uutta toimintaa tulee suunnitella ja pohtia monipuolisesti. Vapaa-

ehtoiset ovat keränneet ideoita toimintaan osallistuvilta, mutta päätösvalta toimin-

nan toteutuksesta on heillä. He ovat saaneet käyttää luovuuttaan ja omia kiinnos-

tuksen kohteitaan toiminnan luomisen taustalla. He ovat päättäneet toteuttaa toi-

mintaa ensin yhdellä tavalla, mutta kokemuksen jälkeen muokanneet toimintaa 

entistä toimivampaan suuntaan. Vapaaehtoistöiden avulla maahanmuuttajanai-

set ovat kehitelleet kerhoja, järjestäneet retkiä, suunnitelleet toimintaa ja tapah-

tumia.  

”Tässä työssä mulla on ihan vapaat kädet eli saan itse suunnitella 

kaiken ihan itse alusta saakka. Eli se mitä teen nyt on mun itseni 

kehittelemä.”  

Vapaaehtoistyön avulla maahanmuuttajat ovat saaneet toteuttaa sellaisia toimin-

toja, mitä he eivät muuten olisivat päässeet toteuttamaan. He ovat oppineet tie-

dottamista asioista sähköpostin sekä Facebookin välityksellä sekä markkinointia 

ja selkokielistä viestintää. Lisäksi heidän on pitänyt pohtia tapahtumien tai ryh-

mien aikatauluja, paikkoja missä se järjestetään, tarjoiluja ja toimintoja. Vapaa-

ehtoistyö on mahdollistanut yrittämisen ja erehdyksen kautta oppimisen ja uuden 

kokeilemisen. Lisäksi oma tietotaito on kasvanut liittyen markkinointiin, viestin-

tään, tapahtuman järjestämiseen ja suunnittelemiseen. Samalla ymmärrys suo-

malaisesta kulttuurista ja suomen kielestä on kehittynyt. 

Tärkeänä on pidetty myös vuorovaikutuksen oppimista toisten kanssa sekä ver-

kostojen luontia. Vapaaehtoistyö on opettanut toisten ihmisen kohtaamista, mikä 

helpottaa työelämässä. Vapaaehtoistyön avulla on myös saatu luotua verkostoja 

ja tavattu paljon uusia ihmisiä, joita muuten ei olisi ollut mahdollista tavata. 

”Mä olen oppinut toimimaan ihmisten kanssa. Ja tulevaisuudessa 

kun minun pitää mennä töihin, niin sitä varten olen oppinut sitä, miten 

ihmisten kanssa tullaan toimeen.”  

Vapaaehtoistyö on monelle tuntunut niin omalta, että vapaaehtoistyöstä halutaan 

muovata oma tulevaisuuden työ ja ammatti. Monet tutkimukseen osallistuneet 

naiset olivat opiskelemassa ja työssä asiakasläheisessä ammatissa tai sosiaali- 

ja terveysalalla. Vapaaehtoistyön myötä he olivat halunneet suorittaa työharjoit-

telun Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirille. Osalle vapaa-

ehtoistyö oli kirkastanut entisestään omaa työnkuvaa ja luonut tavoitteita siihen, 

miten unelmatyöhön olisi mahdollisuus päästä. Monelle haaveena tai tällä het-

kellä käynnissä oli lähihoitajan opinnot tai sosionomin opinnot.  

Aikaisemmissa tutkimuksissakin on havaittu, että työttömien työllistämistä kol-

mannelle sektorille työkokeiluun tai harjoitteluun lisää kiinnostusta työskennellä 

kolmannella sektorilla. Lisäksi heidän mielenterveyden tilansa on kohentunut ja 
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kokeilu tai harjoittelu tukee heidän myöhempiä työ tai opiskelutavoitteitaan tule-

vaisuudessa. (Hokkanen & Kinnunen 2000, 120.) 

Vapaaehtoistyön avulla on mahdollisuus kartuttaa osaamista oman työn ohella. 

Osaamien kartuttaminen lisää osaamista omassa työssään, kun näkökulmaa on 

saatu laajennettua vapaaehtoistyössä opituilla taidoilla. Näkökulman laajenemi-

nen ja monimuotoistuminen on helpottanut oman työn toteuttamista. Maahan-

muuttajien parissa tehdystä vapaaehtoistyöstä on tullut niin tuttua ja luontevaa, 

että sitä osataan hyödyntää myös omassa työssä. Lisäksi on saatu paljon taus-

tatietoa eri kulttuureista, uskonnoista ja tavoista toimia, mikä helpottaa ihmisten 

kohtaamista. Näin ollen, käsiteltävät asiat ovat tuttuja sekä on totuttu ”lukemaan 

ihmisiä”. Ihmisten lukemisen avulla on opittu saamaan selville se, ovatko he ym-

märtäneet asian mitä heille yritetään viestiä. 

Vapaaehtoistoiminnasta saatu osaamista voidaan hyödyntää myös työpaikkaa 

hakiessa. Vapaaehtoistyön tekemisellä saa kerättyä monia taitoja, joita tämän 

hetkisessä työmaailmassa vaaditaan ja tarvitaan. Oman osaamisen markkinointi 

ja toteen näyttäminen on mahdollista työhakemuksissa. 

”Kyllä mä oon sitäkin markkinoinut, kun parhaillaan tarvitaan paljon, 

aika monissa paikoissa tarvitaan näitä monikulttuurisuustaitoja niin 

mä kyllä ihan avoimesti kirjoitan, että mulla on vapaaehtoistoiminnan 

kautta kaikkia näitä kokemuksia.”  

