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The aim of this functional thesis was to create and produce orientation material
for the new volunteers at Tampere mother and child home and shelter association
of Hämeenkatu shelter. The purpose of the orientation material was to lighten the
workload of employees, outline tasks for volunteers and strengthen safety for volunteers in demanding working conditions of the shelter.
The material for this thesis was collected by observing ongoing volunteer work at
the shelter of Hämeenkatu as well as from other literature and the master’s thesis
Knowledge Management in Volunteer Work; Management of volunteer work in
Tampere Mother and Child Home and Shelter Association by Nokso-Koivisto and
Toikkanen. Different roles and potential work opportunities for volunteers were
also discussed in the shelter.
Compiled orientation material consists of two parts, document that is meant for
the trainer and Power Point slide show for the orientation process. These slides
are in the appendices of the thesis. Orientation has three parts which can be used
flexibly together or separately. Material is easy to use and modify by needs of
trainers and in changing conditions at the shelter. There is a short questionnaire
on stress included in the material to help volunteers to reflect their work stress.
Effects of this orientation material will appear when used. The more employees
will use the material, the more it will ease their work and shape orientation
situations and, in that way, also actions of volunteers.
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JOHDANTO

Syksyllä 2019 aloitin harjoittelun Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n Hämeenkadun
turvakodilla. Toiveenani on ollut, että saisin tehdä työelämälähtöisen toiminnallisen opinnäytetyön, työn, jolla on tarkoitus ja harjoitteluni aikana minulle tarjottiinkin mahdollisuutta luoda vapaaehtoisten perehdytykseen tarkoitettu materiaali
turvakodin työntekijöiden käytettäväksi.
Perehdytysmateriaalilla oli konkreettinen selkeä tavoite: selkeyttää ja helpottaa
vapaaehtoisten perehdytystä turvakodin arjessa, mutta koen hyvän materiaalin
tukevan myös tasa-arvoista vuorovaikutusta, oikeudenmukaisuutta sekä rakentavaa kriittisyyttä omia ennakkoluuloja ja osin myös työkäytäntöjä kohtaan, kaikki
tärkeitä ominaisuuksia, jotka löytyvät myös Diakin tutkimus- ja kehittämistoiminnan eettisten ratkaisujen tavoitteista (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 11).
Selkeä perehdytysmateriaali lisää vapaaehtoisten osallisuutta ja työnjaon selkeyttä, sekä tukee niin vapaaehtoisten, työntekijöiden kuin asiakkaidenkin turvallisuuden toteutusta turvakodilla. Perehdytysmateriaalissa olen ottanut huomioon
myös vapaaehtoisen oman jaksamisen seurannan ja väkivaltatyön vaikutukset
auttajiin sekä kirjannut keinoja itsensä suojelemiseen ja auttamiseen.
Vapaaehtoistyö on aina ollut itseäni kiinnostava tekemisen muoto, syyt vapaaehtoisuuteen ja palkattomaan auttamiseen tuntuvat olevan moninaiset ja usein vaikeita ulkopuolisille selittää, ja tämä vapaaehtoisuuden palkitsevuuden rakentaminen on mielestäni turvakodilla erityisen tärkeää, työn väkivaltaa kohdanneiden
asiakkaiden kanssa ollessa haastavaa ja vapaaehtoisen tekemisen ollessa kohtuullisen rajattua turvallisuudenkin vuoksi. Toivonkin vapaaehtoisten perehdyttämisen selkeytymisen vaikuttavan positiivisesti myös vapaaehtoisten osallisuuden, motivoitumisen sekä jaksamisen lisääntymiseen.
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TURVAKOTI TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ

2.1 Turvakodit Suomessa
Turvakoteja on ollut Suomessa vuodesta 1979, jolloin ensikoteihin pyrkiville väkivallasta kärsiville äideille ja lapsille haluttiin tarjota uudenlaista tukea. Suomessa turvakodeilla on voimakkaasti lastensuojelullinen tavoite, kun muualla
maailmassa turvakodit toimivat feministiseltä pohjalta. (Särkelä 2019.) Vuonna
2018 turvakoteja oli Suomessa 27 kappaletta niin, että kaikista Suomen maakunnista löytyi vähintään yksi turvakoti. Turvakotien palveluja käytti samana vuonna
yhteensä 5063 asiakasta. (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2019c, 1–2, 13.) Turvakodit tarjoavat ympärivuorokautisesti kodinomaisen, turvallisen paikan kaikille
lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille henkilöille. Kellä tahansa on ikään
tai sukupuoleen katsomatta oikeus hakeutua turvakotiin ja turvakodit ovat asiakkaalle maksuttomia. (Ensi- ja turvakotien liitto. Tietoa liitosta. Näin me autamme.
Turvakodit.) Asiakas saa hakeutua mihin tahansa turvakotiin Suomessa ja mikäli
turvakodissa ei paikkaa asiakkaalle ole, ohjataan hänet toiseen turvakotiin (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2019c, 9).
Turvakotijakson kesto on yksilöllinen kriisitilanteen mukaan alle vuorokaudesta
noin kahteen kuukauteen. Vuonna 2018 asiakas vietti turvakodissa keskimäärin
16 vuorokautta. (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2019c, 1.) Turvakodit tarjoavat
turvan ja vakauttamisen lisäksi keskusteluapua sekä neuvontaa niin psyykkisissä
kuin käytännöllisissä asioissa, kuten asunnon etsimisessä tai turvakiellon hakemisessa. Turvakodit tarjoavat jakson aikana myös lapsityötä sekä tarjoavat apua
tarvittaessa myös väkivallan tekijälle väkivaltatyön avopalvelujen kautta. (Ensi- ja
turvakotien liitto. Tietoa liitosta. Näin me autamme. Turvakodit.)
Turvakoteja rahoittaa valtio, ja rahoituksen valvonnasta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Turvakotipalvelujen ohjaus, arviointi sekä kehittäminen kuuluu
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitokselle, jota valvovat Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontavirasto eli Valvira ja aluehallintovirastot. (Nipuli & Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2020, 44.) Turvakodit tekevät tarvittaessa yhteistyötä kunnan
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kanssa, jonka vastuulla ovat turvakodin asiakkaiden avohuolto sekä turvakodin
jälkeiset palvelut sosiaalihuoltolain 11 pykälän mukaisesti (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2019a). Turvakotien palveluja ohjataan lailla valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle (L1354/2014) sekä turvakotien kansallisilla laatusuosituksilla, joista löytyvät suositukset niin tiloille, henkilökunnan koulutukselle kuin työskentelyn tavoitteillekin (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2013).

2.2 Hämeenkadun turvakoti
Tampereella turvakoteja ylläpitää Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen koordinoimana Tampereen ensi- ja turvakoti ry. Turvakotitoiminnan lisäksi Tampereen
ensi- ja turvakotiyhdistys tarjoaa väkivaltatyön avopalveluita perhekulma Puhurissa perheväkivaltaa käyttäneille tai kohdanneille aikuisille, lapsille ja nuorille.
Tampereen ensi- ja turvakoti ry tuottaa palveluja myös vauva- ja lapsiperheille
ensikodissa sekä Puhurissa vanhemmuustyön, unikoulun sekä tapaamispaikkatoiminnan merkeissä. Lisäksi yhdistyksellä on perhetupia useamassa toimipisteessä Tampereella sekä Päiväryhmä Pikku-Miina. Tampereen ensi- ja turvakoti
ry:llä on myös palveluasumisen yksikkö Petsamokoti ikäihmisille. (Tampereen
ensi- ja turvakoti ry. Yhteystiedot.)
Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n strategiassa vuosille 2019–2022 yhdistys määrittelee missiokseen olla turvallinen rinnallakulkija ja strategisiksi painopisteikseen yhdistys nostaa kehittyvät elämänhallinnan palvelut, taloudellisen kannattavuuden, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sekä hyvinvoivat ammattilaiset, joiden
kanssa erikseen mainitaan arvonanto vapaaehtoisten tekemälle työlle. (Tampereen ensi- ja turvakoti ry. Yhdistys. Yhdistyksen strategia vuosille 2019-2022.)
Turvakoteja on Tampereella nykyään kaksi, vuonna 1984 perustettiin Mutkakadun turvakoti jo vuonna 1951 perustetun ensikodin yhteyteen. Mutkakadun turvakodille hakeutuvien asiakkaiden määrän jatkuvasti noustessa tarve toiselle turvakodille kasvoi, ja uusien tilojen löytyessä toinen turvakoti perustettiin vuonna
2018. Hämeenkadun turvakoti sijaitsee Tampereen keskustassa Omenahotellin
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tiloista vapautuneessa kerroksessa. Hämeenkadun turvakodissa on yhdeksän
perhepaikkaa eli asiakashuonetta sekä yleiset tilat ja toimisto. (Happonen 2018.)
Hämeenkadun turvakoti avattiin 1.3.2018, ja asiakkaat ovat löytäneet turvakodin
hyvin. Perustamisen jälkeen vuonna 2018 Hämeenkadun turvakodin käyttöaste
on ollut 73%, eli turvakodin paikoista käytössä on ollut 73 prosenttia ja samana
vuonna turvakodilta on jouduttu tilanpuutteen vuoksi ohjaamaan asiakas toiseen
turvakotiin 30 kertaa. (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2019c, 10–12.)
Hämeenkadun turvakodilla työskentelee kolmessa vuorossa vakituiset työntekijät, joilla on riittävä taustakoulutus kuten sosionomi tai sairaanhoitaja. Turvakodilla toimii myös virka-aikaan esimiehenä sosiaalityöntekijä. Kaikki työntekijät
avustavat asiakkaita niin arjen tehtävissä kuin asioiden hoitamisessakin tarpeen
mukaan, sekä tekevät väkivaltatyötä niin aikuisten kuin mahdollisuuksien mukaan lastenkin kanssa. Lisäksi työntekijät vastaavat turvakodin arjen pyörittämisestä, kuten ruokien ja ruokatarpeiden tilauksista ja esillepanosta sekä yleisestä
siisteydestä. Työntekijät tapaavat jokaista aikuista asiakasta kahden kesken tarvittaessa, vähintään kerran viikossa.

