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Vaikkakin nuorten hyvinvointi on pysynyt yleisesti ottaen hyvänä, nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja 
osallisuuden kokemisen lisääminen ovat tärkeitä asioita. Nuorten hyvinvointia voidaan edistää esimerkiksi 
syrjäytymisen ehkäisyn ja nuorisotyön avulla. Myös osallisuuden kokemuksen lisääminen ehkäisee syrjäy-
tymistä. Nuorisotyön järjestäminen kuuluu kuntien lakisääteisiin tehtäviin. Nuorisotyötä voivat toteuttaa 
kuntien lisäksi erilaiset järjestöt sekä seurakunnat. 
 
Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Kajaanin seurakunnan erityisnuorisotyö ja Sotkamon seura-
kunnan nuorisotyö. Molemmissa seurakunnissa käytetään Avartti-toimintaa osana nuorisotyötä. Avartti 
on 14–24-vuotiaille nuorille tarkoitettu harrastusohjelma, jossa nuoret eivät kilpaile keskenään, vaan suo-
rittavat osioita omien tavoitteidensa mukaisesti. Yksi Avartin neljästä osiosta on vapaaehtoistoiminta. Toi-
meksiantaja halusi selvitettävän, mitä erilaisia tehtäviä vapaaehtoistoiminnalle löytyy seurakuntien eri 
työaloilta. Tavoitteena oli tehdä molemmille seurakunnille oma esite, jossa vapaaehtoistehtävät esitel-
lään. Avartissa vapaaehtoistoimintaa täytyy suorittaa tuntia viikossa 3, 6 tai 12 kuukauden ajan. Tämän 
ajan puitteissa eri työaloilta pyydettiin vapaaehtoistehtäviä. 
 
Kysely toteutettiin sähköpostikyselyllä. Siinä pyydettiin eri työalojen vastaavia viranhaltijoita miettimään 
oman työalansa tai vastuualueensa mahdollisuuksia tarjota vapaaehtoistehtäviä. Kajaanista vastauksia 
tuli 8/21 ja Sotkamosta 5/10, joista yhdellä ei ollut tarjota mitään tehtäviä. Näistä vastauksista koottiin 
esite molemmille seurakunnille. Valmiin esitteen arvioivat niin Kajaanin ja Sotkamon seurakuntien 
Avartti-ohjaajat kuin sotkamolaiset Avartti-toiminnassa olevat nuoretkin. Esite koettiin hyväksi, koska 
siinä olivat kaikki seurakunnan tarjoamat vapaaehtoistehtävät samassa paikassa. Ohjaajat kokivat esit-
teen hyväksi työkaluksi keskusteluun nuoren kanssa, kun vapaaehtoistoiminnan sisältöä pohditaan yh-
dessä. Hyvää palautetta tuli myös kyselyyn vastanneilta. Seurakuntien viranhaltijat kokivat tärkeäksi, että 
vapaaehtoistehtäviä kartoitetaan paikallisesti. Monet myös kiittelivät aiheen valinnasta ja pitivät sitä tär-
keänä. 
 
Jatkotutkimuksen aiheena olisi hyvä tarkastella, kuinka moni Avartti-toiminnassa mukana olevista nuo-
rista on valinnut vapaaehtoistoiminnan omassa kotiseurakunnassaan. Tarkastella voisi myös, mitkä työ-
alat ja niiden sisällä olevat tehtävät ovat olleet kiinnostavimpia, joita nuoret ovat valinneet eniten. Sa-
malla pitäisi tarkastella, mikä lisäisi muiden työalojen ja tehtävien kiinnostavuutta.  
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Although the well-being of young people has generally remained good, promoting their well-being of 
young people, and increasing their experience of inclusion are important. The well-being of young people 
can be promoted, for example, through the prevention of exclusion and doing youth work. Increasing the 
experience of inclusion also prevents exclusion. The organization of youth work is one of the statutory 
tasks of municipalities. In addition to municipalities, youth work can be carried out by various organiza-
tions and congregations. 
 

The commissioner of this thesis was the Special Youth Work of Kajaani Parish and the Youth Work of Sot-
kamo Parish. In both parishes, the International Award for Young People activities are part of youth work. 
The International Award for Young People is an action program for young people aged 14–24 in which 
young people do not compete against each other; instead, they complete different sections in accordance 
with their own goals. One of the four sections is volunteering. The commissioner wanted to find out what 
different assignments could be found for volunteering in the different fields of work of the parishes. The 
aim was to make a separate brochure for both parishes to introduce the volunteer assignments. At the 
International Award for Young People, participants must volunteer one hour of their time a week for 3, 6, 
or 12 months. 
 
The survey was conducted as an email survey in which managers in different fields of work or areas of re-
sponsibility were asked to consider which volunteer assignments their field or area could offer. The re-
sponse rate was 8/21 for Kajaani and 5/10 for Sotkamo. Only one manager had no assignments to offer. A 
brochure for both parishes was compiled from these responses. The brochure was evaluated by the Inter-
national Award for Young People instructors of the parishes of Kajaani and Sotkamo as well as young peo-
ple who participated in the International Award for Young People activities in Sotkamo. The brochure was 
considered good because it contained all the volunteer assignments offered by the parishes in the same 
place. The instructors found the brochure a good tool for discussing the content of volunteer work to-
gether with a young person. The managers who had answered the survey also gave positive feedback: 
they felt it was important to map volunteer assignments locally. Many also commended the choice of the 
topic and considered it important. 
 
Future research could look at how many of the young people involved in the Award for Young People ac-
tivities have chosen to volunteer in their home parish or which areas of work and tasks within those fields 
have been most interesting and most often chosen by young people. At the same time, consideration 
should be given to what would increase the attractiveness of other fields of work and tasks. 
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We make a living by what we get, but we make a life by what we give. 

- Winston Churchill
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1 Johdanto 

Suomalaiset nuoret kokevat kouluterveyskyselyn mukaan olevansa pääasiassa tyytyväisiä elä-

määnsä (Ikonen & Helakorpi 2019). Nuorten hyvinvointi onkin pysynyt yleisesti ottaen hyvänä 

koko 2000-luvun ajan. Nuoret myös kokevat, että heillä on merkityksellisiä ystävyssuhteita. (Ta-

voitteet nuorten hyvinvoinnille 2021.) Nuorten hyvinvointia voidaan edistää mm. syrjäytymisen 

ehkäisyllä. Syrjäytymistä voidaan ehkäistä yksilön tasolla osallisuuden kokemuksen lisäämisenä. 

Osallinen ihminen tuntee kuuluvansa itselle merkitykselliseen ryhmään tai yhteisöön. (Osallisuu-

den edistäminen 2021.) Yhtenä keinona syrjäytymisen ehkäisylle on nuorisotyö, jonka tehtävänä 

on edistää nuoreten hyvinvointia sekä tukea ja mahdollistaa nuorten omaehtoista toimintaa tar-

joamalla mielekkäitä ja yhteisöllisiä vaihtoehtoja (Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet 2021). 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Kajaanin seurakunnan erityisnuorisotyö ja Sotkamon 

seurakunnan nuorisotyö. Molemmissa seurakunnissa käytetään Avartti-toimintaa nuorisotyön 

osana. Avartti – nuoret sen tekevät on kansainvälinen harrastustoiminta, joka on tarkoitettu 14–

24-vuotiaille. Siihen osallistuu vuosittain yli miljoona nuorta 140 maassa. (The International 

Award for Young People Suomi 2019.) Avartti koostuu neljästä eri toiminnosta, joista yksi on va-

paaehtoistoiminta. Sen tavoitteena on, että nuori ymmärtää vastuunsa toisista ihmisistä ja ym-

päristöstä. Vapaaehtoistoiminnassa nuori kehittää sosiaalista osaamistaan sekä oppii ihmissuhde- 

ja johtamistaitoja. (Kauppila, Ruotsalainen & Varesmaa 2010, 4, 34.) Opinnäytetyön toimeksian-

taja halusi selvitettävän, mitä erilaisia vapaaehtoistyön tehtäviä Kajaanin ja Sotkamon seurakun-

nan eri työaloilla on tarjota Avartti-toiminnassa mukana oleville nuorille. Toimeksiantaja haluaa 

kehittää Avartti-toimintaa omassa seurakunnassaan. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa molemmille seurakunnille oma esite, jossa esitellään seu-

rakunnan eri työalat sekä niiden tarjoamat vapaaehtoistehtävät. Lisäksi esitteeseen tulee viran-

haltijan yhteystiedot, miten nuori voi olla yhteydessä sopiakseen vapaaehtoistyöstä. Valmis esite 

luovutetaan toimeksiantajalle Kajaanin ja Sotkamon seurakuntiin. 
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2 Nuorten hyvinvointi 

Yleisesti ottaen suomalaiset nuoret voivat hyvin. Koko 2000-luvun ajan nuorten hyvinvointi on 

kehittynyt hyvään suuntaan: nuorten itsensä kokema hyvinvointi on lisääntynyt ja suurella osalla 

nuorista on merkityksellisiä ystävyyssuhteita sekä mahdollisuus harrastaa itselleen mieleisiä asi-

oita vapaa-ajallaan. (Tavoitteet nuorten hyvinvoinnille 2021.) Vuoden 2019 kouluterveyskyselyyn 

vastanneet 8.–9.-luokkalaiset, lukion 1. ja 2. vuoden sekä ammatillisen oppilaitoksen nuoret ko-

kivat olevansa pääosin tyytyväisiä elämäänsä. Kolme neljästä nuoresta olivat tyytyväisiä elä-

määnsä tällä hetkellä. Pojilla tämä oli yleisempää kuin tytöillä. Suunnilleen joka kymmenes nuori 

koki itsensä yksinäiseksi. Tytöillä yksinäisyyden kokemus oli poikia yleisempää. Nämä tulokset oli-

vat samansuuntaisia kuin kahta vuotta aiemmin. Terveydentilansa koki keskinkertaiseksi lähes 

joka viides kyselyyn vastanneista nuorista. Tämäkin oli tytöillä yleisempää kuin pojilla. (Ikonen & 

Helakorpi 2019.) 

2.1 Nuoren määritelmä ja nuoruuden elämänvaiheiden erityispiirteet 

Yhdistyneet kansakunnat (YK) määrittelee nuoren 15–24-vuotiaaksi (Youth 2021).  YK:n jär-

jestöihin kuuluva Maailman terveysjärjestö (WHO) määrittelee nuoren 10–24-vuotiaaksi (World 

Health Organization 1986, 11). Suomen nuorisolain 3§: ssä nuori määritellään alle 29-vuotiaaksi. 

Nuorisolain tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä 

ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä 

niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista, tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalais-

yhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä 

parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisolain mukaan nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten kas-

vun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa sekä nuorisotoiminnalla nuorten 

omaehtoista toimintaa. (Nuorisolaki L 1285/2016.) 

Nuoruusiällä tarkoitetaan psyykkistä kehitysvaihetta, joka sijoittuu lapsuuden ja aikuisuuden vä-

liin ikävuosiin 12–22. Tänä ikäkautena nuori tavallaan etsii itselleen uuden identiteetin irrottau-

tumalla lapsuudesta matkalla kohti aikuisuutta. Nuoruus voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri vai-

heeseen: varhaisnuoruus 12–14-vuotiaana, varsinainen nuoruus 15–17-vuotiaana ja jälkinuoruus 

18–22-vuotiaana. Varhaisnuoruudessa alkavat puberteetin tuomat muutokset. Muuttuva keho 
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aiheuttaa hämmennystä ja tämä voi aiheuttaa nuoressa levottomuutta ja kiihtymystä. Varhais-

nuori kokee itsenäistymisen tarvetta: nuori haluaa yhä enemmän päästä irti vanhemmistaan. Toi-

saalta eriytymisen tarve herättää halun palata riippuvuuteen vanhemmistaan. Itsenäistyäkseen 

nuori tarvitsee kiistoja hyvinkin arkipäiväisissä asioissa. Nuori arvostelee vanhempiaan, kyseen-

alaistaa heidän sääntöjään ja määräyksiään sekä puolustaa tiukasti omia näkemyksiään. Tässä ke-

hitysvaiheessa nuori kokee, että vanhemmat eivät voi häntä ymmärtää sekä pitää vanhempiaan 

suvaitsemattomina ja itsekkäinä. Varhaisnuori myös kokee, että vanhemmat ovat kasvun es-

teenä. Varhaisnuoruus on kuohuvaa aikaa. Nuori tarvitsee tuekseen toisia nuoria sekä myös per-

heen ulkopuolisia aikuisia. (Aalberg & Siimes 2007, 67–69.) 

Varsinaisessa nuoruusiässä nuori on saanut osittain hallintaansa varhaisnuoruuden haasteet ja 

alkanut sopeutua muuttuneeseen kehoonsa. Nuoren seksuaalisuus ja sen tuomat muutokset ovat 

kehityksessä keskeistä. Nuoren mietteissä alkavat olla ajatukset, kelpaanko tällaisena kuin olen ja 

onko minussa jotain vikaa. Ikätoverien merkitys korostuu entisestään, myös seurustelusuhteiden 

avulla nuori kokeilee, kelpaako hän muille. Tässä vaiheessa nuori alkaa tasaantua sekä hänestä 

tulee energinen ja aktiivinen. Hämmentyneestä varhaisnuoresta tulee kantaa ottava sekä kyky-

jään etsivä nuori. (Aalberg & Siimes 2007, 69–70.) 

Jälkinuoruus on jäsentymisvaihe, jossa aikaisemmat kokemukset hahmottuvat kokonaisuudeksi 

naisena tai miehenä olemisesta. Vanhemmista irrottautuminen on edennyt jo niin pitkälle, että 

nuori kokee voivansa lähestyä heitä yhä tasa-arvoisemmin sekä pystyy ymmärtämään vanhem-

piensa näkökantoja asioista. Myös kyky empatiaan lisääntyy jälkinuoruudessa. Itsekeskeiset va-

linnat, joita oli aiemmin nuoruuden kehityskaarissa, korvautuvat myötäelämiseen perustuvilla 

suhteilla. Nuori pystyy ottamaan toiset huomioon, tekemään kompromisseja, antamaan periksi 

tai siirtämään omia halujaan. Tällä ikäkaudella nuori tekee valintoja, jotka vaikuttavat hänen tu-

levaan aikuisuuteensa ja hänestä tulee yhteiskunnan jäsen, joka alkaa omalta osaltaan kantaa 

vastuuta.  (Aalberg & Siimes 2007, 70–71.) 

