
 

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU 
Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen 
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reea Vanhatalo 
 

VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI 
IKÄIHMISTEN TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinnäytetyö 
Joulukuu 2019    



 

 

 
 
 

 

 
OPINNÄYTETYÖ 
Joulukuu 2019 
Ikäosaamisen kehittäminen  
ja johtaminen 
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 
 
Tikkarinne 9 
80200 JOENSUU 
+358 13 260 600 (vaihde) 

Tekijä 
Reea Vanhatalo 

Nimeke 
Vapaaehtoistoiminnan kehittämisen toimintamalli ikäihmisten tehostetussa palveluasumi-
sessa 
 
Toimeksiantaja 
Raision kaupunki  
 Tiivistelmä 
 
Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää vapaaehtoistoimintaa 
Raision kaupungin ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköissä ikääntyneen va-
paaehtoistyöntekijän näkökulmasta. Työn toteuttamisessa oli mukana tehostetun palvelu-
asumisen asukkaita, työntekijöitä sekä ikääntyneitä vapaaehtoistyöntekijöitä. Työ oli osal-
listavaa kehittämistoimintaa. 
 
Opinnäytetyöllä oli kolme tehtävää. Ensimmäiseksi tuli tuottaa tietoa siitä, minkälaista toi-
mintaa tehostetun palveluasumisen asukkaat haluaisivat arkeensa. Toiseksi tuli tuottaa 
tietoa siitä, millä keinoilla vapaaehtoistoimintaa voidaan iäkkäiden tehostetussa palvelu-
asumisessa kehittää, jotta vapaaehtoistoiminta olisi yksiköissä aktiivisempaa. Kolmannek-
si tuli laatia toimintasuunnitelma vapaaehtoistoiminnan kehittämiselle. 
 
Tiedonhankinta- ja osallistamisen menetelminä käytettiin toiveiden puuta ja teemahaastat-
teluja. Osallistamisen menetelmänä käytettiin myös Tuumatalkoot-menetelmää. Aineisto 
analysoitiin sisällönanalyysin avulla. 
 
Tuotoksena laadittiin toimintasuunnitelma, jonka tuloksena vapaaehtoistoiminnan kehittä-
miseen tarvitaan resursseja, toimintaa ja jatkokehitystä. Eläkeläisten määrä on kasvussa, 
ja he pystyisivät toimimaan voimavarana vapaaehtoistoiminnassa. Vapaaehtoistoiminnan 
avulla pystytään tarjoamaan tehostetun palveluasumisen asukkaille erilaista toimintaa ja 
aktiivisempaa arkea sekä vähentämään yksinäisyyttä. Tulosten perusteella tehostetun 
palveluasumisen asukkaat toivovat arkeensa yhdessä olemista ja tekemistä. 

Kieli 
suomi 

Sivuja 86 
Liitteet 3 
Liitesivumäärä 14 

Asiasanat 
Vapaaehtoistoiminta, ikäihminen, tehostettu palveluasuminen 



 

 

 

 
THESIS  
December 2019 
Master’s Programme in Active 
Ageing 
 
Tikkarinne 9 
FI-80200 JOENSUU 
FINLAND 
Tel. +358 13 260 600 

Author 
Reea Vanhatalo 

Title  
Developing a Strategy for Voluntary Work in Intensive Sheltered Housing for Older 
People 
 
Commissioned by 
City of Raisio 
 
Abstract  
This thesis was implemented by using the methods of developmental research activity. 
The aim was to develop voluntary work in intensive sheltered housing units in Raisio 
from the perspective of older volunteers. The residents in intensive sheltered housing 
units, employees and older volunteers were involved in the implementation of the the-
sis. The thesis included participatory development activities. 
 
The thesis had three tasks. The first task was to provide information on what kind of 
activities the residents in intensive sheltered housing units would like to have in their 
everyday lives. Secondly, there was a need to yield information on the ways of devel-
oping voluntary work in intensive sheltered housing units, so that voluntary work would 
be more active. The third task was to create a strategy for developing voluntary work. 
 
Knowledge acquisition and participatory methods included the wish tree and focused 
interviews. A collaborative ideation session was also used as a participatory method. 
The research material was analysed using a content analysis method. 
 
The final result of the work was a strategy, which indicated that when developing vol-
untary work, resources, various activities and further development are needed. The 
number of pensioners is increasing, and they could be a resource in voluntary work. 
Voluntary work can offer different kinds of activities and decrease loneliness among  
residents in intensive sheltered housing. The results showed that the residents would 
like to be and do more together.  
 
 
Language 
Finnish 

Pages 86 
Appendices 3 
Pages of Appendices 14 

Keywords 
Voluntary work, older people, intensive sheltered housing 
 



 

Sisältö 
 
 
1 Johdanto ........................................................................................................ 5 

2 Tehostettu palveluasuminen .......................................................................... 6 
2.1 Tehostetun palveluasumisen haasteita ................................................ 7 
2.2 Tehostetun palveluasumisen järjestäminen Raisiossa ........................ 9 

3 Vapaaehtoistoiminta .................................................................................... 11 
3.1 Vapaaehtoistyöntekijät ....................................................................... 13 

3.1.1 Ikäihmiset vapaaehtoistoiminnassa ................................................... 15 
3.1.2 Ikääntyneiden vapaaehtoistyöntekijöiden motivaatio ja jaksaminen .. 17 

3.2 Vapaaehtoistoiminta tehostetussa palveluasumisessa ...................... 21 

3.2.1 Vapaaehtoistoiminnan edut tehostetussa palveluasumisessa ........... 24 
3.2.2 Vapaaehtoistoiminnan haasteet tehostetussa palveluasumisessa .... 27 

4 Opinnäytetyön tarkoitus ja tehtävät .............................................................. 30 
5 Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi ja menetelmälliset valinnat ......... 30 

5.1 Tutkimuksellinen kehittämistoiminta .................................................. 31 

5.2 Kehittämisprosessin vaiheet ja aikataulu ........................................... 32 
5.3 Tiedonhankinta ja osallistamisen menetelmät ................................... 35 
5.3.1 Toiveiden puu .................................................................................... 36 
5.3.2 Teemahaastattelu .............................................................................. 36 

5.3.3 Tuumatalkoot ..................................................................................... 37 
5.4 Aineiston analyysimenetelmänä sisällönanalyysi ............................... 39 

5.5 Kehittämisprosessin toteutus ............................................................. 39 
5.5.1 Toiveiden puu .................................................................................... 39 

5.5.2 Teemahaastattelut ja analysointi ....................................................... 43 
5.5.3 Työryhmä ........................................................................................... 45 

5.6 Kehittämisprosessin arviointi ............................................................. 49 
6 Opinnäytetyön tulokset ja tuotos .................................................................. 53 

6.1 Toiveet arjen toiminnasta ................................................................... 53 

6.2 Vapaaehtoistoiminnan kehittämisideat .............................................. 56 
6.3 Toimintasuunnitelma .......................................................................... 64 

7 Pohdinta ....................................................................................................... 68 
7.1 Tulosten tarkastelu ............................................................................ 68 

7.2 Toteutuksen tarkastelu ...................................................................... 75 
7.3 Eettisyys ja luotettavuus .................................................................... 77 

7.4 Tulosten hyödynnettävyys ja jatkokehittämisideat ............................. 78 
Lähteet .............................................................................................................. 80 

 

Liitteet 
Liite 1  
Liite 2  
Liite 3  
 
 
 



5 

1 Johdanto 

 

 

Maailma ikääntyy. Maailmassa on jo yli 800 miljoonaa ikääntynyttä. Joka kuu-

kausi miljoona ihmistä täyttää 60 vuotta ja vuoteen 2020 mennessä yli 60-

vuotiaiden määrän odotetaan ylittävän alle 5-vuotiaiden lasten määrän. Vuonna 

2050 yli 60-vuotiaita odotetaan olevan 2 miljardia. Ikääntyneillä onkin oikeus tul-

la kuulluiksi ja autetuiksi. (Age International 2019; World Health Organization 

2018.) Vuoden 2017 lopussa Suomessa asui tehostetussa palveluasumisessa 

43 704 asukasta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019). Ikäihmisille ei riitä hy-

vän ikääntymisen turvaamiseksi tehostetussa palveluasumisessa pelkkä ruoka, 

puhtaat vaatteet, perushoiva ja istuskelu television äärellä. Ikäihmiset tarvitse-

vat arkeensa enemmän tavallista ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa muiden 

kanssa. (Räsänen 2018, 38-39.)  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää vapaaehtoistoimintaa Raision 

kaupungin ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Opinnäytetyön 

tuotoksena laaditaan toimintasuunnitelma, jonka avulla olisi mahdollista lähteä 

kehittämään Hulvelan tehostetussa palveluasumisessa tapahtuvaa vapaaeh-

toistoimintaa 

 

Raisiossa laadittuun ikäihmisten hyvinvointiohjelmaan vuosille 2018-2020 on 

kirjattu, että ”tehostetussa ja tuetussa palveluasumisessa tulee panostaa ny-

kyistä enemmän asukkaiden arjen monipuolisempaan toimintaan.” (Raision 

kaupunki 2018, 32). Vapaaehtoistoimintaa on pidetty tärkeänä voimavarana ja 

tälläkin hetkellä sen avulla on pystytty lisäämään tehostetussa palveluasumi-

sessa asuvien asukkaiden toimintaa. Raisiossa tehostettua palveluasumista tar-

joaa kaupungin omana tuotantona Hulvelan palvelukeskus. Tehostetun palvelu-

asumisen yksiköitä on kolme: Kanervakoti, Päivänpaisteen ryhmäkodit sekä 

Ruskakoti. Palvelukeskuksen sisällä toimii myös Hulvelan kotihoito, mutta opin-

näytetyössä keskitytään pelkästään Hulvelan tehostetun palveluasumisen va-

paaehtoistoiminnan kehittämiseen yhdessä asukkaiden, ikääntyneiden vapaa-

ehtoistyöntekijöiden, työntekijöiden sekä heidän esimiestensä kanssa. 
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Keskeiset teoreettiset käsitteet ovat tehostettu palveluasuminen, ikäihminen ja 

vapaaehtoistoiminta, joita käsitellään tämän tutkimuksellisen kehittämistoimin-

nan viitekehyksessä. Tämän tutkimuksellinen kehittämistoiminnan tiedonhankin-

ta- ja osallistamisen menetelminä käytetään tehostetun palveluasumisen asuk-

kaille Toiveiden puuta ja ikääntyneille vapaaehtoisille teemahaastatteluja. 

Ikääntyneiden vapaaehtoisten ja työntekijöiden osallistamisen menetelmänä 

käytetään Tuumatalkoot-menetelmää. Aineiston analyysimenetelmänä käyte-

tään sisällönanalyysiä.  

 

 

2 Tehostettu palveluasuminen 

 

 

Sosiaalihuoltolaki on määritellyt tehostetun palveluasumisen seuraavasti: ”Pal-

veluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä 

hoitoa ja huolenpitoa. Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla 

hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Palveluasumisella tarkoite-

taan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluihin sisälty-

vät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja 

edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä 

osallisuutta sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Tehostetussa 

palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympäri-

vuorokautisesti.” (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 21 §.)  

 

Lakiin on myös määritetty ohjeita, millaisia palvelujen tulisi olla: ”Pitkäaikaista 

hoitoa ja huolenpitoa turvaavat sosiaali- ja terveyspalvelut on toteutettava niin, 

että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvok-

kaaksi ja että hän voi ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mie-

lekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään 

toimintaan” (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäi-

den sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012,14 §). 

 

Ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevien ikääntyvien palvelut järjestetään nyky-

ään yhä enemmän tehostettuna palveluasumisena kuin laitoshoitona. Tehostun 
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palveluasumisen piirissä vuonna 2017 oli 43 704 asiakasta ja luku oli noussut 

noin neljä prosenttia aiempaan vuoteen verrattuna. Yksityisten palveluntuotta-

jien toimipaikoissa asui 49 prosenttia asiakkaista. (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 2019.) 

 

 

2.1 Tehostetun palveluasumisen haasteita 

 

Tehostetussa palveluasumisessa tulisi olla riittävästi osaavaa henkilöstöä, jonka 

avulla pystyttäisiin turvaamaan lain edellyttämä hoito. Henkilökunnan vähim-

mäismitoituksen tulisi olla tehostetun palveluasumisen yksiköissä toteutuneena 

vähintään 0,5. Näin voidaan taata ikääntyneille laadukkaat ja turvalliset tehoste-

tun palveluasumisen palvelut. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 19, 22.) Tänä 

vuonna on käynnistetty lakivalmistelu, jonka pohjalta ympärivuorokautisen hoi-

tajamitoituksen määräksi säädettäisiin 0,7 ammattihenkilöä asiakasta kohden. 

Uudistus etenisi portaittain. Tämä tarkoittaisi, että vuonna 2020 mitoitus olisi 

0,5, josta se nousisi myöhemmin 0,7:ään. (Valtioneuvosto 2019.) Kuntaliiton 

(2019) kyselyn mukaan työvoiman saatavuus on asumispalveluja koskien suu-

rin ongelma. Erityisesti on vaikea löytää koulutettuja sijaisia. Kyselyssä arvioi-

tiin, että nostamalla hoitajamitoitus lukuun 0,7 tarvittaisiin vähintään 4 500 hoita-

jaa lisää. 

 

Krögerin, Aerschotin ja Puthenparambilin (2018, 80-81) tekemän 

NORDCARE2-tutkimushankkeen mukaan Suomessa laitoshoidon ja kotihoidon 

tila on näyttäytynyt huolestuttavalta muihin Pohjoismaihin verrattuna. Krögerin 

ym. mukaan laitoshoidossa asiakasmäärät ovat korkeita. Aamuvuorossa mui-

den Pohjoismaiden henkilöstömitoitus on ollut 26-65 prosenttia Suomen lukuja 

korkeampia sekä iltavuorossa Norjan ja Ruotsin henkilöstömitoitus on ollut 49-

60 prosenttia korkeampi kuin Suomella tai Tanskalla. Tilanne henkilöstömitoi-

tuksen vähyydestä on ollut samankaltainen jo vuonna 2005 tehdyssä tutkimuk-

sessa. Korkeat asiakasmäärät ja henkilöstömitoitus ovat vaikuttaneet henkilös-

tön työpaineeseen, työn arvostukseen, terveyteen ja turvallisuuteen. 

Työntekijöistä 38 prosenttia on pohtinut työnsä lopettamista. Muun muassa 

henkilöstömäärän vähyys, työn kuormittavat tekijät ja työntekijän oma osaami-
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nen ja ominaisuudet ovat vaikuttaneet tehostetussa palveluasumisessa asuvien 

iäkkäiden kaltoinkohteluun. Kaltoinkohtelussa jätetään huomioimatta muun mu-

assa asukkaiden pyyntöjä sekä riittävää intimiteetin suojausta. Näillä tekijöillä 

on vaikutusta hoidon laadun alentumiseen. (Sipiläinen 2016, 82.) Kulmalan 

(2019, 314) mukaan ikääntyneiden hyvän hoidon toteuttamiseen tarvitaan kui-

tenkin monipuolista osaamista ja yhteistä toimintaa. Myös vapaaehtoistoimintaa 

voidaan pitää siis yhtenä aktiivisen arjen mahdollistajana. 

 

Asukkaat voivat kokea myös yksinäisyyttä tehostetussa palveluasumisessa 

(Pirhonen, Tiilikainen & Lemivaara 2016, 128). Uotilan (2011) tutkimuksen mu-

kaan ikäihmisten yksinäisyyteen johtavia tekijöitä voivat olla vähentyneet sosi-

aaliset suhteet, toimintakyvyn heikkeneminen, ikääntyneen itsensä muuttumi-

nen tai heikko asema yhteiskunnassa. Ikääntyneet ovatkin kokeneet, että 

yksinäisyyden kokemuksen lisääntyminen ihmissuhteiden vähentymisen myötä 

on luonnollista, mutta siihen ei useinkaan ole osattu varautua. Erityisesti juhla-

pyhinä läheisten läsnäolo koetaan tärkeänä. (Uotila 2011, 46, 48.) 

 

Simosen (2012, 25-26) tutkimuksen mukaan hoitajat ovat kokeneet, että osa 

asukkaista valitsee yksinolon ja asukkaat ovat pitäneet tätä kokemusta positiivi-

sena asiana. Osa ikääntyneistä asukkaista tehostetussa palveluasumisessa 

taas saattavat kokea olevansa yksinäisiä, vaikka asukkaan luona vierailtaisiin-

kin usein. Toiset asukkaat ovat tottuneet läheisten ihmisten seuraan ja kaipaa-

vat enemmän kanssakäymistä. Yksinäisyyden kokemukset ovatkin hyvin yksilöl-

lisiä. Tehostetussa palveluasumisessa voi syntyä kokemus, että asukkaiden 

joukosta ei löydy itselle keskusteluseuraa tai ei kuulu yhteen muiden asukkai-

den kanssa. Tämä voi johtua siitä, että tehostetussa palveluasumisessa asuu 

kognitiivisesti hyvin erikuntoisia asukkaita. (Pirhonen ym. 2016, 128.) Asukas 

voi oireilla yksinäisyyden kokemisesta hyvin eri tavoin. Voidaan eristäytyä muis-

ta, käyttäytyä aggressiivisesti tai hakea hoitajien huomiota. Ystävyyssuhteiden 

luomisen koetaankin olevan iäkkäänä vaikeampaa. (Simonen 2012, 26, 28-29.) 

Tämän on koettu johtuvan ikääntyneen omista käyttäytymisen ja luonteen muu-

toksista, joita ovat aloitekyvyn heikentyminen ja väsymys. Lisäksi tapahtumiin 

osallistumisen ei ole koettu olevan enää yhtä mielekästä. (Uotila 2011, 49.) 
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Fyysisen toimintakyvyn lasku vaikeuttaa pääsemästä toisten ihmisten seuraan 

(Pirhonen ym. 2016, 128). Toimintakyvyn laskun myötä myös aiemmin iloa tuot-

tanut toiminta voi tuntua liian haastavalta (Simonen 2012,30). Yksinäisyyttä voi-

si vähentää tekemisellä, jota voisi tehdä myös yksin. Talvella yksinäisyyttä li-

sääviä tekijöitä ovat liukkaus sekä ihmisten liikkumisen vähentyminen ulkona, 

jolloin seurattavaa on vähemmän. Kesällä ikääntyneen ihmisen läheiset voivat 

olla pitkään poissa, esimerkiksi matkoilla, jolloin on koettu jäävän ulkopuolisek-

si. Ikäihmisten yksinäisyyttä lisäävät myös yhteiskunnan asenteet, joissa ikään-

tyneitä pidetään kulueränä tai päätöksillä koetaan vähennettävän iäkkäiden hy-

vinvointia. Yhteiskunnan toivotaankin järjestävän iäkkäille virikemahdollisuuksia 

ja toimintaa. (Uotila 2011, 48-50, 56.) Tehostetussa palveluasumisessa asuk-

kaat tulisi opetella kohtaamaan yksilöinä eikä pelkästään huomioida asukkailla 

olevia sairauksia ja toimintakyvyn vajauksia. Tekeminen ei siis saisi ohittaa 

asukkaan kohtaamista.  (Palomäki & Toikko 2007, 271, 280-281.) 

 

 

2.2 Tehostetun palveluasumisen järjestäminen Raisiossa 

 

Raisio järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut yhteistoimintana Ruskon kunnan 

kanssa. Raisio on toiminut vastuukuntana Raision ja Ruskon yhteistoiminta-

alueella. Alueen sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestetty yhdessä vuodesta 

2009 lähtien. Raisio ja Rusko ovat laatineet yhdessä ikäihmisten hyvinvointioh-

jelman, joka tällä hetkellä koskee vuosia 2018-2020. (Raision kaupunki 2018, 

4.) Jokaisella kunnalla tulisikin olla ikääntymispoliittinen strategia, joka tulisi laa-

tia yhdessä eri toimijoiden kanssa. Strategiassa määritellään, miten vastuut jae-

taan eri toimijoiden kesken ja miten kunta pyrkii edistämään ikäihmisten terveyt-

tä ja hyvinvointia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019.) 

 

Raisiossa ennen tehostettuun palveluasumiseen hakeutumista pyritään aina 

löytämään muita vaihtoehtoja, joiden avulla asuminen kotona olisi vielä mahdol-

lista. Tällaisia vaihtoehtoja ovat säännöllinen kotihoito tukipalveluineen, tuettu 

palveluasuminen, omaishoidon tukeminen, intervallijaksot sekä koti- ja päivä-

kuntoutuksen palvelut. Tehostettu palveluasuminen onkin viimeinen tarjottava 

asumismuoto. Palvelutarve tehostettuun palvelutarpeeseen tehdään pääsään-
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töisesti asiakkaan kotona, joissain tapauksissa terveyskeskussairaalassa. Te-

hostetussa palveluasumisessa asuvat asukkaat tarvitsevatkin paljon ympärivuo-

rokautista hoitoa ja huolenpitoa. (Raision kaupunki 2018, 17, 30; Raision kau-

punki 2019a.) 

 

Raision kaupungin tehostetun palveluasumisen asukasmäärät ovat olleet vuo-

sien 2014-2018 aikana 230-210 asukasta. Asukasmäärien kasvua on saatu hi-

dastettua kehittämällä ja kasvattamalla toimintakykyä ylläpitäviä palveluja, 

säännöllistä kotihoitoa ja tuettua palveluasumista sekä palvelunohjausproses-

sia. (Raision kaupunki 2018, 17.) Haasteina tulee jatkossa olemaan ikäihmisten 

määrän kasvaminen. Tämä tulee kasvattamaan palvelutarpeen määrää ja 

muuttamaan huoltosuhdetta. Tämä taas tulee aiheuttamaan taloudellisen haas-

teen tulevaisuudessa. (Raision kaupunki 2018, 6.) 

 

Raisiossa tehostettua palveluasumista tarjoaa Hulvelan palvelukeskus, jossa 

toimii Ruskakoti, Kanervakoti ja Päivänpaiste-ryhmäkodit. Ruskolla tehostettua 

palveluasumista tarjoaa Maununkoti ja -tupa sekä Vahdolla Jokitupa. Tämän li-

säksi tehostettua palveluasumista ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. (Rai-

sion kaupunki 2019a.) Tässä kehittämistyössä mukana ovat olleet Hulvelan pal-

velukeskuksen tehostetun palveluasumisen yksiköt Ruskakoti, Kanervakoti ja 

Päivänpaiste-ryhmäkodit.  

 

Ruskakodissa asukkaat ovat vaikeasti muistisairaita. Ruskakodissa asuu 20 

asukasta. Kanervakodissa asuu 26 asukasta. Päivänpaiste-ryhmäkodit koostu-

vat neljästä 8 asukkaan ryhmäkodista. Asukkaiden asunnot ovat yhdelle tai 

kahdelle asukkaalle sopivia. Kaikissa yksiköissä omiin asuntoihin saa tuoda 

henkilökohtaisia huonekaluja ja tärkeitä esineitä. Lisäksi asukkailla on käytös-

sään yhteisiä tiloja. Asukkaiden hoidossa hyödynnetään voimavaralähtöistä 

kuntouttavaa hoitotyötä ja aikaisemman elämän tuntemusta. Lisäksi jokaiselle 

asukkaalle on nimetty omahoitaja. Asukkaiden arjessa otetaan huomioon asuk-

kaiden toimintakyky ja henkilökohtaiset mieltymykset. Asukkaiden arkeen kuu-

luu muun muassa yhteisöllisiä ruokailuhetkiä sekä mahdollisuus oman toiminta-

kyvyn mukaan osallistua päivittäisiin askareisiin, ulkoiluun, kuntoiluun ja 
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toiminnallisiin hetkiin. (Raision kaupunki 2018, 30; Raision kaupunki 2019b.; 

Raision kaupunki 2019c.; Raision kaupunki 2019d.)  

 

Ikäihmisten hyvinvointiohjelman 2018-2020 mukaan arjen toimintojen tulisi olla 

mielekkäitä ja asukkaita tulisi motivoida osallistumaan yhteiseen tekemiseen 

(Raision kaupunki 2018, 32). Vapaaehtoistoiminnan avulla on tällä hetkellä jo 

pystytty lisäämään asukkaiden toimintaa. Vapaaehtoistyöntekijät ovat muun 

muassa ulkoilleet asukkaiden kanssa, toimineet keskusteluseurana ja saatta-

neet erilaisiin tilaisuuksiin ja käynteihin. Hyvinvointiohjelmaan on kirjattu, että 

vapaaehtoistoimintaa tulisi kehittää. Tämän vuoksi kunnan puolelta on suunni-

teltu perustaa vapaaehtoistyön koordinaattorin vakanssi, joka koordinoisi va-

paaehtoistyötä sekä olisi vapaaehtoistyöntekijöille työparina, oppaana ja tukija-

na. (Raision kaupunki 2018, 40.) Raision kaupunginhallituksen konsernijaosto 

päätti 12.8.2019 perustaa Raision kaupunkiin toiminnanohjaajan kuukausipalk-

kaisen työsuhteen, jonka sijoituspaikkana on Hulvelan palvelukeskus. Toimin-

nanohjaajan tehtäviin kuuluu vapaaehtoistyön koordinoimisen lisäksi erilaisten 

tilaisuuksien järjestämistä, toiminnallisten ryhmien suunnittelua ja ohjausta, yh-

teistyötä eri ryhmien kanssa sekä ikäihmisten palvelu- ja asiointipiste Helmen ja 

ikäneuvolan työntekijöiden sijaisena toimimista tarvittaessa. (Raision kaupunki 

2019e.)  

 

 

3 Vapaaehtoistoiminta 

 

 

Vapaaehtoistoiminnasta käytetään myös käsitteitä vapaaehtoistyö ja kansalais-

toiminta. Nämä termit eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan näitä termejä käy-

tetään yleensä rinnakkain. ( Porkka 2009, 60.) Eskolan ja Kurjen (2001, 16) 

mukaan vapaaehtoistyöllä tarkoitetaan enemmän yksilön tai ryhmän konkreet-

tista toimintaa, joka on organisoitua. Näin vapaaehtoistyö ei pidä sisällään 

omien läheisten auttamista. Vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan taas enemmän 

järjestöjen tekemää toimintaa. Sanalla vapaaehtoistyö on lisäksi yleensä positii-

vinen merkitys kuulijalleen (Mäkinen 2017, 15). Tässä työssä käytetään termei-
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nä sekä vapaaehtoistyötä että vapaaehtoistoimintaa, jotka ovat samantasoisia 

käsitteitä ja joilla on tässä opinnäytetyössä sama merkitys. 

 

Vapaaehtoistoimintaa on määritelty neljällä eri tavalla. Vapaaehtoistyötä teh-

dään omasta vapaasta tahdosta, siitä ei makseta palkkaa, se on avointa kaikil-

le, ja hyötyjä on kolmas osapuoli, ei perhe- tai ystäväpiiri. (Euroopan parlamentti 

2008.) Toiminta voi kestää toiminnasta riippuen useita vuosia tai olla vain kerta-

luonteista (Kansalaisareena 2019).  

 

Vapaaehtoistoiminnalla on Suomessa pitkät juuret. Aiemmin on autettu naapu-

reita ja yhteisöjä, kun on tarvittu apua. (Harju 2005, 73; Kalmari 2018, 6.) 1800-

luvulla syntyi kansalaistoiminta, jolloin alempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluneet 

kansalaiset ottivat yhteiskunnassa aktiivisemman roolin. Valtio ja kunnat alkoi-

vat hiljalleen tehdä työtä yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa, kun vapaaehtois-

toiminta järjestöissä oli kehittynyt pidemmälle. (Markkola 2005, 42-43.) Sisällis-

sota vuonna 1918 jakoi järjestökenttää ja hyvinvointivaltion kasvun aikana 

1960-luvulla valtio otti monia tehtäviä vastuulleen. Ennen 1990-luvun lamaa 

huomattiin, että valtio ei pystynyt tuottamaan riittävästi hyvinvointia, vaan tarvitsi 

järjestöjä täydentämään valtion tuottamia palveluja. (Seppo 2012, 7.) Vapaaeh-

toistyöntekijöiden määrä nousikin 1990-luvulla (Yeung 2004, 92-93). Laman jäl-

keen järjestöt ovat toimineet yhä enemmän myös palvelujen tuottajina (Seppo 

2012, 7).  

 

Jos vapaaehtoistoiminnan arvo laskettaisiin yhteiskunnan kannalta, se olisi 

Suomessa noin kuusi miljardia euroa (Kalmari 2018, 6).  Vapaaehtoistoimintaan 

sijoitettu summa nousee arvoltaan noin kuusinkertaiseksi (Utriainen 2011, 21). 

Tutkimuksen mukaan vapaaehtoistoiminta koetaan tulevaisuudessakin tarpeel-

liseksi toiminnaksi (Yeung 2002, 68).  Toiminnalla on lisäksi paljon välillisiä hyö-

tyjä, jotka vaikuttavat ihmisten toimintakykyyn. (Utriainen 2011, 21).  