Maahanmuuttajana asuminen Suomessa on koettu usein myös haastavana. Kult-

tuuri ja tavat ovat hyvin erilaisia kuin mitä kotimaassa on totuttu. Kotimaassa yh-

teisöllisyys voi olla laajempaa ja yksinäisyyden kokemuksia ei samalla tavalla ole 

ollut, kun henkilö asui vielä kotimaassaan. Muuttaminen Suomeen muuttaa niin 

monia asioita samanaikaisesti ja on paljon uuden opettelemista. Uuden identitee-

tin rakentaminen maahanmuuttajana, on uutta ja kuormittavaa. Paluuta vanhaan 

kotimaahan ei kuitenkaan ole ja samalla halu rakentaa elämää Suomessa ja olla 

osa suomalaista yhteiskuntaa on suuri. Kuitenkin vaikeiden ja muuttuvien tilan-

teiden edessä kokemus siitä, että ei ole hyvä tai ei oikein osaa, on vahva. Aikaa 

sopeutumiseen kestää ja olo voi tuntua yksinäiseltä. 

”Minä olen yleensä tosi sosiaalinen. Mutta täällä siinä sopeutumi-

sessa. Se oma itsetunto heikkenee. Minusta tuntuu, että se itsetunto 

ei kehity. Tai öö, kyllä se itsetunto tulee takaisin. Minä taistelen sitä.”  

Uusien tilanteiden edessä ja vastuullisen vapaaehtoistyön aloittaminen on herät-

tänyt pelkoa omasta osaamisesta ja onnistumisesta. Uuden asian edessä henki-

löt ovat pohtineet riittääkö heidän osaamisensa taso täyttämään odotukset, onko 

heidän osaamisensa riittävää, että tavoitteet ja odotukset heidän toiminnalleen 

on lunastettavissa. On tiedostettu, että toiminta antaa itselle uutta ja opittavaa, 

mutta on pohdittu myös antaako se myös muille. Kuitenkin rohkeus, siitä että on 
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yrittänyt, on kasvattanut lisää rohkeutta muihin elämän osa-alueisiin. Tunne siitä, 

että osaan ja uskallan, on auttanut ja auttaa hakeutumaan myös uusiin ja vaati-

vampiin vapaaehtoistöihin sekä palkkatöihin. 

” Kyllä se on minulle ittelleni muuttunut. Mulle on tullut, että voin osal-

listua muihinkin, minä uskallan. Eli joo rohkeutta olen saanut. -- Mene 

vaan (oma nimi) kyllä sä pystyt ja vapaaehtoistyötä ja ihan mitä vaan! 

Sellaista on minulle tullut. ”  

”Kyllä. Olen saanut itselleni rauhaa, koska teen tätä vain itselleni. 

Teen jotakin vain itselleni ja tämä on minun juttuni. Ei lasten tai per-

heen vain minun omani. Olen tullut rohkeaksi muuallakin ja samoin 

uskon itseeni muuallakin”  

Rohkeuden lisäksi vapaaehtoistyö on kasvattanut ymmärrystä ihmisestä itses-

tään ja siitä, minkälainen ihminen hän on. Vapaaehtoistyön myötä on ymmärretty 

omia oikeuksia ja sitä, että voi olla vanhemmuuden lisäksi jotain muutakin. Voi 

olla hyvä vanhempi, siitä huolimatta, että toteuttaa omia kiinnostuksen kohtei-

taan. Tässä suuressa merkityksessä on ollut se, että on nähnyt toisten vanhem-

pien tekevän vanhemmuuden lisäksi myös asioita vain itselleen. Vapaaehtois-

työn myötä on löytynyt itsestään uusia ulottuvuuksia, elämänhaaveita ja tulevai-

suuden työmahdollisuuksia. Vapaaehtoistyön myötä on löytynyt opiskelutavoit-

teita ja suunnitelmia niiden toteuttamiseen. 

7.7 Monikulttuurisuuden huomioiva viestintä 

Monikulttuurisen viestinnän suunnittelussa käyttäjät ovat itse asiantuntijoita. He 

ovat itse löytäneet toimintoihin eri polkuja pitkin ja osaavat myös kertoa, miten 

uusien maahanmuuttajavapaaehtoisten rekrytointi onnistuisi. Mitkä keinot he 

ovat itse kokeneet omalta osaltaan toimiviksi ja mitä keinoja he ovat itse käyttä-

neet mainostaessaan ja markkinoidessaan MLL:n toimintoja toisille maahan-

muuttajille. 

Toimintaan mukaan oli löydetty monen eri väylän avulla. Yleisin tapa löytää 

MLL:n palvelut olivat viranomaisten tai maahanmuuttajajärjestöihin lukeutuvien 

yhteyshenkilöiden kautta. Muiden ammattilaisten tarjoaman neuvonnan ja oh-

jauksen jälkeen yleisimmin toimintaan oli hakeuduttu koulun kautta. 

Moni hakeutui palveluihin osittain jonkun toisen järjestön tai organisaation am-

mattilaisen suosituksesta. Näitä yhteystyötahoja, joilta suosituksia MLL:n ja hank-

keen toiminnoista ja mahdollisuuksista oli kuultu, olivat toiset maahanmuuttajia 

kohtaavat järjestöt kuten Daisy Lady, Sondip, SPR sekä MPKK. Lisäksi tietoa 

oltiin saatu KELA:sta, kunnan sosiaalitoimesta, neuvolasta ja koulusta.  
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Koulua pidettiin hyvänä tietolähteenä varsinkin Suomeen saapumisen yhtey-

dessä. Useimmat maahanmuuttajat käyvät suomenkielenkursseilla ja kurssit voi-

vat olla ainut kontakti viranomaisiin. Vastauksista käy myös ilmi se, miten tär-

keänä opettajia ja heidän auktoriteettiaan pidettiin. Yksi vastaaja kuvasi, että 

Suomeen tullessaan olo oli kuin lapsella, joka ei osaa mitään. Opettaja on kuin 

äiti, jonka sanaa uskottiin ja jonka neuvoihin luotettiin enemmän kuin kenenkään 

muun siinä hetkessä.  

