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1 Johdanto 

Vuonna 2016 YLE uutisoi nuorten mielenterveyteen liittyvän kampanjan yhteydessä ava-

tun nuorille suunnatun chat-palvelun hukkuvan yhteydenottoihin, noin kymmenesosan 

halukkaista päästessä palveluun sisään. Lähes ympärivuorokautinen chat oli osa han-

ketta, jonka tarkoituksena oli herättää keskustelua nuorten mielenterveyteen liittyvistä 

asioista. (YLE 2016.) 13 000 yhteydenottoa viikon aikana viesti nuorten henkisestä hä-

dästä ja juuri Sekasin-chatin kaltaisen matalan kynnyksen, laajasti auki olevan palvelun 

tarpeesta. Sekasin-chat palvelee keskusteluavun tarpeessa olevia nuoria valtakunnalli-

sesti tällä hetkellä vuoden jokaisena päivänä, lähes ympäri vuorokauden. (MIELI Suo-

men Mielenterveys ry 2017; Sekasin-chat koulutusmateriaalit 2019.) 

Tavoittaaksemme nuoret, on siis luonnollisesti mentävä sinne missä he ovat. Sen lisäksi, 

että nuoret kokevat internetin luonnolliseksi ympäristökseen, on vapaaehtoistoiminta 

verkossa lisääntynyt viime vuosien aikana (Rahkonen 2018). Verkossa tehtävä työ avaa 

vapaaehtoistyön mahdollisuuksia. Vapaaehtoistyötä verkossa voi tehdä omien aikatau-

lujen puitteissa, vaikka omasta kodista käsin. Verkkovapaaehtoisuuteen liittyvän oppaan 

jo vuonna 2000 julkaisseet Cravens ja Ellins (2000) kuvailevatkin verkkovapaaehtoisuu-

den mielekkyyttä siten, että sitä voi tehdä vaikka pyjama päällä (Cravens & Ellins 2000). 

Vapaaehtoiset tekevät tärkeää työtä, ja vapaaehtoisuuden uusien muotojen lisääntyessä 

on tärkeää, että vapaaehtoisia koskevat tukitoiminnot kehittyvät niiden mukana. Vallitse-

vat trendit vapaaehtois- ja järjestötyön kentällä muokkaavat maailmaa ja suurelta osin 

vapaaehtoisvoimin toimivien palvelujen on pystyttävä ensinnäkin vastaamaan yhteiskun-

nan tarpeisiin ja toiseksi, huolehtimaan vapaaehtoisten hyvinvoinnista ja turvaamaan 

näiden toimintojen jatkuvuus sekä kehittyminen.   

Opinnäytetyöni on tehty yhteistyössä Punaisen Ristin Nuorten turvatalo Vantaan kanssa. 

Punaisen Ristin Nuorten turvatalo Vantaa on ollut mukana ylläpitämässä Sekasin-chattiä 

vuodesta 2017 lähtien. Ylläpito toteutetaan vapaaehtoisvoimin, palkattujen työntekijöi-

den tuella. (Väänänen 2019.) Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää Sekasin-chatissä 

toimivien kotoa päivystävien Nuorten turvatalon verkkovapaaehtoisten pystyvyyden ko-

kemuksia. Nuorten turvatalo Vantaan johtaja Pekka Väänänen (2019) kertoo, että va-

paaehtoiset käyvät Sekasin-chateissa haastavia keskusteluja toisinaan hyvinkin ran-

koista aiheista, muun muassa itsetuhoisuudesta ja itsemurhista. Nuorten turvatalolle on 

organisaationa äärimmäisen tärkeää saada tietoa siitä, mikä luo vapaaehtoisille pysty-

vyyden tunnetta ja minkälaista tukea he tuntevat tarvitsevansa. (Väänänen 2019.)  
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Opinnäytetyöni on laadullinen tutkielma, joka on toteutettu teemahaastatteluna. Haasta-

teltavat ovat Nuorten turvatalo Vantaan Sekasin-chat -vapaaehtoisia, jotka tekevät chat-

päivystystä kotoa käsin. Teoreettisena viitekehyksenä opinnäytetyössäni olen käyttänyt 

Albert Banduran luomaa, ihmisen toimijuuteen paneutuvaa pystyvyysteoriaa. Pystyvyys-

teorian perustana on, että ihmisen uskomukset omasta pystyvyydestään vaikuttavat sii-

hen, miten ihminen toimii, tuntee ja ajattelee (Bandura 1994). Teoreettisen viitekehyksen 

avulla opinnäytetyöni tarkoitus on selvittää, mistä vapaaehtoisten pystyvyyden tunne ra-

kentuu. Tulokset antavat tärkeää tietoa siitä, miten kotoa päivystäviä vapaaehtoisia voi-

daan tukea entistä tehokkaammin.  

2 Punaisen Ristin Nuorten turvatalo Vantaa 

Punaisen Ristin Nuorten turvataloja on viidellä paikkakunnalla Suomessa. Nuorten tur-

vatalot auttavat eri elämänvaiheissa olevia nuoria ja heidän perheitään monipuolisesti ja 

ennaltaehkäisevästi muun muassa keskusteluavun, tilapäismajoituksen ja alueellisen 

toiminnan keinoin. Sen lisäksi Nuorten turvatalot auttavat nuoria valtakunnallisesti ver-

kossa Sekasin-chatissa ja kriisichat-valmiudella. Nuorten turvatalojen toimintaa ohjaa 

Punaisen Ristin seitsemän periaatetta: inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus, 

riippumattomuus, vapaaehtoisuus, yleismaailmallisuus ja ykseys. Auttamistyö Nuorten 

turvatalolla perustuu vapaaehtoisuuteen ja palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. Nuor-

ten turvatalojen toimintaa rahoittavat kunnat, sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskes-

kus STEA sekä Suomen Punainen Risti. (Punainen Risti 2019.) 

3 Sekasin-chat 

Sekasin-chatin tarina alkoi vuonna 2016. MIELI Suomen Mielenterveys ry, Yle, Mielen-

terveyden keskusliitto ja Mannerheimin lastensuojeluliitto toteuttivat yhteistyössä kam-

panjan, jonka avulla pyrittiin herättämään keskustelua mielenterveyteen liittyvistä ai-

heista ja kannustamaan nuoria puhumaan vaikeista asioista. Kampanjan yhteydessä 

lanseerattiin Sekasin-tv-sarja ja somekampanja, jossa oli mukana useita sosiaalisen me-

dian vaikuttajia. Lisäksi toukokuussa 2016 viikon ajaksi avattiin järjestöjen ylläpitämä 

ympärivuorokautinen, valtakunnallinen Sekasin-chat. Viikon aikana keskusteluja cha-

tissa käytiin 1239 nuoren kanssa, joiden lisäksi 12 960 nuorta yritti päästä chattiin. Sel-

keän tarpeen vuoksi Sekasin-chattia päätettiin jatkaa myös kampanjaviikon jälkeen. 
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Tällä hetkellä MIELI Suomen Mielenterveys ry:n, Punaisen Ristin ja Mannerheimin las-

tensuojeluliiton koordinoimaa chattia ylläpitää 28 eri sosiaali- ja terveysalan järjestöä yli 

700 päivystäjän voimin. Päivystäjät koostuvat järjestöjen työntekijöistä, opiskelijoista ja 

koulutetuista vapaaehtoisista. Vuonna 2018, keskusteluja Sekasin-chatissa käytiin 14 

150 kappaletta. Sekasin-chat tarjoaa alustan, jossa nuoret tulevat kuulluksi ja kohdatuksi 

kiireettömän ja turvallisen kohtaamisen kautta. 1059 keskusteluun osallistuneen nuoren 

otannasta 65% koki Sekasin-chatissa käydyn keskustelun parantaneen heidän tilannet-

taan jonkin verran, paljon tai erittäin paljon. (Sekasin-chat koulutusmateriaalit 2019.) 

Sekasin-chat saa tällä hetkellä rahoituksensa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskes-

kus STEA:n hankeavustuksena, MIELI Suomen Mielenterveys ry:ltä ja Suomen Punai-

selta Ristiltä. Sekasin-chatille on palkattuna Sekasin-tiimi, joka pitää chattia auki arkisin 

klo 9-24 ja viikonloppuisin 15-24. Sekasin-tiimi vastaa osaltaan vapaaehtoisten tukemi-

sesta. Toiminnassa mukana olevat järjestöt ja heidän vapaaehtoisensa osallistuvat cha-

tin ylläpitoon minimissään heille jaettuina päivystyaikoina. Punaisen Ristin Nuorten tur-

vatalot ovat olleet mukana Sekasin-chatissa syksystä 2017 lähtien. Nuorten turvatalo 

Vantaalla päivystysaika on tiistaisi-iltaisin, mutta vapaaehtoiset voivat päivystää myös 

kyseisen ajan ulkopuolella. Turvatalojen toimintastrategiassa 2018-2020 nuorten autta-

minen verkossa on asetettu yhdeksi painopistealueeksi. Alusta asti Nuorten turvataloille 

oli selvää, että Sekasin-chat -päivystystä tullaan tekemään vapaaehtoisvoimin palkattu-

jen työntekijöiden tukemana. Noin kymmenen prosenttia (1409 kpl) Sekasin-chatin kes-

kusteluista vuonna 2018 käytiin Nuorten turvataloilla. Keskustelut käytiin pääsääntöisesti 

vapaaehtoisvoimin. (Väänänen 2019.) 

3.1 Vapaaehtoiset Sekasin-chatissä 

Vapaaehtoisuus on palkatonta, omaan tahtoon ja valintaan perustuvaa, ihmisen omin 

tiedoin ja taidoin toimimista tärkeäksi koetun asian puolesta (Kansalaisareena 2019). 