 

Vapaaehtoistoiminta on nykyään yhä enemmän organisoitua toimintaa. Yksi 

asia on kuitenkin pysynyt samana: vapaaehtoistoimintaa tehdään edelleen tär-

keäksi pitämän asian puolesta ja läheisestä välittäen. (Kalmari 2018, 6.) Va-

paaehtoistoiminta on kuitenkin muuttunut ja muuttuu myös tulevaisuudessa (Ny-
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lund & Yeung 2005, 13). Toiminnan ikäihmisten ja sairaiden auttamisessa on 

arvioitu kasvavan, koska yhteiskunnan varat eivät mahdollisesti pysty ylläpitä-

mään nykyistä laatua (Harju 2005, 74-75). Tällä hetkellä muutostrendeinä ovat 

olleet pätkävapaaehtoisuuden suosion kasvaminen, yritysten hankkeet vapaa-

ehtoistoiminnassa, virtuaalivapaaehtoisuus ja ylikansallinen vapaaehtoistoimin-

ta (Nylund & Yeung 2005, 28-30).  

 

Vapaaehtoiset eivät olekaan enää niin sitoutuneita toimintaan kuin aikaisemmin, 

vaan toiminnan toivotaan olevan enemmän hetkellistä, omia toiveita täyttävää ja 

vähemmän valmiiksi suunniteltua (Utriainen 2011, 22). Sitoutumista on mahdol-

lista lisätä myönteisen ja kannustavan toiminnan avulla. Sitoutuminen olisi tär-

keää toiminnan jatkuvuuden kannalta, koska pidempään toiminnassa mukana 

olleet pystyvät jakamaan hiljaista tietoa eteenpäin ja edesauttavat toiminnan 

jatkumista.  (Kuuluvainen 2015, 49, 78.) Vapaaehtoistoiminnassa mukana ole-

minen halutaan myös usein tuoda näkyväksi ja näyttää tämän avulla omaa 

osaamista eteenpäin (Utriainen 2011, 22). Tärkeää olisikin tarjota erilaisia va-

paaehtoisuuden muotoja ja huomioida, että sitoutumisajat eri toimintoihin vaih-

telisivat (Nylund & Yeung 2005, 31). 

 

 

3.1 Vapaaehtoistyöntekijät 

 

Vapaaehtoistoiminnassa toimivat vapaaehtoistyöntekijät eli vapaaehtoiset. Va-

paaehtoisuudessa vapaa tarkoittaa, että tehtävässä toimitaan omasta vapaasta 

tahdosta kukin toimija omana itsenään. Ehtoisuus taas tarkoittaa sitä, että kun 

toimitaan vapaaehtoistyöntekijöinä, voi olla määrättyjä toimintaa rajoittavia oh-

jeita, sääntöjä, säädöksiä ja lakeja. (Harju 2005, 64; Utriainen 2011, 32.) Esi-

merkiksi vapaaehtoistoiminnan velvollisuuksia Turun vapaaehtoisohjelmassa 

vuonna 2011 (Hätönen & Pikala 2011, 15) olivat vaitiolovelvollisuuden sekä oh-

jeiden noudattaminen, vapaaehtoisasuun pukeutuminen, tunnistekortin mukana 

pitäminen, yleisten hyvien tapojen noudattaminen ja poissaoloista ilmoittami-

nen. Tässä opinnäytetyössä keskitytään ikääntyneiden vapaaehtoistyöntekijöi-

den tekemään vapaaehtoistoimintaan erityisesti tehostetussa palveluasumises-

sa. 
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Vapaaehtoistyöntekijät eivät saisi olla läsnä, kun asukkaalle suoritetaan hoito-

toimenpiteitä (Hartikainen 2009, 131). Vapaaehtoisen on kuitenkin mahdollista 

saada tietoonsa erilaisia henkilökohtaisia asioita vapaaehtoistoiminnassa mu-

kana olevista asukkaista. ETENE (2014, 9) onkin kirjannut kannanoton, että va-

paaehtoinen on toimiessaan sosiaali- ja terveysalalla salassapitovelvollinen. 

Eskolan ja Kurjen (2001, 23) näkemyksen mukaan vapaaehtoistyöntekijää ei 

kuitenkaan virallisesti koske erilaiset laissa määrätyt säädökset toisin kuin työn-

tekijöitä. Työntekijöiden tuleekin aina toimia määrättyjen lakien ja eettisten oh-

jeiden mukaan (Mykkänen-Hänninen 2007, 34). Vapaaehtoistyöntekijöiden 

kanssa olisikin tärkeää keskustella tehtävään kuuluvista velvollisuuksista (Esko-

la & Kurki 2001, 23). Salassapitovelvollisuuden toteuttamiseksi ETENE (2014, 

9) on ehdottanut, että vapaaehtoistyöntekijöillä voisi olla oma yhdyshenkilö, jon-

ka tehtäviin kuuluisi valvoa eettisyyden toteutuminen toiminnassa.  

 

Vapaaehtoistyöntekijät tarvitsevat toimiakseen tavallisia arjen taitoja. He eivät 

ole toimiessaan ammattilaisia vaan täydentävät ammattilaisten työtä omalla roo-

lillaan. (Kansalaisareena 2019.) Tehtävien ei tämän vuoksi tulisi olla liian vaati-

via. Toisaalta joissakin vaativimmissa tehtävissä saattaa olla vaatimuksena tie-

tynlaisen koulutuksen suorittaminen tai ammattitaustan omaaminen (Mykkänen-

Hänninen 2007, 13, 19).  

 

Jokainen vapaaehtoinen toimii oman persoonansa avulla. Vapaaehtoistoiminta 

on tämän vuoksi rikasta, kun toiminta vaihtelee tekijän mukaan. (Hartikainen 

2009, 129.) Koska vapaaehtoistoimintaan lähdetään mukaan omasta tahdosta, 

sen voi halutessaan lopettaa omasta tahdosta (Kansalaisareena 2019). 

Yeungin (2005, 83) mukaan keskeisimpiä asioita vapaaehtoisuudessa ovat ”juu-

ri vapaaehtoisuus, vapaamuotoisuus, joustavuus ja riippumattomuus”. Nämä 

luovat toiminnalle epävarmuutta, mutta toisaalta toimivat toiminnan valttina.  

 

Kansainvälisesti suomalaiset osallistuvat aktiivisesti vapaaehtoistoimintaan ver-

tailtaessa toimintaa eri maiden välillä. Kirkon vapaaehtoistyössä suomalaiset 

ovat jopa edelläkävijöitä Italian ja Belgian kanssa 1990- ja 2000-luvuilla tehdyis-

sä mittauksissa. (Yeung 2004, 89, 93.) Yli kolmannes suomalaisista onkin jos-
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kus toiminut vapaaehtoistoiminnassa (Tennilä 2017, 5) ja puolet suomalaisista 

on tehnyt vuoden aikana vapaaehtoistyötä (Stranius 2018). Vapaaehtoistyötä 

tehdään keskimäärin 15 tuntia kuukaudessa. Eniten tunteja toimialoittain on ker-

tynyt lapsi- ja nuorisotyöhön, vertaistukena olemiseen sekä senioreihin ja 

ikäihmisiin. Suurin toiminnan muoto on ollut auttaminen ja tekeminen on tehty 

kasvotusten. Puolet niistä, jotka eivät ole osallistuneet toimintaan, voisivat osal-

listua siihen pyydettäessä. (Rahkonen 2018.) 

 

 

3.1.1 Ikäihmiset vapaaehtoistoiminnassa 

 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään vapaaehtoistoimintaan, jota tekevät ikään-

tyneet vapaaehtoistyöntekijät. Vanhenevaa ihmistä voidaankin kuvata monella 

eri sanalla kuten vanhus, eläkeläinen, seniori, hopeapantteri, ikääntynyt tai 

ikäihminen. Ihmiset elävät yhä pidempään, joten ikääntymisen vaihe voi kestää 

jopa useita vuosikymmeniä. Näihin vuosiin mahtuu useita erilaisia yksilöllisiä 

muutoksia ja ajanjaksoja. (Räsänen 2018, 9-10.) Taloustutkimus on teettänyt 

Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikä -ohjelmaan ikägallupin, jossa tuloksena sel-

visi, että ihmistä pidetään vanhana, kun hän on noin 74 vuotta vanha ja gallupin 

mukaan häntä tulisi kutsua ikäihmiseksi. Viisi vuotta aiemmin toteutetussa gal-

lupissa ikäraja vanhuudelle oli ollut 72 vuotta. Tutkimuksessa käy ilmi, että van-

hempien ihmisten mielestä vanhuus myös alkaa myöhemmässä iässä kuin nuo-

rempien mielestä. (Vanhustyön keskusliitto 2018.) Tässä työssä käytetään yli 

65-vuotiaista ihmisistä nimitystä ikääntynyt tai ikäihminen. 

 

Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia sosiaali- ja terveystoimen tukena on tut-

kittu jo vuonna 1977 sosiaali- ja terveysministeriön toimesta. Tutkimuksessa oli 

kiinnitetty huomiota siihen, että ikääntynyt väestö on arvokas osa yhteiskunnan 

voimavaroja. Aktiivisen ikääntymisen tukemiseksi pidettiin tärkeänä säilyttää 

eloisa ja omatoiminen elämänote. (Niskanen 1983, 1-2.) Eläkeläisten määrä on 

koko ajan Suomessa kasvussa ja eläkeläisten osallistumista vapaaehtoistyöhön 

voidaan pitää suurena voimavarana (Niemi 2009, 29). Vuonna 2000 vanhuus-

eläkettä sai Suomessa 832 930 henkilöä. Vuonna 2018 vastaava luku oli 

1 311 626 henkilöä. (Eläketurvakeskus 2019.) Ikääntyneet toimivat vapaaeh-
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toistoiminnassa useammin kuin muut toimijat ilman rekisteröityä taustayhteisöä, 

mutta myös toisaalta yhdistyksen jäsenenä oleminen on korostuneinta juuri iäk-

käimmillä (Yeung 2002, 31). 

 

Nuoremmat ikäihmiset osallistuvat vapaaehtoistoimintaan enemmän kuin van-

hemmat, mutta yleisesti ikääntyneet ovat aktiivisia vapaaehtoistyöntekijöitä (Ra-

janiemi 2009, 24). Nuoremmilla ikäihmisillä toimintaan osallistumiseen vaikutta-

vat aiempiin ikäluokkiin verrattuna parantunut toimeentulo ja fyysinen 

toimintakyky (Ylikännö 2008, 90-91). Ikääntyvät osallistuvat enemmän toimin-

taan, joka koskee asuinalueita, maanpuolustusta, terveys- ja sosiaalipuolta se-

kä uskontoon liittyvää toimintaa (Yeung 2002, 28). Iäkkäiden tekemässä vapaa-

ehtoistoiminnassa korostuu tärkeäksi tekijäksi tutkimuksen mukaan enemmän 

toiminnan sisällöllinen puoli kuin muilla ryhmillä (Yeung 2002, 51).  

 

Niemi (2009, 38, 41) on pohtinut, haluavatko tulevaisuudessa eläköityvät, joilla 

on aiempaa parempi koulutustaso ja terveys, osallistua vapaaehtoistyöhön. Toi-

saalta pohdituttaa, osaako yhteiskunta hyödyntää eläköitymisen kautta tulevan 

mahdollisuuden vapaaehtoistoiminnassa. Yeungin (2002, 51) tekemän tutki-

muksen mukaan ikääntyneet ovat kuitenkin innostuneita lähtemään toimintaan 

pyydettäessä mukaan. Ikääntyneet ja nuoret käyttävätkin vapaaehtoistoimin-

taan eniten aikaansa. Tutkimuksen mukaan ikääntyneet kokivat, että eläkkeellä 

ollessa on enemmän aikaa vapaaehtoistyöhön kuin aiemmin. Erityisesti kol-

mannessa iässä on vielä enemmän voimavaroja ja toimintakykyä jäljellä ja va-

paaehtoistoiminnan avulla näitä voidaan myös ylläpitää. Lisäksi eläkkeellä siir-

ryttäessä vapaaehtoistoiminta antaa sisältöä päiviin ja hyvän mahdollisuuden 

tavata muita. (Rajaniemi 2009, 24.) Ikäihmiset voivat pitää vapaaehtoistyötä 

myös työelämän jatkumona. Toisille se voi taas olla tilaisuus tehdä jotain aivan 

muuta, mitä on aiemmin elämässä tehnyt. (Sorri 2005, 137-138.) Ikääntyneet 

vapaaehtoiset pystyvätkin tutkimuksen mukaan ymmärtämään hyvin palvelujen 

piirissä olevia ikääntyneitä, koska omaavat samanlaista kokemusmaailmaa ja 

pystyvät löytämään helpommin toista ikäihmistä kiinnostavat puheenaiheet ja 

samankaltaiset kokemukset (Hartikainen 2009, 130). 
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Tutkimuksen mukaan ikääntyneiden syitä olla lähtemättä mukaan vapaaehtois-

toimintaan voivat olla terveydelliset syyt, ajan puute, liian sitova toiminta, tunne 

olla väärän ikäinen tähän toimintaan, muu tekeminen vapaa-ajalle kuten omista 

läheisistään huolta pitäminen tai muut harrastukset (Rajaniemi 2009, 23). Ulko-

puolinen toiminta vähenee ikääntyessä, mutta hyvillä kulkuyhteyksillä olisi mah-

dollista parantaa osallistumismahdollisuuksia eri toimintoihin (Ylikännö 2008, 

91-92). Yeungin (2002) tutkimuksen mukaan iäkkäät eivät keskimääräistä use-

ammin osanneet eritellä syytä osallistumattomuudelle ja olivat myös innostunei-

ta osallistumaan toimintaan. Taas ajan puute oli ikäryhmien välisessä vertailus-

sa vähäisin syy olla osallistumatta toimintaan, mutta silti osalla iäkkäistä tämä 

saattaa nousta keskeisimmäksi syyksi. Mukaan pyytämättä jättäminen taas on 

keskimääräistä vähäisempi syy olla osallistumatta toimintaan. (Yeung 2002, 45, 

51.) 

 

Vapaaehtoistoiminnassa mukana oleville olisi hyvä luoda erilaisia tapoja osallis-

tua toimintaan. Vapaaehtoisten tulisi voida osallistua toimintaan myös mahdolli-

sesti eri rooleissa. Aluksi voisi tarkkailla toimintaa. Tämän jälkeen voisi osallis-

tua toimintaan vähitellen itse ja lopulta mahdollisesti olla aktiivinen osallistuja. 

(Rajaniemi 2009, 37.)  

 

 

3.1.2 Ikääntyneiden vapaaehtoistyöntekijöiden motivaatio ja jaksaminen 

 

Yeung (2005a, 95-96) on luonut tutkimuksensa pohjalta vapaaehtoismotivaation 

timanttimallin (kuvio 1), jossa vapaaehtoistyössä nousevat motiivit on mahdollis-

ta sijoittaa neljälle eri ulottuvuudelle: antaminen - saaminen, toiminta - pohdinta, 

etäisyys - läheisyys ja jatkuvuus - uuden etsintä. Tämän avulla myös ikäänty-

neet vapaaehtoistyöntekijät voivat löytää helpommin omia motivaation lähtei-

tään (kuvio 1). 

 

Ulottuvuudet koostuvat kahdesta ääripäästä ja niiden väliin jäävästä alueesta. 

Vasen puoli timantista luo metaulottuvuuden omaan itseen päin. Tämä ulottu-

vuus painottaa sisäistä pohdintaa, toiminnan suunnittelua, jatkuvuutta, toimin-

nasta itselle saamista ja joustavaa toimintaa. Oikea puoli timantista taas luo 
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ulottuvuuden itsestä poispäin. Tällöin toimija kokee mielekkäänä omasta itses-

tään antamisen ja toimimisen muiden kanssa, käytännön toiminnan sekä uudet 

tehtävät. Ulottuvuuksien tarkoituksena ei ole arvottaa vapaaehtoistyöntekijöitä. 

Timanttia on mahdollista käyttää motivaatiokarttana ja antaa timanttimalli täytet-

täväksi vapaaehtoistyöntekijälle. Tämän pohjalta voi olla helpompi tarjota toi-

mintaa ja tukea kartan mukaisesti. (Yeung 2005b, 107-109, 120-122.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Vapaaehtoismotivaation timanttimalli (Yeung 2005b, 107). 

 

Jokaisella vapaaehtoistoimintaan lähtevällä on yleensä useampia omia motiive-

ja lähteä mukaan toimintaan (Yeung 2002, 60). Toisia motiiveja voidaan pitää 

hyväksyttävämpinä kuin toisia, mutta kaikista motiiveista olisi hyvä pystyä kes-

kustelemaan ja olla näistä tietoisia (Mykkänen-Hänninen 2007, 24). Eskolan ja 

Kurjen (2001, 83) mukaan toiminnan olennaisena motiivina voidaan pitää halua 

auttaa toisia. Tutkimuksen mukaan ikäihmisten kanssa vapaaehtoistyötä teh-

neet ovat saaneet motivaatiota siitä, kun ovat nähneet ikäihmisten kasvoille ilon 

ja onnen tunteet. He ovat myös tienneet haluavansa auttaa juuri ikäihmisiä. 

(Hartikainen 2009, 128-129).  

Läheisyys 

    Toiminta 

Antaminen Pohdinta 

Etäisyys 

Saaminen 

Jatkuvuus 

Uuden etsintä 
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Vapaaehtoistyön kautta on mahdollista kuulua yhteen muiden vapaaehtoistyös-

sä mukana olevien kanssa. Toiminnan kautta voi löytää uusia tuttuja sekä mie-

lekästä tekemistä omalle ajalle. (Hartikainen 2009, 128; Rajaniemi 2009, 16.) 

Nämä tekijät ovat myös Yeungin (2002, 34) tutkimuksen mukaan iäkkäiden tär-

keimpiä motiiveja osallistua vapaaehtoistoimintaan auttamishalun sekä vapaa-

ehtoisten omien aatteiden lisäksi. Ikääntyneille vapaaehtoistoimintaan osallis-

tumisen tärkeitä syitä olivat Rajaniemen (2009, 19) mukaan myös oman 

toimintakyvyn ylläpito tai sen parantaminen. Toiminnassa mukana ollessa voi 

oppia uusia taitoja, tuntea itsensä tärkeäksi ja tarpeelliseksi. (Hartikainen 2009, 

128; Rajaniemi 2009, 19.) Yeungin (2005a, 87, 98) mukaan motiivit voivat vaih-

della ja muuttua. Vapaaehtoisen voi kuitenkin olla vaikeaa määritellä syvällises-

ti, miksi on alun perin lähtenyt toimintaan mukaan ja mitkä motiivit pitävät mu-

kana toiminnassa.  

 

Kojon (2019, 30) kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella vapaaehtoistoimin-

nan aloittamisen laukaisevana tekijänä voi olla pyyntö mukaan lähtemisestä, 

toisen vapaaehtoisen suositus tehtävästä, oma elämänkokemus, mainoksen 

näkeminen tai vaikuttamisen halu. Lisäksi tarvitaan sekä resursseja että mah-

dollisuuksia, joita ovat sopiva elämäntilanne sekä luonteva jatkumo aiemmalle 

työlle tai toiminnolle.  Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen vaatiikin tekijältään 

vapaata aikaa. (Mykkänen-Hänninen 2007, 23). Monet toiminnassa mukana 

olevat ovatkin eläkeläisiä. Heille toiminta voi täyttää arjessa tilan, johon aiemmin 

kuului työssä käyminen ja muiden tapaaminen päivän aikana. (Utriainen 2012, 

21.) Vapaaehtoistoiminta voi olla vastapainoa omalle työlle, tai se voi olla mah-

dollisuus kerryttää opintopisteitä ja omaa osaamista. Toiminnasta on mahdolli-

suus saada myös todistus. (Mykkänen-Hänninen 2007, 23.) 

 

Osallistumisen jatkuvuutta voidaan parantaa kiittämällä ja kannustamalla va-

paaehtoisia sekä antamalla palautetta toiminnasta (Kojo 2019, 32). Vapaaehtoi-

sia tulisikin muistaa kiittää, kuunnella ja arvostaa (Utriainen 2011, 32). Vapaa-

ehtoistyöntekijöille olisi kannustavaa kertoa, kuinka heidän toiminnallaan voi olla 

suuri vaikutus toisen ihmisen elämässä (Eskola & Kurki 2001, 208).  
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Vapaaehtoisille suunnatuilla koulutuksilla on mahdollista tukea vapaaehtois-

työntekijöitä. Koulutuksia on mahdollista yrittää järjestää yhteistyössä eri toimi-

joiden kanssa ja käsitellä eri teemoja. (Utriainen 2011, 30.) Hätösen ja Pikalan 

(2011, 25) mukaan vapaaehtoisille suunnattujen koulutusten määrällä ei ole vä-

liä, vaan niiden tulisi olla laadukkaita ja sisältää tarkoituksenmukaisen sisällön. 

Koulutuksen sisällön tulisi tukea toimintaa ja olla juuri vapaaehtoisille suunnattu 

(Mykkänen-Hänninen 2007, 57). 

 

Osallistumista voisi lisäksi parantaa antamalla vapaaehtoisten toteuttaa itseään 

ja hyödyntää osaamistaan sekä saada uusia kokemuksia (Kojo 2019, 32). Toi-

minnassa mukana pysymistä olisi mahdollista lisätä tarjoamalla mielenkiintoisia 

tehtäviä. Vapaaehtoisten ideat toiminnasta tulisi huomioida ja näiden pohjalta 

olisi mahdollista yhdessä kehittää toimintaa paremmaksi ja mielenkiintoisem-

maksi. (Utriainen 2011, 32.) Eläkeliitto ry (2008, 14-15) ehdottaa, että motivaa-

tiota olisi mahdollista ylläpitää täytettävän kortin avulla, jolla voisi seurata omaa 

vapaaehtoistoimintaan osallistumista. Kortin täyttämisen avulla myös toiminta-

kertojen määrä tulisi näkyväksi ja tämän pohjalta voisi ottaa huomioon myös 

vapaaehtoisen oman jaksamisen. 

 

Toimintaan osallistumisen jatkuvuutta voi parantaa myös toiminnan joustavuus 

ja organisointi (Kojo 2019, 32). Vapaaehtoisten toimintaa ikäihmisten parissa 

helpottavat selvät roolit ja oma asema, joiden avulla voidaan nostaa motivaatio-

ta osallistua toimintaan (Utriainen 2011, 32). Tukea voi tarjota säännöllisillä ta-

paamisilla ja vapaaehtoisten omalla työnohjauksella (Hartikainen 2009, 131). 

Työnohjauksen avulla voidaan käsitellä toiminnasta esille tulleita tunteita ja ko-

kemuksia yhdessä muiden kanssa ja auttaa vapaaehtoistyöntekijöiden jaksa-

mista toiminnassa. Virkistäytyminen voi olla myös vapaaehtoistyöntekijöiden ja 

työntekijöiden yhteistä aikaa, jolloin heillä olisi mahdollisuus vapaammin tutus-

tua toisiinsa. (Mykkänen-Hänninen 2007, 61, 64.) Tuen antaminen on tärkeää, 

koska sen järjestämiselle voidaan osoittaa, että vapaaehtoisten toimintaa arvos-

tetaan ja on paikka jakaa kokemuksia sekä tavata muita vapaaehtoistoiminnas-

sa mukana olevia. Tuen avulla voidaan pystyä lisäksi lisäämään sitoutumista 

toimintaan ja pitää yllä vapaaehtoistoiminnan laatua. 
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3.2  Vapaaehtoistoiminta tehostetussa palveluasumisessa 

 

Tämä opinnäytetyö on kohdentunut tehostettuun palveluasumiseen, jossa asuu 

ikääntyneitä ihmisiä. Vapaaehtoistyön kehittämisessä ikääntyneiden parissa jo 

vuosina 1979-1981 nousi oleellisimpina asioina esille, että tarvitaan keinoja yk-

sinäisyyden vähentämiseen, omaisten tukemiseen, eri sukupolvien yhteen liit-

tämiseen ja palvelutoiminnan järjestämiseen yhteistyössä sosiaali- ja tervey-

denhuollon kanssa, jonka omat palvelut eivät yksin riitä täyttämään 

tarkoituksenmukaista palvelutoimintaa (Niskanen 1983, 7). 

 

Yhteiskunnan taloudelliset resurssit ovat pienentyneet, mutta samalla järjestöt 

ovat kasvattaneet tärkeyttään näkökulmien antajina ja toiminnan kenttinä (Sorri 

2005, 126). Tällä hetkellä vapaaehtoistoiminnan arvostus sekä kuntien ja yritys-

ten mielenkiinto toimintaa kohtaan ovat olleet nousussa (Utriainen 2011, 21). 

Suuntauksena on ollut, että vapaaehtoistoiminnalla pystyttäisiin osaksi hoita-

maan julkisen puolen tehtäviä (Ojanen 2009, 83). Vapaaehtoistoiminta tarvitsee 

toimiakseen tukea kunnan puolelta, ja vapaaehtoistoimintaa voidaan pitää tule-

vaisuutta ajatellen huomionarvoisena kuntien palvelujen täydentäjänä (Latva-

lahti 2015, 7). Hartikaisen (2009, 133) tekemän tutkimuksen mukaan tulevai-

suudessa tulisi lisätä monialaista yhteistyötä, jotta ikäihmisille voidaan tarjota 

paremmin yksilöllistä hoitoa. Vapaaehtoistoiminta tuo ikäihmisten parissa tehtä-

vään työhön arvokasta voimaa. Toiminta tarvitsee onnistuakseen koordinointia 

ja yhteistyötä eri tekijöiden kanssa. (Pelkonen 2015, 202-203.)  

 

Mykkänen-Hänninen (2009, 58) esittää kuitenkin pohdittavaksi kysymyksen, 

kuinka paljon hoiva-alalla tehty palkaton vapaaehtoistoiminta voi korvata am-

mattilaisen tekemää työtä. Lisäksi, on mahdollista tuntea olevansa kiitollisuu-

denvelassa vapaaehtoistyöntekijälle saamastaan avusta toisin kuin valtion jär-

jestämälle avulle (Eskola & Kurki 2001, 22). 

 

Vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi jo vuonna 1983 ehdotettiin, että toimin-

taan tulisi organisaation puolelta nimetä vastuuhenkilö, vapaaehtoistyötä tulisi 

kehittää yhteistyössä kunnan sekä järjestöjen kanssa ja myös henkilöstön tulisi 
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osallistua vapaaehtoistoiminnan koulutuksiin ja kehittämiseen (Niskanen 1983, 

74-75). Tällä hetkellä yritykset ja julkinen sektori pyrkivät tekemään palvelujaan 

yhä enemmän asiakasystävällisemmiksi ja käyttäjälähtöisemmiksi. Vapaaeh-

toistyöntekijöiden kokemusta ja toimintaa asukkaiden parissa voisi hyödyntää 

myös palvelujen kehittämisessä. (Eskola & Kurki 2001, 51.)  

 

Mykkänen-Hänninen (2007, 20) on kirjassaan esitellyt vapaaehtoistyön perus-

tehtävät, jotka ovat ”asiakkaan rinnalla kulkeminen, kuunteleminen ja aito, kun-

nioittava läsnäolo”. Vapaaehtoistoiminnan tehtäviä on hyvin monenlaisia. Toi-

minta voi tapahtua yhden ihmisen kanssa tai suuremmassa ryhmässä. 

Tutkimuksen mukaan ne ikääntyneet, jotka eivät ole toiminnassa mukana, olisi-

vat eniten kiinnostuneita toimimaan auttamistyössä juuri ikäihmisten parissa 

(Rajaniemi 2009, 23). Ikäihmisten parissa tehtävässä vapaaehtoistoiminnassa 

on Hartikaisen (2009, 130) tutkimuksen mukaan tärkeää kiireetön läsnäolo ja ai-

to kohtaaminen. 

 

Tehostetun palveluasumisen asukkaiden kanssa voi viettää aikaa kuunnellen ja 

keskustellen. Puhe, eleet, ilmeet ja kosketus ovat tärkeitä osia kohtaamisessa. 

Puhetaidon ylläpidossa on tärkeää, että on joku, jolle puhua. Näin opittu taito ei 

häviä. Asukkaiden kanssa, joilla on puheongelmia, pitäisi myös keskustella ja 

etsiä erilaisia vuorovaikutuksen keinoja. (Räsänen 2018, 113.) Kohtaamisessa 

onkin tärkeää toisen ihmisen huomioiminen yksilönä. Vapaaehtoistyöntekijät 

pystyvät luomaan asukkaiden arkeen enemmän virikkeitä ja osallistumismah-

dollisuuksia, jotka ovat erilaista kuin hoitajien luomat arkirutiinit. (Hartikainen 

2009, 128.) Hoitajilla voi olla haasteena antaa jakamaton huomio ikääntyneelle, 

mikä voi saada aikaan yksinäisyyden tunteita. Ikääntyneet asukkaat olisikin tär-

keä kohdata heille uudenlaisessa ympäristössä aidosti, kuunnellen ja keskustel-

len. (Räsänen 2018, 33.)  

 

Vapaaehtoiset voivat järjestää palveluasumisessa tekemistä ikäihmisille kuten 

leipomista, askartelua, pelaamista. Hartikaisen (2009, 127) tutkimuksen mu-

kaan käsillä tekeminen voi nostaa muistoja esiin tai olla tekemistä, jolla on mer-

kitystä ja jolla saa ajan kulumaan paremmin. Ajan kulumista olisi tärkeä edistää 

erityisesti viikonloppuisin, iltaisin ja juhlapyhinä, jolloin henkilökuntaa on vä-
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hemmän työvuorossa, sekä huomioida asukkaat, joiden toimintakyky on heikko, 

mutta kaipaisivat tekemistä ja toisen ihmisen seuraa (Räsänen 2018, 56). 

