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MINÄHÄN VOISIN...  
– MAAHANMUUTTAJA VAPAAEHTOISTOIMIJANA 

Tämän kehittämistyön tavoitteena oli kehittää DaisyLadies ry:n asiakastyötä uuden 
toimintamuodon avulla. DaisyLadies on yhdistys, jossa parannetaan maahanmuuttajanaisten 
valmiuksia suomalaisessa yhteiskunnassa toimimiseen. Asiakastyö perustuu 
palveluohjausmalliin, jonka avulla pyritään edistämään työ- ja koulutuspolkujen löytämistä. 
DaisyLadiesin asiakkaat ovat kotouttamispalveluiden ulkopuolella ja työikäisiä, mutta 
työllistymisen kannalta haasteellisessa asemassa. Kehittämistyössä yhteistyökumppanina oli 
Kerttulin vanhainkoti, joka kuuluu Turun kaupungin hyvinvointitoimialan piiriin. 

Kehittämistehtävinä kehitimme DaisyLadiesiin vapaaehtoistoiminnan mallin, jonka tavoitteena 
oli voimaannuttaa asiakkaita työelämäedellytysten parantamiseksi. Lisäksi kehitimme 
vapaaehtoistoiminnan koulutukselle koulutusmateriaalin kouluttajan käyttöön. Kehittämistyössä 
käytimme menetelminä dialogisia keskusteluja, palavereja ja kehittämispäiväkirjaa. 
Analysoimme aineistot sisällönanalyysiä käyttäen. Kirjallisuuden avulla perehdyimme 
yhdistystoimintaan, vapaaehtoistoimintaan ja maahanmuuttajatyöhön. 

Vapaaehtoistoiminnan malli on kuusivaiheinen. Mallin vaiheet ovat: 1. Aloitus, 2. 
Yhteistyökumppanin etsintä ja tutustuminen 3. Suunnittelu 4. Koulutus 5. Toteutus sekä 6. 
Arviointi ja jatkon suunnittelu. Koulutusmateriaalissa käsitellään vapaaehtoistoimintaa, 
vuorovaikutusta, ikääntymistä ja sen vaikutuksia. Lisäksi materiaali sisältää harjoituksia, ohjeita 
kouluttajalle sekä toimintaohjeita vapaaehtoistoimijoille. 

Vapaaehtoistoiminta juurtui osaksi yhdistyksen toimintaa. Kehittämistyön aikana DaisyLadiesin 
asiakkaat rohkaistuivat toimimaan vapaaehtoisina myös muissa yhdistyksissä.  Asiakastyö 
kehittyi niin, että nykyisin toiminta antaa asiakkaille paremmat mahdollisuudet toimia 
kantaväestön keskuudessa. DaisyLadiesin asiakkaat kokivat, että vapaaehtoistoiminnan myötä 
heidän kielitaitonsa parani. Lisäksi he saivat kokemuksia auttajan roolista ja sosiaaliset suhteet 
kantaväestöön lisääntyivät. 
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BUT I COULD…AN IMMIGRANT AS A 
VOLUNTEER  

The purpose of this development work was to improve the client work of DaisyLadies ry by 
introducing a new form of work. DaisyLadies is an association serving to enhance immigrant 
women’s functioning skills in the Finnish society. In the development work, the cooperation 
partner was Kerttuli retirement home, which belongs to the welfare division of the city of Turku. 

As development tasks, we prepared a model of voluntary work for DaisyLadies, whose purpose 
was to empower clients in order to improve their preparedness for working life. In addition, we 
developed education material to be used by voluntary training instructor. The methods we used 
in the development work comprised dialogues, meetings and a development diary. The sets of 
material were interpreted by content analysis. By means of literature we familiarized ourselves 
with participation in the work of societies, immigration work and voluntary activities. 

The six-part model of voluntary activities we developed consists of the following stages: 1) 
Beginning 2) Search for and familiarization with a cooperation partner 3) Planning 4) Education 
5) Implementation 6) Evaluation and future planning. The training material deals with voluntary 
work, interaction, and ageing with its effects. The material also contains exercises and 
directions for both the instructor and volunteers. 

Voluntary activities have gained a foothold in the work of the association. During the 
development work, the clients of DaisyLadies got encouraged to work as volunteers also in 
other associations. Thanks to the development of the work with clients, they now have better 
opportunities to work among the indigenous population. The clients of DaisyLadies felt that 
voluntary activities improved their language skills, and that they also gained experience of the 
role of a helper and their social relationships with the indigenous population increased. 
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1 JOHDANTO 

Maahanmuuttajat ovat usein heikommassa sosioekonomisessa asemassa kuin 

kantasuomalaiset ja saattavat siksi kokea monenlaista osattomuutta (Lindfors 

2014, 62). Osallistuminen ja työllistyminen ovat haasteellisia heikon suomen 

kielen taidon sekä suomalaisten verkostojen ja kontaktien puuttumisen vuoksi. 

Maahanmuuttajan voi olla helpompi pitäytyä muiden maahanmuuttajien parissa. 

Tämä ei kuitenkaan paranna kotoutumista, vaan saattaa pahimmassa 

tapauksessa johtaa syrjäytymiseen. (Turtiainen 2013, 199.) 

Vapaaehtoistoiminta soveltuu hyvin lisäämään osallisuutta maahanmuuttajan 

elämään, sillä toiminta mahdollistaa työelämää joustavampia ja sallivampia 

tapoja toimia. Vapaaehtoistoiminnan avulla maahanmuuttajan identiteetti 

muuttuu autettavasta aktiiviseksi toimijaksi. Tätä kautta myös polku työelämään 

saattaa löytyä helpommin. Etnisten ryhmien osallistumista 

vapaaehtoistoimintaan olisi hyvä tehdä näkyvämmäksi (Nylund & Yeung 2005, 

27). 

Opinnäytetyömme oli toiminnallinen kehittämistyö, joka alkoi keväällä 2014 ja 

päättyi toukokuussa 2015. Työ toteutettiin DaisyLadies 

maahanmuuttajayhdistyksessä. Vapaaehtoistoiminnan toteutusvaiheessa 

yhteistyökumppanina oli Kerttulin vanhainkoti. Työmme tavoitteena oli kehittää 

DaisyLadiesin asiakas-työtä uuden toimintamuodon avulla. Kehittämistehtävinä 

kehitimme DaisyLadiesiin vapaaehtoistoiminnan mallin, jonka tavoitteena oli 

voimaannuttaa asiakkaita työelämäedellytysten parantamiseksi. Lisäksi 

kehitimme vapaaehtoistoiminnan koulutukselle koulutusmateriaalin. Työn tarve 

nousi yhdistyksen tarpeesta saada luotua uudenlaista yhteistyötä kantaväestön 

ja maahanmuuttajien välille. 

Kehittämistyötä vietiin eteenpäin dialogisten keskustelujen, palavereiden, 

havainnoinnin ja kehittämispäiväkirjan avulla. Hankimme runsaasti eritasoista 

tietoa kirjallisuudesta. Kuitenkin merkittävä osa kehittämistyön tiedosta syntyi 

dialogisuuden avulla niissä ympäristöissä, joissa toimimme.  Työssä toimijoina 

olivat meidän lisäksemme DaisyLadiesin asiakkaat ja henkilökunta sekä 
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Kerttulin vanhainkodin asukkaat ja henkilökunta. Opinnäytetyössä 

DaisyLadiesin asiakkaisiin viitataan myös käsitteellä vapaaehtoistoimija, sillä 

toteutusvaiheessa he toimivat vapaaehtoistoimijan roolissa vanhainkodissa. 

Hoivalaitos- käsitettä käytämme, kun tarkoitamme yleisemmin hoivaa tarjoavia 

organisaatioita. 

Opinnäytetyössä esittelemme kehittämistyömme teoreettisen viitekehyksen ja 

toteutuksen. Luvussa kaksi esittelemme kehittämistyön lähtökohdat. Luvussa 

kolme perehdymme kirjallisuuden kautta maahanmuuttajien palvelujärjestelmän 

ja yhdistystoiminnan suhteeseen sekä vapaaehtoistoiminnan merkitykseen 

maahanmuuttajatyössä. Kuvaamme maahanmuuttajan ja yhteiskunnan välistä 

suhdetta työllisyyden ja kotoutumisen näkökulmasta. Luvussa neljä kuvaamme 

tarkemmin kehittämistyön prosessin etenemistä ja luvussa viisi syntyneitä 

tuotoksia. Lopuksi arvioimme kokonaisuudessaan kehittämistyötämme sekä 

esitämme joitakin jatkoehdotuksia. 
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2 KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Kehittämistyön tarve 

Suomen väkiluku on tilastojen mukaan jatkuvassa kasvussa.  Suurin syy 

väestönlisäykseen on muuttovoitto ulkomailta. (Tilastokeskus 2014.) Ilman 

maahanmuuttajia Suomen työikäinen väestö vähenisi vuoteen 2030 mennessä 

noin 440 000 hengellä. Tällöin huoltosuhde ylittäisi 75 huollettavan rajan jo 

vuonna 2027, kun huoltosuhde tällä hetkellä on 50. (Rapo 2009.) 

Maahanmuuttoa on kaavailtu nostamaan Suomen väestöllistä huoltosuhdetta ja 

maahanmuuttajat saapuvatkin Suomeen parhaassa työiässä. Taloudellisen 

huoltosuhteen kannalta olisi tärkeää parantaa maahanmuuttajien työllisyyttä 

sekä huolehtia, että myös toisen polven maahanmuuttajat integroituvat hyvin. 

(Tervola & Verho 2014, 35.)  

Työn ja kielitaidon voidaan todeta nopeuttavan kotoutumista (TEM 2013, 1). 

Työllistyminen heti maahanmuuton jälkeisinä vuosina on haasteellista. Työn 

saamisessa maahanmuuttajat kohtaavat monia esteitä, jotka johtuvat 

rakenteellisista syistä, työnantajien ennakkoluuloista, puutteellisesta 

kielitaidosta sekä vaaditun koulutuksen tai ammattitaidon puutteesta. 

Maahanmuuttajilta puuttuvat ne kanavat, joiden kautta saadaan työpaikkoja. 

(Alitolppa-Niitamo ym 2005, 39–49.) Suomen tai ruotsin kielen taito on tärkeä 

edellytys työllistymiselle, opiskelulle ja Suomessa elämiselle. Kielitaidon ei 

tarvitse olla täydellinen, mutta sen avulla tulee selvitä normaalissa 

kanssakäymisessä. (Tiilikainen & Martikainen 2007, 390–409.) 

Maahanmuuttajille tulisi kieliopin ja uusien sanojen opiskelun lisäksi tarjota 

useita mahdollisuuksia harjoitella suomen kieltä arjen tilanteissa. 

Maahanmuuttajien kotoutumista voidaan tukea arvostamalla heidän 

osaamistaan ja lisäämällä käytännön toimilla yhteiskuntaan kuuluvuuden 

tunnetta. Maahanmuuttajien ja kantaväestön välille tulisi rakentaa tilanteita, 

joissa vuorovaikutus mahdollistuu ja yhteisöön kuuluvuuden tunne lisääntyy. 

Tällaisia ympäristöjä ovat esimerkiksi työpaikat, koulut ja sairaalat. Positiivisen 
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vuorovaikutuksen avulla voidaan tehokkaasti rakentaa dialogisuutta, verkostoja 

ja lisätä eri ryhmien välistä molemminpuolista arvostusta. On tiedostettava, että 

ennakkoluulot ja stereotypiat voivat estää vuorovaikutussuhteiden syntymisen 

kokonaan. (Orton 2012, 3-4; 9-10.) Maahanmuuttajien suhteet suomalaisiin ovat 

yleensä vähäisiä. Näiden suhteiden lisääminen tulisi huomioida niin 

kunnallisella kuin valtakunnallisella tasolla sekä erityisesti maahanmuuttajille 

tarjottavassa koulutuksessa. (Leppänen 2013, 70.) 

Tämän kehittämistyön tarpeen havaitsimme ollessamme harjoittelussa 

DaisyLadies ry:ssä. Totesimme keskusteluissa työkokeilijoiden kanssa heidän 

olevan hyvin halukkaita toimimaan suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta 

heidän toimintamahdollisuutensa ovat heikot. Tomintamahdollisuuksia 

heikentävät vähäiset kontaktit suomalaisiin verkostoihin, heikko suomen kielen 

taito sekä se, että he eivät aina löydä itselleen sopivaa toimijuuden muotoa. 

Harjoittelussa käytyjen keskustelujen perusteella myös DL:n henkilökunta pitää 

vähäisiä kontakteja kantaväestöön ongelmallisina kotoutumisen kannalta. 

Näistä lähtökohdista lähdimme pohtimaan, miten DL:n asiakkaiden 

integroitumista, osallisuutta ja suomen kielen oppimista voitaisiin tehokkaammin 

tukea yhdistyksen toiminnan avulla.  

Uskoimme, että vapaaehtoistoiminnan avulla osallisuutta voitaisiin tehokkaasti 

tukea. Työkokeilijoiden lähteminen mukaan jo olemassa oleviin 

vapaaehtoistoimintoihin, esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin, saattaisi olla 

hyvin haasteellista, koska koulutukset ja ohjaukset on suunniteltu 

kantasuomalaisten kielen ja kulttuurin osaamista vastaaviksi eivätkä siksi sovi 

sellaisenaan DL:n asiakkaille. Usein vapaaehtoiset koulutetaan tehtäväänsä ja 

kouluttajana on yleensä ammattilainen, joka käyttää myös ammattisanastoa. 

Kantaväestön perustiedot ovat jo sitä luokkaa, että heillä on valmiuksia 

ymmärtää asioita, jotka perinteisesti kuuluvat ammattilaisille. (Mönkkönen 2005, 

286–287.)  
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2.2 Kehittämistyön tavoitteet ja kehittämistehtävät 

Kehittämistyön tavoitteena oli kehittää DL:n asiakastyötä uuden 

toimintamuodon avulla. Asiakastyö perustuu palveluohjausmalliin, jonka avulla 

pyritään edistämään suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista sekä työ- ja 

koulutuspolkujen löytämistä. Ensimmäisenä kehittämistehtävänä kehitimme 

DaisyLadiesiin vapaaehtoistoiminnan mallin, jonka tavoitteena oli 

voimaannuttaa asiakkaita työelämäedellytysten parantamiseksi. Toisena 

kehittämistehtävänä kehitimme vapaaehtoistoiminnan koulutukselle 

koulutusmateriaalin kouluttajan käyttöön. Koulutusmateriaalin tavoitteena oli 

antaa vapaaehtoistoimijoille riittävät tiedot ja taidot vapaaehtoistoimintaan sekä 

kouluttajalle ohjeistusta siitä, mitä ja miten asioita koulutuksessa tulee käsitellä.  

Työn yhteiskunnallisia ja asenteellisia vaikutuksia tämän työn puitteissa ei ole 

mahdollista arvioida, mutta uskomme työn myös vähentävän ennakkoluuloja 

maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten väliltä. Työ kytkeytyy myös valtion 

kotouttamisohjelman mukaisiin tavoitteisiin, eli lisää yhdenvertaisuutta ja eri 

väestöryhmien välistä positiivista vuorovaikutusta sekä maahanmuuttajien 

aktiivista osallistumista (TEM 2012, 5). 

2.3 DaisyLadies ry ja Kerttulin vanhainkoti 

Toimijoina työssä olivat DaisyLadiesin asiakkaat ja henkilökunta sekä 

vanhainkodin henkilökunta ja asukkaat. Kehittämistyön tekijöinä toimimme 

työssä prosessin eteenpäin viejinä ja yhteistyötahoina eri rajapinnoilla. 

Kehittämistyössä hyödynnettiin kaikkein näiden toimijoiden kokemusperäistä ja 

ammatillista tietotaitoa, kuten tietoa vanhus- ja maahanmuuttajatyöstä. 

Teimme kehittämistyömme DaisyLadies ry:een. Yhdistys on perustettu vuonna 

2002 ja se pyrkii auttamaan maahanmuuttajanaisia pääsemään osallisiksi 

suomalaiseen yhteiskuntaan. DL:n asiakkaat ovat pääsääntöisesti 

kotouttamispalveluiden ulkopuolella ja työikäisiä, mutta työllistymisen kannalta 

haasteellisessa asemassa. Asiakkaat suorittavat yhdistyksessä kuusi kuukautta 
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kestävän työkokeilun, jonka aikana he opiskelevat suomen kieltä, tutustuvat 

suomalaiseen kulttuuriin ja saavat uusia valmiuksia toimia Suomessa. Tällä 

hetkellä työkokeilijoita on noin kymmenen ja viime vuonna heitä oli 20. Vuoden 

vaihteessa tapahtuneiden muutosten myötä myös työntekijöiden määrä väheni 

seitsemästä työntekijästä yhteen työntekijään. Tällä hetkellä yhdistyksen ainoa 

palkattu työntekijä on toiminnanjohtaja.  

Opetus ja muu ohjattu toiminta on pääsääntöisesti vapaaehtoistoimijoiden 

vetämää. Asiakastyö on suurimmaksi osaksi perinteistä luokkaopetusta, etenkin 

suomen kielen opetus tapahtuu luokkaopetuksena. DL:ssä käy erilaisia 

luennoitsijoita, esimerkiksi Martta-yhdistyksestä, oppilaitoksista ja Turvakodista. 

DL:stä tehdään vierailuja erilaisiin työyhteisöihin sekä Turun kaupungin 

kulttuuritapahtumiin. Näiden lisäksi asiakkaille annetaan neuvontaa erilaisissa 

tilanteissa sekä tehdään käsitöitä. Toimintaa rahoitetaan Raha-

automaattiyhdistyksen tuella ja myös Turun kaupunki tukee toimintaa. 

Vapaaehtoistoiminnan toteutusvaiheen toteutimme yhteistyössä Kerttulin 

vanhainkodin kanssa. Vanhainkoti kuuluu Turun kaupungin hyvinvointitoimialan 

piiriin ja osaksi vanhuskeskus 2 toimintaa. Toimintaa johtaa vanhuskeskuksen 

johtaja. Osastojen toiminnasta vastaavat yksikön esimiehet. Vanhainkodissa on 

144 asukaspaikkaa. Jokaisella asukkaalla on oma huone. Huone on kalustettu, 

mutta sitä voi sisustaa myös omilla tavaroilla. Vanhainkodissa voi saada 

ohjattua kuntoutusta ja toimintaterapiaa. Asukkaille on tarjolla myös ohjattua 

askartelu- ja viriketoimintaa, Turun ammatti-instituutin ylläpitämä Senioriklupi 

sekä erilaisia ryhmätuokioita, joita elävöittää Äänipalvelu Sävelsirkku. 

Juhlasalissa järjestetään asukkaille juhlia ja ohjelmatilaisuuksia. Viriketoimintaa 

ohjaavat toiminnaohjaajat, joita vanhainkodissa työskentelee kaksi. (Turku 2015 

a; Turku 2015 b.) 
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3 VAPAAEHTOISTOIMINTA HYVINVOINTIA 

EDISTÄVÄSSÄ MAAHANMUUTTAJATYÖSSÄ 

3.1 Maahanmuuttajatyö yhdistysten toteuttamana 

Maahanmuuttajatyö perustuu kunnalliseen päätöksentekoon ja 

kotouttamistyön totetuttamiseen. Kotouttamisen tulisi tänä päivänä olla osana 

peruspalveluita kunnissa. Valtakunnallisella tasolla Suomessa panostetaan 

erityisesti työvoiman kansainvälistämiseen ja maahanmuuttajien 

työllistämiseen. Valtion kototuttamisohjelman tavoitteena on varmistaa 

maahanmuuttajien aktiivinen osallistuminen sekä lisätä yhdenvertaisuutta ja eri 

väestöryhmien välistä positiivista vuorovaikutusta. Kotouttamisasioiden hallinta 

siirtyi vuoden 2012 alussa sisäasiainministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriön 

vastuulle. Siirrolla haluttiin korostaa työllistävien toimien välttämättömyyttä 

maahanmuuttajatyössä. (Hiltunen 2012, 15; Mäkisalo-Ropponen 2012, 24.) 