Vuonna 2018, 19% Sekasin-chatissa käydyistä keskusteluista käytiin vapaaehtoisen päi-

vystäjän kanssa (Sekasin-chat koulutusmateriaalit 2019). 

Keväästä 2019 saakka Sekasin-tiimin työntekijät ovat työskennelleet maanantai-illasta 

keskiviikko -iltaan Vantaan Nuorten turvatalolta käsin. Näinä iltoina vapaaehtoisten on 

mahdollista työskennellä tiimin kanssa Nuorten turvatalolla. Ennen kevättä 2019, Nuor-

ten turvatalon verkkovapaaehtoiset työskentelivät tiistai-iltaisin Nuorten turvatalon työn-
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tekijän tukemana. Nuorten turvatalojen Sekasin-chat vapaaehtoisilla on säännöllisiä va-

paaehtoisia työnohjauksia ja työntekijöiden sekä Sekasin-tiimin jatkuva tuki. Osa vapaa-

ehtoisista työskentelee ryhmässä muiden kanssa Nuorten turvatalolla, mutta osa vapaa-

ehtoisista päivystää myös kotoa käsin. (Väänänen 2019.) 

3.2 Verkkovapaaehtoisuus 

Verkkovapaaehtoisuudesta puhuttaessa, viitataan vapaaehtoistyöhön, joka suoritetaan 

kokonaisuudessaan tai osittain internetin välityksellä. Yleensä verkkovapaaehtoistoi-

minta toimii rinnalla perinteisen “paikan päällä” -vapaaehtoistoiminnan kanssa. Esimer-

kiksi jotkut vapaaehtoiset työskentelevät mieluummin verkossa, mutta tapaavat työnte-

kijöitä kasvokkain. Verkossa tehtävä vapaaehtoistyö laajentaa vapaaehtoistoiminnan 

mahdollisuuksia myös niille ihmisille, jotka eivät esimerkiksi työaikojensa tai liikkuvuu-

tensa puitteissa pystyisi osallistumaan vapaaehtoistoimintaan muuten. (Cravens & Ellis 

2000.)  

Vaikka verkossa tehtävä vapaaehtoistyö on vasta viime vuosina yleistynyt Suomen jär-

jestökentällä (Rahkonen 2018), ei konsepti itsessään ole kovinkaan uusi. Maailmanlaa-

juisesti verkossa tehtävää vapaaehtoistyötä on tehty ainakin 1970-luvulta alkaen (Cra-

vens 2014). 

100 % 16-24 -vuotiaista suomalaisista käyttää internetiä, ja lähes jokainen omalla älypu-

helimellaan (Tilastokeskus 2018). Internet onkin nuorille tuttu ympäristö, josta avun ha-

keminen voi olla luontevampaa kuin kasvokkain toimivista palveluista. Nimettömyyden 

kautta vaikeistakin asioista voi olla helpompi puhua. Sekasin-chatissa yleisiä keskuste-

lun aiheita ovat ahdistus, itsetuhoisuus ja mielenterveysongelmat, ja usein nuoret eivät 

ole välttämättä kertoneet asiasta kenellekään ennen chattiin hakeutumista. (Tirkkonen 

2017.) Onkin selvää, että tukeakseen nuoria mahdollisimman kattavasti, on järjestöjen 

otettava haltuun uusia toimintaympäristöjä -niitä, joissa nuoret itse ovat. Kansalaisaree-

nan, Opintokeskus Siviksen ja Kirkkohallituksen vuonna 2018 Taloustutkimuksella teet-

tämän tutkimuksen mukaan, verkossa tehtävä vapaaehtoistyö on lisääntynyt viime vuo-

sien aikana (Rahkonen 2018). Kalliolan Setlementin vuonna 2019 teettämän Tuhat suo-

malaista tutkimuksen mukaan ihmiset tekevät vapaaehtoistyötä edelleen mieluummin 

kasvotusten kuin internetissä. Huomattavaa kuitenkin on, että internetissä tehtävän va-

paaehtoistyön mielekkyys korostui erityisesti nuorien ihmisten vastauksissa. Perinteisen 
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kasvokkain tehtävän vapaaehtoistyön rinnalla internetissä tehtävä vapaaehtoistyö hou-

kutteli 18-24 -vuotiaita vastaajia vapaaehtoistyöhön kahden prosentin erotuksella suun-

nilleen samoissa määrin. (Kalliolan Setlementti 2019.)  

Sen lisäksi, että digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia vapaaehtoistyölle ja pakottaa 

järjestöt avaamaan uudenlaisia vapaaehtoistoimintoja, verkossa tehtävä vapaaehtoistyö 

houkuttelee uusia vapaaehtoisia mahdollisuudella osallistua vapaaehtoistoimintaan yhä 

omaehtoisemmin. Kysymykseksi nouseekin, kuinka tukea vapaaehtoisia, jotka eivät pe-

rinteiseen malliin työskentele kasvokkain läheisessä vuorovaikutuksessa koordi-

noiduissa tilanteissa, vaan toimivat itsenäisesti omissa ympäristöissään? Millaiset tekijät 

luovat voimavaroja verkkovapaaehtoisille toimia tehtävissään? Näihin kysymyksiin etsin 

vastauksia tässä opinnäytetyössä.  

4 Pystyvyysteoria 

Albert Banduran luomassa pystyvyysteoriassa (Self-efficacy theory) keskeistä on ihmi-

sen usko omaan toimintakapasiteettiinsa sekä kykyynsä liittyen tilanteidenhallintaan ja 

omaan elämäänsä vaikuttamiseen (Bandura 1989). Banduran mukaan, ihmisen usko-

mukset omasta pystyvyydestään määrittelevät, kuinka ihminen tuntee, ajattelee ja toimii. 

Vahvan pystyvyysuskomuksen omaavat ihmiset sitoutuvat vaikeisiinkin tehtäviin ja aset-

tavat itselleen haastavia päämääriä. Epäonnistumisia tai takaiskuja kohdatessaan, täl-

laiset ihmiset elvyttävät uskonsa omaan pystyvyyteensä nopeasti ja määrittelevät epä-

onnistumisten olevan seurausta riittämättömistä ponnisteluista, tai saavutettavissa ole-

vien tietojen ja taitojen puutteesta. Ihmiset, joiden pystyvyyden tunne on heikko, taas 

välttelevät haastavia tehtäviä. Vaikeissa tilanteissa he keskittyvät haitallisiin seurauksiin, 

henkilökohtaisiin puutteisiin ja kohtaamiinsa esteisiin, sen sijaan, että keskittyisivät on-

nistuneeseen suoritukseen. Koska usko omasta toimintakapasiteetista on heikko, ei us-

kon menettäminen omiin kykyihin vaadi suuria epäonnistumisia. (Bandura 1994.) 

Teorian ytimessä on siis ihmisen oma usko ja käsitys toimintakyvystään, jonka teoria 

olettaa vaikuttavan sekä suoriutumiseen, että haasteiden ihmiselle aiheuttamaan henki-

seen paineeseen. Vahva pystyvyyden tunne vahvistaa suoriutumiskykyä ja henkilökoh-

taista hyvinvointia monella tavoin (Bandura 1994). Kokeissa on osoitettu korkean pysty-

vyyden tunteen liittyvän hyviin suorituksiin ja matalaan emotionaaliseen kiihtymykseen 

(Bandura 1982). 
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Pystyvyysuskomukset määrittelevät sen, kuinka paljon ihminen on valmis ponnistele-

maan pulmia tai jopa vastenmielisiä tilanteita kohdatessaan. Mitä vahvempi pystyvyys-

uskomus, sitä aktiivisemmin ihminen pyrkii ponnistelemaan. Ihmiset, jotka pysyvät ta-

voitteissaan hankalissakin tilanteissa, jotka ovat suhteellisen turvallisia, saavuttavat tar-

kentavia kokemuksia, jotka vahvistavat pystyvyysuskomusta. (Bandura 1977 s. 194.)  

Banduran (1989) mukaan henkilökohtainen pystyvyysuskomus ja sen tuoma pystyvyy-

den tunne ovat seurausta kognitiivisista prosesseista. Siitä, kuinka ihminen on arvioinut 

tavoitteet, haasteet sekä käsittänyt oman kykynsä selviytyä ja vaikuttaa haluttujen tavoit-

teiden saavuttamiseen. (Bandura 1989). Ihmisen uskomukset henkilökohtaisesta pysty-

vyydestään eivät siis ole yksinomaan tulkintoja ihmisen toiminnasta. Toimintakykyyn liit-

tyvät uskomukset toimivat yhtenä määrittäjänä sille, miten ihminen toimii, ajattelee ja 

reagoi haastavissa tilanteissa. (Bandura 1994.) Teorian periaatteena on, että monimuo-

toiset psykologiset prosessit toimivat pystyvyysuskomusten luojina sekä vahvistajina. 

Uskomukset eivät kuitenkaan yksinään tuota haluttuja tuloksia, jos toimintakapasiteetti 

on vajaa. Yhdistettynä asianmukaisiin taitoihin ja kannusteisiin, pystyvyysuskomukset 

ovat merkittävä määrittäjä sille, mitä ihminen haluaa tehdä, kuinka paljon hän näkee vai-

vaa sen eteen ja kuinka kauan he pitävät yllä pyrkimystä päästä tavoitteisiinsa stressaa-

vissa tilanteissa. (Bandura 1977 s. 193-194.) 

Banduran (1994 s. 72) mukaan pystyvyysuskomusten kehittymiseen vaikuttaa neljä pää-

tekijää.  