 

Vapaaehtoisten on mahdollista lukea ikäihmisille tai katsoa heidän kanssaan 

yhdessä televisiosta mielenkiintoisia ohjelmia. Ryhmille voi järjestää erilaista 

toimintaa kuten tuolijumppaa tai lauluhetkiä. Toiminta voi olla myös isompaan 

tilaisuuteen osallistumista yhdessä ikäihmisen kanssa. Toiminta voi tapahtua 

ulkona tai sisällä. Ikäihmisen kanssa voi lähteä ulkoilemaan sovittuna aikana tai 

lähteä saattamaan häntä esimerkiksi vastaanottokäynnille lääkäriin tai kampaa-

jalle. Toiminta voi olla myös puhelinsoitto tai esiintyminen ikäihmisille. Vapaaeh-

toistoiminnan avulla voidaan myös auttaa pitämään yhteyttä ikäihmisen omiin 

läheisiin toimintakyvyn heikentyessä. (Räsänen 2018, 55.)  

 

Jokaiselle olisi hyvä löytää mukavaa tekemistä huomioiden samalla ikäänty-

neen toimintakyky. Toiminta ei saisi olla liian aliarvioivaa tai toisaalta liian vaati-

vaa. (Hartikainen 2009, 129-130.) Olisi tärkeää tarjota myös sopivaa toimintaa 

erilaisille sekä eri sukupuolta oleville ihmisille ja kunnioittaa myös sitä, jos joku 

haluaa kieltäytyä toimintaan osallistumisesta (Räsänen 2018, 39). Tutkimuksen 

mukaan järjestetty toiminta on usein suunnattu enemmän naisille, koska myös 

monet vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat ovat naisia. Tämän vuoksi olisi 

tärkeä tarjota myös miesasukkaille sopivaa toimintaa ja keskustelun aiheita. 

(Hartikainen 2009, 129.) 

 

Joskus raja ammattityön ja vapaaehtoistoiminnan välillä on häilyvä. Vapaaeh-

toistyöntekijällä on mahdollisuus auttaa apua tarvitsevaa asukasta esimerkiksi 

pukemisessa ja syömisessä, mutta tähän tulee olla sekä asukkaan että yksikön 

hoitajien suostumus. (Hartikainen 2009, 86-87.) Vapaaehtoistyön toiminnan tar-

koituksena on täydentää ammattilaisen työtä eikä toimia ammattilaisen alaisena 

(Mykkänen-Hänninen 2007, 34). Ikäihmisten avustaminen muun muassa ruo-

kailuissa kuuluu ammattihenkilön toimintaan. Jos ruokailussa apua tarvitsevia 

asukkaita on useampia, on hoitajalla vain rajallinen määrä aikaa käytettävissä. 

Vapaaehtoisella olisi mahdollisuus olla läsnä se aika, jonka asukas haluaisi 

ruokailuun kokonaisuudessaan käyttää. Ennen syöttämistä hoitajien tulisi ohjata 

vapaaehtoista toiminnassa. Vapaaehtoiselle olisi tärkeä kertoa mahdollisista 



24 

muutoksista, jotka vaikuttavat asukkaan ruokailutilanteeseen. Tulee myös huo-

mioida, että asukkaalle voi olla ahdistavaa, jos auttaja on aiemmasta elämästä 

tuttu. (Hartikainen 2009, 86-87.)  

 

Poikkeavista tehtävistä olisi hyvä keskustella yhteisissä palavereissa, ja toimin-

taan liittyvät vastuukysymykset tulisi olla kaikkien osapuolien tiedossa. Vapaa-

ehtoisella on oikeus ja jopa velvollisuus kieltäytyä joistakin tehtävistä, jotka eivät 

kuulu vapaaehtoisen toimenkuvaan. Nimikylttien avulla olisi mahdollista erottaa 

toisistaan eri tehtävissä toimivat henkilöt sekä oppia tuntemaan helpommin mu-

kana olevia. (Utriainen 2011, 30, 32, 53.) Hätönen ja Pikala (2011, 25) pitävät 

oleellisena, että vapaaehtoistoimintaa pidetään tärkeänä voimavarana alusta 

alkaen. Oikein suunniteltuna vapaaehtoistoiminta pystyy palvelemaan kaikkia 

toiminnassa mukana olevia. Ikääntyneiden hoidon tulevaisuutta ajatellen va-

paaehtoisuutta voidaan pitää kehitettävänä voimavarana (Hartikainen 2009, 

134).  

 

 

3.2.1 Vapaaehtoistoiminnan edut tehostetussa palveluasumisessa 

 

Vapaaehtoistoimissa toimitaan tehostetussa palveluasumisessa kolmen eri si-

dosryhmän välillä, joiden kesken jaetaan suurimmat hyödyt ja vaikuttavuusteki-

jät (kuvio 2). Näiden lisäksi toiminnalla on vaikutuksia asukkaiden omaisiin, kun-

taan, paikallisiin oppilaitoksiin ja yrityksiin sekä yhteiskuntaan. (Utriainen 2012, 

25-26.) Nykyään vapaaehtoistyötä tehdään jo win-win-win-periaatteella, jolloin 

kaikki toiminnassa osallisena olevat voivat saada toiminnasta itsellensä jotakin 

positiivista (Utriainen 2011, 15). 

 

Asukkaan edut vapaaehtoistyöstä ovat sosiaalisuuden lisääntyminen, arjen ak-

tiivisuuden lisääntyminen ja kokemuksen tunteet olla arvostettu, tärkeä ja tois-

ten vertainen (Hartikainen 2009, 132). Näiden avulla asukkaalla on mahdolli-

suus oppia uusia taitoja, ystävystyä uusien ihmisten kanssa ja pitää yllä 

toimintakykyään. Ahokkaan (2012, 41) tekemän opinnäytetyön tulosten perus-

teella asukkaiden on mahdollista saada vapaaehtoistoiminnan kautta uusia kon-

takteja ja saada vapaaehtoistyöntekijältä aikaa ja seuraa. Asukkailla on myös 
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suurempi mahdollisuus osallistua eri tapahtumiin vapaaehtoistyöntekijöiden 

kanssa. Vapaaehtoistyöntekijät siis pystyvät laajentamaan tehostetussa palve-

luasumisessa asukkaiden toimintaa (Hartikainen 2009, 133).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Vapaaehtoistoiminnan keskeisimmät sidosryhmät. 

 

Vapaaehtoistoiminnan vaikutus asukkaisiin, jotka eivät löydä keskusteluseuraa 

oman asumisyksikön sisältä, voi myös olla merkittävää. Toiminta vähentää näi-

den asukkaiden kohdalla yksinäisyyteen liittyviä tunteita. (Pirhonen 2016, 128.) 

Koskisen ja Perkolan (2015, 42-43) opinnäytetyön tuloksista ilmenee, että hyviä 

kokemuksia syntyy kohtaamisista, joissa asukas ja vapaaehtoistyöntekijä koh-

taavat toisensa aidosti ajatuksia vaihtaen. Asukkaan omaiset voivat lisäksi saa-

da lisäapua läheisensä hoitoon (Utriainen 2012, 28).  

 

Vapaaehtoinen voi saada toiminnasta itsellensä mielekästä tekemistä omaan 

arkeensa, uusia tuttavia ja mahdollisuuden toimia ryhmän jäsenenä sekä hyö-

dyntää omaa osaamistaan, opetella uutta ja kokea olevansa tarpeellinen. Näillä 

tekijöillä on vaikutusta vapaaehtoistyöntekijän toimintakykyyn, arjen sosiaalisuu-

teen ja mielialaan. (Utriainen 2012, 28.) Nelsonin, Colen ja Lyubomirskyn (2016, 

850) tutkimuksen mukaan omaa mielialaa ja hyvinvointia on mahdollista paran-

taa tekemällä ystävällisiä tekoja toisille ennemmin kuin itselle. Lisäksi stressin 
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       Vapaaehtoinen 
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kielteisiä tunnevaikutuksia on mahdollista lieventää muiden lyhyelläkin auttami-

sella ja tukemisella (Ansell, Laws, Raposa 2016). Hyvinvoinnin kokemuksen 

määrä vapaaehtoistoiminnassa mukana olleilla on sitä suurempi, mitä enem-

män he ovat olleet toiminnassa mukana. Tämä hyvinvoinnin vaikutus ulottuu 

enintään kolme tuntia vapaaehtoistyötä viikossa tekeviin. (Morrow-Howell, Hin-

terlong, Rozario &Tang 2003, 141.) 

 

Vapaaehtoistyöntekijöiden rooli ei ole ammattilaisena työskentely. Tällöin heillä 

ei myöskään tarvitse olla erillistä työroolia, vaan he voivat kohdata asukkaan 

omana itsenään. Tämän vuoksi vapaaehtoisten ja asukkaiden suhteet voivat 

muodostua läheisiksi, koska toiminnassa on oikeus vastata toisen tunteisiin ja 

mahdollisesti ystävystyä. (Hartikainen 2009, 131, 133.) Vapaaehtoisia voidaan 

pitää toiminnassa lämpiminä ja helposti lähestyttävinä ja työntekijöitä ehkä jäy-

kempinä. Erityisesti hoitajilla voi olla joskus tarpeen pitää kaukaisemmat välit 

asukkaisiin, jotta voi suojella omaa itseään. (Mykkänen-Hänninen 2007, 12,34.) 

Vapaaehtoisten työskennellessä tehostetussa palveluasumisessa heille on tar-

jolla jatkuva työntekijöiden tuki (Hartikainen 2009, 132). Tämä toimii vapaaeh-

toistyöntekijöiden etuna, koska nousseista kysymyksistä on myös mahdollista 

puhua työntekijöiden kanssa ja on mahdollista käsitellä omia tuntemuksiansa 

(Mykkänen-Hänninen 2007, 64). 

 

Organisaation näkökulmasta asukkaiden virikemahdollisuudet ja kanssakäymi-

nen lisääntyvät ja työntekijät saavat arkeensa apua (Hartikainen 2009, 132). 

Toiminnan avulla asukkaiden hoidon tarve on pienempi ja työntekijöillä on mah-

dollisuus kohdistaa huomionsa paremmin omiin tehtäviinsä (Utriainen 2012, 

28).    

 

Kunta ja yhteiskunta saavat etuja vapaaehtoistoiminnasta. Siitä hyötyvät sekä 

vapaaehtoiset että asukkaat. Kunnan etuja ovat hoidon tarpeen siirtyminen 

myöhemmäksi ja kustannustehokkuuden sekä kuntalaisten hyvinvoinnin lisään-

tyminen. Yhteiskunnan näkökulmasta toiminta ehkäisee yksinäisyyttä ja siihen 

liittyviä haittoja, terveysongelmia, sukupolvien välistä kuilua ja epätasa-arvoa. 

(Utriainen 2012, 28-29.) Vapaaehtoistoiminta antaa tilaisuuden toimia yhdessä 

muiden kanssa, millä on ennaltaehkäisevä vaikutus syrjäytymisen kannalta. Yh-
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teiskunta saa lisäksi vapaaehtoistoiminnasta voimavaroja yhteisten palvelujen 

toteuttamiseen. (Mykkänen-Hänninen 2007, 6.) 

 

Kansainvälisistä tutkimuksista ilmenee, että vapaaehtoistoiminnassa mukana 

olemisella on paljon positiivisia vaikutuksia vapaaehtoistyöntekijöiden omaan 

hyvinvointiin. Amerikassa tehdyn tutkimuksen mukaan vapaaehtoisilla oli 30 % 

todennäköisempää ottaa influenssarokotus ja 47 % todennäköisempää mittaut-

taa oma kolesteroli. Vapaaehtoisena toimivat miehet ovat osallistuneet 59 % to-

dennäköisemmin eturauhaskokeisiin ja naiset 53 % todennäköisemmin mam-

mografiaan ja 21 % todennäköisemmin papa-kokeisiin. Tulosten mukaan 

vapaaehtoistyössä mukana olevat käyttävät enemmän ennalta ehkäiseviä ter-

veydenhuollon palveluita mutta viettävät vähemmän öitä sairaalassa. (Kim & 

Konrath 2016.) Tutkimuksen mukaan säännöllisesti vanhemmassa iässä va-

paaehtoistyötä tekevillä on matalampi riski sairastua dementiaan (Griep, Han-

son, Vantilborgh, Janssens, Jones & Hyde 2017) sekä paljon vapaaehtoistyötä 

tekevillä on pienempi riski sairastua kohonneeseen verenpaineeseen (Sneed & 

Cohen 2013,582).  

 

Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevilla on myös pidempi eliniän odote, vaikka 

muut eliniän pidentymiseen vaikuttavat tekijät, kuten fyysinen aktiivisuus olisi 

huomioitu (Harris & Thoresan 2005, 749). Toisen tutkimuksen mukaan vapaa-

ehtoistoiminta vaikuttaa eliniän odotteeseen positiivisesti etenkin, jos toiminnas-

sa on mukana epäitsekkäistä syistä (Konrath, Fuhrel-Forbis, Lou, Brown 2012, 

94).  Vapaaehtoistoiminnalla on siis paljon positiivisia vaikutuksia toiminnassa 

mukana oleville ihmisille (Utriainen 2012, 14). Tämä vähentää toiminnassa mu-

kana olevien ikääntyneiden vapaaehtoisten palvelujen tarvetta sekä hidastaa 

toimintakyvyn laskua (Hartikainen 2009, 132). Vapaaehtoistoimintaa voidaan pi-

tää kuntouttavana ja ennaltaehkäisevänä toimintana (Utriainen 2012, 13).  

 

 

3.2.2 Vapaaehtoistoiminnan haasteet tehostetussa palveluasumisessa 

 

Vapaaehtoistyön vaikuttavuutta ja näkymistä muille kuin toiminnassa mukana 

oleville on ollut vaikea osoittaa riittävästi. Toiminnan luonteesta johtuen tarvi-
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taan muitakin mittareita kuin vapaaehtoistoimintaan osallistuvien määrät ja yk-

sittäisen toiminnan kesto. Muiden vaikutusten osoittaminen on kuitenkin hi-

taampaa, koska toiminnan vaikutukset näkyvät kokonaisuudessaan vasta pitkän 

seurannan aikana. Vaikutukset tulee kuitenkin esittää selkeästi ja niitä tulee 

pystyä edes jolloin keinolla mittaamaan.  Käytännön toiminnassa mukana ole-

vien henkilöiden ja koordinaattorien on hyvä opetella tunnistamaan, mittaa-

maan, näyttämään ja opettamaan toisille toiminnasta syntyviä hyötyjä ja vaikut-

tavuuksia. (Utriainen 2012, 5, 15, 30.) Arvioinnissa tulee kuitenkin huomioida, 

että vapaaehtoistoimintaa tehdään tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin eikä tä-

män takia kannattaisi käyttää työelämän arviointimenetelmiä (Mykkänen-

Hänninen 2007, 10). Toimintaa on lisäksi hyvä tarkastella myös vapaaehtois-

työntekijän näkökulmasta katsottuna (Rajaniemi 2009, 36). 

 

Vapaaehtoistoiminta voi kuormittaa henkilökuntaa. Vapaaehtoistyön aloitus 

omassa työyksikössä voi nostaa esiin myös henkilökunnassa esille monia aja-

tuksia. Voi olla pelko oman työpaikan säilymisen puolesta tai lisääntynyt työ-

taakka vapaaehtoisten takia. Toiminnasta on tämän takia hyvä keskustella yh-

dessä ja kuunnella henkilökunnan ajatuksia aiheeseen liittyen. Lisäksi on 

tärkeää kehittää toimintaa yhdessä eri toimijoiden kanssa. (Utriainen 2011, 57-

59.) Vapaaehtoistoiminta voi kuormittaa myös vapaaehtoistyöntekijöitä, jos he 

kohtaavat toimiessaan haastavia asiakkaita. Vapaaehtoinen saattaa myös ystä-

vystyä asukkaan kanssa, ja vapaaehtoistyön lopettaminen tutun asukkaan 

kanssa saattaakin tämän vuoksi olla haastavaa (Eskola & Kurki 2001, 37). Am-

mattilaisen tulee huomioida, että vapaaehtoistyöntekijällä ei välttämättä ole työ-

kaluja toimia kaikkien asiakkaiden kanssa ja tällaisiin tilanteisiin joutuminen voi 

aiheuttaa epävarmuutta ja ahdistuneisuutta. Ammattilaisten ja vapaaehtoistyön-

tekijöiden välillä tulisi olla hyvä ja avoin keskusteluyhteys sekä tietämys siitä, et-

tä asioista voidaan keskustella yhdessä. (Mykkänen-Hänninen 2007, 46,49.)  

 

Vapaaehtoistoiminta voi vaikeutua, jos toimintaan liittyvät roolit, vastuukysy-

mykset, tehtävät sekä toiminnan odotukset ja näihin kaikkiin liittyvät säännöt ei-

vät ole selkeitä (Utriainen 2012, 30). Yhteiset säännöt on hyvä käydä kaikkien 

vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien kanssa läpi ja sääntöjä ohjataan nou-

dattamaan yhdessä. Haastavissa tilanteissa olisi hyvä olla selvillä henkilö, johon 
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voi olla tarvittaessa yhteydessä. (Utriainen 2011, 32-33.) Vapaaehtoistoiminnan 

tehtävien tulisi olla selkeästi jaoteltuna, jolloin kenenkään ei tarvitse kokea teh-

tävien epäselvyyden takia epävarmuuden tunteita (Mykkänen-Hänninen 2007, 

44). Koskisen ja Perkolan (2015, 42-43) opinnäytetyön tuloksia tarkastellessa 

ilmenee, että negatiivisena kokemuksena vapaaehtoistyöstä koettiin toiminta, 

jossa asukas on toiminut toiminnan kohteena eikä tasavertaisena toimijana. 

Samoin toiminta on koettu negatiivisemmin, jos se on ollut etukäteen suunnitel-

tua. Vapaaehtoistyön kehittämisessä tulisi osata ottaa huomioon myös asukkai-

den toiveet. (Koskinen & Perkola 2015, 42-43.) 

 

Toimimaton yhteistyö on haaste, mutta yhteistyötä on mahdollista parantaa yh-

dessä suunnittelun ja tekemisen keinoin. Vapaaehtoistoiminta voi toimiessaan 

luoda hoitohenkilökunnalle tärkeän yhteistyökumppanin, mutta tarvitsee toimi-

akseen luottamusta ja avoimuutta. (Utriainen 2012, 30.) Hyvän yhteistyön ja 

luottamuksen rakentamiseksi on tärkeää sitoutua tekemään tehtävät, joihin on 

suostunut. Esteiden sattuessa vapaaehtoisen tulee ilmoittaa muuttunut tilanne 

hyvissä ajoin. (Utriainen 2011, 53). 

 

Toiminnassa haasteena voi olla erilaisten persoonien yhteensopimattomuus. 

Tämä ilmenee Ahokkaan (2012, 41) tekemästä opinnäytetyöstä. Lisäksi toimin-

nan huonona puolena on koettu toiminnan epäsäännöllisyys. Haastetta tuo li-

säksi toiminnan epävarmuus, koska toiminnasta on mahdollista jäädä koska 

vain pois. Toiminnan haasteena voi olla myös oman elämän vaikeudet, joita ei 

ole tarkoituksenmukaista hoitaa vapaaehtoistoiminnan avulla. Tällöin vaarana 

voidaan pitää omien ja muiden tunteiden sekoittuminen. (Hänninen-Mykkänen 

2007, 56, 63). Eläkeliitto ry (2008, 17) on julkaisemassaan kirjassa muistuttanut, 

että iäkkäiden olisi hyvä seurata omia voimavarojaan. Joskus voi olla hankalaa 

myös kieltäytyä tarjotuista tehtävistä, vaikka tehtävä ei enää tuntuisi mielekkääl-

tä ja veisi omia voimavaroja.  

 

Eskola ja Kurki (2001, 163-165) pohtivat, tekevätkö naiset enemmän vapaaeh-

toistyötä opittujen arvojen pohjalta. Naiset toimivat usein myös esimerkiksi las-

ten hoitajina kotona. Naiset antavat toimintaan paljon voimavaroja, mutta saa-

vatko siitä riittävästi itsellensä. Tulisiko yhteiskunnan jatkossa kannustaa 
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toimintaa enemmän eikä pyrkiä luomaan toiminnalle erilaisia rajoitteita (Koisti-

nen 2009, 7)?  

 

 

4 Opinnäytetyön tarkoitus ja tehtävät 

 

 

Tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena on kehittää vapaaehtoistoimintaa 

Raision kaupungin ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköissä. 

 

Opinnäytetyöllä on kolme tehtävää: 

 

 Tuottaa tietoa siitä, minkälaista toimintaa tehostetun palveluasumisen 

asukkaat haluaisivat arkeensa. 

 Tuottaa tietoa siitä, millä keinoilla vapaaehtoistoimintaa voidaan iäkkäi-

den tehostetussa palveluasumisessa kehittää, jotta vapaaehtoistoiminta 

olisi yksiköissä aktiivisempaa. 

 Laatia toimintasuunnitelma vapaaehtoistoiminnan kehittämiselle. 

 

 

5 Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi ja menetelmäl-

liset valinnat 

 

 

Tarkastelen ja kehitän opinnäytetyössäni ikäihmisten tehostetun palveluasumi-

sen vapaaehtoistyötä yhdessä asiakkaiden, ikääntyneiden vapaaehtoisten ja 

työntekijöiden kanssa. Kuten tässäkin tapauksessa monessa muussakin työ-

elämän kehittämistyössä tarvitaan ensisijaisesti tietoa, joka nousee käytännön 

työstä. (Toikko & Rantanen 2009, 21).  Ammattikorkeakoulujen tehtävänä onkin 

tehdä työelämälähtöistä kehittämistä, joka on ajankohtaista ja käytännönläheis-

tä. Se voi myös tukea aluekehitystä. (Vilkka 2015, 16-17.) 
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5.1 Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 

 

Työni lähestymistapa on tutkimuksellinen kehittämistoiminta, jonka avulla yhdis-

tetään kehittämistoiminta ja tutkimus. (Toikko & Rantanen 2009, 21). Opinnäy-

tetyössäni kaksi ensimmäistä tehtävää vastaavat tiedontuotantoon ja kolmas 

tehtävä vastaa käytännölliseen kehittämistoiminnan tavoitteeseen. Työelämästä 

lähtöisin oleva kehittäminen pyrkii enemmänkin soveltavaan tutkimukseen sekä 

yhdistämään kokemuksen, teorian ja ammattien käytännöt (Vilkka 2015, 18-19). 

Tutkimuksellinen kehittäminen onkin yleensä konkreettista toimintaa, jossa pyri-

tään tavoitteeseen pääsemiseen ja uusien tai parempien palvelujen saavuttami-

seen. (Toikko & Rantanen 2009, 14, 20).  

 

Tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa työtehtävät, tehtäväkokonaisuudet 

sekä ihmiset ja heidän tietotaitonsa ovat kehittämistyön keskiössä ja kehittämis-

työssä pyritään toimimaan yhdessä. Työni on lisäksi osallistavaa kehittämistoi-

mintaa. Osallistavan kehittämistoiminnan lähtökohtana saada kehittämiseen 

mukaan eri toimijoita, joita kehittäminen koskee (Arola & Suhonen 2014, 16, 

19). 

 

Kehittämistä voi lähestyä eri lähestymistapojen valitsemisen kautta. Tieteelli-

sessä tutkimuksessa lähestymistapa merkitsisi tutkimusstrategian valintaa. 

Opinnäytetyön lähestymistavassa saattaa olla ominaisuuksia useasta eri lähes-

tymistavasta. Lähestymistavan perusteella valitaan sopivat menetelmät, mutta 

lähes kaikki menetelmät soveltuvat eri lähestymistavoissa käytettäviksi. (Ojasa-

lo, Moilanen & Ritalahti 2015, 51.) 

 

Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä on piirteitä konstruktiivisen tutkimuk-

sen lähestymistavasta. Lähestymistavassa on tarkoitus luoda konkreettinen tuo-

tos eli tässä työssä toimintasuunnitelma vapaaehtoistyön kehittämiselle. Lähes-

tymistavassa on tärkeää löytää ongelmaan ratkaisu, johon tarvitaan sekä 

teoriasta että käytännöstä kerättyä tietoa. (Ojasalo ym. 2015, 65-66.) Lähesty-

mistavassa tulee näkyä selkeästi, että se on kytketty aikaisempiin tutkimuksiin 

ja aiheeseen liittyvään teoriaan (Kananen 2017, 14-15). Lähestymistavassa ko-

rostuu vuorovaikutus, ja käytännön toimijat ovat mukana kehittämisessä (Ojasa-
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lo ym. 2015, 65-66). Opinnäytetyön tekijän tuleekin olla itse kehittämistyössä 

mukana, toimia yhteistyössä kehittämistyössä mukana olevien kanssa ja ohjata 

kehittämisen toteuttamista (Kananen 2017, 14). Lähestymistavan prosessin 

vaiheet ovat suunnittelu, käsitteellinen mallintaminen, mallien toteutus ja tes-

taus. Samalla lähestymistavalla aiemmin toteutetuissa opinnäytetöissä ratkai-

sun toimivuuden testaus on jätetty usein tekemättä. (Ojasalo ym. 2015, 65, 67-

68.) Toimin samoin omassa opinnäytetyössäni, koska tämän opinnäytetyön tuo-

tos on suunniteltu työkaluksi uudelle toiminnanohjaajalle. Lähestymisote eroaa 

kvalitatiivisesta eli laadullisesta tutkimuksesta siinä, että konstruktiivinen tutki-

mus jatkuu vielä siitä, mihin kvalitatiivinen tutkimus loppuu (Kananen 2017, 16). 

 

Kehittämisprossien erilaiset mallit kuvaavat, miten kehittämistoiminta etenee. 

(Arola & Suhonen 2014, 17). Kehittämisprosessi voi yksinkertaisimmillaan kul-

kea lineaarista mallia, jossa edetään tavoitteen määrittelystä työn suunnitteluun 

ja toteutukseen ja lopulta päädytään arviointiin. Tähän työhön sopii paremmin 

spiraalimalli. Tässä mallissa työ etenee kehämallin mukaan. Saman kehittämis-

työn aikana voidaan tehdä useampi kehä eli spiraali. (Toikko & Rantanen 2009, 

64-67.) Arola ja Suhonen (2014, 17-18) ovat kehittäneet ”tutkimuksellisen kehit-

tämistoiminnan prosessia, jossa tutkimus ja kehittäminen kulkevat rinnakkain”. 

Tässä mallissa on otettu huomioon sekä kehittämisen että tutkimuksen näkö-

kulmat yhdistettynä Toikko & Rantasen (2009) tehtäviin sekä spiraalimaiseen 

kulkuun. Saman kehitystyön aikana voikin olla useampia spiraaleja. Opinnäyte-

työssäni yhdistyykin eri vaiheissa sekä kehittämisen että tutkimuksen näkökul-

mat. 

 

 

5.2 Kehittämisprosessin vaiheet ja aikataulu 

 

Kehittämisprosessi koostuu pelkistetysti viidestä eri osiosta. Ne ovat Toikon ja 

Rantasen (2009, 56) mukaan ”perustelu, organisointi, toteutus, levittäminen ja 

arviointi”. Tämän lisäksi Arolan & Suhosen (2014, 17) mallin mukaan prosessiin 

kuuluvat myös tuotokset tai tulokset. Kuviossa 3 on esitetty tämän opinnäyte-

työn vaiheet ja aikataulu suhteessa teoriaan. 

 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Opinnäytetyön vaiheet ja aikataulu.  

 

Perusteluissa pohditaan, mitä kehitetään ja miksi aihetta tulee kehittää tällä het-

kellä (Toikko & Rantanen 2009, 56). Aloitin prosessin keskustelemalla yhdessä 

Raision kaupungin hoito- ja hoivapalvelujen ylihoitajan kanssa. Alun kehittämis-

ajatus muuttui, jotta opinnäytetyöhön saatiin ikäosaamisen näkökulma parem-

min esille. Opinnäytetyön aiheeksi päätettiin vapaaehtoistyön kehittäminen 

ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa.  
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Kehittämistoiminnan kannalta organisointivaiheessa pohditaan työn tavoite ja 

saavutetaan lopullinen hyväksyntä työn suunnittelulle ja valmistelulle. Organi-

soinnissa on myös keskeistä toimijoiden määrittely. (Toikko & Rantanen 2009, 

58.) Organisointivaiheessa tehtiin opinnäytetyösuunnitelma, jonka toteuttamisen 

aikana keskustelin aiheesta sekä työnantajan että ammattikorkeakoulun opin-

näytetyön ohjaajan kanssa. Olin aiheesta yhteydessä hoito- ja hoivapalvelujen 

ylihoitajan kanssa sähköpostin välityksellä sekä Hulvelan osastonhoitajan kans-

sa keskustellen sekä sähköpostin välityksellä. Suunnitelma sisälsi myös tutki-

mukseen liittyvän alustavan tietoperustan ja toteutuksen pääkohdat. Opinnäyte-

työsuunnitelma valmistui maaliskuussa 2019, jonka jälkeen hain työlle 

opinnäytetyöluvan. Raision kaupunki myönsi opinnäytetyölle tutkimusluvan 

24.4.2019.  