Ikätoverit ovat merkityksellisiä nuorelle kaikissa nuoruuden vaiheissa. Nuoret kokoontuvat mas-

saryhmissä, koska nuori kokee kahdenkeskisyyden olevan liian intiimiä. Ryhmässä nuori oppii hal-

litsemaan omia impulssejaan, ja nuoret voivat kokea olevansa vapaita lapsuuden siteistä. Ikäto-

vereiden muodostamalla ryhmällä ei tarvitse olla muuta päämäärää kuin ryhmäidentiteetin luo-

minen. Ryhmän kiinteyttä vahvistavat vaikeus sietää erilaisuutta, ennakkoasenteet ja erilaisen 

poikkeavuuden sijoittaminen ryhmän ulkopuolelle. Nuoren halu kuulua ryhmään on niin voima-

kas, että kriittisimmätkin sisäiset äänet hiljenevät, vaikka nuori olisikin eri mieltä muun ryhmän 

kanssa. Vähitellen nuori oppii itsenäiseen ja älylliseen ajatteluun, hahmottamaan itseään sekä 
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ympäristön välistä vuorovaikutusta. Nuori kykenee rakentamaan kokonaisuuksia, näkemään 

niissä olevia syy-seuraussuhteita sekä etsimään ratkaisuja havaitsemiinsa ristiriitoihin. Nuori poh-

tii, onko nykyinen yhteiskunta sellainen, jonka hyväksyy vai haluaako muuttaa sitä. Nuoret ovat 

aina olleet herkkiä reagoimaan yhteiskunnan puutteisiin, ja kertovat käytöksellään sekä mielipi-

teillään, miten yhteiskunta ei vastaa heidän odotuksiaan.  (Aalberg & Siimes 2007, 71–73, 75.) 

2.2 Osallisuuden edistäminen 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) määrittelee osallisuuden yksilön tasolla ilmenevänä koke-

muksena, joka syntyy, kun ihminen tuntee kuuluvansa itselle merkitykselliseen ryhmään tai yh-

teisöön. Yhteisössä tai ryhmässä osallisuus on jäsenten keskinäistä arvostusta ja luottamusta sekä 

mahdollisuutta vaikuttaa yhteisössä tai ryhmässä. Yhteiskunnan tasolla osallisuus tarkoittaa mah-

dollisuuksien ja oikeuksien toteutumista sekä ihmisten keskinäistä vastavuoroisuutta. Politiikan 

tasolla osallisuus on toimenpiteitä, joilla vahvistetaan ihmisten osallistumista ja osallisuutta yh-

teiskunnassa. Yhteiskunnan rakenteilla sekä kuntien ja maakuntien palveluilla on tärkeä rooli 

osallisuuden edistämisessä. Muita tärkeitä toimijoita osallisuuden vahvistamisessa ovat koulut, 

työpaikat, järjestöt, harrastusseurat, seurakunnat ja yhdistykset. (Osallisuuden edistäminen 

2020.) Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) määritelmän mukaan osallisuus merkitsee muka-

naoloa, vaikuttamista sekä huolenpitoa ja yhteisesti rakennetusta hyvinvoinnista osalliseksi pää-

semistä. (Osallisuuden edistäminen 2021.) 

Isolan ym. (2017, 3) mukaan osallisuus on käsitteenä vaikea, koska se on niin lavea. Se myös pitää 

sisällään eri asioita riippuen tahosta, joka käsitettä käyttää: sosiaali- ja terveysministeriössä siitä 

puhutaan aktiivisen kansalaisuuden, aktivoinnin ja yhdenvertaisten palvelujen hengessä, oikeus-

ministeriössä osallisuudesta kirjoitetaan ihmisoikeuksina ja demokratiana, opetus- ja kulttuurimi-

nisteriössä painotetaan merkityksellisyyttä ja mahdollisuuksia. Osallisuus on liittymistä, suhteissa 

olemista, kuulumista, yhteisyyttä. Osallisuus on myös yhteensopivuutta ja mukaan ottamista. Li-

säksi se on osallistumista ja siihen liittyen vaikuttamista ja demokratiaa. Se on myös kaiken edellä 

mainitun järjestämistä ja johtamista. Usein osallisuus mielletään osallistumisena, minkä seurauk-

sena sitä kritisoidaan pakko-osallistamisena. Osallisuus on kuitenkin osallistumisen lisäksi myös 

toimintaa ja olemista. 



5 

Osallinen ihminen pystyy vaikuttamaan sekä oman elämänsä kulkuun että yhteisiin asioihin. Li-

säksi osallinen ihminen voi tuottaa yhteistä hyvää kuin myös nauttia siitä. Osallisuuden koke-

musta lisäävät tuntemus päivittäisten tekemisten merkityksellisyydestä, myönteisen palautteen 

saamisesta, tärkeään ryhmään tai yhteisöön kuulumisesta, tarpeellisuudesta muille ihmisille, 

oman elämän kulkuun vaikuttamisesta, tunteesta oman elämän tarkoituksellisuudesta, tärkeiden 

asioiden tavoittelussa onnistumisesta, avun saamisesta tarvittaessa, luottamuksesta sekä vaikut-

tamisesta joihinkin elinympäristön asioihin. Matala osallisuuden kokemus viittaa yleensä siihen, 

että henkilö kokee itsensä syrjäytetyksi tai on syrjäytymisvaarassa. On osoitettu myös, että ihmi-

nen, joka kokee itsensä osalliseksi, tekee omaa hyvinvointiaan edistäviä valintoja. Osaton ihminen 

näkee vain kielteisiä asioita sekä riskejä edessään. (Osallisuusindikaattori mittaa osallisuuden ko-

kemusta 2021.) 

Kuviossa 1 on esitetty osallisuuden kokemuksen yhteyksiä muihin ilmiöihin, joiden kanssa osalli-

suuden kokemus on vuorovaikutussuhteessa. Osallisuuden kokemus voi olla sekä syy että seu-

raus. Mielenterveyden heikkeneminen voi johtua matalasta osallisuuden kokemuksesta, mutta 

toisaalta taas mielenterveyshäiriöt voivat aiheuttaa matalaa osallisuuden kokemusta. Näin muo-

dostuu kierrettä niin positiiviseen kuin negatiiviseenkin suuntaan, joista negatiivisuuden kierre 

voidaan katkaista osallisuutta edistämällä. (Osallisuusindikaattori mittaa osallisuuden kokemusta 

2021.) 
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Kuvio 1. Osallisuuden kokemuksen yhteydet muihin ilmiöihin. (Mukailtu Osallisuusindikaattori 

mittaa osallisuuden kokemusta 2021.) 

2.3 Nuorten syrjäytymisen ehkäisy 

Syrjäytyminen nuorten kohdalla määritellään usein ulkopuolisuudeksi koulutuksesta ja työelä-

mästä, mutta nämä eivät usein kerro pitkittyneestä huono-osaisuudesta ja todellisesta ulkopuo-

lisuudesta. Syrjäytyminen on vyyhti, jossa ongelmat kasautuvat ja pitkittyvät. On tiedossa, että 

syrjäytymisen riskit liittyvät kiinteästi nuoren aikaisempaan elämään. Lapsuuden perheen vaikeu-

det taloudellisesti ja terveydellisesti lisäävät nuoren kouluttamattomuutta, rikollisuutta, mielen-

terveyspalveluiden sekä toimeentulotuen käyttöä. Nuoren oma lastensuojelutausta, koulutuksen 

keskeyttäminen, maahanmuuttajatausta, mielenterveys- ja päihdeongelmat, yksinäisyys ja kou-

lukiusaaminen ovat hyvin usein syrjäytymisen taustalla. Tiedetään myös, että niistä 25-vuotiaista 

työttömistä, jotka eivät ole saavuttaneet peruskoulun jälkeistä jatkotutkintoa tai eivät ole opis-

kelemassa, 90 % jää vaille jatkokoulutusta. (Paananen, Surakka, Kainulainen, Ristikari & Gissler 
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2019, 114–128.) Gustavsson-Liliuksen ym. (2015) mukaan pitkäaikaisen työttömyyden on myös 

havaittu ennustavan mielenterveyden ongelmia. Nuorille tulisikin olla tarjolla helposti saatavilla 

olevaa kokonaisvaltaista tukea, johon sisältyy opiskelu- ja työelämävalmiuksia vahvistavia asioita. 

Työttömille tai työttömyysuhan alla oleville nuorille ei ole kuitenkaan kehitetty tarpeeksi kattavia 

palveluja, jotka tukisivat opiskelu- ja työelämävalmiuksien kehittämistä sekä koulutukseen tai työ-

hön pääsemistä. 

Myös Suomen hallitus on ottanut kantaa nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Lakisääteisen valta-

kunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa vuosille 2020–2023 on pääteemoiksi otettu 

nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Ohjelman mukaan tehokkaimmin 

syrjäytymistä ehkäistään varmistamalla jokaiselle nuorelle edellytykset merkitykselliseen elä-

mään. Ohjelmassa päämääriä on kolme: syrjäytyminen vähenee, kun nuorella on sujuvan arjen 

edellytykset, nuorella on keinoja sekä taitoja osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä nuori luottaa 

yhteiskuntaan. (Lapsi- ja nuorisotyön ministerityöryhmä 2020, 10.) Paanasen ym. (2019) tutki-

muksessa havaittiin, että kouluttamattomuus on jopa pitkäaikaista työttömyyttä vahvemmin yh-

teydessä muihin ongelmiin. 
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3 Nuorisotyö 

Nuorisolain (L 1285/2016) 8§:ssa määritellään, että nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan teh-

täviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -

toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalais-

toimintaa. Kunnan tulee olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien 

viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja mui-

den nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. 

3.1 Nuorisotyön tehtävät 

Nuorisotyön tehtävänä on edistää nuorten hyvinvointia. Nuorisotyön tarkoituksena on tukea ja 

mahdollistaa nuorten omaehtoista toimintaa sekä tarjota mielekkäitä ja yhteisöllisiä vaihtoehtoja 

nuorten elinympäristöihin. Nuorisotyössä jokainen nuori on yksilö ja ryhmän jäsen. Nuorisotyön 

tarjoamissa toiminnoissa nuori voi olla aidosti oma itsensä ilman nolatuksi tai hylätyksi tulemisen 

pelkoa.  (Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet 2021.) Helposti nuorisotyöksi kutsutaan lähes kaik-

kea toimintaa, missä on osallisena iältään nuoria henkilöitä. Käytännössä nuorisotyötä toteute-

taan hyvin monenlaisin tavoin, joten nuorisotyön määritelmä ei myöskään tästä syystä ole yhte-

näinen. Tästä syystä kysymys, mitä kaikkea nuorisotyö pitää sisällään ja mitä sen tulisi olla, on 

avoin keskustelun kohde. (Rauas 2019, 8.) 

Nuorisotyötä toteuttaa Suomessa kunnat, järjestöt ja seurakunnat. Kunnissa tehtävästä nuoriso-

työstä tulee perinteisesti mieleen kunnan nuorisotiloilla tehtävä työ. Viime vuosina nuorisotyö on 

myös aiempaa enemmän suuntautunut nuorten pariin nuorisotilojen ulkopuolelle. Kuntien nuo-

risotoimi on alkanut toteuttaa entistä enemmän liikkuvaa ja jalkautuvaa nuorisotyötä eri muo-

doissa, mikä on kasvattanut nuorisotyön toiminta-aluetta.  Liikkuvalla tai jalkautuvalla nuoriso-

työllä tarkoitetaan toimintaa, jossa nuorisotyötä toteutetaan julkisissa tiloissa tai tapahtumissa. 

Liikkuvaa nuorisotyötä voidaan toteuttaa myös kulkemalla eri paikkoihin, kuten vaikkapa lähiöi-

hin, puistoihin, rannoille tai urheilukentille. Liikkuvaa nuorisotyötä on myös erilaiset nuorisopakut 

tai nuorisobussit. Koulut ja oppilaitokset ovat yksi yleisimmistä nuorisotyön toimintaympäris-

töistä, minkä takia kouluilla tehtävä nuorisotyö onkin viimeisten viiden vuoden aikana lisääntynyt. 

Monessa kunnassa nuorisotyöntekijä työskentelee koululta käsin ollen läsnä ala- ja yläkoulujen 

arjessa. Kouluissa tapahtuva nuorisotyö on tyypillisesti oppilaiden ryhmäytyksiä, tapahtumien ja 
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pienryhmätoiminnan järjestämistä sekä välitunti-, kerho- ja vapaa-ajan toimintaa. (Kunnallisen 

nuorisotyön toimintaympäristöt 2021.) Erilaiset järjestöt tekevät nuorisotyötä monenlaisissa ja 

vaihtelevissa ympäristöissä. Suurin osa järjestöistä toteuttaa nuorisotoimintaa useissa eri toimi-

paikoissa ja -tiloissa toiminnan sisällöistä ja yhteistyökumppaneista riippuen. Monet järjestöt to-

teuttavat aiempaa enemmän myös jalkautuvaa ja lähellä nuoria tehtävää nuorisotyötä. Kunnalli-

sen nuorisotyön tavoin järjestöjen nuorisotyö jalkautuu usein kouluille, julkisiin tiloihin ja tapah-

tumiin. (Järjestöjen nuorisotyön toimintaympäristöt 2021.) Evankelis-luterilaisen kirkon seura-

kunnissa tapahtuva nuorisotyö on pääasiallisesti seurakuntien omissa tiloissa tapahtuvaa työtä. 