Banduran (1994) mukaan vahvin pystyvyyden kokemukseen vaikuttava tekijä on omat 

kokemukset. Onnistumiset luovat perustan henkilökohtaisen pystyvyyden kokemukselle, 

kun taas epäonnistumiset heikentävät sitä, erityisesti jos epäonnistumiset tapahtuvat en-

nen, kuin vahva pystyvyyden tunne on rakentunut. (Bandura 1994 s. 72.) Kun vahva 

usko omaan pystyvyyteen on kehittynyt toistuvien onnistumisten kautta, satunnaisten 

epäonnistumisten negatiivinen vaikutus on todennäköisesti vähäisempi. Satunnaiset 

epäonnistumiset, joista ihminen voi selviytyä tavoitteellisten pyrkimysten kautta, voivat 

vahvistaa ihmisen sinnikkyyttä hänen oppiessaan kokemuksen kautta, että vaikeimmat-

kin haasteet voi voittaa pitkäjänteisellä vaivannäöllä. Omien kokemusten vaikutus pysty-

vyysuskomukseen onkin osaltaan riippuvainen myös ajoituksesta ja kokemusten kaa-

vasta, jossa epäonnistumiset tapahtuvat. (Bandura 1977 s. 195.) 
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Toisena pystyvyysuskomuksia vahvistavana asiana ovat muiden ihmisten, vertaisten ko-

kemukset. Banduran (1994 s. 73) mukaan muiden ihmisten onnistuneiden suoritusten 

näkeminen tyypillisesti vahvistaa tarkkailijan pystyvyysuskomusta. Ilmiö toimii myös toi-

sin päin. Tarkkaillessaan muiden epäonnistumisia, tarkkailijan uskomus omasta pysty-

vyydestä suoriutua samankaltaisista tehtävistä laskee. Pystyvyysuskomuksen vahvistu-

miseen vaikuttaa kuitenkin vahvasti tarkkailijan kokema samankaltaisuus muiden ihmis-

ten kanssa. Jos tarkkailija kokee ihmiset hyvin erilaisiksi itsestään, ei heillä ole suurta 

vaikutusta hänen henkilökohtaiseen pystyvyysuskomukseensa, kun taas suurta saman-

kaltaisuutta kokiessaan, ilmiö vahvistuu. (Bandura 1994.)  

Kolmanneksi pystyvyysuskomuksien rakentajaksi Bandura nostaa verbaalisen vahvista-

misen. Ihmisten kokemus toimintakapasiteettinsa riittävyydestä vahvistuu siis myös ver-

baalisen vahvistamisen kautta. Jos muut ilmaisevat uskovansa toisen ihmisen kykyihin, 

pystyvyyden tunne pysyy yllä ja vahvistuu. Verbaalinen vahvistaminen tukee pystyvyys-

uskomusta ja vahvistaa ihmisen tahtoa kehittyä ja pyrkiä onnistuneisiin suorituksiin. Ver-

baalinen vahvistaminen yksinään on kuitenkin rajallinen tekijä pystyvyysuskomusten ra-

kentumisessa. Realistisiin käsityksiin sidottuna verbaalinen vahvistaminen voi toimia 

vahvistajana, mutta annetulla palautteella voi olla myös heikentävä vaikutus. (Bandura 

1994 s. 73.) Ihmisen omiin kokemuksiin kytkettynä verbaalisen vahvistamisen vaikutus 

on suurempi, kuin silloin jos ihmistä johdatellaan uskomaan oman toimintakapasiteet-

tinsa riittämiseen ilman sen pohjautumista autenttiseen kokemukseen (Bandura 1977 s. 

198). 

Bandura (1994 s.73) korostaa, että toimivat pystyvyysuskomusta vahvistavat sosiaaliset 

tekijät eivät vain välitä positiivista palautetta, vaan vahvistavat ihmisen uskoa omiin ky-

kyihinsä myös luomalla tilanteita niin, että ihmisellä on mahdollisuus menestyä, eikä 

heitä aseteta ennenaikaisesti haasteiden eteen, jossa he todennäköisesti epäonnistuvat 

(Bandura 1994 s.73). Pystyvyysuskomusten vakuuttaminen verbaalisen vahvistamisen 

kautta olosuhteissa, jotka eivät tue ihmisen suoritusta ja johtavat todennäköisesti epä-

onnistumisiin, vähentää vakuuttajan luotettavuutta ja heikentävät ihmisen pystyvyyden 

tunnetta (Bandura 1977 s. 198). 

Neljäs pystyvyysuskomuksiin vaikuttava tekijäluokka liittyy ihmisen omaan fysiologiseen 

kokemukseen ja tunnetilaan. Ihmiset arvioivat pystyvyyttään siis fysiologisen ja tunneti-

lansa antaman informaation avulla. Tunnetiloista ja somaattisista indikaattoreista ihmi-

nen arvioi pystyvyyttään suoriutua tehtävistään. (Bandura 1994 s. 73-74.)  
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Fysiologisten tekijöiden ja tunnetilan antaman informaation avulla ihminen määrittelee 

ahdistuneisuuttaan ja alttiuttaan stressille. Kiihtyneisyys heikentää suorituskykyä, ja ih-

miset uskovat onnistuvansa todennäköisemmin, kun he eivät koe oloaan jännittyneeksi 

tai levottomaksi. (Bandura 1977 s. 198.) 

5 Opinnäytetyön toteutus 

5.1 Tutkimuskysymys 

Tutkielman tavoitteena on selvittää, mistä kotona päivystävien Sekasin-chat vapaaeh-

toisten pystyvyyden tunne rakentuu. Tutkielmaa ohjaavana lähtökohtana on pystyvyyden 

tunne teoreettisessa viitekehyksessä. Tutkimuskysymys on: 

Millaisista tekijöistä kotoa päivystävien Sekasin-chat vapaaehtoisten henkilökohtainen 

pystyvyyden tunne rakentuu? 

5.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkielma toteutettiin laadullisena, eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Laadullinen tutkimus 

ei pyri tilastollisiin yleistyksiin, vaan ymmärtämään toimintaa ja kuvaamaan ilmiöitä ja 

tapahtumia teoreettisen tulkinnan kautta (Tuomi & Sarajärvi 2009; Eskola & Suoranta 

2008). Laadullisen tutkimuksen otanta on varsin pieni, ja tieteellisyyden kriteeri ei näin 

ollen olekaan sen määrä, vaan laatu. Aineiston rajaukseen vaikuttaa sen teoreettinen 

kiinnostavuus ja kattavuus suhteessa tutkimusongelmaan. (Eskola & Suoranta 2008.) 

Tutkielmassa minua kiinnosti erityisesti tietää, millaiset tekijät tukevat niiden vapaaeh-

toisten pystyvyyden tunnetta, jotka eivät työskentele yhdessä suoranaisessa vuorovai-

kutuksessa muiden vapaaehtoisten tai työntekijöiden kanssa, vaan kokevat kykene-

vänsä ja haluavansa toimia vapaaehtoisissa päivystystehtävissä itsenäisesti omissa ym-

päristöissään. 

Haastattelumenetelmänä tutkielmassa käytettiin teemahaastattelua. Teemahaastattelu 

mahdollistaa yksityiskohtien tutkimisen kvalitatiivisin menetelmin. Menetelmä pyrkii etsi-

mään uusia teoreettisia näkökulmia, ymmärtämään syvällisemmin ilmiöitä ja laajenta-

maan tietämystä niistä tilastollisten yleistysten sijaan. (Hirsjärvi & Hurme 2009.)  
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Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä, jossa ei ole strukturoiduille menetel-

mille tyypillistä kysymysten tarkkaa muotoa ja järjestystä. Ennalta määritetyt teema-alu-

eet ovat kuitenkin kaikille samat, vaikkakin niiden laajuus sekä järjestys saattavat vaih-

della haastattelusta toiseen. (Eskola & Suoranta 2008.) Teemat perustuvat tutkittavasta 

ilmiöstä jo tiedettyyn, eli tutkimuksen viitekehykseen (Tuomi & Sarajärvi 2009).  

Opinnäytetyöni pyrkimys ei ollut löytää tilastollista tietoa, vaan ymmärtää syvemmin tut-

kittavien subjektiivista kokemusta omasta pystyvyyden kokemuksestaan. Valitsin mene-

telmäksi teemahaastattelun, sillä halusin tuoda haastatteluissa ilmi juuri haastateltaville 

tärkeitä asioita ja yksityiskohtia. Henkilökohtaisia kokemuksia tutkittaessa, on oletetta-

vaa, että erilaiset teemat ja osa-alueet korostuvat haastatteluissa eri tavoin.  

Eskolan & Vastamäen (2001) mukaan, teemahaastattelussa kyseessä onkin eräänlai-

nen keskustelu, jossa tutkimuksen kannalta merkittävät asiat tulevat selville vuorovaiku-

tuksen kautta (Eskola & Vastamäki 2001 s. 25).  

Menetelmänä teemahaastattelu mahdollisti haastattelun toteuttamisen keskustelun 

muodossa. Saadakseni vastauksia tutkimuskysymykseen, minulle oli tärkeää, että haas-

tateltava saa itse määritellä, minkä osa-alueen kokee tärkeäksi.  

Hirsjärvi ja Hurme (2009) korostavatkin, että teemahaastattelun keskustelua ohjaavien 

teema-alueiden tulisi olla sen verran väljiä, että tutkittavan ilmiön moninaisuus tulisi mah-

dollisimman hyvin esiin. Riippuu haastateltavasta ja hänen elämäntilanteestaan, kuinka 

juuri hänen maailmassaan ja mielessään tutkittava ilmiö konkretisoituu. (Hirsjärvi & 

Hurme 2009.)  