 

Omassa tutkimuksellisessa kehittämistyössäni oli mukana useita eri toimijoita, 

joita kaikkia pyrittiin osallistamaan kehitystyöhön. Kehittämisessä oli mukana 

ikääntyneet vapaaehtoiset sekä tehostetun palveluasumisen asukkaat ja työn-

tekijät. Toimintaan tulisikin osallistua konkreettisesti sekä kehittäjän että käy-

tännön toimijoiden (Toikko & Rantanen 2009, 10).  

 

Toteutus on Toikon ja Rantasen (2009, 59- 60) mukaan konkreettista tekemistä, 

jossa ideoidaan, priorisoidaan, kokeillaan ja mallinnetaan. Opinnäytetyössä to-

teutus tapahtui touko-syyskuussa vuonna 2019. Työn toteutus aloitettiin kerää-

mällä pohjatietoa ja ajatuksia tehostetun palveluasumisen asukkailta toiveiden 

puun ja ikääntyneiltä vapaaehtoistyöntekijöiltä teemahaastattelun keinoin. Nä-

mä tiedot toimivat pohjana kahdessa työpajassa, joissa työskenneltiin Tuuma-

talkoot-menetelmällä. 

 

Arvioinnin lähtökohtana pidetään aiemmin määriteltyjä tavoitteita, ja arvioinnissa 

mitataan pelkistetyimmin, onko kehittämistoiminnalla saavutettu tarkoitusta. Ar-

vioinnin avulla voidaan myös ohjata kehitystyötä ja arvioida lopputuloksen toi-

mivuutta monesta eri näkökulmasta katsottuna. (Toikko & Rantanen 2009, 61.) 

Opinnäytetyösuunnitelma olikin lähtökohta opinnäytetyön arvioinnille. Arviointia 

tehtiin myös koko ajan, eikä sitä pidetty erillisenä osiona työn lopussa. Kehittä-

misen aikana työssä on useampia aineistoja, joita arvioidaan työn tekemisen ai-
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kana. Tämän avulla työn etenemistä voidaan ohjailla, täsmentää ja kohdentaa. 

(Toikko & Rantanen 2009, 82-83.) Työn lopuksi arvioidaan työn hyötyä ja vaiku-

tusta sekä koko työn kehittämistoiminnan etenemistä (Utriainen 2012, 8). Työs-

sä arvioidaan myös, onko valituilla menetelmillä pystytty vastaamaan tehtäviin 

ja onko kerätty tieto opinnäytetyön kannalta oleellista (Innokylä 2013). 

 

Vapaaehtoistoiminnan arviointia voi lähestyä mittaamalla, kuinka usein tai kuin-

ka monta tuntia kerrallaan vapaaehtoistyöntekijät ovat yksiköissä toimineet. Ar-

vioinnissa tulisi kuitenkin huomioida myös vapaaehtoistoiminnan vaikutus asuk-

kaiden hyvinvointiin. Ikäihmisten kokemaa hyötyä vapaaehtoistoiminnasta ei 

välttämättä pystytä osoittamaan heti toiminnan alussa, vaan mahdollisesti vasta 

2-3 vuoden päästä toiminnan aloituksesta. (Utriainen 2012, 15.) 

 

Tulosten levittäminen jää usein pois varsinaisesta työstä, koska siihen usein 

tarvittaisiin omaa prosessia. Tuotteistamisen tai työmenetelmien mallinnuksen 

avulla voidaan auttaa levittämistä. (Toikko & Rantanen 2009, 62-63.) Tässä 

työssä oli tarkoituksena tehdä tuotoksena toimintasuunnitelma vapaaehtoistoi-

minnan selkiyttämisen, kehittämisen ja lisäämisen menetelmistä. Tämä oli opin-

näytetyön tuotos, jonka tulisi auttaa aiheen ymmärtämistä sekä levittämistä. 

 

 

5.3 Tiedonhankinta ja osallistamisen menetelmät 

 

Osallistamisen yhtenä muotona voidaan käyttää tietojen keräämistä (Ylitalo-

Kallio 2012). Ikääntyneet asukkaat ja vapaaehtoiset toimivat kehitystyössä ke-

hittämistoiminnan kohteina, ja heiltä kerättiin tietoa Toiveiden puun ja teema-

haastattelun keinoin. Osallistamisen toisena muotona voidaan käyttää suunnit-

telua käyttäjien kanssa yhdessä (Ylitalo-Kallio 2012). Työryhmään osallistujat 

toimivat Tuumatalkoot-menetelmän avulla, ja ryhmän jäsenet toimivat kehittä-

misessä suunnittelijoina yhdessä opinnäytetyön tekijän kanssa, mutta opinnäy-

tetyön tekijä oli kehittämistyön etenemisestä vastuussa. Työryhmään osallistui 

jokaisesta Hulvelan tehostetun palveluasumisen yksiköstä työntekijä, vapaaeh-

toistyöntekijöitä sekä palvelukeskuksen osastonhoitaja. Osallistujien oli suunni-

teltu toimivan kehittämistyöryhmissä kaksi kertaa.  
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5.3.1 Toiveiden puu 

 

Toiveiden puu -menetelmä on sovellettu Toimintopuu- ja Ideointipuu-

menetelmistä. Toimintopuu-menetelmässä ehdotukset kootaan ideapuuhun, 

ideat ryhmitellään ja samantyyliset ideat yhdistetään. (Summa & Tuominen 

2009, 35.) Ideointipuu-menetelmää on käytetty kehittämisen alussa kokoamaan 

esille käyttäjien tarpeita (Innokylä 2014a). Omassa opinnäytetyössäni Toiveiden 

puu -menetelmä toimi sekä tiedonhankinta- että osallistamisen menetelmänä.  

Puuhun kerättiin asukkaiden ajatuksia siitä, minkälaista toimintaa he haluaisivat 

yksiköissä olevan ja lisäksi siitä, oliko toimintaa tällä hetkellä riittävästi, liian vä-

hän vai liian paljon. Tällä menetelmällä vastattiin tutkimuksellisen kehittämistoi-

minnan ensimmäiseen tehtävään eli minkälaista toimintaa tehostetun palvelu-

asumisen asukkaat haluaisivat arkeensa. 

 

Toiveiden puu -menetelmässä hyödynnettiin mind map -työskentelyä. Mind map 

on käsitekartta, jota voidaan käyttää välineenä kehittämisessä, ongelmanratkai-

sussa ja havainnollistamisessa. Käsitekartan avulla ideat saadaan hyvin esille 

graafisesti. (Opetushallitus 2019.) Asukkailta kerätyt vastaukset koottiin lopuksi 

puun muotoon siten, että yhdistettiin samantyyliset ideat. Toiveiden puu -

menetelmän avulla asukkaat pystyivät tuomaan omat toiveensa esille kehittämi-

sessä, ideoimaan mahdollisesti uusia vaihtoehtoja ja auttoivat ratkaisemaan 

kehittämistyön ongelmaa. Tämän avulla myös asukkaat tulivat osaksi vapaaeh-

toistoiminnan kehittämistä. (Summa & Tuominen 2009, 9.) 

 

 

5.3.2 Teemahaastattelu 

 

Teemahaastattelua voidaan kutsua myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi. 

Muoto antaa mahdollisuuden haastattelijalle kysyä kysymyksiä haastateltavilta 

eri järjestyksessä ja eri sanamuodoilla. Teemahaastattelu ei määrittele haastat-

telukertojen määrää tai syvällisyyttä, vaan merkitys syntyy vuorovaikutuksesta 

ja haastateltavan keskeisistä tulkinnoista teemoihin liittyen. Haastateltavalle 

teemahaastattelu antaa mahdollisuuden kertoa aiheesta omin sanoin huomioi-

malla samalla yksilön tunteet ja kokemukset. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47-48.)  
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Teemahaastattelussa keskusteltua ohjaavat aihepiiriin liittyvät teemat (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2008, 203). Valittavien teemojen tulisi olla tarpeeksi laajoja, 

jotta olisi mahdollista saada esiin erilaisia näkökulmia vapaaehtoistyöstä. Tee-

mat toimivat haastattelun runkona, ja teemojen pohjalta esitettiin tarkentavia ky-

symyksiä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 66-67.) Tässä opinnäytetyössä teemahaas-

tattelut toimivat sekä tiedonhankinta- että osallistamisen menetelminä. 

Teemahaastattelujen kautta vastattiin tutkimuksellisen kehittämistoiminnan toi-

seen tehtävään eli millä keinoilla vapaaehtoistoimintaa voidaan iäkkäiden tehos-

tetussa palveluasumisessa kehittää, jotta vapaaehtoistoiminta olisi yksiköissä 

aktiivisempaa. 

 

Teemahaastatteluja tehtäessä siirrytään yleensä suoraan aiheeseen, jolloin esi-

tiedot saattavat jäädä puutteellisiksi. Haastateltavan aiempi kokemustieto ja 

ymmärrys asiasta voivat jäädä huomioimatta. (Vilkka 2015, 131.) Haastatteluis-

sa pyrittiin siihen, että haastateltavien taustatietoja kartoitetaan haastattelun ai-

kana.  

 

 

5.3.3 Tuumatalkoot 

 

Tuumatalkoot-menetelmässä ideana on kirjoittaa ideoita ylös niin kauan kuin 

ideoita syntyy. Alkuperäisessä Tuumatalkoot-menetelmässä jokainen osallistuja 

saa merkata viisi plussaa omasta mielestään parhaisiin ideoihin. Ideat, jotka 

ovat saaneet eniten kannatusta, viedään jatkoon. (Innokylä 2012.) Tässä työssä 

ideoita mietittiin vapaaehtoistyön kehittämisen näkökulmasta. Työryhmässä 

ideoita kerättiin ryhmissä. Jokainen ryhmä tutustui muiden ryhmien ideoihin, ja 

ryhmät saivat halutessaan korostaa toisten ryhmien parhaat ideat. Ryhmät sai-

vat merkitä parhaat ideat myös teemahaastattelujen kautta nousseista kehittä-

misajatuksista. Seuraavassa kehittämistyöryhmässä tuumatalkoita jatkettiin 

pohtimalla ideoista hyviä ja huonoja puolia sekä miettimällä, kuinka ideat voisi 

toteuttaa käytännössä. Tuumatalkoot toimivat tässä opinnäytetyössä osallista-

misen menetelmänä. Tuumatalkoot-menetelmällä vastattiin tutkimuksellisen ke-

hittämistoiminnan toiseen tehtävään eli millä keinoilla vapaaehtoistoimintaa voi-
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daan iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa kehittää, jotta vapaaehtoistoi-

minta olisi yksiköissä aktiivisempaa. Tuumatalkoot-menetelmällä vastattiin myös 

tutkimuksellisen kehittämistoiminnan kolmanteen tehtävään eli laadittiin toimin-

tasuunnitelma vapaaehtoistoiminnan kehittämiselle. 

 

Osallistavissa menetelmissä erilaiset ihmiset toimivat keskenään yhdessä ja jo-

kainen ryhmään osallistuja sai osallistua ryhmän toimintaan omalla tavallaan. 

Ryhmässä jokaisella oli mahdollisuus tuoda omat tietonsa ja taitonsa ryhmän 

käyttöön, ja yhdessä työskentely voi tämän vuoksi olla erittäin antoisaa. (Taipa-

le & Sirola-Korhonen 2017, 8.) Työryhmään oli toiveena saada osallistujiksi 

työntekijöitä jokaisesta eri yksiköstä. Jotta työntekijöiden osallistuminen kehit-

tämistyöryhmään oli mahdollista, tuli luoda mahdollisuudet osallistumiseen työ-

vuorosuunnittelun avulla. Tähän suunnitteluun tarvitsi varata riittävästi aikaa ja 

tehdä yhteistyötä työntekijöiden esimiehen kanssa.  (Tuominen, Järvi, Lehto-

nen, Valtanen & Martinsuo 2015, 24.)  

 

Ryhmän aiheen ja toiminnan tulisi antaa osallistujille motivaatiota kehittämi-

seen, jotta ryhmän toiminta olisi tuottavaa. Motivaatiota kehittämiseen voi kas-

vattaa oman ongelman ratkominen kehittämisen avulla ja arvostavan kokemuk-

sen tuottaminen osallistujille. Isojen ryhmien aikataulujen yhteen sovittaminen ja 

tuotosten kokoaminen vaatii enemmän koordinointia kuin pienen ryhmän. 

(Tuominen ym. 2015, 24, 27). Tämän vuoksi kehittämisryhmään pyydettiin enin-

tään 10 osallistujaa ja ryhmään osallistujat valittiin halukkuuden perusteella.  

 

Työryhmän jäsenet eivät välttämättä tunne toisiaan. Turvallisen ja luotettavan 

ilmapiirin luomiseen olisi hyvä käyttää kehittämistyössä aikaa (Tuominen ym. 

2015, 26). Kehittämistyön etenemisen kannalta oli tärkeää, että työryhmän ete-

nemistä ohjattiin. Ohjaaminen ei kuitenkaan saa olla liian rajattua, jotta työryh-

mä pystyy avoimesti tuomaan esille omia ajatuksiaan (Tuominen ym. 2015, 26). 
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5.4 Aineiston analyysimenetelmänä sisällönanalyysi 

 

Sisällönanalyysillä voidaan analysoida kerättyä aineistoa, joka voi olla esimer-

kiksi päiväkirja, haastattelu, keskustelu tai kirje. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 103.) 

Tässä työssä aineistona olivat toiveiden puu, teemahaastattelu ja työryhmät. 

Näitä aineistoja analysoitiin sisällönanalyysiä hyödyntäen. Tavoitteena oli vasta-

ta tutkimuksellisen kehittämistoiminnan toiseen kehittämistehtävään eli millä 

keinoilla vapaaehtoistoimintaa voidaan iäkkäiden tehostetussa palveluasumi-

sessa kehittää, jotta vapaaehtoistoiminta olisi yksiköissä aktiivisempaa. Teema-

haastattelujen aineistot ovat yleensä laajoja, joten litteroinnin ja analyysin teke-

minen voi olla työlästä ja haastavaa, mutta myös innostavaa ja opettavaista 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 135). Litteroinnin aloittamisessa kannattaa pohtia, 

kuinka tarkkaan tämä tehdään, koska tähän ei ole olemassa yksiselitteistä oh-

jetta (Hirsjärvi & Hurme 2000, 139). Toikko & Rantasen (2009, 121) mukaan 

tutkimuksellisessa kehittämisessä aineistoja tarkastellaan usein kapeammasta 

näkökulmasta katsottuna. Aineiston kokoamiselta ja analyysiltä odotetaankin 

nopeita vastauksia, ja tämä nostetaan tässäkin työssä tärkeämmäksi asiaksi 

kehittämisessä kuin analyysin tutkimuksellinen luotettavuus.  

 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi koostuu kolmesta eri vaiheesta: aineisto pel-

kistetään, ryhmitellään ja luodaan teoreettisia käsitteitä. Täten pyritään saa-

maan vastaus tutkimuksessa luotuun tehtävään ja luomaan ymmärrys tutkimuk-

sessa mukana olleiden henkilöiden näkökulmaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 

106, 108-109, 112-113.)  

 

 

5.5 Kehittämisprosessin toteutus 

 

 

5.5.1 Toiveiden puu 

 

Toteuttamisvaihe alkoi Toiveiden puu –menetelmällä. Ideana oli, että ikäänty-

neet asukkaat saivat halutessaan kertoa toiveistaan omissa yksiköissään. He 

saivat kertoa, minkälaista toimintaa he toivoisivat yksiköissä olevan ja oliko toi-
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mintaa tällä hetkellä sopivasti, liikaa vai liian vähän. Asukkaiden mielipiteet ke-

rättiin toukokuun 21. päivänä yhden päivän aikana. Asukkaiden kunto vaihtelee 

päivittäin. Tämän vuoksi tehtiin yhteistyötä hoitajien kanssa. Yksiköiden hoitajil-

le oli paras tieto asukkaiden voinnista ja siitä, pystyykö asukas kertomaan vielä 

toiveitaan. Tämän vuoksi jokaiseen Hulvelan palvelukeskuksen tehostetun pal-

veluasumisen yksikköön toimitettiin tiedote opinnäytetyöstä ja asukkaiden toi-

veiden kartoittamisesta kaksi viikkoa ennen mielipiteiden keräämistä. Läheisille 

laadittiin myös oma tiedote (Liite 1), jonka yksikköjen henkilökunta laittoi nähtä-

ville kaksi viikkoa aiemmin. Tässä oli myös mainittu mahdollisuudesta, että asu-

kas ja omainen voivat yhdessä ilmoittaa yksikön hoitajille, jos päättävät, että 

asukas ei osallistu opinnäytetyöprosessiin. Työntekijät olivat lisäksi etukäteen 

pohtineet ja tiedustelleet, ketkä asukkaat voisivat olla halukkaita osallistumaan. 

Opinnäytetyöntekijä soitti jokaiseen yksikköön vielä edeltävänä päivänä ja muis-

tutti asukkaiden toiveiden kartoituksesta ja tiedusteli alustavasti, moniko asukas 

mahdollisesti voisi opinnäytetyöhön osallistua ja tämän pohjalta sopi yksiköiden 

kanssa alustavan aikataulun toiveiden kartoittamiselle.  

 

Ennen toiveiden kartoittamista pyydettiin jokaiselta asukkaalta suullinen suos-

tumus. Jokainen asukas antoi ennen toiveiden kartoittamista suullisen luvan 

opinnäytetyöntekijälle. Toiveiden kartoittamisessa asukkailta kysyttiin ensim-

mäiseksi, minkälaista toimintaa yksikössä toivottiin olevan.  Monien asukkaiden 

ensimmäinen vastaus oli, että ”ei tiedä”. Osa asukkaista vastasi myös ”mitä 

vaan” tai ”se mitä hoitajat sanoo”, mutta hetken yhdessä keskustelun jälkeen tuli 

mieleen erilaisia ehdotuksia. Useiden asukkaiden kanssa opinnäytetyöntekijä 

keskusteli myös hieman pidempään ja keskustelujen aiheet pyrkivät myös laa-

jenemaan. Keskustelu pyrittiin tuomaan tällöin takaisin aihepiiriin. Asukkailta 

toiveita kertyi yhden keskustelun aikana yhdestä seitsemään. Jokaiselta haasta-

teltavalta kysyttiin myös, onko toimintaa yksiköissä tällä hetkellä liian vähän, 

sopivasti vai liian paljon.  

 

Asukkaiden toiveiden kartoittaminen aloitettiin Päivänpaiste kolmosesta. Hoita-

jat ohjasivat asukkaiden luokse. Opinnäytetyön tekemiseen osallistui yksiköstä 

kahdeksan asukasta. Opinnäytetyöntekijä sai luvan haastatella myös kahta 

muuta asukasta, mutta he eivät valitettavasti pystyneet vastaamaan esitettyihin 



41 

kysymyksiin. Toiveita kartoitettiin seuraavaksi Kanervakodin asukkailta. Heistä 

neljä vastasi mielellään esitettyihin kysymyksiin. Yksi asukas ei valitettavasti 

pystynyt kysymyksiin vastaamaan. Tämän jälkeen toiveita kartoitettiin Ruskako-

din kuudelta asukkaalta. Ruskakodissa myös hoitajat opastivat sellaisten asuk-

kaiden luokse, jotka voisivat opinnäytetyön tekemiseen osallistua. Ruskakodin 

asukkaat sairastivat muistamista vaikeuttavia sairauksia, ja henkilökunta muis-

tutti siitä myös hienovaraisesti opinnäytetyöntekijää. Viimeiseksi toiveita kartoi-

tettiin Päivänpaiste kakkosen kymmeneltä asukkaalta.  

   

Jokaisessa yksikössä hoitajat olivat ohjaamassa opinnäytetyöntekijää, jotta oi-

keat asukkaat löytyisivät. Jokaisen asukkaan toiveet kirjattiin omalle lapulle. La-

pun ylänurkkaan opinnäytetyöntekijä merkkasi kirjaimen n tai m, sen mukaan, 

oliko opinnäytetyöhön osallistuva asukas nainen vai mies. Opinnäytetyöntekijä 

käytti jokaisessa yksikössä eriväristä kynää vastausten kirjaamiseen, jotta eri 

yksiköiden toiveet eivät pystyisi sekoittumaan keskenään.  

 

Asukkailta saadut toiveet kerättiin yhteen, jonka jälkeen samantyyliset ideat yh-

distettiin. Tämän jälkeen laskettiin, kuinka monta samaa ehdotusta asukkaiden 

vastaukset olivat saaneet. Kuvassa 1 on toiveiden puu, johon asukkaiden vas-

taukset on koottu yhteen. 

 

Toiveiden puu tehtiin askartelemalla se tyhjälle seinälle. Puussa on pallon muo-

toisia lehtiä, jotka ovat neljää eri kokoa ja väriä. Eniten ääniä saanut on isoin 

lehti ja taas yksittäiset vastaukset on kirjattu pieniin lehtiin. Vastaukset, jotka oli-

vat saaneet 2-4 vastausta, on yhdistetty toiseksi pienempiin palloihin. Monet 

asukkaista olivatkin ehdottaneet toisten vastauksia tietämättä samantyylisiä 

asioita. Yhteensä erilaisia toiveita kertyi 39 kappaletta.  

 

Eniten asukkaat toivoivat ulkoilua. Seuraavaksi eniten toivottiin musiikin kuunte-

lua ja keskustelua. Kolmanneksi eniten ehdotuksia olivat saaneet käsityöt, piir-

täminen, laulaminen, sukkatanssit, sisäkävely yhdessä, voimistelu, kuntosali, 

ohjattu liikunta, bingo, kirjan lukeminen, retket ja yhteinen tekeminen. Yksittäisiä 

ehdotuksia olivat kutominen, rakentaminen, esineiden korjaaminen, ooppera, 

esitykset, juokseminen, tuolijumppa, heittopelit, aivojumppa, uskonnolliset ta-
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pahtumat, lehden lukeminen, television katselu, erilaiset luennot, jalkahoito, 

luonnossa liikkuminen, roskien kerääminen, pienryhmätyöskentely, taloon tutus-

tuminen, pelaaminen, puutarhan hoito, eläinten vierailut, järjestötoiminta ja eri-

laiset leikit.  

 

 

Kuva 1. Toiveiden puu. 
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5.5.2 Teemahaastattelut ja analysointi 

 

Vapaaehtoisten ajatuksia kartoitettiin haastattelemalla viittä Hulvelan vapaaeh-

toistoiminnassa mukana ollutta ikääntynyttä vapaaehtoista teemahaastattelun 

keinoin. Vilkan (2015, 135, 150) näkemyksen mukaan laatu on haastatteluissa 

tärkeämpää kuin määrä, ja haastateltavalla on oltava kokemusta haastatelta-

vasta asiasta. Haastatteluun valittiin vapaaehtoisia, jotka olivat osallistuneet va-

paaehtoistoimintaan Hulvelan palvelukeskuksen tehostetun palveluasumisen eri 

yksiköissä.  

 

Haastatteluun pyydettiin osallistujia henkilökohtaisesti. Haastattelut nauhoitet-

tiin. Nauhurin käytön avulla haastattelut saatiin sujumaan nopeammin ja luonte-

vammin ilman taukoja ja keskeytyksiä (Hirsjärvi & Hurme 2000, 92) sekä nau-

hoituksesta oli luotettavampaa kirjata haastattelun aikana esiintyneet asiat 

muistiin, koska nauhoitusta pystyi kuuntelemaan uudestaan ja tarkistamaan 

asioita.  

 

Ensimmäinen haastattelu pidettiin kesäkuun puolessavälissä. Haastattelun 

osallistui kaksi vapaaehtoistyöntekijää, ja haastattelu pidettiin rauhallisessa ti-

lassa toisen vapaaehtoisen kotona. Haastattelu kesti puolitoista tuntia. Toinen 

haastattelu pidettiin kesäkuun lopussa Hulvelassa rauhallisessa tilassa, ja haas-

tattelu kesti puoli tuntia. Kolmas haastattelu pidettiin Hulvelassa heinäkuun 

alussa tilassa, jossa ei ollut suljettavaa ovea. Tilavalinta oli hieman rauhaton. 

Kolmannen haastattelun alussa haastateltiin yhtä vapaaehtoistyöntekijää. Va-

paaehtoistyöntekijä tunnisti kuitenkin haastattelun aikana toisen vapaaehtoisen, 

joka liittyi seuraan ja suostui samalla osallistumaan haastatteluun. Haastattelu 

kesti yhteensä tunnin ja 15 minuuttia. Haastatteluun osallistuneista 4 oli naisia 

ja 1 oli mies. 

 

Haastattelujen apuna käytettiin opinnäytetyösuunnitelmassa pohdittuja teemoja. 

Teemojen pohjalta pyrittiin kartoittamaan vapaaehtoistoimintaa ja vapaaehtois-

ten omia ajatuksia omasta vapaaehtoistyöstä ja sen kehittämisestä tehostetus-

sa palveluasumisessa Hulvelassa. Haastattelut pyrittiin luomaan vuorovaikutus-

tilanteiksi, jossa haastattelijan roolina oli luoda luottamuksellinen ilmapiiri ja 
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kerätä tietoa tuomatta omaa mielipidettä asiasta esille. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 

94, 96-98.) 

 

Teemoja tässä työssä olivat taustatiedot, vapaaehtoistoiminta ja toiminnan ke-

hittäminen. Vapaaehtoistoiminnan alla olevat teemat olivat rekrytointi, tehtävät, 

käytännöt, edut, haasteet, jaksaminen ja motivaatio. Toiminnan kehittämisen al-

la olevat teemat olivat toimivat ja kehitettävät asiat.  

 

Kerätyt aineistot käytiin läpi sisällönanalyysiä väljästi soveltaen (Tuomi & Sara-

järvi, 2013, 103). Jokainen haastattelu kuunneltiin kuulokkeilla uudestaan. 

Haastatteluista pyrittiin löytämään haastateltavien kertomat keskeiset asiat. 

Teemahaastattelut voidaan litteroida valikoiden, ydinasiat poimien ja käyttäen 

apuna eri teemoja (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 217, 219). Näin toimit-

tiin tässä työssä.  Tekstiä oli tämän jälkeen kertynyt Word-tiedostoon 7 sivua. 

Tämän avulla teemahaastattelut saatiin sanalliseen muotoon.  

 

Opinnäytetyöhön kerätty aineisto luettiin läpi useaan kertaan ja tärkeät kohdat 

poimittiin esille tekstistä. Tärkeät alkuperäiset ilmaukset pelkistettiin niin, että si-

sältö pysyi samana (kuvio 4). 

 

 

 

  

 

Kuvio 4. Esimerkki aineiston pelkistämisestä. 

 

Pelkistetyt ilmaukset yhdistettiin ilmauksien sisällön mukaan ja näistä muodos-

tettiin alaluokkia (kuvio 5, liite 2.) Alaluokat yhdistettiin yläluokkien alle.  

 

 

 

 

 

 

”Mutta tää on aina vapaaeh-

toista” 

 

Vapaaehtoisuus 
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Kuvio 5. Esimerkki luokkien muodostamisesta. 

 

 

5.5.3 Työryhmä 

 

Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 10.9.2019. Työryhmän kestoksi oli 

suunniteltu kolme tuntia. Työryhmään oli pyydetty mukaan työntekijä jokaisesta 

tehostetun palveluasumisen yksiköstä, Hulvelan palvelukeskuksen osastonhoi-

taja sekä vapaaehtoistyöntekijöitä. Työryhmään osallistui 4 Hulvelan palvelu-

keskuksen työntekijää, Hulvelan palvelukeskuksen osastonhoitaja sekä 4 va-

paaehtoistyöntekijää kahdesta eri yhdistyksestä, jotka olivat olleet mukana jo 

aiemmin Hulvelan vapaaehtoistoiminnassa. Työryhmässä oli siis 9 jäsentä sekä 

opinnäytetyöntekijä. Kaikille työryhmään osallistuneille oli etukäteen tiedotettu 

työryhmän kehittämisen aiheesta ja siitä, että osallistuminen oli vapaaehtoista. 

 

Opinnäytetyöntekijä oli laatinut PowerPoint-esityksen, joka ohjasi päivän kulkua. 

Aluksi työryhmälle esiteltiin kehittämisen aihe. Tämän jälkeen rauhoituttiin het-

keksi mielikuvaharjoituksen ääreen, jotta ajatukset saataisiin keskittymään aa-

mupäivän ajatuksista kehittämiseen. Työryhmälle esiteltiin tämän jälkeen päivän 

aikataulu sekä pohdittiin hieman jo toisen tapaamisen runkoa. Tämän jälkeen 

jokainen sai lyhyesti esitellä itsensä. Jokainen kertoi lyhyesti myös, miten Hul-

velan palvelukeskus oli tuttu ja miten oma aamupäivä oli sujunut. Tämän jäl-

keen opinnäytetyöntekijä esitteli työryhmälle kehittämistyön tarkoituksen ja teh-

tävät sekä asukkaiden toiveiden puun ja vapaaehtoistyöntekijöiden 

Edut: 

 Hyvä mieli 

 Muiden tapaaminen 

 Mukava toiminta 

 Hoitajien tuki 

 Kunnon ylläpito 

 Osallistumisesta muis-

taminen 
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teemahaastatteluissa esille tulleet ajatukset ja tiedot. Esityksen loppupuolella 

jokainen sai täytettäväksi oman vapaaehtoistoiminnan timanttimallin. Tämän 

jälkeen pidettiin pieni tauko vapaasti keskustellen. 