Maahanmuuttajatyöllä pyritään siihen, että Suomeen muuttanut henkilö oppisi 

tuntemaan yhteiskunnalliset oikeutensa, velvollisuutensa ja saisi tukea omaan 

osallisuuteensa suomalaisessa yhteiskunnassa (Hiltunen 2012, 15–16). 

Henkilökohtainen neuvonta- ja ohjaustyö toteutetaan usein kaupungin 

toimipisteissä ja virastoissa osana palveluprosessia (Turun kaupungin 

maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014–2017, 16).  

Maahanmuuttajatyössä keskeisin palvelu on kotouttaminen. Kotouttamisella 

tarkoitetaan maahanmuuttajan ja yhteiskunnan välillä tapahtuvaa 

vuorovaikutteista prosessia, jossa maahanmuuttaja saa tarvittavia tietoja ja 

taitoja uudessa yhteiskunnassa toimimiseen.  Kotouttamistyötä ohjaavat vuonna 

2011 uudistettu laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010), asetus 

kotouttamisen edistämiseen liittyvästä alkukartoituksesta (570/2011) sekä 

valtion ja kunnan kotouttamisohjelmat. (TEM 2015.)  

Lait ja asetukset velvoittavat kuntia tekemään kaikille maahanmuuttajille 

alkukartoituksen ja kotouttamissuunnitelman. Suunnitelma on maahanmuuttajan 



14 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Minna Kriikkula ja Janiika Saarinen 

yksilöllinen suunnitelma integroitumiseen tarvittavista toimenpiteistä. 

Suunnitelman perusteella asiakas ohjataan oikeiden palveluiden piiriin. 

Useimmiten asiakkaat ohjataan työvoimapoliittiseen kotoutumiskoulutukseen. 

(Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014 – 2017, 16–17.) 

Lakisääteinen, valtion tukema kotouttamisaika, on kolme vuotta. Tämän jälkeen 

sitä voidaan jatkaa tarveharkintaisesti. (Hiltunen 2012, 15–16; 22.) Varsinaisia 

maahanmuuttajapalveluita tarjotaan maahanmuuttajille lähinnä 

kototuttamisaikana. Tämän jälkeen maahanmuuttaja on samassa asemassa 

kantaväestön kanssa palveluiden suhteen. (TEM 2013, 27–37.)  

On kuitenkin tärkeää huomata, että kotoutumisaika on yleensä pidempi kuin 

kotouttamisaika. Kotoutuminen on aina henkilökohtainen prosessi, jonka aikana 

maahanmuuttaja asettuu uuteen maahan. Kotoutumista edesauttaa, jos 

maahanmuuttaja voi osallistua yhteiskuntaan tasavertaisesti kantaväestön 

kanssa, samalla oman kulttuurinsa säilyttäen. Kotoutuminen edellyttää 

sitoutumista niin vastaanottavalta yhteiskunnalta kuin maahanmuuttajalta 

itseltäänkin. Kotoutumisessa tärkeään rooliin nousevat kielitaito, ammatillinen 

osaaminen sekä sosiaalisten tilanteiden hallinta. Yhteiskunnassa vallitseva 

myönteinen asenneilmapiiri ja osallisuuden kokemukset helpottavat 

kotoutumista. (Hiltunen 2012, 16; 22; Mäkisalo-Ropponen 2012, 22.) 

Maahanmuuttajatyössä voimaantuminen ja kotoutuminen ovat toisensa 

mahdollistavia tekijöitä. Kotoutumisen edistyminen vaatii maahanmuuttajalta 

voimaa ja ponnisteluja. Kotoutuminen sekä mahdollistaa voimaantumisen että 

antaa voimaa toimia. Näin ollen ne toimivat toinen toistaan tukien. (Nissinen 

2012, 4-5; 11.) 

Kaiken kaikkiaan maahanmuuttajatyö koostuu kunnallisten, kuntayhtymien ja 

kolmannen sektorin tarjoamista palveluista. Kotouttamisajan jälkeiset palvelut 

ovat yleensä yhdistysten tarjoamia. (Opinovi 2011, 54.) 

Maahanmuuttajayhdistysten rooli kotoutumisen edistäjinä on kasvanut viime 

vuosina. Kunnan viranomaiset näkevät yhdistykset kumppaneina, joiden 

palveluja voidaan tehokkaasti hyödyntää. (Pyykkönen 2007, 32–33.) Yhdistys-

sanan kanssa lähes synonyyminä käytetään järjestö-sanaa. Järjestöjen 
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katsotaan olevan valtakunnallisia ja niissä voi olla monta tasoa (Harju 2005, 22–

24).  Yhdistyslaki ja patentti- ja rekisterihallitus tuntevat kuitenkin vain käsitteen 

yhdistys. Sama yhdistyslaki koskee kaikkia yhdistyksiä, järjestöjä, piirejä ja 

liittoja. Virallista määritelmää näille ei kuitenkaan ole. Tässä työssä käytämme 

pääsääntöisesti yhdistys-sanaa.  

Yhdistystoiminnalla tarkoitetaan jäsenten yhteistä toimintaa yhteisen aatteen, 

asiakasryhmän tai harrastuksen eteen. Aatteellisiin yhdistyksiin kuuluvat muun 

muassa ammatilliset etujärjestöt, harrastusyhdistykset sekä sosiaali- ja 

hyväntekeväisyysyhdistykset.  Yhdistystoiminta on pysyvää, mutta sen toiminta 

ei ole elinkeinotoiminnan luonteista. Tosin yhdistyksellä voi olla tukitoimintoja, 

jolla se kerää varoja toimintaansa. Yhdistyksen toimintaa säätelevät yhdistyslaki 

(1989/503) ja yhdistyksen säännöt. (Patentti- ja rekisterihallitus 2015.) Yhdistys 

on organisaatio, joka koostuu ihmisistä eli jäsenistä ja se voi olla rekisteröity tai 

rekisteröimätön. Yhdistyksen jäsenet voivat olla kahdenlaisessa roolissa. He 

niin sanotusti omistavat yhdistyksen, mutta voivat olla myös yhdistyksen 

toiminnan kohteita ja edunsaajia. Lisäksi yhdistyksessä on luottamushenkilöitä, 

jotka hoitavat asioita ja käyttävät päätösvaltaa. Kolmantena ryhmänä 

yhdistyksissä on työntekijöitä, joiden toimenkuva ja asema on määritelty. Heille 

yhdistys on työnantaja. (Harju 2005, 22–23.) 

Yhteiskunnallisesti ajateltuna yhdistystoiminnan merkitys on kahtalainen. 

Tarvitaan vaikuttamista julkisen sektorin toimintaperiaatteisiin ja sen 

asiakaslähtöisyyden tukemista. Toisaalta on myös tärkeä säilyttää 

yhdistystoiminnan oma ihmisläheinen toiminta etääntymättä liikaa ihmisten 

arjesta. Suomessa yhdistysten tärkeänä tehtävänä on toimia neuvojana ja 

elämänsuunnitelmien toteutumisen tukijana. (Pohjola 2010, 26–30.) 

Yhdistystoiminnan kentällä yhteistyön merkitys korostuu. Tehokkaan toiminnan 

turvaamiseksi tarvitaan yhteistoiminnan lisäämistä ja rajojen ylittämistä. 

(Pohjola 2010, 26–30.) Yhdistyksen toiminnan muotoja ovat esimerkiksi eri 

väestöryhmien edunvalvonta, vaikuttaminen, asiantuntijuus, työn kehittäminen 

sekä avun, tuen ja palvelujen tuottaminen. Vapaaehtoistoiminta on myös hyvin 

usein osa yhdistysten toimintaa. Osassa yhdistyksistä kaikki toiminta tapahtuu 
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vapaaehtoisvoimin, toisissa taas vapaaehtoistoiminta on yksi toimintamuoto 

muiden joukossa. Joissain yhdistyksissä ainoastaan luottamustoimet perustuvat 

vapaaehtoisuudelle ja kaikki muu hoidetaan ammatillisen, palkatun henkilöstön 

turvin. (Pessi & Oravasaari 2010, 5.)  

Suuri yhdistysten rahoittaja on Raha-automaattiyhdistys, joka on julkis-

oikeudellinen yhdistys. Sen ylintä toimivaltaa käyttää yhdistyksen kokous, jossa 

järjestöt ja valtiovalta ovat edustettuina. Tätä kautta valtio on vahvasti mukana 

järjestöjen rahoituksessa. (RAY 2014.) Yhdistystoiminnassa on aina 

tiedostettava rahoituspohjan tuomat vaatimukset. Esimerkiksi RAY:n 

rahoituksella toimivan maahanmuuttajayhdistyksen on toimittava hyvinvointia ja 

integroitumista edistäen sekä yhteistyömahdollisuuksia tarkoituksenmukaisesti 

hyödyntäen. (Zakeri & Tuunainen 2007, 37; Mykrä & Varjonen 2010, 35–36.) 

Maahanmuuttajayhdistysten toiminta nähdään myönteisessä valossa niin 

maahanmuuttajien kuin kantaväestönkin keskuudessa (Zakeri & Tuunainen 

2007, 9). Kansalaisyhteiskunta käsittää Suomessa yhdistyksellisen toiminnan, 

yhteisölliset aktiviteetit sekä poliittisen yhteiskunnan. Poliittinen yhteiskunta 

liittää kansalaisyhteiskunnan käsitteeseen vaikuttamisen ja vallankäytön 

elementit. (Harju 2005, 66–67.) Kansalaisyhteiskunnan kytkeminen mukaan 

maahanmuuttajatyöhön on tärkeä kotouttamispolitiikan perusta (TEM 2015). 

Maahanmuuttajayhdistysten tulisi toimia sillanrakentajina kantaväestön ja 

maahanmuuttajien välillä. Maahanmuuttajien osallistuminen yhdistystoiminnan 

kautta on tärkeä asia, sillä osallisuuden kokemus edistää kotoutumista. 

Maahanmuuttajayhdistysten tulisi olla vahvasti osa aktiivista 

kansalaisyhteiskuntaa. Yhdistystoiminnassa asioita tulisi tehdä yhdessä ja niin, 

että kaikki pääsevät vaikuttamaan. (Törrönen 2007, 16–19; Saksela 2007, 23.) 

Yleisesti voidaan todeta, että Suomessa sosiaalihuollon haasteena on saada 

palvelut ja tuki kohtaamaan niitä tarvitsevan. Maahanmuuttajien 

palvelujärjestelmä on monimutkainen ja alati muuttuva. Ehkäisevän työn 

merkitys tunnustetaan, mutta ongelmana on, kenen resurssit riittävät sen 

toteuttamiseen. Monilla alueilla yhdistykset ovat lähteneet vastaamaan 

asiakaskunnan tarpeisiin. Usein työn lähtökohtana on ollut huoli tietyn 
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asiakasryhmän tarpeisiin vastaamisesta.  Työhön soveltuvia toimintatapoja 

kehitetään erilaisissa hankkeissa ja toiminnasta on tullut osa 

maahanmuuttajayhdistystenkin pysyvää toimintaa. Asiakkaat hakevat 

yhdistystoiminnasta neuvontapalveluiden lisäksi verkostoitumisen ja 

vertaisuuden kokemuksia. Monien yhdistysten toiminta ulottuu myös 

peruskohderyhmän ulkopuolisiin ihmisiin. Tällöin voidaan puhua koko väestölle 

suunnatusta ennaltaehkäisevästä toiminnasta. (Pantzar 2010, 9-11.) 

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen haasteina ovat kunta- ja palve-

lurakenteen uudistaminen ja lakimuutokset (Eronen ym 2013, 11). 

Maahanmuuttajayhdistystenkin toimintaa tulisi kehittää erityisesti 

yhteiskuntatodellisuuden nopean muutoksen vuoksi. Keskeisiä 

järjestötoiminnan kehittämisen syitä ovat aktiivisten toimijoiden ikääntyminen, 

järjestöllisen osaamisen heikkeneminen, vapaaehtoistoiminnan väheneminen, 

verkostoituminen, ihmisten sitoutumattomuus sekä yritysten tuleminen 

perinteisen järjestötyön kentälle. Yhdistystoiminnan kehittäminen ei kuitenkaan 

ole aivan sama kuin yritystoiminnan kehittäminen, koska yhdistystoiminnan 

arvopohja on erilainen, eikä siinä voi käyttää suoraan yritystoiminnan 

kehittämisen lainalaisuuksia. Yhdistystoiminnasta haastavaa tekee sen 

toimijoiden aatteellisuus ja vapaaehtoisuus. (Harju 2004, 9-15; 21.) 

Maahanmuuttajayhdistysten kehittämisprosesseissa tärkeitä tekijöitä ovat 

läsnäolo ja kuunteleminen, osallisuus ja yhteisöllisyys, innostus, rohkeus tarttua 

syvimpiinkin kulttuurisiin kysymyksiin sekä erilaisuuden hyväksyminen (Kallio 

2010, 43).  

3.2 Vapaaehtoistoiminnan organisointi ja merkitys 

Vapaaehtoistoiminta on palkatonta, vapaaehtoista, yleishyödyllistä toimintaa, 

jota yleensä organisoi jokin taho (Nylund & Yeung 2005, 13–15).  Toisaalta 

voidaan ajatella kaiken auttamisen, esimerkiksi naapuriavun, olevan 

vapaaehtoistoimintaa. Tällöin on kyse altruismista eli toisen huomioon ottavasta 

käytöksestä, johon liittyvät erityisesti teot ja toiminta (Pessi & Oravasaari 2011, 
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72). Usein vapaaehtoistoimintaa järjestävä taho on yhdistys, järjestö tai säätiö 

(Eronen ym 2013, 33). Sosiaali- ja terveysalan järjestöissä odotetaan 

vapaaehtoistoiminnan tarpeen kasvua, koska kuntatalous heikkenee, väestö 

ikääntyy, maahanmuutto, juurettomuus, syrjäytyminen ja päihteiden käyttö 

lisääntyvät (Pessi & Oravasaari 2010, 121; 123;136–138). 

Vapaaehtoistoiminnalla voidaan katsoa olevan kaksi merkittävää vaikutusta; 

syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus ja auttamistyön resurssien lisääntyminen 

(Mykkänen-Hänninen 2007, 11). 

Vapaaehtoistoiminnan organisoinnissa on huomioitava monia seikkoja. 

Vapaaehtoistoiminta tarvitsee rahoitusta, vaikka se toimisi täysin 

vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoistoimintaa järjestävä yhdistys tarvitsee toimitilat, 

yhteydenpitovälineet ja normaalit toimistotarvikkeet. Vapaaehtoisten 

kouluttamiseen, tukemiseen sekä vakuutuksiin tarvitaan resursseja. 

Paikallisyhdistysten yleisimmät tulonlähteet ovat jäsenmaksut ja omantoiminnan 

tuotot. Monet yhdistykset saavat myös kuntien yleis- tai toiminta-avustuksia 

sekä toimitilansa maksutta käyttöön kunnalta. (Eronen ym 2013, 151–152.)  

Vapaaehtoistoimijan sosiaali- ja vakuutusturva tulee selvittää. On epäeettistä, 

että vapaaehtoistoimija joutuisi korvausvastuuseen vahingosta tai tapaturmasta 

vapaaehtoisena toimiessaan tai ei olisi minkään korvauksen piirissä, mikäli 

hänelle itselleen sattuisi jotain. (Klami 2001, 64–66.) 

Yhdistyksessä tulee määritellä missio, visio, tavoite ja tehtävät mahdollisimman 

selkeästi, jolloin tuloksellisuus on helpompi todeta. Erityisen tärkeää on 

tehtävien tarkka määrittely, ettei yhdistyksen niukkoja resursseja hukata 

turhaan. (Harju 2010, 189–190.) Myös vapaaehtoistoiminnan tulee perustua 

suunnitelmaan ja sen tulee kytkeytyä osaksi yhdistyksen strategiaa ja visiota. 

Vapaaehtoistoiminnan seuranta tulisi suunnitella, sillä suunnitelman ja 

seurannan järjestäminen lisää vapaaehtoistoiminnan tuloksellisuutta. (Pessi & 

Oravasaari 2010, 168–169.)  On kuitenkin muistettava, että 

vapaaehtoistoiminnan tavoitteellistaminen ja arviointi saattavat vaikuttaa 

vapaaehtoisen rooliin. Kun vapaaehtoistoiminta pitää sanoittaa tavoitteiksi ja 

arvioida sen vaikuttavuutta, työstä saattaa kadota sen intuitiivinen luonne. 
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(Mönkkönen 2005, 290–291.) Tästäkin huolimatta vapaaehtoistoiminta tarvitsee 

osaavaa vapaaehtoistoiminnan koordinaattoria tai johtajaa. Ammattitaitoisesti 

johdetulla vapaaehtoistoiminnalla on suurempi merkitys ihmisten hyvinvoinnille, 

sosiaaliselle pääomalle ja kansalaistoiminnan edistämiselle, kuin 

vapaaehtoistoimintaan perehtymättömällä johtamisella. (Pessi & Oravasaari 

2010, 168–169.) 

Rekrytointi on avainasemassa vapaaehtoistoimintaa aloittaessa, vaikka 

vapaaehtoistoiminnan arvostus ja ihmisten innokkuus toimintaa kohtaan ovat 

kasvussa (Pessi & Oravasaari 2010, 123). Ihmiset suhtautuvat positiivisesti 

vapaaehtoistoimintaan, mutta silti toimijoiden motivoiminen on avainasemassa 

vapaaehtoistoimintaa suunniteltaessa. Tarjolla tulisi olla erityyppisiä 

toimintavaihtoehtoja, jotka olisivat myös kestoltaan erilaisia. Näin saataisiin 

organisoivan tahon ja yksilön tarpeet parhaiten kohtaamaan. (Nyund & Yeung 

2005, 31.) Rekrytoinnissa tehokkaimmin käytetyt menetelmät ovat 

henkilökohtaisesti mukaan pyytäminen ja olemassa olevien verkostojen 

hyödyntäminen, mutta näiden menetelmienkin käytössä olisi tehostamisen 

varaa. Lisäksi kaikenlaiset yhteistyökuviot muiden toimijoiden kanssa, 

tempaukset ja koulutukset toimivat rekrytointikanavina. (Pessi & Oravasaari 

2010, 97–98.) 

Motiivit, jotka saavat aloittamaan vapaaehtoistoiminnan ovat erilaisia kuin ne, 

jotka saavat sitoutumaan toimintaan (Lindfors 2014, 62). Vapaaehtoistoimintaan 

sitouttaa erityisesti vapaaehtoisten ottaminen mukaan toiminnan suunnitteluun. 

Lisäksi on todettu, että sitoutumista lisäävät vapaaehtoisten välinen 

kokemusten vaihto, rohkaisu, arvostus ja välitön positiivinen palaute.  

Vapaaehtoistoiminnan olisi hyvä olla joustavaa ja sen tulisi perustua 

vapaaehtoistoimijoiden kykyyn ja mahdollisuuksiin olla mukana toiminnassa. 

Toiminnan tulisi sisältää myös työnohjausta ja jaksamisen seurantaa. (Nylund & 

Yeung 2005, 31–32.) Vapaaehtoistoimijoille tulisi tarjota koulutusta, 

virkistystoimintaa sekä vakuutus toiminnan piirissä toimiessa. Todistus 

koulutuksista ja tehdystä työstä on koettu tärkeiksi. (Pessi & Oravasaari 2010, 

106–110.) Vapaaehtoistoiminnan heikkoutena pidetään aktiivisten toimijoiden 
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vähäistä määrää, jolloin he kuormittuvat liikaa. Aktiivitoimijat myös vanhenevat 

ja uusien aktiivitoimijoiden mukaan saaminen on vaikeaa. Vapaaehtoisten 

tukeminen ja resurssit koetaan riittämättömiksi, etenkin kun samalla kunnan 

auttamisvastuuta tunnutaan siirtävän vapaaehtoisten tehtäviksi. (Pessi & 

Oravasaari 2010, 121–123, 136–138.) 

Vapaaehtoistoiminta nähdään kuitenkin maallikkoauttamisena, jota tehdään 

tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla (Mykkänen-Hänninen 2007, 5).  Riittävä 

koulutus takaa kuitenkin toimintaan sitoutumisen, turvallisuuden ja on osa 

riskien hallintaa. Se antaa vapaaehtoistoimijalle varmuutta ja itseluottamusta, 

sillä koulutus tarjoaa konkreettista tietoa vapaaehtoistoiminnan sisällöistä. 