LÄHISUHDEVÄKIVALTA

3.1 Lähisuhdeväkivalta ja väkivaltatyö Suomessa
Suomessa asuvista naisista noin 30 prosenttia on kokenut lähisuhdeväkivaltaa ja
viimeisen vuoden aikana noin 5 prosenttia naisista ja 2,5 prosenttia miehistä ovat
joutuneet parisuhdeväkivallan kohteeksi (Nipuli & Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2020, 14). Lähisuhdeväkivalta on henkistä, psyykkistä, seksuaalista, taloudellista tai muulla tavalla toteutuvaa väkivaltaa, jonka tekijänä on uhrille läheinen
henkilö, usein puoliso, entinen puoliso tai vanhempi. Lähisuhdeväkivallalle erityisen alttiita ovat naiset ja lapset ja lähisuhdeväkivalta tapahtuu useimmiten kotona. Lähisuhdeväkivalta voi ilmetä myös kaltoinkohteluna, vainona tai
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kunniaväkivaltana. (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2019b.) Lähisuhdeväkivallasta puhutaan usein parisuhdeväkivaltana, mutta parisuhdeväkivalta ottaa huomioon vain parisuhteessa tai sen jälkeen tapahtuvan väkivallan, eikä ota huomioon esimerkiksi lapsen kokemusta väkivallasta.
Lähisuhdeväkivalta on rikos ja ihmisoikeusrikkomus, jota yritetään ennaltaehkäistä sekä torjua monilla kansallisilla laeilla. Perustuslaki turvaa jokaisen oikeuden turvallisuuteen sekä velvoittaa julkista valtaa järjestämään sosiaali- ja terveyspalveluja (L731/1999). Monissa laeissa mainitaan väkivalta ja siltä suojelu,
esimerkiksi rikoslaki käsittelee kotona tehdyt pahoinpitelyt yhtä vakavina rikoksina kuin muutkin väkivaltarikokset ja raiskaus avioliitossa on ollut Suomessa laitonta vuodesta 1994 alkaen. Vuonna 2014 myös vainoaminen on lisätty rikoslakiin ja on virallisen syytteen alainen rikos. Myös pahoinpitelyn tai seksuaalirikoksen yritys on rangaistava teko ja lastensuojelulaissa sekä laissa lapsen huollosta
ja tapaamisoikeudesta kielletään lapsen turvaton kasvuympäristö sekä ruumiillinen kuritus. Lisäksi laissa kielletään vahingonteot ja lemmikkien pahoinpitely.
(Nettiturvakoti. Tunnista väkivalta. Väkivallan monet kasvot. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvä lainsäädäntö.)
Myös kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö ottavat huomioon lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen ja uhrien suojelemisen. Tällaisia sopimuksia ovat esimerkiksi Euroopan neuvoston alainen ihmisoikeussopimus, YK:n julistus naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi sekä yleissopimus lapsen oikeuksista. Suomi
on ratifioinut eli vahvistanut vuonna 2015 Istanbulin sopimuksen, eli Euroopan
neuvoston yleissopimuksen, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä perheväkivaltaa. Sopimuksessa on velvoitteita sekä uhrien suojelemiseksi että väkivallan
tekijöiden vastuuseen saattamiseksi, ja näiden velvoitteiden toimeenpanemiseksi
on Suomessa perustettu toimeenpanosuunnitelma, jota valvoo Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta. (Nipuli & Terveyden- ja
hyvinvoinninlaitos 2020, 15–16.)
Väkivaltatyön tarkoituksena on katkaista väkivallan kierre, kartoittaa ja vahvistaa
asiakkaan voimavaroja sekä auttaa asiakasta aloittamaan turvallinen elämä. Lapsen kanssa työskentelyssä pyritään lisäämään lapsen turvallisuutta ja
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selviytymiskeinoja. Turvakodissa asiakastyön pääperiaatteet ovat asiakkaan
osallisuus, luotettavuus, kunnioittaminen sekä toivon luominen.
Turvakodin asiakas läpikäy prosessin, jonka jokaista vaihetta yhdistää tavoite
asiakkaan turvallisuudesta. Vireille tulon ja aloituksen kautta asiakkaan tilannetta
kartoitetaan ja tarvittaessa ohjataan muidenkin palveluiden pariin. Myös vakauttaminen ja kriisityö aloitetaan heti. Varsinainen työskentely koostuu käytännön
asioiden hoitamisen tukemisesta, viranomaisyhteistyöstä sekä yksilötyöskentelystä. (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2013, 19–23).
Yksilötapaamisissa asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus tilanteensa läpikäymiseen
sekä kokemansa väkivallan nimeämiseen. Turvakodeissa asiakas voi osallistua
myös ryhmätoimintaan ja saada vertaistukea. Lopuksi ennen lähtöä turvakodilta
asiakkaan selviytymisvaiheen tukitarpeet kartoitetaan ja hänelle tehdään turvasuunnitelma sekä arvioidaan turvakotijakso. (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos
2013, 20–21.)

3.2 Auttajan hyvinvoinnin ylläpitäminen
Väkivaltatyössä asiakkaat esiintuovat traumaattisia kokemuksia ja heidän kokemansa väkivalta voi aiheuttaa myös silminnähtäviä psyykkisiä ja fyysisiä vammoja. Väkivaltaisten tilanteiden kuvailun kuuleminen altistaa työntekijöitä sijaistraumatisoitumiselle ja väkivallan uhka saattaa pahimmillaan myös traumatisoida työntekijöitä (Lohtander 2006, 136).
Sijaistraumatisoituminen eli myötätuntouupumus (englanniksi compassion fatigue) tarkoittaa auttajilla ilmenevää sekundaarista posttraumaattista stressireaktiota, eli sitä, että auttaja reagoi asiakkaalle tapahtuneeseen tapahtumaan fyysisellä ja tiedostavalla tavalla, joka aiheuttaa auttajalle tunnekuormitusta. Myötätuntouupumus on vakava uhka ihmisen työkyvylle ja terveydelle. Myötätuntouupumus on työuupumuksen kaltainen, mutta missä työuupumus voi parantua sairaslomalla ja lääkityksellä, myötätuntouupumus taas tarvitsee hoidoksi usein psykoterapiaa (Soisalo 2011, 167).
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Myötätuntouupumisen riskitekijöitä ovat itseltään paljon vaatiminen ja liiallinen
empaattisuus. Uupumiselta suojaa työyhteisön vankka sosiaalinen tuki eli hyvä
työilmapiiri ja tilanteeseen nopeasti puuttuminen sekä uupumisen käsittely jälkipuintikeskusteluissa samaan tapaan kuin toimittaisiin väkivaltatilanteen jälkeen.
(Soisalo 2011, 167–168.)
Vapaaehtoisten on tärkeää perehdytyksen myötä ymmärtää turvakodin työn piirteet ja varautua työssään raskaisiinkin kohtaamisiin, sekä oppia itsestään huolen
pitämisen tärkeyttä ja matalan kynnyksen reagointia oman voinnin huonontuessa. Heille tulee tarjota mahdollisuuksia purkaa kokemiaan ja näkemiään asioita
turvakodilla työntekijöiden kanssa tarpeen mukaan. Tästä määrää työsuojelulakikin vapaaehtoistyötä käsittelevässä pykälässä 55: ”…työnantajan on soveltuvin
osin huolehdittava siitä, että kyseisen henkilön turvallisuudelle tai terveydelle ei
aiheudu haittaa tai vaaraa hänen työpaikalla ollessaan.” (L738/2002). Vaikka
työnohjausta turvakodilla ei vapaaehtoisille tarjota, tulee niin työpaikalla kuin vapaaehtoisillakin olla selkeät toimintaohjeet ja toivottavasti ajan myötä myös vakiintuneet käytännöt vapaaehtoisten mieltä tai tunteita askarruttavien asioiden
käsittelyä varten.
Niin turvakodin työntekijöiden kuin vapaaehtoistenkin on myös hyvä erottaa myötätuntouupumus vapaaehtoisen muusta mahdollisesta uupumuksesta ja kyetä
nostamaan asia tarvittaessa esille rakentavalla tavalla. Vapaaehtoinen voi uupua
missä tahansa tehtävässä ja työssä johtuen useimmiten joko liiallisesta uppoutumisesta vapaaehtoistyöhön tai motivaation vähenemisestä. Tähän uupumiseen
ei terapiaa useimmiten tarvita, vaan uupuminen väistyy levolla tai oman vapaaehtoisuuden muotoja uudelleen pohtimalla ja järjestämällä. (Sauri 2010, 114–
115.)
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VAPAAEHTOISTYÖ