 

Tämän jälkeen työryhmässä työskenneltiin Tuumatalkoot-menetelmällä. Työ-

ryhmä jakaantui kolmen hengen ryhmiin. Jokaisessa ryhmässä oli sekä työnte-

kijöitä että vapaaehtoisia. Jokainen ryhmä sai oman paperin. Tähän sai lähteä 

kirjoittamaan vapaasti ideoita, miten vapaaehtoistoimintaa voitaisiin Hulvelan 

palvelukeskuksessa kehittää. Ideoita tuotettiin niin kauan kuin niitä syntyi. Työ-

ryhmät työskentelivät noin puoli tuntia. Tämän jälkeen ryhmät kierrättivät omat 

paperit muilla ryhmillä. Toiset ryhmäläiset saivat halutessaan merkitä parhaita 

ideoita esille. Jokainen ryhmä kertoi lopuksi vielä oman ryhmän toiminnasta ja 

keskustelun aiheista lyhyesti koko työryhmälle. Syntyneet ideat löytyvät kuvasta 

2. 

 

 

Kuva 2. Työryhmän kehittämisideat. 

 

Lopuksi jokainen ryhmä sai vielä luettavakseen teemahaastattelujen kautta esil-

le tulleet kehittämisen ehdotukset ja saivat halutessaan merkitä näistä parhaat 

ehdotukset. Kehittämistyöryhmän ideoista opinnäytetyöntekijä kokosi eri ideat 

yhteen (kuvio 6). 
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Kuvio 6. Ensimmäisen työryhmän pohjalta kootut ideat. 

 

Ensimmäisen työryhmän lopuksi jokainen sai arvioida työryhmän kulkua aset-

tumalla janalla mielestään sopivalle kohdalle. Lopuksi käytiin vielä yhteinen 

keskustelu siitä, mitä tuntemuksia päivän kehittäminen oli nostattanut ja miltä 

Ulkoilun lisäksi myös muu tekeminen 

 Valokuvien katselu, lukeminen, tilaisuuksiin hakeminen (erityisesti vii-

konloppuisin), yhteislaulutilaisuudet, laulaminen, arvoituksien kysele-

minen, kortin pelaaminen, tuolijumppa, hernepussin heittely, helpot 

muistipelit, lukuhetket, maalaaminen, askartelu, keskustelu, muistelu 

eri teemoilla, lautapelit, musiikkihetket ja eläinten vierailut 

Yhteisten tapahtumien järjestäminen 

 Makkaranpaisto, grillaus, leipominen, piparinpaisto, lettujen paisto, 

uusien vapaaehtoistyöntekijöiden löytäminen, yhteiset retket asukkai-

den kanssa 

Yhteistoiminta vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa 

 Kahvihetki ulkoiluttamisen jälkeen, säännölliset tapaamiset: hoitajat + 

vapaaehtoistyöntekijät, kutsuminen yksiköiden juhliin 

Vapaaehtoisten ja yhdistysten yhdyshenkilöiden yhteystietojen kerääminen 

Tiedonkulun parantaminen yksiköissä 

Vapaaehtoisten työnohjaus 

Vapaaehtoisten ja asukkaiden paremmat tunnistamiskeinot 

 Nimilappujen käyttö, vapaaehtoiset sekä asukkaat 

Käytäntöjen kehittäminen 

 Ulkoiltaessa turvavyöt pyörätuolissa oleville, sopivan ajankohdan löy-

täminen toimintaan, ilmoitus tulemisesta yksikköön, ulkoiluun lämpö-

pusseja ja sadesuojia 

Palaute vapaaehtoistyöstä 

Hoitajien koulutus 

 Vapaaehtoistyön ymmärtäminen, vapaaehtoisten huomioiminen 

Palvelukeskuksen tilojen parempi tunteminen 

Lisää vapaaehtoistyöntekijöitä 
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työryhmän toiminta oli tuntunut. Seuraava tapaaminen vielä varmistettiin viikon 

päähän. 

 

Työryhmän toinen tapaaminen oli 17.9.2019. Työryhmän kestoksi oli suunniteltu 

kolme tuntia. Toiseen työryhmään eivät valitettavasti päässeet osallistumaan 

kaikki edelliskerralla mukana olleet henkilökohtaisten esteiden takia. Työryh-

mässä oli mukana kolme uutta työntekijää. Työryhmässä oli mukana kolme va-

paaehtoista, neljä työntekijää sekä opinnäytetyöntekijä. 

 

Opinnäytetyöntekijä oli laatinut PowerPoint-esityksen, joka ohjasi työryhmän 

kulkua. Aluksi työryhmään osallistujille muistutettiin, että työryhmään osallistu-

minen oli täysin vapaaehtoista, työryhmässä syntyneet kehitysideat olivat työ-

ryhmän havaintoja, joista tiivistettäisiin lopullinen tulos. Lisäksi muistutettiin, että 

kenenkään henkilötietoja ei tulla julkaisemaan.  

 

Toisessa työryhmässä jatkettiin Tuumatalkoot-menetelmällä työskentelyä. Työ-

ryhmän suunnitelmana oli jakaantua pienryhmiin. Jokaisessa ryhmässä olisi ol-

lut vapaaehtoistyöntekijöitä sekä työntekijöitä. Suunnitelmasta poiketen työryh-

män alussa toimittiin yhdessä ja käytiin läpi yhdeksän aihetta. 

Opinnäytetyöntekijä toimi sihteerinä ja yhdessä etsittiin edellisellä kerralla syn-

tyneille ideoille vahvuuksia, haasteita ja miten idea olisi mahdollista toteuttaa 

käytännössä (kuva 3). Ideoiden läpikäymisen välissä pysähdyttiin hetkeksi kes-

kustelemaan vapaasti yhdessä.  

 

Viimeiset kolme aihetta käytiin läpi pienryhmissä. Kahdessa ryhmässä oli kolme 

osallistujaa ja yksi ryhmä teki parityötä. Jokaisessa ryhmässä oli mukana sekä 

työntekijöitä että vapaaehtoisia. Opinnäytetyöntekijä osallistui myös yhteen 

pienryhmään. Työryhmän lopuksi keskusteltiin yhdessä päivän tuntemuksista ja 

arvioitiin työryhmän kulkua janan avulla, jossa jokainen osallistuja sai asettua 

janalle mielestään sopivampaan kohtaan. Toisen työryhmän tuloksien perus-

teella on laadittu vapaaehtoistoiminnan kehittämisen toimintasuunnitelma Hul-

velan tehostetun palveluasumisen yksiköille.  
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Kuva 3. Toisessa työryhmässä luotu toimintasuunnitelma. 

 

 

5.6 Kehittämisprosessin arviointi 

 

Opinnäytetyön arvioinnissa ovat mukana myös useat eri toimijat kuten työelä-

män toimijat, tutkimukseen osallistujat ja muut tutkimusta tekevät. Tekijöillä it-

sellään on arvioinnissa painava merkitys, koska he arvioivat työn edetessä te-

kemiään ratkaisuja. (Vilkka 2015, 188-189.) Tutkimuksellinen 

kehittämistoimintani oli osallistavaa kehittämistoimintaa. Tämän pohjalta keräsin 

palautetta mukana olevilta toimijoilta. Palautteen avulla voidaan ohjata kehittä-

mistyön suuntaa (Utriainen 2012, 10). Opinnäytetyöni oli myös organisaation 

kehittämistyötä. Tällöin voidaan pitää riittävänä sisäistä arviointia työstä. Arvi-

oinnin merkitys työlle on suuri, ja arvioinnin tulisi olla näkyväksi tehtyä ja muka-

na koko opinnäytetyön etenemisen ajan. (Seppänen-Järvelä 2004, 26.) Arvioin 

opinnäytetyön jokaista kohtaa ja sen edistymistä numeerisella asteikolla 4-10. 

Numeerisen arvion lisäksi arvioon liitettiin sanallista palautetta. Palautteessa 

mietittiin, missä oli onnistuttu hyvin ja mikä oli ollut haaste. Lopuksi mietittiin, 

miksi jokin asia onnistui ja miksi jokin asia oli kehittämistyössä haasteena. 
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Oman palautteen tueksi voitiin tuoda myös muiden palautteita. (Innokylä 2014b; 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, 13-14.) Arvioinnissa myös reflek-

toin oppimistani Kolbin kokemuksellisen oppimisen kehän avulla. Tässä syklissä 

ensimmäisenä ovat omakohtaiset kokemukset, joita havainnoidaan eli reflektoi-

daan. Tämän jälkeen havaintoja jäsennetään teoreettisen tiedon avulla ja lo-

puksi opittua käytetään ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon. (Kolb 1984, 

30, 42.) Reflektiota käytettiin uusien näkökulmien löytämiseen ja opitun syven-

tämiseen. 

 

Halusin kehittämistyössäni tuoda myös asukkaat mukaan kehittämistoimintaan. 

Työtäni voitaisiin kuvata konstruktiviseksi, johon kuului, että käytännön toimijat 

ovat mukana kehittämistoiminnassa (Ojasalo ym. 2015, 65-66). Lisäksi opinnäy-

tetyöntekijän tulisi toimia yhteistyössä kehittämistoiminnassa mukana olevien 

kanssa ja olla kehittämisessä itse mukana (Kananen 2017, 14). Olin jo ennak-

koon varautunut siihen, että asukkaita voi olla vaikea saada osallistumaan 

opinnäytetyöprosessiin mukaan, kun ottaa huomioon asukkaiden toimintakyvyn 

tehostetussa palveluasumisessa. Olin kuitenkin positiivisesti yllättynyt osallistu-

jien määrästä. Lisäksi oli mukava huomata, että useat asukkaat keskustelivat 

pitkään ja esittivät omia ajatuksiaan. Opinnäytetyöntekijänä huomioin mielestäni 

hyvin, jos asukas ei pystynyt ilmaisemaan omaa mielipidettään.  

 

Yhteistyö tehostetussa palveluasumisessa työskentelevien hoitajien kanssa su-

jui hyvin ja yritin opinnäytetyöntekijänä olla aktiivinen. Erityisenä positiivisena 

huomiona haluaisin korostaa, että hoitajat osasivat hienosti muistuttaa asukkai-

den erityisyydestä opinnäytetyöntekijälle. Mielestäni onnistuin hyvin keräämään 

asukkaiden erilaisia toiveita, koostamaan niistä selkeän kokonaisuuden ja tiivis-

tämään keskeiset käsitteet. Lisäksi koin positiivisena asiana, että tehostetun 

palveluasumisen tilat olivat itselleni entuudestaan tuttuja ja koin luontevana 

aiemman työkokemukseni perusteella keskustella ikäihmisten kanssa.  

 

Haasteena koin sopivien asukkaiden löytämisen opinnäytetyöprosessiin mu-

kaan. Tässä haasteessa tehostetun palveluasumisen hoitajat olivat tukenani. 

Lisäksi koin haasteena muistisairautta sairastavien asukkaiden haastattelemi-

sen. Mielestäni kuitenkin esittämäni kysymykset eivät olleet liian henkilökohtai-
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sia ja sain jokaiselta asukkaalta suullisen suostumuksen. Lisäksi etukäteen 

opinnäytetyöstä oli nähtävillä tiedote ja opinnäytetyöprosessista oli mahdollista 

kieltäytyä. Oma numeerinen arvio Toiveiden puu -menetelmällä tehdystä työs-

kentelystä on 9. 

 

Vapaaehtoisten teemahaastattelujen avulla pyrittiin teemojen avulla arvioimaan, 

miten teoria ja haastatteluissa esiin nousseet ajatukset erosivat toisistaan sekä 

onko mahdollista löytää yhtäläisyyksiä. Tällä keinolla oli mahdollisuus saada tie-

toa työryhmän ratkaisujen tueksi. (Utriainen 2012, 8). Teemahaastatteluihin on-

nistuin mielestäni löytämään ikääntyneitä vapaaehtoistyöntekijöitä, joilla oli eri-

laista kokemusta Hulvelan vapaaehtoistoiminnasta. Mielestäni tämän vuoksi 

haastattelujen avulla saatiin paljon tärkeitä asioita esille. Teemahaastattelujen 

pitäminen oli itselle uusi kokemus, mutta haastattelut sujuivat kuitenkin avoi-

messa ilmapiirissä. Sain vapaaehtoisilta, jotka osallistuivat haastatteluun, posi-

tiivista palautetta kehittämistyöstä. Heidän toiveena oli, että he pystyisivät ole-

maan omalla osuudellaan avuksi vapaaehtoistyön kehittämisessä Hulvelassa.  

 

Haasteena koin haastattelujen järjestämisen kesällä, koska säännöllinen va-

paaehtoistoiminta oli vähäisempää ja vapaaehtoistyöntekijöillä oli paljon muuta 

toimintaa. Haasteena koin lisäksi haastattelujen sisällönanalyysin. Tämän te-

keminen oli minulle uutta. Halusin, että kaikki tärkeät asiat olisivat varmasti tuo-

tu esille. Lisäksi toiveena oli pystyä esittämään tulokset niin, että siitä pystyisi 

löytämään ennen kaikkea vapaaehtoisten äänen ja kehittämistyön kannalta 

keskeisimmät asiat. Pyrin myös tuomaan teorian osaksi sisältöä. Annan teema-

haastattelulla tehdystä osuudesta arvosanaksi 8. 

 

Työryhmän avulla pyrittiin luomaan kehittämisehdotuksia taustatietojen pohjalta 

ja arvioimaan ehdotusten hyviä ja huonoja puolia. Työryhmissä arvioitiin mo-

lempien kertojen päätteeksi työryhmän toimintaa janan avulla. Tässä jokainen 

osallistuja asettui janalle kohtaan, joka vastasi osallistuneen mielipidettä. Kes-

kellä janaa olevat eivät osanneet sanoa mielipidettään. Janan toisessa päässä 

olevat arvioivat toiminnan onnistuneen erittäin hyvin ja toisessa päässä janaa 

kokivat sen onnistuneen erittäin huonosti. Lopuksi työryhmään osallistuneiden 

kanssa keskusteltiin yhteisesti nousseista kokemuksista. (Jelli 2019.)  
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Työryhmään osallistuneista työntekijät tunsivat paremmin toisensa, samoin va-

paaehtoistyöntekijät. Tämän vuoksi oli ilahduttavaa huomata, että molempien 

työryhmien aikana keskusteltiin paljon, vaihdettiin ajatuksia ja käytäntöjä sekä 

työryhmien aikana vallitsi hyvä ilmapiiri. Tähän voi olla selityksenä se, että osal-

listujat olivat saaneet vapaaehtoisesti osallistua työryhmään ja olivat innostunei-

ta kehittämään vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoistoiminta ehkä myös koettiin 

positiivisena asiana sekä henkilökunnan että vapaaehtoistyöntekijöiden näkö-

kulmasta. Lisäksi työryhmät olivat mielestäni sopivan kokoisia kehittämisen 

kannalta.  

 

Ensimmäistä työryhmäkertaa arvioitaessa jokainen asettui janan päätyyn, jossa 

koki työryhmän toiminnan mielekkäänä ja hyvänä kokemuksena. Päivän tunte-

mukset olivat positiivisia ja työryhmän toiminta koettiin tarpeelliseksi sekä Hul-

velan palvelukeskuksen työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät tulivat toisilleen tu-

tummiksi. Työryhmän kulku ja menetelmät koettiin lisäksi onnistuneiksi.  

 

Toista työryhmäkertaa arvioitaessa jokainen asettui janan päätyyn, jossa koki 

työryhmän toiminnan mielekkäänä ja hyvänä kokemuksena. Työryhmään osal-

listui kolme uutta jäsentä, jotka mielestäni pääsivät hyvin työryhmän toimintaan 

mukaan. Lisäksi samalla vapaaehtoistyöntekijät ja työntekijät tutustuivat uusiin 

henkilöihin, joka voi jatkossa toiminnan kannalta olla positiivinen asia. Työryh-

mään olisi kaivattu myös lisää vapaaehtoistyöntekijöitä. Opinnäytetyöntekijä 

yritti olla yhteydessä useisiin eri järjestöihin, mutta kaikkia järjestöjä ei tavoitettu 

useammasta yrityksestä huolimatta. Osalle järjestöistä ei taas tällä kertaa ollut 

mahdollisuutta osallistua työryhmän toimintaan. 

 

Työryhmän aikana käsiteltiin monta ideaa yhdessä läpi. Tämän takia työryhmän 

toiminta oli aika nopeatempoista. Työryhmässä käytettiin kahta eri menetelmää 

ajatusten ylös keräämiseen. Työryhmäläiset kokivat sekä pienryhmissä että yh-

dessä toimimisen hyviksi keinoiksi. Näitä vertailtaessa yhdessä keskustelu koet-

tiin kuitenkin paremmaksi kehittämisen menetelmäksi. Tämän vuoksi oli myös 

hyvä, että kehittämistyöryhmä ei ollut liian suuri. 
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Kehittämisen lopuksi työryhmään osallistujat odottivat jo innolla, koska varsinai-

nen käytännön kehittäminen alkaisi. Tämän opinnäytetyön aikana ei seurata 

kehittämistä käytännössä. Työryhmien pohjalta tehtiin tuotoksena toimintasuun-

nitelma vapaaehtoistyön kehittämisen tueksi, joka tulee käyttöön uudelle toi-

minnanohjaajalle. Toiminnanohjaajan on tarkoitus aloittaa työnsä viimeistään 

vuoden 2020 alusta. Tehostetun palveluasumisen työntekijöitä ja vapaaehtois-

työntekijöitä kannustettiin halutessaan aloittamaan tiiviimpi yhteistyö jo ennen 

toiminnanohjaajan työn aloitusta. Annan Tuumatalkoot-menetelmällä tehdystä 

osuudesta arvosanaksi 8½. 

 

Kehittämistyöhön lähdettäessä en halunnut tarkemmin ajatella, minkälaisia ke-

hittämisajatuksia lopulliseen tuotokseen eli toimintasuunnitelmaan tulisi esille. 

Olen positiivisesti yllättynyt, että toimintasuunnitelmaan esille tulleet kehittämis-

aiheet ovat monipuolisia ja toteutettavissa olevia asioita. Työryhmän ja toimin-

tasuunnitelman onnistumisen kannalta oli mielestäni tärkeää, että työryhmissä 

oli mukana sekä vapaaehtoistyöntekijöitä että Hulvelan palvelukeskuksen työn-

tekijöitä. Opinnäytetyön valmistuminen ja toiminnanohjaajan työn aloittaminen 

osuvat samoihin aikoihin, joten tämän puolesta toimintasuunnitelma tulisi ole-

maan hyödyllinen. Lisäksi työryhmissä mukana olleet henkilöt olivat mielestäni 

innokkaita kehittämään vapaaehtoistoimintaa Hulvelassa ja he huomioivat sen 

vahvuuden, mitä erityisesti tehostetun palveluasumisen asukkaat voivat vapaa-

ehtoistoiminnan kautta saada. Olen tyytyväinen tuotokseen, menetelmällisiin 

valintoihin ja työryhmien toimintaan. Haasteena toiminnassa olivat äkilliset pois-

saolot, mutta suunnitelmaa muokkaamalla näistä oli mahdollisuus selviytyä. 

Annan arvosanaksi toimintasuunnitelman osuudesta 9.  

 

 

6 Opinnäytetyön tulokset ja tuotos 

 

 

6.1 Toiveet arjen toiminnasta 

 

Toiveiden puun tekemiseen osallistui 28 asukasta neljästä tehostetun palvelu-

asumisen yksiköstä Hulvelan palvelukeskuksessa. Osallistuneista miehiä oli 21 
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% ja naisia 78 %. Kaikki vastaajat olivat ikääntyneitä. Yhdeltä asukkaalta kertyi 

yhdestä seitsemään vastausta. Vastaajista 36 % asui Päivänpaiste kakkosessa, 

29 % Päivänpaiste kolmosessa, 21 % Ruskakodissa ja 14 % Kanervakodissa. 

Vastaajista yli puolet asui Päivänpaiste-yksiköissä, joissa asukkaiden parempi 

toimintakyky todennäköisesti mahdollisti paremmin opinnäytetyöhön osallistu-

misen. 

 

Tulokset on tiivistetty kuvassa yksi esitetystä toiveiden puusta. Toiveiden puuta 

tarkisteltaessa tärkeimmäksi asiaksi nousi yhdessä oleminen (kuvio 7). Tämä 

nousi esiin myös toiveiden kartoittamisen yhteydessä, koska useat asukkaat 

puhuivat pitkään ja olivat keskusteluseurasta mielissään. Ikäihmiset voivatkin 

kokea olevansa yksinäisiä tehostetussa palveluasumisessa (Pirhonen ym. 

2016, 128). Asukkaat voivat ilmaista yksinäisyyden kokemukset hyvin eri tavoin, 

esimerkiksi eristäytymällä muista tai hakemalla hoitajien huomiota (Simonen 

2012, 26). Ikäihmisten parissa tehtävässä vapaaehtoistoiminnassa on Hartikai-

sen (2009, 130) tutkimuksen mukaan tärkeää juuri kiireetön läsnäolo ja aito 

kohtaaminen. Monet asukkaista myös mainitsivat, että jos olisi paremmassa 

kunnossa, kaipaisi ehkä enemmän toimintaa. Yhden asukkaan sanoin: ”Voimat 

äkkiä loppu, jos sitä paljon on”. Voimavarojen vähetessä voidaankin kaivata 

enemmän yhdessäoloa muiden kanssa tekemisen sijasta. Joku asukkaista kai-

pasikin ”samanhenkistä seuraa”. Tästä voidaan myös päätellä, että keskustelu-

seuran toivotaan olevan kiinnostunut samanlaisista asioista.  

 

Vapaaehtoistoiminnan vaikutus asukkaisiin, jotka eivät löydä keskusteluseuraa 

oman asumisyksikön sisältä, voi myös olla merkittävää. Toiminta voikin vähen-

tää näiden asukkaiden kohdalla yksinäisyyteen liittyviä tunteita. (Pirhonen 2016, 

128.) Erityisesti ikääntyneet vapaaehtoiset pystyvät Hartikaisen (2009, 130) tut-

kimuksen mukaan ymmärtämään palvelujen piirissä olevia ikääntyneitä, koska 

omaavat samanlaista kokemusmaailmaa ja pystyvät löytämään helpommin tois-

ta ikäihmistä kiinnostavat puheenaiheet ja samankaltaiset kokemukset. 
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Kuvio 7. Toiveiden puun keskeiset tulokset. 

 

Yhdessä olemisen ympärille kerääntyi yhdessä tekemiseen liittyviä toiveita, jot-

ka liittyivät ulkoiluun, liikuntaan, pelaamiseen, musiikkiin, kädentaitoihin, lukemi-

seen tai erilaisiin esityksiin. Erityisesti ulkoilu korostui asukkaiden vastauksissa 

Asukkailta tuli myös palautetta ja ehdotuksia toiminnasta: ”En mie kaikista hum-

puutuksista välitä” ja ”Sais vähän vaihteluakin olla… vähän hauskanpitoa”. 

Miesten vastauksia yksittäin tarkastellessa nousee ulkoilu ja erilaiset liikkumisen 

muodot sekä nikkarointi tärkeäksi. Hartikaisen (2009, 129) tutkimuksen mukaan 

järjestetty toiminta on usein suunnattu enemmän naisille, koska myös monet 

vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat ovat naisia. Lisäksi suurin osa työnteki-

jöistä on naisia. Tämän vuoksi olisi tärkeä tarjota myös miesasukkaille sopivaa 

toimintaa ja keskustelun aiheita. Asukkaiden toiveet ovat myös toteutettavissa 

olevia asioita. Monia toiveiden puussa olevia toiveita toteutetaankin jo tällä het-

kellä Hulvelan tehostetussa palveluasumisessa Raisiossa. Vapaaehtoistoimin-

nalla olisi mahdollisuus laajentaa tehostetussa palveluasumisessa tapahtuvaa 

asukkaiden toimintaa, mutta pelkällä tekemisellä ei kuitenkaan saisi ohittaa 

asukkaan kohtaamista (Palomäki & Toikko 2007, 271). 

 

Toisena kysymyksenä asukkailta tiedusteltiin, onko toimintaa tällä hetkellä yksi-

kössä liian vähän, sopivasti vai liian paljon. Vastaajia oli yhteensä 28 asukasta. 

Kuten kaaviossa 1 on esitetty, 9 asukkaan mielestä toimintaa oli liian vähän, 19 

asukkaan mielestä sopivasti ja kenenkään mielestä toimintaa ei ollut liian pal-

jon.  Miehistä 83 prosenttia koki, että toimintaa on liian vähän, kun taas naisten 

      YHDESSÄ TEKEMINEN 

YHDESSÄ 

OLEMINEN 
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vastaava tulos oli 18 prosenttia. Tästä voisi päätellä, että toiminta voi useasti ol-

la suunnattu enemmän naisille sopivaksi. Lisäksi suurin osa hoitajista on naisia, 

ja vuonna 2017 terveys- ja hyvinvointialalla opiskelevista 84 % oli naisia (Tilas-

tokeskus 2018). 
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Kaavio 1. Asukkaiden kokemus toiminnan määrästä. 

 

Vapaaehtoistoimintaa voidaan pitää voimavarana, koska vapaaehtoisella olisi 

mahdollisuus järjestää erilaista toimintaa oman persoonansa avulla. Lisäksi 

toiminnan kokemiseen vähäisenä voi vaikuttaa asukkaiden oma toimintakyky. 

Monet asukkaat, joiden toimintakyky oli jo alhaisempi, kokivat ehkä voimien ole-

van vähäisiä, jos toimintaa olisi enemmän. Asukkaan sanoin: ”Voimat äkkiä lop-

pu, jos sitä paljon on.” Kokonaisuudessaan kuitenkin 68 prosenttia asukkaista 

oli sitä mieltä, että toimintaa oli sopivasti. Kehittämisehdotuksena voisi esittää 

erilaisten toimintojen tarjoamisen asukkaille. Tähän ideointiin olisi mahdollista 

käyttää toiveiden puuta (kuva 1) apuna.  

 

 

6.2 Vapaaehtoistoiminnan kehittämisideat 

 

Tuloksissa on esitetty teemahaastatteluihin osallistuneiden vapaaehtoistyönteki-

jöiden suoria lainauksia. Lisäksi tuloksien yhteyteen on yhdistetty teoria osuu-

desta löytyvää tietoa. Teoria on tuotu tuloksien yhteyteen, koska tällä keinolla 
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on pystytty paremmin vastaamaan opinnäytetyön tehtävään ja pystytty tuomaan 

toiveiden puun ja teemahaastattelujen tulokset työryhmän käyttöön. Teema-

haastattelujen sisällönanalyysi löytyy liitteestä 2. 

 

Haastatteluun osallistuneista 80 % oli naisia ja 20 % miehiä. Haastateltavien 

keski-ikä oli 75,4 vuotta. Vapaaehtoiset olivat toimineet Hulvelan vapaaehtois-

toiminnassa keskimäärin 10 vuotta. Jokainen vapaaehtoinen oli lisäksi toiminut 

myös muissa vapaaehtoistehtävissä eri paikoissa kuten seurakunnassa. Va-

paaehtoistyöntekijät olivat toimineet Hulvelan palvelukeskuksen eri yksiköissä, 

ja toiminta oli ollut ulkoilutusta, tapahtumissa sekä tilaisuuksissa avustamista, 

saattamisapua ja keskusteluseurana olemista. 

 

Kuviossa 8 on esitetty vapaaehtoistoimintaan liittyvät keskeiset tekijät. Nämä 

ovat mukaantulo, edut, haasteet, jaksaminen ja motivaatio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Vapaaehtoistoiminnan keskeiset tekijät. 

 

Alkuperäisenä olleet teemat rekrytointi, tehtävät ja käytännöt yhdistettiin yläluo-

kan ”mukaantulo” alle. Vapaaehtoiset olivat lähteneet toimintaan mukaan mui-

den pyynnöstä, sattuman kautta tai yhteisten tapahtumien kautta. Osaa vapaa-
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ehtoisista oli pyydetty henkilökohtaisesti mukaan tai kuten eräs vapaaehtoinen 

sanoi: ”Ystäväpiirin kautta kuullut, että on tarvetta ja jalat toimii vielä.” Toiset oli-

vat päätyneet mukaan sattuman kautta: ”Yllätys, yllätys, mä olin sitten siinäkin 

mukana.” Osa oli lähtenyt mukaan yhteisten tapahtumien kautta. Näitä järjestä-

vät aktiiviset ihmiset ja osan mielestä tapahtumiin on helppo lähteä mukaan. 

Toisaalta osa toi myös esille, että se voi olla myös kynnys mukaan lähtemiseen. 

Samalla tuli esille, että monesti aktiiviset ihmiset toimivat melkein samoissa pai-

koissa. Kojon (2019, 30) selvityksen mukaan jotta vapaaehtoinen lähtee mu-

kaan toimintaan, tulee hänellä olla lisäksi mahdollisuuksia ja resursseja mukaan 

lähtemiselle. 