Toimintaan mukaan oli lähdetty hankkeen koordinaattorin toiminnan esittelyn ja 

sen jälkeisen suostuttelun perusteella. Monet vastaajista olivat kuulleet ja näh-

neet hankkeen koordinaattorien esittelevän toimintoja ja innostuneet toiminnasta. 

Näissä tapauksissa kuitenkin tärkeää oli ollut, että koordinaattori oli henkilökoh-

taisesti pyytänyt jokaista osallistumaan toimintaan ja keskustellut siitä heidän 

kanssaan. Joidenkin vastaajien kohdalla mukaan pyytämiseen ei ollut riittänyt 

yksi kerta, vaan asiassa oli ollut vuosienkin tauko, jonka aikana toimintaan mu-

kaan lähtemistä oli pohdittu. Mukaan lähdettiin toiminnan tärkeäksi kokemisen 

vuoksi ja päätöstä edesauttoi koordinaattorien lämminhenkisyys ja vakuuttavuus. 

Lisäksi tietoa oltiin saatu paljon ystäviltä tai kuultu kommentteja ja kokemuksia 

toisilta henkilöiltä. Uskallusta toimintaan hakeutumiseen edesauttoi se, että jollain 

oli positiivista kerrottavaa ja kokemuksia hankkeesta ja koko järjestöstä. Ystävien 

ja tuttavien sanaa pidettiin luotettavana ja se madalsi kynnystä hakeutua mu-

kaan. Vastaajat kertovat, että jokainen heistä on viestinyt eteenpäin tahoillaan 

järjestön toiminnoista ja hankkeesta. Kaikki olivat suositelleet tutuille ja tuntemat-

tomille toimintoja. Useimmat olivat ”kädestä pitäen” tuoneet henkilöitä mukaan 

toimintaan.  

Sosiaalisen median kautta kukaan ei ollut alun perin hakeutunut toimintaan. Kui-

tenkin nyt vapaaehtoisena toimiessa sosiaalinen media koettiin hyvänä tiedotus-

väylänä. Sosiaalisen median ja varsinkin Facebookin kautta oli helppo saada tie-

toa sekä itse välittää tietoa toiminnasta ja vapaaehtoistyöstä toisille. Facebook 

koettiin hyvänä ja nykyaikaisena tapana tiedottaa asioista. Facebookista pidettiin 

myös sen helppouden ja tunnettavuuden vuoksi. Facebookin kautta vapaaehtois-

toiminnassa mukana jo oleva sai kätevästi tarvitsemaansa tietoa. 

Tutkimuksesta käy ilmi myös se, että kotoutumisen alkuvaiheessa tarvitaan 

enemmän apua tiedon saamiseen. Alkuvaiheessa koettiin, että kasvokkain ta-

paaminen, tekstiviestit ja puhelut olivat parhaimmat tavat saada tietoa. Myöhem-

min kun kotoutumista oli tapahtunut enemmän ja suomen kielen taso oli parantu-

nut, koettiin tiedon etsiminen itse helpommaksi. Viestien ja mainosten lukeminen 

koettiin haasteelliseksi eikä asioita pystynyt pitämään mielessä pitkään. Tämän 

vuoksi asiat unohtuvat helposti. 

Pidempään Suomessa asuneet ja kieltä paremmin puhuvat osasivat itse etsiä 

tietoa Facebookista ja järjestön nettisivuilta. Kuitenkin henkilökohtaisen 
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viestinnän merkitys ei vähentynyt ja vastaajat kokivat, että halusivat edelleen, 

että joku välittää heille tietoa. Tästä voikin tehdä johtopäätöksen, että avun ja 

tuen merkitys ei katoa kokonaan, vaikka ihminen itse osaisikin etsiä tietoa. Jos 

heillä ei ole tiedossa mitä he voisivat etsiä, ei ole mahdollista tietoa löytää.  

Yksi haastatteluun osallistuneista oli aikoinaan nähnyt mainoksen lehdessä, 

jonka yhteydessä oli ottanut yhteyttä hankkeeseen ja aloittanut vapaaehtoistyöt. 

Useimmat kertoivat, että olivat nähneet MLL:n mainoksia, mutta eivät olleet sen 

vuoksi kuitenkaan hakeutuneet toiminnan piiriin. 

Jotkut vastaajat kertoivat, että esitteet ja mainokset olivat heidän kulttuurissaan 

vieraita. He epäilivät, että useimmat henkilöt eivät tästä syystä uskalla tutustua 

mainoksiin. Uusien maahanmuuttajien kohdalla suomen kielen taito voi olla 

heikko eikä mainoksen lukeminen ole helppoa. Tutkimuksesta kävi ilmi, että esit-

teissä on tärkeää lukea, että mainoksen saa ottaa mukaan. Näin maahanmuut-

tajat saavat kotona lukea ja tutustua esitteeseen tai mainokseen rauhassa ko-

tona.  

Mainoksissa huomiota herättivät suuret ja iloiset kuvat. Lapsien kuvat olivat hyvä 

mainonnan väline. Hyvänä pidettiin kuvia, jotka itsessään jo kertovat toiminnan 

luonteesta. Esimerkiksi jos kyseessä on keskusteluryhmä ja tarjolla on kahvia, on 

hyvässä mainoksessa kuva ihmisistä keskustelemassa kahvikuppi kädessä tai 

perhekahvilaa kuvaavassa mainoksessa näkyy leikkiviä lapsia ja keskustelevia 

aikuisia. 

Viestinnässä korostettiin selkeyttä. Tämän tutkimuksen maahanmuuttajat ovat 

vasta harjoittelemassa suomen kieltä, kokivat he erityisen tärkeäksi puhutun suo-

men kielen selkeyden. Puhutun kielen selkeyden lisäksi tärkeää oli, että kirjoitettu 

viestintä oli selkeästi ilmaistu, eikä tekstiä ollut liikaa. He arvostivat lyhyitä lau-

seita ja selkokielellä kirjoitettua tekstiä. 