4.1 Vapaaehtoistyö Suomessa
Vapaaehtoistyö tarkoittaa palkatonta työskentelyä jonkin yleishyödyllisen asian
eteen. Vapaaehtoistyö ei korvaa ammattilaisten tekemään työtä eikä vapaaehtoistyöhön voi pakottaa. Parhaimmillaan vapaaehtoistyö antaa tekijälleen kokemuksia, uusia taitoja ja tutustuttaa uusiin ihmisiin. (Kansalaisareena. Aineistoa.
Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan määritelmät.) Suomalaiset ovat kautta historian
osallistuneet omaehtoisesti talkoisiin ja tarjonneet naapuriapua, mutta jo 1900luvulla yhdistystoiminnan lisääntyessä yhdistykset ja järjestöt alkoivat yhä enemmän koordinoida vapaaehtoistyötä. Suomalaiset tekevät kansainvälisesti vertailtunakin usein ja mielellään vapaaehtoistyötä. (Harju 2014.) Nykyään noin puolet
suomalaisista tekevät vapaaehtoistyötä ja kolmasosa haluaisi tehdä sitä entistä
enemmän. Vuoden 2018 aikana vapaaehtoistyötä tehtiin ajallisesti eniten lasten,
nuorten ja ikäihmisten kanssa sekä vertaistukena. (Rahkonen 2018, 12.) Vapaaehtoistyön tehtävät ovat olleet suurimmaksi osaksi auttamista (41% vastanneista), talkootyötä (24%) ja neuvontaa (20%) (Rahkonen 2018, 23).
Vapaaehtoistyön ja palkkatyön erottaminen ei aina ole ongelmatonta. Koska Suomesta puuttuu oma laki vapaaehtoistyöstä, voidaan verohallinnon ohjeita sekä
työvoimatoimiston linjauksia pitää vapaaehtoistyötä määrittelevinä. (Sademies &
Kostiainen, 2.) Verolainsäädäntö ei määrittele vapaaehtoistoimintaa, mutta ohjeessa vapaaehtoistyön ennakkoperinnästä vapaaehtoistyö, eli työ, josta ei makseta veroa, määritellään yleishyödyllisen tai julkisyhteisön hyväksi tehtäväksi
vastikkeettomaksi ja vapaaehtoiseksi työksi, joka yleensä on tilapäistä eikä vaadi
erityistä

ammattitaitoa

(Määttä

&

Lahtinen

2020).

Työttömyysturvalaki

(L1290/2002, §4) taas määrittelee millaista vapaaehtoistyötä työtön ihminen saa
tehdä ilman, että hänen työttömyysturvansa vaarantuu. Työttömyysturvalaki salliikin työttömien osallistua tavanomaiseen vapaaehtoistyöhön, joka ei kuitenkaan
saa muistuttaa liikaa työsuhdetta tai yritystoimintaa.
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4.2 Vapaaehtoisuus turvakodilla
Turvakodin arki on kiireistä ja väkivaltatyö vaatii oman aikansa ja rauhansa niin
asiakkailta kuin työntekijöiltäkin, ja siksi vapaaehtoisen työpanos voi olla kullan
arvoinen työskentelyn helpottamiseksi ja turvaamiseksi. Vapaaehtoiset ovatkin
antaneet aikaansa ja työpanostaan turvakodeille hyvin, vuonna 2016 jopa huimat
42 500 tuntia. (Ensi- ja turvakotien liitto ry. Vaikuta yhteiskuntaan. Tilastotietoa.
Vapaaehtoiset perheiden tukena.) Tampereen turvakodilla vapaaehtoiset ovat
auttaneet järjestämään viriketoimintaa ja tapahtumia, ulkoilleet lasten kanssa, ohjanneet ryhmiä sekä auttaneet vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä. Vuonna
2015 Tampereen Ensi- ja turvakoti ry:n toimipisteissä kävi säännöllisesti 116 vapaaehtoista (Nokso-Koivisto & Toikkanen 2019, 10).
Hämeenkadun turvakodilla vapaaehtoiset toimivat etukäteen määriteltyjen ja vapaaehtoisille ilmoitettujen toimenkuvien mukaan. Turvakoti tarvitsee vapaaehtoisia auttamaan asiakkaiden arjessa, erityisesti lapsiperheiden apuna lastenhoidossa, mutta myös aikuiset kaipaavat tukea esimerkiksi asiointiapuna. Turvakodin arki voi olla perheille pitkäveteistä, jolloin myös yhteiset tekemisen hetket turvakodilla kuten leipominen tai ulkoiluhetki piristävät monen päivää. Lahjoitusten
läpikäyminen ja varastointi, erilaisissa tapahtumissa auttaminen sekä muut kertaluontoiset tehtävät ovat myös tarpeellisia auttamismahdollisuuksia.
Vapaaehtoisten nykyisten tehtävien lisäksi työntekijät toivat keskusteluissa esiin
myös mahdollisuuksia uusiin tehtäviin. Tällaisia voisivat olla vakituisten toiminnallisten ryhmien vetäminen kuten lasten saturyhmät, leivontahetket tai vaikkapa
askartelutuokiot sekä vapaaehtoisten omien vahvuuksien käyttö toiminnassa kuten musiikkituokiot. Nokso-Koiviston ja Toikkasen opinnäytetyössä kuvataan samankaltaisia toiveita vapaaehtoisten työtehtäville sekä lisäksi mainittiin jalkautuminen eli yhdistyksen toiminnasta ulkopuolisille tahoille kertominen, IT-apu sekä
tiedottamisen tukeminen (Nokso-Koivisto & Toikkanen 2019, 78).
Opiskelijat ja erityisesti opiskelijanaiset suhtautuvat vapaaehtoistyöhön myönteisesti, tutkimusten mukaan jopa 96 prosenttia naisopiskelijoista haluaisi kokeilla
vapaaehtoistyötä opintojen osana (Rahkonen 2018, 19). Hämeenkadun
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turvakodin vapaaehtoisista valtaosa onkin opiskelijoita, jotka keräävät opintopisteitä kursseilleen. Tällä hetkellä opiskelijat harvemmin jatkavat vapaaehtoisina
kurssisuorituksen saatuaan, mikä vaikeuttaa vapaaehtoisten työpanoksen pitkäaikaista ja ennakoivaa käyttöä.
Vapaaehtoisen rooli on hieman hankala turvakodilla, missä asiakkaat elävät hyvin vaikeaa ajanjaksoa elämässään ja viettävät turvakodilla usein vain lyhyitä aikoja. Turvakodin työn luonteen takia työntekijät eivät aina ole vapaaehtoisten
käytettävissä, eivätkä asiakkaiden aikataulut välttämättä käy yhteen vapaaehtoisten ja turvakodin työntekijöiden suunnitelmien kanssa. Vapaaehtoistyön hankaluudet tulevat esille myös Nokso-Koiviston ja Toikkasen opinnäytetyössä, missä
Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n haasteellisimmaksi vapaaehtoistyön paikaksi
nimettiin turvakodin yksikkö (Nokso-Koivisto & Toikkanen 2019, 89).