Lisäksi seurakuntien käytössä on usein leirikeskuksia sekä tiloja saadaan käyttöön myös yhteis-

työkumppaneiden kautta. Tämän lisäksi seurakunnat tekevät myös aktiivisesti kouluyhteistyötä 

koulun tiloissa, minkä lisäksi yhä enemmän tehdään jalkautuvaa toimintaa, pop up -toimintaa ja 

digitaalista nuorisotyötä. (Kirkon nuorisotyön toimintaympäristöt 2021.)  

3.2 Seurakuntien tekemä nuorisotyö 

Evankelis-luterilaisen kirkon perinteisimpiin nuorisotyön muotoihin kuuluvat lähes jokaisessa 

Suomen kunnassa järjestettävät rippikoulut, isostoiminnat ja nuorten illat. Kirkon nuorisotyö te-

kee hyvin paljon yhteistyötä koulujen ja kuntien kanssa kouluvierailujen, opettajien työssä jaksa-

misen tukemisen sekä koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisen merkeissä. 

Myös partiolippukunnista lähes 80 %:lla on yhteistyösopimus paikallisen luterilaisen seurakunnan 

kanssa. Osassa kirkon tekemässä nuorisotyössä ulkopuolisuuden ehkäisyä painotetaan erityisesti. 

Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi Saapas- ja Moottoripaja-toiminta, jotka ovat pääasiassa eri-

tyisnuorisotyön työmuotoja. Kirkon tehtäviin kuuluu myös kansainvälisyyskasvatus, joka rohkai-

see nuoria vaikuttamaan ja osallistumaan myös globaalisti. (Kirkon nuorisotyön työmuodot 2021.) 

Seurakunnissa tehtävän erityisnuorisotyön yleisenä tavoitteena on, että nuori kokee olevansa hy-

väksytty ja löytää elämälleen mielekkyyden. Ihmisenä nuoren itsetunto vahvistuu, ja nuori pystyy 

omaehtoiseen ja vastuulliseen elämään sekä toimimaan monimutkaistuvassa ja ristiriitaisessa 

maailmassa. (Erityisnuorisotyö ja ulkopuolisuuden ehkäisy 2021.) 

Kajaanin seurakunnassa nuorisotyötä toteutetaan perinteisen rippikoulutyön lisäksi rippileirin jäl-

keen isoskoulutuksena, erilaisina leireinä ja retkinä sekä kerran kuukaudessa järjestettävänä Hil-

jaisuuden messuna, jonka toteutuksesta nuoret vastaavat. Oppilaitospappi tarjoaa tukea opiske-

luissa myös ulkopaikkakunnilta muuttaneille nuorille niin arjessa kuin juhlassakin. Oppilaitospa-
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pilta saa myös tukea opiskeluun ja elämään. Erityisnuorisotyö on etsivää, kohtaavaa ja läsnä ole-

vaa työtä, jossa toimitaan yhdessä niiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa, jotka tarvitsevat 

elämässään erityistä tukea. Kajaanissa erityisnuorisotyön ehkä näkyvintä toimintaa ovat Palve-

luoperaatio Saapas, NettiSaapas sekä nuorille avoin SaapasKahvila. Tekstaritupu on tukitekstivies-

tipalvelu koululaisille mieltä askarruttavissa asioissa koulupäivisin. Päivystyksen toteuttavat nuo-

risotyöntekijät ja papit vuorollaan. Pienryhmät kokoontuvat säännöllisesti ja ne ovat tarkoitettu 

toiminta-, keskustelu- ja kasvuryhmiksi 4–9-luokkalaisille. Moottoripajatoiminta koostuu mopo-

kerhoista ja autopajasta. Mopokerhot on suunnattu 6–7-luokkalaisille ja autopaja 8–9-luokkalai-

sille sekä ammattikoululaisille. Se on pienryhmätoimintaa, jossa rakennetaan sekä kunnostetaan 

ralliautoja ja -mopoja pajailtojen aikana. Niillä myös käydään kisaamassa ympäri Suomea. Erityis-

nuorisotyön alaisuuteen kuuluu myös yhdessä diakoniatyön sekä Kajaanin Tukiasuntoyhdistys 

ry:n kanssa tukiasuntojen välittäminen. Tukiasuntojen ensisijaiset vuokralaiset ovat vankilasta va-

pautuvia. Lisäksi erityisnuorisotyö koordinoi tukiparitoimintaa ala- ja yläkouluikäisille. (Kajaanin 

seurakunta 2021.) 

Sotkamon seurakunnassa nuorisotyötä toteutetaan myös eri keinoin. Sotkamon seurakunnassa 

on käytössä Tekstaritupu yhdessä Kajaanin seurakunnan kanssa. Erilaisia maksuttomia kerhoja on 

7–14-vuotiaille lapsille ja nuorille, ohjaajina toimivat koulutetut nuoret, jotka koulutetaan tehtä-

väänsä. Sotkamon seurakunnan työntekijät pitävät Sotkamon kouluilla säännöllisesti aamun-

avauksia sekä tehdään myös kouluvierailuja. Myös eri ikäryhmille seurakunnan nuorisotyö on 

kouluilla järjestämässä ryhmäyttävää toimintaa. Perinteisten rippikoulujen lisäksi Sotkamossa on 

isostoimintaa sekä erilaisia leirejä ja retkiä. Nuorista on koottu myös messuryhmä, joka vastaa 

jonkin jumalanpalveluksen musiikista.  VERSOVA PUU – elokuvatoiminta on toimintaa, jossa elo-

kuvanteon prosessin kautta nuoret pääsevät toteuttamaan ja kehittämään itseään. Toiminnan 

tarkoituksena on valmistaa nuorten ideoima ja käsikirjoittama elokuva yhdessä elokuva-alan am-

mattilaisten kanssa siten, että nuorten visio ja näkökulma välittyisi parhaalla mahdollisella tavalla. 

Nuoret saavat käydä läpi koko elokuvanteon kaaren, ideoinnista valmiin elokuvan ensi-iltaan 

saakka ammattilaisten ohjauksessa. Usein elokuvissa tarinana on jokin nuorten elämään ja kas-

vuun liittyvä aihe. Nuorten elokuvakeskus ja elokuvateatteri Kino Visio toimii KIVI nuorten ko-

koontumispaikkana. Elokuvakeskuksella nuoret saavat kokemusta monenlaisista tehtävistä, ku-

ten asiakaspalvelusta, kassalla myyntityöstä, elokuvateatterin tekniikasta ja elokuvien näyttämi-

sestä aina siivoukseen ja mainosten laittamiseen. Erityisnuorisotyötä Sotkamossa toteutetaan 

Palveluoperaatio Saappaan muodossa. Sotkamolaiset päivystävät festareilla, NettiSaappaassa 

sekä myös SaapasKahvilassa. (Sotkamon seurakunta 2021.)  
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Molemmissa seurakunnissa toteutetaan osana nuorisotyötä myös Avartti- sekä Pilotti-toimintaa. 

Avartti-toiminta on esitelty tarkemmin luvussa 4. Pilotti-toiminta koostuu kolmesta eri tasosta ja 

se on tarkoitettu 10–13-vuotiaille nuorille. Pilotti-toiminta on valmistautumista Avartin suoritta-

miseen. Tosin Avarttiin voi osallistua, vaikka ei olisi Pilottia suorittanutkaan. (Sotkamon seura-

kunta 2021.) 
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4 Avartti – nuoret sen tekevät! 

Avartti – nuoret sen tekevät on kansainvälinen harrastustoiminta, joka on tarkoitettu 14–24-vuo-

tiaille. Maailmalla se tunnetaan nimellä The International Award for Young People. Vuosittain 

Avarttiin osallistuu yli miljoona nuorta yli 140 maassa. Avartti ei ole järjestö vaan ohjelma, jota 

koulut, seurakunnat ja yhdistykset voivat hyödyntää toimintamuotonaan. (Kauppila, Ruotsalainen 

& Varesmaa 2010, 4–26.) 

Ohjelman taustalla on tohtori Kurt Hahnin ja Edinburghin herttua prinssi Philipin vuonna 1956 

perustama The Duke of Edinburgh’s Award -ohjelma (DofE), joka oli alun perin kohdennettu 15–

18-vuotiaille pojille. Vuotta myöhemmin myös 14 vuotta täyttäneet saivat osallistua ohjelmaan. 

(McMenamin 2004, 8–9.) Tavoitteena oli saada pojat ottamaan enemmän vastuuta omasta elä-

mästään, löytämään uusia kykyjä itsestään sekä toimimaan yhteisön ja kanssaihmisten hyväksi. 

Vuodesta 1958 alkaen myös tytöillä oli mahdollisuus osallistua, tosin toiminnot olivat heille hie-

man erilaisia. Vuonna 1969 tyttöjen ja poikien ohjelmat yhdistettiin. Vähitellen kohderyhmäksi 

muotoutuivat 14–24-vuotiaat tytöt ja pojat. (Kauppila ym. 2010, 4–26.) 

Toiminta perustuu tohtori Kurt Hahnin kehittämään elämyspedagogiikkaan, joka koostuu neljästä 

osiosta: fyysisestä harjoituksesta, projektista, retkestä ja pelastuskoulutuksesta. Hahn korosti 

kasvatuksessaan yksilöä ja näki, että kasvatuksen tehtävänä on pehmentää kovia ja rohkaista ar-

koja. Hahnin kasvatuksellinen idea on yksinkertainen: tavoitteena on kasvattaa vireä ja aktiivinen 

yhteiskunnan jäsen, joka tuntee vastuunsa kanssaihmisistään. Hahn ja prinssi Philip tutustuivat 

toisiinsa 1930-luvulla, kun prinssi Philip oli ollut Hahnin oppilaana Skotlannissa. Prinssi Philip si-

toutui viemään oman arvovaltansa avulla ohjelmaa kouluihin ja järjestöihin. Suomessa Avartti 

aloitettiin vuonna 1999. (Kauppila ym. 2010, 4–26.) Sotkamossa Avartti-toiminta alkoi vuonna 

2003, ja ensimmäiset tunnustukset saatiin seuraavana vuonna (Avartti – nuoret sen tekevät 

2019). Suomessa Avartti-toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö (Kauppila ym. 2010, 

16). 

4.1 Arvot ja toiminta-ajatus 

Avartti-ohjelman tavoitteena on haastaa 14–24-vuotiaat nuoret mielenkiintoiseen ja pitkäjäntei-

seen harrastustoimintaan. Avartin tavoitteena on tukea nuoren kasvua yhteiskunnan jäseneksi, 
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opettaa hyödyllisiä taitoja sekä opettaa vastuuta kanssaihmisistä ja ympäristöstä. (The Internati-

onal Award for Young People Suomi 2019.) Avartin toimintafilosofia koostuu kymmenestä perus-

periaatteesta: avoin kaikille, vapaaehtoisuus, ei kilpailua, joustavuus, tasapainoisuus, porrastei-

suus, myönteisyys, sitoutuminen, henkilökohtainen kasvu sekä iloa ja huvia (Kauppila ym. 2010, 

6).  

Avartti-toiminta on kaikille avointa, ohjelmaan voivat osallistua kaikki 14–24-vuotiaat. Nuoret ke-

hittävät taitojaan yksilöllisesti itselleen asettamiensa tavoitteiden mukaisesti kilpailematta mui-

den kanssa. Toiminta on vapaaehtoista, nuori voi päättää, miten ja milloin hän osallistuu ohjel-

maan vapaa-ajallaan. Avartti-ohjelmaa voidaan toteuttaa paikallisten olosuhteiden ja osallistujien 

edellytysten mukaan joustavasti. Nuori valitsee itse harrastuksensa ja asettaa omat tavoitteensa 

niihin. Jokaisella nuorella on siis omat tavoitteensa, joihin hän pyrkii. Ohjelmassa nuori kehittää 

samanaikaisesti psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia taitojaan. Avartti-ohjelmassa nuori saa uusia ko-

kemuksia ja ystäviä, oppii uusia asioita sekä löytää uusia harrastuksia. Tarkoituksena on, että nuo-

rella olisi hauskaa olla mukana toiminnassa. (The International Award for Young People Suomi 

2019.) 

4.2 Toiminta 

Avartissa nuori osallistuu toimintaan neljässä eri toiminnossa, jotka ovat vapaaehtoistoiminta, 

taito, liikunta ja seikkailu sekä kultatasolla tehtävä projekti (Kauppila ym. 2010, 28). 

Vapaaehtoistoiminta 

Tavoitteena on, että nuori ymmärtää vastuunsa toisista ihmisistä ja ympäristöstä. Vapaaehtois-

toiminnassa nuori kehittää sosiaalista osaamistaan sekä oppii ihmissuhde- ja johtamistaitoja. Hy-

vän elämän kannalta on tärkeää, että nuorella on mahdollisimman realistinen kuva ympäröivästä 

yhteiskunnasta ja tulevasta elämästä. Vapaaehtoistoiminnan tehtävät edistävät yhteisöllisyyttä, 

kehittävät valmiuksia ja kiinnostusta vapaaehtoistyöhön sekä toimimaan aktiivisena jäsenenä yh-

teisössä. Vapaaehtoistoiminta tähtää yksittäisen ihmisen tai yhteisön auttamiseen. Vapaaehtois-

toiminta voi olla esimerkiksi koulun oppilaskunnan toimintaan, hyväntekeväisyystapahtumaan tai 

ympäristönsuojeluprojektiin osallistumista. (Kauppila ym. 2010, 34–37.) 

Taito 
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Tavoitteena on, että nuori oppii hyödyllisiä tietoja ja taitoja kehittämällä omaa osaamistaan ja 

harrastamalla säännöllisesti. Taito-toiminnossa tärkeintä on omien kykyjen kehittäminen ja nii-

den hyödyntäminen käytännössä. Taito-osuuden voi suorittaa joko yksin tai ryhmässä. Taidossa 

painottuu erityisesti yksi Avartti-toiminnan periaatteista: tekemällä oppiminen sekä ajatus siitä, 

että jokaisella nuorella on valmiuksia oppia uusia asioita ja taitoja. Taitolajit voivat olla tiedollisia 

valmiuksia lisääviä, esimerkiksi kielten opiskelua, historian tutkimista, web-sivustojen laadintaa 

tai erilaisiin kulttuureihin tutustumista. Osallistuja voi valita myös kädentaitoja edistäviä lajeja, 

kuten käsityöt, lasimaalaus, huonekalujen kunnostus tai autojen ja koneiden korjaus. Taitolajit 

voivat olla myös ilmaisullisia, kuten teatteri, musiikki, maalaus tai runous. (Kauppila ym. 2010, 

40–43.) 