Maahanmuuttajan huomion kiinnittää mainoksessa heidän oman äidinkielensä 

sanasto. Onnistuneeksi miellettiin MLL:llä tällä hetkellä käytössä oleva tervetu-

loa-logo, joka sisältää tervetulotoivotuksen monikielisesti. Oman äidinkielen nä-

keminen herätti positiivisten tunteiden lisäksi ajatuksen siitä, että tämä toiminta 

on hänelle tarkoitettua. Omakielisyyden lisäksi hyvää on, jos mainoksissa on mai-

nittu, että toiminta on monikulttuurista. Vastauksista ilmenee, että monikulttuuri-

suuden mainitseminen madaltaa kynnystä osallistua toimintaan, sillä silloin maa-

hanmuuttaja ei välttämättä ole ainut maahanmuuttaja, joka osallistuu tapahtu-

maan. 

Mainoksia pidettiin hyvänä tiedonvälittämisen mahdollisuutena. Oleellista oli kui-

tenkin, että mainoksesta käy ilmi puhelinnumero, josta voi saada lisätietoa. Jotkut 

vastaajat kertoivat, että nettisivujen osoitekin on riittävä. Muita tärkeitä tekijöitä 

on, että mainos on mahdollisimman selkeä ja lyhyt. Oleellisessa osassa nähtiin 



78 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Maiju Pitkänen 

kuvat ja tekstin tuli olla lyhyttä ja selkokielistä. Aika, paikka ja kuvaus toiminnasta 

oli riittävää. Lisäksi tärkeäksi koettiin, että mainoksessa kerrottiin, että tapahtuma 

on kaikille avoin ja ilmainen. Maahanmuuttajilla ei välttämättä ollut tiedossa, mikä 

tapahtuma muutoin on ilmainen, sillä toiminta poikkesi täysin kotimaassa järjes-

tettävästä toiminnasta. 

Parhaimmiksi viestinnänmuodoiksi ja keinoiksi vastaajat kokivat puhelut ja teks-

tiviestit. Tekstiviestit koettiin helpoiksi lukea nopeasti ja ne tavoittivat vapaaehtoi-

set hyvin. Myös puhelut olivat hyviä tapoja olla yhteydessä hankkeen työntekijöi-

hin. Vastaajat kertoivat, että he usein soittivat tekstiviestien jälkeen hankkeen 

työntekijöille, jos kaipasivat lisätietoa jostain asiasta. Puhelimessa asiaan sai hel-

posti lisätietoa. Kolmanneksi parhaimmaksi tavaksi viestiä koettiin sähköposti. 

Sähköposti oli kuitenkin monelle vapaaehtoiselle vielä uusi tapa kommunikoida 

ja sitä ei muistettu aina aktiivisesti käyttää. Sähköpostin käyttö oli tullut heille tu-

tuksi vasta Suomeen muuton seurauksena eikä he olleet omaksuneet sitä vielä 

ensisijaisena viestinnän muotona. 

Useimmat haastateltavista toivoivat, että jos sähköpostissa oli tärkeää asiaa, niin 

heille lähetettiin siitä tekstiviestillä tietoa. Jo pidempään Suomessa asuneilla ja 

paremmalla suomen kielen tasolla varustetut vastaajat kertoivat, että heille säh-

köposti oli helpoin ja miellyttävin tapa saada tiedotteita. He käyttivät sähköpostia 

myös aktiivisesti jokapäiväisessä elämässään. 

Tutkimuksesta käy ilmi, että muiden järjestöjen yhteisviestintää pidettiin hyvänä. 

Ajatuksena nousi, että toisten järjestöjen toiminnoissa voisi aina mainostaa seu-

raavaa toimintaa tai tapahtumaa. Yhteistyötä voisi vapaaehtoisten mielestä ke-

hittää entisestään, sillä useimmat vapaaehtoiset ovat aktiivisia myös toisissa jär-

jestöissä. 
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8 KEHITTÄMISPROJEKTIN ARVIOINTI JA 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

8.1 Yhteenveto ja johtopäätökset kehittämisprojektin tutkimuksen tuloksista 

Vapaaehtoistyön tekemisellä ja siihen osallistumisella voidaan nähdä olevan 

suuri merkitys maahanmuuttajataustaiselle ihmiselle. Vapaaehtoistyön merkitys 

on näkynyt hyväksytyksi tulemisen kokemuksina, ystävien ja verkostojen luonnin 

mahdollisuutena sekä uusien taitojen oppimisena. 

Vapaaehtoistyön tekeminen tai siihen osallistuminen on auttanut tutkimukseen 

osallistuneita henkilöitä kotoutumaan Suomeen. Tämän johtopäätöksen voi 

tehdä siitä, että he ovat oppineet suomen kieltä ja kulttuuria, saaneet ystäviä, 

luoneet verkostoja ja määritelleet pitkäkestoisempia tavoitteita tulevaisuudelle. 

Vapaaehtoistyön tekeminen on auttanut heitä näkemään tulevaisuuden mahdol-

lisuuksia työelämässä ja suunnittelemaan omaa opiskelupolkuaan kohti haluami-

aan tavoitteita. Vapaaehtoistyön avulla näille maahanmuuttajille on tarjoutunut 

mahdollisuus tehdä työtä ja kehittää omia taitojaan vastaamaan suomalaisessa 

työelämässä vaadittavia taitoja.  

Tärkeintä kuitenkin on ollut kohtaaminen ja hyväksytyksi tulemisen kokemus va-

paaehtoistyössä. Tärkeää on ollut tunne siitä, että omalla toiminnalla on merki-

tystä ja omalla panostuksella voi vaikuttaa toisten ihmisten elämään sekä ympä-

röivään yhteiskuntaan. 