 

Vapaaehtoiset olivat lähteneet toimintaan mukaan, koska halusivat auttaa muita 

ja saada tekemistä omaan arkeen. Koettiin huolta siitä, että ”kukaan ei oikein 

tunnu auttavan ikäihmisiä”. Tekemistä kaivattiin omaan arkeen, kun lapset olivat 

kasvaneet, oli saattanut jäädä yksin tai eläköitymisen kautta oli jäänyt tyhjää ai-

kaa, jota käyttää. Rajaniemen (2009, 24) mukaan eläkkeellä olevilla vapaaeh-

toistyö voi antaa juuri sisältöä arkeen ja mahdollisuuden tavata muita ihmisiä. 

 

Vapaaehtoistyössä tehtävät koettiin mielekkäinä. Tästä erään vapaaehtoisen 

ajatus: ”Ei sitä nyt väkisinkään tekis kyllä tota tommosta hommaa, jos ei siitä 

tykkäis.” Suurin osa haastateltavista koki, että ei haluaisi tässä vaiheessa 

enempää tehtäviä itselle. Syinä tähän olivat, että ei haluttu sitoutua enempää tai 

lastenlapset. Kuten eräs haastateltava sanoi: ”Jos ei olis tällasia pieniä lapsen-

lapsia, niin olis eri juttu.”  

 

Vapaaehtoistyössä käytännöt olivat tällä hetkellä lähinnä sovittu niin, että yksi-

köiden kanssa oli sovittu tietty viikonpäivä ja kellonaika, jolloin vapaaehtoiset tu-

livat palvelukeskukseen. Jotkut ilmoittavat vielä samana päivänä, kuinka monta 

vapaaehtoista pääsee auttamistehtävään tulemaan. Monet kertoivatkin, että pi-

tää olla sovittu aika.  

 

Vapaaehtoisten mielestä toiminnan tärkeimpänä etuna on se, että siitä saa hy-

vän mielen. Osa pohti myös, että ”siellä voisi olla oma äiti tai läheinen”. Muiden 

tapaaminen oli tärkeää. Haastatteluissa kävi ilmi, että osa toimijoista on pitkään 
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toiminut yhdessä ja vapaaehtoistoimintaa tekee hyvä porukka. Toiminta luokin 

edellytyksen kokoontua yhteen. Toiminnan koettiin olevan mukavaa toimintaa. 

Ajatuksena nousi, että ” ei me siellä käytäisi, jos ei me siitä tykättäis” tai ”ei se 

ole mikään sellanen stressivelvoite”. Vapaaehtoistoimintaa pidettiin myös kun-

toa ylläpitävänä toimintana: ”Me kävellään… se on sellanen ulkoilmatapahtu-

ma.” Utriaisen (2012, 28) mukaan näillä tekijöillä on vaikutusta vapaaehtoistyön-

tekijän mielialaan, arjen sosiaalisuuteen ja toimintakykyyn. Myös haastatteluissa 

hoitajien tuki koettiin tärkeänä: ”Laitoksessa hyvä käydä, kun hoitajat läsnä.” 

Tuen merkitys tuli myös Hartikaisen (2009, 132) tutkimuksessa esille. Tärkeäksi 

eduksi nousi myös toiminnasta kiittäminen. Kiitoksen saaminen sekä asukkaalta 

että hoitajalta oli tärkeää.  Se toi tunteen, että on tarpeellinen. Pienet muistami-

set pidettiin hyvänä asiana, kuten joskus joku pieni tarjoaminen tai ateria. Ku-

kaan ei halunnut missään nimessä mitään rahallista etua toiminnasta. 

  

Haasteista keskusteltaessa tuli paljon ajatuksia. Asukkaiden kunnosta keskus-

teltiin lähes jokaisessa haastattelussa. Asukkaiden koettiin olevan huonompi-

kuntoisia ja ikääntyneempiä kuin aiemmin. Toivottiinkin, että saataisiin ”parem-

pikuntoiset asukkaat sinne sisälle… ne on niin ollu jo monta vuotta yksin 

kotona, ne ei oo enää sellasii sosiaalisii”. Kaivattiin keskusteluseuraa asukkaille: 

”Miks ihmiset ei tule ja höpise niiden kanssa. Kun ei edes omaiset.” Asukkaiden 

laitostumisesta nousi keskustelua: ”Tulee kynnys lähteä. Se on niin paljon poik-

keavaa normaali aikataulusta.” Miten olisi mahdollista saada asukkaat motivoi-

tumaan? Tämän takia osa kokikin, että kerran viikossa tapahtuva vapaaehtois-

ten järjestämä toiminta, esimerkiksi ulkoilutus, on liian vähäistä. 

 

Toiminta haasteellisten asukkaiden kanssa koettiin ongelmallisena. Osa asuk-

kaista saattaa toimia aggressiivisesti tai epäilevästi. Erään vapaaehtoisen sa-

noin: ”On puettu ja laitettu ja sitten sanoo… kiukkuisesti, että mitäs varten sä 

mut tänne toit.” Tuli esille, että ”ei ne kaikki vanhukset aina niin ystävällisiä ja ki-

voja oo”. Lisäksi huonosti liikkuvien asukkaiden auttaminen koetiin haastavana. 

Mykkänen-Hännisen (2007, 46, 49) mukaan vapaaehtoistyöntekijöillä ei välttä-

mättä ole valmiuksia työskennellä kaikkien asukkaiden kanssa, ja ammattilais-

ten tulisi huomioida tämä asia. 
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Asukkaiden ulkoiluttamisen yhteydessä haasteena koettiin se, että kaikki va-

paaehtoiset eivät saa ulkoilutettavaa asukasta tai asukkaalta puuttuu ulkovaat-

teita tai ei suostu niitä ulkona käyttämään. ”Välillä on niin ettei me saada kaikki 

niinku vanhusta ulos, meistä lähtee sitten osa kotiin, ettei me saada heitii sieltä 

sitten ulos.” 

 

Asukkaat voivat tulla vapaaehtoistyöntekijöille läheisiksi. Tämä on Hartikaisen 

(2009, 131, 133) mukaan normaalia, koska vapaaehtoiset kohtaavat asukkaat 

omana itsenään. Asukkaiden kunnon alentuminen tai menehtyminen voi kosket-

taa myös vapaaehtoistyöntekijää. Tällöin nousee surullisia ajatuksia siitä, että 

”kuin se voi mennä niin nopeesti” tai tunne siitä, ”ihminen häviää”. Hoitajien vai-

tiolovelvollisuus tuottaa tässä haasteen, ”kun tekis mieli kysyä, että mihin… on 

viety”, ”ei ne oikein kerro”. 

 

Hoitajien asenteiden koettiin olevan haasteena välillä siihen, että asukkaat eivät 

lähde toimintaan mukaan. Koettiin, että hoitajilla on erilaista osaamista motivoi-

da asukkaita toimintaan. Vapaaehtoistyöntekijöiden omaa motivaatiota on las-

kenut muun muassa haastatteluissa kerrottu kokemus siitä, että hoitajien mie-

lestä toiminta kestää liian vähän aikaa. Lisäksi osa vapaaehtoisista toivoi, että 

henkilökunnalla olisi heille enemmän aikaa. Utriaisen (2011, 57-59) mukaan va-

paaehtoistoiminta voi kuormittaa henkilökuntaa tai nostaa esille erilaisia ajatuk-

sia. Tämän vuoksi toiminnasta olisi hyvä keskustella yhdessä. Tehtävien jaossa 

osa koki olevan epäselvyyksiä. Pidettiin hoitajien tehtävänä pukea ja laittaa 

asukas valmiiksi. Hartikaisen (2009, 86-87) mukaan raja ammattityön ja vapaa-

ehtoistoiminnan välillä on joskus häilyvä ja Mykkänen-Hännisen (2007, 34) mu-

kaan toiminnan tulisikin olla ammattilaisen työn täydentäminen. 

 

Haasteena nousi esille vapaaehtoisten ikääntyminen. Yhdessä haastattelussa 

mietittiin osallistujien ikää ja huomattiin, että ”70 ja hän on nuori”. Ikääntymisen 

vuoksi on myös ”raskasta lykätä pyörätuolia siinä loskassa”. Lisäksi monille tu-

lee omia sairauksia. Ikääntyneiden vapaaehtoisten koettiin jäävän hiljalleen toi-

minnasta pois. Ikääntyneillä on myös muuta toimintaa: ”Kyllä sitä täytyy kalente-

riin merkata. Kyllä sitä melkein joka päivä jotain on” tai ”täytyy kyllä myöntää, 

että 90 % ajasta menee lapsenlapsiin”. Haastatteluissa kävi ilmi, että kaikille ei 
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aina sovi, ”mutta tää on aina vapaaehtoista”. Rajaniemen (2009, 23) tutkimuk-

sessa oli tullut esille myös samoja asioita kuin edellä mainitut. Haastatteluissa 

nousi esille, että sellaisesta toiminnasta ei pidetä, jos ei tee sovittuja tehtäviä. 

Toiminnan koettiin olevan haastavaa, jos kukaan ei vedä toimintaa: ”Aina tarttis 

olla joku joka sitä ryhmää vetäis.” Tällaisen henkilön kautta olisi myös mahdol-

lista yhteyden pitäminen. Tämä lisäisi Kojon (2019, 32) mukaan myös toimin-

taan osallistumista. 

 

Asukkaan kotiin meneminen aiheutti haastatteluissa paljon keskustelua ja ko-

kemuksena oli, että ei haluta mennä asukkaiden kotiin. ”En mä kenenkään ko-

tiin lähtis hakemaan jotakin ulkoilutettavaa. Jos sieltä jotakin häveis… et sä voi 

puolustautua.”  

 

Jaksamista lisäsi se, että toiminnasta voi olla myös välillä pois, kun toiminnassa 

on useampia tekijöitä. Asukkailta ja hoitajilta saatu kiitos lisäsi jaksamista ja 

pienet muistamiset voivat olla vapaaehtoistyöntekijöille tärkeitä. Kojon (2019, 

32) mukaan näillä tekijöillä sekä antamalla palautetta toiminnasta voidaan pys-

tyä parantamaan osallistumisen jatkuvuutta. Koulutusta tehtäviin pidettiin vähäi-

senä ja koulusta toivottiin, koska ”onhan siinä määrättyjä asioita, joita tulisi ym-

märtää. Kaikki eivät kuitenkaan kaivanneet koulutusta, ”kun en tee mittään, niin 

mihinkäs koulutatte”. Hätönen ja Pikala (2011, 25) ovat kuitenkin ehdottaneet, 

että koulutusten määrällä ei ole väliä, vaan niiden laadulla ja tarkoituksenmu-

kaisella sisällöllä. Yhteisiä tapaamisia vapaaehtoisten ja myös hoitajien kesken 

toivottiin, koska nyt niitä ei ole. Yhteisiä tapaamisia vapaaehtoisten kesken on 

joskus järjestetty ja toiminta koettiin positiivisesti. Haastatteluissa tuli myös esil-

le, että vapaaehtoiset usein juttelee hoitajien kanssa ”ja ne on oikein kivoja”.  

 

Motivaation ylläpitämisessä pidettiin tärkeänä toisten seuraa, jolloin tapaa muita 

vapaaehtoisia ja erityisesti mukavia asukkaita. Toiminnassa mukana ollessa ”tu-

tustuu erittäin herttaisiin ikäihmisiin… ilo työskennellä”. Toiminnan tuttuuden 

koettiin olevan tärkeää. On mukava osallistua toimintaan, kun mukana on jo en-

tuudestaan tuttuja henkilöitä. Joidenkin mielestä oli ”mukava lähteä tutun asuk-

kaan kanssa”. Toiminnan motivaatiota lisäsi yhteinen tekeminen, ja sen koettiin 

auttavan kotoa lähtemisessä. Tässä apuna toimii hyvä ryhmänvetäjä. Tekemi-
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seen koettiin olevan myös eläkkeellä vapaata aikaa, ja joku haastateltavista ker-

toikin jatkavansa ”niin kauan kun jaksaa”. Motivaatiota lisäsi myös toiminnan 

tuoma hyvä mieli. Eräs haastateltava kertoikin eräästä toisesta vapaaehtois-

työstä: ”Se on mun paras työ ku mä sanon, että ihmisen täytyy täyttää… ennen 

kun se saa sellasta työtä mistä se tykkää.”  

 

Auttamisen halu oli tärkein motivaation lähde: ”Jostain se tuolta sitten kumpu-

aa.” Tämä on myös Eskolan ja Kurjen (2001, 83) mukaan olennainen motiivi. 

Tärkeää oli myös huomata asukkaiden hyvinvointi. Asukkaat olivat alkaneet 

keskustella enemmän ja nauttivat ulkoilusta. Räsäsen (2018, 113) mukaan 

asukkaiden kanssa tulisikin keskustella, vaikka heillä olisi puhumisen kanssa 

ongelmia. Elämänkokemus ja samanikäisyys nousivat motivaation tekijöiksi: 

”Pystyy ymmärtämään ikääntyneitä tai ajattelemaan, mitä itselle voi jatkossa tul-

la”, kuten eräs haastateltava työn mielekkyyttä kommentoi. Elämänkokemus ja 

samanikäisyys olivat tulleet esille myös Hartikaisen (2009, 130) tutkimuksessa. 

Lisäksi ikääntyneen vapaaehtoisen on helpompi löytää yhteisiä puheenaiheita 

ja löytää samankaltaisia kokemuksia asukkaiden kanssa.  

 

Yeung (2005b, 107) on luonut vapaaehtoismotivaation timanttimallin, jossa mo-

tiivit on mahdollista sijoittaa neljälle ulottuvuudelle: antaminen - saaminen, toi-

minta - pohdinta, etäisyys - läheisyys ja jatkuvuus - uuden etsintä. Yeungin 

(2002, 60) mukaan jokaiselta löytyykin erilaisia motiiveja lähteä mukaan vapaa-

ehtoistoimintaan. Tätä timanttimallia voisi käyttää apuna vapaaehtoisten omien 

motiivien selvittämisessä ja tämän pohjalta tarjota erilaisia vapaaehtoistoimin-

nan tehtäviä. 

 

Vapaaehtoiset saivat lisäksi kertoa heidän mielestään toimivia asioita Hulvelan 

vapaaehtoistyössä. Monien mielestä palvelukeskuksessa on mukava ja ystäväl-

linen henkilökunta, joiden kanssa on helppo vaihtaa kuulumia. Etuna pidettiin 

myös Hulvelassa sijaitsevan uuden kuntosalin käyttömahdollisuutta vapaaehtoi-

sille.  

 

Käytäntöjen puolesta toimivaa on, kun vapaaehtoisella on vastuullaan yksi asu-

kas, jonka henkilökunta on avustanut valmiiksi. Ulkoilemaan lähdettäessä asuk-
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kaat ovat yleensä hyvin puettuja. Ulkoilun avulla ympäristö on tullut tutuksi. Pal-

velukeskuksen vieressä sijaitsee puistoalue, josta kiitosta sai penkkien riittävä 

määrä, kauniit istutukset ja hyönteishotelli.  

 

Vapaaehtoistyön kehittämiseen nousi monia ajatuksia. Utriaisen (2011, 32) mu-

kaan vapaaehtoisten antamat ideat tulisi huomioida ja näiden pohjalta kehittää 

toimintaa yhdessä paremmaksi. Vapaaehtoistyöntekijät toivoivat yhteistä teke-

mistä eri toimijoiden kanssa. Erityisesti omaisten kanssa tehtävää yhteistyötä 

toivottiin. Pelkosen (2015, 202-203) kirjoituksessa on myös huomioitu vapaaeh-

toistyön onnistumisessa yhteistyön merkitys ja koordinoimisen tärkeys. Tällä 

keinoin voitaisiin Hartikaisen (2009, 133) mukaan taata tulevaisuudessa pa-

remmin yksilöllinen hoito ikäihmisille. Vapaaehtoisille oli aiemmin pidetty yhtei-

siä palavereja ja tapaamisia, ja näiden toivottiin tauon jälkeen jatkuvan. Sään-

nöllisillä tapaamisilla olisi mahdollista tukea vapaaehtoisia (Hartikainen 2009, 

131). 

 

Kaikissa haastatteluissa nousi esiin, että toimintaan kaivataan lisää vapaaehtoi-

sia ja monet esittivätkin kysymyksen, että ”mistä niitä saadaan”. Ehdotuksena 

oli vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan yhteisten kutsujen avulla. Li-

säksi toivottiin, että tällä hetkellä toiminnassa mukana olevat vapaaehtoistyön-

tekijät lähtisivät enemmän mukaan järjestettävään toimintaan. Pohdittiin myös, 

olisiko asukkaita mahdollista tavata ilman etukäteen sovittua aikaa. Utriaisen 

(2011, 22) mukaan vapaaehtoistoiminta on enemmän suuntautumassa toimin-

taan, joka olisi enemmän hetkellistä ja valmiiksi suunnittelematonta toimintaa. 

 

Vapaaehtoisten huomioiminen ja vapaaehtoistyön parempi ymmärtäminen oli-

vat asioita, joihin toivottiin enemmän hoitajien osaamista. Lisäksi asukkaiden 

motivoinnin osaamista olisi mahdollista kehittää. Vapaaehtoiset kokivat tunte-

vansa huonosti palvelukeskuksen tilat ja toivoivat, että oppisivat tuntemaan ta-

loa paremmin. Tämä helpottaisi myös asukkaiden saattamista eri yksiköihin. Li-

säksi sekä vapaaehtoistyöntekijöiden että asukkaiden tunnistaminen oli ajoittain 

hankalaa. Tähän toivottiin kehittämisajatuksia. Toimintaa voisi yrittää saada 

mukaan myös lapsia tai eläimiä. Toiminta voisi olla myös vaihtelevaa, esimer-

kiksi laulamista asukkaiden kanssa tai kulkemista taksilla kauempana oleviin 
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paikkoihin. Yeungin (2002, 51) mukaan iäkkäiden tekemässä vapaaehtoistyös-

sä tärkeäksi korostuu juuri sen sisällöllinen puoli. Kuviossa 9 on esitetty keinoja, 

joilla ikääntyneet vapaaehtoistyöntekijät voisivat lisätä yhdessä olemista ja yh-

dessä tekemistä tehostetun palveluasumisen asukkaiden arkeen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9.  Keinoja lisätä aktiivista arkea vapaaehtoistoiminnan kautta tehostetus-

sa palveluasumisessa. 

 

 

6.3 Toimintasuunnitelma 

 

Toimintasuunnitelma on tämän tutkimuksellisen kehittämistoiminnan tuotos ja 

sillä vastataan kolmanteen tutkimustehtävään. Ensimmäisessä työryhmässä 

pohdittiin ideoita, miten vapaaehtoistoimintaa voitaisiin tehostetussa palvelu-

asumisessa kehittää. Tämän pohjalta tuli esille 12 kehittämisideaa. Näistä ide-

oista pohdittiin toisessa työryhmässä vahvuuksia, haasteita ja sitä, miten ideat 
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voisi toteuttaa käytännössä. Toisen työryhmän pohjalta on tähän osioon koottu 

vapaaehtoistyöntekijöiden ja työntekijöiden yhdessä luoma toimintasuunnitelma 

(kuvio 10), miten vapaaehtoistoimintaa voisi Hulvelan tehostetun palveluasumi-

sen yksiköissä kehittää. Liitteenä 3 on esitetty kokonaisuudessaan toisen työ-

ryhmän kehittämä toimintasuunnitelma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 10. Vapaaehtoistoiminnan kehittämisen toimintasuunnitelma. 

 

Kuviossa 10 on esitetty kehittämisen pohjana resurssit. Vapaaehtoistyön kehit-

tämisen perustaksi tarvitaan lisää vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Erityisesti 

mukaan toimintaan voisi pyytää ikääntyneitä ihmisiä, joilla olisi eläkkeellä olles-

sa enemmän aikaa vapaaehtoistoimintaan (Rajaniemi 2009, 24). Vapaaehtois-

toiminnassa mukana olemista voidaan pitää ikäihmisille hyvinvointia lisäävänä 

toimintana (Utriainen 2012, 13). Vapaaehtoistoimintaa tehostetussa palvelu-

asumisessa lisäämällä pystyttäisiin tarjoamaan asukkaille enemmän ja erilaista 
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toimintaa. Asukkaat toivoivatkin toiminnan olevan yhdessä olemista ja tekemis-

tä. Toiminnan kautta tehostetun palveluasumisen asukkaiden arki voisi olla ak-

tiivisempaa ja kanssakäyminen muiden kanssa voisi lisääntyä (Hartikainen 

2009, 132). Monipuolinen toiminta tehostetun palveluasumisen asukkaiden ar-

jessa on myös kirjattuna Raision ja Ruskon ikäihmisten hyvinvointiohjelmaan 

(Raision kaupunki 2018, 32) ja on lakisääteinen tehtävä (Laki ikääntyneen väes-

tön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

980/2012, 14 §).  

 

Vapaaehtoisille erilaisen toiminnan tarjoaminen voisi parantaa osallistumista ja 

antaa vapaaehtoiselle mahdollisuuden hyödyntää osaamistaan (Kojo 2019, 32). 

Vapaaehtoistoiminnassa olisi hyvä huomioida, että vapaaehtoistyöntekijät eivät 

välttämättä koe kaikkia tehtäviä mielekkäinä. Yeungin (2005b, 107) vapaaeh-

toismotivaation timanttimallin avulla vapaaehtoisten voisi olla helpompi löytää 

omia motivaation lähteitään. Muu toiminta kilpailee kuitenkin vapaaehtoistoi-

minnan kanssa, ja ikääntyneillä toimintaan osallistumattomuuden syynä voivat 

olla terveydelliset syyt, ajan puute, muu tekeminen vapaa-ajalla tai liian sitova 

toiminta.  

 

Kehittämisen pohjana toimisi myös hoitajien kouluttaminen. Utriaisen (2011, 57-

59) mukaan vapaaehtoistoiminta voi kuormittaa henkilökuntaa ja herättää esiin 

erilaisia ajatuksia. Tämän vuoksi olisi tärkeää koulutusten avulla avata vapaa-

ehtoistoimintaa hoitajille, jotta he tiedostaisivat vapaaehtoistoiminnan merkitystä 

hoitotyön osana paremmin. Tiedon lisääntymisen avulla olisi mahdollista helpot-

taa myös yhteistyötä. Yhdessä suunnittelun ja tekemisen keinoin olisi mahdollis-

ta kehittää vapaaehtoistoimintaa. Yhteistyön avulla voitaisiin luoda myös hoitajil-

le tärkeä yhteistyökumppani ja apua hoitajien työn arkeen (Hartikainen 2009, 

132; Utriainen 2012, 30.) Yhteistoimintaa vapaaehtoisten ja hoitajien välillä olisi 

mahdollista lisätä säännöllisillä tapaamisilla. Yhteistoiminta koettiin erityisen tär-

keäksi tämän opinnäytetyön työryhmissä. Yksittäisten vapaaehtoistyöntekijöi-

den lisäksi jokaisella yksiköllä ja vapaaehtoistoiminnassa mukana olevalla yh-

distyksellä voisi olla nimetty yhdyshenkilö ja hänelle varanhenkilö. 

Vapaaehtoiset voisivat osallistua myös yksiköiden juhliin. Tällöin annettaisiin 

mahdollisuus vapaampaan tutustumiseen (Mykkänen-Hänninen 2007, 61, 64). 
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Kehittämisen pohjana toimisi lisäksi vapaaehtoisten yhteystietojen kerääminen. 

Lisäksi vapaaehtoisilla olisi tärkeää olla yksikön puhelinnumero. Näiden toimien 

avulla yhteydenpito olisi helpompaa. Ajan tasalla olevat yhteystiedot parantaisi-

vat tiedonkulkua. Vapaaehtoiset ilmoittaisivat etukäteen, koska he ovat tulossa 

tai mahdollisista muutoksista. Hoitajat pystyisivät suunnittelemaan päivän oh-

jelmaa ja tarvittaessa pyytämään myös muista yksiköistä asukkaita mukaan 

toimintaan, jotta vapaaehtoisille ei tulisi turhia käyntejä. Yksiköt pystyisivät il-

moittamaan myös erikoistilanteista tai pyytämään vapaaehtoisia eri tapahtumiin 

avuksi. Hulvelan palvelukeskuksessa aloittava toiminnanohjaaja voisi kerätä 

vapaaehtoisten yhteystiedot ja koordinoisi vapaaehtoistoimintaa. Pelkonen 

(2015, 202-203) on tuonut esille, että vapaaehtoistoiminta tarvitsee koordinoin-

tia onnistuakseen paremmin. Toiminnanohjaaja palkkaaminen tuo tarvittavaa 

tukea vapaaehtoistoimintaan kunnan puolelta (Latvalahti 2015, 7). 

 

Kehittämisen resurssina tarvittaisiin myös käytäntöjen kehittämistä. Työryhmis-

sä tuli esille, että tarvittaisiin erilaisia varusteita kuten sadesuojia ja apuvälinei-

den käytön ohjausta. Toivottiin myös joustavuutta palvelukeskuksen ja vapaa-

ehtoisten aikatauluihin. Kehitystyötä toivottiin vapaaehtoisten ja asukkaiden 

tunnistamisen parantamisessa. Nimikylttien avulla voitaisiin parantaa eri tehtä-

vissä toimivien henkilöiden tunnistamista ja oppia tuntemaan helpommin toi-

minnassa mukana olevia (Utriainen 2011, 53). Tämä voisi helpottaa toiminnas-

sa mukana olevien lähestymistä, kun henkilöllä olisi nimi. Hoitajat voisivat 

lisäksi kertoa asukkaasta tarpeellisia taustatietoja vapaaehtoiselle, mikä voisi 

helpottaa vapaaehtoisen ja asukkaan yhdessäoloa. Hulvelan palvelukeskuk-

sessa sijaitsee myös useampia yksiköitä. Tämän vuoksi vapaaehtoiset kokivat 

tuntevansa talon tilat huonosti. Tähän etsittiin ratkaisua tilojen esittelyllä ja sel-

keillä ohjeistuksilla. Tilojen parempi tunteminen helpottaisi tilojen monipuolista 

hyödyntämistä ja kulkemista yksiköstä toiseen.  

 

Vapaaehtoistyöstä tulisi antaa palautetta, jonka avulla olisi mahdollista parantaa 

osallistumista toimintaan. Lisäksi toiminnassa mukana olevia tulisi muistaa kiit-

tää, kannustaa, kuunnella ja arvostaa. (Kojo 2019, 32; Utriainen 2011, 32.) Pa-

lautteen toivottiin olevan rehellistä ja sitä annettaisiin puolin ja toisin. Rakenta-
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van palautteen antaminen koettiin haastavana ja pelkona oli vapaaehtoisten 

jääminen pois toiminnasta. Palautteen avulla kuitenkin koettiin, että opittaisiin 

toimimaan paremmin ja positiivinen palaute innostaisi jatkamaan toiminnassa. 

Vapaaehtoistoiminnassa voi tulla eteen myös asioita, jotka jäävät mietityttä-

mään. Tämän takia koettiin hyvänä, että olisi henkilö, kenen kanssa asioista 

voisi puhua. Vapaaehtoisilla on mahdollisuus puhua hoitajien kanssa yksiköissä 

vieraillessaan. Pohdittiin myös mahdollisuutta keskustella asioista uuden toi-

minnanohjaajan kanssa. Jatkossa voisi harkita myös työnohjauksen käyttöä va-

paaehtoistoiminnassa, joka voisi myös lisätä toiminnassa jaksamista (Mykkä-

nen-Hänninen 2007, 61, 64). 

 

 

7 Pohdinta 

 

 

7.1 Tulosten tarkastelu 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää vapaaehtoistoimintaa Raision 

kaupungin tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Työelämän kehittämistyössä 

tarvitaan ensisijaisesti tietoa, joka selviää käytännön työstä (Toikko & Rantanen 

2009, 11). Tässä opinnäytetyössä kehittämisessä oli mukana tehostetun palve-

luasumisen asukkaat, työntekijät sekä siellä toimivat vapaaehtoistyöntekijät. 

Tällä keinolla saatiin mukaan toimijat, joita vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 

koski. Työ oli siis osallistavaa kehittämistoimintaa (Arola& Suhonen 2014, 16, 

19). Lisäksi opinnäytetyöntekijänä olin mukana kehittämistyössä, toimin yhteis-

työssä eri toimijoiden kanssa ja ohjasin kehittämisen toteutumista. Näin pystyt-

tiin toteuttamaan konstruktiivisen lähestymistavan toteutumista (Kananen 2017, 

14). Konstruktiivisessa lähestymistavassa on tarkoitus luoda konkreettinen tuo-

tos (Ojasalo ym, 2015, 65-66). Tässä työssä tuotos oli vapaaehtoistoiminnan 

kehittämisen toimintasuunnitelma Hulvelan palvelukeskuksen tehostettuun pal-

veluasumiseen  

 

Opinnäytetyö sisälsi kolme tehtävää. Ensimmäisenä tehtävänä oli selvittää, 

minkälaista toimintaa tehostetun palveluasumisen asukkaat haluaisivat arkeen-
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sa. Tämän selvittämiseen käytettiin Toiveiden puu -menetelmää, joka on sovel-

lettu toimintopuu- ja ideointipuu-menetelmistä. Tässä opinnäytetyössä puuhun 

kerättiin ajatuksia siitä, minkälaista toimintaa tehostetun palveluasumisen asuk-

kaat haluaisivat arkeensa. Toiveet tiivistyivät yhdessä olemiseen ja yhdessä te-

kemiseen. Monet asukkaista mainitsivat, että jos olisivat paremmassa kunnos-

sa, kaipaisivat ehkä enemmän toimintaa. Tämän vuoksi olisikin tärkeää tarjota 

tehostetun palveluasumisen asukkaille yhdessä olemista. Monet ikääntyneet 

saattavatkin kokea olevansa tehostetussa palveluasumisessa yksinäisiä (Pirho-

nen ym. 2016, 128). Yhdessä olemisen ympärille toivottiin yhdessä tekemistä. 