Liikunta 

Tavoitteena on, että nuori ymmärtää hyvän yleiskunnon, terveiden elämäntapojen ja aktiivisen 

liikunnan harrastamisen merkityksen. Liikunta-toiminnossa nuorta kannustetaan harrastamaan 

liikuntaa ja kohottamaan fyysistä kuntoaan. Hyvä fyysinen kunto vaikuttaa mielialaan ja sitä 

kautta yleiseen hyvinvointiin. Liikunnan tulee olla nautittava kokemus, minkä seurauksena par-

haimmillaan nuori voi saada liikunnasta elinikäisen harrastuksen. Nuori valitsee itse hänelle sopi-

van liikuntalajin. Liikunnassa voi harrastaa tuttua urheilulajia tai kokeilla jotain uutta. Liikunta voi 

olla yksilö-, pari- tai joukkuelaji. Osallistuja voi myös kokeilla useita eri liikuntalajeja. (Kauppila 

ym. 2010, 46–49.) 

Retki 

Tavoitteena on, että nuori oppii omatoimisuutta ja vastuunottamista ryhmän toiminnasta ja sen 

jäsenistä. Retki-toiminnossa nuoret suunnittelevat ja toteuttavat 4–7 hengen ryhmässä yhteisen 

retken luonnossa. Retkellä nuoret joutuvat uusiin ja mahdollisesti haasteellisiin olosuhteisiin, 

joissa ennestään tutut ratkaisumallit ja taidot eivät välttämättä toimi. Omien psyykkisten, fyysis-

ten ja sosiaalisten kykyjensä äärirajoilla toimiminen auttaa nuorta ymmärtämään ryhmän tuen 

merkityksen sekä luottamaan siihen. Nuoret päättävät ryhmänä tekevätkö he retken esimerkiksi 

vaeltaen, polkien, meloen, ratsastaen vai soutaen. Retkimuotoja ovat retki tai tutkimusmatka. 

(Kauppila ym. 2010, 52–67.) 

Retki on toimintamuoto, johon liittyy matkantekoa ja tehtävä. Ryhmä asettaa yhdessä myös ta-

voitteen, johon he retken aikana pyrkivät. Tavoitteena voi olla esimerkiksi oppia liikkumaan erä-

olosuhteissa. Tehtävänä voi taas olla sienien ja marjojen tunnistaminen sekä niiden hyödyntämi-

nen. Tutkimusmatka sisältää enemmän tutkimustyötä kuin matkantekoa. Tässäkin ryhmä asettaa 
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yhdessä tavoitteen. Tutkimusmatkan tavoite määrittelee matkareitin ja -pituuden. Tutkimusmat-

kan kohteena voi olla esimerkiksi luonnontieteellinen, maantieteellinen tai historiallinen kohde. 

Tavoitteena voi olla alueen vesistöjen tutkiminen ja tehtävänä vesinäytteiden ottaminen ja niiden 

analysoiminen. Retki-toiminnossa tärkeintä eivät ole kuljetut kilometrit vaan oppiminen, yhteiset 

kokemukset sekä nuorten omaehtoinen toiminta. (Kauppila ym. 2010, 52–67.) 

Ennen varsinaista retkeä nuorten tehtäviin kuuluu retken suunnittelu, jossa ryhmä suunnittelee 

retken luonteen, liikkumistavan, laatii alustavan suunnitelman ja aikataulun. Nuoret myös opet-

televat ja harjoittelevat retkellä tarvittavia taitoja, kuten ensiapua, varusteiden käyttöä, reitin 

suunnittelua, suunnistamista ja leiriytymistä. Nuoret myös tekevät yhdessä ohjaajan kanssa har-

joitusretken, missä ohjaaja arvioi ryhmän valmiutta ja taitoja toteuttaa varsinainen retki. Harjoi-

tusretki tehdään samankaltaisessa ympäristössä kuin varsinainen retki. Varsinaisessa retkessä 

ryhmä toimii itsenäisesti koko retken ajan. Ohjaaja ei ole ryhmän mukana, mutta on koko ajan 

tietoinen, missä ryhmä liikkuu sekä on tukena hätätilanteiden sattuessa. (Kauppila ym. 2010, 52–

67.) 

Projekti (tehdään kultatasolla) 

Tavoitteena on, että nuori oppii toimimaan vieraassa ympäristössä uusien ihmisten kanssa. Pro-

jektissa nuori suunnittelee ja toteuttaa projektin vieraassa ympäristössä yhdessä uusien tuttavien 

kanssa. Projektin voi tehdä Suomessa tai vaikkapa ulkomailla. Projektissa osallistuja tutustuu uu-

siin paikkoihin ja ihmisiin. Nuoren pitää osallistua toimintaan vähintään viitenä perättäisenä päi-

vänä ja projektipaikalla vietetään vähintään neljä yötä. Projekti voi olla esimerkiksi lasten ja nuor-

ten leirien suunnittelu ja toteuttaminen, liikuntakurssi, vapaaehtoistyö hoivakodissa tai ympäris-

tönsuojelua edistävän projektin suunnittelu ja toteuttaminen. (Kauppila ym. 2010, 70–73.) 

4.3 Tasot 

Avartissa on kolme eri tasoa, joilla nuori etenee. Nuori saa osallistumistodistuksen ja merkin suo-

rittamastaan tasosta. (The International Award for Young People Suomi 2019.) 

Pronssitaso 

Pronssitasolle voivat osallistua 14 vuotta täyttäneet. Yhden toiminnon (vapaaehtoistoiminta, 

taito ja liikunta) osallistuja valitsee vähintään kuuden kuukauden mittaiseksi. Muiden toimintojen 

minimikesto on kolme kuukautta. Pronssitasolla tehtävä retki kestää kaksi päivää ja yhden yön. 
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Majoitus retkellä tapahtuu retkiolosuhteissa, kuten teltassa tai laavulla. Päivittäinen toiminta-

aika on vähintään kuusi tuntia, joka sisältää matkan ja tehtävien suorittamisen. Muu aika voidaan 

käyttää nukkumiseen ja ruokailuun. Suomen Avartti-ohjelmassa kaikki nuoret aloittavat pronssi-

tasolta. (Kauppila ym. 2010, 28–31, 56.) 

Hopeataso 

Hopeatasolle voivat osallistua 15 vuotta täyttäneet. Kunkin toiminnon (vapaaehtoistoiminta, 

taito ja liikunta) minimikesto on kuusi kuukautta. Hopeatasolla tehtävä retki kestää kolme päivää 

ja kaksi yötä. Majoitus retkellä tapahtuu retkiolosuhteissa, kuten teltassa tai laavulla. Päivittäinen 

toiminta-aika on vähintään seitsemän tuntia, joka sisältää matkan ja tehtävien suorittamisen. 

Muu aika voidaan käyttää nukkumiseen ja ruokailuun. Lisäksi nuoret tekevät tarvittavan määrän 

harjoitteita retkeä varten. (Kauppila ym. 2010, 28–31, 56.) 

Kultataso 

Kultatasolle voivat osallistua 16 vuotta täyttäneet. Kunkin toiminnon (vapaaehtoistoiminta, taito 

ja liikunta) minimikesto on 12 kuukautta. Kultatasolla tehtävä retki kestää neljä päivää ja kolme 

yötä. Majoitus retkellä tapahtuu retkiolosuhteissa, kuten teltassa tai laavulla. Päivittäinen toi-

minta-aika on vähintään kahdeksan tuntia, joka sisältää matkan ja tehtävien suorittamisen. Muu 

aika voidaan käyttää nukkumiseen ja ruokailuun. Lisäksi nuoret tekevät tarvittavan määrän har-

joitteita retkeä varten. Kultatasoon kuuluu myös yhteistoiminnallinen ja yleishyödyllinen projekti, 

joka kestää viisi päivää ja neljä yötä. (Kauppila ym. 2010, 28–31, 56.) 

 

  PRONSSI HOPEA KULTA 

ALOITTAMISIKÄ 14 v. 15 v. 16 v. 

VAPAAEHTOISTOIMINTA 3 tai 6 kk * 6 kk 12 kk 

TAITO 3 tai 6 kk * 6 kk 12 kk 

LIIKUNTA 3 tai 6 kk * 6 kk 12 kk 

RETKI 2 pv, 1 yö 3 pv, 2 yötä 4 pv, 3 yötä 

PROJEKTI     5 pv, 4 yötä 

TUNNUSTUS 14,5 v. 15,5 v. 16,5 v. 

* nuori valitsee yhden toiminnon 6 kk:n mittaiseksi   

 

Taulukko 1. Avartin eri tasojen ja toimintojen kesto. (Kauppila ym. 2010, 31.)  
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5 Vapaaehtoistyö 

Vapaaehtoisuus on sekä globaali että ajaton ilmiö. Läpi ihmiskunnan historian vapaaehtoisuutta 

on ilmennyt kaikissa ihmisyhteisöissä. Osalla ihmisistä on aina ollut halu tehdä jotain toisten ih-

misten tai oman yhteisönsä hyväksi ilman palkkiota tai korvausta. Vapaaehtoistyö on ollut tiedos-

tettua tai tiedostamatonta. Joku on auttanut toista ihmistä tiedostamatta omaa panostaan toisen 

hyväksi, toinen on tehnyt sen tietoisena avustaan ja sen vaikutuksista. Tulos on ollut kuitenkin 

aina sama: jotain hyvää on seurannut sekä antajalle että vastaanottajalle. Vapaaehtoisuus on aina 

kulttuurisidonnainen asia, vaikka vapaaehtoistyö onkin ajaton ja globaali ilmiö, ja se ilmenee eri 

muodoissaan eri puolilla maailmaa. (Harju 2019.) Vapaaehtoistyötä tarjoavat erilaiset tahot, ku-

ten kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja yksityiset sekä muut tahot, kuten yritykset ja koulutusor-

ganisaatiot (Majalahti, Tuomela & Viren 2015). 

5.1 Vapaaehtoistyön määritelmä ja periaatteet 

Euroopan parlamentti (2008) määrittelee mietinnössään vapaaehtoistyön seuraavasti:  

1. Vapaaehtoistyötä ei tehdä taloudellista korvausta vastaan eli siitä ei makseta. 

2. Sitä tehdään omasta vapaasta tahdosta. 

3. Se hyödyttää kolmatta osapuolta perhe- ja ystäväpiirin ulkopuolella.  

4. Se on kaikille avointa. 

Yhdistyneet kansakunnat määrittelevät vapaaehtoistyön kolmen kriteerin mukaan: 

1. Vapaaehtoistyötä ei tehdä ensisijaisesti taloudellisen palkkion takia. 

2. Vapaaehtoistoimintaa harjoitetaan omasta vapaasta tahdosta. 

3. Vapaaehtoistoiminnan katsotaan tuovan hyötyä sekä kolmannelle osapuolelle että va-

paaehtoiselle itselleen. (Valliluoto 2014, 12.) 
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Suomessa vapaaehtoistoimintaa edistävä Kansalaisareena ry määrittää vapaaehtoistyön vapaa-

ehtoiseksi, palkattomaksi tai palkkiottomaksi toiselle kuin lähiomaiselle sekä yhteisölle tai ympä-

ristölle tehdyksi yleistä hyvää tai lisäarvoa tuottavaksi tekemiseksi tai toiminnaksi. (Valliluoto 

2014, 13.) Nylund & Yeung (2005, 15) määrittävät vapaaehtoistyön palkattomaksi, vapaasta tah-

dosta kumpuavaksi yleishyödylliseksi toiminnaksi, joka on useimmiten organisoitunut jonkin ta-

hon avustuksella. Pessi & Oravasaari (2010, 10) määrittelevät vapaaehtoistyön toiminnaksi, jota 

tehdään maksutta omasta vapaasta tahdosta, ja sen hyöty kohdentuu perhe- ja ystäväpiirin ulko-

puolelle sekä toiminta on jonkin tahon organisoimaa.  

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto on julkaissut vapaaehtoistyölle periaatteet, jotka antavat 

suuntaa vapaaehtoisten toimintaan: 

1. Vapaaehtoisuus: Jokainen on mukana toiminnassa vapaaehtoisesti omasta halustaan. 

Olennaista on henkilön oma tahto ja halu tehdä sekä olla mukana toiminnassa. 

2. Tasa-arvoisuus: Vapaaehtoistyössä kaikki kohtaavat toisensa tasa-arvoisina. Jokaista mu-

kana olevaa arvostetaan ja heidät hyväksytään omana itsenään. 

3. Vastavuoroisuus: Vapaaehtoistyö on ihmisten välillä tapahtuvaa vastavuoroista toimin-

taa. Jokainen tuo vuorovaikutukseen oman panoksensa, jonka ansiosta toiminta tuottaa 

hyvää mieltä kaikille siihen osallistuville. 

4. Palkattomuus: Vapaaehtoinen on toiminnassa mukana muun kuin rahallisen korvauksen 

takia, palkkiona on hyvä mieli. Vapaaehtoiselle voidaan kuitenkin korvata tälle aiheutu-

neita kuluja.  

5. Ei-ammattimaisuus: Vapaaehtoistyössä tulee riittää tavallisen ihmisen tiedot ja taidot. 

Vapaaehtoinen ei koskaan korvaa alan ammattityöntekijää, vaan toimintaan liittyvällä 

koulutuksella ja perehdytyksellä vapaaehtoinen saa eväät toimia maallikkoauttajan roo-

lissa. Jokainen vapaaehtoinen tuo toimintaan omat taitonsa, persoonallisuutensa ja elä-

mänkokemuksensa. 