On kuitenkin huomioitava se, että vapaaehtoistyö ei saisi jäädä ihmisten ainoaksi 

keinoksi päästä kiinni työhön. On tärkeää pitää eroa siinä mikä on vapaaehtois-

työtä ja mikä ammatillista työtä. Vapaaehtoistyöntekijöiden koulutukseen ja palk-

kioihin on kiinnitettävä huomiota, jotta heidät saadaan motivoitumaan vapaaeh-

toistyöstä. Vapaaehtoistyön tunnustaminen on yksi keino saada osaamista paitsi 

näkyväksi niin myös toimimaan motivoivana tekijänä tulevaisuuden työelämää 

silmällä pitäen. Vapaaehtoistyön kautta kerrytetyn osaamisen merkitystä tulisi 

kuitenkin korostaa entisestään ja sitä pitäisi markkinoida, jotta sen tuottama hyöty 

hyödyttäisi vapaaehtoistyöntekijöitä aidosti. 

Maahanmuuttajat kokivat oppineensa erityisesti suomen kieltä vapaaehtoistyön 

tekemisen avulla. Suomen kielen oppiminen pelkässä koulussa ei haastatelta-

vien mukaan ollut paras tapa oppia vaan kielen oppiminen käytössä koettiin hyö-

dyllisemmäksi. Tämän johdosta voidaankin miettiä pitäisikö suomen kielen ope-

tusta muuttaa enemmän siihen suuntaan, että kieltä opittaisiinkin yhdessä teke-

mällä ja puhumalla. Vapaaehtoistyön tekeminen tukisi mielestäni tätä tavoitetta 

hyvin. Suomen kielen merkitys on kuitenkin tutkitusti tärkein selittävä tekijä ihmis-

ten kotoutumisessa Suomeen.  
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Kehittämisprojektini tutkimuksen perusteella näkyväksi tuli järjestön markkinoin-

nin ja viestinnän haastavuus. Jokainen tutkimukseen osallistunut henkilö oli löy-

tänyt toiminnan piirin omanlaistaan polkua pitkin, omalla aikataulullaan varustet-

tuna. Toisille toimintaan mukaan lähteminen oli ollut nopea prosessi ja toisille 

vuosien pohdinnan tulos. Lisäksi toiminta oli löydetty erilaisin keinoin ja jokainen 

määritteli ihanteellisen viestinnän omanlaisenaan.  

Johtopäätöksenä viestintään liittyen, voidaankin pitää sitä, että monipuolisella 

viestinnällä voidaan tavoittaa erilaisia ihmisiä ja eri viestintäkanavia seuraavia ih-

misiä potentiaalisemmin. Oleellista on myös tehdä järjestön työtä näkyväksi ja 

aktiivisesti markkinoida toimintaa monipuolisesti yhdessä yhteistyökumppanien 

kanssa. Vapaaehtoiseksi mukaan lähtemiseen vaaditaan usein se, että joku pyy-

tää mukaan osallistumaan toimintaan henkilökohtaisesti. Mukaan pyytäjä voi olla 

jo toiminnassa mukana oleva ystävä tai järjestön tai yhdistyksen edustaja.  

Vapaaehtoistyön tekeminen on palkitsevaa ja siitä saadaan paljon iloa ja hyvää 

mieltä. Positiivinen vire vapaaehtoistyössä aiheuttaa vapaaehtoistyöntekijöille 

työnimua. Innostus työn tekemiseen on niin suuri, että se vie helposti mukanaan. 

Vapaaehtoistyön tekemisen pitäisikin ensisijaisesti olla hauskaa ja sosiaalista 

kompetenssia lisäävää. Kuitenkin on tärkeää muistaa, että vapaaehtoistyön 

imulla voi olla myös haittapuolensa.  

Vapaaehtoistyöntekijän roolin epäselvyys ja häilyväisyys suhteessa ammatilli-

seen työhön on joissakin tapauksissa suuri. Tärkeää onkin kiinnittää huomiota 

vapaaehtoistyöntekijöiden tehtävänkuvaan kaikkien osapuolten näkökulmasta. 

Selkeän tehtävän kuvan avulla myös toimintaan on helpompi houkutella uusia 

vapaaehtoisia. (Willberg 2015, 11.) Vapaaehtoisten vertaisten väsyminen on so-

siaali- ja terveysalalla vapaaehtoistyötä tekevillä yleistä. Vapaaehtoistyön teke-

minen ihmisten parissa on vaativaa ja kuormittavaa ja se voi johtaa vapaaehtois-

työntekijän väsymiseen. (Emt., 23.) 

Vapaaehtoistyöntekijöiden jaksamisesta voidaan pitää huolta työnohjauksen ja 

koulutuksen avulla. Keskeistä onkin kuunnella tarkasti sitä, että minkälaista kou-

lutusta ja tukea maahanmuuttaja vapaaehtoiset eniten toiminnalleen tarvitsevat 

sekä minkälaista toimintaa he haluavat järjestää, mikä motivoisi uusia maahan-

muuttajataustaisia ihmisiä tulemaan mukaan MLL:n toimintaan. 

Tässä tutkimuksessa ei tullut viitteitä vapaaehtoistyöntekijöiden uupumisesta va-

paaehtoistyössään. Tätä voi selittää se, että suurin osa tähän tutkimukseen osal-

listuneista maahanmuuttajista oli asunut Suomessa vasta vähän aikaa ja olivat 

tällä hetkellä opiskelijoita. Näin ollen heillä oli enemmän aikaa tehdä vapaaeh-

toistyötä kuin mitä työssä käyvillä ihmisillä, eikä uupumista näy. Lisäksi tähän 

mahdollisesti vaikuttaa hankkeen työntekijöiltä saatu vahva tuki ja kanssa kulke-

minen yhdessä vapaaehtoistyön aloittamisen kanssa. Tuki on ollut työnohjaus-

maista ja auttanut vaikeiden tunteiden kanssa. Vapaaehtoisilla on ollut 
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kertomansa mukaan pieni kynnys ottaa yhteyttä hankkeen työntekijöihin ja kysyä 

apua ja tukea ongelmiinsa. 