Koulutuksen aikana vapaaehtoistoimija voi pohtia omaa toimijuuttaan. 

Koulutukseen kuuluvassa perehdytyksessä on mahdollista tutustua 

yksityiskohtaisesti paikkaan ja tehtäviin. Perehdytyksen tulee antaa 

vapaaehtoistoimijalle tunteen, että häntä tarvitaan ja hän on tervetullut. (Laimio 

& Välimäki 2011, 31–33.)  

Vapaaehtoistoimija tuo toimintaan tullessaan oman työpanoksensa, oman 

ammattitaitonsa, muut taitonsa, oman elämänkokemuksensa sekä edellisten 

kautta vertaistukea muille (Pessi & Oravasaari 2010, 119–120). 

Vapaaehtoistoiminnassa asiantuntijuus on aina prosessi, joka kokemuksen, 

koulutuksen ja työnohjauksen avulla tuottaa jatkuvasti kehittyvää 

maallikkoauttamisen tietotaitoa. Maallikkoauttajan tietotaito koostuu 

kokonaisnäkemyksestä, vuorovaikutustaidoista ja reflektointikyvystä. (Porkka 

2009, 94.) Se on kuitenkin ammatillisuuden näkökulmasta lähentymässä 

ammatillista työtä (Mönkkönen 2005, 286–287). 

Vapaaehtoistoiminnan osalta muutosta on tapahtunut ihmisten ajattelussa. 

Aiemmin vapaaehtoistoiminta on lähtenyt avun tarpeesta eli 

vapaaehtoistoimijoihin on vedottu avuntarpeella. Nyt vapaaehtoistoimintaa 

tehdään omista tarpeista lähtöisin ja se nähdään mahdollisuutena vaikuttaa 

omaan elämään ja ympäröivään yhteiskuntaan. (Laimio & Välimäki 2011, 16.) 
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Vapaaehtoistoiminnan merkitys on usein toimijoille äärettömän suuri. 

Vapaaehtoistoimijat kokevat tärkeinä tekijöinä auttamisen ilon, uuden 

oppimisen, toiminnan merkityksellisyyden, sosiaalisuuden, yhteisöllisyyden ja 

myönteisen palautteen. (Pessi & Oravasaari 2010, 154–155.) 

Vapaaehtoistoiminta saattaa auttaa toimijaa löytämään uuden uran tai tarjota 

hyödyllistä työkokemusta. Vapaaehtoistoiminta antaa valoisan tulevaisuuskuvan 

ja sitä kautta auttaa selviytymään vaikeista tilanteista. Tässä auttaa 

omavalintainen sitoutuminen. (Lindfors 2014, 61–62.) Vapaaehtoistoiminta 

antaa myös tilaisuuksia kehittää prososiaalisuutta. Prososiaalisuus on 

vapaaehtoinen, toisia hyödyttävä käyttäytyminen, johon ei ammatillisuus tai 

sopimus velvoita. (Eskola 2001, 202–204.) Vapaaehtoistoimintaan saattaa 

motivoida myös toiminnan joustavuus, epäbyrokraattisuus, ryhmään 

kuuluminen, ihmisten tapaaminen, yhteishenki, mahdollisuus sosiaalisen 

vuorovaikutuksen edistämiseen, arvot, henkinen kasvu sekä henkilökohtaisten 

asioiden läpikäyminen (Yeung 2005, 109–112). 

Anne Birgitta Yeung on luonut vapaaehtoistoiminnan timantti-mallin, jossa 

kuvataan toiminnan motiiveja. Mallissa vapaaehtoistoiminnan motiivit 

muodostuvat neljästä ulottuvuudesta. Kukin ulottuvuus sisältää ääripäät, jotka 

ovat toisilleen vastakkaiset. Ensimmäisenä ulottuvuutena on saaminen – 

antaminen – vastapari. Antaminen voi olla avun tai tuen tarjoamista ja omista 

kokemuksista jakamista. Tulevaisuudessa avun vastaanottaminen saattaa olla 

helpompaa, kun tietää myös itse auttaneensa. Saamisena nähdään esimerkiksi 

itsensä toteuttaminen, oma hyvinvointi, toiminnan palkitsevuus, tunnetason 

antoisuus ja työkokemukset. Toisena vastaparina on jatkuvuus – uuden etsintä. 

Tämä kuvastaa mahdollisuutta käyttää toiminnassa omia ennestään tuttuja 

taitoja tai toisaalta mahdollisuutta oppia uutta. Kolmantena vastaparina on 

etäisyys – läheisyys, joka kuvastaa vapaaehtoisen mahdollisuutta säädellä itse 

vapaaehtoistoiminnan määrää ja sosiaalisten suhteiden läheisyyttä. Viimeinen 

motivaatioelementti on pohdinta – toiminta – vastapari, jossa pohdinta kuvastaa 

arvoja ja toiminta arvojen mukaista toimintaa. Jokaiseen vastapariin sisältyy 

sekä sisäänpäin kääntynyt että ulospäin kääntynyt suunta. Ne kuvastavat 

ihmisen tarvetta ulospäin suuntautumiseen, mutta myös sisäiseen pohdintaan ja 
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kasvuun. (Yeung 2004, 89–103; Yeung 2005, 104–117; Pessi & Oravasaari 

2010, 141–160.) 

3.3 Maahanmuuttajan asema ja hyvinvoinnin edistäminen 

Maahanmuuttajatyön asiakkaat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä (Tervola & 

Verho 2014, 5-7).  Maahanmuuttaja on yleisnimitys, jolle ei ole tarkkaa 

määritelmää. Yleensä sitä käytetään henkilöstä, joka on siirtynyt asumaan 

toiseen valtioon. (Viren ym. 2011, 15.) Maahanmuuttaja voi asua Suomessa 

oleskeluluvalla, jonka saa Suomessa opiskelua tai työtä varten, perheenjäsenen 

luokse muuttoa varten, paluumuuttoa varten tai joillakin muilla perusteilla. Työtä 

tai opiskelua varten oleskelulupa voi olla määräaikainen ja se tulee uusia 

vuoden välein. Muutoin oleskelulupa on voimassa toisteiseksi ja se tulee uusia 

neljän vuoden välein. Maahanmuuttaja voi anoa Suomesta turvapaikkaa. Tällöin 

Maahanmuuttovirasto päättää, onko turvapaikanhakija pakolainen. 

Pakolaisaseman saavat ne, joille annetaan turvapaikka tai jotka otetaan 

Suomeen pakolaiskiintiössä. Turvapaikanhakija voi saada oleskeluluvan myös 

toissijaisen suojelun tai humanitaarisen suojelun perusteella, mutta tällöin 

hänellä ei ole pakolaisasemaa. (Maahanmuuttovirasto 2015.)  

Millon maahanmuuttaja sitten lakkaa olemasta maahanmuuttaja, on täysin 

epäselvää. Maahanmuuttajaa tarkempia ilmaisuja ovat esimerkiksi ulkomaan 

kansalainen, vieraskielinen tai ulkomailla syntynyt. Vuonna 2012 Suomen 

väestöstä oli ulkomaan kansalaisia 3,6 %, vieraskielisiä 4,9 % ja ulkomailla 

syntyneitä 5,2 %. (Väestöliitto 2014.) Vieraskielisten ulkomaalaisten 

maahanmuutto Suomeen on varsin tuoretta. Suomi on maahanmuuttoasioissa 

eli maahanmuuttajien määrässä, osuudessa, vaikutuksissa ja vastaanotossa 

huomattavasti jäljessä Länsi-Eurooppaa. Työsyiden osuus maahanmuuttajien 

muuton syistä on ollut 2000-luvulla työministeriön arvioiden mukaan vain 5–10 

prosenttia. Muuton syissä korostuvat perhesyyt, kuten avioliitto Suomen 

kansalaisen tai Suomessa pysyvästi asuvan ulkomaan kansalaisen kanssa 

sekä perheen yhdistämiset. (Salminen 2012, 6.) 
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Työssäkäynti parantaisi maahanmuuttajan taloudellista asemaa, antaisi 

tilaisuuden sosiaalisten suhteiden luomiselle, näkökulman suomalaiseen 

elämäntapaan, normeihin, arvomaailmaan ja yhteiskuntaan (Alitolppa-Niitamo 

ym 2005, 39–49). Työ vaikuttaisi voimakkaasti myös henkilön omanarvon 

tunteeseen, elämänhallintaan ja yhteisön arvostukseen. Työttömyydelle 

vaihtoehtona on vapaaehtoistoiminta, jolla on kaksi merkitystä. Se voi olla 

työhön, eri ammatteihin ja henkilöihin tutustumisen kanava ja myös osa 

sopeutumisprosessia uuteen maahan. (Tiilikainen & Martikainen 2007, 390–

409.)  

Maahanmuuttajien työttömyys on selvästi suurempaa kuin kantaväestön, noin 

20 prosenttiyksikköä suurempaa (TEM 2013, 17; Tervola & Verho 2014, 19). 

Maahanmuuttajat ovat myös keskenään hyvin erilaisessa asemassa. Työn tai 

perheenjäsenen vuoksi Suomeen muuttanut koulutettu länsieurooppalainen on 

toimijuudessaan ja työmarkkinoilla aivan eri asemassa kuin kehitysmaasta 

lähtenyt pakolainen. Eniten työttömänä on pakolaisia sekä 

maahanmuuttajanaisia. (Tervola & Verho 2014, 5-7; 19–20.)  

Syyt maahanmuuttajien työttömyydelle ovat moninaisia: kielitaidon puute, 

sairaudet, motivaatio-ongelmat ja oman alan töiden puuttuminen (Viren ym 

2011, 17). Kielitaidon puute on yksi suuri syy työttömyydelle. Erityisesti omassa 

maassaan korkeasti koulutetut maahanmuuttajat ovat vaikeassa asemassa, 

koska korkeasti koulutettujen työtehtävät vaativat yleensä erittäin hyvää 

suomen, ehkä myös ruotsin tai englannin, kielen osaamista. Työhön 

pääsemiseksi vaaditaan muodollisen pätevyyden lisäksi kulttuurisidonnaisten 

pelisääntöjen osaamista, eli esimerkiksi sopivaa pukeutumista ja puhetyyliä. 

Lisäksi tarvitaan sosiaalisia suhteita. (Räty 2002, 179–180.)  

Maahanmuuttajien työllistymisen esteitä ovat myös, ammatillisen osaamisen, 

koulutuksen sekä työkokemuksen puute. Koulutuksessa merkittävää on, että 

työnantajat eivät osaa arvostaa ulkomailla hankittua koulutusta. Erityisesti 

työkokemuksen pituus Suomessa on merkittävää maahanmuuttajan 

työllistymiselle. Sillä, mitä työtä maahanmuuttaja on Suomessa tehnyt, ei 

niinkään ole merkitystä. Työnantajilla on edelleen negatiivisia asenteita 
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maahanmuuttajia kohtaan. Negatiiviset asenteet saatetaan peittää väitettyillä 

kielitaito-ongelmilla, vaikka työtehtävästä voisi suoriutua puutteellisellakin 

kielitaidolla. Työnantajilla saattaa olla myös vääriä mielikuvia maahanmuuttajien 

ammattitaidosta tai työnantajalla on puutteelliset tiedot ja taidot henkilöstön 

rekrytointi- ja koulutusasioissa. Rakenteellisia työllistymisen esteitä ovat 

tukiloukut, tukien passivoiva vaikutus, palveluiden sektoroituneisuus, 

kielikoulutuksen puutteellisuus, kotouttamisen resurssien riittämättömyys sekä 

koulutusjärjestelmän puutteet. Näiden lisäksi palvelut eivät tavoita kaikkia 

maahanmuuttajia. (Karinen 2011, 18–24.) 

Vuorovaikutustilanteessa maailmankuvat kohtaavat ja erilaisuus korostuu 

tilanteissa, joissa kaksi eri kulttuurin ihmistä kohtaa toisensa. Voimakkaat 

arvoristiriidat voivat tehdä vuorovaikutustilanteista haastavia, mutta toisaalta 

tällaiset tilanteet myös lisäävät osapuolien erilaisuuden sietokykyä. Tilanteet 

voivat muuttua lamaannuttaviksi, jos ihminen kokee, ettei hänen ajatuksiaan tai 

toiveitaan kunnioiteta. (Vilén ym 2008, 26–27, 65.) 

Vuorovaikutuksella tarkoitetaan prosesseja, joiden avulla ollaan yhteydessä 

toisiin ihmisiin tai yhteiskuntaan. Vuorovaikutuksella voidaan tarkoittaa erilaisia 

kohtaamisia, kokemusten jakamista, dialogisuutta ja yhdessä työskentelyä 

yhteisen tavoitteen eteen. Vuorovaikutus voi olla yksilöiden tai ryhmien välistä. 

(Orton 2012, 13.) Vuorovaikutus mahdollistaa viestinnän ja se voi olla yksi tai 

kaksisuuntaista. Yksisuuntaisessa viestinnässä viestin vastaanottajalla ei ole 

mahdollisuutta vaikuttaa sanomaan tai sen sisältöön. Kaksisuuntaisesta 

viestinnästä ja vuorovaikutuksesta puhutaan silloin, kun keskustelun 

molemmilla osapuolilla on vaikutusvaltaa keskustelutilanteessa. Vuorovaikutus 

on aina ihmisten välistä, jatkuvaa ja tilannesidonnaista tulkintaa. Sen avulla 

voidaan vaikuttaa ja luoda yhteyksiä toisiin ihmisiin. Vuorovaikutus on ennen 

kaikkea ajatusten jakamista, yhdessä tekemistä ja yhdessä olemista. 

Vuorovaikutuksen avulla on mahdollista peilata omia tunteitaan suhteessa 

toisiin. (Vilén ym 2008, 18–19.)  

Sanallinen vuorovaikutus liittyy puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen sekä sen 

ymmärtämiseen. Kieli on tärkeä osa käyttäytymistä ja identiteettiä. Sanojen 
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merkitykset vaihtelevat yksilöllisesti eri ihmisillä sen mukaan, millaisia erilaisia 

kokemuksia heillä on. Arkisessa vuorovaikutuksessa sanojen merkitykset 

korostuvat. Taitava puhuja osaa valita sanoja monipuolisesti ja käyttää 

hyödykseen sanojen pieniä vivahde-eroja. Ihminen joka tuntee itsensä 

riippuvaiseksi toisen avusta, saattaa olla hyvin herkkä huomaamaan sanallisen 

ja sanattoman viestinnän ristiriitaisuuksia. (Kauppila 2005, 25–29; Vilén ym 

2008, 22.) 

Avoimen vuoropuhelun kautta ihminen voi kyseenalaistaa ennakkoluulojaan ja 

ymmärtää paremmin itseään ja ympäristöään. (Suorsa 2012, 6-7.) Tästä syystä 

kieli kaikkine symboleineen on merkittävä osa keskustelua ja vuorovaikutusta. 

Maahanmuuttajat voivat kokea, ettei heillä ole riittäviä sosiaalisia taitoja 

kohtaamisissa kantaväestön kanssa. Kohtaamistilanteita vaikeuttaa usein 

yhteisen kielen puuttuminen. Lisäksi sanat voivat saada eri merkityksiä eri 

kulttuureissa, mikä lisää väärinymmärryksen mahdollisuutta. Syvällisemmän 

vuorovaikutuksen rakentamisen kannalta on hyödyksi, jos keskustelijat 

ymmärtävät toistensa kulttuuria ja ajatusmaailmaa. (Vilén ym 2008, 248–250.) 

Sosiodraama on hyvä ja aktivoiva menetelmä ilmaisun ja sosiaalisten taitojen 

harjoitteluun. Sosiodraama on eräänlainen näytelmä, jossa ryhmän jäsenet 

näyttelevät jonkun todellisuuteen perustuvan, yleensä vuorovaikutuksellisen, 

tilanteen. Ne ryhmäläiset, jotka eivät näyttele, tekevät havaintoja. Näytelmän 

jälkeen pohditaan yhdessä havaintoja ja analysoidaan sen herättämiä ajatuksia, 

asenteita ja tunteita. Sosiodraamalla voidaan vaikuttaa ryhmäläisten asenteisiin 

ja käyttäytymisen säätelyyn tehokkaasti. Yleensä ryhmäläiset innostuvat 

harjoituksesta. (Kauppila 2005, 110–111.) 

Suurimpia kielen oppimisen haasteita ovat puhekielen ymmärtäminen ja 

puheyhteisön jäseneksi pääseminen. Aidoissa vuorovaikutustilanteissa käytetty 

puhekieli voi kielen oppijan korvaan kuulostaa lähestulkoon eri kieleltä 

verrattuna suomen kielen kurssilla käytettävään kieleen. Työympäristössä 

esiintyvät erilaiset puhetavat, puheen rytmit ja murteet vaikeuttavat kielen 

omaksumista. Erityisesti vanhusten puhetta on toisinaan vaikea ymmärtää. 

Sanallisen viestinnän tukeminen sanattomilla viesteillä on hyödyllistä kielen 
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oppimisen kannalta. Kieliharjoittelu aidoissa ympäristöissä lisää kielen 

ymmärtämistä. Kielen oppiminen tehostuu kun kielen oppija pääsee puhumaan 

riittävästi kantasuomalaisten kanssa. Motivaatiota lisää, jos paikan ilmapiiri on 

vastaanottavainen ja keskustelijat aidosti kiinnostuneita toisistaan. Oppimista 

heikentää kiire sekä epäystävällinen kohtelu. (Korhonen 2014, 2, 18, 27–32, 36, 

46–51.) 

Maahanmuuttajat saattavat kokea oman yhteiskunnallisen passiivisuutensa 

nolona, jopa häpeää aiheuttavana asiana. Yhteiskunnallisesta toiminnasta jää 

helposti ulkopuoliseksi, varsinkin, jos kielitaito ei riitä osallistumiseen. 

Maahanmuuttajat saattavat kokea jäävänsä suomalaisuuden ulkopuolelle 

esimerkiksi siitä syystä, etteivät osaa suomen kieltä yhtä hyvin kuin 

kantaväestö. Lisäksi syrjintä ja suomalaisten negatiiviset asenteet vaikuttavat 

maahanmuuttajien identiteettikokemuksiin. (Ala-Luopa 2014, 68, 73.) 

Osallistuakseen maahanmuuttajan tulee voida kokea kuuluvansa jollakin tavalla 

suomalaiseen yhteiskuntaan (Ala-Luopa 2014, 2). 

Osallisuuden käsite liittyy yhteisöön osallistumiseen ja siinä osallisena olemi-

seen. Sosiaalinen osallisuus tuottaa ihmisille hyvinvointia ja terveyttä, koska 

osallisuus luo mielekästä merkitystä elämään. Suomalaisessa yhteiskunnassa 

tärkein osallistumisen muoto on palkkatyö ja tämän ulkopuolelle jääminen 

saattaa johtaa syrjäytymiseen, joka on osallisuuden vastakohta. Syrjäytymisellä 

on vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. Syrjäytyminen on 

yhteisöllisen toiminnan ulkopuolelle jäämistä. Osallisuuden lisääminen nähdään 

usein ennemmin yksilön aktivointina, joka liittyy aktivointipolitiikkaan, kuin 

osallistumisen mahdollisuuksien lisäämisenä, mitä ovat esimerkiksi 

kansalaisjärjestöt ja vapaaehtoistoiminta. Osallistumisen mahdollisuuksien 

lisäämistä edistävät myös esteettömyys ja yhdenvertaisuus, joihin vaikuttavat 

muun muassa vammaispolitiikka ja kuntoutuspolitiikka. (THL 2015.) 

Osallisuuden kokemus ja tunne omasta arvokkuudesta muodostuu 

vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Kokemus arvostuksesta ja 

vaikuttamisesta synnyttää halun olla mukana toiminnassa. Hyvinvointimme on 
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yhteydessä siihen, millainen asema meillä yhteisössämme on. (Nissinen 2012, 

32.) 