6. Yhteisöllisyys: Vapaaehtoinen pääsee toiminnan kautta osaksi ryhmää ja yhteisöä. 

7. Toiminnan ilo: Vapaaehtoistyö tuottaa iloa ja hyvää mieltä kaikille mukana oleville. Va-

paaehtoistyö ei saa muodostua pakoksi, vaan sen tulee tuottaa iloa kaikille siihen osallis-

tuville. 
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8. Oikeus tukeen ja ohjaukseen: Vapaaehtoistoiminnasta huolehtivan organisaation on huo-

lehdittava tuesta ja ohjauksesta, jotta vapaaehtoistyö tuottaa iloa ja hyvää mieltä kaikille 

mukana oleville. 

9. Mahdollisuus ihmisenä kasvamiseen: Vapaaehtoistyössä mukana oleminen tarjoaa mah-

dollisuuden henkiseen kasvuun. Usein ennen toimintaan lähtemistä vapaaehtoinen on 

joutunut pohtimaan arvojaan. Uusien tehtävien saaminen voi olla jotain, mitä on kaivan-

nut, mutta siihen ei ole aiemmin ollut mahdollisuutta. (Tulikallio & Malinen 2009.) 

Suomen evankelisluterilainen kirkko (2015) on myös määritellyt omat arvonsa siellä tehtä-

vään vapaaehtoistyöhön: 

1. Kristillinen usko ja lähimmäisenrakkaus: Vapaaehtoistoiminta perustuu kristilliseen 

uskonkäsitykseen, ja näin vapaaehtoistoiminta on yksi tapa elää todeksi uskoa ja siten 

toteuttaa lähimmäisenrakkautta. Rakkaus, pyyteettömyys ja myötätunto ovat lähim-

mäisenrakkauden ilmauksia. Usko ja arvot voivat olla myös sanoittamattomia ja ky-

seleviä nykyisessä monikulttuurisessa yhteiskunnassa. 

2. Tasavertaisuus: Kaikki ovat tasavertaisia sukupuoleen, ikään, rotuun ja asemaan kat-

somatta. Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan niillä edellytyksillä, jotka heillä 

on. Toiminta on avointa, läpinäkyvää, toisia kunnioittavaa ja kannustavaa, joten va-

paaehtoiset ja työntekijät ovat tasavertaisia toimijoita. Työntekijöiden tehtävä on tu-

kea vapaaehtoisia heidän toiminnassaan. 

3. Vastuullisuus: Vapaaehtoisille annetaan sekä tarvittavat että riittävät resurssit toi-

minnan toteuttamiseksi. Koordinoivat vastuuhenkilöt huolehtivat siitä, että vapaaeh-

toiset saavat tehtäviinsä työntekijöiden ja organisaation tuen, myös vapaaehtoistoi-

mintaa koordinoivien vastuuhenkilöiden toimintaedellytykset varmistetaan. Kaikkien 

itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan sekä taataan henkinen ja fyysinen turvallisuus. 

4. Laadukkuus: Vapaaehtoiselle sekä vapaaehtoistoimintaa organisoivalle vastuuhenki-

lölle varmistetaan tarvittava osaaminen ja kehittyminen asiassaan. Vapaaehtoisen 

toiveita kuullaan ja kunnioitetaan, vapaaehtoinen voi valita itse toiminnan, ajan ja 

paikan sekä voi vaikuttaa toiminnan sisältöön. Hyvään johtamiseen kiinnitetään huo-

miota, koska se on edellytys laadukkaalle vapaaehtoistyölle. Seurakunnan toiminta-

kulttuuria arvioidaan myös siitä näkökulmasta, miten vapaaehtoistyötä on organi-

soitu ja johdettu. 
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5.2 Nuorten osallistuminen vapaaehtoistyöhön 

Nuorten osallistuminen vapaaehtoistyöhön vaihtelee eri maittain. Tosin eri maiden välisiä tulok-

sia tulee tarkastella kriittisesti, koska perusteet tilastojen kokoamiselle poikkeavat toisistaan. 

Myös kielellisten ja kulttuuristen erilaisuuksien vuoksi eri maiden välinen vertailu on haasteellista. 

(Nylund & Yeung 2005, 168–169.) Kaaviossa 1 on esitetty vapaaehtoistyöhön osallistuvat nuoret 

Euroopassa.  

 

Kaavio 1. Vapaaehtoistyöhön osallistuvat alle 25-vuotiaat nuoret Euroopassa. (Mukailtu Nylund 

& Yeung 2005, 168–171.) 

Nuorten aktiivisuus verrattuna omien maidensa muihin ikäryhmiin vaihtelee huomattavasti, eikä 

yhtenäistä kaavaa löydy. Erot ikäryhmien välillä eivät ole lineaarisia siten, että aktiivisuus kasvaisi 

tai vähenisi iän myötä. Aktiivisuus vapaaehtoistyöhön saattaa välillä nousta, välillä laskea. Kan-

sainvälisten tutkimusten mukaan uskonnollisten instituutioiden vapaaehtoistoimintaan osallistu-

vat pikemminkin iäkkäämmät kuin nuoret. (Nylund & Yeung 2005, 169.) Toisaalta taas Cameron 

(2002) on tutkimuksessaan havainnut, että kirkossa toimivat vapaaehtoiset ovat keskimääräistä 

nuorempia.  

Vapaaehtoisuudessa on sisällöllisesti kyse paljon monitahoisemmasta ja syvällisemmästä ilmi-

östä, kuin vain vapaaehtoistyöhön osallistuvien tilastoista. Vapaaehtoistyö on niin nuorten it-

sensä kuin koko yhteiskunnan näkökulmasta keskeistä erityisesti kansalaisten osallisuuden, aktii-

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Slovakia

Bulgaria

Eurooppa ka

Tanska

Saksa

Ruotsi

Hollanti

Suomi

Irlanti

Iso-Britannia

Belgia

Vapaaehtoistyöhön osallistuvat nuoret %



21 

visuuden ja sosiaalisten verkostojen ylläpidolle. Vapaaehtoistyön katsotaan edesauttavan demo-

kratian ja kansalaisyhteiskunnan ylläpitämistä sekä vahvistavan hyviksi katsottuja arvoja, kuten 

epäitsekästä ja pyyteetöntä toimintaa, jossa toisen hyvä asetetaan oman edun edelle. Vapaaeh-

toistyöhön lähdetään mukaan myös itsekkäistä syistä, esimerkiksi työkokemuksen vuoksi. Myös 

tässä nuori voi oppia uusia toimintatapoja, ja sitoutua toimintaan arvopohjaisista syistä. Uskon-

nolliseen yhteisöön kuuluminen on edesauttavana tekijänä nuorten lähtemisessä vapaaehtois-

työhön. Toinen vaikuttava keino vapaaehtoisen rekrytoinnissa on pyytää tätä mukaan toimintaan. 

Yhteiskunnan muuttuessa tarjolla tulisi olla aiempaa enemmän toimintamuotoja, joihin ei tarvitse 

sitoutua pitkäksi aikaa, ja joihin on helppo lähteä mukaan. Toiminnan tulisi myös kiinnostaa ja 

hyödyttää yksilöä itseään. Yhä enemmän vapaaehtoistyöhön lähtevät aktiiviset ja monitaitoiset 

nuoret. Syrjäytymisvaarassa olevat ja esimerkiksi maahanmuuttajat jäävät helposti vapaaehtois-

toiminnan ulkopuolelle. (Nylund & Yeung 2005, 169–171.) 

15–24-vuotiaista nuorista 39 % on ollut mukana vapaaehtoistoiminnassa. Tämä on hieman kaikkia 

vapaaehtoistyöhön osallistuvien suomalaisten keskiarvoa enemmän. Lisäksi 58 % vapaaehtoistoi-

minnan ulkopuolella olevista nuorista ilmoittaa, että olisi halukas tulemaan mukaan toimintaan 

pyydettäessä. Kun lähes 40 % kaikista suomalaisista on sitä mieltä, että ei lähtisi vapaaehtoistoi-

mintaan edes pyydettäessä, nuorilla vastaava luku on 25 %. Keskivertovapaaehtoinen käyttää 

Suomessa noin 17,5 tuntia kuukaudessa vapaaehtoistyöhön, kun taas nuoret ja opiskelijat ovat 

mukana yli 19 tuntia kuukaudessa. (Nylund & Yeung 2005, 171.) Nuorten tekemä vapaaehtoistyö 

lisää nuorten kansalaisvastuun tunnetta sekä kehittää monenlaisia taitoja. Nuoret itse kokevat, 

että vapaaehtoistyö lisää heidän itsevarmuuttaan ja itsetuntoaan sekä kehittää erilaisia taitoja. 

He myös kokevat ylpeyttä saavutuksistaan vapaaehtoistyössä. (Pessi & Grönlund 2019, 120.) Seu-

rakunnan vapaaehtoistyössä mukana on 18–24-vuotiaista nuorista hieman yli 14 %, kun 25–34-

vuotiailla vastaava luku on 7 % (Nylund & Yeung 2005, 182). 

Nylund & Yeung (2005, 179–180) ovat tutkimuksessaan kysyneet reilulta 700:ltä pääkaupunkiseu-

dun nuorelta aikuiselta, jotka eivät osallistu vapaaehtoistyöhön, syitä tähän. Valtaosa pääkaupun-

kiseudun nuorista aikuisista ei vapaaehtoistyöhön osallistu, vaikka asenteet vapaaehtoistyötä 

kohtaan ovat positiiviset. Kaaviossa 2 on esitetty syitä, miksi nuoret aikuiset eivät osallistu vapaa-

ehtoistyöhön.  
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Kaavio 2. Syitä, miksi vapaaehtoistyöhön ei osallistuta. (Mukailtu Nylund & Yeung 2005, 180.) 

Nylundin & Yeungin (2005, 180) tutkimuksessa kysyttiin niiltä, jotka ilmoittivat ajan puutteen ole-

van syy vapaaehtoistyöhön osallistumattomuuteen, osallistuisivatko he, jos mitkään aikataulut 

tai tarjonta eivät rajoittaisi osallistumista. 14 % vastasi kielteisesti ja 9 % ei osannut sanoa kan-

taansa. 77 % vastasi, että tekisi vapaaehtoistyötä, jos aikataulut eivät rajoittaisi osallistumista. 

Tutkimuksen koko joukosta (N=1000) niiden osuus, jotka eivät osallistuisi vapaaehtoistyöhön ol-

lenkaan, on vain kymmenesosa. Nuorten aikuisten suhtautumista vapaaehtoistyöhön voidaankin 

näin pitää erittäin myönteisenä.  

5.3 Vapaaehtoistyön eri muodot 

Nuoret vapaaehtoiset suuntautuvat enemmän yleisempiin ja globaaleihin kuin lähialueen asioi-

hin. Asuinaluetoiminta kiinnostaa nuoria vapaaehtoisia selvästi muita vastaajaryhmiä vähemmän. 

Kansalaisjärjestöissä tapahtuva vapaaehtoisuus on useille nuorille varteenotettava osallistumisen 

ja vaikuttamisen kanava, sillä nuoret uskovat enemmän kansalaisjärjestöjen kuin puolueiden voi-

maan. Suomalaiset nuoret ovat vapaaehtoistyössä kiinnostuneita nimenomaan oman ikäisten tai 

itselleen läheisten asioiden parissa toimimiseen iäkkäämpiin verrattuna. Nuorten kiinnostukset 

vapaaehtoistyössä ovat linjassa suomalaisten nuorten arvomaailmaan liittyvien tutkimustulosten 

kanssa. (Nylund & Yeung 2005, 171–172.) Kaaviossa 3 on esitelty suomalaisille nuorille tärkeitä ja 

tyypillisiä vapaaehtoistyön muotoja. 
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Kaavio 3. Suomalaisille nuorille tärkeitä ja tyypillisiä vapaaehtoistyön muotoja. (Mukailtu Nylund 

& Yeung 2005, 171–172.) 

Suosituimpia työmuotoja vapaaehtoistyössä ovat siis lapsi- ja nuorisotyö, urheilu ja liikunta sekä 

kulttuuriin, musiikkiin ja taiteeseen liittyvä vapaaehtoistyö (Nylund & Yeung 2005, 178). Taulu-

kossa 2 on esitelty nuorten osallistuminen ja asennoituminen eri vapaaehtoistyön muotoihin. 

Taulukkoa tarkasteltaessa ilmenee, että niiden keskuudessa, jotka eivät vielä kyseisessä vapaaeh-

toistyön muodossa toimi, esille nousee kiinnostus tehdä vapaaehtoistyötä vanhusten, vammais-

ten ja huono-osaisten auttamiseksi lapsi- ja nuorisotyön rinnalle. Näitä seuraavat luonnon- ja 

eläintensuojelu sekä urheilu ja liikunta. (Nylund & Yeung 2005, 179.) 

 Toimii 
vapaaehtoisena (%) 

Ei toimi, mutta 
voisi toimia (%) 

Ei toimi, eikä 
voisi kuvitella  

toimivansa (%) 

Lapsi- ja nuorisotyö 8 71 21 

Urheilu ja liikunta 6 63 31 

Kulttuuriin, musiik-
kiin tai taiteeseen liit-
tyvä vapaaehtoistyö 

6 54 40 

Pelastuspalvelut tai 
maanpuolustus 

5 60 39 

Ammattiyhdistystoi-
minta 

5 34 61 

Vapaaehtoistyö van-
husten, vammaisten 

ja huono-osaisten 
auttamiseksi 

4 68 28 
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Kirkon tai muun us-
konnollisen yhteisön 

vapaaehtoistyö 

4 24 71 

Luonnon- tai eläin-
tensuojelu 

4 65 31 

Ihmisoikeudet 2 63 35 

Muu 7 - - 

 

Taulukko 2. Osallistuminen ja asennoituminen eri vapaaehtoistyön muotoihin. (Nylund & Yeung 

2005, 178.) 