5.3 Sisällönanalyysi 

Tutkielman aineiston analysoin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Teoriaohjaavassa 

analyysissa aineiston analyysia ohjaa aikaisemman tiedon perusteella luotu kehys, teo-

ria, jonka mukaan tutkittava ilmiö määritellään (Tuomi & Sarajärvi 2002). Tässä tutkiel-

massa ohjaavana teoriana toimii Banduran pystyvyysteoria ja sen käsitteet, joiden va-
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lossa aineistoa tarkasteltiin. Teorian mukaan on määritelty tutkittavan ilmiön, pystyvyy-

dentunteen kehittymisen edellytykset. Analyysissa lähdin etsimään vastauksia näiden 

edellytysten kautta.  

Tarkentavana analyysimenetelmänä käytin teemoittelua, joka on teemahaastatteluai-

neiston analysointiin luonteva menetelmä. Teemoittelussa aineisto järjestellään ja koo-

taan teemoittain. Usein teemat noudattavat teemahaastattelun runkoa, mutta joskus ai-

neistosta löytyy myös uusia teemoja. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Täs-

säkin tutkielmassa, teemoittelussa käyttämäni teemat noudattivat pitkälti teemahaastat-

telurungon teemoja, mutta aineistosta nousi myös uusia, tutkielman tulosten kannalta 

mainittavia teemoja niiden rinnalle.  

5.4 Kohderyhmä ja haastattelut 

Tutkielman kohderyhmä on Sekasin-chatissa toimivat vapaaehtoiset, jotka ovat toimi-

neet vapaaehtoistehtävissä myös etänä kotoa käsin. Tutkielmaan osallistui neljä henki-

löä, joiden ikäjakauma ja vapaaehtoisuuden kesto vaihteli henkilöstä riippuen. Pienen 

otannan vuoksi en määrittele näitä tekijöitä opinnäytetyössäni tarkemmin, jotta yksittäisiä 

henkilöitä ei voitaisi tunnistaa raportoinnista.  

Tutkimusluvan (Liite 1) hakemisen jälkeen, lähetin haastattelukutsun (Liite 2) vapaaeh-

toisille sähköpostitse Nuorten turvatalo Vantaan kautta. Kutsuilla tavoiteltiin koko vapaa-

ehtoisten joukkoa, joista neljä henkilöä vastasivat kutsuun. Haastatteluista yksi toteutet-

tiin puhelinhaastatteluna, ja loput kasvotusten kahviloissa. Haastattelut nauhoitettiin. 

Kaikki haastatteluiden avulla kerätty aineisto raportoitiin niin, ettei yksittäistä henkilöä voi 

tunnistaa vastauksista. Anonymiteetti suojaa tutkittavia henkilöitä ja edistää tutkielman 

objektiivisuutta. Usein tieto henkilöllisyyden salaamisesta, myös rohkaisee ihmisiä vas-

taamaan suoraan ja rehellisesti, mikä edesauttaa tutkielman tiedonkeruuta. (Mäkinen 

2006.)  

5.5 Teemat 

Haastattelun teemojen perusteena oli vahvasti Albert Banduran pystyvyysteorian oletuk-

set ihmisen henkilökohtaisista pystyvyysuskomuksista ja niiden yhteydestä ihmisen toi-

mijuuteen. Yhdistettäessä jo omaksumaani tietoon verkkovapaaehtoisuudesta ja chat-
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päivystyksestä, teemat muodostivat kattavan, keskustelua ohjaavan kokonaisuuden. Li-

säksi teemojen määrittelyyn käytin avuksi kirjallisuutta tutkimusmenetelmistä sekä va-

paaehtoisuudesta.  

Haastattelurunko (Liite 3) piti sisällään neljä pääteemaa, jotka pääotsikoiltaan mukailevat 

pystyvyysteorian oletusta pystyvyysuskomusten kehittymiseen vaikuttavista neljästä 

päävaikuttajasta (Bandura 1994). 

Omat kokemukset -teeman avulla pyrin haastateltavia tuomaan esille omia kokemuksi-

aan, jotka teorian mukaisesti tukevat haastateltavien pystyvyyden tunnetta. Toinen 

teema käsitteli vertaisten kokemuksia. Verbaalinen vahvistaminen -teema käsitteli va-

paaehtoisten saaman palautteen ja kannustuksen merkitystä. Viimeinen teema, fysiolo-

ginen ja tunnetilan tuoma informaatio, keskittyi niihin somaattisiin, ympäristöllisiin ja psy-

kologisiin tekijöihin, jotka edesauttavat haastateltavien pystyvyyden kokemusta.  

6 Tulokset 

Teemahaastattelulle tyypilliseen tapaan, eri teema-alueet korostuivat eri haastatteluissa 

enemmän kuin toiset. Kuitenkin, jokaisessa haastattelussa löytyi vastauksia tutkimusky-

symykseen jokaisen teema-alueen osalta. Tämän lisäksi, haastatteluissa nousi esiin uu-

sia, toistuvia teemoja ennalta määritettyjen teema-alueiden ulkopuolelta, jotka on nos-

tettu esiin tutkielman tuloksissa.  

6.1 Omat kokemukset 

Aineistosta löytyi kattavasti viittauksia vastaajien omista kokemuksista. Monet haastatel-

tavista kuvasivat vastauksissaan haastavista tilanteista selviämistä chat-päivystyksessä 

ja niiden merkitystä. Tilanteisiin sisältyi erilaisia keskusteluja ja oivalluksia, jotka ovat 

jääneet haastateltaville mieleen onnistumisen kokemuksina.  

...mä nousin siitä, mä pystyin siin tilanteessa käsittelemään sen ja liikkumaan 
eteenpäin, ja selvittämään sen tilanteen niinku parhaiten pystyinkin. Se oli se hetki, 
mikä oli et, okei, mä pystyn tähän.  

Jos on vaik semmonen keskustelu et must tuntuu et siin ei päästä eteenpäin et 
junnataan vaan siin samassa niinku asiassa, mut sit mä keksinkin jotain vaik tosi 
konkreettista sille nuorelle… ...Tämmösist ainakin niinku hiffas, et jes hei niinku, 
pääs siin keskustelus eteenpäin ja löys jotain konkreettista sille nuorelle.  
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Toisaalta omia kokemuksia ammennettiin myös aikaisemmasta työhistoriasta ja elämän-

kokemuksesta, muun muassa äitiydestä.  

...se on se, vuosien kokemus. Eri aloista, eri sosiaalialaan liittyvistä töistä mitä mä 
oon tehny. 

Juttelen siellä aina niinku äitinä, ja omasta elämänkokemuksesta ammennan niitä 
juttuja … se on jotenki se mun voimavara, se oma kokemus. 

Haastateltavat kertovat omien kokemustensa myös kehittävän heidän valmiutta toimia 

chat-päivystyksessä. Erityisesti vastauksista nousee esiin se, kuinka vapaaehtoisuuden 

alussa kerrytetty kokemus on edesauttanut haastateltavia siirtymään etätyöskentelyyn. 

Tunsi et on tehny tarpeeks sitä, että on rahkeita kokeilla. Muistan kyl vähän sem-
mosia fiiliksiä, et vähän pelotti, tai jännitti, mutta tota, sit se oli kyl mahtava sitten 
kun alko tekee kotona, et mä pystyn tähän. 

...mä tarviin siihen aluks semmosen varmistuksen, et mä pystysin oikeesti tähän, 
sitten ku mä olin päässy vauhtiin niin mä tajusin, et joo täähän menee...mä pystyn 
kotoa käsinkin tän sit tekemään. 

Haastateltavat kertoivat vastauksissaan kokemusten lisänneen itsevarmuutta, kehittä-

neen valmiuksia työskennellä chat-päivystyksessä ja päivystää kotoa käsin. Omat koke-

mukset tuottivat haastateltaville myös onnistumisen kokemuksien lisäksi konkreettisia 

työkaluja chat-päivystyksessä toimimiseen. Kokemuksen kautta haastateltavat kokivat 

valmiutensa ottaa vastaan uusia keskusteluja ja tilanteita kasvaneen.  

6.2 Vertaisten kokemukset 

Vertaisten kokemuksia aineistosta oli havaittavissa suhteellisen vähän verrattuna muihin 

teemoihin. Kaikkia haastateltavat toivat esiin vertaisuutta vastauksissaan kuitenkin mui-

den vapaaehtoisten kokemuksista saamansa tuen tai oppimisen kautta.  

...kun siin on joku sun kanssa työskentelevä ihminen myös sitten, siin on just tää 
mahdollisuus, et kun mäkin tiiän et miltä toi tuntuu, niin mun on mahdollisuus olla 
siin henkisenä tukenakin siin samalla. 

Muiden kokemuksista haastateltavat ammentavat voimaa ja työkaluja myös omaan te-

kemiseensä. Vapaaehtoiset jakavat keskenään tietoa erilaisista tilanteista ja keskuste-

luista. 
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Jos on vaikka jossain et nyt mä en yhtään tiiä miten vastata vaikka syömishäiriöti-
lanteessa, nii sit mä kysyn siellä miten muut on vastannu niihin, niin sit mä saan 
kaikkien vaikka kolmen, neljän eri tyypin tavat tietoon, kuulla miten ne tekee ne. Ni 
mä saan hirveesti siitä itelleni, et mä rupeen käyttää niitä samoja tai valkkaan kai-
kista parhaat tavat. Sit mä käytän niitä, tavallaan se kehittää tosi paljon, on niinku 
parempi chattaaja. 