Osallistuminen lähtee ihmisen omasta motivaatiosta ja tahdosta sekä uskalluk-

sesta. Osallistuminen luo ihmiselle osallisuutta, yhteenkuuluvuutta, mikä taas 

vaikuttaa identiteettiin ja aktiivisuuteen. Osallisuus on tunnekysymys ja sitä on 

helpointa kokea osallistumalla. Osattomuus on osallisuuden vastakohta ja 

ihminen voi kokea osattomuutta sosiaalisista suhteista, työmarkkinoista, 

taloudesta tai yhteiskunnan järjestelmästä. (Harju 2005, 68–69.) Osattomuus on 

usein myös seuraavalle sukupolvelle periytyvää (THL 2015). 

Sosiaalisten suhteiden kautta mahdollistetaan voimaantuminen. Niiden avulla 

voidaan lisätä voimaantumisen tunnetta. (Vilén ym 2008, 24–25.) 

Voimaantumisprosessia vievät eteenpäin myös omat voimavarat, usko itseen 

sekä ympäristöstä saatu tuki ja palaute. Hyväksytyksi tulemisen ja onnistumisen 

kokemukset, positiivinen ajattelutapa sekä tulevaisuuteen uskominen toimivat 

maahanmuuttajilla voimavaroina. Tutustuminen toisiin saman prosessin 

läpikäyneisiin ulkomaalaisiin ihmisiin on tärkeää voimaantumisprosessissa, sillä 

näin voi jakaa kokemuksia ja löytää uusia väyliä sopeutumiseen. 

Sopeutumisessa huolta aiheuttavat heikko suomen kielen taito, huoli 

itsenäisyyden menettämisestä ja oman paikan löytämisen vaikeus. Nämä tekijät 

voivat hidastuttaa voimaantumisprosessia. (Leppänen 2013, 2, 54, 65–72.) 

Voimaantuminen nähdään usein osallistavana prosessina, jossa yksilö tai 

yhteisö saa voimaa ja voimavaroja omaan elämään (Zimmerman 1995, 582). 

Voimaantuminen johtaa siihen, että voimaantunut pystyy paremmin 

hallitsemaan itseään ja toimintaansa sekä saa uutta kykyä vaikuttaa asioihin 

(Mahlakaarto 2010, 25). Voimaantumisella on vaikutusta yksilön hyvinvointiin. 

Voimaantumisteorian keskeisenä ajatuksena on, että voimaantuminen on 

henkilökohtainen ja sosiaalinen prosessi, joka lähtee ihmisestä itsestään. 

(Siitonen 1999, 6.) Voimaantuneisuus ei ole pysyvä tila, mutta sitä voidaan 

tukea mahdollistavilla teoilla; esimerkiksi rohkaisemisella ja avoimuudella. 

(Siitonen 1999, 6; Mahlakaarto 2010, 32; Lagerroos & Raatikainen 2010, 24; 

Leppänen 2013, 72.)  
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Voimaantuminen näkyy ihmisessä useimmiten vastuun ottamisena ja 

myönteisyytenä. Se rakentuu hyväksymisen, arvostuksen, luottamuksen ja 

toimintavapauden kautta. (Siitonen 1999, 61, 76.) Voimaantuminen perustuu 

luottamukselliseen, turvalliseen ja avoimeen vuorovaikutussuhteeseen. 

Vuorovaikutuksen avulla ihminen voi alkaa katsoa elämää uudesta 

näkökulmasta, saada oivalluksia sekä oppia uutta. (Vilén ym 2008, 24–25.) 

Luottamuksellinen ilmapiiri myös lisää halua oppia (Siitonen 1999, 65). 

Voimaantumisen keskeiseksi tekijäksi voidaan nostaa täysivaltaisuus. 

Täysivaltaisuutta lisää se, että pystyy toimimaan itselleen positiivisella tavalla 

uudessa ympäristössä ja hallitsemaan omaa elämäänsä. (Nissinen 2012, 65.) 

Voimaantumista voidaan tarkastella identiteettityön ja subjektiuden 

vahvistumisen kautta. Tällöin voidaan todeta voimaantumisen lisäävän yksilön 

vaikutusmahdollisuuksia sekä tietoisuutta itsestä ja omista suhteista 

ympäristöön. Identiteetti on ihmisen kokemusta omasta itsestään sekä 

kuulumisesta sosiaaliseen yhteisöön ja kulttuuriin. Identiteetin muodostumiseen 

vaikuttavat vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa saadut kokemukset. 

Voimaantumisen prosessissa myös toimijuuden kokemus on tärkeä. Prosessi 

on aina yksilöllinen ja usein myös pitkä, sillä se vaatii muutosta.  Sisäinen 

voimaantuminen näkyy vähentyneinä kielteisinä tunteina, uusien 

identiteettipositioiden omaksumisena, lisääntyneenä levollisuutena ja 

itseluottamuksena ja itsensä voimakkaaksi kokemisena. (Zimmerman 1995, 

581; Mahlakaarto 2010, 13, 21–22, 61.) Onnistumisen kokemukset parantavat 

minäkäsitystä ja itseluottamusta (Lagerroos & Raatikainen 2010, 25).  

 



29 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Minna Kriikkula ja Janiika Saarinen 

4 KEHITTÄMISTYÖN KUVAUS 

4.1 Prosessin kuvaus ja kehittämismenetelmät 

Kehittämisprosessi voi edetä neljän eri mallin mukaisesti: lineaarisesti, 

spiraalimaisesti, tasomaisesti tai spagettimaisesti (Toikko & Rantanen 2009, 

64–71). Tässä kehittämistyössä edettiin lineaarisen mallin mukaisesti 

tavoitteiden määrittelystä suunnitteluun, toteutukseen sekä lopuksi 

päättämiseen ja arviointiin. Tämä näkyy kuviosta 1, josta käyvät ilmi myös 

kehittämisen menetelmät, toimijat ja syntynyt materiaali. Toteutusvaiheessa 

prosessissa tuli esille myös Salosen kuvaama konstruktivistisen kehittämisen 

malli, jossa toimintaa suunnataan keskustelujen ja arvioinnin pohjalta kohti 

tavoitetta (Salonen 2013, 16). Kehittämistyömme perustuu myös 

konstruktivistiseen ihmiskäsitykseen. Sen mukaan ihmiset rakentavat 

identiteettinsä aikaisempien kokemusten tai tiedon varaan. Näkemykset ja tieto 

muuttuvat uusien kokemusten ja vuorovaikutuksen vaikutuksesta. (Heikkinen 

2001, 119.) 

Tähän kehittämistyöhön voidaan liittää myös käsite toimintatutkimus. Siihen 

liittyy samanaikaisesti sekä toiminta että tutkimus ja siinä on tarkoituksena 

saavuttaa välitöntä, käytännöllistä hyötyä tutkimuksesta. Toiminnalla käsitetään 

tässä nimenomaan sosiaalista toimintaa. Toimintatutkimus on olemukseltaan 

oppimisprosessi niin metodien käytön, kuin tutkimuksen kohteenkin osalta. 

Toimintatutkimuksessa tutkija on mukana toiminnassa, tekee aloitteita ja pyrkii 

vaikuttamaan kohdeyhteisössään. Näin saavutettu tieto on subjektiivista ja 

tulkinta tietystä näkökulmasta. Tutkijan (tai kehittäjän) suhde kohdeyhteisöön 

tuleekin tästä syystä dokumentoida tarkasti. (Heikkinen 2007, 196–198, 205.) 
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Kuvio 1. Kehittämisprosessin eteneminen, käytetyt menetelmät, toimijat sekä 
syntyneet materiaalit. 
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Tässä työssä tiedonhankinnan menetelminä olemme käyttäneet kirjallisuutta, 

havainnointia sekä dialogisia keskusteluja, palavereja, puheluita ja 

sähköposteja. Näistä menetelmistä kirjallisuus ja havainnointi olivat puhtaita 

tiedonhankinnan menetelmiä, loput toimivat myös osallistamisen menetelminä, 

koska kehittämistyössä menetelmät nähdään samalla myös osallistamisen 

menetelminä (Salonen 2013, 23).  Saimme tietoa monista väitös- ja pro gradu-

tutkimuksista, opinnäytetöistä, kehittämishankkeiden loppuraporteista, 

oppikirjoista ja erilaisista oppaista. Havainnot olivat arkipäiväisiä havaintoja, ei 

systemaattista havainnointia, eli varsinaisesta havainnointitutkimuksesta ei ollut 

kyse. Havainnot ohjasivat toimintaa välittömästi toiminnan aikana, kuten 

toimintatutkimukselle on ominaista (Heikkinen 2007, 196–198). 

Havainnoinnin teimme näkyväksi kehittämispäiväkirjojen avulla. Tässä työssä 

havainnointi oli osallistuvaa. Havainnointia on montaa eriasteista: 

piilohavainoinnista osallistuvaan havainnointiin. Piilohavainnoinnissa tutkittavat 

eivät tiedä, että heitä havainnoidaan. Tutkija voi olla myös pelkkä havainnoija, 

jolla ei ole tutkittavien keskuudessa muuta roolia, mutta tutkittavat tietävät 

tutkijan läsnäolosta ja tutkimuksesta. Tavallisesti tutkija on myös osallistuja. 

Tutkijan rooli osallistujana voi olla erilainen. Joissain tapauksissa tutkija 

osallistuu vain johonkin toimintaan ja toisinaan on vain havainnoitsijan roolissa. 

Tutkija voi olla myös luonnostaan tutkittavan ryhmän jäsen, jolloin on kyseessä 

täydellinen osallistuminen. (Grönfors 2007, 156–158.)  

Osallistavina menetelminä tässä kehittämistyössä käytimme jo mainittuja 

dialogisia keskusteluja. Dialogisuus näkyi kehittämistyön kaikissa vaiheissa; 

palavereissa, koulutuksissa ja keskinäisessä vuorovaikutuksessa. 

Kehittämistyön tieto syntyy niissä ympäristöissä, joissa myös itse toiminta 

tapahtuu. Tieto syntyy tutkijan ja tutkimuskohteen välisestä vuorovaikutuksesta 

silloin, kun tietoa arvioidaan kriittisesti. Kehittämistyö on sosiaalinen prosessi, 

jossa osallisuus korostuu. Osallisuus mahdollistetaan vuorovaikutuksen avulla. 

(Toikko & Rantanen 2009, 42–43, 89–90.) Vuorovaikutus voi tiedon luomisen 

tutkimuksessa jäädä määrittelemättä, sillä se nähdään usein itsestään 

tapahtuvana tapahtumana. Vuorovaikutus on tiedon luomisen tutkimuksessa 
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vakiintumaton ja sen ohella käytetään usein kommunikaation, keskustelun ja 

dialogin käsitteitä.  (Suorsa 2012, 2.) Kahden tutkijan hyvä reflektoiva ja 

tulkitseva keskustelu auttaa tutkimusprosessissa huomattavasti (Aarnos 2007, 

173). 

Dialogi on vuoropuhelua, jossa tarkoitus ja ajatukset tuodaan esiin niin, että 

niistä syntyy keskustelijoiden välille yhteinen tiedonvirta. Dialogissa nopeiden 

johtopäätösten tekemistä vältetään ja sen tarkoituksena on toisen ihmisen 

kuunteleminen. Dialogin käyttö vuorovaikutuksessa vaatii kykyä asettua toisen 

ihmisen asemaan. Dialogin avulla saavutettu tieto on arvokasta, sillä siinä 

korostuu jaettu asiantuntijuus. Dialogissa osapuolet eivät koskaan ole 

valtasuhteessa toisiinsa vaan työskentely on vastavuoroista ja yhdenvertaista. 

(Vilén ym 2008, 86–87.) Dialogi on elävä tiedonhankintakokemus, joka toteutuu 

ihmisen sisimmässä ja heidän välillään (Isaacs 2001, 30).  

Vuorovaikutustilanteissa toisen tarjoama tieto ei sellaisenaan siirry kuulijalle, 

vaan kuulija ikään kuin lisää sen osaksi omaa ajatteluaan ja 

kokemuspohjaansa. Keskustelu saa uuden merkityksen, kun yksilön tieto tulee 

tulkituksi toisen yksilön kontekstista. Tällaisesta keskustelusta voi syntyä jaettu 

merkitys, joka on jatkossa toiminnan perustana. Vuorovaikutus voidaan nähdä 

siis toiminnan ja todellisuuden rakentajana yhteisössä. Vuorovaikutuksen avulla 

yhteisö kehittyy, pysyy yhtenäisenä ja se mahdollistaa organisaatioympäristön 

ymmärtämisen.  (Suorsa 2012, 4-6.) 

Muutoshankkeiden, jollainen tämäkin kehittämistyö on, onnistuminen on 

monesti epävarmaa. Syinä voidaan pitää rakenteellisia ongelmia. Tällöin 

ihmisten odotetaan omaksuvan jonkun muun kehittämiä ideoita ja suunnitelmia, 

vaikka tehokkaampaa olisi luoda oppimista ja omatoimisuutta edistävä ilmapiiri, 

Tällöin ihmisille kehittyy sisäinen sitoutuminen, halu toimia mahdollisimman 

hyvin. Toisena ongelmana muutoshankkeissa on valmiiden muoti-ilmiöiden 

käyttöönotto, jolloin organisaatioon istutetaan uusi malli, mutta organisaatio ei 

kuitenkaan todellisuudessa ole sisäistänyt kyseistä muoti-ilmiötä. (Isaacs 2001, 

320–322.) 



33 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Minna Kriikkula ja Janiika Saarinen 

Dialogisessa muutoshankkeessa ei taas noudateta mekaanista, jäykkää 

menetelmää vaan itsestään kehittyvää, vuorovaikutussuhteet huomioonottavaa 

lähestymistapaa, jossa kaikki toimijat voivat osallistua yhteiseen pohdintaan. 

Tällainen menetelmä on luonteeltaan improvisoiva, eikä sitä tarvitse suunnitella 

tarkasti etukäteen. Se vaatii kuitenkin kontrollin vähentämistä, aikaa ja 

kärsivällisyyttä odottaa varsin odottamattomiakin tuloksia. Muutoshankkeen 

onnistumiseen vaikuttaa kunnioituksen osoittaminen yhteisen pohtimisen 

tuloksena syntyneelle tavoitteelle. Kunnioituksen tulee näkyä käytännön 

toimissa, ei pelkissä sanoissa. (Isaacs 2001, 322–323.) 

4.2 Kehittämistyön eteneminen ja dokumentointi 

Aloitimme kehittämistyön prosessin jo keväällä 2014 DL:n edellisen 

toiminnanjohtajan kanssa. Kehittämistyön luonne kuitenkin muuttui uuden 

toiminnanjohtajan aloittaessa työt syksyllä 2014. Tällöin määrittelimme yhdessä 

työn tavoitteet uudelleen ja solmimme kirjallisen sopimuksen. 

Suunnitteluvaiheessa kirjasimme kehittämistyölle suunnitelman ja alustavan 

aikataulun. Tämän jälkeen jatkoimme työn rajaamista yhdessä 

toiminnanjohtajan kanssa. Tällöin myös tutustuimme kirjallisuuden kautta 

aiheeseen ja kirjoitimme alustavaa teoriapohjaa. 

Varsinaisen toteutusvaiheen aloitimme marraskuussa 2014 ja se kesti yhteensä 

viisi kuukautta. Aluksi sovimme DL:n toiminnanjohtajan kanssa 

vapaaehtoistoiminnan puitteista ja sunnittelimme toiminnan toteutusta. Tämän 

jälkeen järjestimme tutustumiskäynnit sekä vanhainkotiin että palvelutaloon. 

Tutustumiskäynneille osallistuivat meidän lisäksemme kaikki DL:n asiakkaat. 

Hoivalaitoksia esittelivät palvalutalossa johtaja ja vanhainkodissa yksikön 

esimies sekä toiminnaohjaaja. Tutustumiskäyntien jälkeen pidimme DL:n 

asiakkaiden ja toiminnanjohtajan kanssa yhteisen keskustelun, jossa ideoimme 

vapaaehtoistoimintaa ja kertasimme uusia tietoja. Tutustumiskäyntien 

perusteella valitsimme Kerttulin vanhainkodin yhteistyökumppaniksemme. 

Vapaaehtoistoiminnan kirjallisen suunnitelman kirjasimme muistioon 
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suunnittelupalaverissa, jossa läsnä olivat meidän lisäksemme yksi DL:n asiakas 

sekä Kerttulin toiminnanohjaajat.  

Toteutusvaiheessa myös kirjoitimme koulutusmateriaalia ja sunnittelimme kou-

lutuksien järjestämistä yhdessä DL:n henkilökunnan kanssa. 

Koulutusmateriaalin sisällössä huomioimme myös DL:n asiakkaiden ja Kerttulin 

vanhainkodin toiminnanohjaajien näkemykset materiaalin sisällöstä. DL:n 

toiminnanjohtajan aloitteesta laadimme osallistumisen seurantalomakeen, jonka 

avulla DL:n asiakkaiden osallistumista koulutuksiin oli helpompi seurata. 

Koulutuksen toteutimme joulukuussa 2014 ja tammikuussa 2015. Koulutus kesti 

kaiken kaikkiaan noin kahdeksan tuntia ja siihen osallistuivat kaikki DL:n 

asiakkaat. Koulutukset olivat osallistavia. Niiden aikana keräsimme DL:n 

asiakkailta keskustelujen kautta paljon tietoa siitä, mitä he aiheista jo tietävät ja 

mitä uutta tietoa he tarvitsevat. Laadimme yhteistyössä DL:n toiminnanjohtajan 

kanssa koulutukseen osallistumisesta todistuksen, jonka avulla DL:n 

asiakkaiden on myöhemmin helpommin todentaa osaamistaan. 

Vapaaehtoistoiminnan toteutus vanhainkodissa sisälsi viikottain tunnin kestävän 

kulttuurikahvihetken vanhainkodin eri osastoilla sekä aloitustapahtuman 

järjestämisen vanhainkodin juhlasalissa. Kultturikahvihetkiin osallistuivat meidän 

lisäksemme aina kaksi tai kolme DL:n vapaaehtoistoimijaa ja noin neljä 

vanhainkodin asukasta. Kulttuurikahvihetket sisälsivät vapaata keskustelua 

suomen kielellä. Ideoimme kahvitteluhetkien toteutusta yhdessä 

vapaaehtoistoimijoiden ja DL:n toiminnanjohtajan kanssa. Keskusteluhetket 

synnyttivät myös tarpeen keskustelua eteenpäin vievän välineen kehittämisestä. 

Suunnittelimme yhdessä vapaaehtoistoimijoiden kanssa virikekeskustelukortit 

vuorovaikutusta helpottamaan.  

Matka maailmalle-aloitustapahtuma järjestettiin 29.1.2015. Tapahtumaa saapui 

seuraamaan myös Turun Sanomien toimittaja sekä kuvaaja ja tapahtumasta 

tehtiin juttu seuraavan päivän lehteen. Tapahtuma alkoi DL:n toiminnanjohtajan 

tervetulotoivotuksella. Tämän jälkeen oli vuorossa irakilaisen runoilijan 

suomennettuja runoja, jotka vapaaehtoistoimijat lausuivat. Tapahtumassa 

päästiin nauttimaan myös vapaaehtoistoimijoiden eksoottisista juhla-asuista, 
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kurdilaisista ja irakilaisista rytmeistä ja niihin sopivista tansseista. 

Vapaaehtoistoimijat tanssittivat myös vanhuksia ja kertoivat kotimaistaan kuvien 

avulla. Lisäksi oli tuolijumppaa ja pientä tarjottavaa. Suunnittelimme ohjelman 

yhteistyössä Kerttulin toiminnanohjaajien, DL:n asiakkaiden ja 

toiminnanjohtajan kanssa. DL:n asiakkaat olivat vastuussa toiminnan ideoinnin 

lisäksi myös tarjottavien valmistamisesta ja ohjelmanumeroiden toteutuksesta.  

Kehittämistyömme arviointi ja päätösvaihe käynnistyi maaliskuussa 2015. Ar-

vioimme työtämme palautepalavereista saamamme palautteen perusteella. 

Arviointi/jatkosuunnittelu palaverissa keräsimme suullista palautetta ja 

suunnittelimme toiminnan jatkoa yhdistyksen ja vanhainkodin toimijoiden 

kesken. Palaveriin osallistuivat meidän lisäksemme DL:n vapaaehtoistoimija ja 

toiminnanjohtaja sekä vanhainkodista toiminnanohjaajat ja kolme asukasta. 