Haasteena järjestötoiminnassa on järjestöjen toiminnan pirstaleisuus ja määräai-

kaisten hankkeiden runsas määrä. Kehittämistyö jää usein kesken ainakin jolta-

kin osin eikä toiminnasta saatuja hyviä tuloksia ehditä juurruttamaan osaksi toi-

mintaa. Hankkeiden päätyttyä niiden pysyvään rahoittamiseen ei ole enää löy-

dettävissä keinoja. (Kemppi & Kittilä 2011, 176.) 

Monikulttuurisen lapsi- ja perhetoiminta hankkeen onnistumisena voidaan pitää 

sitä, että niin moni maahanmuuttajataustainen nainen on uskaltautunut osallistu-

maan toimintaan ja saaneet siitä itselleen tärkeitä merkityksiä. Keskeistä on kui-

tenkin ollut se, että toiminnan tukena on ollut vahvasti koordinaattorit, joita on 

ollut helppo lähestyä. Tulevaisuuden haasteena onkin, miten saadaan innostet-

tua uusia maahanmuuttajia mukaan toimintaan, sillä resurssia tämänkaltaiseen 

toimintaan ei samassa määrin ole.  

Mielestäni tähän haasteeseen pystytään vastaamaan jatkamalla hyvin alkanutta 

palvelumuotoilun ajatusta. Palvelumuotoilulla on saatu tavoitettua aikaisemmin 

huonosti tavoitetut maahanmuuttajataustaiset lapset ja perheet osallistumaan toi-

mintaan. (Mäkinen 2018, 171.) 

Palvelumuotoilun avulla on mahdollisuus saada houkuteltua ihmisiä osallistu-

maan järjestön toimintaan. Palvelut ovat aineettomia hyödykkeitä, joissa keski-

össä sen tuottama arvo, hyöty tai tunnetila. Palvelu on aina ihmisten välisen vuo-

rovaikutuksen tulosta ja siihen sisältyy lupaus sen arvosta. Keskeistä on palve-

luiden muotoilussa sen prosessinomaisuus, jossa jatkuvasti tarkastellaan asioita 

ihmetellen ja uutta innovoiden. (Mäkinen 2018, 23-35.) 

Maahanmuuttajien osallistuminen vapaaehtoistyöhön palvelee paitsi heidän 

omia motiivejaan ja oppimisen tarpeitaan niin myös yhteiskunnan tarpeita. Maa-

hanmuuttajien osallistuminen vapaaehtoistyöhön lisää suvaitsevaisuutta ja erilai-

suutta hyväksyvää ilmapiiriä. Maahanmuuttajien mukana oleminen vapaaehtois-

toiminnassa oleminen madaltaa toistenkin vapaaehtoisten osallistumisen kyn-

nystä. Vastuullisissa vapaaehtoistöissä olevien maahanmuuttajia olisi mahdol-

lista korostaa viestinnän avulla, jotta tavoite kaikkien perheiden ja lasten järjes-

töstä toteutuisi entistä paremmin. Tämän tutkimuksen tuloksissa kävi ilmi, että 

maahanmuuttajat halusivat osallistua toimintaan, mutta kynnys koettiin korke-

aksi, jos he olisivat toimintaan osallistuva ainoa maahanmuuttajataustainen hen-

kilö. 

Järjestöillä on näköalapaikka sosiaalisessa vahvistamisessa ja yhteiskunnan ra-

kentamisessa. Järjestöt ovat oma toimijansa, mutta läheisessä vuorovaikutuk-

sessa yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Järjestöillä on mahdollisuudet 

yhdistää ammatillinen työ vapaaehtoistyöhön sekä saada rahoitusta 
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vapaaehtoisten työpanoksen lisäksi yksityisen ja julkisen rahoituksen turvin. Jär-

jestöjen ketterän toiminnan ansiosta toiminnan kehittäminen ja uusien työmuoto-

jen luominen on helppoa. (Kemppi & Kittilä 2011, 176.) 

Järjestöillä on osaamisensa turvin keinoja tehdä etsivää ja korjaavaa työtä etsi-

mällä esimerkiksi syrjäytymisuhassa olevia henkilöitä mukaan toimintaan. Yhtei-

söllisyyden avulla on mahdollista lieventää ja jopa purkaa syrjäytymisen aiheut-

tamia haittoja sekä kielteistä identiteettiä. Järjestöt mahdollista kokemuksen yh-

teisöllisyydestä, jota muuten ei välttämättä ole yksilön saatavilla. (Mikkonen 

2007, 205.) Järjestöjen merkittävin tehtävä on tarjota jäsenille mahdollisuus yh-

teiseen toimintaan sekä kansalaisvaikuttamiseen (Kemppi & Kittilä 2011, 176.) 

Tutkimustieto on osoittanut, että maahanmuuton seurauksena taloudelliset vai-

kutukset yhteiskunnalle ovat suuria ja kompleksisia. Merkittävin tekijä maahan-

muuttajien aiheuttamissa taloudellisissa kustannuksissa on työllisyys. Maahan-

muuttajaryhmien sekä sukupuolen välillä on havaittu olevan eroja työllistymi-

sessä. Alhaisemmin työllistyneet henkilöt käyttävät enemmän sosiaaliturvaa. Ti-

lanne on haasteellisin maahanmuuttajataustaisilla naisilla sekä pakolaistaustai-

silla maahanmuuttajilla. (Päivinen 2017, 2.) 