Kaksi kolmasosaa toistaiseksi passiivisista vapaaehtoistyöhön osallistumattomista nuorista kokee, 

että voisi tehdä vapaaehtoistyötä vanhusten, vammaisten tai huono-osaisten kanssa (Nylund & 

Yeung 2005, 179). Yeung (2002) on tutkimuksessaan nostanut esille nuorten kiinnostuksen erityi-

sesti ideologisiin vapaaehtoistyön aloihin. Mahdollista on, että yhteiskunnallinen keskustelu van-

hustenhoidon ongelmista lisää tunnetta alan vapaaehtoistyön tarpeellisuudesta sekä vääryyk-

sistä, joihin haluttaisiin vaikuttaa. Huomattavaa on, että kolme alaa, jotka eniten kiinnostavat 

toistaiseksi passiivisia nuoria ovat luonteeltaan auttamiseen liittyviä: lapsi- ja nuorisotyö, luon-

non- tai eläintensuojelu sekä ihmisoikeudet. (Nylund & Yeung 2005, 179.) 

5.4 Vapaaehtoistyön merkitys kansantaloudelle 

Vapaaehtoistyö on korvaamaton apu yhteiskunnalle (Euroopan parlamentti, 2008). Pelkästään 

vapaaehtoisten tekemien työtuntien korvaaminen palkkatyövoimalla olisi useimmissa yhteiskun-

nissa taloudellisesti mahdotonta. Monet tapahtumat, kuten urheilukilpailut, festivaalit, monet 

lasten ja nuorten harrastukset sekä lukemattomat sosiaalisen tuen kohtaamiset jäisivät toteutu-

matta ilman vapaaehtoistyötä ja siihen osallistuvia vapaaehtoisia. Tämän lisäksi vapaaehtoistyö 

tuottaa yhteiskunnallisesti sellaista arvoa, jota palkkatyöllä ei kyetä saavuttamaan. Lukematto-

mien järjestöjen ja yhteisöiden toiminta lakkaisi välittömästi ilman vapaaehtoisia ja heidän teke-

mää työtään. (Pessi & Grönlund 2019, 117–118.) 

Kansalaisareena ry:n ja Taloustutkimuksen vuonna 2010 tekemän laskelman mukaan 36 % eli noin 

1,5 miljoonaa suomalaista tekee vapaaehtoistyötä. Keskimäärin jokainen vapaaehtoinen tekee 

vapaaehtoistyötä noin 13 tuntia kuukaudessa. Vuodessa tulee siis yli 257,6 miljoonaa tuntia va-

paaehtoistyötä, eli työvuosina tämä tekee hieman yli 146 000 henkilötyövuotta. Minimipalkka 
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palkkatyöstä olisi 17 200 € vuodessa, joten näiden tulojen mukaan vapaaehtoistyön arvo minimi-

palkalla laskettuna olisi 2,5 miljardia euroa vuodessa, mikä on noin 4,8 % Suomen valtion budje-

tista. (Reinman 2014.) Vuonna 2020 julkaistun artikkelin mukaan Taloustutkimuksen tekemän sel-

vityksen perusteella 40 % suomalaisista tekee vapaaehtoistyötä. Tässä kyselyssä vastaajat olivat 

15–79-vuotiaita, joten he edustavat 79 % väestöstä. Tästä määrästä vapaaehtoistyötä tekeviä olisi 

siis reilut 1,7 miljoonaa. Myös vapaaehtoistyön määrä on noussut, sillä vuonna 2018 on vapaaeh-

toistyön keskimääräinen viikkoaika ollut noin 15,3 tuntia kuukaudessa. Tämä tekee vuodessa yli 

347 miljoonaa tuntia vapaaehtoistyötä. Suomalaisten vuodessa tekemän vapaaehtoistyön netto-

arvo on yli 3 miljardia euroa. (Ryynänen 2020.) 

Vapaaehtoistyössä toimiminen tuo myös hyötyä, jota ei voi ostaa rahalla (Ryynänen, 2020). Tut-

kimusten mukaan vapaaehtoistyö lisää paitsi avunsaajien myös vapaaehtoisten itsensä hyvinvoin-

tia. Amerikkalaisten tutkijoiden laajan haastattelututkimuksen mukaan ihmisten hyvinvoinnista 

40 % tulee siitä, että heillä on jotain merkityksellistä tehtävää, jossa he voivat toteuttaa itseään 

(Hoffrén 2019, 43–44.) Vapaaehtoistyössä vietetty aika lisää vapaaehtoistyötä tekevän hyvinvoin-

tia ja tuottaa osallistumisen kokemuksia. Tutkimusten perusteella vapaaehtoistyön tekeminen 

parantaa jopa vapaaehtoistyöntekijän terveyttä. Myös syrjäytymisvaarassa olevat pääsevät näin 

mukaan yhteisöön pitämällä yllä sosiaalisia suhteita. (Ryynänen 2020.) Vapaaehtoistyö on niin 

sanotun sosiaalisen pääoman raaka-ainetta niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla. Vapaaeh-

toistyöllä rakennetaan ihmisten välistä luottamusta, kun erilaisista taustoista ja eri alueilta tulevat 

ihmiset verkostoituvat ja oppivat luottamaan toisiinsa sekä toimimaan toistensa kanssa. (Pessi & 

Grönlund 2019, 118.) 

Vapaaehtoistyön keskeisin arvo on sen itseisarvo. Joku on vierellä, koska haluaa olla. Auttaa, 

koska haluaa auttaa. Vapaaehtoistyössä pieni on suurta ja suuri on pientä: tästä tulee vapaaeh-

toistyön itseisarvo. Monet vapaaehtoistyöstä saatavat hyödyt ovat sellaisia, että niitä on vaikea 

saavuttaa millään muulla tavalla. Vapaaehtoistyön erityisarvo onkin siinä, että se on omaehtoista 

toimintaa ja kohtaamista, jotka nousevat vapaasta tahdosta sekä sisäisestä motivaatiosta. Vapaa-

ehtoinen toteuttaa vapaaehtoistyössään itseään, omia arvojaan ja osaamistaan. Samalla vapaa-

ehtoinen kokee antamisen iloa ja sen tuomaa merkityksellisyyttä. Ihminen on myötätuntoinen 

olento, jonka elämän merkityksellisimmät kokemukset tulevat toisen ihmisen kohtaamisesta: 

minä ja sinä. Tästä seuraa myös empatia ja myötätunto: minä sinulle, minä hänelle. Ihminen ha-

luaa myös toteuttaa itseään, että olisi omaksi koettu asia, jota pääsee toteuttamaan joko vapaa-

ajalla tai töissä. Nämä kolme asiaa muodostavat ihmiselämän merkityksellisyyden ytimen. Millään 

muulla elämän osa-alueella nämä kaikki kolme asiaa eivät toteudu niin kokonaisvaltaisesti kuin 
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vapaaehtoistyössä: ihmisellä on jokin itse valittu asia, johon hän haluaa aikaansa ja tekojaan an-

taa. Vapaaehtoiselta tukea saava kokee, että toinen on hänen rinnallaan tekemässä asioita, koska 

haluaa – ei siksi, että hänen on pakko tai koska se kuuluu hänen työhönsä. Vapaaehtoistyössä 

tapahtuvissa kohtaamisissa ei ole yleensä ammattilaisen ja asiakkaan tai potilaan rooleja, vaan 

kanssakäyminen perustuu ihmisten väliselle tasa-arvoiselle vuorovaikutukselle. Monet vapaaeh-

toiset hyödyntävät ammattiosaamistaan vapaaehtoistyössä, mutta silti toiminta nousee vapaa-

ehtoisuudesta ja sisäisestä motivaatiosta. Vapaaehtoistyö tuottaa niin tekijöille kuin vastaanotta-

jille hyvää oloa ja merkityksellistä, omaehtoista kohtaamista vastavuoroisuuden kautta. Tästä 

syntyvä itseisarvo heijastuu myös yhteiskunnalliselle tasolle. (Pessi & Grönlund 2019, 118–122.)  
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6 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite sekä tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, miten Kajaanin ja Sotkamon seurakuntien eri työalat voivat 

tarjota Avartti-toiminnassa mukana oleville nuorille vapaaehtoistyön mahdollisuuksia. Tehtävänä 

on myös saada eri työalat pohtimaan omaa aluettaan ja laajentamaan vapaaehtoistyötä työteh-

täviin, joissa sitä ei perinteisesti tehdä. 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa molemmille seurakunnille oma esite, jossa esitellään seu-

rakunnan eri työalat sekä niiden tarjoamat vapaaehtoistehtävät. Lisäksi esitteeseen tulee viran-

haltijan yhteystiedot, miten nuori voi olla yhteydessä sopiakseen vapaaehtoistyöstä. 

Tutkimuskysymyksiä ovat: 

Mitä vapaaehtoistyötä työaloilla on tarjota? 

Miten kotiseurakunnan vapaaehtoistyötä markkinoidaan esitteen avulla Avartti-toiminnassa mu-

kana oleville nuorille? 
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7 Esitteen tuotteistaminen 

Tämä opinnäytetyö oli toiminnallinen opinnäytetyö, koska siinä tavoitteena oli valmistaa esite. 

Toiminnallisella opinnäytetyöllä tarkoitetaan käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista, 

toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä. Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla ohje, ohjeistus tai 

opastus, mutta myös jonkin tapahtuman toteuttaminen, esimerkiksi messuosasto, konferenssi, 

kokous tai näyttely. Toiminnallisen opinnäytetyön toteutustapana voi olla kirja, kansio, vihko, 

opas, portfolio, kotisivut tai näyttely. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tuote, tapahtuma, opas-

tus tai ohjeistus tehdään aina jonkun kohderyhmän käytettäväksi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9, 

38.)  

Perinteisesti tuotteella on tarkoitettu pääsääntöisesti materiaalisia tavaroita, kuten laitteita, apu-

välineitä ja raaka-aineita. Nykyisin tuotteella tarkoitetaan sekä tavaroita että palvelua. Sosiaali- ja 

terveysalan tuotteiden suunnittelu ja kehittäminen jäsentyvät tuotekehityksen perusvaiheiden 

mukaisesti. Tuotekehitysprosessista voidaan erottaa viisi vaihetta, jotka ovat kehittämistarpeen 

tunnistaminen, ideavaihe, luonnosteluvaihe, kehittelyvaihe ja tuotteen viimeistelyvaihe. (Jämsä 

& Manninen 2000, 13, 28, 85.) 

7.1 Kehittämistarpeen tunnistaminen 

Ensimmäisenä vaiheena tuotteistamisprosessissa on ongelman tai kehittämistarpeen tunnistami-

nen. Tämän avulla varmistetaan tuotekehityksen tarpeellisuus. Tarpeena voi olla jo olemassa ole-

van tuotteen kehittäminen entistä paremmaksi tai kokonaan uuden tuotteen kehittäminen. 

(Jämsä & Manninen 2000, 29–30, 85.) 

Toimeksiantaja halusi tietoa Kajaanin ja Sotkamon seurakuntien eri työalojen mahdollisuuksista 

tarjota vapaaehtoistyötä Avartti-toiminnassa mukana oleville nuorille. Molemmissa seurakun-

nissa käytetään Avartti-toimintaa yhtenä nuorisotyön osa-alueena. Yksi osa Avartin suorittamista 

on vapaaehtoistoiminnan osio. Tässä osiossa nuoren täytyy tehdä tunti viikossa vapaaehtoistoi-

mintaa jossakin muodossa 3, 6 tai 12 kuukauden ajan riippuen Avartin tasosta. Molemmat seura-

kunnat haluavat kehittää Avartti-toimintaa omassa seurakunnassaan, ja tarjota näin ollen toimin-

nassa mukana oleville nuorille uusia vaihtoehtoja vapaaehtoistoiminnan osion suorittamiseen. 

Toimeksiantajan toiveena oli, että esitettä voitaisiin hyödyntää, kun nuori miettii, miten hän suo-
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rittaa vapaaehtoistoiminnan osion. Toimeksiantajalla olisi näin ollen ehdottaa yhdeksi vaihtoeh-

doksi vapaaehtoistoimintaa omassa kotiseurakunnassa. Esitteen avulla nuori näkee, millaisia teh-

täviä seurakunnalla on tarjota, ja voi olla suoraan yhteydessä kustakin työalasta vastaavaan vi-

ranhaltijaan. Näin nuoren ei tarvitse erikseen käyttää aikaa vapaaehtoistehtävien kyselyyn seura-

kunnalta, vaan hän voi esitteen avulla suoraan valita itselleen mieleisimmät tehtävät, mikäli hän 

päättää suorittaa vapaaehtoistoiminnan omassa kotiseurakunnassaan. 

7.2 Ideavaihe 

Kehittämistarpeen tunnistamisen jälkeen alkaa ideavaihe. Tämän vaiheen tarkoituksena on löy-

tää erilaisia vaihtoehtoja kehittämistarpeen ratkaisuksi.  Ideavaiheen pituus voi vaihdella riippuen 

siitä, kehitetäänkö jo valmista tuotetta paremmaksi vai ideoidaan kokonaan uutta tuotetta tai 

toimintatapaa. (Jämsä & Manninen 2000, 35.)  

Toimeksiantajan kanssa kävimme läpi asiat, millaista tietoa he toivoivat seurakuntien eri työ-

aloilta saavansa. Kysely päätettiin toteuttaa muutamana kysymyksenä, jotka lähetettiin eri työ-

alojen viranhaltijoille sähköpostilla. Kajaanin seurakunnasta kysely lähetettiin 21 vastaanottajalle, 

joista kahdeksan vastasi. Kajaanista tuli vastauksia myös henkilöiltä, joille ei ollut sähköpostia lä-

hetetty, joten siellä viranhaltijat olivat lähettäneet kyselyä eteenpäin. Sotkamon seurakunnasta 

kysely lähetettiin kymmenelle vastaanottajalle, joista viisi vastasi. Näistä viidestä yhdellä ei ollut 

tarjota vapaaehtoistehtäviä ollenkaan. Kyselystä ei haluttu liian monimutkaista, jotta siihen olisi 

nopea vastata, ja näin ollen mahdollisimman moni myös siihen vastaisi. Vastaajilta tuli lähes kai-

kilta hyvää palautetta opinnäytetyön aiheesta. Moni kiitteli ajankohtaisen ja tärkeän aiheen va-

linnasta. Kiitosta tuli myös siitä, että vapaaehtoistyön tehtäviä kartoitetaan nimenomaan paikal-

lisella tasolla. Opinnäytetyöprosessin aikana valmistuvaksi tuotteeksi muotoutui esite. 