Palaverissa totesimme vapaaehtoistoiminnan olevan hyvä yhteistyömuoto ja 

toimintaa haluttiin myös jatkaa. Samalla suunnittelimme yhteistyössä 

vanhainkodissa jatkokoulutuksena järjestettäviä koulutuksia ja uutta 

tapahtumaa. Vaiheen aikana saimme DL:n toiminnanjohtajalta palautetta 

koulutusmateriaalista, jonka avulla viimeistelimme koulutusmateriaalin. 

Varsinainen opinnäytetyön viimeistely toteutettiin maalis-huhtikuussa 2015.  

Kehittämistyö synnytti erilaisia aineistoja. Palavereista kirjoitimme muistiot, 

tallensimme sähköpostit ja puheluista sekä dialogisista keskusteluista 

kirjoitimme pääkohdat kehittämispäiväkirjoihin. Kehittämispäiväkirjoihin 

kirjasimme myös tekemiämme havaintoja toiminnan aikana. Kehittämistyömme 

etenemisessä näkyy kehittämisen prosessiorientoitunut luonne. Käytimme 

kehittämistyön aikana syntyneitä aineistoja koko prosessin ajan. 

Prosessiorientoituneessa kehittämisessä reflektiivisyys korostuu. 

Reflektiivisyydellä tarkoitetaan sosiaalista todellisuutta koskevan tiedon 

päivittämistä. Kehittämistoiminnassa kehittämisen peilinä voidaan käyttää 

vuorovaikutusta tai teoriaa. Kehittämistä koskevaa tietoa syntyy toiminnan 

kuluessa.  Toiminnan muuntuvuus hyväksytään ja uuden oppiminen synnyttää 

toimintojen kehittämisen. Prosessiorientoitunutta kehittämistoimintaa ohjaavat 
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siis tieto ja kokemukset. Kontrolli perustuu toimijoiden omaehtoiseen tiedon 

jäsentämiseen. (Toikko & Rantanen 2009, 50–52.) 

Analysoimme aineistoa sisällönanalyysiä käyttäen niin, että kirjallisista 

aineistoista kokosimme teemoittain asiat ja kirjoitimme niistä yhteenvedot. 

Sisällönanalyysissä aineistoa tutkitaan aina eritellen ja tiivistäen. Analyysin 

keinoin sanallista tekstiä voidaan kuvailla ja kytkeä se myöhemmin teorian 

kautta ilmiön laajempaan yhteyteen. (KvaliMOTV 2015; Eskola 2001, 150.) 

Tärkeää on jäsentää aineistoa niin, ettei mitään olennaista jää pois. Tyypittelyn 

ja tematisoinnin kautta aineistosta voidaan nostaa esiin kehittämistehtäviä ja –

tavoitteita valaisevia asioita. (Eskola 2001, 146.)  Aineistosta nousevia teemoja 

arvioitiin kriittisesti ja pohdittiin, voidaanko tietoa hyödyntää kehittämistyössä. 

Kehittämistyössä ollaan kiinnostuneita kommunikaatiosta, josta voidaan luoda 

säännönmukaisuuksia (Hirsjärvi ym 2012, 164–165, 223). 
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5 KEHITTÄMISTYÖN TUOTOKSET 

5.1 Vapaaehtoistoiminnan malli 

Kehittämistyön tuotoksena olemme luoneet kuusivaiheisen 

vapaaehtoistoiminnan mallin, joka esitetään kuviossa 2 prosessikaaviona. 

Dokumentoimme mallin sekä kirjallisena että sähköisenä. Mallin ensimmäisessä 

vaiheessa eli aloitusvaiheessa pohditaan yhdessä, voisiko toimintaa aloittaa 

yhdistyksessä. Samalla on hyvä alustavasti pohtia, kuka toimii yhdistyksessä 

toiminnan yhteyshenkilönä ja kouluttajana sekä ketkä asiakkaista hyötyisivät tai 

olisivat kiinnostuneita vapaaehtoistoiminnasta. Lopulliset vapaaehtoistoimjat 

valitaan kuitenkin vasta tutustumiskäynnin tai koulutuksen jälkeen. 

Kokemuksemme mukaan maahanmuuttajayhdistyksen asiakkaat tarvitsevat 

ensin konkreettista tietoa hoivalaitoksesta ja vapaaehtoistoiminnan käsitteestä 

ennen kuin voivat päättää, haluavatko olla toiminnassa mukana. 

Ensimmäisessä vaiheessa työskentely tapahtuu yhteistyössä 

maahnmuuttajayhdistyksen työntekijöiden ja asiakkaiden kesken. Mukaan 

päätöksentekoon voidaan ottaa myös yhdistyksen hallitus. 

Toisessa vaiheessa kartoitetaan alueella toimivia hoivalaitoksia. Tässä vai-

heessa on hyvä huomioida laitoksen sijainti. Käytännön kannalta on 

helpompaa, jos laitos sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä. 

Maahanmuuttajayhdistyksen yhteyshenkilö ottaa puhelimitse tai sähköpostitse 

yhteyttä laitoksen toiminnasta vastaavaan henkilöön. Hän kertoo yhdityksen 

toiminnasta ja suunnitteilla olevasta vapaaehtoistoiminnasta. Ensimmäisen 

yhteydenoton perusteella päätetään, onko laitoksella mielenkiintoa toimintaa 

kohtaan. Vapaaehtoistoiminnan kannalta on olennaista, että molemmilla 

toimijoilla on yhtäläinen motivaatio toiminnan toteuttamiseen. Mikäli 

yhteistyöhalukkuutta löytyy, sovitaan laitokseen tutustumiskäynti. Käynnillä 

hoivalaitoksen johtaja ja/tai esimies sekä toiminnanohjaaja esittelevät laitoksen 

toiminnan, ympäristön ja viriketoiminnan. Samalla sovitaan alustavasti, millaista 

vapaaehtoistoiminta voisi olla ja kuka toimii vapaaehtoistoiminnan 
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yhteyshenkilönä hoivalaitoksessa. Tutustumiskäynnin jälkeen yhdistyksessä 

valitaan ne toimijat, jotka ovat kiinnostuneita vapaaehtoistoiminnasta. 

Varsinainen vapaaehtoistoiminnan suunnittelu aloitetaan vasta 

tutustumiskäynnin jälkeen. Tässä vaiheessa järjestetään palaveri, jossa 

toimintaa ideoidaan. On hyvä, jos ideointia on alustavasti tehty jo ennen 

suunnittelupalaveria yhdistyksessä ja hoivalaitoksessa. Suunnitteluvaiheessa 

toiminnalle luodaan kirjallinen suunnitelma aikatauluineen, jonka mukaisesti 

toimintaa toteutetaan vaiheessa viisi. Läsnä palaverissa ovat 

maahanmuuttajayhdistyksen yhteyshenkilö, yhdestä kolmeen 

vapaaehtoistoimijaa sekä hoivalaitoksen yhteyshenkilö, kuten toiminanohjaaja 

tai johtaja. 

Vaiheessa neljä järjestetään koulutus. Koulutus sisältää paljon yleistä tietoa 

ikääntymisestä ja vanhustenhoidosta Suomessa. Koulutusta voidaan myös 

käyttää kielen oppimisen välineenä ja suomalaiseen kulttuuriin perehdyttävänä. 

Koulutuksessa tehdään paljon harjoitteita ja keskustellaan yhdessä, joten se 

toimii myös osallistavana foorumina yhdistyksen asiakkaille. Koulutus 

järjestetään maahanmuuttajayhdistyksessä, se kestää noin kahdeksan tuntia ja 

sen toteutuksesta vastaa yhdistyksen kouluttaja. Koulutuksen pitäminen ei 

vaadi kouluttajalta erityistaitoja, sillä koulutus perustuu tarkoitusta varten 

laadittuun koulutusmateriaaliin (Liite 1.). Kouluttajan on kuitenkin hyvä tutustua 

materiaaliin ennalta ja myös suhteuttaa sen sisältöä vapaaehtoistoimijoiden 

kielitaitoa vastaavaksi. Koulutukseen voivat osallistua kaikki yhdistyksen 

asiakkaat tai pelkästään vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet asiakkaat.  

Viides vaihe eli vapaaehtoistoiminnan toteuttaminen perustuu suunnitelmaan ja 

se voi sisältää tapahtumien, keskustelutilanteiden ja toiminnallisen ohjelman 

järjestämistä. Tähän vaiheeseen kuuluu myös aloitustapahtuman järjestäminen. 

Aloitustapahtumassa yhdistyksen vapaaehtoistoimijoiden on mahdollista 

esittäytyä hoivalaitoksen henkilökunnalle ja asukkaille. Tapahtuma 

suunnitellaan ja esivalmistellaan yhdistyksessä, mutta toteutetaan 

hoivalaitoksessa. Aloitustapahtumalle tulee valita teema, jonka pohjalta ohjelma 

suunnitellaan. Toteutusvaiheessa hoivalaitoksen yhteyshenkilö tiedottaa 
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toiminnasta laitoksessa ja valitsee siihen osallistuvat asukkaat. Laitoksen 

yhteyshenkilö myös toimii vapaaehtoistoimijoiden tukena ja tarvittaessa 

järjestää lisäperehdytystä. Vapaaehtoistoimijat vastaavat käytännön 

toteutuksesta yhdessä yhdistyksen yhteyshenkilön kanssa.  

Mallin viimeisessä vaiheessa järjestetään yhteinen arviointi/jatkosuunnittelu 

palaveri. Palaverissa kerätään toiminnasta palautetta ja päätetään jatkuuko 

toiminta. Jatkosuunnitelmat kirjataan muistioon, jonka kirjaamisesta ja 

jakamisesta vastuussa on yhdistyksen yhteyshenkilö. Palaverissa läsnä ovat 

yhdistyksen yhteyshenkilö ja muutama vapaaehtoistoimija. Lisäksi palaveriin 

osallistuvat hoivalaitoksen yhteyshenkilö ja muita toiminnassa mukana olevia 

toimijoita esimerkiksi asukkaita ja muuta henkilökuntaa. 
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Kuvio 2. Vapaaehtoistoiminnan malli prosessikaaviona. 

1. Aloitus 

• Pohditaan, miten toiminta soveltuu osaksi yhdistyksen toimintaa 

• Mietitään, ketkä vapaaehtoistoimintaa toteuttavat 

2. Yhteistyökumppanin/-kumppanien etsintä ja valinta sekä 
tutustumiskäynti hoivalaitokseen  

• Yhteydenotot hoivalaitoksiin ja yhteistyöhalukkuuden 
kartoittaminen 

• Henkilökunta (johtaja, esimies ja/tai toiminnanohjaaja) esittelee 
vapaaehtoistoiminnan toimintaympäristön ja nykyisen 
viriketoiminnan 

• Yhteyshenkilöiden nimeäminen vapaaehtoistoiminnalle (1 
henkilö/organisaatio) 

3. Vapaaehtoistoiminnan suunnittelu 

• Vapaaehtoistoiminnan ideointi ja suunnittelu 

• Vapaaehtoistoiminnasta sopiminen (mitä tehdään, milloin ja missä) 

• Suunnitelman kirjaaminen aikatauluineen 

4. Vapaaehtoistoiminnan koulutus 

• Koulutus etenee koulutusmateriaalin mukaisesti 

• Kesto yhteensä noin 8 tuntia 

• Kirjallinen todistus koulutuksen suorittamisesta 

5. Vapaaehtoistoiminnan toteuttaminen 

• Aloitustapahtuman järjestäminen 

• Vapaaehtoistoimijat yhteistyössä hoiva-alan laitoksen työntekijöiden 
kanssa 

6. Arviointi ja jatkon suunnittelu 

• Yhteinen palaveri vapaaehtoistoimijoiden, yhdistyksen 
yhteyshenkilön ja hoivalaitoksen työntekijöiden ja asukkaiden kesken 

• Suullinen palaute vapaaehtoistoiminnan toteutuksesta  

• Päätös vapaaehtoistoiminnan päättämisestä tai jatkamisesta 

• Palaverin sisällön kirjaaminen muistioon 
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5.2 Vapaaehtoistoiminnan koulutusmateriaali  

Vapaaehtoistoiminnan koulutusmateriaali (Liite 1) koostuu seitsemästä 

kappaleesta. Ensimmäisessä kappaleessa on kouluttajalle ohjeita sekä 

koulutuksen pitämisestä että koulutusmateriaalin käytöstä. Ohjeet ovat hyvin 

konkreettisia. Toisessa kappaleessa käsitellään vapaaehtoistoimintaa 

käsitteenä, sen tuomia hyötyjä vapaaehtoistoimijoille sekä 

vapaaehtoistoiminnan toimintamuotoja. Kolmannessa kappaleessa käsitellään 

vuorovaikutustaitoja. Tässä kappaleessa on erityisen paljon harjoituksia. 

Neljännessä kappaleessa on toimintaohjeita vapaaehtoistoimijoille. Viides 

kappale käsittelee ikääntymistä ja vanhustenhoitoa Suomessa. Kuudennessa 

kappaleessa selvitetään kuulon ja näön heikkenemisen vaikutuksia sekä sitä, 

miten ikääntyminen vaikuttaa liikkumiseen ja muistiin. Tässä kappaleessa on 

myös harjoituksia vuorovaikutustilanteisiin erilaisten vanhuuden ongelmien 

kohtaamiseen. Viimeisenä kappaleena löytyy lähdeluettelo. Kyseisistä lähteistä 

voi tarvittaessa hakea lisätietoa. 

Koulutusmateriaali on tarkoitettu koulutuksen pitäjälle ja se sisältää paljon 

keskusteluohjeita ja erilaisia harjoituksia, joita voi teettää koulutettaville. 

Keskustelut ja harjoitukset on suunniteltu nimenomaan maahanmuuttajille 

vapaaehtoistoimintaan vanhusten parissa. Keskustelut auttavat kouluttajaa 

havaitsemaan koulutettavien lähtötiedot sekä sen, millä tasolla koulutettavien 

kielitaito on, jotta kouluttaja osaa välittää tiedon sopivalla tavalla. Keskustelut 

toimivat koulutettaville myös reflektoivina harjoituksina. Harjoitukset auttavat 

koulutettavia ymmärtämään asian sekä harjaannuttavat kyseisiin asioihin. 

Harjoitukset ovat pääsääntöisesti erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. 

Koulutusmateriaali on eräänlainen koulutusrunko, jota kouluttaja elävöittää ja 

selittää omalla tavallaan. Koulutuksen pituudeksi on ajateltu kahdeksaa tuntia, 

mutta se on vain suuntaa antava. 

Koulutusmateriaali sisältää osallistumisen seurantalomakkeen, jota voi käyttää. 

Seurantalomake on jaettu osiin koulutusmateriaalin kappaleiden mukaan, joten 

koulutuksen voi jakaa periodeihin ja pitää pienemmissä osissa. 
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Koulutusmateriaalissa on myös todistus, joka voidaan myöntää koulutukseen 

osallistumisesta. 
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6 KEHITTÄMISTYÖN ARVIOINTI 

6.1 Toimintamallin arviointi 

Kehittämistyön tavoitteena oli kehittää DaisyLadies ry:n asiakastyötä uuden 

toimintamuodon avulla.  Kehittämämme toimintamallin tavoitteena oli 

voimaannuttaa asiakkaita työelämäedellytysten parantamiseksi. 

Vapaaehtoistoiminnan tulee perustua suunnitelmalliseen toimintaan ja kytkeytyä 

osaksi yhdistyksen strategiaa (Pessi & Oravasaari 2010, 168–169).  

Toimintamalli istui hyvin osaksi yhdistyksen toiminnan kehittämistä, sillä se tuki 

toiminnan tavoitteita. Toimintamallilla voitiin tukea asiakaslähtöisyyttä, sillä 

asiakkaiden vaikutusmahdollisuudet mallin mukaisessa toiminnassa olivat 

hyvät. Asiakaslähtöisyys on yhteiskunnallisesti yksi yhdistystoiminnan 

tärkeimmistä merkityksistä (Pohjola 2010, 26–30). Lisäksi yksilöllisyyden 

huomioiminen luo pohjan eettisesti kestävälle toiminnalle (Sosiaalialan 

korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, 6).  

Mallin avulla yhdistyksen asiakastyö muuttui tehokkaammaksi, sillä mallissa 

korostetaan asiakkaan omaa aktiivista toimijuutta. Kaikki DL:n asiakkaat 

osallistuivat harjoitteita sisältävään koulutukseen, tutustumiskäynteihin ja 

aloitustapahtumaan. Jokainen sai kuitenkin itse päättää, millaisessa roolissa 

halusi toimia. Lindforsin (2014, 61–62) mukaan omavalintainen sitoutuminen 

vapaaehtoistoimintaan tuottaa positiivisen tulevaisuuskuvan. Tutustumiskäynnit, 

koulutus ja aloitustapahtuma toimivat informatiivisina, osallistavina menetelminä 

sekä perehdyttivät suomalaiseen kulttuuriin. Tutustumiskäynnit ja ja 

toiminnalliset harjoitteet todettiin toimiviksi menetelmiksi maahanmuuttajatyössä 

myös Lagerroosin ja Raatikaisen (2010, 2) tutkimuksessa. Osallisuuden avulla 

voidaan mahdollistaa kotoutuminen (Hiltunen 2012, 16; 22; Mäkisalo-Ropponen 

2012, 22.)  

Tutustuminen oli tärkeä vaihe, sillä monetkaan vapaaehtoistoimijoista eivät 

olleet suomalaisessa vanhainkodissa aiemmin käyneet. 

Maahanmuuttajaryhmän kohtaaminen saattaa olla myös vanhainkodin 
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henkilökunnalle ja asukkaille uusi tilanne. Tutustumiskäynti antoi alustavan 

kuvan siitä, miten maahanmuuttajiin ja yhteistyöhön heidän kanssaan 

suhtaudutaan. Kerttulin vanhainkodissa vastaanotto oli lämmin ja 

huomioonottava heti alusta alkaen. Ensikohtaaminen on erittäin tärkeää 

turvallisen ja luottamuksellisen suhteen luomisen kannalta. Vilén ym. (2008, 24–

25) korostaa luottamuksellisen ja turvallisen vuorovaikutuksen merkitystä 

voimaantumisen tekijänä. 

Kotoutumisen on todettu vaikuttavan voimaantumiseen myönteisesti (Nissinen 

2012, 4–5, 11). Vapaaehtoistoiminta lisää kanssaihmisenä olemisen kokemusta 

ja sen avulla voidaan kokea olevan osa sitä yhteisöä, jossa toiminta tapahtuu 

(Pessi 2010, 189–190). Kahden vapaaehtoistoimijan kohdalla mallin mukainen 

toiminta sai heidät pohtimaan tulevaisuuttaan Suomessa. Toisen kohdalla 

toiminta hoivalaitoksessa synnytti uusia ajatuksia ikääntymisestä 

suomalaisessa yhteiskunnassa. Ajatus vanhainkotiin joutumisesta tuntui 

hänestä ahdistavalta ja sai hänet miettimään asiaa. Toinen taas sai varmuutta 

työelämässä toimimiseen. Tämän kotoutumisen kokemuksen synnytti 

vanhainkodissa käyty keskustelu, jossa hän pääsi pohtimaan ammatillisia 

mahdollisuuksiaan samasta kotimaasta kotoisin olevan lähihoitajan kanssa. 

Voimaantumisen näkökulmasta nämä molemmat pohdinnat voivat olla 

seurausta siitä, että koettu kontrolli lisää itseluottamusta, vastuunottamista ja 

selkiyttää oman roolin löytämistä (Siitonen 1999, 64). Toisaalta voidaan myös 

todeta, että tutustuminen toisiin samankaltaisen prosessin läpikäyneisiin 

ihmisiin tuo uusia näkökulmia sopeutumiseen (Leppänen 2013, 65). 