Johtopäätöksenä koko tästä raportista ja tutkimuksesta voin sanoa, että maahan-

muuttajien tekemä vapaaehtoistyö kannattaa ja hyödyttää jokaista osapuolta. Va-

paaehtoistyöstä hyötyy paitsi yksilö niin myös koko yhteiskunta. Vapaaehtoistyön 

avulla maahanmuuttajat saavat mielenkiintoista tekemistä, mahdollisuuden ke-

hittää itseään ja oppia uutta, oppia suomen kieltä ja kulttuuria sekä mahdollisuu-

den laajentaa verkostojaan. Samalla yksilön oppimista uusista taidoista ja osaa-

misesta hyötyy yhteiskunta maahanmuuttajien työllistymisen avulla. Vapaaeh-

toistyössä kerätyt ansiot ja todistukset mahdollisesti auttavat tulevaisuudessa 

maahanmuuttajia opiskelupaikan tai työpaikan saannista. Ainakin niiden pitäisi 

auttaa, sillä vapaaehtoistyö on oivallinen paikka oppia ja kehittyä. 

8.2 Kehittämisprojektin ja tuotoksen arviointi ja luotettavuus 

Kehittämisprojektini tavoitteena oli tutkimisen, kehittämisen ja innovoinnin avulla 

luoda monikulttuurinen viestintä ohjeistus MLL Varsinais-Suomen piirin ja sen 

alaisten paikallisyhdistysten käyttöön. Kehittämistyöni oli tutkimusperusteista ja 

koko kehittämisprojekti pohjasi vahvasti tekemääni tutkimukseen. 

Kehittämisprojektini onnistui hyvin tavoitteessaan, sillä ohjeistus saatiin luotua 

tutkimukseni pohjalta. Tuotos on lyhyt, selkeä ja helposti luettavissa oleva. Kehit-

tämisprojektini oli kustannuksiltaan pieni ja ajankäytöltä melko tehokas. Kehittä-

misprojektini valmistui määrittelemässäni aikataulussa, joka on puoli vuotta kou-

lun ohjeistusta aikaisemmin. 
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Monikulttuurisen viestinnän ohjeistus oli järjestön esittämä toive. Ohjeistus poh-

jautuu hankkeen alussa tekemään laajempaan ohjeistukseen, jonka avulla he al-

koivat toteuttaa monikulttuurista viestintää hankkeessa. Tämä ohjeistus on sen 

ensimmäisen ohjeen lopullinen versio, joka kertoo kohderyhmän näkökulman toi-

mivaan monikulttuuriseen viestintään. Ohjeistus on ennen kaikkea asiakaslähtöi-

nen. 

Kehittämisprojektini on toteutettu eettisesti ja luotettavasti. Tämän olen varmista-

nut toimivalla seuraavalla tavalla. Jokaiselle tutkittavalle on kerrottu etukäteen 

mitä aihetta haastattelu koskee. Kaikille henkilöille, joita pyydettiin osallistumaan 

haastatteluun, lähetettiin liitteenä oleva saatekirje. Tämän lisäksi tutkimukseen 

suostuneille henkilöille lähetettiin sähköpostiin haastattelun teemarunko ja haas-

tattelukysymykset. Tämän lisäksi ennen jokaista haastattelua luin saatekirjeen 

läpi ja pyysin kysymään tarkentavia kysymyksiä tutkimuksesta, jos heillä ilmeni 

jotain kysyttävää. Eettisesti perusteltuna voidaan pitää sitä, että haastateltavalle 

on kerrottu mitä aihetta tutkimus koskee ja heillä on oikeus kieltäytyä osallistu-

masta tutkimukseen, jos he eivät tiedä mihin ovat osallistumassa (Tuomi & Sara-

järvi 2018, 86). 

Tämän kehittämisprojektin luotettavuutta olen pyrkinyt tuomaan esille kertomalla 

mahdollisimman tarkasti kehittämisprojektini etenemisestä sekä projektiani tuke-

van tutkimuksen toteuttamisesta. Olen kertonut aineiston tuottamisen vaiheista 

selvästi ja totuudenmukaisesti samalla arvioiden toteutusta ja valintojani kriitti-

sesti. (Hirsjärvi ym. 2016, 232-233.) 

Tutkimukseni luotettavuutta lisää suorat lainaukset tutkimuksen osallistuneiden 

henkilöiden kertomana. Olen heidän yksityisyyttään suojellakseni poistanut kaikki 

tunnistetiedot vastaajien lainausten perästä, jotta yksittäistä vastaajaa on mah-

dotonta tunnistaa heidän antamiensa vastausten perusteella. 

Olen kuvannut tutkimukseni analyysin ja aineiston luokittelun yksityiskohtaisesti 

aiheen alkujuurista kohti tämän raportin lopullisia teemoja. Aineiston analysoin-

nissa ja tulosten raportoinnissa olen luotettavuuden lisäämiseksi rikastunut tutki-

musselostetta suorilla haastatteluotteilla. (Hirsjärvi ym. 2016, 232-233.) 

Lisää luotettavuutta tutkimukselle olisi ollut mahdollista saada käyttämällä use-

ampaa tutkimusmenetelmää aineiston keruun apuna. Tähän tutkimukseen 

toiseksi hyväksi keinoksi olisi voinut olla havainnointi, mutta siihen ei valitettavasti 

ollut tämän kehittämisprojektin tiimoilta resursseja. 

Lisäksi on huomioitava se, että haastattelemani maahanmuuttajataustaiset hen-

kilöt puhuivat suomea vieraana kielenään. Tutkimukseen osallistuneiden henki-

löiden kielen osaamisen tasossa oli paljon eroja. Joidenkin tutkittavien kohdalla 

on mahdollista, että olen ymmärtänyt tai tulkinnut heidän sanojaan eri tavoin kuin 

he olivat tarkoittaneet. Tätä kuitenkin välttääkseni olen kehittämisprojektissani 
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ollut sensitiivisesti läsnä tilanteissa ja pyrkinyt havainnoimaan, jos vastaajat eivät 

ole ymmärtäneet kysymystä tai vastanneet niin, että en ole ymmärtänyt heidän 

vastauksiaan. Näitä haastattelun kohtia oli kuitenkin vähän tässä tutkimuksessa, 

enkä koe sen vaikuttavan tutkimuksen luotettavuutta alentavasti otoksen suuruu-

den vuoksi. 