PEREHDYTTÄMINEN

5.1 Perehdytyksen sisältö ja tavat
Koska vapaaehtoistyölle ei ole omaa lakia Suomessa, on vapaaehtoistyöntekijän
ja työnantajan velvollisuuksien määrittely ja rajaaminen välillä hankalaa. Kuitenkin monet lait koskettavat osin myös vapaaehtoisia, kuten työturvallisuuslaki, joka
velvoittaa työantajaa huolehtimaan työntekijöidensä lisäksi myös vapaaehtoisen
turvallisuudesta työnteon aikana (L 738/2002, §55). Turvakodilla tulee ottaa huomioon myös laki nuorista työntekijöistä (L998/1993), jonka mukaan vapaaehtoistyö ei saa haitata alaikäisen koulunkäyntiä, kasvua tai henkistä kehitystä.
Vapaaehtoinen ei ole työsuhteessa työnantajaan, mutta myös vapaaehtoisten tulee tehdä sopimus vapaaehtoistyöstä työpaikan edustajan kanssa. Sopimus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti ja se velvoittaa molempia osapuolia huolehtimaan sovituista velvoitteista. (Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu. Työsuojelu
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työpaikalla. Vapaaehtoistyö.) Turvakodilla sopimus tehdään vapaaehtoisen perustiedot -lomakkeella. Lomakkeessa kysytään perustietojen lisäksi vapaaehtoisen näkemyksiä hänelle sopivimmista ajankohdista vapaaehtoistyölle, oman vapaaehtoistyön jaksosta (viikoittain, 1–2 kertaa kuukaudessa, harvemmin, kuinka
usein?), omasta osaamisesta jota toiminnassa voitaisiin hyödyntää sekä yksikköä, jossa mieluiten haluaisi työskennellä.
Sitoutuminen ja sitouttaminen on tärkeä osa vapaaehtoisen perehdyttämistä. Entisaikaan ihmiset ovat saattaneet kuulua johonkin yhdistykseen koko elämänsä
ajan, mutta nykyään ihmisten elämään kuuluu enemmän muutosta, mikä vaikuttaa myös vapaaehtoistyön kentällä. Vapaaehtoinen sitoutuu toimintaan, jonka arvot ja tavoitteet puhuttelevat häntä ja jossa hän kokee olevansa tärkeä osa toimintaa ja yhteisöä. Perinteisesti vapaaehtoisia on sitoutettu toimintaan koulutuksien ja virkistystilaisuuksien järjestämisellä, mutta olisi tärkeää miettiä myös sitä,
miten vapaaehtoiselle voitaisiin luoda kokemus osallisuudesta. (Kuuluvainen
2015, 50–51.)
Onnistunut työnteko vaatii työskentelyn halun ja sitoutumisen lisäksi tiedon siitä,
mitä ja miten kuuluu tehdä. Hyvä perehdytys kertoo raamit työskentelylle ja antaa
mahdollisuuden keskustelulle työtavoista ja työn merkityksestä. Vapaaehtoisen
perehdytyksessä on hyvä muistaa myös vapaaehtoisen roolin avaaminen ja vapaaehtoisen velvollisuuksien ja oikeuksien kertominen. (Vehkasalo ym. 2014,
33–34.) Vapaaehtoisten ohjaaminen on parhaimmillaan enemmän vapaaehtoisten moninaisen osaamisen käyttöönoton mahdollistamista kuin valmiin tehtävän
antamista. Valmentamista muistuttava vuorovaikutteinen tiiminjohtaminen voi
mahdollistaa vapaaehtoisten täyden potentiaalin huomioinnin ja tuoda yhdistykselle uusia taitoja käyttöön. (Karreinen, Halonen, Tennilä 2010, 93–94.)
Perehdytyksen lisäksi perehdytystilanne on hyvä suunnitella valmiiksi ja päättää
etukäteen perehdytetäänkö vapaaehtoinen haastattelutilanteessa, pidetäänkö
erillisiä perehdytyshetkiä isommalle porukalle vai onko työyhteisöllä jokin muu
tapa hoitaa vapaaehtoisten perehdytys. Myös vapaaehtoisen toivottaminen tervetulleeksi olisi tärkeää. (Vehkasalo ym. 2014, 36.) Uusien vapaaehtoisten kohtaaminen ja huomiointi on hyvä ottaa perehdytyksessä ja jo sitä ennen huomioon
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ja pohtia, kuka kohtaa ensiksi uuden vapaaehtoisen ja tutustutetaanko vapaaehtoisia toisiinsa. Myös vapaaehtoisten hankinnan toimintamallit olisi hyvä pohtia
yhdistyksessä valmiiksi ja miettiä, millaisia vapaaehtoisia yhdistys tarvitsee. Esimerkiksi henkilökohtaisesti yhteyden ottamisen on todettu vaikuttavan positiivisesti vapaaehtoisen toimintaan mukaan lähtemiseen (Kuuluvainen 2015, 86).

5.2 Perehdytys turvakodilla
Vapaaehtoisilla on monia eri motiiveja tulla turvakodille, yksi selkeästi erottuva
ryhmä ovat opiskelijat, jotka keräävät vapaaehtoistyön tunteja kurssejaan varten.
Kun eri syistä toiminnasta kiinnostuneita osataan ohjata itselle hyödylliseen toimintaan, saadaan vapaaehtoisista motivoituneita ja tyytyväisiä (Karreinen, Halonen, Tennilä 2010, 35). Mikäli perehdytys tapahtuu eri aikaan kuin vapaaehtoisen
perustietolomakkeen täyttäminen, olisi perehdyttäjän hyvä tietää mitä vapaaehtoinen on haastattelussa omista lähtökohdistaan, työajoistaan sekä mielenkiinnonkohteistaan kertonut. Kun vapaaehtoinen voidaan ohjata juuri häntä kiinnostavaan ja motivoivaan toimintaan, alkaa yhteistyö tehokkaasti ja kaikille palkitsevasti.
Täsmällisen toimenkuvauksen hyötynä on niin työnantajan kuin vapaaehtoisenkin selkeä kuva siitä, mitä vapaaehtoiselta odotetaan sekä vapaaehtoistoiminnan
markkinoinnin selkeys (Kuuluvainen 2015, 66). Turvakodilla asiakastyö vaatii jo
turvakotilainkin mukaan soveltuvan ammatillisen koulutuksen ja väkivaltatyöhön
perehtymisen, eikä vapaaehtoisen työtehtäviin kuulu väkivaltatyö tai minkäänlainen asiakkaan asioihin perehtyminen. Vapaaehtoinen työskentelee toki väkivaltaa kokeneiden aikuisten ja lasten kanssa, mutta hetket vapaaehtoisten kanssa
eivät korosta tätä puolta asiakkaiden elämässä, vaan päinvastoin vapaaehtoiset
voivat tuoda taukoa tapahtuneiden asioiden pohtimiseen. Tämän esille tuominen
on perehdytyksessä tärkeää, sillä odotukset turvakodin vapaaehtoistyöstä voivat
olla hyvinkin erilaiset eri vapaaehtoisilla.
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Turvakodilla perehdytyksessä erityisen huomionarvoista on myös asiakkaiden ja
vapaaehtoisten turvallisuuden korostaminen sekä uhkatekijöiden, että oman jaksamisen suhteen. Uhkatekijöistä kertominen sekä käytännön turvallisuudesta
huolehtiminen tulee käydä läpi niin perehdytyksessä kuin jatkuvasti arjen työn
lomassakin. Vaikka vapaaehtoinen ei kohtaisi väkivallan uhkaa työssään kertaakaan, on hänen tärkeä tietää kuinka toimia, mikäli hän uhkatilanteeseen joutuisi.
Tämä ei auta pelkästään mahdollisessa uhkatilanteessa, vaan ennalta varautuminen ja annetun tuen kokeminen voi helpottaa sopeutumista hankalilta tai stressaavilta tuntuviin tilanteisiin (Soisalo 2011, 165). Tällainen vaaraton mutta vaikea
tilanne voi syntyä esimerkiksi asiakkaan ollessa pelokas vapaaehtoisen kanssa
kaupungilla asioidessaan.
Traumaattisista tilanteista tulleet asiakkaat voivat tarvita paljon apua ja vapaaehtoisen stressaantumisen ja loppuun palamisen riski on suuri. Välillä asiakkaiden
toiveet ja odotukset vapaaehtoisille voivat myös poiketa työntekijöiden ja vapaaehtoisten näkemyksistä. Mitä selkeämmin vapaaehtoiselle on kerrottu mitä häneltä odotetaan, sitä selkeämmin hän pystyy myös asiakkaan kanssa asiasta
keskustelemaan ja tuomaan ristiriidat esille niin itselleen, asiakkaalle kuin tarvittaessa työntekijöillekin.
Hämeenkadun turvakodin tilat ovat haastavat vapaaehtoisten toimimiselle, yhteiset tilat ovat melko pienet ja ulkoilumahdollisuudet ovat keskellä kaupunkia melko
huonot. Myös tällaiset tekniset vaikeudet ja haasteet on hyvä ottaa huomioon
perehdytyksessä ja valmistaa näin vapaaehtoisia mahdollisiin haastaviin tilanteisiin ja turhautumiseen. Mitä enemmän vapaaehtoinen työpaikalle tullessaan tulevasta päivästä ja työtehtävistään tietää, sitä paremmin hän osaa myös varautua
ja valmistautua, esimerkiksi lasten kanssa ulkoilemista varten voi olla hyvä tutustua keskustan alueen leikkipuistoihin ja ilmaisiin sisätiloissa oleviin toimintapaikkoihin.
Perehdytystä ja siihen liittyviä toiveita Tampereen ensi- ja turvakodilla on tutkittu
opinnäytetyössä Osaamisen johtaminen vapaaehtoistyössä (Nokso-Koivisto &
Toikkanen, 2019). Opinnäytetyössä esitellään kuusi aihealuetta, joihin esimiesten haastattelujen perusteella kaivattiin eniten perehdytystä. Nämä kuusi ryhmää
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olivat ”yksikön toiminnan ja toimintaympäristön luonteen ymmärtäminen, oman
roolin vapaaehtoisena ymmärtäminen, yksilöllinen perehdytys vapaaehtoisen taitojen mukaan, lasten hoitaminen, asiakkaan ja lapsen yksin kohtaaminen sekä
asiakkaan kanssa arjessa oleminen”. Työntekijöiden vastauksissa korostuivat yksikön työn ja vapaaehtoisen oman roolin ymmärtäminen sekä yksilöllisen perehdyttämisen mahdollisuus. Haastatteluista käy ilmi myös perehdytykseen kaivatut
perustiedot, jotka ovat yhdistyksen toiminta, yksiköt ja arvot, vapaaehtoistyö ja
sen rooli niin yhdistyksessä kuin yksiköissä, turvallisuustekijät sekä informaatio
yksikön perustehtävästä sekä asiakkaiden taustoista. (Nokso-Koivisto & Toikkanen 2019, 60, 65–66.)