Yhdistyksen kielen opetus monipuolistui toimintamallin tarjotessa asiakkaille 

uusia mahdollisuuksia käyttää ja harjoitella suomen kieltä sosiaalisissa 

tilanteissa. Lisäksi toimintamalli kehitti asiakkaiden kykyä käyttää 

keskustelutilanteissa sanatonta viestintää sanallisen tukena. On todettu, että 

sanattoman viestinnän käyttö ja kieliharjoittelu aidoissa tilanteissa, lisäävät 

kielen oppimista. Eri ympäristöissä esiintyvät erilaiset puhetavat ja murteet 

voivat vaikeuttaa kielen ymmärtämistä. Uudet, ajoittain haastavatkin 

oppimistilanteet tehostavat kuitenkin kielen hallintaa erityisesti silloin, kun 
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keskustelijat löytävät yhteisiä puheenaiheita ja ovat aidosti kiinnostuneita 

toisistaan. (Korhonen 2014, 2, 18, 27–32, 36, 46–51.) 

Toimintamalli voimaannutti ja paransi asiakkaiden työllistymisedellytyksiä. Se 

antoi kokemuksia uusista tilanteista selvitytymisestä, paransi suomen kielen 

taitoa sekä lisäsi myönteisiä sosiaalisia suhteita kantaväestöön. Hoivalaitoksen 

asukkaat ja henkilökunta toimivat keskustelutilanteissa kannustavasti. 

Asukkailta toimijat saivat runsaasti positiivista palautetta kielitaidostaan. 

Arvostavan ilmapiirin ja tarpeellisuuden kokemuksen todetaan lisäävän 

erityisesti sisäisen voimantunteen lisääntymistä. Voimavarat ja rohkeus omaan 

aktiivisuuteen kasvavat nopeasti hyväksyvässä ilmapiirissä. (Siitonen 1999, 65, 

74.)  

Vapaaehtoistoimijoiden rohkeus puhua ja muodostaa keskusteluja lisääntyi 

ymmärretyksi tulemisen myötä. Tulkin tarve keskusteluissa väheni kerta 

kerralta. Virikekeskustelukortit koettiin toiminnan alussa tarpeellisena, mutta 

niidenkin käyttö väheni toiminnan edetessä. Vapaaehtoistoiminnan käydessä 

tutummaksi, eräs vapaaehtoistoimijoista alkoi ottaa vastuuta 

vapaaehtoitoiminnan organisoinnista. Suullisen ja kirjallisen ohjeistuksen 

saatuaan, hän ryhtyi toimimaan nimettynä vapaaehtoistoiminnan 

koordinaattorina yhdistyksessä. Toimintamalli mahdollisti siis uuden roolin 

omaksumisen. Vastuunottaminen osoittaa voimaantumista (Vilén ym 2008, 24–

25). 

Yhdistyksessä oli jo aiemmin pohdittu, miten yhteistyötä yhdistyksen 

asiakkaiden ja kantasuomalaisten välillä saataisiin lisättyä. Yhteistyön merkitys 

oli tiedostettu, mutta aiemmin sopivaa yhteistyön muotoa ei ollut löytynyt. 

Törrösen (2007, 16–19) ja Sakselan (2007, 23) mukaan 

maahanmuuttajayhdistykset voivat toimia sillanrakentajina kantaväestön ja 

maahanmuuttajien välillä. Myös kansalaisyhteiskunnan kytkeminen mukaan 

kotoutumiseen on osa kotouttamispolitiikkaa (TEM 2015).  Yhteenvetona 

voimme todeta, että tämän toimintamallin avulla maahanmuuttajien 

kytkeytyminen kantaväestöön ja yhteiskuntaan mahdollistuu ja lisääntyy. Tätä 
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kautta malli toimii yhtenä portaana työelämäedellytysten parantamisessa 

maahanmuuttajilla. 

6.2 Koulutusmateriaalin arviointi 

Koulutusmateriaalin tavoitteena oli antaa vapaaehtoistoimijoille riittävät tiedot ja 

taidot vanhustyössä tapahtuvaan vapaaehtoistoimintaan sekä kouluttajalle 

ohjeistusta siitä, mitä ja miten asioita koulutuksessa tulee käsitellä. 

Suunnittelimme koulutusmateriaalin nimenomaan kouluttajan käyttöön. 

Materiaalia ei paineta vaan se toimii kouluttajan työvälineenä. Tarkoitus on, että 

kouluttaja voi tehdä materiaaliin tarpeelliseksi kokemiaan muutoksia. 

Materiaalin asiasisältöön vaikuttivat DL:n toiminnanjohtajan, asiakkaiden sekä 

Kerttulin toiminnanohjaajien näkemykset. Näiden perusteella kokosimme 

koulutusmateriaalin rungon ja päätimme, mitä asioita koulutusmateriaalin tulisi 

sisältää. Kokosimme koulutusmateriaalin hyvin pitkälti kirjallisuuden perusteella. 

Käytimme hyväksemme erilaisia kirjoja, oppaita ja kehittämishankkeiden 

raportteja. Tiedon luotettavuutta olemme aina arvioineet ja etsineet vastaavia 

tietoja muusta kirjallisuudesta. Tästä syystä pidämme koulutusmateriaalia 

pätevänä.  

Vapaaehtoistoimijoilta, DL:n toiminnanjohtajalta sekä Kerttulin vanhainkodin 

toiminnaohjaajilta saadun palautteen perusteella koulutusmateriaali vastasi 

tämän hetkiseen toimintaan liittyvän tiedon tarvetta. Toiminta on ollut sujuvaa, 

eikä vastaan ole tullut mitään, mitä koulutuksessa ei olisi käsitelty. On kuitenkin 

huomioitava, että vapaaehtoistoiminnan jatkuessa, voi vastaan tulla sellaisiakin 

tilanteita. Tällöin toimijoille tulee tarjota lisäkoulutusta tai työnohjausta. 

Räty (2002, 179–180) toteaa, että työllistyäkseen maahanmuuttaja tarvitsee 

kulttuurisidonnaisten pelisääntöjen osaamista. Tähän vaatimukseen 

koulutusmateriaali vastaa vuorovaikutusosiollaan sekä konkreettisilla 

toimintaohjeilla vapaaehtoistoimijoille. Kauppilan (2005, 110–111) mukaan 

sosiodraama on hyvä ja vaikuttava menetelmä sosiaalisten taitojen oppimiseen, 

joten koulutusmateriaali sisältääkin runsaasti draama-harjoituksia. Koulutuksen 
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aikainen välitön palautekin antoi aiheen pitää draamaa sopivana menetelmänä 

sekä harjoituksia toimivina. Maahanmuuttajien ollessa kyseessä, 

draamaharjoitukset eivät ainoastaan opeta vuorovaikutustaitoja, vaan ne 

auttavat myös ymmärtämään suomenkielisiä ilmaisuja. Omien havaintojemme 

perusteella koulutusmateriaalin sisältö vastasi vapaaehtoistoimijoiden 

tarpeeseen oppia suomalaisia vuorovaikutustapoja sekä ilmaisuja. Esimerkiksi 

draamaharjoituksen avulla vapaaehtoistoimijoiden oli helpompi ymmärtää 

sopivan kosketuksen rajat, jotka heidän omassa kulttuurissaan ovat hieman 

erilaiset kuin suomalaisessa kulttuurissa. Samoin sana ”rohkaista” oli hyvin 

vaikea selittää, mutta draamaharjoituksen kautta sekin tuli ymmärretyksi. 

Koulutusmateriaali opastaa kouluttajaa kertomaan vapaaehtoistoimijoille 

vapaaehtoistoiminnan sisällöistä ja ohjaa sitä kautta vapaaehtoistoimijoita 

pohtimaan omaa toimijuuttaan, kuten Laimio & Välimäki (2011, 31–33) esittävät. 

Koulutusmateriaalissa on tietoa ikääntymisen vaikutuksista ja toimimisesta 

ikääntyneiden asukkaiden parissa. Laimio & Välimäki (2011, 31–33) ovat 

todenneet, että koulutus helpottaa vapaaehtoistoiminnan aloittamista ja tuo 

vapaaehtoisille varmuutta ja itseluottamusta sekä lisää turvallisuutta. 

Vapaaehtoistoimijoiden on tärkeää pohtia omaa toimijuuttaan ja motivaatiotaan, 

koska kyseessä on nimenomaan vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta. Tämä 

oli otettava huomioon koulutusmteriaalissa, sillä ei ollut tarkoitus, että 

koulutettavat kokevat koulutuksen velvoittavan heitä toimimaan juuri tässä 

toiminnassa. Tämä on erittäin tärkeää kouluttajan huomioida erityisesti 

kielivaikeuksien sekä erilaisten kulttuuritaustojen vuoksi. Koulutusmateriaali 

ohjaa keskustelemaan vapaaehtoistoimijan erilaisista rooleista ja osallistumisen 

muodoista, sillä vapaaehtoistoiminnassa voi olla mukana monin eri tavoin. 

Vapaaehtoisella tulee Yeungin (2005, 104–117) mukaan olla mahdollisuus 

säädellä itse vapaaehtoistoiminnan määrää ja sosiaalisten suhteiden 

läheisyyttä. 

Jatkossa koulutuksia tulee pitämään DL:n toiminnanjohtaja sekä mahdolliset 

harjoittelijat. Saimme DL:n toiminnanjohtajalta palautetta, jonka mukaan hän 

pystyy tämän materiaalin ansiosta pitämään koulutusta vapaaehtoisille sekä 
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ymmärtää kokonaisuuden. Pitämämme ensimmäisen koulutuksen jälkeen 

DL:ssä on pidetty vastaava koulutus kerran. Kouluttajana toimi 

sosionomiharjoittelija, joka piti koulutuksen koulutusmateriaalimme pohjalta. 

Koulutusmateriaali antoi hänelle riittävät tiedot ja ohjeet koulutuksen 

pitämiseen. Materiaalin pohjalta kouluttaja pystyi myös soveltamaan materiaalin 

ohjeita koulutettaville sopiviksi, mikä oli tarkoituskin. 

6.3 Kehittämisprosessin arviointi 

Kehittämisprosessi eteni suunnitelman mukaisesti lineaarisesti. Tosin 

aikataulutukseen jouduimme tekemään muutoksia, sillä osalla asiakkaista 

työkokeilu päättyi kesken prosessin. Olimme varautuneet muutoksiin 

suunnittelemalla aikataulutuksen joustavaksi. Lisäksi pystyimme 

neuvottelemaan muiden toimijoiden kanssa muutoksista, sillä yhteistyö 

toimijoiden välillä sujui hyvin. Yhdistyksessä yhteydenpito toteutettiin lähinnä 

järjestämällä erilaisia keskusteluja tai palavereja. Yhdistyksen ulkopuolelle 

yhteydenpito toteutettiin palavereiden lisäksi sähköpostitse tai puhelimitse. 

Nämä keinot todettiin prosessin aikana toimiviksi ja riittävän informatiivisiksi. 

Kehittämisprosessin aikana huomasimme, että tiedottaminen on eräs toiminnan 

kulmakivistä. Tässä työssä pyrittiin siihen, että toiminnan toteutukseen liittyvät 

suunnitelmat jaettaisiin kirjallisina. Tämä oli ajoittain haastavaa, sillä muutoksia 

saattoi tapahtua nopeastikin. Haastavinta oli rajapinnoilla tiedottaminen. 

Toimijat saivat kuitenkin omaa toimintaansa koskevan tiedon oikea-aikaisesti ja 

riittävässä laajuudessa. Oli hyvä, että toiminnanohjaajat olivat vastuussa 

toiminnan tiedottamisesta vanhainkodissa. He toimivat työssä osaavasti eikä 

vanhainkodissa ilmennyt tiedottamiseen liittyviä katkoksia. Avoin tiedottaminen 

ja keskustelu ovatkin kehittämistyössä tärkeitä. Tieto jokaisen toimijan 

päämääristä on hyödyllistä organisoinnin kannalta. Samoin vaikeuksista ja 

epäilyksistä on syytä keskustella avoimesti, jolloin osapuolten on helpompi 

ymmärtää toisiaan ja toiminta saadaan kaikkia osapuolia tyydyttäväksi. (Isaacs 

2001, 320–322; Vilén ym 2008, 86–87.) 
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Kehittämispäiväkirjan pitäminen oli ajoittain haasteellista. Grönfors (2007, 161–

164) toteaa, että on kirjattava se, mikä koetaan tutkimuksen kannalta merkityk-

selliseksi. Käytännön työssä oli kuitenkin vaikea päättää, mikä on 

kehittämistyön kannalta merkityksellistä. Keskusteluissa ei pystytty kirjaamaan 

kaikkea, kuitenkin myöhemmin jonkun keskustelun sivujuonne saattoikin 

muuttua tärkeäksi. Tästä syystä katsommekin, että kehittäjä ei voi toimia 

kehittämistyön ulkopuolella, vaan kehittämistyössä tulee aina olla osallisena, 

aivan kuten Toikko ja Rantanen (2009, 42–43, 89–90) esittävät.  

Ajoittain myös havainnot ja niiden johdosta tehdyt muutokset olivat hyvin 

nopeita ja intuitiivisia, joten niiden kirjaaminen ei aina onnistunut. Olisimme 

tarvinneet valo- tai videokuvausta, mutta asiakkaat eivät halunneet kuviin. 

Lisäksi koimme, että kuvaaminen olisi häirinnyt esimerkiksi koulutustilaisuuksia. 

Tässä tapauksessa käytännön toteutus meni tutkimuksellisuuden edelle. 

Kuvauksesta luopumisella kunnioitimme asiakkaidemme itsemääräämisoikeutta 

ja kykyä tehdä itse itseään koskevia päätöksiä. Itsemääräämisoikeuden 

kunnioittaminen on yksi tärkeimmistä sosiaalialan eettisistä periaatteista 

(Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, 8). 

DL:n toimijoilla oli runsaasti tilaisuuksia tuoda esiin tietojaan ja näkemyksiään, 

koska kehittämistyön tekijöinä olimme työharjoittelussa kyseisessä 

yhdistyksessä. Yhteistyö muodostui hyvin luottamukselliseksi ja välittömäksi. 

Esimerkiksi koulutustilanteet olivat tilanteita, joissa vapaaehtoistoimijoiden 

ajatukset ja asenteet tulivat hyvin esiin. Dialogisuus auttoi tilanteiden 

rakentamisessa. Huomioimme kehittämistyön aikana asiakaat yksilöinä ja 

voimavarakeskeisesti, mikä lisää asiakkaan oikeutta tulla kohdelluksi 

kokonaisvaltaisesti (Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 

ry, 8). Vanhainkodissa dialogin avulla saavutettiin hyvää yhteistyötä, koska 

kaikilla toimijoilla oli halu toimia yhteisen päämäärän hyväksi.  Isaacs (2001, 

30), Aarnos (2007, 173), Vilén ym. (2008, 86–87) sekä Suorsa (2012, 2) ovat 

esittäneet dialogisen vuorovaikutuksen synnyttävän uutta tietoa. Näin tapahtui 

myös tämän kehittämistyön aikana.  
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Havaitsimme, että keskinäisistä reflektiivisistä keskusteluistamme syntyi monia 

uusia oivalluksia. Koimme, että kehittämistyössä kahden tekijän avulla voidaan 

saavuttaa tiettyjä etuja. Tästä syystä kehittämistyössä tulisi mielestämme aina 

olla kaksi kehittäjää, joilla on sama päämäärä. Kehittämistyö on tämän 

kokemuksemme perusteella niin moniulotteinen ja – kerroksinen, että 

keskinäisestä reflektiivisestä keskustelusta on hyötyä työn eteenpäin 

viemisessä. 

Muutosprosessissa valmiiden ajatusten tuominen toimintaan ei yleensä onnistu 

(Isaacs 2001, 320–323), joten pyrimme välttämään valmiiden ehdotusten 

antamista. Koimme tehokkaampana tapana osallistua ideoimiseen ja toimintaan 

tasavertaisina toimijoina. Kehittämistyön aikana syntyi uudenlaista yhteistyötä 

vanhainkodin ja yhdistyksen välille, sillä jatkosuunnitelmana päätettiin järjestää 

pyörätuolikoulutus vapaaehtoistoimijoille ja uusi tanssitapahtuma Kerttulin 

vanhainkodissa. Pyörätuolikoulutus vastaa vapaaehtoistoimijoiden tarpeeseen 

saada lisäkoulutusta ja uusi tapahtuma luo toiminnalle jatkumoa. Totesimme 

palaverityöskentelyn olevan toimiva menetelmä ja yhteistyön muoto. 

Kehittämistyö antoi selviä viitteitä erilaisten sektorirajojen ylittämisen tarpeelli-

suudesta. Jokaisella ihmisryhmällä on aina jotakin annettavaa toinen toisilleen, 

tässä työssä vanhuksilla ja maahanmuuttajilla. On antoisaa päästä käyttämään 

omia kykyjään, erityisesti, jos niitä pääsee harvoin käyttämään. Jos ihmiset 

jaetaan ryhmiin ja yksiköihin vain ongelmiensa perusteella siten, että 

yhdenlaiset ongelmat sijoitetaan yhteen, voivat monet, toisistaan poikkeavat 

voimavarat jäädä hyödyntämättä. Edellä olemme jo käsitelleet 

maahanmuuttajien kokemuksia yhteistyöstä. Jätimme tarkoituksellisesti 

selvittämättä työn merkityksen vanhuksille. Mainittakoon kuitenkin, että 

vanhuksista on ollut mukavaa, kun vapaaehtoistoimijat ovat käyneet 

keskustelemassa ja he kokivat antoisana oman mahdollisuutensa auttaa 

vapaaehtoistoimijoita suomenkielessä. 

Yhdistyksen tekemä tärkeä työ sai kehittämistyön aikana näkyvyyttä lehtijutun 

kautta. Oli merkityksellistä, että maahanmuuttajien osallisuus tuotiin esiin 

uudessa vapaaehtoistyön kontekstissa. Tämän voidaan olettaa vähentävän 
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maa-hanmuuttajiin kohdistuvaa syrjintää, mikä on tärkeää myös eettisestä 

näkökulmasta (Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, 9). 

Vapaa-ehtoistoiminta on juurtunut yhdistyksen käyttöön ja se on jo saanut uusia 

muotojakin. DL:n toiminnanjohtaja piti kehittämistyömme suorana seurauksena 

vapaaehtoistoiminnan laajenemista myös muualle kuin Kerttulin vanhainkotiin, 

Tältä osin voimme pitää työtämme erittäin onnistuneena. Voisi jopa ajatella, että 

kehittämistyö voimaannutti paitsi vapaaehtoistoimijoita myös koko yhdistystä. 

6.4 Oma oppiminen sosionomin kompetenssien valossa 

Sosionomin (AMK) kompetensseilla tarkoitetaan sosionomin ydinosaamista. 

Ydinosaamisen lisäksi osaamiseen liitetään yleiset työelämätiedot sekä 

erityisosaaminen. Sosionomin erityisosaamista voi olla esimerkiksi tietyn 

asiakasryhmän osaaminen tai erityinen menetelmäosaaminen. Sosionomin 

kompetensseilla tarkoitetaan kaikilla sosiaalialan toimintakentillä tarvittavaa 

osaamista. Kompetenssit voidaan jäsentää kuuden osa-alueen avulla: 

sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyön osaaminen, sosiaalialan 

palvelujärjestelmäosaaminen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, 

tutkimuksellinen kehittämisosaaminen ja johtamisosaaminen. (Rouhiainen-Valo 

ym 2010, 11–12; 15–21.) Tämän kehittämistyön myötä meissä on kehittynyt 

jokainen kompetenssialue. 

Eettistä sekä samalla kriittistä ja osallistavaa yhteiskunnallista pohdintaa 

työssämme on herättänyt maahanmuuttajan asema yhteiskunnassa. Tämä 

kehittämistyö kokonaisuudessa pyrkii ehkäisemään huono-osaisuutta 

yhteiskunnassa ja lisäämään osallisuutta sekä yhteiskunnan että 

maahanmuuttajan näkökulmasta. Epätasa-arvon havaitseminen 

maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välillä sekä pyrkimys korjaamaan tätä 

epätasa-arvoa ovat kehittäneet myös yhteiskunnallista analyysitaitoamme. 