...ainahan niistä oppii, niistä muiden kokemuksista. On hirveen helpottavaa kuulla 
että kuulee niitä samoja keskusteluja, ja miten he on kokenu, ja se helpottaa, että 
en oo ainut joka kokee niinku samalla tavalla tai sitten jotain tiettyjä tapauksia, 
mitkä on tietyllä lailla hoidettu, niin kauheen mielenkiintosta kuulla, että miten 
niinku just semmoset, mulla vaikka vaikeet keskustelut…et miten ne hoituu ja mi-
ten he selviää niistä, et se on aina semmosta opettavaista ja mielenkiintosta. Ja 
sit se tukee sitä omaa, että, saa siitä semmosta oppia niihin tilanteisiin.  

Haastateltavat kokivat kokemusten jakamisen ja yhteydenpidon tärkeänä, mutta eivät 

oman työntekonsa tai pystyvyydentunteensa kannalta välttämättömänä.  

6.3 Verbaalinen vahvistaminen 

Työntekijöiden antama palaute koettiin haastattelijoiden vastauksissa turvallisuudentun-

netta, itsevarmuutta ja rohkeutta vahvistavana tekijänä.  

...se miks mä päätin et mä uskallan tähän kotona, oli, että noi työntekijät sano, et 
sä et ois voinu tehä mitään eri tavalla. Et niin rankka tilanne ku se olikin, niin ne 
sano, et sä teit just niinku pitää. 

Aineistosta nousee myös esiin työntekijöiden antaman palautteen lisäksi työntekijöiden 

tarjoama tuki. Etenkin työskentelyn alkuvaiheessa haastateltavat kokivat työntekijän läs-

näolon ja vuorovaikutuksen tärkeäksi. Kotoa päivystäessään haastateltavat kertoivat 

luottamuksesta, jota työntekijät osoittavat vapaaehtoisia kohtaan. Kaikki haastateltavat 

korostivat vastauksissaan sitä itsevarmuutta vahvistavaa tekijää, että työntekijät ovat 

saavutettavissa milloin tahansa. 

Et jos ois vaa laitettu et tos on tietokone ole hyvä avaa keskustelu, ilman niinku 
mitään, et se ois lähteny vaikka siitä pois, niin oisin ollu kyl tosi epävarma. Et oli 
tosi iso merkitys, et hän oli siinä vieressä.  

Työntekijät voivat myös lukea vapaaehtoisten keskusteluja ja antaa konkreettista pa-

lautetta haastateltavien työskentelystä, mikä koettiin yksinomaan positiivisena asiana.  

Yks mikä kannustaa on just noitten, [työntekijän] ja henkilökunnan, kun ne on lu-
kenu niitä mun chatteja kun oon tehny kotona niitä, niin just, kehu niitä ja sano 
mitkä niist oli hyvää ja tavallaan et [työntekijä] mulle arvosteli niitä, laitto positii-
viseja kommenteja ja otti suoria lainauksia mun tekstistä, et tää oli hyvä kommentti, 
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tällasia lisää. Semmonen toi kyllä semmosta pystyvyyttä.. Semmonen tiettyjen lau-
seiden alleviivaaminen, siitä tiesin, et näitä enemmän. Sit mä rupesin enemmän 
niitä käyttää, ja sit must tuntu et ne keskustelut meni luontevammin. 

Verbaalinen vahvistaminen näkyy haastattelijoiden vastauksissa myös asiakkaiden an-

taman palautteen muodossa. Haastateltavat kokevat palautteen tärkeäksi ja palkitse-

vaksi. 

...kun mä saan niitä kokemuksia kun mulle sanoo vaikka, kiitos kun oot ollu tänä 
iltana mun kanssa, et mul on huomattavasti parempi mieli ja mä uskallan vaikka 
nyt sit mennä taas kouluun huomenna…mua kantaa tommonen positiivinen koke-
mus, et must on ollu hyötyy. 

Asiakkailta saatava palaute ei aina ole suoranaista kiittämistä. Haastateltavat tulkitsevat 

keskustelua monipuolisesti, ja tervehdykset sekä hymiöt otetaan vastaan vahvistavina 

elementteinä. 

Jos ne lopettaa keskustelun siihen, et ne sanoo kiitos, mulle se on semmonen 
onnistuminen. Koska sielt voi myös lähtee pois sanomatta mitään. Ja just se, et 
aika moni niinku sanoo sulle heippa, ja mun mielest seki on jo, et ei ne vaan lähe 
sieltä keskustelusta. Kyl sielt tulee aika paljon semmosii onnistumisen kokemuk-
sia.  

Välillä tuli semmonen fiilis, et tästä on jotain hyötyy. Kun selvästi huomaa, että 
alkaa tulee hymynaamoja siltä ja ilosia juttuja, “hah hah”, tommosia kommentteja, 
kun huomaa et kyl se alkaa ilostuu, niin se tuo semmosta hyvää fiilistä. 

6.4 Fysiologisen ja tunnetilan antama informaatio 

Tunnetilan antama informaatio näkyy haastattelijoiden vastauksissa monella tavalla. 

Useat tekijät vaikuttavat haastateltavien turvallisuuden-, onnistumisen- ja pystyvyyden-

tunteeseen. Kotona tehtävässä päivystyksessä haastateltavat kokivat positiivisena sen, 

että saavat luoda itselleen juuri otollisimman ilmapiirin, jossa työskennellä.  

Et se helpottaa mun niinku tätä asiakastyötä myös, kun mä ite oon semmosessa 
hyvin neutraalipohjalla, plus just että mun kissat pyörii jaloissa. Se vetää mut ta-
vallaan semmoseen, niinku maan päälle. Et okei mä oon kunnossa, mun kissan 
häntä osuu jalkaan et noni, mä oon kotona mul on kaikki hyvin, ja se on se mun 
ilmapiiri minkä mä oon ite luonu sinne kotiin, mikä rentouttaa myös. 

Kaikkien haastateltavien vastauksista nousee esiin elementtejä fysiologisten tekijöiden 

antamasta informaatiosta. Tekijät kuitenkin vaihtelevat henkilöstä riippuen -osa haasta-

teltavista työskentelee mieluummin ilta-aikaan, kun osa taas kokee olonsa otollisimmaksi 
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päivällä. Haastateltavat kokivat työskentelyn mielekkäämmäksi valppaassa olotilassa. 

Väsymys koettiin chat-päivystyksen kannalta kuormittavana. 

...monesti ottaa päikkärit päivällä jos väsyttää, et väsyneenä en mee kyllä. Sit mie-
luummin on pois, kun sit ei pysty antamaan, eikä jaksa itekään olla siinä täysillä 
niin, se ei oo kauheesti toista arvostavaa, että menis sillä tavallla. 

 Haastateltavien vastauksista ilmenee, että he ovat hyvin tietoisia omista fysiologisen 

hyvinvoinnin mittareistaan. Tarvittaessa haastateltavat pitävät taukoja työskentelystä, tai 

lopettavat päivystyksen kokonaan, jos eivät koe olotilaansa kykeneväksi.  

...kävelytauon, tai vettä juomassa tai keittämässä kahvit… Se rupee tuntuu jo ihan 
niinku fyysisesti jos istuu paikallaan monta tuntia...Ja on tullu semmonen fiilis, et 
nyt tarttee lähtee kokonaan… Etten ota enää uusia keskusteluja, et nyt oli niin 
vaikee homma. Tai raskas. 

Tärkein on mun mielestä se, et heti kun edellinen chatti on loppunut, niin sit vaan 
niinku pitää pienen breikin ja sitte alottaa tekee vaa uutta ihan puhtaalta pöydältä. 
Mut sit jos jäi yhtään miettii niitä edellisii keskusteluja niin se saatto mennä jotenkin 
sekasin ne, tai sillee jos heti perään alotti seuraavan chatin ni sit saatto sekottaa 
vahingos niitä, et mitä se edellinen oli sanonut niin tähän mitä nykyne, niin mä siitä 
totesin et tauot on välttämättömiä. 

Kaikki haastateltavat mainitsivat vastauksissaan rauhallisen tilan olevan merkitykselli-

nen. Yhteispäivystyksissä tehtävä chat-päivystys koettiin aika-ajoin keskittymisen kan-

nalta hankalaksi. 

Mä eka kävin kerran viikkoon siinä ajassa millon ne muutkin oli, et kaikki ryhmässä 
oltiin siellä turvatalolla… ...mä aattelin et no en mä oikeen saa sellaista saman-
laista flowta siihen. Jos saa semmosen flown ni kyl se menee tosi nopsaa oikeesti.. 
Päiväsaika, oma koti, tavallaan et on semmoset rennot puitteet, mun mielestä sil-
lon tuli kaikkein parasta tekstii multakin. 

6.5 Muut teemat 

Ennalta määriteltyjen teemojen lisäksi haastateltavien vastauksista ilmeni yhtäläisyyksiä, 

jotka on nostettu tuloksiin omiksi teemoikseen.  

6.5.1 Yhteisöllisyys 

Aineistosta nousi esiin myös yhteisöllisyyden teema. Haastateltavat kokivat nauttivansa 

itsenäisestä työskentelystä, mutta olevansa silti osa vapaaehtoisten ja “turvatalolaisten” 
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yhteisöä. Yhteisöllisyys tuli ilmi haastateltavien vastauksissa huolenpitona, asioiden ja-

kamisena, tsemppaamisen ja tukemisena. Työnohjauksia ja muita tapaamisia työnteki-

jöiden ja vapaaehtoisten kanssa pidettiin tärkeänä. 