Tämän kehittämisprojektin jälkeen jatkokehittämisideana tai uutena tutkimusai-

heena olisi tärkeä tutkia miten hyvin hankkeen päätyttyä maahanmuuttajataus-

taisia ihmisiä on todella saatu sitoutumaan vapaaehtoistoimintaan esimerkiksi vii-

den vuoden päästä. Keskeistä on myös tutkia sitä, mikä tekijä heidät lopulta on 

saanut sitoutumaan toimintaan. Lisäksi tutkimuksessa voisi keskittyä siihen onko 

osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella ollut vaikutusta maahanmuuttajien 

kotoutumiseen, hyvinvointiin tai työllistymiseen. 
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Haastattelun saatekirje 

Opinnäytetyön työnimi: Maahanmuuttajien kokemuksia vapaaehtoistyöstä – MLL:n Varsinais-

Suomen piirin monikulttuurinen lapsi- ja perhetoimintahankkeessa  

   

Päiväys: 4.8.2018 

Hyvä vastaaja 

Haluatko osallistua haastatteluun vapaaehtoistyöstä? Haluatko muuttaa MLL:n Varsinais-Suo-

men piirin viestintää paremmaksi ja monikulttuurisemmaksi? 

Haastattelun tavoitteena on saada tietoa maahanmuuttajien tekemästä vapaaehtoistyöstä ja/tai 

osallistumisesta. Tutkimuksessani tärkeää on sinun omat kokemuksesi vapaaehtoistyöstä. 

Haastattelussani olen kiinnostunut siitä, mitä osaamista olet saanut vapaaehtoistyöstä. Olen kiin-

nostunut myös siitä mitä merkitystä vapaaehtoistyöllä on juuri sinulle. Samalla keskustellaan mo-

nikulttuurisesta viestinnästä kuten nettisivut, esitteet, kutsutilaisuudet ja yleinen tiedonkulku. 

Tutkimuksen tarkoituksena on, että MLL voi kehittää viestintäänsä selkeämmäksi ja monikult-

tuurisemmaksi. Haastattelun pohjalta viestintää parannetaan ja tehdään monikulttuurinen viestin-

täsuunnitelma tai ohje. Tästä syystä on tärkeää, että osallistut tutkimukseen. 

Saat etukäteen tutustua kysymyksiin. Haastattelu on vapaamuotoinen keskustelu. Toivon, että jos 

et ymmärrä jotakin sanaa tai kysymystä, kerrot sen heti. Haastattelun tulokset käsitellään nimet-

tömänä. Sinua ei voi haastattelusta tunnistaa. Haastattelu on vapaaehtoinen. Sinulla on oikeus 

keskeyttää haastattelu. Haastattelu kestää noin 30 minuuttia.  

Haastattelu tehdään yhteistyössä MLL Varsinais-Suomen piirin monikulttuurinen lapsi- ja perhe-

toiminta hankkeen kanssa. Haastatteluun on saatu lupa järjestöpäälliköltä. Haastattelututkimus on 

osa koulutustani Turun ammattikorkeakoulussa. Tutkimus on osa opinnäytetyötäni. Opinnäyte-

työni ohjaaja on Anssi Lähde, Lehtori, Turun AMK. 

Sovitaan aika haastatteluun, kun soitan tai lähetän sähköpostia. Haastattelut tehdään elo-syys-

kuussa. 

 

Sydämellisesti kiittäen, 

Maiju Pitkänen 

Sosionomi YAMK-opiskelija 

maiju.pitkanen@edu.turkuamk.fi 
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Haastattelurunko 

 

TAUSTATIEDOT 

• Sukupuoli, ikä, ammatti, synnyinmaa/kotimaa 

• Kauanko olet asunut Suomessa? 

• Oletko vapaaehtoistyöntekijä vai toimintaan osallistuja? Vai molempia? Mikä toiminta? 

• Missä MLL toiminnassa olet ollut mukana? 

• Kauanko olet toiminut vapaaehtoisena? Oletko toiminut/ toimitko vapaaehtoisena muualla kuin 

MLL? 

 

Teema1 VAPAAEHTOISTYÖN MERKITYS 

• Mitä merkitystä vapaaehtoistyöllä on sinulle ollut? Tai perheellesi? 

• Mikä motivoi käymään täällä? Tai tekemään vapaaehtoistyötä? 

• Onko vapaaehtoistyö muuttanut sinua tai perheenne elämää? Miten? 

• Onko vapaaehtoistyö vaikuttanut kotiutumiseesi? 

 

Teema2 VAPAAEHTOISTYÖSTÄ SAATU OSAAMINEN 

• Mitä teet vapaaehtoisena? Mitä teet vapaaehtoistoiminnassa? 

• Mitä haluaisit tehdä vapaaehtoisena tulevaisuudessa? 

• Mitä osaamista olet saanut vapaaehtoistyöstä? 

• Onko perheesi hyötynyt jotenkin? Miten? 

• Uskotko voivasi hyödyntää vapaaehtoistyöstä saatua osaamista jotenkin? Miten? Missä? 
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Teema3 VIESTINTÄ 

• Miten olet löytänyt MLL? 

• Oliko MLL sinulle ennen tuttu? 

• Mistä saat tietoa MLL:n toiminnasta? (retket, ryhmät, tapaamiset, tapahtumat) 

• Missä tietoa sinun mielestäsi pitäisi olla? 

• Minkälaisia tiedotteiden/mainosten/ilmoitusten tulisi olla? 

• Missä mainoksia olisi hyvä olla, että maahanmuuttajat ne löytäisivät? 

• Oletko kertonut muille toiminnasta? Mitä? Miten? 

• Minkälaista viestintää ja tukea kaipaat vapaaehtoisena toimiessasi? Kuinka paljon? 

• Muuttuuko tiedotuksen tarve, kun olet kotiutunut paremmin? 
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Tulevaisuus nyt seminaari 
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Monikulttuurisuuden huomioiva viestintä ohje 
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