PROSESSI JA TULOKSET

6.1 Toiminnallinen opinnäytetyö
Kehittämispainotteisia eli toiminnallisia opinnäytetöitä on kahta pääryhmää, tuotekehittely eli produktio tuottaa konkreettisen palvelun tai tuotteen ja kehittämishanke kehittää uusia toimintoja tai työtapoja suuremman työelämähankkeen
osana. Toiminnallista opinnäytetyötä tehdessä voidaan käyttää muitakin menetelmiä tiedon keräämisen apuna, kuten haastatteluja tai valokuvan käyttöä. Tuotekehittely on yleensä lyhytkestoinen prosessi, jonka tuloksena syntyy tuotos tietyille käyttäjille ja joka samalla kehittää toimintaa. Tuotekehittelyyn kuuluvat suunnitteluprosessi, tuotteen valmistus, kokeilu sekä toteutus ja lopuksi arviointi sekä
mahdollinen markkinointi. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 34–35.)
Valmistamani produkti on niin aiheeltaan, toteutukseltaan kuin tarkoitukseltaankin perinteinen. Perehdytysmateriaali on kertaluontoinen tuote, jolla on rajattu
käyttäjäryhmä eli Hämeenkadun turvakodin työntekijät sekä vapaaehtoiset. Materiaali koostuu perinteisistä Wordillä ja Powerpointilla toteutetuista dokumenteista ja sen tarkoituksena on kehittää käytännön toimintaa ohjaamalla
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perehdytystilanteita. Tämän lisäksi tuote tarjoaa työyhteisölle materiaalin muokkaamisen mahdollisuuden, mikä parhaimmillaan voi herättää keskustelua niin perehdytyksestä kuin vapaaehtoisuudestakin ja luoda näin osaltaan uudistuvaa ja
elävää työkulttuuria.
Toiminnalliseen opinnäytetyöhön kuuluu tuotoksen lisäksi raportti, jossa avataan
tuotoksen taustatietoja, valmistamisessa käytettyjä menetelmiä sekä sen merkitystä osallistujille tai käyttäjille. Toiminnallisen opinnäytetyön raportin keskeisenä
kysymyksenä ei ole miksi, miten tai kuka vaan se kertoo mitä on tehty ja minkä
vuoksi. Raportti avaa myös sitä, miten opinnäytetyö on kasvattanut tekijää ammatillisesti sekä mitä tutkittua tietoa produktin valmistamisen taustalla on käytetty. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 34–35.)
Aloittaessani työtäni en ollut tietoinen aiemmin julkaistusta opinnäytetyöstä Tampereen ensi- ja turvakotien vapaaehtoistyön johtamisesta, mutta pian tutkimuksia
selatessani löysin Nokso-Koiviston ja Toikkasen opinnäytetyön (Nokso-Koivisto
& Toikkanen 2019) ja ymmärsin tämän työn arvon myös omalle työskentelylleni.
Perehdytysmateriaalini pyrkii omalta osaltaan helpottamaan ja tukemaan Hämeenkadun turvakodin vapaaehtoistyötä ja sen käynnistämistä vastaten tarpeisiin, joita havaitsin sekä oman havainnointini että Nokso-Koiviston ja Toikkasen
haastattelujen pohjalta ja täten valmistamani materiaali toimii myös jatkumona
aiemmin tehdylle tutkimukselle ja sen herättämille toiveille jatkotoimista vapaaehtoisten perehdytystä koskien.
Vaikka Nokso-Koiviston ja Toikkasen opinnäytetyö käsittelee vapaaehtoisuutta
Tampereen Ensi- ja turvakoti ry:ssä, ei se kuitenkaan anna valmista perehdytysmateriaalia tai käsittele suoranaisesti Hämeenkadun turvakodin vapaaehtoisten
perehdytystä, minkä vuoksi oma opinnäytetyöni ei toista aiemmin tehtyä työtä.
Avoimuus on tärkeä tekijä etiikassa ja lähteiden merkitseminen luo kunnioitusta
aiemmin julkaistujen tutkimusten tekijöille (Gothoni 2016). Olen merkinnyt raporttiini lähdeviittaukset aina niin Nokso-Koiviston ja Toikkasen opinnäytetyötä kuin
muitakin lähteitä käyttäessäni ja erottanut merkinnöillä lähteistä kerätyt tiedot
omista havainnoistani ja päätelmistäni.
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6.2 Havainnointi
Havainnointi ja haastattelu ovat vuorovaikutuksellisia aineistonhankintamenetelmiä. Havainnointi muistuttaa haastattelua, mutta haastattelua määrittävien suorien kysymyksien tai aiheiden antamisen ja näiden vastauksien sijaan havainnoitaessa tutkija keskittyy havaitsemaan ihmisten toimintaa ja käyttäytymistä. Havainnointia voidaan toteuttaa ei-osallistuvana tai osallistuvana sekä näiden yhdistelminä. Havainnot voidaan kohdistaa niin tapahtuviin asioihin kuin fyysisisiin
kohteisiinkin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)
Opinnäytetyöprosessini aikana havainnoin turvakodin tiloja, kirjallisia ja kirjoittamattomia sääntöjä ja tapoja sekä työntekijöiden työntekoa sekä heidän odotuksiaan vapaaehtoisia kohtaan. Kirjasin turvakodin arjesta ja työntekijöiden kanssa
käydyistä keskusteluista tekemäni havainnot vihkoon, jota säilytin turvakodin
henkilökunnan lukituissa tiloissa omassa lukollisessa kaapissani, sekä digitaaliset tiedostot salasanan takana omalla tietokoneellani. Nämä merkinnät ja huomiot hävitin asianmukaisesti prosessin lopuksi. Harjoittelujaksoni turvakodilla
muokkasi rooliani havainnoitsija osallistujana -kategoriaan, joka tarkoittaa sitä,
että ensisijaisesti havainnoin toimintaa sekä toiveita niin harjoitteluni kuin opinnäytetyöni prosessiakin varten, mutta olin valmiina myös osallistumaan ja auttamaan aina tarpeen mukaan. Mitä enemmän läpikävin kirjallisuutta vapaaehtoisuuteen liittyen, sitä enemmän myös osallistuin vapaaehtoistyöhön liittyviin keskusteluihin, jolloin roolini muuttui prosessin myötä vain havainnoivasta yhä enemmän osallistuvaan havainnointiin.
Mikäli vapaaehtoistoiminta olisi aktiivisella vapaaehtoistyöntekijöistä koostuvalla
joukolla jo turvakodilla toiminut, olisivat haastattelut voineet antaa näkökulmaa
työhön ja perehdyttämisessä huomioitaviin seikkoihin, mutta harjoitteluni aikana
turvakodilla vapaaehtoisina työskenteli vain rajallinen määrä opiskelijoita, jotka
kaikki olivat olleet vasta vähän aikaa toiminnassa mukana, ja jotka näin ollen olisivat voineet antaa tietoa omista toiveistaan ja odotuksistaan, mutta eivät sitä
tietoa, jota perehdytysmateriaalia varten erityisesti tarvitsin kuten turvakodin arjen haasteet, toimivat tai toimimattomat tavat tai aihealueet, joista vapaaehtoiset
kaipaisivat lisätietoa.
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Lisätietoa perehdytyksen tavoitteista hain turvakodin arjen havainnoinnin lisäksi
kirjallisuudesta. Monet lähdekirjat, joihin raportissakin viittaan, antoivat tärkeää
informaatiota siitä, miten perehdytys koetaan yleisellä tasolla ja millaisia asioita
vapaaehtoisten kanssa toimivat korostavat perehdytyksestä kirjoittaessaan.
Strukturoitu havainnointi tarkoittaa sitä, että ennen havainnointia havainnoijalla
on tietoa siitä, mitä tulee havainnoimaan, kun taas strukturoimaton eli ei-systemaattinen havainnointi on joustavampaa, eli havainnoinnin kohteet ja tavoitteet
eivät ole samalla lailla luokiteltuja ja mietittyjä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Mitä enemmän lähdekirjallisuutta luin, sitä strukturoidummaksi havainnointini muuttui. Esimerkiksi kirjassa Vapaaehtoistyön johtaminen esitellään
huomionarvoisia seikkoja vapaaehtoisen toimenkuvan määrittelemiseen (Kuuluvainen 2015, 66–67), josta poimin turvakodin työympäristöön oleellisesti kuuluvat
kysymykset, ja tein näiden perusteella listauksen, josta muokkasin turvakodilla
tekemieni havaintojen perusteella vapaaehtoisten työskentelymahdollisuuksista
kertovan osion perehdytysmateriaaliin.
Koska vapaaehtoistyön johtamisesta ja osin myös perehdyttämisestä Tampereen
ensi- ja turvakodilla oli juuri tehty tutkimus (Nokso-Koivisto & Toikkanen 2019),
sain tästä Nokso-Koiviston ja Toikkasen opinnäytetyöstä monia vastauksia niihin
perehdytysmateriaaliin liittyviin kysymyksiin, joihin en turvakodilla havainnoidessani löytänyt vastauksia. Nokso-Koiviston ja Toikkasen opinnäytetyössä käsiteltiin laajasti Tampereen ensi- ja turvakodin vapaaehtoisuutta ja sen haasteita,
mikä selkeytti omaa työtäni ja sen suorittamista ilman muiden toimipisteiden työntekijöiden tapaamisia, mikä taas vähensi työntekijöille arjessa aiheutuvaa vaivaa
opinnäytetyöhöni liittyen. Nokso-Koivisto ja Toikkasen opinnäytetyössä kuvataan
haastattelujen kautta sitä, millaista perehdytystä Ensi- ja turvakodin työntekijät
toivoisivat vapaaehtoisille, mikä vahvisti omia havaintojani sekä toi oman lisänsä
perehdytysmateriaaliin. Erityisesti Nokso-Koiviston ja Toikkasen haastatteluissa
nousi esille Ensi- ja turvakodin arvomaailman jakamisen tärkeys, jonka vuoksi
valmistamastani perehdytysmateriaalista nämä tiedot löytyvät, vaikka omassa
havainnoinnissani turvakodilla arvopohjaa tai sen esilletuomista vapaaehtoisten
kanssa toimiessa ei juurikaan tullut esille.
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Havainnointiin tulee aina pyytää havainnoitavien lupa. Luvasta tulee käydä ilmi
mitä ja miksi havainnoidaan ja mihin havainnoinnista kerätyt tiedot päätyvät.
(Gothoni 2016.) Pyysin kirjallisen luvan (LIITE 5) kaikilta havainnointiin osallistuneilta ja erityistä huomiota kiinnitin turvakodin esimiehen pyynnöstä siihen, että
turvakodin asiakkaita en havainnoinut, vaan turvakodin asiakkaisiin ja heidän reaktioihinsa ja kokemuksiinsa liittyvät tiedot hankin ainoastaan kirjallisista lähdemateriaaleista.
Aktiivinen havainnointi voi olla esimerkiksi kehittämistyössä mukana toimimista.
Tällöin tutkija on läsnä tarkkailijana, mutta myös osallistujana ja toiminnan muokkaajana. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006b.) Keskustelin lähdekirjallisuudesta tekemistäni havainnoista turvakodilla työntekijöiden kanssa ja pohdin
yhdessä heidän kanssaan, mitä tapoja työntekijät kokivat haluavansa säilyttää ja
millaisiin asioihin he kaipasivat muutosta niin omien kokemuksiensa kuin prosessissa syntyneiden havainnointienkin pohjalta. Mikäli työntekijät kokivat havaintoni
tärkeiksi, nostin nämä aiheet perehdytysmateriaalissa esille, ja ne havainnot ja
päätelmät, jotka työntekijät kokivat Hämeenkadun turvakodille epäoleellisina, jätin vähemmälle huomiolle valmiissa materiaalissa. Havainnointi on subjektiivista
ja havainnoijan henkilökohtainen tilanne sekä ennakko-oletukset voivat vaikuttaa
huomioihin (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006b). Keskustelemalla ja neuvottelemalla työntekijöiden kanssa hallitsin ja vähensin omien henkilökohtaisten
mielipiteideni ja kokemuksieni liiallista näkymistä valmiissa työssä. Yhteistyössä
työntekijöiden kanssa valmistettu materiaali ei ainoastaan ohjannut ja tehnyt näkyväksi vapaaehtoisten jo tekemää työtä, vaan muokkasi samalla työn kenttää ja
otti huomioon niitä parannustarpeita, joita turvakodissa oli tähän mennessä vapaaehtoistyöhön liittyen tehty.