Sitten myös siellä turviksella kun käy työnohjauksissa, niin se on aina semmosta 
tsemppaavaa ja henki on siellä mun mielestä aina ollu ihan mahtava heti ensim-
mäisestä kerrasta kun menin sinne talolle, se porukka siellä on tosi mukavaa. Että, 
se kyllä niinku kannustaa. 

…se antaa semmost tietynlaista yhteisöllisyyttä, jotenkin se ehkä myös kannustaa 
tekemään sitä työtä, kun siel on porukka...se toinen vapaaehtoinen on samalla 
tasolla sun kaa. Kun toinen on epävarma, niin uskaltaa ehkä iteki olla epävarma. 

Toisaalta yhteisöllisyyden elementillä tuntui haastateltavien vastauksissa olevan myös 

arvo itsessään.  

Aina ei tarvii mennä huonosti, aina ei tarvii olla kriisiä päällä, et haetaan semmosta 
yhteisyyttä ja tukea. 

6.5.2 Kykeneväisyyden ilmentymät 

Haastateltavat kuvasivat vastauksissaan sietokykyään ja reaktioitaan haastavissa tilan-

teissa.  

Mun reaktio tommosiin vaikeisiin tilanteisiin, et mä hoidan tän duunin loppuun nyt, 
ja sitten kun se tilanne on ohi, ni nyt mä voin, en nyt niinku romahtaa, mut mä 
pystyn niinku käsittelemään sitten kun se vaikea hetki on ohi, et se asiakas ei ta-
vallaan jää tyhjän päälle. Mä pystyn tavallaan työntämään omat tunteet vähän ai-
kaa sivuun, et mä saan sen asiakkaan hoidettuu kuntoon ja sitten niin tavallaan 
jälkeenpäin mä käsittelen sen asian itseni kanssa. 

Monen haastateltavan motivaatio ja kiinnostus chat-päivystystä kohtaan kumpusi itsensä 

haastamisesta ja kehittämisestä. Itsensä haastaminen liittyy vaihteleviin asiakkaisiin, ar-

vaamattomuuteen, anonyymisyyteen ja teknisten taitojen, kuten kirjoittamisen opette-

luun.  

Tää ei oo välttämättä semmonen homma, mitä kaikki voi välttämättä tehä, just se 
arvaamattomuus, moni tykkää just siitä tasasuudesta ja siitä, et tietää varmasti 
mitä on tulossa ja saa. Sit taas, mä nautin siitä haasteesta, kun pitää kehittää it-
teeni. 

Haastateltavat kokivat ominaiseksi itselleen asettaa itsensä haastaviin tilanteisiin tietty-

jen realiteettien rajoissa. Haastateltavien kyky tunnistaa omien kykyjen ylittäviä haasteita 
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ilmeni jokaisen vastauksista. Toisaalta haastateltavat toivat ilmi myös realistisia odotuk-

sia henkilökohtaisesta pystyvyydestään. 

Ei me pystytä siin 45 minuutin aikana kenenkään elämää mullistamaan, et ei sitä 
pidä ottaa liian silleen, et voi ei nyt mä en saanu autettuu tuota ja se on vieläkin 
surullinen keskustelun päätyttyy, vaan just et mä tein minkä mä voin ja se otti sen 
vastaan miten otti. 

...enkä voi periaattees auttaa kaikkia, et mul on tietyt keinot miten mä pystyn aut-
tamaan ja jos ei ne riitä, niin ne ei riitä. 

7 Johtopäätökset  

Omien kokemuksien korostuminen vastauksissa on luonnollista, sillä vapaaehtoiset toi-

mivat tehtävissään itsenäisesti sekä omina itsenään. Pystyvyysteorian oletusten mu-

kaan, omat kokemukset ovatkin pystyvyysuskomusten kehittymisen kannalta vahvin 

lähde johon ihmisen uskomukset pohjautuvat (Bandura 1994). Omia kokemuksia kuvat-

tiin aineistossa niin onnistumisten, kuin haastavien tilanteiden kautta. Vastauksissa 

nousi esiin haastateltavien sietokyky kohdata epämukavia tilanteita ja selvitä vaikeista 

kokemuksista. Haastateltavat kokivat vaikeat tilanteet opettavaisina, ja omaavat kyvyn 

peilata haastavia kokemuksia omien taitojensa riittävyyteen tai vallitseviin olosuhteisiin. 

Banduran (1994) mukaan, vahvan pystyvyysuskomuksen omaavat ihmiset elpyvätkin 

nopeasti takaiskuja kohdatessaan, ja pyrkivät keskittymään onnistuneisiin suorituksiin 

haitallisten seurausten tai henkilökohtaisten puutteiden sijaan (Bandura 1994).  

Omat kokemukset haasteltavien vastauksissa liittyivät niin chat-päivystyksessä kohdat-

tuihin tilanteisiin, kuin sen ulkopuolella koettuihin asioihin. Haastateltavat ammensivat 

pystyvyyttä tukevia kokemuksia muun muassa työhistoriastaan ja muusta elämänkoke-

muksestaan. Aineistosta voi päätellä, että suoranaisesti työskentelytehtäviin liittyvien ko-

kemusten lisäksi, haastateltavien pystyvyyden kokemukseen vaikuttaa myös se moni-

nainen tietotaito ja kokemus, mitä heillä muuten on. 

Verbaalisen palautteen merkitys korostui läpi haastatteluiden. Vaikka sen todellinen vai-

kutus ihmisen pystyvyyteen voi olla suhteellisen heikko, realistisiin käsityksiin ja tilantei-

siin sidottuna se tukee pystyvyyden tunteen lisäksi ihmisen tahtoa kehittyä ja pyrkiä on-

nistuneisiin suorituksiin (Bandura 1994). Haastateltavat korostivat vastauksissaan erityi-

sesti konkreettisen palautteen merkitystä, esimerkiksi työntekijöiden antaessa positii-
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vista palautetta tietyistä sanoista tai lauseista chat-keskusteluissa. Asiakkaiden palaut-

teista merkittäviksi olivat nousseet ne, joissa asiakas kiitti vapaaehtoista jostain konk-

reettisesta asiasta, kuten “kiitos, kun autoit” tai “kiitos, kun kuuntelit”. Tällaisten palaut-

teiden ei koettu olevan pelkkää “sanahelinää”, vaan haastateltavat pystyivät kytkemään 

ne suoraan omaan toimintaansa. Verbaalista vahvistamista koettiin myös epäsuoran pa-

lautteen ja työntekijöiden tuen kautta. Banduran (1994) mukaan verbaalinen vahvistami-

nen liittyy sosiaaliseen vahvistamiseen, jonka mukaan ihmisen pystyvyysuskomusta voi 

tukea myös niin, että ihmiselle asetetaan sellaiset olosuhteet, joissa hänen on mahdol-

lista suoriutua onnistuneesti (Bandura 1994 s. 73). Kun haastateltavilta kysyttiin, kuinka 

he uskalsivat tehdä päätöksen aloittaa päivystys kotoa käsin, he kertoivat poikkeuksetta 

siitä, millaista tukea ja ohjausta he olivat työntekijöiltä aloittaessaan saaneet. Sen myötä 

haastateltavat saivat sitä itsevarmuutta ja uskoa omiin kykyihinsä, joka antoi heille roh-

keutta tarttua uuteen haasteeseen.  

Fysiologisen ja tunnetilan antamalla informaatiolla oli haastateltavien vastauksissa sel-

keä vaikutus heidän kokemaansa pystyvyyden tunteeseen. Tauot koettiin välttämättö-

miksi ja väsyneenä haastateltavat eivät kokeneet riittävää pystyvyyttä työskennellä. Ban-

duran (1982) mukaan pystyvyyden tunteen vahvuus onkin suoraan suhteessa ihmisen 

itsesäätelykykyyn. Itsesäätelyky tarvitsee henkilökohtaisen toimijuuden välineitä ja itse-

varmuutta käyttää niitä tehokkaasti. (Bandura 1982.) Itsesäätelyn perustana on ihmisen 

kyky analysoida ja arvioida omaa toimintaansa, ajatuksiaan ja tunteitaan. Lisäksi it-

sesäätelyn ytimessä on kyky ennakoida tai kehittää odotuksia, eli käyttää kokemuksia ja 

tietoa hyödyksi tulevien tapahtumien, sekä omaan toimintakapasiteettiin ja käyttäytymi-

seen liittyvien uskomusten muodostamiseen. Itsearviointi liittyy merkittävästi itsesääte-

lyyn, sillä ihmisen uskomus omasta toimintakyvystään vaikuttaa merkityksellisesti siihen, 

millaisia tunnetiloja ja emotionaalisia reaktioita tavoitteellinen työskentely ihmisessä he-

rättää. Nämä tunnetilat voivat vahvistaa, tai heikentää itsesäätelykykyä. Jos ihmisen us-

komus omaan pystyvyyteen on heikko, pyrkimys tavoitteisiin voi tuottaa negatiivisia tun-

netiloja, jotka heikentävät itsesäätelyä. Vahvan pystyvyysuskomuksen omaavien ihmis-

ten tunnetilat tavoitteisiin pyrkiessä ovat tyypillisesti mukautuvia, ja tukevat ihmisen it-

sesäätelykykyä. (Maddux 2000.) Haastateltavat kertoivat reagoivansa tunnetilojensa an-

tamaan informaatioon, kokematta kuitenkaan ahdistusta tai stressiä esimerkiksi työn 

keskeyttämisestä tarvittaessa. Haastateltavat kertoivat muun muassa oppineensa koke-

muksen kautta taukojen olevan välttämättömiä. Väsyneenä tai levottomana työskentelyn 

kokemus taas sai haastateltavia muuttamaan työskentelytapaansa niin, että haastatel-

tavat pyrkivät välttämään työskentelyä kiireisen päivän päätteeksi, tai pyrkivät ottamaan 
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päiväunet ennen päivystyksen aloittamista. Oman tunnetilan tutkiminen ja siihen reagoi-

minen voi kertoa myös tehtäviin sitoutumisesta -haastateltaville oli tärkeää suoriutua teh-

tävistään hyvin. 