Samalla olemme joutuneet pohtimaan yksittäisen asiakkaan oikeuksia 

esimerkiksi työhön, elämänhallintaan, itsemääräämisoikeuteen sekä 

yksityisyyteen. Vapaaehtoistoiminnan vapaaehtoisuus ja sen ymmärtäminen 
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ovat olleet tärkeässä asemassa tässä työssä. Työmme on tarkoitus vaikuttaa 

myös ihmisten asenteisiin maahanmuuttajista, joten Turun Sanomien 

lehtiartikkeli 30.1.2015 Matka maailmalle-tapahtumastamme oli oikein hyvä tältä 

kannalta, vaikka vaikutus alkaakin pikkuhiljaa Kerttulin vanhainkodista käsin. 

Näin pyrimme työllämme myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Kaikissa 

hoivalaitoksissa, joihin otimme yhteyttä yhteistyötä ajatellen, ei löytynyt 

yhteistyöhalukkuutta. Syitä tähän emme tiedä.  

Asiakastyön osaamista kehitimme esimerkiksi koulutustilanteissa. Näissä 

saimme arvokasta kokemusta dialogisista keskusteluista. Koulutusten aikana 

saimme myös kokemusta ryhmädynamiikasta ja ryhmän ohjaamisesta. Työ on 

vaatinut hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja monialaisessa sekä 

monikulttuurisessa kontekstissa. Työn aikana olemme oppineet sekä 

kirjallisuudesta että käytännössä ymmärtämään asiakkaiden tarpeita sekä 

voimavaroja ja tukemaan niitä. Kehittämistyön tarpeen arviointi sekä 

toimintamallin kehittäminen ovat mitä suurimmassa määrin asiakkaiden tuen 

tarpeen määrittelyä ja sitä tukevien toimien kehittämistä. Samalla nämä ovat 

harjoittaneet meitä myös palvelujärjestelmäosaamisessa.  

Työn aikana kehitimme erityisesti sekä kehittämis- että projektiosaamistamme: 

suunnittelua, johtamista, organisointia, arviointia, yhteistyötaitoja sekä verkosto-

osaamista.  On ollut sekä haastavaa että antoisaa päästä työskentelemään näin 

moninaisessa ympäristössä. Oma konstruktivistinen tietokäsityksemme on 

vahvistunut ja ammatillinen tieto syventynyt. On ollut mielenkiintoista havaita, 

että se, mitä pidimme itsestäänselvyytenä opinnäytetyön alussa, onkin 

osoittautunut työn edetessä aivan joksikin muuksi. Työn aikana olemme 

joutuneet muuttamaan esimerkiksi työn tavoitetta. Tämän on lisännyt 

kykyämme joustavaan työskentelyyn.  

6.5 Jatkoehdotuksia 

Tämä malli toimi niin hyvin, että sitä voisi laajentaa myös muihin yhdistyksiin. 

Mallin voisi laittaa myös esimerkiksi Innokylän kehittämisfoorumille muiden 
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toimijoiden käytettäväksi. Olisi erittäin hyödyllistä ottaa yhteyttä muihin 

maahanmuuttajayhdistyksiin ja ehdottaa yhteistoimintaa. Tällä saavutettaisiin 

tiettyjä synergiaetuja. Koulutukset voisivat toimia suunnitellummin. 

Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset ja ammatillinen työnohjaus voitaisiin hankkia 

yhteisin resurssein. Tämä mahdollistaisi sen, että vapaaehtoistoimijat voisivat 

toimia vapaaehtoistehtävissä myös työkokeilun ulkopuolella. Tämä vaatisi 

jonkun koordinoimaan yhteishanketta sekä rahoituksen, jonka voisi saada 

esimerkiksi Turun kaupungilta, Raha-automaattiyhdistykseltä tai Suomen 

itsenäisyysrahastolta. 

Vapaaehtoistoiminnan osalta olisi myös hyvä tehdä tutkimusta, jotta mallin 

voimaannuttava vaikutus tulisi myös sillä tavalla todetuksi. Eri vaiheiden 

tuottamat voimaantumisen elementit voisi erotella ja niiden perusteella kehittää 

mallia vielä voimaannuttavammaksi. Samalla voisi myös selvittää, mitä muuta 

vapaaehtoistoiminnan malli tuottaa vapaaehtoistoimijoille sekä yhdistykselle. 

Tätä tietoa voisi hyväksikäyttää muun muassa mallin levittämisessä sekä 

rahoitushakemuksissa. 

Ideointiin liittyvissä keskusteluissa nousi esiin, että monet työkokeilijat mielsivät 

olevansa usein autettavan roolissa ja siksi kokivat myös arvottomuuden 

tunteita. Tästä syystä itsensä tärkeäksi kokemisen tunne nousi esiin. Lisäksi 

havaitsimme, että monille työkokeilijoille itsearviointi ja omien mielipiteiden 

ilmaisu oli erityisen vaikeaa. Nämä havainnot herättivät mielenkiinnon 

maahanmuuttajan identiteettiä ja sen kehitystä kohtaan. Maahanmuuttajan 

identiteetin tutkiminen vapaaehtoistoiminnan myötä olisi myös mielenkiintoinen 

tutkimuskohde. 
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1 OHJEITA KOULUTTAJALLE KOULUTUKSEN 

PITÄMISEEN 

Kouluttajan on hyvä perehtyä aiheeseen jo ennalta. Suvi-Tuuli Porkan kirja 
”Työnohjaamisen taito, Oppikirja vapaaehtoistyön työnohjaajalle (2009. 
Helsinki: SMS-Tuotanto Oy.)” on erittäin hyvä ja perusteellinen opas 
vapaaehtoistyön ohjaajalle ja tämän suosittelemme lukemaan ainakin sen 
henkilön, joka vastaa yhdistyksen vapaaehtoistoiminnasta. 

Tämä materiaali on tarkoitettu kouluttajan käyttöön. Tässä 
koulutusmateriaalissa on koottuna yleiset vapaaehtoistoimintaa koskevat asiat 
sekä niitä asioita, mitä tulee vastaan vanhusten kanssa tehtävässä 
vapaaehtoistoiminnassa. Tässä koulutuksessa ei kuitenkaan opasteta 
varsinaisesti käyttämään apuvälineitä, esimerkiksi pyörätuolia. Mikäli 
vapaaehtoistoiminnassa tulee vastaan tilanne, missä vapaaehtoisen tulee osata 
työntää pyörätuolia, auttaa vanhusta pyörätuolista ylös, tms. 
vapaaehtoistoiminnan paikasta tulee saada siihen riittävä opastus. Ilman 
opastusta tällaisiin tehtäviin ei voi ryhtyä. 

Koulutus on suunniteltu maahanmuuttajille ja sisältää toiminnallisia harjoituksia 
asioiden ymmärtämiseksi. Kouluttajan on hyvä seurata tarkasti ovatko 
koulutettavat ymmärtäneet ja kysyä usein, tuliko asia selväksi. Koulutusta tulee 
mukauttaa koulutettavien kielitaidon mukaan siten, että tarpeen mukaan 
käytetään tulkkausta, sanakirjoja, eleitä, esittämistä, piirtämistä sekä 
kiertoilmaisuja ja muita keinoja, millä asiat tulevat koulutettaville 
ymmärrettäviksi. Koulutettavat voi tarvittaessa jakaa pienryhmiin (4-6 hlö) kielen 
mukaan, jolloin he voivat tulkata toinen toisilleen ja selittää asioita myös omalla 
kielellään. Yksiselitteistä tapaa opettaa niin, että kaikki ymmärtävät, ei ole. 

Koulutus on suunniteltu pidettävän mahdollisimman keskustelunomaisena, 
koska koulutettavilla itsellään on paljon tietoa ja taitoja jo valmiina. Kannattaakin 
aina ensin kysyä, mitä koulutettavat jo tietävät aiheesta. 

Koulutus on jaettu otsikoin kokonaisuuksiin, jotka voidaan opettaa eri kerroilla. 
Osioita voidaan opettaa myös pienemmille ryhmille tai jopa yksittäiselle 
ihmiselle esimerkiksi poissaolojen korvaukseksi. Läsnäoloja on kouluttajan hyvä 
seurata vaikka liitteenä olevan läsnäolotaulukon avulla. Kun koulutettava on 
suorittanut kaikki kokonaisuudet, hän saa koulutuksesta todistuksen, joka on 
myös liitteenä. 



 
 

 
 

2 VAPAAEHTOISTOIMINTA 

Vapaaehtoistoiminta on palkatonta, vapaaehtoista, yleishyödyllistä toimintaa, 

jota yleensä organisoi jokin taho, esimerkiksi yhdistys. 

Aloitetaan pohtimalla mitä on vapaaehtoistoiminta (n.10 min), jonka jälkeen 

kootaan ajatukset taululle. Kouluttaja täydentää ja edelleen ryhmissä selitetään 

kaikki käsitteet niin, että kaikki ymmärtävät ne. 

2.1 Vapaaehtoistoiminnan periaatteet 

Pohditaan yhdessä (tai pienryhmissä ja kootaan kaikkien kesken) yksitellen 

seuraavat vapaaehtoistoiminnan periaatteet: 

 Vapaaehtoisuus Toiminta on täysin vapaaehtoista. Yhdistys tai 
TE-toimisto ei edellytä keneltäkään vapaaehtoistoiminnassa mukana 
oloa.  

 Palkattomuus  Toiminnasta ei saa rahallista korvausta ja se 
tehdään työpäivän aikana, tai jos muuhun aikaan, saa saman verran 
vapaata työpäivästä. Ei saa myöskään ottaa lahjoja vastaan.  

 Sitoutuminen  Jos on sovittu toiminnasta, mennään ja oikeaan 
aikaan. 

 Tasa-arvoisuus ja luottamuksellisuus: Kunnioitus toisen ihmisen 
taustaa ja ajatuksia kohtaan (mm. uskonnonvapaus). Ei tuomita 
toisen ajatuksia tai valintoja.  

 Vaitiolovelvollisuus  Vapaaehtoistoiminnan asiakkaista ja heidän 
asioistaan ei saa keskustella kenenkään kanssa. Vaitiolovelvollisuus 
jatkuu myös vapaaehtoistoiminnan päätyttyä.  

 Asiakkaan ehdoilla Asiakas määrää tahdin ja puheen aiheet. 
Seurattava asiakkaan jaksamista ja tuettava keskustelua. 

 Asiakkaan omaisten hyväksymää, mikäli vapaaehtoistoiminta on 
henkilökohtaisempaa ja käydään esimerkiksi asiakkaan huoneessa. 

 Omana itsenä toimiminen  ei hoitotehtäviä. Vapaaehtoistoiminnan 
ja ammatityön raja tulee tehdä selväksi. Vapaaehtoistoimija ei 
missään tapauksessa tee niitä tehtäviä, joista henkilökunnalle 
maksetaan palkkaa ja jotka kuuluvat henkilökunnan työtehtäviin. 
Vapaaehtoistoimijan tehtävät tulee mitoittaa siten, että niihin riittää 
tavallisen ihmisen tiedot ja taidot. 

 Oikeus koulutukseen ja tukeen Koulutus antaa valmiuden toimia 
yhdistyksen vapaaehtoistehtävissä. Ongelmatilanteissa on oikeus 
saada apua. Apua ja tukea saa tarvittaessa yhdistyksen ohjaajalta. 



 
 

 
 

2.2 Vapaaehtoistoiminnan hyödyt 

Toiminnasta ei saa palkkaa, miksi sitä sitten kannattaisi tehdä? Pohtikaa 

(pienryhmissä) ja kootkaa yhteisesti taululle. Ohjaaja voi esittää myös 

johdattelevia kysymyksiä siten, että ainakin kaikki seuraavat asiat tulisi 

huomattua. 

 Koulutus Todistus koulutuksesta 

 Todistus toiminnasta 

 Edistää koulutus/oppisopimus/työpaikan saamista 

 erityisesti kaikki ne, jotka ovat kiinnostuneita hoiva-alasta 
(esim. lähihoitaja) 

 Autettavasta auttajaksi 

 Kaikilla on taitoja ja osaamista, mitä pystyy käyttämään 
hyväkseen vapaaehtoistoiminnassa, ei tarvitse aina olla 
autettava!! 

 Hyvää mieltä 

 Oppii uutta 

 Uusia tuttavuuksia 

 Saa olla hyödyllisenä osana yhteiskuntaa 

 Tehdään työpäivän aikana 

 Vertaisryhmä (muut vapaaehtoistoimijat) 

 Suomenkielen taito karttuu 

2.3 Vapaaehtoistoiminnan toimintamuodot 

Miettikää (pienryhmissä) millaisia asioita ja tehtäviä vapaaehtoinen voisi tehdä 

(n. 15 min) Kootaan taululle ehdotukset. Kouluttaja voi esittää johdattelevia ky-

symyksiä. 

Ehdotuksia voisi olla: 

 Tilaisuuksien järjestäminen/apuna oleminen 



 
 

 
 

 Askartelussa avustaminen 

 Ystävänä toimiminen: kuvien katselu, kahvilla käynti, juttelu, tv:n-katselu 

 Tanssikaverina oleminen 

 Musiikkin nauttiminen yhdessä (radio, levyt, konsertit…) 

 Ulkoilussa avustaminen 

3 VUOROVAIKUTUS 

Viestintää on sekä sanallista että sanatonta. Sanallinen viestintä koostuu niistä 

sanoista, joita käytämme puhuessamme. Sanaton viestintä koostuu ilmeistä, 

eleistä sekä äänenpainoista ja – sävyistä. Sanattomalla viestinnällä voidaan 

myös muuttaa sanallisen viestinnän merkitystä. (Näytä esimerkki kertomalla 

jostakin läsnäolijasta joku mukava asia, esim. ”olet kiva” tarkoittaen sitä ja 

vastaavasti perään samat sanat, mutta osoitat eleillä ja äänenpainoilla, että et 

todellakaan tarkoita sitä, mutta tee selväksi, että oikeasti pidät henkilöä kivana. 

Sanattomasta viestinnästä voi näyttää myös esimerkkejä olemalla luokan 

edessä esittäen kiinnostunutta, ystävällistä, vihaista, välinpitämätöntä, jne. 

käyttämättä sanoja lainkaan.) 

Harjoitus: Esittäkää pareina toinen toisillenne kiinnostunutta, vihaista, surullista, 

välinpitämätöntä, kiireistä, jne, sanattomasti ja miettikää tämän jälkeen koko 

ryhmän kesken millaiset asiat (esim. kurtistuneet kulmat, levoton liikehdintä,…) 

osoittavat kutakin tunnetta. Harjoituksen voi tarvittaessa tehdä myös vain 

kahden ihmisen esittäessä ja muiden tarkkaillessa ja tehdessä havaintoja. 

 

 Välittäminen (Harjoitus koko luokan edessä: Toinen kertoo jotakin 

itselleen tärkeää tapahtumaa ja toinen kuuntelee välinpitämättömästi. 

Uusitaan harjoitus, niin että kuuntelija osoittaa välittämistä. Keskustellaan 

koko ryhmän kanssa miten välittäminen näkyy ja miltä eri tilanteet 

tuntuvat kertojasta.)  

 Kosketus, milloin sopii, mihin? Keskustelkaa siitä, milloin on 

sopivaa kenenkin mielestä koskettaa toista ihmistä ja mihin 

sekä millä tavalla. Yksi kerrallaan jokainen voi kertoa oman 

näkemyksensä. Huomioi, että tässä tulee näkyä ihmisten 



 
 

 
 

erilaiset näkemykset koskettamisesta. Jos ei muuten näy, 

kerro erilaisia esimerkkejä milloin suomalaiset yleensä 

pitävät sopivana koskettaa toista ihmistä ja selvitä, että 

tässä asiassa kaikki ihmiset ovat erilaisia ja tulee tarkkailla, 

vaikuttaako toinen ihminen pitävän kosketuksesta. 

 

 Rohkaisu (Keskustelua siitä mitä rohkaisu ja kannustus 

vuorovaikutuksessa tarkoittaa ja miten se näkyy keskusteluissa, esim. 

pieni pään nyökkäys, ymmärtävä hymähdys, asento, jne.) 

 Kunnioitus (mm. uskonnonvapaus, ei tuomita, ei luokitella) 

Keskustelkaa kunnioituksesta, mitä se tarkoittaa vuorovaikutuksessa. 

 Rehellisyys: ole rohkeasti oma itsesi. Jokaisella saa olla omat 

mielipiteensä, jotka voivat erota toisen mielipiteistä. Joskus oman 

mielipiteen voi jättää esittämättä tai sen voi esittää yhtenä mielipiteenä 

monien muiden yhtä hyvien mielipiteiden joukossa. 

 Vastavuoroisuus: huomioi kaikki keskusteluun osallistujat, kysy 

tarkentavia kysymyksiä, varsinkin jos et ymmärtänyt. Puhu kuuluvalla 

äänellä rauhallisesti ja katso puhekumppania silmiin, jotta toisella on 

mahdollisuus kuulla ja ymmärtää sinua. 

 

3.1 Kuunteleminen 

Se, että kuuntelee toista aidosti, tarkoittaa sitä, että yrittää todella ymmärtää, 

mitä toinen sanoo, ilman, että heti esittää omia mielipiteitään ja näkemyksiään. 

Kuunnella voi myös kuuntelematta. 

 Harjoitus: Pareittain. Toinen kertoo jotakin asiaa (vaikka mitä on tehnyt 

aamulla) ja toinen on kuuntelevinaan, mutta häärää samalla jotain muuta 

(nyplää kynsiä, katsoo kännykkää, vilkuilee kelloa…). Toistetaan niin että 

kuuntelija kuuntelee keskittyneesti. Vaihdetaan kertojaa ja toistetaan 

sama uudelleen. Keskustellaan koko ryhmän kesken miltä eri tavat 

tuntuivat. 

3.2 Keskustelu 

Keskustelu koostuu seuraavista seikoista: 



 
 

 
 

 Läsnäolo: keskity toiseen ihmiseen ja unohda muu maailma ja sen 

kiireet. 

 

 Vastavuoroisuus: huomioi kaikki keskusteluun osallistujat, kysy 

tarkentavia kysymyksiä varsinkin jos et ymmärtänyt. Puhu kuuluvalla 

äänellä rauhallisesti ja katso puhekumppania silmiin. 

 

 Odottaminen: anna toiselle aikaa koota ajatuksensa ja puhua. 

 

 Vastaaminen: vastaa kysymykseen kohteliaasti, pysy aiheessa, tee 

tarkentavia kysymyksiä. 

 

 Ilmaisun mukauttaminen: käytä sanoja, jotka toinenkin ymmärtää. 

 

 Yhteisymmärryksen tarkistaminen: tarkista, että olet ymmärtänyt 

oikein, mitä toinen on sanonut. Suomen kielessä on sanoja, jotka 

tarkoittavat eri ihmisille eri asioita, esimerkiksi tuima voi ruuasta 

tarkoittaa suolatonta tai mausteista, tuima voi tarkoittaa myös 

päättäväistä, hieman vihaisen oloista ihmistä/ilmettä.  

4 TOIMINTAOHJEITA VAPAAEHTOISTOIMIJOILLE 

 Älä tule sairaana suorittamaan vapaaehtoistoimintaa. 

 

 Saavu aina sovitusti paikalle. Mikäli sairastut tai tulee jokin pakottava 

este, ilmoita siitä sovitulle henkilölle. 

 

 Tullessasi ja lähtiessäsi käytä käsien desinfiointiainetta, samoin wc:ssä 

käynnin jälkeen. Muulloin ei tarvitse. 

 

 Aivasta tai yski kainaloon/käsivarteen, ei toiseen ihmiseen päin tai 

käteen. 

 

 Älä syö purukumia. 

 

 Jos käytät puhelinta sanakirjana, kerro siitä. Muutoin pidä puhelin pois ja 

äänettömällä. Jos odotat tärkeää puhelua, kerro siitä etukäteen. 

 

 Muista huolehtia omasta jaksamisesta! 

 



 
 

 
 

 Jos vastaan tulee ikäviä tilanteita, keskustele niistä yhdistyksen ohjaajan 

kanssa. 

 

 Vapaaehtoistoiminnan asioista voit jutella muiden vapaaehtoistoimijoiden 

kanssa 1 krt/kk järjestettävissä vapaaehtoisten kokouksissa. 

5 VANHUSTENHOITO SUOMESSA 

Orientoiva keskustelu aiheeseen. 

Keskustelua virittävät kysymykset: 

 Miten vanhuksia hoidetaan omassa kotimaassasi? 