6.3 Prosessin kuvaus
Ajatus vapaaehtoisten perehdytysmateriaalin luomisesta syntyi sosionomiopintojeni syventävässä harjoittelussa Hämeenkadun turvakodilla keskusteluissa vakituisten työntekijöiden kanssa. Olin ilmoittanut tarvitsevani opinnäytetyön aiheen,
ja hyvin nopeasti harjoitteluni alkamisen jälkeen kävi ilmi, että turvakoti ja
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varsinkin sen työntekijät hyötyisivät vapaaehtoisten kanssa toimimista helpottavasta perehdytysmateriaalista.
Materiaalia vapaaehtoisista tai perehdytyksestä ei ollut käytettävissä paljoakaan.
Hämeenkadun turvakoti käytti tarvittaessa Mutkakadun turvakodin perehdytysmateriaalia, mutta sen käyttö koettiin kömpelöksi, olihan se koottu toisen toimipisteen tarpeeseen, jonka tavat sekä erityisesti tilat erosivat huomattavasti Hämeenkadun turvakodin vastaavista. Vapaaehtoisten perehdytyksestä puuttui siis
kaikille työntekijöille yhteinen materiaali, ja opiskelijana minulla oli mahdollisuus
luoda materiaali säästäen siten työntekijöiden aikaa muihin työtehtäviin.
Hämeenkadun turvakodilla harjoittelussa ollessani yritin keskustella työntekijöiden kanssa vapaaehtoisiin liittyvistä odotuksista ja siitä, mitä työntekijät haluaisivat perehdytystilanteessa sanoa. Tämä ei aina ollut helppoa, sillä vapaaehtoisia
oli turvakodilla vähän, eikä työskentely heidän kanssaan ollut kaikille työntekijöille
tuttua. Vaikka vapaaehtoisia kunnioitettiin ja heidän työtään asiakkaiden ja turvakodin eteen arvostettiin, ei työntekijöillä ollut muuten useinkaan mielipiteitä vapaaehtoisiin liittyvissä asioissa. Tämä vahvisti päätöstäni olla luomatta kyselylomakkeita ja olla haastattelematta työntekijöitä, sillä arvioin tulosten jäävän liian
vähäisiksi ajankäyttööni suhteutettuna.
Lähteitä etsiessäni tavoitteenani oli löytää tietoa yleisesti vapaaehtoisuudesta ja
siihen liittyvistä huomioitavista seikoista työnantajan näkökulmasta kuten lait ja
työturvallisuus. Halusin löytää tietoa myös väkivaltatyön vaikutuksista työntekijään ja mikäli mahdollista, vapaaehtoisuudesta väkivaltatyön kentällä. Työn edetessä huomasin pohtivani tulokulmaani aiheeseen uudelleen, ja sen myötä aloin
hahmottaa myös lähdetarvettani eri tavalla. Aluksi hain vapaaehtoisuudesta ja
väkivaltatyöstä kertovia lähteitä laajasti, mutta prosessin edetessä ymmärsin tarvitsevani tietoa myös perehdyttämisestä ja sen vaikutuksesta työntekijän ja vapaaehtoisen hyvinvointiin, motivaatioon ja työn laatuun sekä lisäksi hyvin rajatusti
tietoa väkivaltatyön purkumenetelmistä käytännössä. Tutustuin kirjallisuuteen
vapaaehtoistyön johtamisesta ja koordinoinnista, sekä perehdytykseen ja työntekijöiden hyvinvointiin liittyvistä asioista.
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Perehdyin myös turvakodin työtapoihin ja odotuksiin vapaaehtoistyöstä. Perehdyttäminen on tässä ajassa tunnustettu tärkeä osa työelämää, jonka vuoksi ajantasaisia ja monipuolisia lähteitä löytyi runsaasti ja materiaali oli helposti löydettävissä. Myös vapaaehtoisten jaksamisen tukemisesta sekä vapaaehtoistyön järjestämisestä on kirjoitettu paljon, mikä auttoi hahmottamaan erilaisia mahdollisuuksia myös turvakodin vapaaehtoistyölle.
Sen sijaan perehdytysmateriaalin konkreettisesta tekemisestä löytyi yllättävän
vähän tietoa. Olisin kaivannut tutkimuksia siitä, millainen materiaali kiinnittää parhaiten kuulijan, kokijan tai katsojan huomion ja miten paljon tiedon sisäistämistä
helpottaisi tai vaikeuttaisi kuvat, asettelut tai vaikkapa fontit. Koska selkeitä lähteitä ei tuntunut kuitenkaan löytyvän, jätin tämän puolen opinnäytetyössäni vähemmälle ja keskityin sisällöllisiin teemoihin ulkonäköä enemmän.
Toteutustapa aiheutti muutenkin pohdintaa, itse olisin mielelläni tehnyt perehdytysvideon, jotta työntekijöiden aikaa säästyisi perehdytystilanteessa ja jotta voitaisiin olla varmoja, että kaikille vapaaehtoisille muistetaan kertoa tasapuolisesti
samat asiat, mutta turvakodilla toivottiin perinteisempää paperikansiota, jota voidaan käyttää sanallisen perehdyttämisen tukena. Tein perehdytysmateriaalin,
jossa tiedot ovat tekstiä paperilla, mutta sen oheen tein perehdytystä elävöittävän
Canva-pohjan, jonka latasin tietokoneelle Powerpoint -tiedostona, jotta sen jakaminen ja muokkaaminen olisi mahdollisimman helppoa turvakodin työntekijöille.
Materiaalissa huomioin käytettävyyden ja ymmärrettävyyden lisäksi muokattavuutta, otsikoiden tekstin mahdollisimman tarkasti, jotta tietojen lisääminen, poistaminen ja muovaaminen olisi mahdollisimman vaivatonta ja nopeaa työntekijöille. Diakonia-ammattikorkeakoulun tunneilla opittu ohje ”KISS, Keep it
simple,stupid!” toimi ohjenuoranani silloin, kun punainen lanka tuntui päässeen
katoamaan.
Perehdytysmateriaalin lisäksi suomensin mukaillen Punaisen Ristin laatiman
stressikyselyn (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 2009, 16) jonka tarkoituksena on helpottaa omaa stressin kokemisen arviointia. Stressikysely on tarkoitus antaa vapaaehtoiselle täytettäväksi työntekijän
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arvioidessa kyselystä olevan hyötyä, tai silloin, kun vapaaehtoinen itse kokee väsyvänsä turvakodilla tekemästään työstä ja haluaa tarkkailla vointiaan.
Materiaalin valmistuttua lähetin sen turvakodin työntekijöille, jotka kävivät tekstit
läpi ja keskustelivat näkemästään. Lopuksi kävin annetun palautteen läpi vapaaehtoistyöstä vastaavien ohjaajien kanssa, ja korjasin viimeiset ehdotukset materiaaliin. Keskustelua olivat herättäneet lähinnä jotkin sanamuodot ja materiaalin
etenemisjärjestys, muuten hahmottelemani aiheet tuntuivat työntekijöille kelpaavan. Perehdytysmateriaali on luovutettu työelämän käyttöön ja harras toiveeni on,
että sitä käytettäisi ja muokattaisi tarpeiden mukaiseksi. Näin materiaalin prosessi ei pääty koko turvakodin olemassaolon aikana, vaikka oma opinnäytetyöni
prosessi lopussa onkin.