Päivystäminen kotoa käsin koettiin haastateltavien vastauksissa pystyvyyttä tukevaksi 

tekijäksi. Siihen liittyviä tekijöitä aineistossa oli muun muassa omassa ympäristössä työs-

kentelyn tuoma turvallisuuden tunne, otollinen, rauhallinen ilmapiiri ja ajankohta. Haas-

tateltavat korostivat riittävän itsevarmuuden tärkeyttä itsenäisessä työskentelyssä. Kotoa 

siirryttiin päivystämään vasta, kun riittävä pystyvyyden tunne oli saavutettu.  

Jokainen haastateltavista mainitsi vastauksissaan vertaisten kokemukset, mutta ne eivät 

näyttäneet nousevan merkittäviksi pystyvyysuskomusten määrittelyn kannalta. Vertais-

ten kokemusten vaikutus työskentelyn alkuvaiheessa oli kuitenkin tärkeä. Banduran 

(1997) mukaan, ihminen onkin erityisen herkkä vertaisten kokemusten vaikutukselle, jos 

hänellä itsellä on vain vähän kokemusta vastaavista haasteista ja hän on epävarma ky-

vyistään (Bandura 1997 s. 88). Haastateltavat kertoivat tarkkailleensa muiden selviyty-

vän haastavista tilanteista ja suoriutuvan onnistuneesti, mikä lisäsi myös heidän uskoaan 

omaan pystyvyyteensä. Vapaaehtoiset myös jakoivat tietoa ja vinkkejä keskenään, jotka 

edesauttoivat työskentelyä.  

Aineistosta ilmeni myös eräs merkityksellinen näkökulma vertaisuuden kokemukseen - 

haastateltavat kokivat, että haastavia tilanteita tai ikäviä tuntemuksia on helpompi koh-

data ja sietää, kun tietää, että toinen ymmärtää ja on mahdollisesti kokenut samanlaisia 

asioita. Chat-työskentelyssä kohdattujen haastavien tilanteiden ja mielenpäälle jäänei-

den kokemusten jakaminen muille, sekä niiden kuuleminen muilta vapaaehtoisilta, oli 

haastateltaville tärkeää. 

Toisaalta, yhteisöllisyyden elementti nousi tuloksissa uudeksi, omaksi teemakseen. 

Työnohjauksia ja muita tapaamisia muiden vapaaehtoisten kanssa pidettiin tärkeänä. 

Haastateltavat halusivat kuulla muiden kokemuksia sekä jakaa omiaan, mutta myöskin 

kehittää omia taitojaan chat-päivystäjänä. Fyysiset tapaamiset myös tuntuivat vahvista-

van tunnetta huolenpidosta ja turvallisuudesta. Lisäksi haastateltavien vastauksista il-

menee, että he kokevat olevansa osa tiettyä vapaaehtoisten ryhmää, vaikka työskente-

levätkin itsenäisesti. Yhteisöllisyyden tunne lisää työn merkityksellisyyttä, kannustaa toi-

mimaan ja lisää vapaaehtoisten itsevarmuutta.  



20 

 

Viimeinen tuloksissa esiin nostettu teema korostaa aineistosta niitä elementtejä, jotka 

osoittavat haastateltavien omaavan vahvan pystyvyysuskomuksen teoreettiseen viiteke-

hykseen nojaten. Haastateltavat kertoivat chat-päivystyksen olevan arvaamatonta ja 

haastavaa. Haastateltavat kuitenkin kokivat työskentelyn moninaisuuden heille omi-

naiseksi -ja omasivat valmiuksia sietää epävarmuutta ja ottaa vastaan yllättäviäkin ja 

haastavia tilanteita. Halu kehittää itseään nousi myös vastauksissa esiin. Pystyvyysteo-

rian mukaan vahva henkilökohtainen pystyvyysuskomus vaikuttaa ihmisen kokemaan 

henkiseen paineeseen. Vaikeissa tilanteissa ihminen tarkastelee omaa toimintakapasi-

teettiaan realistisesti, menettämättä uskoaan omaan pystyvyyteensä. Vahvan pystyvyys-

uskomuksen omaavat ihmiset myös asettavat itselleen tavoitteita, ja pyrkivät saavutta-

maan ne. (Bandura 1994.)  

Banduran pystyvyysteorian neljä päävaikuttajaa, omat kokemukset, vertaisten kokemuk-

set, verbaalinen vahvistaminen ja fysiologisen sekä tunnetilan antama informaatio (Ban-

dura 1994) tulivat esiin kaikkien haastateltavien vastauksissa. Vaikuttajien merkitys vaih-

teli haastateltavasta riippuen, mutta jokainen osa-alue vaikutti jokaisen haastateltavan 

pystyvyysuskomuksiin jossain määrin. Banduran (1981) mukaan, se mitkä vaikuttajista 

ovat ihmisille merkittävimpiä, liittyy siihen, mitä hän on oppinut käyttämään pystyvyy-

tensä indikaattoreina (Bandura 1981). Haastateltavat myös ilmaisivat omaavansa vah-

van uskomuksen omasta pystyvyydestään. Pystyvyysteorian olettamusten mukaisesti, 

haastateltavat olivat valmiita ponnistelemaan haastavien tilanteiden edessä ja palautui-

vat niistä nopeasti.  

Aineistosta voi myös päätellä, että nämä neljä päävaikuttajaa vaikuttavat vapaaehtoisten 

pystyvyyden kokemukseen, mutta eivät välttämättä yksinään takaa tehokkaita suorituk-

sia, pyrkimyksiä tavoitteisiin tai henkistä hyvinvointia vapaaehtoisten chat-päivystäjien 

työskentelyssä. Yhteisöllisyyden elementti nousi haastateltavien vastauksissa tärkeäksi 

haastateltavien pystyvyyden tunnetta tukevaksi osa-alueeksi. Haastateltavat kokivat yh-

teisöllisyyden voimavaraksi, joka motivoi, tukee ja kannustaa heitä toimimaan tehtävis-

sään ja suoriutumaan niistä onnistuneesti.  

8 Pohdinta 

Opinnäytetyöni viimeisessä luvussa tarkastelen opinnäytetyötäni eettisestä näkökul-

masta ja esitän ehdotuksia jatkotutkimusta varten. Sen lisäksi arvoin opinnäytetyöni to-

teutusta ja prosessia kokonaisuutena. 
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8.1 Eettinen pohdinta ja tulosten arviointi 

Haastattelututkimuksessa kysymyksenasettelulla on merkittävä rooli. Kysymyksenaset-

telun tyypillinen virhe on johdattelevat kysymykset, joiden vastausvaihtoehdot ovat niu-

kat. (Mäkinen 2006). Pyrin tutkielmassani välttämään kysymyksenasettelun rajoittavaa 

vaikutusta valitsemalla haastattelumenetelmäkseni teemahaastattelun. Huomioitavaa 

kuitenkin on, että pyrin löytämään tutkielmallani teoriakehyksessä määriteltyjä ennakko-

olettamuksia, ja teema-alueiden ollessa suhteellisen väljiä, tarkentavilla kysymyksillä py-

rin löytämään haastatteluissa niihin liittyviä vastauksia. Jos siis kohderyhmän pystyvyys-

uskomuksia haluttaisiin tutkia syvemmin teoriasidonnaisuuksista riippumattomasti, olisi 

kysymyksenasettelua muutettava jatkotutkimuksia varten.  

Haastattelututkimuksen eettisyyttä pohtiessa tulee ottaa huomioon myös, kuinka ja mistä 

asioista haastateltavia informoidaan. Haastateltavan tulisi olla tietoinen ainakin tutkimuk-

sen tavoitteista, osallistumisen vapaaehtoisuudesta, aineistonkeruutavasta ja luottamuk-

sellisuudesta. (Mäkinen 2006.) Pyrin tuomaan nämä asiat esille haastateltaville saate-

kirjeessä (Liite 2), sekä suostumuksessa tutkimukseen osallistumisessa (Liite 4). Kaik-

kien haastateltavien kanssa, pyrin myös suullisesti käymään tärkeät asiat läpi, ja kan-

nustin heitä ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä. 

Tämän opinnäytetyön ohjaavana teoreettisena viitekehyksenä toimi Albert Banduran 

pystyvyysteoria. Tutkielman hypoteesit ja haastattelut on rakennettu teorian pääperiaat-

teita mukailevasti. Myös sisällönanalyysi on toteutettu teorian ohjauksella. Opinnäyte-

työni tuloksissa on nostettu kuitenkin esiin myös merkityksellisiä tuloksia teoreettisten 

ennakko-olettamusten ulkopuolelta, ja ihmisen pystyvyyteen vaikuttavia tekijöitä on to-

dennäköisesti runsaasti enemmän, kuin mitä tässä opinnäytetyössä on huomioitu. Ihmi-

sen toimijuutta on tutkittu paljon, ja aihetta ympäröiviä teorioita on lukuisia. Muihin osa-

alueisiin ja tekijöihin paneutuminen vaatisi siis uudenlaista tutkimusta erilaisten teoreet-

tisten näkökulmien puitteissa.  