7.3 Luonnosteluvaihe 

Ideavaiheen jälkeen tulee luonnosteluvaihe. Luonnostelu käynnistyy, kun on tehty päätös, millai-

nen tuotteesta on aikomus tulla. Tässä vaiheessa kerätään tietoa tuotteesta sekä menetelmistä 

sen valmistamiseksi. Luonnosteluvaiheessa kerätään tietoa mm. aiheesta, tuotteesta sekä toimin-

taympäristöstä. Näitä tietoja analysoimalla saadaan täsmennettyä, mitä ollaan tekemässä ja vali-

taan toteuttamisen vaihtoehdot ja periaatteet. (Jämsä & Manninen 2000, 43, 85.) 
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Tavallisimpia muotoja informaation välittämiseen ovat painotuotteet. Tuotteen asiasisältö raken-

tuu sen mukaan, kenelle tuote on tarkoitettu ja millaista tietoa sen avulla halutaan välittää. Asia-

tyyliä käytetään esitteessä silloin, kun halutaan informoida tai opastaa viestin vastaanottajaa. 

(Jämsä & Manninen 2000, 56–57.) Kuitenkin kirjoitustyylin tulee olla kohderyhmälle sopivaa sekä 

esitteen aiheelle tarkoituksenmukainen (Vilkka & Airaksinen 2003, 129). Esitteen tekstin on oltava 

selkeää ja ajatuksen on auettava lukijalle ensilukemalta. Myös tekstien ydinajatusten tulee olla 

selkeitä. Hyvä otsikointi sekä asian jäsentely esitteeseen selkeyttävät ydinajatusta. (Jämsä & Man-

ninen 2000, 56–57.) Esitteessä tulee ottaa huomioon myös kohderyhmän ikä, asema, tietämys 

kyseisestä aiheesta sekä esitteen käyttötarkoitus (Vilkka & Airaksinen 2003, 129). 

Nykyään ihmiset käyttävät koko ajan hyvin paljon digitaalista teknologiaa arkipäiväisissä tilan-

teissa. Päivittäin käytetään älypuhelinta, tabletteja, televisioita, tietokoneita, sosiaalista mediaa 

ja etäkokouksia, jolloin koko ajan tulee ärsykkeitä silmille, korville ja aivoille. Tämä kaikki ärsyk-

keiden tulva on käytännössä katsoen lyhentänyt ihmisten keskittymiskykyä. Microsoft on tehnyt 

tutkimuksen, jonka mukaan ihmisten keskittymiskyky on 2000-luvulla laskenut neljä sekuntia ol-

len nykyään kahdeksan sekuntia. Tämä vastaa kultakalan keskittymiskykyä, joka on puoli sekuntia 

pidempi. Aiemmin keskittymiskyky on ollut 12 sekuntia. Tämän takia markkinoinnin täytyy lyhy-

emmässä ajassa kiinnittää ihmisten huomio, jotta he kiinnostuisivat tuotteesta. Lukijalle tulee 

kertoa vain se tieto, jonka lukija tarvitsee ja haluaa tietääkseen asiasta, ei mitään enempää. (Sub-

ramanian 2017.) 

Esite tehtiin sähköisessä muodossa, jolloin seurakunnat voivat oman valintansa mukaan jakaa sitä 

nuorille joko sähköisenä, tulostettuna tai seurakunnan internet-sivuille liitettynä. Esitteeseen tuli 

jokaiselle sivulle yhden työalan tehtävät. Ensin esiteltiin työala, mitä se pitää sisällään. Nuorelle 

voi olla mahdollisesti epäselvää, mitä esimerkiksi diakoniatyö tarkoittaa ja mitä se tekee, koska 

nuori on todennäköisimmin yleensä mukana vain nuorisotyössä. Esitteeseen tuli myös työalan 

tarjoamat vapaaehtoistehtävät listattuna sekä niiden kesto. Myös viranhaltijan yhteystiedot oli-

vat esitteessä. Näin nuori voi sopia tehtävistä suoraan oikean henkilön kanssa. Esitettä elävöittä-

mään tuli Pixabaysta aiheeseen liittyviä kuvia. Esitteen sivut toteutettiin Microsoftin PowerPoin-

tilla, jonka avulla tekstien ja kuvien asettelu oli helpointa. Esitteen alkuun tuli saateteksti, mikä 

herättelee aiheeseen ja esitteen tarkoitukseen. Vapaaehtoistehtävät ovat esitteessä laatikoissa, 

jolloin ne löytyvät sieltä nopeasti, koska ne ovat pääroolissa. Nuoren ei tarvitse sivulta hakea tie-

toa, vaan hän löytää tiedon nopeasti, kun katse hakeutuu laatikkoon. Tästä syystä on myös yksi 

työala yhdellä sivulla, jotta asiat ovat mahdollisimman selkeästi ilmaistu. 
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7.4 Kehittelyvaihe 

Luonnosteluvaiheen jälkeen on kehittelyvaihe, johon sisältyy varsinainen tekemisvaihe. Tuotetta 

kehitellään luonnosteluvaiheen päätösten perusteella. Tässä vaiheessa tehdään usein myös esi-

testausta ja hankitaan arviointitietoa, minkä perusteella etsitään ratkaisuvaihtoehtoja kehittä-

mistä vaativille asioille. Kehittelyvaiheessa tuotetaan yleensä myös tulevan tuotteen mallikap-

pale. (Jämsä & Manninen 2000, 54, 85.) 

Saatujen vastausten perusteella molemmille seurakunnille tehtiin oma esite. Esitteen avulla 

Avartti-toiminnassa mukana oleva nuori voi valita erilaisia vapaaehtoistehtäviä, jos valitsee va-

paaehtoistoiminnaksi toimimisen omassa kotiseurakunnassa. Valmistuneille esitteille pyydettiin 

arvio Sotkamon seurakunnan Avartti-toiminnassa olevilta nuorilta. Sotkamon seurakunnassa toi-

mintaa on ollut kauemmin kuin Kajaanin seurakunnassa, ja siellä on nuoria, jotka ovat useamman 

vuoden ajan olleet mukana Avartti-toiminnassa. Arvioita pyydettiin ulkoasusta ja mielipiteitä siitä 

houkutteleeko kyseisenlainen esite valitsemaan vapaaehtoistoiminnan omassa kotiseurakun-

nassa.  

7.5 Tuotteen viimeistely 

Kehittelyvaiheen jälkeen tulee tuotteen viimeistely, mikä on tuotteistamisprosessin viimeinen 

vaihe. Tässä vaiheessa tuote korjataan sekä viimeistellään valmiiksi tuotteeksi. Tuotteen kehitte-

lyn eri vaiheissa tarvitaan palautetta ja arviointia. Tuotteen koekäyttäjinä voivat olla tilaajat, jotka 

antavat oman mielipiteensä tuotteen toimivuudelle. Viimeistelyn aikana voidaan hioa yksityis-

kohtia ja laatia käyttöohjeita tuotteelle palautteiden perusteella. (Jämsä & Manninen 2000, 80–

81, 85.) 

Valmis esite annettiin sotkamolaisten Avartti-nuorten arvioitavaksi. Musta-valkoista värimaail-

maa kehuttiin hyväksi. Myös kuvat olivat nuorten mielestä kivoja. Jotkut sivuista olivat nuorten 

mielestä sekavia. Ehdotuksena oli laittaa kuvat jokaiselle sivulle samalle kohdalle. Tässä haas-

teeksi muodostui se, että toisilla sivuilla tekstiä oli niin paljon, että samaa määrää kuvia ei mah-

tunut jokaiselle sivulle. Nuorten mielestä esitteen perusteella voisi vapaaehtoistoiminnan osion 

suorittaa omassa kotiseurakunnassa. Esitteessä oli oleellinen asia esitetty napakasti ja tieto löytyi 

hyvin. Esitteen arvioivat myös seurakuntien Avartti-ohjaajat. Parhaimpana asiana pidettiin sitä, 
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että kaikki seurakunnan tarjoamat vapaaehtoistehtävät löytyvät samasta esitteestä. Ohjaajat ko-

kivat esitteen hyväksi avuksi, kun he yhdessä nuoren kanssa keskustelemalla miettivät vapaaeh-

toistoiminnan sisältöä. Kommenttina sain, että pelkän esitteen perusteella ei hyvin todennäköi-

sesti tehtäviä valita, vaan keskustelulla on suuri merkitys omien tehtävien löytymiseen. Valmis 

esite luovutetaan toimeksiantajalle, eli Kajaanin seurakunnan erityisnuorisotyön ja Sotkamon 

seurakunnan nuorisotyön käyttöön. Valmis esite toimitetaan kolmessa eri muodossa: Power-

Point, Word ja Pdf -tiedostoina. Näin toimeksiantaja voi itse valita, missä muodossa esitettä ha-

luaa jakaa ja käyttää. 

Jatkotutkimuksen aiheena olisi hyvä tarkastella, kuinka moni Avartti-toiminnassa mukana olevista 

nuorista on valinnut vapaaehtoistoiminnan omassa kotiseurakunnassa. Tarkastella voisi myös, 

mitkä työalat ja niiden sisällä olevat tehtävät ovat olleet kiinnostavimpia, joita nuoret ovat valin-

neet eniten. Samalla pitäisi tarkastella, mikä lisäisi muiden työalojen ja tehtävien kiinnostavuutta. 
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8 Pohdinta 

Opinnäytetyöprosessi onnistui hyvin, kun oli alkuun päässyt. Teoreettista tietoa löytyi pienen et-

siskelyn jälkeen lopulta ihan kiitettävästi. Aluksi oli hankaluuksia saada annettu aihe liitettyä 

omaan ammattialaan ja siinä nimenomaan terveyden edistämiseen. Alussa aihetta yritettiin 

saada liitettyä terveyden edistämiseen vapaaehtoistyön ja sen terveysvaikutusten kautta. Lopulta 

keskustelu ohjaavan opettajan kanssa antoi suunnaksi nuorten hyvinvoinnin ja sen edistämisen 

mm. osallisuuden, syrjäytymisen ehkäisyn ja nuorisotyön kautta. Opinnäytetyön aihe oli suhteel-

lisen helppo, ja jo valmiiksi rajattu toimeksiantajan taholta. Toimeksiantaja antoi hyvin selvästi 

aiheen, josta halusi opinnäytetyön tehtävän. Myöskään henkilöitä, jotka kyselyyn vastasivat, ei 

tarvinnut etsiä, vaan he olivat jo valmiiksi olemassa. Kohderyhmä oli alusta asti selvä. Olisin toi-

vonut enemmän vastauksia kyselyyn, jotta esitteestä olisi tullut kattavampi, ja nuorilla olisi ollut 

enemmän vaihtoehtoja vapaaehtoistehtävien valintaan. Toimeksiantaja piti kuitenkin saatujen 

vastausten määrää hyvänä. Nuorten mielestä esite oli hyvä ja informaatio siinä hyvin saatavilla. 

Esitteen arvioineet nuoret pitivät vaihtoehtoa suorittaa vapaaehtoistoiminnan osio omassa koti-

seurakunnassa hyvänä vaihtoehtona ja hyvänä lisänä Avartin suorittamiseen. 

8.1 Luotettavuus 

Tämä opinnäytetyö ei ole tutkimuksellinen, joten tästä syystä työn luotettavuutta on vaikea arvi-

oida tutkimuksellisen työn näkökulman kautta. Mahdollisimman tuoreiden lähteiden käyttämi-

nen lisää luotettavuutta, koska monilla aloilla tutkimustieto muuttuu nopeasti (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2007, 109). 

Teoreettisen tiedon kirjoittamiseen on käytetty useita eri lähteitä. Nämä lähteet on valittu niin, 

että ne olisivat mahdollisimman tuoreita, jolloin vanhentunutta tietoa ei pääsisi tulemaan. Tietoa 

on myös otettu useasta eri lähteestä, joten käytetty tieto on samansuuntaista, eikä ristiriitaisuuk-

sia tiedon välillä ole. Ensimmäiseen löydettyyn tietoon ei siis ole luotettu automaattisesti. Läh-

teinä on käytetty niin kansainvälisiä kuin kotimaisiakin julkaisuja. Pääsääntöisesti kuitenkin koti-

maisia, koska esimerkiksi nuorisotyön ja syrjäytymisen ehkäisyn toimintatavat sekä elämässä ole-

vat haasteet ovat kuitenkin erilaisia eri maissa. Myös kulttuuriset asiat vaikuttavat ihmisen elä-

mään sekä myös vapaaehtoistyöhön. 
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Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan neljän eri kriteerin mukaan, joita ovat uskot-

tavuus, vahvistettavuus, reflektiivisyys ja siirrettävyys. Uskottavuudella tarkoitetaan sitä, että niin 

tutkimus kuin sen tulokset ovat uskottavia. Tämä on myös osoitettu tutkimuksessa. Tulosten tu-

lee vastata niiden henkilöiden, jotka ovat tutkimukseen osallistuneet, käsityksiä tutkimuskoh-

teesta. Vahvistettavuus tarkoittaa sitä, että toinen tutkija pystyy tekemään vastaavan tutkimuk-

sen pääpiirteittäin lukemalla jo tehtyä tutkimusta. Lopputulos voi olla kuitenkin eri kuin mihin 

alkuperäisessä tutkimuksessa on päädytty. Erilainen lopputulos ei kuitenkaan vähennä luotetta-

vuutta, koska kohteena olevan ilmiön ymmärrys paranee erilaisten tulkintojen myötä. Reflektiivi-

syydellä tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen tekijä tiedostaa omat lähtökohtansa liittyen kyseiseen 

tutkimukseen. Yhtenä luotettavuuden merkkinä tutkijan tehtävänä on arvioida, kuinka paljon tut-

kija itse vaikuttaa aineistoon ja tutkimusprosessiin. Siirrettävyys on sitä, että tutkimustulokset 

voidaan siirtää vastaavanlaisiin tilanteisiin johonkin toiseen ympäristöön. Tutkimuksessa on kui-

tenkin kuvattava tarkasti tutkimukseen osallistuneet sekä tutkimusympäristö, jotta tutkimuksen 

siirrettävyyttä voidaan arvioida. (Kylmä & Juvakka 2007, 127–129.) 