6.4 Tulokset eli perehdytysmateriaali
Perehdytysmateriaali koostuu työntekijöille tarkoitetusta Word -dokumentista
sekä vapaaehtoisille tarkoitetusta Powerpoint -esityksestä. Työntekijöille tarkoitettu dokumentti avaa esityksen pääotsikoita sisältäen tietoja, joita ei voida julkistaa yleisesti luettavaksi turvakodin arjen turvallisuuden takaamiseksi, tämän
vuoksi opinnäytetyöni raportti sisältää vain Powerpoint -esityksen diat (LIITTEET
2–4). Lisäksi materiaaliin kuuluu stressikysely (LIITE 1), joka on tarkoitettu vapaaehtoisille työkaluksi oman jaksamisen kartoittamiseen.
Perehdytysmateriaali on jaettu kolmeen osaan, joista ensimmäinen osa sisältää
yleistä informaatiota turvakodeista ja erityisesti Tampereen ensi– ja turvakoti
ry:stä sekä Hämeenkadun turvakodista (LIITE 2), toinen osa kuvaa väkivaltatyötä
yleisesti sekä avaa myötätuntouupumisen ja traumatisoitumisen merkkejä sekä
niihin puuttumisen keinoja (LIITE 3) ja kolmas osa kertoo Hämeenkadun turvakodin käytännöistä ja vapaaehtoisten arkityöstä (LIITE 4).
Materiaalia on tarkoitettu käytettäväksi perehdytystilanteessa siten, että työntekijä perehdyttää vapaaehtoisia omalla tyylillään joko omin sanoin tai suoraan
tekstiä lukien ja vapaaehtoinen/vapaaehtoiset voivat seurata etenemistä
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Powerpoint -esityksen kautta. Kuvat ja ydinsanat ohjaavat ja sitovat mielenkiintoa
perehdytykseen. Työntekijän käyttöön tarkoitetun perehdytysmateriaalin voi antaa myös vapaaehtoisen luettavaksi ilman työntekijän läsnäoloa. Jotta vapaaehtoiselle jäisi mahdollisuus keskustella ja kysellä materiaalista nousevista teemoista heti perehdytyksen aikana tai sen jälkeen työntekijän kanssa, materiaalia
ei kuitenkaan suositella annettavaksi kotiin tai luettavaksi ilman mahdollisuutta
työntekijän kohtaamiseen perehdytyksessä.
Perehdytyksen kolmea osiota voidaan käyttää myös toisistaan erillisinä tilanteiden muuttuessa. Mikäli turvakodille tulee esimerkiksi tutustujia, jotka eivät aio vapaaehtoistyötä tehdä, voidaan kolmas osio jättää pois esittelystä. Samaten, jos
vapaaehtoinen on aiemmin työskennellyt toisella turvakodilla, voidaan yleinen
turvakotien esittely ohittaa. Materiaalia ei kuitenkaan voida käyttää työntekijöiden
tai asiakkaiden turvakodille tutustuttamiseen, sillä perehdytysmateriaali avaa vain
suppean osan turvakodin arjesta, eikä esimerkiksi tarkempaa tietoa työntekijöiden tekemästä asiakastyöstä mainita lainkaan. Materiaalin tarkoituksena ei olekaan antaa kaikenkattavaa kuvaa turvakodin arjesta, vaan korostaa vapaaehtoisuuden merkitystä ja toteutumista muun arjen pyörityksen keskellä.
Materiaalin käyttöä en aikataulujen vuoksi päässyt kokeilemaan, mutta materiaali
on käyty turvakodin vapaaehtoistyöstä vastaavien työntekijöiden kanssa läpi ja
keskusteltu tavoista käyttää ja hyödyntää materiaalia. Koska materiaali on helposti muokattavissa, voivat työntekijät käytön ohessa muovata sitä omiin tarpeisiinsa sopivaksi ja samalla luoda omat tapansa kohdata ja perehdyttää vapaaehtoiset.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

7.1 Hyödynnettävyys
Valmistamani tuotteen vaikutus työyhteisön esiintuomaan alkuperäiseen toiveeseen eli vapaaehtoisten perehdytyksen helpottamiseen on täysin kiinni materiaalia käyttävistä (tai käyttämättä jättävistä) työntekijöistä. Mikäli materiaali otetaan
aktiiviseen käyttöön, voi se tuoda paljon hyvää niin työyhteisöön kuin vapaaehtoisillekin. Mikäli materiaalia ei upoteta työkäytäntöihin tai näin tekee vain osa
työntekijöistä, jää sen hyöty vähäisemmäksi.
Koska materiaali on luotu muokattavaksi, voidaan sitä muokata Hämeenkadun
turvakodin lisäksi myös toisten toimipisteiden käyttöön. Pää- ja alaotsikot käyvät
minkä tahansa turvakodin perehdytyksen malliksi, ja koska materiaalissa on
otettu huomioon Nokso-Koivisto ja Toikkasen opinnäytetyön myötä Tampereen
ensi- ja turvakoti ry:n muidenkin toimipiteiden johtajien ja työntekijöiden huomioita
ja toiveita perehdytykselle, soveltuu valmis materiaali ja erityisesti Powerpointesitys myös toisille toimipisteille vain vähäisillä muutoksilla.
Perehdytysmateriaali on mielestäni ja työntekijöiltä saamani palautteenkin mukaan selkeä ja helppokäyttöinen kaikille työntekijöille. Valmista materiaalia käytettäessä työntekijöiden ei tarvitse käyttää perehdytykseen valmisteluaikaa ja perehdytystilanteen kesto voidaan arvioida jo etukäteen materiaalin ollessa tuttua
ja usein käytettyä. Tämä ajallisen resurssin vapauttaminen voi arjen sujuvoittamisen lisäksi osaltaan madaltaa kynnystä vapaaehtoisten mukaan ottamiseen ja
Hämeenkadun turvakodin vapaaehtoistoiminnan monipuolistamiseen.
Vapaaehtoisille selkeä ja harkittu perehdytysmateriaali luo jo heti tutustumistilanteesta turvalliset raamit omalle vapaaehtoisuudelle turvakodilla ja helpottaa kysymysten esittämistä sekä vastavuoroisuutta. Mikäli materiaalia käytetään kaikissa perehdytystilanteissa, saavat kaikki vapaaehtoiset samat ohjeet ja käsitykset, mikä luo yhdenvertaisuutta ja vähentää mahdollisia konflikteja ja väärinkäsityksiä.
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Osallistava kehittäminen on tärkeä osa Diakin koulutusta. Tutkivan oppimisen
tunnusmerkkejä ovat ihmettely, kysymysten asettelu, etsiminen, tiedonhaku, kriittisyys, jaettu asiantuntijuus sekä uuden tiedon rakentaminen (Gothóni R., Kolkka
M., Hyväri S., Vuokila-Oikkonen P. 2016). Omassa opinnäytetyössäni olenkin koettanut oman oppimiseni lisäksi rakentaa Hämeenkadun turvakodin työntekijöille
materiaalin, joka kannustaa yhdessä jatkamaan tiedon kriittistä tarkastelua ja uusien tapojen käyttämistä. En ole pyrkinyt luomaan lopullista ja kaiken kattavaa
tietopakettia, vaan antamaan tilaa työntekijöiden omille huomioille sekä luovuudelle. Muokkaamalla materiaalia yhdessä työyhteisö voi pohtia ja tarkastella käsityksiään ja odotuksiaan turvakodilla toteutuvalle vapaaehtoisuudelle. Näin perehdytysmateriaali ei ainoastaan perehdytä vapaaehtoisia, vaan luo uusia käytäntöjä ja kasvattaa vapaaehtoisuutta kokonaisuudessa.