Tutkielmani tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, millaisista elementeistä vapaaehtoisten 

Sekasin-chat-päivystäjien pystyvyyden tunne rakentuu. Tutkielman tulokset koostuvat 

teemahaastattelun keinoin kerätystä kokemuksellisesta tiedosta. Opinnäytetyön tavoit-

teiden kannalta on huomattavaa, että opinnäytetyötä ohjaavan teorian hypoteesien li-

säksi tutkielman tuloksiin nousi eräs merkityksellinen asia, yhteisöllisyys. Halusin haas-
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tatella erityisesti kotoa päivystäviä vapaaehtoisia juuri siitä syystä, että he eivät työsken-

tele yhdessä muiden kanssa ryhmässä. Yhteisöllisyys osoittautui kuitenkin heille tärke-

äksi voimavaraksi, joka tukee heidän työskentelyään myös kotoa käsin.   

8.2 Opinnäytetyön toteutuksen arviointi 

Sekasin-chat ja Nuorten turvatalo Vantaa olivat minulle entuudestaan tuttuja konsepteja 

ja omissa työtehtävissäni olin päässyt tutustumaan Sekasin-chattiin jo ennen tämän 

opinnäytetyön tekemistä. Olen toiminut Nuorten turvatalo Vantaalla niin vapaaehtoisen, 

opiskelijaharjoittelijan, kuin työntekijän roolissa. Ajatus Sekasin-chatissa toimivien va-

paaehtoisten kokemusten tutkimisesta nousi niin omista kokemuksistani, mielenkiinnon 

kohteistani, kuin yhteiskunnallisista lähtökohdista. Opinnäytetyöprosessi eteni rivakasti 

syksyn 2019 aikana. Aikataulua helpotti osaltaan se, että yhteistyökumppani, sekä opin-

näytetyön keskiössä oleva Sekasin-chat-vapaaehtoistoiminta olivat minulle tuttuja. Toi-

saalta, haastattelun lähtökohtien ja teema-alueiden muodostaminen osoittautui osaltaan 

haastavaksi myös samasta syystä. Arvioimalla omaa suunnittelutyötäni kriittisesti vältyin 

siltä, että ennakko-oletukseni tai kokemukseni rajaisi pois olennaista tietoa. Jo alkuvai-

heessa oli selvää, että toteuttaisin tutkielmani laadullisena tutkimuksena, mutta haastat-

telijana olin varsin kokematon. Kokemus haastatteluiden toteuttamisesta oli opettavai-

nen. Aineiston analyysivaihe, teorian ja aineiston vuoropuhelu ja peilaaminen toisiinsa, 

oli minulle opinnäytetyöntekijänä erityisen antoisa kokemus. 

Vaikka otanta opinnäytetyössäni on suhteellisen pieni, uskon sen tuottaneen merkityk-

sellistä tietoa vapaaehtoisten kokemuksista ja tietoa voi soveltaa vapaaehtoistoiminnan 

kehittämiseen ja verkkovapaaehtoisten tukemiseen. Sen lisäksi opinnäytetyöni lisää ym-

märrystä erityisesti etänä tehtävään vapaaehtoistyöskentelyyn liittyvistä pystyvyyden 

elementeistä, jotka ovat vapaaehtoisten tukemisen kannalta olennaisia. 
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Tutkimuslupa 

 
 
 
 
TUTKIMUSLUPAHAKEMUS  
 
Hakijan/hakijoiden tiedot:  
 
Työn/tutkimuksen tekijä / tekijät: Ida Kemi  
 
Oppilaitos: Metropolia AMK  
 
Työn/tutkimuksen ohjaajat:  

 
 
 
Tutkimuksen tiedot: 
 
Työn/tutkimuksen nimi, aihe ja lyhyt kuvaus:  Haastattelututkimus Sekasin -chat vapaaehtoisten 
pystyvyyden kokemuksista Pystyvyysteorian viitekehyksessä 
 
 
 
Aikataulu: Syksy 2019 
 
 
Sitoumus ja allekirjoitus 
 
Sitoudun tietojen käsittelyssä ja suojaamisessa noudattamaan henkilötietolain määräyksiä. Tut-
kimuksessa mahdollisesti syntyvät yksittäisten henkilöiden tietoja koskevat tutkimusrekisterit hä-
vitetään tai arkistoidaan henkilötietolaissa edellytetyllä tavalla. Työn/tutkimuksen valmistuttua, 
ennen julkaisua, raportti toimitetaan Punaisen Ristin Nuorten turvatalolle. 
 
Vakuutan noudattavani sosiaalihuoltolain asiakkaan asemasta ja oikeudesta annetun lain 14 
§:ssä säädettyä asiakirjasalaisuutta, sekä saman lain 15 §:ssä säädettyä vaitiolovelvollisuutta ja 
hyväksikäyttökieltoa niiden tietojen osalta, jotka olen saanut tutkimusta tehdessäni. 
 
Ymmärrän, että asiakkaalla, hänen omaisillaan ja läheisillään on oikeus yksityiselämän suojaan 
ja kunnioitan sitä. Ymmärrän olevani vaitiolovelvollinen, mahdollisesti tietooni tulleista asiak-
kaan, hänen omaistensa tai läheistensä elämään liittyvistä asioista, enkä näin ollen saa ilmaista 
saamiani tietoja ulkopuolisille missään tilanteessa. Tämä vaitiolovelvollisuus sitoo minua tutki-
muksen valmistumisen jälkeenkin. 
 
Päiväys   Kaikkien tutkimuslupaa hakeneiden allekirjoitukset ja nimen sel-
vennykset 
 
   
 
 
 
 
Päätös             Tutkimuslupa myönnetty  
 

 
Päiväys  Allekirjoitus ja nimen selvennys 
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Saatekirje 

Hyvä Sekasin chat -vapaaehtoinen! 

 

Olen tekemässä opinnäytetyötä yhteistyössä Nuorten turvatalo Vantaan kanssa, jonka 

tavoitteena on kerätä tietoa kotoa päivystävien Sekasin -chat vapaaehtoisten koke-

muksista omasta pystyvyyden tunteestaan.  

 

Tutkimuksen toteuttamiseen tarvitsisin Sinun arvokasta tietoasi siitä, millaiset tekijät tu-

kevat juuri Sinun työskentelyäsi Sekasin chat - päivystäjänä. 

 

Opinnäytetyö toteutetaan yksilöhaastatteluina, joiden kesto on n. 1 h. Tutkimukseen 

osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja osallistumisen voi keskeyttää missä vai-

heessa tahansa. Haastattelun ajankohta voidaan sopia juuri Sinun aikataulujesi mukaan. 

 

Haastattelut nauhoitetaan. Aineisto on yksinomaan minun käytössäni, käsitellään luotta-

muksellisesti ja raportissa julkaistavasta aineistoista ei voi yksilöidä tiettyä henkilöä. 

Opinnäytetyö on julkaisun jälkeen luettavissa elektronisessa Theseus -tietokannassa.  

 

Jos haluat osallistua tutkimukseen ja jakaa kokemuksesi Sekasin -chat päivystäjänä toi-

mimisesta, olethan yhteydessä suoraan minuun  

 

Puhelimitse numeroon 044 *** **** 

Sähköpostilla osoitteeseen ida.kemi@metropolia.fi , 

 

Tai vaihtoehtoisesti voit vastata tähän viestiin ja olen yhteydessä Sinuun. 

 

Terveisin, 

 

Ida Kemi 

mailto:ida.kemi@metropolia.fi
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Haastattelurunko 

OMAT KOKEMUKSET 

-kuinka juuri sinä koet rohkeutta tehdä päivystystä 

-itsevarmuutta tukevat tekijät 

-rohkeus 

-menneisyyden kokemukset  

 

VÄLILLISET/VERTAISTEN KOKEMUKSET 

-millaiset vuorovaikutustilanteet vahvistavat pystyvyyden kokemusta 

-onnistumisen kokemukset 

-varmuutta vahvistavat tekijät 

-koulutuksen/tapaamisten merkitys 

 

VERBAALINEN VAHVISTAMINEN 

-millaiset vuorovaikutustilanteet vahvistavat pystyvyyden kokemusta 

-palaute, käytetty kieli 

-koulutukset, työnohjaukset 

-varmuutta vahvistavat tekijät 

 

FYSIOLOGISEN JA TUNNETILAN ANTAMA INFORMAATIO 

-mikä on juuri sinulle otollinen tila tehdä chat -päivystystä (henkinen/fyysinen) 

-varmuutta tukevat tekijät 

-kotona tehtävän päivystyksen erityispiirteet 
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Suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

Suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

 

Haastattelututkimus vapaaehtoisten Sekasin -chat päivystäjien pystyvyyden ko-

kemuksista, opinnäytetyö, Sosionomi (AMK), Metropolia AMK 

 

Osallistun vapaaehtoisesti yllä mainittuun haastattelututkimukseen. Voin keskeyttää 

osallistumiseni milloin tahansa. Ymmärrän opinnäytetyön tarkoituksen ja minulla on 

mahdollisuus esittää siitä kysymyksiä halutessani.  

 

Annan suostumukseni haastattelun nauhoittamiseen. Olen tietoinen, että nauhoituksia 

ja antamaani tietoa käytetään vain kyseisen opinnäytetyön tarkoituksiin, sekä minua 

koskevat tiedot ja antamani informaatio käsitellään luottamuksellisesti ja hävitetään tut-

kimuksen valmistuttua.  

 

 

______________________ 
Päivämäärä 
 

______________________ ______________________ 
Haastateltavan allekirjoitus Opinnäytetyöntekijän allekirjoitus 
 

______________________ ______________________ 
Haastateltavan nimenselvennys Opinnäytetyöntekijän nimenselvennys 

 