 Mitä tiedät vanhustenhoidosta Suomessa? 

 Millaista apua tarvitset kun, tulet vanhaksi? 

 Kuka auttaa, kun tarvitset apua? 

 Miten ikääntyminen omassa kulttuurissasi eroaa ikääntymisestä 
suomalaisessa kulttuurissa? 

Kysymyksistä voidaan keskustella vapaasti. Pääasiat vastauksista kirjataan 
esimerkiksi taululle tai suurelle pahville. 

Kouluttaja kertoo seuraavat asiat: 

 Aikaisemmin vanhustenhoito Suomessa perustui siihen, että samassa 
talossa asui useampi sukupolvi. Perhe huolehti ikääntyneistä 
sukulaisistaan yhdessä. Yhteiskunnan rakenteiden ja toiminnan 
muuttuessa nykymuotoinen laitoshoito alkoi yleistyä. Nykypäivänä 
Suomessa pyritään siihen, että vanhukset voisivat asua omassa 
kodissaan mahdollisimman pitkään.  

 Kotona asuvaa vanhusta voivat auttaa sukulaiset, ystävät, naapurit, 
vapaaehtoiset tai kotihoidossa työskentelevät hoitajat, jotka käyvät 
kodissa kotikäynneillä (tarvittaessa montakin kertaa päivässä). Kotona 
asuva vanhus voi saada kotiin myös muita palveluita; kuten kauppa-
apua, siivousapua tai kuljetusapua. 

 Vanhainkotiin (tai vastaavanlaiseen palvelutaloon) muutetaan sitten, kun 
kotona asuminen ei enää onnistu. Koti voi olla turvaton, jos vanhuksella 
on esimerkiksi muistisairaus tai hän ei pysty kunnolla liikkumaan. Jos 
muistissa on ongelmia vanhus voi lähteä yksin pois kotoa ja eksyä tai 
unohtaa esimerkiksi hellan päälle. Lisäksi heikentynyt liikkumiskyky voi 
aiheuttaa kaatumisia. 



 
 

 
 

 Vanhainkodista tulee vanhukselle uusi koti. Siellä hänellä on oma huone, 
jonne voi tuoda tavaroita vanhasta kodista. Huoneeseen mahtuu yleensä 
esimerkiksi pieniä huonekaluja, tauluja, oma tv ja valokuvia. 
Vanhainkodissa vanhus voi käyttää omia vaatteita. 

 Vanhainkodissa työskentelevät lähihoitajat ja sairaanhoitajat auttavat 
vanhusta esimerkiksi peseytymisessä, ruokailemisessa, liikkumisessa ja 
lääkkeiden ottamisessa. Lisäksi vanhainkodissa työskentelee lääkäri, 
fysioterapeutteja, toiminnanohjaaja ja kampaaja. 

o Lääkäri huolehtii sairauksien hoitamisesta ja vierailee 
vanhainkodissa yleensä muutaman kerran viikossa 

o Fysioterapeutti pitää yllä liikkumiskykyä ja auttaa tarvittaessa 
apuvälineiden valinnassa 

o Toiminnanohjaaja ja hoitajat huolehtivat, että vanhuksilla on joka 
päivä ohjelmaa esim. ulkoilua, konsertteja, askartelua, bingoa, 
erilaisia keskusteluryhmiä ja tanssia. Ohjelmaa kutsutaan 
vanhainkodissa usein viriketoiminnaksi. 

 Omaiset (lapset ja sukulaiset) ja ystävät vierailevat vanhainkodissa ja 
voivat osallistua vanhuksen hoitamiseen. Vanhus voi lähteä sukulaisten 
tai ystävän kanssa esim. ulkoilemaan, käymään vierailulla heidän 
kodissaan, käymään kaupassa tai teatterissa. 

 Toisinaan vanhus voi tuntea olonsa yksinäiseksi ja kaivata ihmisiä, jotka 
ehtisivät rauhassa keskustelemaan. 

Loppuun on hyvä jättää noin 15–20 min. keskusteluaikaa.  

 Annetaan osallistujille mahdollisuus kysyä. Varmistetaan, että asia tuli 
ymmärrettyä. 

 Koulussisältöä voidaan käydä läpi kertaamalla sanoja ja niiden 
merkityksiä: kotihoito, kotikäynti, turvattomuus, yksinäisyys, 
muistisairaus, kaatuminen, vanhainkoti, laitoshoito, sairaanhoitaja, 
lähihoitaja, toiminnanohjaaja, lääkäri, omaiset ja viriketoiminta 

 Voidaan keskustella myös siitä, ovatko osallistujat koskaan käyneet 
vanhainkodissa. 

6  TOIMINTAKYKY IKÄÄNTYESSÄ JA SIINÄ 

TUKEMINEN 

Koulutuskerta aloitetaan seuraavilla kysymyksillä:  

 Mitä tiedät ikääntymisestä?  



 
 

 
 

 Mikä sinussa muuttuu, kun tulet vanhemmaksi? 

 Mikä elämässäsi muuttuu, kun ikäännyt? 

Kysymykset kirjoitetaan paperille (yksi kysymys/paperi). Papereita kierrätetään 
niin, että kaikki osallistujat voivat kirjoittaa vastauksensa kysymyksen ympärille 
mind map tyyliin. Paperit laitetaan esille kaikkien nähtäväksi. (Mikäli aikaa on 
vähän, kysymysten ympärille voidaan rakentaa pelkästään keskustelu ja kirjata 
vastaukset taululle) Alla olevaa materiaalia läpikäydään vastausten pohjalta. 
Kouluttaja huolehtii, että ainakin seuraavat asiat tulevat käsiteltyä. 

6.1 Kuulon heikentyminen 

 Ikääntyessä kuulo usein heikkenee (huom! ei kaikilla vanhuksilla). 
Kuulon heikentyminen johtuu kuulohermojen rappeutumisesta. 

 Kova melu tai esimerkiksi musiikin kuuntelu lujalla voi aiheuttaa kuulon 
huonontumista nuorenakin. 

 Ikääntymiseen liittyvä kuulon heikentyminen tapahtuu yleensä hitaasti ja 
niin ettei henkilö tätä itse edes huomaa. Kuulon huonontuminen etenee 
niin, että ensin menettää kyvyn kuulla korkeita ääniä. Vähitellen myös 
puheäänen kuuleminen heikentyy. 

 Huonokuuloisen vanhuksen voi olla vaikea erottaa yksittäisiä sanoja. 
Puhe voi tuntua myös epäselvältä, sillä eri kirjainten välisiä eroja voi olla 
vaikea kuulla. Taustalla kuuluvat äänet huonontavat entisestään puheen 
kuulemista. Huono kuulo voi johtaa helposti väärinymmärryksiin. 

 Kuulo voidaan tutkia kuulon tutkimuksella. Kuulokojeen avulla voidaan 
helpottaa jokapäiväistä elämää. 

Ohjeita, miten jutella huonokuuloisen vanhuksen kanssa: 

 Katso vanhukseen päin, kun puhut.  

 Puhu riittävän kovalla äänellä, mutta älä huuda.  

 Toista sanomasi tarvittaessa.  

 Puhu rauhallisesti ja selkeästi. 

6.2 Näön heikentyminen 

 Ensimmäinen ja tavallisin näkökyvyn vanhenemismuutos on se, ettei 
lähelle näe hyvin (esim. lehteä on vaikea lukea). Lähinäkö voi alkaa 
heiketä jo 40 vuotiaana. 

 Näkökyvyn heikentyminen etenee niin, että seuraavaksi heikentyy kyky 
nähdä hämärässä ja erottaa värejä.  Lisäksi voi olla vaikea arvioida 
etäisyyksiä tai syvyyttä.  



 
 

 
 

 Näkemistä voi huonontaa myös sairaus, esimerkiksi kaihi tai diabetes. 

 Vanhus tarvitsee näkemiseen enemmän valoa kuin nuorempi.  

 Huono näkö vaikuttaa liikkumiseen > ei näe kynnyksiä, kompastuu 
helpommin, koska tasapainoa vaikeampi hallita, ei näe lukea erilaisia 
kylttejä, on vaikeampi arvioida, kuinka kaukana jokin esine on. 

 Näkökykyä voidaan parantaa erilaisilla apuvälineillä, kuten silmälaseilla 
tai suurennuslasilla. 

Harjoitus: Valitaan kaksi ”näyttelijää”. Toinen esittää vanhusta, toinen 
vapaaehtoista. Vanhuksella on huono kuulo ja hän pyytää usein toistamaan 
sanoja. Vapaaehtoinen pyrkii parhaansa mukaan toimimaan tilanteessa. 
Kouluttaja voi tarvittaessa ohjata vapaaehtoista käyttämään apuna 
katsekontaktia, kovempaa ääntä, rauhallisempaa puhetapaa jne. Lopuksi 
keskustellaan kaikki yhdessä, mikä oli hyvää vapaaehtoisen toiminnassa? 
Olisiko jotain voinut tehdä toisin? Mitkä asiat auttoivat tilanteessa 
huonokuuloista vanhusta? 

6.3 Liikkuminen 

 Joillakin vanhuksilla liikkuminen voi olla heikkoa, mutta toisilla 
vanhuksilla liikkumiskyky voi pysyä melko hyvänäkin. 

 Lihasmassa vähenee ikääntyessä, joten myös voimat lihaksissa 
vähenevät > Se vaikuttaa liikkeisiin ja tasapainoon. Kävely muuttuu 
horjuvaksi ja liikkeet hitaammiksi. 

 Askeleiden ponnistusvoima vähenee. Askeleet muuttuvat lyhyemmiksi ja 
siksi myös kävelyvauhti hidastuu. 

 Joskus jaloissa voi tuntua kipua, mikä hidastaa ja vaikeuttaa liikkumista. 

 Tasapainokyky heikkenee, mikä voi aiheuttaa kaatumisia. Vanhus 
saattaa pelätä kävelemistä kaatumisen pelon vuoksi. 

 Joskus sairauksien ja loukkaantumisten (esim. kaatuminen) vuoksi 
vanhus voi joutua olemaan vuoteessa pidemmän aikaa. Tämä 
huonontaa liikkumiskykyä entisestään. 

 Ulkona liikkuminen voi olla hankalaa, sillä siellä on enemmän kynnyksiä, 
portaita ja epätasaista maata.  

 Säännöllisillä jumppa- ja tasapainoharjoituksilla voidaan pitää yllä 
liikkumiskykyä. Pienikin liikkuminen on aina hyvä asia. 

 Mikäli vanhus ei jaksa seistä tai kävellä, voidaan käyttää apuvälineitä, 
kuten pyörätuolia tai nostolaitetta, jolla vanhus siirretään pyörätuoliin. 



 
 

 
 

Lopuksi kuulemisen, näkemisen ja liikkumisen apuvälineet kerrataan käyttäen 
apuna kuvataulua. Keskustellaan yleisesti, miten apuvälineitä käytetään. 

 

6.4 Muisti 

 Ikääntyminen ei vie muistia eikä kadota opittuja tietoja mielestä! 

 On normaalia, että muisti- ja ajattelutoiminnot voivat heikentyä lievästi 
ikääntyessä. Muistaminen ja uuden oppiminen voi olla jonkin verran 
vaikeampaa kuin ennen, mutta silti uuden oppiminen on mahdollista. 

 Jos muistin ja ajattelun ongelmat ovat suuria tai haittaavat jokapäiväistä 
elämää, voi kyse olla muistisairaudesta.  

 Muistisairaudessa lähimuisti heikkenee. Tästä syystä muistisairas 
saattaa kysyä samoja asioita moneen kertaan. Lisäksi muistisairaus voi 
aiheuttaa levottomuutta (ei malta istua paikoillaan pitkiä aikoja), 
masennusta, ahdistuneisuutta tai aggressiivisuutta. 

 Etenevä muistisairaus voi johtaa dementiaan eli tilaan, jossa 
muistaminen, puhuminen, liikesarjojen suorittaminen, ohjeiden 
noudattaminen tai esineiden tunnistaminen voi olla vaikeaa. 

 Alzheimerin tauti on tunnetuin ja yleisin dementiaa aiheuttavista 
sairauksista.  

 Korkea ikä lisää selvästi muistisairauden todennäköisyyttä, mutta suurin 
osa ihmisistä ei kuitenkaan koskaan sairastu.  

 Muisti voi heiketä tavanomaista enemmän monista muistakin syistä, eikä 
kyseessä välttämättä ole etenevä muistisairaus. Esimerkiksi unettomuus, 
masennus tai jotkin lääkkeet voivat aiheuttaa muistivaikeuksia. 



 
 

 
 

6.5 Vuorovaikutusharjoituksia vanhusten kanssa toimimiseen 

Harjoitellaan erilaisia keskustelutilanteita vanhainkodissa. Valitaan 
kuhunkin tilanteeseen eri ”näyttelijät”. Toinen esittää vanhusta ja toinen 
vapaaehtoista. Kunkin tilanteen jälkeen tilanteesta keskustellaan ja 
yhdessä ryhmän kanssa pohditaan erilaisia vaihtoehtoja, miten 
tilanteissa voisi toimia. ”Näyttelijät” voivat kertoa, miltä tilanteessa tuntui 
olla. 

Tilanne 1: 

Vanhuksella on huono muisti. Hän kysyy uudestaan ja uudestaan samoja 
kysymyksiä. Vapaaehtoinen esittää, miten toimisi tilanteessa.  

Tilanteen purku seuraavien kysymysten ja ajatusten avulla: 

Miltä tuntuu vastailla samoihin kysymyksiin uudestaan ja uudestaan? 

Mitä voi tehdä, jos keskustelu palaa aina uudelleen samaan 
kysymykseen? 

Kouluttaja voi kertoa seuraavan ohjeistuksen tilanteeseen: 

 Keskustelu on vanhukselle merkistyksellistä, vaikka se ei etenisikään. 
Kysymys on vanhukselle todellinen ja tärkeä, hän ei vain muista, että on 
saanut siihen jo vastauksen. 

 Huomioi, että vanhuksella on sanottavaa, tarpeita ja ajatuksia, vaikka 
hän ilmaisee niitä epäselvästi  tai epäjohdonmukaisesti 

 Älä yritä korjata virhettä tai muistuta, että kysymys on jo kysytty 
aikaisemmin. Ole arvostava ja salli se, että puhe ei ole johdonmukaista. 

 Keskustelua voi ohjailla uusiin aiheisiin esimerkiksi kysymällä 
vanhukselta jonkin toisen kysymyksen.  

Tilanne 2: 

Vanhus on hiljainen, ei vastaa kysymyksiin eikä muutoinkaan reagoi 
puheeseen. Vapaaehtoisen tehtävänä on esittää, miten toimisi 
tilanteessa. Tarkoituksena on, että vapaaehtoinen jatkaisi keskustelua tai 
koittaisi tilanteessa sanattoman viestinnän keinoja. 

Tilanteen purku seuraavien kysymysten ja ajatusten avulla: 

Miltä tuntuu jatkaa keskustelua silloin, kun toinen ei vastaa mitään?  

Miten eleitä ja ilmeitä voisi käyttää? 

Kouluttaja voi kertoa seuraavan ohjeistuksen tilanteeseen: 



 
 

 
 

 Hiljaisuuteen voi olla monia eri syitä. Vanhus voi olla väsynyt eikä siksi 
jaksa osallistua keskusteluun. Erilaiset muistisairaudet, voivat aiheuttaa 
sen, ettei vanhus pysty vastaamaa kysymyksiin. Vanhuksella voi olla 
heikko kuulo tai taustahäly voi vaikeuttaa keskittymistä. Uusien ihmisten 
tapaaminen voi olla vanhukselle vaikeaa. 

 Voit mielessäsi pohtia, mistä tilanne johtuu. Jos vanhus itse ilmaisee, 
ettei halua keskustella, hän voi osallistua myös pelkästään 
kuuntelemalla. 

 Ota katsekontakti ja varmistu, että vanhus on kuullut/ymmärtänyt, mitä 
sanot. 

 Voit kokeilla tilanteessa sanattoman viestinnän keinoja; ilmeitä ja 
kehonkieltä. Käytä kosketusta (ota kädestä kiinni, silittele), jos se tuntuu 
tilanteeseen sopivalta. 

Tilanne 3: 

Vanhus on vihainen. Hän voi korottaa ääntään ja huitoa käsillään. 
Vapaaehtoinen esittää, miten toimisi tilanteessa.  

Tilanteen purku seuraavien kysymysten ja ajatusten avulla: 

Miten eri tavoin tilanteessa voisi toimia? 

Oliko tilanne ahdistava? Miksi? 

Milloin on parempi lähteä pois? 

Kouluttaja voi kertoa seuraavan ohjeistuksen tilanteeseen: 

 Vihainen käytös voi johtua monista eri asioista, kuten sairaudesta, 
unettomuudesta tai elämäntilanteesta. 

 Pysy rauhallisena. Voit aluksi koittaa rauhoitella tilannetta puhumalla. 
Myötäile, älä ala väittelemään asukkaan kanssa. 

 Siirry kauemmaksi tai lähde kokonaan pois, jos tilanne vaikuttaa 
uhkaavalta.  

 Hae hoitaja rauhoittamaan tilannetta. He tuntevat asukkaat hyvin ja 
osaavat toimia oikein. 

 Keskustele tilanteesta jälkikäteen toisten vapaaehtoisten ja 
vapaaehtoistyöstä vastaavan henkilön kanssa. Tärkeintä on, ettei 
tapahtuma jää vaivaamaan sinua. 
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http://www.etene.fi/c/document_library/get_file?folderId=17135&name=DLFE-525.pdf
http://www.suomi.fi/
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/palveluoppaat/ikaantyvan_palveluopas/asumiseni/kodin_ulkopuolisessa_hoidossa/asuminen_vanhainkodissa_tai_sairaalassa/index.html
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/palveluoppaat/ikaantyvan_palveluopas/asumiseni/kodin_ulkopuolisessa_hoidossa/asuminen_vanhainkodissa_tai_sairaalassa/index.html
http://www.terveysverkko.fi/
http://www.terveysverkko.fi/tietopankki/senioreille/ikaantymisen-vaikutukset-elimistoon
http://www.kuuloliitto.fi/
http://www.nkl.fi/
http://www.nkl.fi/fi/etusivu/nakeminen/julkaisu/esitteet/heikkenee
http://www.papunet.fi/
http://papunet.net/sites/papunet.net/files/materiaalia/Julkaisut/Kohdaten%20NETTI.pdf
http://www.muistiliitto.fi/
http://www.muistiliitto.fi/fi/muisti-ja-muistisairaudet/erityiskysymyksia/muistisairaan-kohtaaminen/


 
 

 
 

Osallistumisen seuranta       

Täydennä nimen jälkeen aina päivämäärä, milloin kyseinen henkilö on osallistunut kyseiseen toimintaan (esimerkkinä Maija, joka on osallistunut 15.3. 

koulutukseen, jossa aiheena on ollut vapaaehtoistoiminta (suoraan koulutusmateriaalien sisällysluettelosta), 16.3. vuorovaikutus-osioon ja 18.3. Juhlaan). 

 Koulutussisältöihin osallistuminen Toimintaan osallistuminen 

Nimi Vapaaehtois-

toiminta 

Vuorovaikutus Toiminta- 

ohjeet 

Ikääntyminen ja 

vanhustenhoito 

Suomessa 

Ikääntymisen 

vaikutukset 

toimintakykyyn 

Saanut 

todistuksen 

Tapahtuma Vapaaehtois-

toiminta 

Muu toiminta, 

mikä? 

Natasha 15.3.2015 16.3.2015     18.3.15 Juhla   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



Liite 1 

 
 

TODISTUS 

Vapaaehtoistoiminnan  

koulutuksesta 

 

 

on suorittanut DaisyLadies Ry:n 

vapaaehtoistoiminnan koulutuksen, jonka 

kesto on 8 h. 

Koulutus sisältää 

- vuorovaikutustaitojen harjoittelua 

- vapaaehtoistoiminnan periaatteet 

- vanhuuden erityispiirteitä 

- vapaaehtoistoiminnan toimintaohjeita 

 

Turussa _____________ 

 

_____________________________        _________________________ 

         DaisyLadies Ry:n toiminnanjohtaja                         Kouluttaja 