Lakisääteinen tehtävä onkin sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitäminen ja mie-

lekkään toiminnan tarjoaminen tehostetussa palveluasumisessa. Kaikki asuk-

kaiden toiveet on esitetty opinnäytetyön kuvassa 1. Toiveet olivat toteutettavis-

sa olevia asioita, ja joitakin toiveita jo toteutettiinkin arjessa.  

 

Asukkailta kysyttiin myös, onko toimintaa tällä hetkellä liian vähän, sopivasti vai 

liian paljon. Kokonaisuudessaan kaksi kolmesta asukkaasta oli sitä mieltä, että 

toimintaa oli sopivasti. Miesten vastauksia yksittäin tarkasteltaessa toiveiksi ko-

rostuivat ulkoilu, erilaiset liikkumisen muodot ja nikkarointi. Miehistä 83 prosent-

tia koki, että toimintaa oli liian vähän. Tämä voi johtua siitä, että usein toiminta 

on suunnattu enemmän naisille sopivaksi. Tärkeää olisi jatkossa tarjota mies-

puolisille asukkaille erilaista toimintaa. Hoitajista kuitenkin suurin osa on naisia. 

Vapaaehtoistoiminnan avulla voitaisiin tuoda miehiä enemmän asukkaiden ar-

keen mukaan ja mahdollistaa myös erilaista toimintaa. Vapaaehtoistoiminnan 

kautta tehostetun palveluasumisen asukkailla olisi siis mahdollista saada uusia 

kontakteja, vapaaehtoistyöntekijöiltä aikaa ja seuraa sekä mahdollisuuden osal-

listua eri tapahtumiin (Ahokas 2012, 41). Asukkaille olisi tärkeää tarjota erilaista 

toimintaa arkeen. Vapaaehtoistoiminta pystyisi vastaamaan tähän tehtävään ja 

laajentamaan tehostetun palveluasumisen asukkaiden arjen toimintaa (Hartikai-

nen 2009, 133). Krögerin ym. (2018, 80-81) tutkimuksen mukaan henkilöstömi-

toitus koetaan vähäiseksi tehostetussa palveluasumisessa, joten monipuolisen 

toiminnan tarjoaminen voi olla haasteellista ilman vapaaehtoistyöntekijöiden tu-

kea.  
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Toisena tehtävänä oli tuottaa tietoa siitä, millä keinoilla vapaaehtoistoimintaa 

voidaan iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa kehittää, jotta vapaaehtois-

toiminta olisi yksiköissä aktiivisempaa. Tähän kysymykseen haettiin vastausta 

Hulvelan palvelukeskuksessa toimivien ikääntyneiden vapaaehtoistyöntekijöi-

den teemahaastatteluilla. Haastattelun teemat tässä työssä olivat taustatiedot, 

vapaaehtoistoiminta (rekrytointi, tehtävät, käytännöt, edut, haasteet, jaksami-

nen, motivaatio) ja toiminnan kehittäminen (toimivat ja kehitettävät asiat). Tässä 

työssä haastateltiin viittä ikääntynyttä vapaaehtoistyöntekijää, joiden keski-ikä 

oli 75,4 vuotta ja Hulvelan vapaaehtoistoiminnassa he olivat toimineet noin 10 

vuotta. Vapaaehtoistoiminta Hulvelassa oli ollut aiemmin ulkoilutusta, tapahtu-

missa sekä tilaisuuksissa avustamista, saattamisapua ja keskusteluseurana 

olemista. 

 

Keskeiset tekijät ikääntyneiden vapaaehtoistoiminnassa olivat mukaantulo, 

edut, haasteet, jaksaminen ja motivaatio. Mukaan toimintaan vapaaehtoiset oli-

vat lähteneet toimintaan muiden pyynnöstä, sattuman kautta tai yhteisten tapah-

tumien kautta. Vapaaehtoistoimintaan mukaan lähtemisen syyksi tarvitaankin 

laukaiseva tekijä ja tämän lisäksi resursseja sekä mahdollisuuksia osallistua 

(Kojo 2019, 30). Mukaan oli lähdetty halusta auttaa, ja oli kaivattu tekemistä ar-

keen. Voisikin olla tärkeää tarjota erilaisia mahdollisuuksia lähteä mukaan va-

paaehtoistoimintaan.  

 

Tällä hetkellä olevat tehtävät koettiin mielekkäinä, mutta toimintaan ei kuiten-

kaan haluttu sitoutua nykyistä enempää. Nylundin & Yeungin (2005, 31) mu-

kaan olisikin tärkeää tarjota erilaisia vapaaehtoisuuden muotoja, joissa sitoutu-

misajat eri toimintoihin vaihtelisivat. Lisäksi tehtävien tulisi olla mielenkiintoisia 

(Utriainen 2011, 32). Eläkeläisten määrä on myös Suomessa koko ajan kasvus-

sa ja eläkeläisten osallistumista vapaaehtoistoimintaan voidaan pitää suurena 

voimavarana (Niemi 2009, 29). Ikääntyneet käyttävätkin vapaaehtoistoimintaan 

nuorten lisäksi eniten aikaansa (Yeung 2002, 51). Vapaaehtoistoimintaan osal-

listuminen vaatiikin tekijältään vapaata aikaa (Mykkänen-Hänninen 2007, 23). 

 

Etuja toiminnassa mukana olemisesta oli hyvä mieli, muiden tapaaminen, mu-

kava toiminta, hoitajien tuki, kunnon ylläpitäminen ja osallistumisesta muistami-
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nen. Näitä puolia vapaaehtoistoiminnassa tulisi pitää yllä. Iäkkäiden tekemässä 

vapaaehtoistoiminnassa tutkimuksen mukaan tärkeäksi korostuu juuri toiminnan 

sisällöllinen puoli (Yeung 2002, 51). Vapaaehtoistoiminta voi antaa iäkkäälle si-

sältöä päiviin ja mahdollisuuden tavata muita (Rajaniemi 2009, 24). Tehostetus-

sa palveluasumisessa toimivalla vapaaehtoistyöntekijällä on lisäksi koko ajan 

saatavilla työntekijän tuki (Hartikainen 2009, 132). Tätä puolta kannattaisi tuoda 

enemmän esille. Vapaaehtoistoiminnalla on myös positiivisia vaikutuksia va-

paaehtoistyöntekijän toimintakykyyn, arjen sosiaalisuuteen ja mielialaan (Utriai-

nen 2012, 28). Vapaaehtoistoiminnasta saatavia etuja voisi olla tärkeää kertoa 

ihmisille, jotka ovat vapaaehtoistoiminnassa mukana ja myös niille, jotka harkit-

sevat mukaan tuloa.  

 

Haasteita tuli haastatteluissa paljon esille. Haasteiksi ilmenivät asukkaiden kun-

to ja haasteelliset asukkaat. Asukkaiden koteihin ei haluttu mennä. Koettiin, että 

vapaaehtoistoimintaa oli liian harvoin. Kaikille vapaaehtoisille ei aina löytynyt 

asukasta ja asukkailta puuttui välillä ulkovaatteita. Läheisten asukkaiden kun-

non alentuminen tai menehtyminen koettiin haastavana. Haasteiksi ilmenivät 

myös hoitajien vaitiolovelvollisuus, hoitajien asenne, toiminnan organisointi ja 

tehtävien jaon epäselvyydet. Vapaaehtoiset myös ikääntyvät ja heillä on arjes-

saan myös muuta toimintaa. Nämä haasteet tulisi tiedostaa ja pyrkiä kehittä-

mään toimintaa paremmaksi. Toiminnassa tulisi lisäksi huomioida, että vapaa-

ehtoiset eivät ole ammattilaisia vaan täydentävät ammattilaisen roolia omalla 

toiminnallaan (Kansalaisareena 2019). Työntekijöiden ja vapaaehtoistyönteki-

jöiden välillä olisi myös hyvä olla avoin keskusteluyhteys (Mykkänen-Hänninen 

2007, 46, 49), jonka avulla pystyisi osittain vastaamaan haasteelliseksi tuntuviin 

tilanteisiin.  Vapaaehtoisuus luo myös toiminnalle epävarmuutta, mutta toisaalta 

se toimii myös toiminnan valttina (Yeung 2005, 83). Vapaaehtoistoiminta tarvit-

seekin toimiakseen tukea kunnan puolelta (Latvalahti 2015, 7). Toiminnassa oli-

si tärkeää olla henkilö, johon voisi ottaa tarvittaessa yhteyttä (Utriainen 2011, 

32-33) ja joka organisoisi toimintaa (Kojo 2019, 32). Raision kaupungilla aloittaa 

uusi toiminnanohjaaja alkuvuodesta 2020, joka tulee vastaamaan tähän haas-

teeseen.  
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Vapaaehtoisten jaksamista lisäsi useat vapaaehtoistyöntekijät, heidän muista-

misensa, kiittäminen ja kouluttaminen, yhteiset tapaamiset sekä hyvä yhteistyö. 

Vapaaehtoistyön jatkuvuutta olisikin mahdollista parantaa kiittämällä ja kannus-

tamalla sekä antamalla palautetta toiminnasta (Kojo 2019, 32). Toiminnassa 

mukana oleville voisi olla lisäksi tärkeä kertoa, kuinka suuri vaikutus heidän toi-

minnallaan voi olla toisen ihmisen elämässä (Eskola & Kurki 2001, 208). Tässä 

opinnäytetyössä teemahaastattelussa tuli esille, että vapaaehtoiset olivat huo-

manneet, että asukkaat olivat alkaneet keskustelemaan enemmän ja nauttivat 

toiminnasta. Toiminnassa tulisi olla myös määritelty selkeät roolit (Utriainen 

2011, 32). Vapaaehtoisille suunnattujen koulutusten olisi myös hyvä olla toimin-

taa tukevia ja vapaaehtoisille suunnattuja (Mykkänen-Hänninen 2007, 57). Hy-

villä kulkuyhteyksillä olisi lisäksi mahdollista parantaa vapaaehtoistoimijoiden 

osallistumista eri toimintoihin (Ylikännö 2008, 91-92). Vapaaehtoisille ja työnte-

kijöille voisi myös järjestää yhteistä aikaa, jolloin heillä olisi mahdollisuus tutus-

tua toisiinsa paremmin (Mykkänen-Hänninen 2007, 61, 64). Näillä tekijöillä olisi 

mahdollista parantaa vapaaehtoistyöntekijöiden jaksamista. 

 

Tärkein motivaation lähde oli halu auttaa. Tämä oli myös Eskolan & Kurjen mu-

kaan (2001, 83) olennaisin motiivi. Lisäksi esille nousi muiden seura, tuttu toi-

minta, hyvä mieli, yhteinen tekeminen, hyvä ryhmänvetäjä, asukkaiden hyvin-

voinnin huomaaminen ja näkeminen, elämänkokemus sekä samanikäisyys. 

Ikäihmisten parissa toimivilla vapaaehtoisilla onkin tutkimuksen mukaan ollut 

tärkeää nähdä ikäihmisten kasvoilla ilon ja onnen tunteita (Hartikainen 2009, 

128-129). Ikääntyneillä vapaaehtoisilla voi olla mahdollista löytää helpommin 

tehostetun palveluasumisen asukkaiden kanssa yhteisiä puheenaiheita saman-

kaltaisen kokemusmaailman avulla (Hartikainen 2009, 130). Vapaaehtoistyön-

tekijöiden motiivien löytämiseksi vapaaehtoistoimijoille voisi antaa täytettäväksi 

Yeungin (2005b, 107-109, 120-122) vapaaehtoismotivaation timanttimallin. Ti-

manttimallin vastausten pohjalta voisi olla helpompi tarjota sopivaa toimintaa ja 

tukea.  

 

Vapaaehtoistyössä toimivia asioita oli mukava ja ystävällinen henkilökunta, joi-

den kanssa yhteistyö oli helppoa. Käytännöissä toimivaksi koettiin, että hoitajat 

pukivat asukkaan valmiiksi ja jokaisella vapaaehtoisella oli yksi asukas. Asuk-
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kaiden koettiin olevan hyvin puettuja ulkoilemaan lähdettäessä ja asukkaita oli 

turvallista kuljettaa pyörätuolissa. Vapaaehtoistyölle oli lisäksi sovittu aika, jotta 

vapaaehtoisen ei tarvinnut tulla paikalle turhaan. Lähellä palvelukeskusta oli 

viihtyisä puisto. Lisäksi vapaaehtoisille oli kuntosalin käyttömahdollisuus Hulve-

lan palvelukeskuksessa.  

 

Vapaaehtoistyön kehittämiseen tuli esille monia ajatuksia. Toivottiin yhteistyötä 

ja tapaamisia eri toimijoiden kanssa. Hoitajien kouluttamisen kautta toivottiin, et-

tä vapaaehtoistyötä olisi helpompi ymmärtää. Toimintaan toivottiin lisää vapaa-

ehtoistyöntekijöitä, joita voisi olla mahdollista saada yhteisillä kutsuilla.  Lisäksi 

toivottiin, että vapaaehtoistyössä mukana olleet osallistuisivat mukaan järjestet-

tävään toimintaan. Toivottiin myös, että palvelukeskuksen tiloja pystyisi tunte-

maan paremmin, ulkoiluun saisi lisää lämpöpusseja ja sadesuojia, vapaaehtoi-

sille ja asukkaille kehitettäisiin parempia tunnistamiskeinoja ja toimintaan 

saataisiin mukaan lapsia ja eläimiä. Lisäksi kaivattiin myös muuta toimintaa 

asukkaiden kanssa kuin ulkoilua ja että asukkaita olisi mahdollista tavata ilman 

etukäteen sovittua aikaa. Haastatteluista selvisi paljon huomioitavia asioita.  

 

Työryhmien pohjana hyödynnettiin toiveiden puun ja teemahaastattelujen tulok-

sia. Ensimmäisen työryhmän toiminta vastasi vielä toiseen opinnäytetyön tehtä-

vään. Ensimmäisessä työryhmässä työskennelleet ikääntyneet vapaaehtoiset ja 

työntekijät ideoivat, miten vapaaehtoistoimintaa olisi mahdollista kehittää, jotta 

vapaaehtoistoiminta olisi yksiköissä aktiivisempaa. Utriaisen (2011, 32) mukaan 

vapaaehtoistoimijoiden ideat tulisikin huomioida ja tämän avulla olisi mahdollista 

kehittää toimintaa paremmaksi ja mielenkiintoisemmaksi.  

 

Ensimmäisen työryhmän pohjalta tuli esille 12 kehitysideaa. Kehitysideat olivat: 

Ulkoilun lisäksi myös muu tekeminen, yhteisten tapahtumien järjestäminen, yh-

teistoiminta vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa, vapaaehtoisten ja yhdistysten 

yhdyshenkilöiden yhteystietojen kerääminen, tiedonkulun parantaminen yksi-

köissä, vapaaehtoisten työnohjaus, vapaaehtoisten ja asukkaiden paremmat 

tunnistamiskeinot, käytäntöjen kehittäminen, palaute vapaaehtoistyöstä, hoita-

jien koulutus, palvelukeskuksen tilojen parempi tunteminen ja vapaaehtoistyön-

tekijöiden lisääminen.  
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Edellä mainituista kehittämisideoista pohdittiin toisessa työryhmässä vahvuuk-

sia, haasteita ja miten idea olisi mahdollista toteuttaa käytännössä. Tämän työ-

ryhmän toiminta vastasi kolmanteen tehtävään, jonka tavoitteena oli laatia toi-

mintasuunnitelma vapaaehtoistoiminnan kehittämiselle. Toimintasuunnitelman 

olisi jatkossa tarkoitus toimia Hulvelan palvelukeskuksessa aloittavan toimin-

nanohjaajan apuna vapaaehtoistyön kehittämisessä.  

 

Toimintasuunnitelman kehitysajatuksina olisi valita sekä eri järjestöistä että te-

hostetun palveluasumisen yksiköistä vastuuhenkilöt, jotka tapaisivat säännölli-

sesti ja suunnittelisivat tulevaa toimintaa yhdessä. Informointi tapahtuisi hyvissä 

ajoin. Jokaisella vastuuhenkilöllä olisi myös varahenkilö. Kaikkien yhteystiedot 

pidettäisiin ajan tasalla. Pienemmät tapahtumat ja yksikön sisäisen toiminnan 

voisi sopia ja järjestää yksikkötasolla ja isommat tapahtumat (kaksi kertaa vuo-

dessa) järjestettäisiin yhdessä. Vapaaehtoistyöntekijöiden ja henkilökunnan oli-

sikin tärkeää lisätä keskinäistä yhteistyötä ja toistensa tuntemista. Henkilökunta 

pystyisi yhteistyön avulla tiedostamaan, mitä eri vapaaehtoiset haluaisivat tehdä 

asukkaiden kanssa, ja vapaaehtoisella olisi mahdollista luoda itsellensä toimin-

takalenteri. Yhden vapaaehtoisen kanssa toimisi korkeintaan pieni ryhmä. 

Asukkailla olisi mahdollisuus osallistua toimintaan myös katsojan roolissa. Toi-

minnanohjaaja toimisi vapaaehtoistyön organisoijana ja hän olisi henkilö, johon 

voisi ottaa yhteyttä. Hänen tehtävänsä olisi myös kerätä eri järjestöjen ja yksit-

täisten vapaaehtoisten yhteystiedot ja pitää ne ajan tasalla.  

 

Tiedonkulkua ja palautteen antamista ja saamista tulisi molemmin puolin lisätä 

ja parantaa. Tiedonkulku tapahtuisi pääasiassa puhelimitse tai kasvotusten. Py-

rittäisiin, että joka yksikössä olisi vapaaehtoistyöntekijöitä ja yksiköissä järjestet-

täisiin erilaista ohjelmaa. Jokaisella vapaaehtoisella olisi yksikön numero. Va-

paaehtoisten määrän voisi ilmoittaa saman päivän aamuna ja yksikkö voisi 

tarvittaessa pyytää toimintaan asukkaita myös muista yksiköistä, jos omasta ei 

olisi tarpeeksi halukkaita osallistujia.   

 

Henkilökunnan ymmärrystä vapaaehtoistyöstä kehitettäisiin koulutusten avulla 

ja henkilökunta huomioisi vapaaehtoistyöntekijät. Vapaaehtoistyöntekijöillä olisi 
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taas kärsivällisyyttä joskus odottaa hetken. Vapaaehtoisille tarjottaisiin erilaisia 

mahdollisuuksia toimintaan. Uuden vapaaehtoisen aloittaessa toiminnassa mu-

kana ollut vapaaehtoinen voisi alussa olla uuden vapaaehtoisen tukena. Kaikki 

myös omalla toiminnallaan motivoisivat vapaaehtoisia mukaan toimintaan. 

 

Nimilappujen käyttöä lisättäisiin, pyörätuolien käyttöön voitaisiin antaa ohjausta, 

sadesuojia voisi hankkia, asukkaiden ruoka- ja kahvitaukoja voisi tarvittaessa 

siirtää, vapaaehtoisille voisi kertoa tarvittavia tietoja asukkaasta, palvelukeskuk-

sen tilojen ohjeistuksissa huomioitaisiin selkeys ja tiloja voitaisiin esitellä vapaa-

ehtoisille. Vapaaehtoisena toimivat voisivat saada toiminnassa mukana olemi-

sesta erilaisia pieniä etuja.  

 

Hartikaisen (2009, 133) tekemän tutkimuksen mukaan tulevaisuudessa tulisi li-

sätä monialaista yhteistyötä, jotta ikäihmisille voidaan tarjota paremmin yksilöl-

listä hoitoa. Vapaaehtoistoiminta tuo ikäihmisten parissa tehtävään työhön ar-

vokasta voimaa. Toiminta tarvitsisi onnistuakseen koordinointia ja yhteistyötä eri 

tekijöiden kanssa. (Pelkonen 2015, 202-203.) Hätönen ja Pikala (2011, 25) pitä-

vät tärkeänä, että oikein suunniteltu vapaaehtoistoiminta pystyy palvelemaan 

kaikkia toiminnassa mukana olevia. Ikääntyneiden hoidon tulevaisuutta ajatellen 

vapaaehtoisuutta voidaan pitää kehitettävänä voimavarana (Hartikainen 2009, 

134).  

 

 

7.2 Toteutuksen tarkastelu 

 

Opinnäytetyön tekeminen on ollut mielestäni mielekäs, mutta haastava proses-

si. Opinnäytetyön tekeminen on ollut aikaa vievää, ja välillä olisi ollut mukavaa 

tehdä työtä toisen opiskelijan kanssa yhdessä. Olisi ollut mukava vaihtaa aja-

tuksia parin kanssa. Yksin tekeminen on kuitenkin mahdollistanut sen, että työtä 

on voinut toteuttaa omassa tahdissa.  

 

Opinnäytetyöprosessi alkoi syksyllä 2018, kun ajatukset alkoivat siirtyä tulevaan 

opinnäytetyön aiheeseen. Alkuperäistä aihetta vaihdettiin vielä opinnäytetyö-

prosessin alussa, jotta ikäosaamisen näkökulman pystyi saamaan tarpeeksi 
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esille. Uusi aihe oli minulle mieluinen mutta kohtalaisen vieras. Prosessin aika-

na olen oppinut paljon vapaaehtoistoiminnasta.     

 

Olen saanut työn aikana kokeilla käytännössä eri menetelmiä, ja mielestäni 

menetelmät ovat olleet opinnäytetyöhön sopivia. Toiveiden puun avulla oli mah-

dollista saada esille tehostetun palveluasumisen asukkaiden toiveita toiminnas-

ta. Tämä menetelmä myös mahdollisti sen, että asukkaat ovat kertoneet omia 

ajatuksiaan toiminnasta, kun valmiita vastausvaihtoehtoja ei annettu. Vapaaeh-

toisten teemahaastattelujen avulla oli mahdollista kerätä tietoja ikääntyneiden 

kokemasta vapaaehtoistoiminnasta Hulvelassa. Nämä kerätyt tiedot olivat tär-

keitä pohjatietoja työryhmän aloittaessa toimintaansa. Teemahaastattelujen 

avulla pystyttiin antamaan tilaisuus vapaammalle keskustelulle teemojen sisällä. 

 

Työryhmä kokoontui kaksi kertaa syyskuussa 2019. Työryhmässä käytetty 

Tuumatalkoot-menetelmä oli sopiva työryhmän osallistujamäärälle ja menetel-

mää pystyi helposti soveltamaan. Työryhmän tapaamisten pohjalta koottiin toi-

mintasuunnitelma vapaaehtoistoiminnan kehittämisen avuksi. Toimintasuunni-

telma on työkalu Hulvelan uudelle toiminnanohjaajalle, jonka on tarkoitus 

aloittaa työt Hulvelassa viimeistään alkuvuonna 2020. Opinnäytetyön tarkoituk-

sena oli kehittää vapaaehtoistoimintaa Raision kaupungin ikäihmisten tehoste-

tun palveluasumisen yksiköissä. Tämä opinnäytetyö ei pidä sisällään varsinais-

ta kehittämistyön viemistä käytäntöön, mutta on luonut kehittämistyön tueksi 

toimintasuunnitelman. Tämä on luotu yhdessä vapaaehtoisten ja työntekijöiden 

kanssa. Lisäksi mielestäni kehittämistyön tueksi luodut tehtävät ovat täyttyneet 

prosessin aikana.  

 

Arviointia on tehty koko opinnäytetyöprosessin ajan, eikä sitä jätetty vasta työn 

lopussa tehtäväksi. Arvioinnin pohjana hyödynnettiin opinnäytetyösuunnitelmaa. 

Työn arvioinnin kautta on voinut muuttaa tarvittaessa kehittämistyön suuntaa. 

Työn vahvuuksina oli asukkaiden, työntekijöiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden 

saaminen prosessiin mukaan. Ilman heitä opinnäytetyö ei olisi onnistunut. Li-

säksi valitsin mielestäni sopivat menetelmät kehittämistyöhön. Haasteena olivat 

äkilliset poissaolot, aineiston synteesin näkyväksi tekeminen, vapaaehtoistyön-
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tekijöiden mukaan saaminen työryhmään ja kesän aikana aikatauluista sopimi-

nen.   

 

 

7.3 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuus tarkoittaa tässä työssä ennen kaikkea käyttökelpoi-

suutta kuten kehittämistoiminnassa yleensäkin. Työn vakuuttavuus pystytään 

osoittamaan sillä, että valinnat ja näistä tehdyt päätelmät on tehty näkyviksi ke-

hittämistyön aikana. Tutkimuksen pätevyys voidaan osoittaa kehittämistyössä 

aineiston ja siihen liittyvien väitteiden avoimuudella ja johdonmukaisuus aineis-

ton avoimella ja tarkkaavaisella esittämisellä. (Toikko & Rantanen 2009, 121, 

123-124). Opinnäytetyö toteutettiin ja kirjoitettiin noudattamalla hyvää tieteellistä 

käytäntöä. Työssä huomioitiin lähdeviittaukset, kun lainattiin toisten julkaisuja ja 

samalla annettiin toisten tuotoksille oikea arvo. (Tutkimuseettinen neuvottelu-

kunta 2012, 6). Opinnäytetyössä käytettiin myös alkuperäisiä lähteitä (Vilkka 

2015, 44). 

 

Kehittäminen tapahtui tutkimuksessa ilmenneiden tilanteiden mukaan, jolloin 

tutkimuksen aikana ei ehditty syventyä perusteellisesti aineiston analyysiin. Tut-

kimuksellisessa kehittämisessä aineistoja tarkastellaan usein myös kapeam-

masta näkökulmasta. Aineiston kokoamiselta ja analyysiltä odotettiinkin nopeita 

vastauksia, ja tämä koettiin tärkeämmäksi asiaksi kehittämisessä kuin analyysin 

tutkimuksellinen luotettavuus. (Toikko & Rantanen 2009, 121.) Opinnäytetyöhön 

koottavat tiedot ja päätelmät ovat kuitenkin avoimia, kun ottaa samalla huomi-

oon henkilöiden tietosuojan. Työssä käytettiin tutkimus- ja tiedonhankintamene-

telmiä, jotka olivat eettisesti sopivia ja tieteellisen tutkimuksen mukaisia. (Tutki-

museettinen neuvottelukunta 2012, 6.) 

 

Tässä kehittämistyössä oli osallisena monia eri toimijoita. Luotettavuutta voi-

daan osoittaa työssä sillä, kuinka hyvin eri toimijat ovat sitoutuneet kehittämi-

seen tai missä kohtaa he eivät ole kehittämiseen osallistuneet. Jos toimijoita ei 

osallistu kaikkiin kehitystyön vaiheisiin, voi virhemahdollisuuden todennäköisyys 

kasvaa. (Toikko & Rantanen 2009, 124.)  
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Eri toimijat olivat osallisena jokaisessa työn eri vaiheessa. Opinnäytetyön osal-

listujille kerrottiin opinnäytetyöstä ennen kuin he osallistuivat prosessiin, ja heillä 

oli mahdollisuus kieltäytyä osallistumasta. Osallistujilta ei pyydetty kirjallista lu-

paa, vaan jokainen osallistuja on antanut suullisen lupauksen. Osalla asukkais-

ta oli sairauksia, jotka heikensivät itsenäistä päätöksentekoa. Opinnäytetyönte-

kijä teki yhteistyötä yksikön hoitajien kanssa pyytämällä tietoja siitä, ketkä olivat 

mahdollisia opinnäytetyöhön osallistujia. Ennen asukkaiden haastattelujen to-

teuttamista yksiköihin toimitettiin näkyville tutkimuksesta lisätietoa yksikössä 

vieraileville henkilöille, muun muassa omaisille (Liite 1). Tähän liitettiin mahdolli-

suus ilmoittaa yksikön hoitajille, jos asukas ja omaiset päättivät yhdessä, ettei 

asukas osallistu tutkimukseen. Ennen asukkaiden toiveiden kartoittamista jokai-

selta asukkaalta kysyttiin vielä erikseen halukkuus osallistua opinnäytetyöhön. 

Asukkailta kerättiin taustatiedoiksi ainoastaan sukupuoli. Ennen työn aloittamis-

ta oli haettu tämän työn tekemiselle opinnäytetyölupa. 

 

Käyttökelpoisuutta lisää Toikko & Rantasen (2009, 125) mukaan tulosten hyö-

dynnettävyys. Tämä koskee sellaisia tuloksia, jotka ovat tulleet esille kehittämis-

työn aikana. Työn lopuksi oli tehtävänä tuottaa työryhmän tuloksien pohjalta 

toimintasuunnitelma. Tulosten siirrettävyys kuitenkin toiseen ainutlaatuiseen 

toimintaympäristöön voi olla haasteellista kehittämistyön ainutkertaisuuden 

vuoksi (Toikko & Rantanen 2009, 126). 