7.2 Jatkosuunnitelmia vapaaehtoistoimintaan
Kiittäminen ja vapaaehtoisen muistaminen luo motivaatiota ja sitoutumista hyvästä mielestä puhumattakaan. Arjessa työstä kiittäminen ei vaadi työpaikalla
suuria resursseja, mutta se voi olla vapaaehtoiselle erittäin tärkeä osa omaa työskentelyä ja auttaa jaksamaan vaikeampinakin päivinä. Vapaaehtoiset eivät saa
työstään palkkiota, joten heidän panoksensa huomaaminen ja arvostaminen ei
ainoastaan tuo hyvää mieltä, vaan auttaa niin vapaaehtoisia kuin työntekijöitäkin
sanoittamaan ja siten tuomaan todeksi vapaaehtoisten panoksen merkitystä työpaikalla. (Vapaaehtoistoiminnan verkosto VARES, Vuolle Setlementti ry ja EJY
ry Kansalaistoiminnankeskus 2019.)
Vapaaehtoiset ovat voimavara mille tahansa toiminnalle, ja erityisesti turvakodille, jonka arkityö on helposti kuluttavaa henkisellä tasolla sekä stressaavaa työn
jakautuessa epätasaisesti asiakasmäärien ja tilanteiden mukaan. Koska turvakoti
on toimintaympäristönä haastava, on vapaaehtoisten motivointi mielestäni erityisen tärkeää ja voi tuottaa pitkäkestoista tulosta. Valmistunut perehdytysmateriaali ei anna ohjeita motivoinnille ja sitouttamiselle, ja tällaisen ohjeistuksen valmistuksen ja sen käyttöönoton rohkaisun näkisinkin seuraavana tärkeänä askeleena Hämeenkadun turvakodin vapaaehtoistyön järjestämisessä.
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Myös henkilökunnan mukaanotto vapaaehtoisten tukemiseen ja heidän kanssaan yhdessä tekemiseen olisi mielestäni tärkeää. Kuitenkin ymmärrän, että
työntekijöiden aika ja työnantajan resurssit ovat rajallisia, ja tämän hetkinen tilanne vapaaehtoisten suhteen onkin mielestäni turvakodin vielä lyhyeen historiaan suhteutettuna varsin hyvällä tolalla.

7.3 Oma ammatillinen kasvu
Opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoinen ja antoinen projekti. Työteon tapojen kriittinen tarkastelutapani tuotti harjoittelussani turvakodilla hetkittäin hankalia
tilanteita, eikä aina palvellut tarkoitustaan, mutta opinnäytetyön tekemisessä kriittisyydestä oli ehdottomasti hyötyä. Koska olin ehtinyt ennen varsinaisen perehdytysmateriaalin tekemisen aloittamista jo hetken työskentelyä turvakodilla opetella, tuntui lähdemateriaalien lukeminen raikkaalta ja se antoi mielenkiintoisia
näkökulmia vapaaehtoisuuden merkityksiin ja vapaaehtoistyön rakentamiseen
sekä tukemiseen.
Lukiessani lähdemateriaalia vapaaehtoisista ja perehdyttämisestä ja keskustellessani lukemastani materiaalista työntekijöiden kanssa, törmäsin ongelmaan.
Monet asiat, jotka itse koin tärkeiksi sisällyttää materiaaliin, eivät olleetkaan tärkeitä työntekijöille, ja taas monet asiat, jotka työntekijät kokivat tärkeiksi mainita,
eivät olleet minusta erityisen huomattavia. Jouduin pohtimaan, kenelle kirjoitan ja
kenen annan määrittää tuotoksen pääkohdat. Koska koin tärkeimmäksi tuottaa
käytännönläheisen ja työntekijöiden arkea helpottavan tuotteen, kuuntelin melko
orjallisesti tilaajia ja jätin omat mielipiteeni sivummalle.
Jäin itse kaipaamaan joitakin sivuhuomioita, kuten ennakkoluulojen vähentämistä
lähisuhdeväkivaltaan liittyen, työntekijöiden rohkaisua avoimempaan vuoropuheluun vapaaehtoisten kanssa ja syventymistä joihinkin erityistilanteisiin kuten turvakodin asiakkaiden lemmikkieläinten hoidon järjestämisen mahdollisuuksia vapaaehtoisten avulla. Nyt materiaalista puuttuvat myös vapaaehtoisten kiittämiseen ja motivointiin liittyvät asiat.
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Joistakin tekemisen aikana ilmenneistä mielipide-eroista huolimatta olen itse tyytyväinen valmiiseen materiaaliin ja koen sen tuovan esille vapaaehtoisuuden eri
puolia turvakodilla ja rohkaisevan turvakotiin tutustuvia vapaaehtoisia avoimeen
keskusteluun ja kyselemiseen. Tutkivan ammattikäytännön periaatteita ovat yhteistyö, omien ratkaisujen perustelu ja kriittinen arviointi, luovien ratkaisujen löytäminen, tiedon välittäminen ja julkaiseminen sekä käytäntöjen arviointi ja kehittäminen (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 10). Mielestäni kaikki nämä tavoitteet näyttäytyvät opinnäytetyössäni, osa työelämälle tarkoitetussa tuotteessa ja
osa raportissa, mutta erityisesti nämä tavoitteet näkyivät työskentelyssäni ja yrityksessäni luoda tuote, joka ennen kaikkea tukee työyhteisöä, vapaaehtoisia
sekä turvakodin tärkeää työtä.
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LIITE 1. Stressikysely

Lyhyt stressikysely
Arvioi ja merkitse oikeaan sarakkeeseen jokainen väite sen mukaan,
kuinka usein kyseinen väite on ollut totta viimeisen kuukauden aikana
Harvoin/
Usein/
Ei koskaan
n. kerran
n. kerran
kuukaudessa viikossa
(1 piste)
(2 pistettä)
(3 pistettä)
1.Tunnen olevani jännittynyt
ja hermostunut
2. Minulla on fyysisiä kipuja
ja särkyjä
3. Olen aina väsynyt fyysisesti ja
psyykkisesti
4. Pienikin ääni saa minut
reagoimaan
5. Työni ei enää kiinnosta minua

Koko ajan
(4 pistettä)

6. Käyttäydyn impulsiivisesti ja
otan paljon riskejä
7. En voi olla ajattelematta
häiritseviä tapahtumia
8. Olen surullinen ja minua
itkettää
9. Saan aikaan vähemmän
kuin ennen
10. Minun on vaikea ajatella
selkeästi ja tehdä suunnitelmia
11. Minulla on uniongelmia
12. Rutiineista suoriutuminen
tuntuu vaikealta
13. Olen kyyninen tai kriittinen
14. Näen painajaisia
15. Olen ärsyyntynyt, pienetkin
asiat ärsyttävät minua paljon
16. Olen enemmän töissä kuin
alun perin ajattelin
Yhteensä
Laske yhteen saamasi pisteet:
Alle 20 pistettä: Stressitasosi on normaali
21–35 pistettä: Saatat kärsiä stressistä ja sinun tulisi rauhoittua.
Keskustele työpaikalla asiasta ja mieti keinoja vähentää stressiäsi
Yli 36 pistettä: Saatat kärsiä vakavasta stressistä. Pyydä apua työpaikalta, ystäviltä tai
lääkäriltä.
(Testi suomennettu mukaillen Punaisen Ristin oppaasta Managing stress in the field,
joka löytyy osoitteesta https://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/managing-stressen.pdf )
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LIITE 2. Perehdytysmateriaali turvakoti
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LIITE 3. Perehdytysmateriaali väkivaltatyö ja oma hyvinvointi
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LIITE 4. Perehdytysmateriaali vapaaehtoistyö
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LIITE 5. Suostumus havainnointiin
Kirjallinen suostumus
Annan suostumukseni osallistua havainnointiin sekä sen tulosten hyödyntämiseen opinnäytetyöhön (sekä tuotteeseen eli perehdytyskansioon vapaaehtoisille
Hämeenkadun turvakodilla, että opinnäytetyön raporttiin).
Minulle on selvitetty yllä mainitun tehtävän tarkoitus sekä se, että havainnoinnissa tuotettuja huomioita ja muistiinpanoja tullaan käyttämään Diakin opinnäytetyössä. Olen tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.
Olen tietoinen myös siitä, että henkilöllisyyteni jää vain tutkijan (Ilona Riska) tietoon.
Päiväys

Tutkittavan allekirjoitus ja nimenselvennys