Tässä opinnäytetyössä tulokset ovat tulleet siinä muodossa kuin eri työalojen viranhaltijat ovat 

antaneet vastaukset kyselyyn. Vastauksissa olevia vapaaehtoistehtäviä ei ole lisätty opinnäyte-

työn tekijän omasta keksinnöstä, eikä niitä myöskään ole otettu pois. Opinnäytetyön raportissa 

on kerrottu, miten tutkimus on tehty, ja mitkä ovat olleet kysymykset sähköpostissa, joka on lä-

hetetty eri työalojen viranhaltijoille. Näin kuka tahansa voi jälkeen päin tehdä vastaavan kyselyn 

toisessa seurakunnassa tai muussa yhteisössä. Olen itse toiminut aiemmin Kajaanin seurakunnan 

Saappaassa ohjaajana sekä vapaaehtoisena hyvinkin aktiivisesti. Olen myös ollut Kajaanissa kirk-

kovaltuutettuna useamman vuoden ajan sekä toiminut kasvatuksen johtokunnassa. Tämän jäl-

keen kuitenkin sukunimeni on vaihtunut sekä kotikunta Kajaanista Sotkamoksi, joten suurin osa 

vastaajista ei mitä ilmeisimmin osaa yhdistää minua. Tämä on voinut osaltaan vaikuttaa siihen, 

että kyselyyn vastataan huonommin. Toisaalta vastaukset ovat voineet myös olla rehellisempiä, 

eikä väkisin keksitä vapaaehtoistehtäviä sen perusteella, että vastaaja tietäisi opinnäytetyönteki-

jän henkilökohtaisesti. Näin ollen vastaajille ei ole myöskään tullut paineita, että kyselyyn on ai-

van pakko vastata. Tämä kyseinen tutkimus on helposti siirrettävissä mihin tahansa ympäristöön. 

Työalat voivat vaihdella eri seurakunnissa ja tulokset ovat todennäköisesti hyvin erilaiset, niin 

myös Kajaanin ja Sotkamon välillä. 
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8.2 Eettisyys 

Tutkimustöissä eettisyys tarkoittaa sitä, että tutkimuksenteossa on noudatettu hyvää tieteellistä 

käytäntöä. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tekstejä ei plagioida, vaan niissä käytetään asianmukai-

sia lähdeviitteitä; tulokset ovat rehellisiä, eikä niitä keksitä ja raportointi on asiallista. Mikäli tut-

kimuksessa käytetään ihmisiä, tulee miettiä ihmiseettisyyteen liittyviä asioita. Lähtökohtana tut-

kimuksissa tulee olla ihmisarvon kunnioittaminen. Jokaisella on itsemääräämisoikeus ja jokainen 

päättää, osallistuuko tutkimukseen. Tutkijan täytyy myös ymmärtää, missä vaiheessa henkilön 

suostuttelu muuttuu pakottamiseksi. (Hirsjärvi ym. 2007, 23–27.) 

Tässä opinnäytetyössä lähdeviitteet on merkitty jokaiseen käytettyyn lähteeseen. Kyselyillä saa-

dut tulokset tulevat suoraan kyselyyn vastanneilta, joten esitteeseen tuleva tieto on siltä osin 

luotettavaa. Kyselytutkimus on toistettavissa myös muissa seurakunnissa tai toimintaympäris-

töissä, mutta tulokset vaihtelevat eri ympäristön mukaan, mitä vapaaehtoistehtäviä siellä on tar-

jolla. Samoja tuloksia tuskin saadaan uudelleen kuin mitä tässä tutkimuksessa on saatu, vaikka 

kysely tehtäisiin samoille ihmiselle. Kysymys vapaaehtoistyön mahdollisuuksista voi jäädä vastaa-

jan mieleen elämään ja myöhemmin voi keksiä uusia vapaaehtoistehtäviä, jos kyselyn tekisi uu-

delleen. 

Tässä opinnäytetyössä kysely lähetettiin Kajaanin ja Sotkamon seurakunnan viranhaltijoille ilman 

heidän suostumustaan ottaa sähköposti vastaan. Viestissä heille kerrottiin, miksi tutkimusta teh-

dään ja mihin tarkoitukseen tuloksia käytetään. Sähköposti lähetettiin kahteen kertaan, koska en-

simmäiseen viestiin tuli niukasti vastauksia. Toiseen viestiin tuli muutama vastaus lisää. Myös seu-

rakunnan sisäisessä postissa viestit kiersivät, koska vastauksia tuli myös henkilöiltä, joille viestiä 

ei ollut lähetetty. Pitkään oli harkinnassa lähettää viesti vielä kolmannen kerran, mutta sitä ei 

tehty, koska viesti kiersi jo niin monta kertaa, että halukkaat siihen ilmeisesti olivat vastanneet.  

8.3 Ammatillinen kehittyminen 

Sairaanhoitajan osaamisvaatimukset koostuvat kompetensseista. Näihin kompetensseihin kuulu-

vat terveyden edistämisen osaaminen, hoitotyön päätöksenteon osaaminen, kliininen osaami-

nen, moniammatillinen yhteistyö osaaminen sekä ohjaus- ja opetusosaaminen. Terveyden edis-

tämisessä hoitajan tulee ymmärtää terveyden edistämisen merkitykset paikallisella, kansallisella 
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ja kansainvälisellä tasolla. Hoitajan tulee myös tunnistaa terveyden edistämisen eettiset periaat-

teet. Hoitotyön päätöksenteossa korostuvat toimiminen asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti po-

tilaan ja hänen läheistensä kanssa. Kliinisessä osaamisessa painottuu koko osaaminen aina teo-

rian soveltamisesta käytäntöön. Hoitaja osaa tehdä vaadittavat toimenpiteet potilaan hoidossa 

potilaan parhaaksi. Hoitaja myös ymmärtää annetut ohjeet sekä osaa toimia niiden mukaisesti. 

Hoitotyössä tarvitaan moniammatillista yhteistyötä, jotta potilas tulee hoidettua kokonaisvaltai-

sesti. Hoitajan täytyy osata konsultoida tilanteissa, jossa oma osaaminen ja tieto eivät riitä poti-

laan asioiden hoitamiseen. Ohjaus- ja opetusosaaminen ovat hoitajan jokapäiväistä työtä. Hoita-

jan tulee osata ohjata ja opettaa potilasta sekä hänen läheisiään esimerkiksi omahoidon toteut-

tamisessa. Hoitajan tehtäviin kuuluu myös ohjata työssään opiskelijoita sekä työkavereitaan ja 

muuta henkilöstöä. (Yleissairaanhoitajan (180 op) osaamisvaatimukset ja sisällöt 2021.) 

Opinnäytetyöhön kerättävässä teoriatiedossa saa uutta tietoa terveyteen ja sen edistämiseen liit-

tyvistä asioista. Itselläni on aiheena vapaaehtoistyö, joka varmasti vaikuttaa jollain tavalla ihmis-

ten terveyteen. Näitä tietoja, joita opinnäytetyötä tehdessäni saan, voin hyödyntää tulevassa 

työssäni antamalla potilaille vaihtoehtoja, miten terveyttään voivat edistää. Opinnäytetyötä teh-

dessä täytyy tehdä päätöksiä siinä käsiteltävistä aiheista ja valita sekä arvioida tietojen luotetta-

vuutta ja niiden ajankohtaisuutta. Myös hoitotyössä joutuu tekemään päätöksiä sen tiedon va-

lossa, jota sillä hetkellä on saatavilla. Saatavilla olevista tiedoista täytyy osata valita oikea, luotet-

tava ja näyttöön perustuva tieto. Tämän avulla kehittyy päätöksentekokyky. Opinnäytetyötä teh-

dessä täytyy osata myös valita monesta eri saadusta juuri se oikea ja tarpeellinen tieto. Tämän 

pohjalta opinnäytetyötä jatketaan eteenpäin. Moniammatillista yhteistyötä kehittää se, että 

opinnäytetyötä tehdessä joutuu olemaan tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Tilaajan kanssa 

keskustellaan aiheesta ja hänen toiveistaan. Omassa opinnäytetyössäni toteutetaan kysely, joten 

kyselyyn vastaajien kanssa täytyy olla tekemisissä. Myös tulevassa työssä ollaan moniammatilli-

sessa yhteistyössä tekemisissä monen eri ihmisen ja alan asiantuntijan kanssa. Opinnäytetyön 

esittämisessä saa kokemusta asiantuntijuudesta ja tiedon siirtämisestä muille.  
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LIITE 1 

 

Kajaanin ammattikorkeakoulu      SAATE 

Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma    21.12.2020 

 

Arvoisa Kajaanin tai Sotkamon seurakunnan viranhaltija 

 

Olen Kajaanin ammattikorkeakoulun viimeisen vuoden terveydenhoitajaopiskelija. Teen opin-

toihini kuuluvaa opinnäytetyötä Kajaanin ja Sotkamon seurakuntien eri työalojen mah-

dollisuuksista tarjota vapaaehtoistyötä Avartti-toiminnassa mukana oleville nuorille. Tutkimuksen 

toimeksiantajana on Kajaanin seurakunnan erityisnuorisotyö ja Sotkamon seurakunnan 

nuorisotyö. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jota toimeksiantajat voivat hyödyntää ohjatessaan 

nuoria Avartti-toiminnassa. Opinnäytetyön ohjaajina toimii Maija-Liisa Punta-Saastamoinen 

Kajaanin ammattikorkeakoulusta sekä Kajaanin seurakunnan erityisnuorisotyöntekijä Tarja Ve-

hkaoja. 

 

Ohessa on kysymyksiä, joissa kartoitetaan työalanne tarjoamia vapaaehtoistehtäviä Avartti-

toiminnassa oleville nuorille. Pyydän teitä miettimään vastauksissanne tilannetta, missä COVID-

19 ei vaikuta seurakuntanne normaaliin toimintaan. 

 

Kiitos vastauksistanne! 

 

Laura Tolonen, terveydenhoitajaopiskelija 

Kajaanin ammattikorkeakoulu 
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KYSYMYKSET 

Avartti-toiminnassa yhtenä osa-alueena on vapaaehtoistyö. Sen kesto on Avartin tasosta riippuen 

3–12 kuukautta. Pyytäisin miettimään mahdollisimman laajasti omaa työalaanne ja sen tarjoamia 

mahdollisuuksia vapaaehtoistyölle.  

Voisiko se olla esimerkiksi ennen jumalanpalvelusta kirkon portaiden lakaisua, kynttilöiden 

sytyttämistä tai virsien merkkaamista virsitaululle, virsikirjojen jakamista kirkon ovella? Voisiko se 

olla kynttilöiden keräämistä haudoilta joulun jälkeen? Diakoniatyössä vanhusten ulkoiluttamista 

tai seurustelua yksinäisten ihmisten kanssa? 

 

1. Mitä vapaaehtoistyötä työalalla on tarjota? 

2. Kuinka pitkäksi aikaa vapaaehtoistyötä on tarjolla? 

3. Keneen nuori voi olla yhteydessä työalanne vapaaehtoistyön osalta (Nimi, sähkö-

posti/puh.numero)? 
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Aineistonhallintasuunnitelma 

 

1. Aineistojen yleinen kuvaus 

Opinnäytetyötä varten tehdään sähköpostikysely Kajaanin ja Sotkamon seurakunnan viranhaltijoille eri työmuotojen mahdollisuuksista tarjota vapaaehto-

istyötä Avartti-toiminnassa mukana oleville nuorille. Sähköpostikyselyssä on muutama kysymys, johon viranhaltijat vastaavat. 

 

2. Aineiston dokumentaatio ja laatu 

Jokainen viranhaltija vastaa kyselyyn omalla sähköpostisoitteellan. Anonyymisti kyselyyn ei voi vastata, koska esitettä varten tarvitaan yhteystiedot vira-

nhaltijalle, keneen nuori voi ottaa yhteyttä sopiakseen vapaaehtoistyöstä.  

 

3. Säilytys ja varmuuskopiointi 

Kyselyn vastaukset ovat opinnäytetyötä tekevän sähköpostissa, jonka salasana on vain tekijän tiedossa. Sähköpostipalvelimena käytetään Kajaanin am-

mattikorkeakoulun sähköpostia. Vastaukset on myös kopioitu Word-tiedostoon, joka on tallennettuna muistitikulle. Valmis opinnäytetyö tallennetaan The-

seus-verkkokirjastoon sekä paperisena versiona Kajaanin ammattikorkeakoululle. 
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4. Säilyttämiseen liittyvät eettiset ja laillisuuskysymykset 

Kajaanin ja Sotkamon seurakuntien työntekijöiden nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot ovat työn teon ajan opinnäytetyötä tekevän tiedostoissa 

tallennettuna vapaaehtoistehtävien yhteyteen. Nämä samat yhteystiedto löytyvät myös molempien seurakuntien internet-sivuilta kohdasta yhteystiedot. 

 

5. Aineiston avaaminen ja pitkäaikaissäilytys 

Sähköpostiviestit ja Word-tiedostot poistetaan opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. Tiedot vapaaehtoistehtävistä jäävät opinnäytetyöhön sekä tiedot 

vastaavista viranhaltijoista jäävät Avartti-toimintaa ohjaavien nuorisotyöntekijöiden käyttöön. 
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