 

Arviointia tehtiin koko tutkimuksen ajan, eikä sitä pidetty erillisenä osiona työn 

lopussa. Kehittämisen aikana työssä tuli useampia aineistoja, joita arvioitiin työn 

tekemisen aikana. Tämän avulla työn etenemistä voitiin ohjailla, täsmentää ja 

kohdentaa. (Toikko & Rantanen 2009, 82-83.) 

 

 

7.4 Tulosten hyödynnettävyys ja jatkokehittämisideat 

 

Opinnäytetyön tuotoksena tehtiin toimintasuunnitelma. Tähän suunnitelmaan 

koottiin parhaat yhdessä luodut ideat käytännössä toteutettavaksi. Kehitystyön 

toiveena oli, että se olisi hyödynnettävissä kaikissa Hulvelan tehostetun palve-
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luasumisen yksiköissä, jotka olivat myös kehitystyössä mukana. Hyödynnettä-

vyys toisessa toimipaikassa voi olla haasteellista kehitystyön ainutkertaisuuden 

vuoksi (Toikko & Rantanen 2009, 126), mutta silti mahdollista, kun kehittäminen 

on pyritty tekemään lukijalle hyvin näkyväksi. 

 

Tehostetussa palveluasumisen asukkaat voivat kokea yksinäisyyttä ja yksinäi-

syyden kokemukset voivat olla hyvin yksilöllisiä (Pirhonen ym. 2016, 128). Yh-

teiskunnan toivotaankin järjestävän iäkkäille virikemahdollisuuksia ja toimintaa 

(Uotila 2011, 56). Yhteiskunnan varat ovat kuitenkin vähenemässä ja nykyisen 

laadun ylläpitäminen voi olla haastavaa. Tämän vuoksi vapaaehtoistoiminnan 

on arvioitu kasvavan juuri ikäihmisten ja sairaiden parissa. (Harju 2005, 74-75.) 

Tähän vaikuttaa myös henkilöstömitoituksen vähyyden kokemus tehostetussa 

palveluasumisessa (Kröger ym. 2018, 80-81). Eläkeläisten määrä on kasvussa 

ja heidän osallistumistaan vapaaehtoistyöhön voidaan pitää suurena voimava-

rana (Niemi 2009, 29). Vapaaehtoistyöntekijät pystyvät laajentamaan tehoste-

tussa palveluasumisessa asukkaiden toimintaa (Hartikainen 2009, 133). Va-

paaehtoistoiminnalla on vaikutusta myös ikääntyneen vapaaehtoistyöntekijän 

toimintakykyyn, arjen sosiaalisuuteen ja mielialaan (Utriainen 2012, 28). Kuten 

tässäkin tutkimuksellisessa kehittämistyössä on tehty, pitäisi ottaa huomioon 

asukkaiden toiveet toiminnan suhteen, jotta toiminta olisi asukkaille mielek-

käämpää (Koskinen & Perkola 2015, 42-43). Tässä tutkimuksellisessa kehittä-

mistyössä on ollut lisäksi mukana tehostetun palveluasumisen työntekijöitä ja 

ikääntyneitä vapaaehtoisia. Yhteistyön avulla on luotu tuotoksena toimintasuun-

nitelma. Vapaaehtoistoimintaa onkin mahdollista parantaa yhdessä suunnittelun 

ja tekemisen keinoin (Utriainen 2012, 30).  

 

Työn jatkokehitysmahdollisuutena voisi tarkastella, kuinka kehitysideat ovat to-

teutuneet käytännössä ja minkälaista arvoa näillä on ollut asiakkaiden hyvin-

vointiin. Samoin kehitysmahdollisuutena voisi tarkastella, onko kehitystyön jäl-

keen tehostetun palveluasumisen toimintaan saatu uusia vapaaehtoisia ja 

ovatko vapaaehtoiset tyytyväisempiä toimintaan kuin aiemmin. Opinnäytetyötä 

olisi mahdollista tarkastella myös hoitajien näkökulmasta. Olisi mahdollista kar-

toittaa hoitajien ajatuksia vapaaehtoistoiminnasta tai tarkastella, kaipaisivatko 

he lisää työkaluja vapaaehtoisten kanssa yhdessä toimimiseen. 
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Liite 1 Saatekirje läheisille  
 
 

Arvoisa läheinen 

 

Opiskelen Karelian ammattikorkeakoulussa ylempää ammattikorkeakoulututkin-

toa. Opinnäytetyöni aiheena on vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ikäihmisten 

tehostetussa palveluasumisessa. Tavoitteena on lisätä vapaaehtoistyöntekijöi-

den tarjoamia virikemahdollisuuksia asiakkaille ikäihmisten tehostetun palvelu-

asumisen yksiköissä kehittämällä vapaaehtoistoimintaa yhdessä eri toimijoiden 

kanssa ja luomalla toiminnalle toimintasuunnitelma, jonka avulla vapaaehtois-

toimintaa pyritään selkiyttämään, kehittämään ja lisäämään. 

 

Työn ensimmäisessä vaiheessa Hulvelan palveluasumisen asukkaita pyyde-

tään osallistumaan opinnäytetyön prosessiin. Asukkaille esitettävällä kysymyk-

sellä kartoitetaan, minkälaista toimintaa tehostetun palveluasumisen asukkaat 

haluaisivat arkeensa. Asukkaiden mielipiteiden keräämiseen käytetään Toivei-

den puu -menetelmää. Tässä menetelmässä asukkaiden toiveet kootaan yh-

teen, ideat ryhmitellään ja samantyyliset ideat yhdistetään ja toiveet kootaan lo-

puksi puun muotoon. Menetelmän avulla kootaan kehittämistyön alussa 

asukkaiden tarpeet esille. Lisäksi asukkailta tiedustellaan, onko viriketoimintaa 

tällä hetkellä liian vähän, riittävästi vai liian paljon. Opinnäytetyöhön osallistumi-

nen on vapaaehtoista.   

 

Asukkaiden mielipiteiden kartoitus tapahtuu tiistaina 21.5.2019. Asukkaiden 

kunnon vaihtelujen vuoksi tullaan tekemään yhteistyötä hoitajien kanssa. Teillä 

on lisäksi mahdollisuus ilmoittaa yksikön hoitajille, jos päätätte yhdessä, ettei 

asukas osallistu opinnäytetyöhön.  Tässä työssä ei kerätä muita asukkaiden 

tunnistetietoja kuin sukupuoli. Opinnäytetyön tulokset raportoidaan opinnäyte-

työssä, joka on työn valmistumisen jälkeen luettavissa Theseuksesta 

(theseus.fi). 

 

Reea Vanhatalo, sh, YAMK-opiskelija,  
Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen, Karelia-ammattikorkeakoulu, 
040xxxxxxx, reea.vanhatalo@edu.karelia.fi

mailto:reea.vanhatalo@edu.karelia.fi
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PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

Henkilökohtaisesti pyydetty 
Ystävät pyytäneet 
Pyydetty henkilökohtaisesti 
mukaan 

Muiden pyynnöstä 

Mukaantulo 

Aktiivinen osallistuja 
Yllättäen ollut mukana 
Tyhjä hetki elämässä 

Sattuman kautta 

Aktiivisten ihmisten järjestämä 
toiminta 
Tapahtumiin ollut helppo osal-
listua 
Tapahtumiin voi olla kynnys 
osallistua 
Aktiiviset samoissa tapahtu-
missa 
Samat ihmiset joka tapahtu-
massa 

Yhteisten tapahtumien kaut-
ta 

Auttamisen halu 
Ikäihmisiä ei auteta tarpeeksi 
 

Halu auttaa 

Eläkkeelle jäämisen jälkeen 
tyhjää aikaa 
Lapset kasvaneet 
Yksin jääminen 
Tyhjän ajan käyttö 
Tekemistä omaan arkeen 

Tekemistä arkeen 

Ei väkisin tekisi, jos siitä ei pi-
täisi 
Mielekkäitä tehtäviä 

Mielekkäät tehtävät 

Muihin tehtäviin ei aikaa, myö-
hemmin ehkä 
En haluta sitoutua enempää 
Ei haluta lisää tehtäviä 
Lapsenlapset etusijalla 

Ei enempää tehtäviä 

Ilmoitetaan vapaaehtoisten 
määrä soittamalla 
Sovitut päivät 
Määrätty aika 
Ilmoittaminen samana päivänä 

Vapaaehtoistyön käytännöt 

Hoitajat läsnä 
Laitoksessa hyvä käydä 
Ei tarvitse mennä yksin asun-
toihin 

Hoitajien tuki Edut 
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Tuntuu hyvältä 
Autettava voisi olla oma lähei-
nen 
Vanhus pääsee ulos 
Hyvän mielen saaminen riittää 
Hyvä mieli 
Tekemisestä saa hyvän mielen 

Hyvä mieli 

Edut 

Hyvä porukka 
Toimittu pitkään yhdessä 
Tapahtuma kokoontua yhteen 
Yhteinen kokoontuminen 
Sosiaalinen puoli 

Muiden tapaaminen 

Jos ei tykkäisi, ei kävisi 
Toiminta ei ole raskasta 
Ei ole stressivelvoite 
Mukavaa toimintaa 

Mukava toiminta 

Toiminnassa kävely 
Ulkoilmatapahtuma Kunnon ylläpito 

Kiitos 
Käymisen huomiointi 
Tuntisi olevan tärkeä 
Kiitos asukkaalta/ hoitajalta 
Pienet tarjoamiset 
Kahvi 
Joskus ateria 
Ei rahaa 
Ei rahallista korvausta 

Osallistumisesta muistami-
nen 

Asukkaat ikääntyneempiä  
Asukkaat heikommassa kun-
nossa 
Asukkaat huonossa kunnossa 
Parempikuntoisia asukkaita ta-
loon 
Kotona olleet aiemmin yksin 
Asukkaat eivät sosiaalisia 
Asukkaat laitostuneet 

Asukkaiden kunto 

Haasteet 
Kerran viikossa käynnit ei riittä-
viä 
Poikkeavaa normaalista aika-
taulusta 
Asukkailla kynnys lähteä toi-
mintaan 
Miten saada asukas motivoitu-
maan 
Omaiset hoitoon mukaan 
Asukkaille lisää keskusteluseu-
raa 

Toimintaa liian harvoin 



Liite 2 3(6) 

Liite 2 Sisällönanalyysi  
 

Aggressiivinen asukas 
Epäilevä asukas 
Ei mikään hyvin 
Kaikki asukkaat eivät niin mu-
kavia 
Mummut ei aina niin herttaisia 
Huonosti liikkuva asukas haas-
tava 
Asukkaiden erilaisuus 

Haasteelliset asukkaat 

Haasteet 

Ihminen häviää 
Kunnon nopea laskeminen 
Surullisuus 

Läheisten asukkaiden kun-
non alentuminen tai meneh-
tyminen 

Aina ei saa ulkoilutettavaa 
Joutuu lähtemään kotiin 

Kaikille ei aina löydy asu-
kasta 

Vanhus ei suostu pukemaan 
kunnolla 
Ei ole kunnon ulkovaatteita 

Ulkovaatteiden puuttuminen 

Kysymykset asukkaista 

Ei voi kertoa Hoitajien vaitiolovelvollisuus 

Hoitajien asennekysymys 
Erilainen osaaminen 
Motivaatio 
Erot hoitajien välillä 
Helpommalla pääseminen 
Ihania hoitajia 
Kukaan ei huomaa  
Toiminta kestää liian vähän ai-
kaa 

Hoitajien asenne 

Ei haluta mennä huoneisiin tai 
kotiin 
Ei voi puolustautua 
Kenenkään kotiin ei mentäisi 
Tavaroiden häviämistä ei pys-
tyisi puolustamaan 

Asukkaan kotiin meneminen 

Kalenteriin merkitseminen 
Tekemistä lähes päivittäin 
Aikaa kuluu paljon lapsenlap-
siin 
Toiminta vie aikaa 
Kaikille ei aina sovi 
Vapaaehtoisuus 

Ajan puute/ muu toiminta 

Toimintaa vetävä henkilö 
Aina henkilö, joka vastaa toi-
minnasta 
Yhteyden pitäjä 
Sovitut tehtävät pitäisi tehdä 

Toiminnan organisointi 
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70-vuotias on nuori 
Ikääntymisen myötä sairauksia 
Pyörätuolin työntäminen ras-
kasta 
Tutkimuksissa käynnit 
Jaksaminen vähenee 
Toiminnasta jäädään hiljalleen 
pois 

Vapaaehtoiset ikääntyvät 

Haasteet 

Hoitajien tehtävä pukea 
Hoitajien tehtävä laittaa asukas 
valmiiksi 

Tehtävien jaon epäselvyydet 

Toiminnasta voi olla välillä pois, 
kun useampia tekijöitä 
Saa olla omia menoja 
 

Useita vapaaehtoistyönteki-
jöitä 

Jaksaminen 

Hoitajilta saatu kiitos 
Vapaaehtoisten muistaminen 
Ei olisi pärjätty ilman 
Toiminnasta kiittäminen 

Muistaminen/ Kiitos 

Tietyt asiat tulisi ymmärtää 
Hyvin vähän koulutusta 
Lisäkoulutus toivottavaa 
Tehtävä ei vaadi koulutusta 

Koulutus 

Tapaamiset toivottavia 
Tapaamisia ei tällä hetkellä ole 
Tapaamisia ollut ennen 
Tapaamiset olivat ennen toimi-
via 
Hoitajat mukavia 
Hoitajien kanssa keskustellaan 
usein 

Yhteiset tapaami-
set/Yhteistyö 

Mukava keskustella muiden 
kanssa 
Mukavia asukkaita 
Erityisesti asukkaat  
Ystävien seura 
Tutustuminen asukkaisiin 

Muiden seura 

Motivaatio 

Toiminta mukavaa tutun asuk-
kaan kanssa 
Tuttuja asukkaita 
Vakituinen porukka 
Osallistuu toimintaan niin kau-
an kuin jaksaa 

Tuttu toiminta 

Positiivinen ja kiva hetki 
Työskentelyn ilo 
Paras työ vasta nyt ikäänty-
neenä 
Mukavat muistot 

Hyvä mieli 
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Kaikki tekevät yhdessä 
Mukava yhdessä tekeminen 
Tulee lähdettyä pois kotoa 
Vapaata aikaa 

Yhteinen tekeminen 

Motivaatio 

Hyvä ryhmänvetäjä 
Kannustaa lähtemään mukaan Hyvä ryhmänvetäjä 

Syvältä nouseva halu auttaa 
Halu auttaa muista 
Toiminnasta ei lasketa hintaa 

Auttamisen halu 

Asukkaat nauttivat ulkoilusta 
Ilahtuvat vapaaehtoisen näke-
misestä 
Yhteisen puheen lisääntyminen 

Asukkaiden hyvinvoinnin 
huomaaminen ja näkeminen 

Ymmärtäminen, mitä jatkossa 
voi tulla 
Vanhat ihmiset usein sairaita 
Ikääntyneiden ymmärtäminen 
Erilaisten ihmisten ymmärtämi-
nen 

Elämänkokemus ja saman 
ikäisyys 

Ystävällistä ja mukavaa 
Yhteistyö helppoa 
Helppo vaihtaa kuulumisia 

Henkilökunta 

Toimivat asiat 

Toiminnalle sovittu aika 
Ei tarvitse tulla turhaan 
Hyvin puetut asukkaat 
Asukkaat valmiina ulkoilemi-
seen 
Pyörätuolin kanssa kulkeminen 
turvallista 
Vapaaehtoisella vastuullaan 1 
asukas 
Henkilökunta avustaa asuk-
kaan valmiiksi 
 

Käytännöt 

Viihtyisä puisto lähellä 
Puistossa hyvin penkkejä 
Asukkaat pitävät kukista ja uu-
desta hyönteishotellista 
Tuttu ympäristö 
Kauniita istutuksia puistossa 

Ympäristö 

Kuntosalin käyttö järjestöille 
Uuden kuntosalin käyttö Etu 
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Yhteistyö omaisten kanssa 
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 
Aiemmin ollut yhteisiä palave-
reja, tapaamisia ja tekemistä, 
joita toivottu 
Toimintaan osallistuminen 
 

Yhteinen toiminta 

Kehitettävät  
asiat 

Asukkaiden motivoinnin harjoit-
telu 
Vapaaehtoistyön ymmärtämi-
nen 
Vapaaehtoisten huomiointi 
Vapaaehtoistyön ymmärtämi-
nen ja arvostaminen 

Hoitajien koulutus 

Lisää vapaaehtoisia 
Miten saada lisää vapaaehtoi-
sia 
Ihmisiä tarvitaan lisää toimin-
taan 
Yhteiset kutsut toimintaan 
Osallistuminen järjestettävää 
toimintaan 
Palvelukeskuksen tilojen pa-
rempi tuntemus 
Oikea asukas löytäisi oikeaan 
yksikköön 

Vapaaehtoistyöntekijät 

Ulkoiluun lämpöpusseja ja sa-
desuojia 
Lapsien ja eläinten mukaan 
saaminen 
Asukkaiden kanssa laulaminen 
Asukkaiden vieminen eri paik-
koihin, myös taksilla 
Vanhusten ulos pääseminen 
useammin 
Asukkaiden parempi tunnista-
minen 
Miten tuntea vapaaehtoistyön-
tekijät 
Tapaamiset ilman sovittua ai-
kaa 

Muita kehittämisajatuksia 
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1. Ulkoilun lisäksi myös muu tekeminen 

 Valokuvien katselu, lukeminen, tilaisuuksiin hakeminen (erityisesti viikon-

loppuisin), yhteislaulutilaisuudet, laulaminen, arvoituksien kyseleminen, 

kortin pelaaminen, tuolijumppa, hernepussin heittely, helpot muistipelit, 

lukuhetket, maalaaminen, askartelu, keskustelu, muistelu eri teemoilla, 

lautapelit, musiikkihetket ja eläinten vierailut 

Vahvuudet:  

- Jokainen pääsisi osallistumaan toimintaan, kun tarjotaan erilaista teke-

mistä 

- Ulkoilun lisäksi voisi olla suunniteltuna esimerkiksi sateen sattuessa jokin 

muu vaihtoehto, ns. suunnitelma B.  

- Erilaisia tarvikkeita on saatavilla talon puolesta  

- Vapaaehtoisilla on enemmän aikaa toteuttaa toimintaa kuin työntekijöillä 

Haasteet: 

- Muutoksen toteuttaminen tarvitsee aiempien toimintatapojen korjausta 

- Kaikki vapaaehtoiset eivät välttämättä halua tehdä muuta kuin ulkoilut-

tamista 

- Vapaaehtoiset eivät välttämättä etukäteen tiedä, montako vapaaehtoista 

on tulossa toimintaan 

- Miten pystyä saamaan ne ihmiset mukaan toimintaan, jotka eivät yleensä 

osallistu 

Miten toteuttaa käytännössä? 

- Jokaisesta yksiköstä valittaisiin henkilö, joka vastaisi vapaaehtoistoimin-

nasta 

- Vapaaehtoisten yhdyshenkilöillä ja työntekijöiden yhdyshenkilöillä olisi 

suunnittelutapaamisia 

- Henkilökunta tietäisi, mitä eri vapaaehtoiset haluaisivat tehdä asukkaiden 

kanssa yhdessä 

- Eri vapaaehtoisilla olisi mahdollista luoda oma kalenteri toimintaan osal-

listumiselle 

- Toiminta tapahtuisi yhden vapaaehtoisen kanssa korkeintaan pienissä 

ryhmissä 

- Ryhmätoimintaan osallistuvat tehostetun palveluasumisen asukkaat oli-

sivat toimintakyvyltään samantasoisia
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- Tehostetun palveluasumisen asukkaat voisivat osallistua toimintaan 

myös katsojina 

 

2. Yhteisten tapahtumien järjestäminen 

 Makkaranpaisto, grillaus, leipominen, piparinpaisto, lettujen paisto, uu-

sien vapaaehtoistyöntekijöiden löytäminen, yhteiset retket asukkaiden 

kanssa 

Vahvuudet: 

- Erilainen toiminta olisi vuoden kohokohtia 

- Koko talon yhteinen panostus 

- Toimintatavan löydyttyä toimintaa on helpompi järjestää uudelleen 

- Talon puolesta on saatavilla tarvikkeet 

Haasteet: 

- Vapaaehtoistyöntekijöiden löytäminen 

Miten toteuttaa käytännössä? 

- Pienemmät tapahtumat sovitaan yksikön kesken, isommat tapahtumat 

sovitaan koko talon kesken 

- Vapaaehtoistyöntekijöiden yhdyshenkilöiden ja henkilökunnan yhteiset 

tapaamiset 

 Käytännöistä sopiminen 

 Tehtävät valittujen henkilöiden vastuulla 

 Varahenkilöistä sopiminen 

- Tapaamisissa päätettäisiin tapahtumien ajankohdat ja päivämäärät 

 Kaksi kertaa vuodessa koko talon tapahtuma 

- Informointi tapahtuisi riittävän ajoissa 

 

3. Yhteistoiminta vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa 

 Kahvihetki ulkoiluttamisen jälkeen, säännölliset tapaamiset: hoitajat + 

vapaaehtoistyöntekijät, kutsuminen yksiköiden juhliin 

Vahvuudet: 

- Helpottaa yhteistyötä 

- Motivoi toimintaan 

- Helpottaa palautteen saamista toiminnasta
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Haasteet: 

- Yhteisen ajan löytäminen 

Miten toteuttaa käytännössä? 

- Työvuorosuunnittelun avulla 

- Yhteisten tapaamisten järjestäminen 

 Lyhemmät tapaamiset esim. ulkoilutuksen jälkeen 

 Pidemmät tapaamiset koko talon/ yksikön kesken 

- Toiminnassa yhdyshenkilöt vapaaehtoistyöntekijöillä sekä henkilökunnal-

la 

 

4. Vapaaehtoisten ja yhdistysten yhdyshenkilöiden yhteystietojen kerää-

minen 

Vahvuudet: 

- Yhteydenpito helpompaa 

- Ei tulisi ns. turhia soittoja 

Haasteet: 

- Tiedot vanhentuvat 

- Yhteystiedot eivät saa olla julkisesti esillä 

- Yksittäisten vapaaehtoisten yhteystiedot 

Miten toteuttaa käytännössä? 

- Toiminnanohjaaja keräisi yhteystiedot 

- Yhteystiedot välitettäisiin yksikön yhdyshenkilöille 

- Yhteystietojen muutoksista huolehdittaisiin 

- Yksikön yhteystiedot voidaan antaa suoraan vapaaehtoistyöntekijöille. 

Yksiköiden yhteystiedot ovat löydettävissä myös kaupungin nettisivujen 

kautta.  

 

5. Tiedonkulun parantaminen yksiköissä 

Vahvuudet: 

- Vapaaehtoisten turhat käynnit poistuisivat 

- Yksiköt osaisivat varautua 

- Yksiköissä olisi mahdollista aamuisin sopia vastuuhenkilö, joka huolehtisi 

päivän aikana tapahtuvasta vapaaehtoistoiminnasta
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Haasteet: 

- Yksiköt eivät välttämättä aina huomaa puhelimiin lähetettyjä tekstivieste-

jä 

Miten toteuttaa käytännössä? 

- Toiminnasta sopiminen yksikön kesken 

- Toimintaan osallistuvien vapaaehtoisten määrä ilmoitettaisiin saman päi-

vän aamuna (yksiköiden kesken sovittavissa sopiva kellonaika) 

 Ilmoittaminen puhelimitse 

- Jos omasta yksiköstä ei ole tarpeeksi lähtijöitä esimerkiksi ulos 

 Sopiminen yksiköiden kesken, olisiko muista yksiköistä lähtijöitä toi-

mintaan 

- Selvittää, mitkä yhdistykset käyvät tällä hetkellä missäkin yksikössä 

 Tasapuolinen jako 

 

6. Vapaaehtoisten työnohjaus 

Vahvuudet: 

- Paikka, jossa voisi purkaa tuntemuksia 

- Antaisi toimintaraameja, mitä vapaaehtoisilta odotetaan 

Haasteet: 

- Toiminnassa mukana olevat ihmiset erilaisia 

 Miten kokee asiat? 

Miten toteuttaa käytännössä? 

- Luotaisiin vapaaehtoisille mahdollisuus vaihtaa muutama sana, jos eteen 

tulee mieltä painavia asioita vapaaehtoistoiminnan parissa 

- Toiminnanohjaajan olisi mahdollista ottaa yhteyttä 

 Tarvittaessa viestisi asiasta eteenpäin 

 Huomioisi jatkon 

- Tarvittaessa ulkopuolinen työnohjaaja 

 

7. Vapaaehtoisten ja asukkaiden paremmat tunnistamiskeinot 

 Nimilappujen käyttö, vapaaehtoiset sekä asukkaat 

Vahvuudet:  

- Asukkaalla on nimi
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- Helpottaa asukkaan lähestymistä 

- Vapaaehtoinen on salassapitovelvollinen 

Haasteet: 

- Voiko asukkaita sinutella? 

Miten toteuttaa käytännössä? 

- Asukkaalta voi tiedustella, saako sinutella 

- Nimilaput otettaisiin käyttöön myös muissa kuin vain isommissa tilai-

suuksissa 

- Vapaaehtoisten ja asukkaiden tullessa toisilleen tutuiksi nimilaput voi jät-

tää pois 

- Vapaaehtoisella olisi tärkeää olla yksikön puhelinnumero 

 Yksikkö antaa vapaaehtoiselle 

 Voi olla nimilappujen takana 

- Yksikkö voi kertoa vapaaehtoisille esimerkiksi: 

 Vinkkejä, mistä asukas voisi pitää 

 Tarvittavia taustatietoja 

 

8. Käytäntöjen kehittäminen 

 Ulkoiltaessa turvavyöt pyörätuolissa oleville, sopivan ajankohdan löytä-

minen toimintaan, ilmoitus tulemisesta yksikköön, ulkoiluun lämpöpusse-

ja ja sadesuojia 

Vahvuudet:  

- Vaaratilanteita vältettäisiin ennakoinnilla 

Miten toteuttaa käytännössä? 

- Sadesuojien hankinta 

- Klipsien hankinta nimilappuihin (muoviset) 

- Opastusta pyörätuolin käyttöön 

- Vapaaehtoisilla olisi kärsivällisyyttä odottaa tarvittaessa hetken 

- Asukkaiden ruoka- ja kahviaikoja voi tarvittaessa siirtää 

 

9. Palaute vapaaehtoistyöstä 

Vahvuudet: 

- Innostaa jatkamaan
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- Toimitaan oikein 

Haasteet: 

- Voidaan pelätä, että vapaaehtoiset eivät tule enää uudestaan 

- Rakentavan palautteen antaminen 

Miten toteuttaa käytännössä? 

- Annetaan rehellinen palaute 

- Palautetta annetaan molemmin puolin 

- Annetaan palaute yleisellä tasolla  myös rakentava palaute 

- Henkilökohtainen palaute annetaan henkilökohtaisesti 

- Yhdyshenkilöiden kautta voidaan antaa palautetta toiminnasta soittamal-

la 

 

10.  Hoitajien koulutus 

 Vapaaehtoistyön ymmärtäminen, vapaaehtoisten huomioiminen 

Vahvuudet: 

- Vapaaehtoistyön ymmärtäminen 

- Helpottaa yhteistyötä 

Haasteet: 

- Aika ja ajan järjestäminen 

- Toteuttamistapa 

Miten toteuttaa käytännössä? 

- Koulutukset Hulvelan kokoushuoneessa erikseen sovittuina ajankohtina 

 Yhdyshenkilö vie sovitut asiat myös koko yksikön henkilökunnalle 

- Ulkopuolisen kouluttajan pyytäminen 

- Osallistuminen erilaisiin koulutuspäiviin/ messuihin 

 

11.  Palvelukeskuksen tilojen parempi tunteminen 

Vahvuudet: 

- Siirtymiset eri yksiköihin helpottuu 

- Mahdollistaa erilaisten tapahtumien järjestämisen 

- Tilojen monipuolinen hyödyntäminen 

- Opastekylttejä on lisätty 
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Haasteet: 

- Väen saaminen kokoon esittelyn ajaksi 

- Miten tilat ovat vapaana/varattuna 

Miten toteuttaa käytännössä? 

- Tilojen esittely vapaaehtoisille 

- Selkeät ohjeistukset 

 

12.  Lisää vapaaehtoistyöntekijöitä 

Vahvuudet: 

- Enemmän ja erilaista toimintaa 

- Vastuun jakaminen 

- Useampi asukas pääsee osallistumaan 

- Kynnys mukaan lähtemiseen pienenee 

Haasteet: 

- Muu tekeminen kilpailee vapaaehtoistoiminnan kanssa 

- Henkilökunta oppii tuntemaan uudet vapaaehtoistyöntekijät 

- Vapaaehtoisuus 

- Ajan ja sopivan paikan järjestäminen (sisätiloissa) 

Miten toteuttaa käytännössä? 

- Pyritään motivoimaan henkilöitä mukaan 

- Vapaaehtoistyöntekijät saisivat uusia etuja, esimerkiksi uimaan pääse-

minen 

- Tarjotaan erilaisia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia 

- Yhteyshenkilö, keneen ottaa yhteyttä 

- Pop up -tapahtumat 

- Toiminnassa mukana ollut vapaaehtoistyöntekijä kulkisi mukana ensim-

mäisellä kerralla 

 


