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ABSTRACT 

 

Salomaa, Sinikka. Voluntary work development project. Voluntary work supporting the  
services of the West Helsinki Social Services Department? Autumn 2009, 127 pages, 
1 appendix. 
 
Diaconia University of Applied Sciences, Järvenpää Unit. Degree Programme in Social 
Services, Intoxicants and Social Exclusion, Degree: Master of Social Services. 
 
The purpose of this voluntary work development project, completed as a thesis, was to 
produce information on the opportunities of voluntary activity and voluntary work to 
provide support to the services of the Social Services Department in the West Helsinki 
area. Using the date obtained via this thesis, the aim was to draw up a development plan 
for voluntary work for the West Helsinki Social Services Department. 
 
This development project uses adapted developmental work research methodology. The 
data comprised research literature on voluntary work, the history of voluntary work and 
current voluntary work in the area, the voluntary work policy of Helsinki’s Social Services 
Department for the city as a whole and the results of a survey of 46 employees of the West 
Helsinki Social Services Department. The questionnaire was sent to the personal e-mail  
addresses of employees using the Digium Enterprise system. The data created an  
understanding and guidelines for the development plan with which the thesis concludes. 
The development project emphasises the views of employees on voluntary work. 
 
The roots of social work lie in voluntary work. When constructing the welfare state, the 
public sector limited the role played by voluntary work as a producer of welfare. This trend 
changed with the recession of the 1990s, in which the third sector had to patch up the 
deficiencies of the public sector. The role played by voluntary work as a producer of welfa-
re has continued to grow, ever since. Today voluntary work is welcomed alongside the 
services of the Social Services Department. However, there may still be a risk of a blurring 
of the borders between professionals and the voluntary sector. According to the survey 
carried out, however, Social Services employees in West Helsinki very rarely work in  
partnership with the third sector, but consider that voluntary work would be helpful to their 
clients. According to staff, well-organised and well-coordinated voluntary work could be a 
resource in preventing social exclusion and increasing a sense of community. The  
voluntary work development plan looks at improving the efficiency of communication and 
also the training and support required by voluntary workers, recruitment and cooperation  
between the third sector and employees to clearly define the boundaries between the  
voluntary and professional sectors. 
 
Key words: voluntary sector, voluntary work, welfare state, social policy, civil society, 
third sector, social services department, developmental work research methodology 
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1 JOHDANTO 

 

 

Helsingissä voi lukea viikoittain paikallislehdistä ilmoituksia erilaisista vapaaehtoistyön 

kursseista, jonne etsitään osallistujia. Eri järjestöt ja yhteisöt sekä julkinen sektori, 

palkkaavat työntekijöitä ohjaamaan vapaaehtoistyötä. Mistä on kyse? Vapaaehtoistoi-

minta on mielletty vapaaksi kansalaistoiminnaksi, ei julkisen vallan toimesta oheiste-

tuksi.  Mikä on muuttunut yhteiskunnassamme? Miten yhteiskunnan julkisen palvelu-

tuotannon ja vapaaehtoistyön raja määritellään? Yritetäänkö vapaaehtoistyöstä tehdä 

osa julkista palvelujärjestelmää? Uutena Helsingin sosiaaliviraston vapaaehtoistyön 

koordinaattorina halusin perehtyä aiheeseen laajemmin ymmärtääkseni vapaaehtois-

työn roolin suomalaisessa sosiaalipolitiikassa ja sosiaalialan työssä. Halusin myös sel-

vittää mikä on vapaaehtoistyön rooli Helsingin sosiaalivirastossa ja miten se siellä näyt-

täytyy ja voiko vapaaehtoistyö tukea sosiaaliviraston työtä? Näitä teemoja käsittelee 

tämä opinnäytetyöni ja siinä painottuu työntekijänäkökulma. 

 

Puhe vapaaehtoistyöstä alkoi julkisuudessa ja vapaaehtoistyön perään kuulutettiin 

1990-luvun laman jälkiseurauksena. Silloin vapaaehtoistyötä ja kolmatta sektoria huu-

dettiin apuun paikkaamaan hyvinvointivaltion kriisiä. Nyt uuden taloudellisen taantuman 

keskellä vapaaehtoistyö on noussut jälleen julkiseksi puheenaiheeksi myös valtiovallan 

toimesta.  Valtionvarainministerikin kehotti kansalaisia lähimmäisenrakkauteen tarkoit-

taen muun muassa vapaaehtoistyötä vastauksena valtion budjettileikkauksiin. Helsin-

gin Sanomat on pääkirjoituksessaan kevään 2009 aikana kahteen eri otteeseen kirjoit-

tanut vapaaehtoistyöstä pohtien vapaaehtoistyön arvon kasvamista työttömyyden li-

sääntyessä sekä siitä, että osa sosiaalityöstä on rahapelien varassa tarkoittaen Raha-

automaatti yhdistyksen (RAY) avustuksia. Vapaaehtoistyö on RAY:n järjestöille vuoden 

2009 myöntämien projektiavustusten myöntämiskriteereissä yksi merkittävistä avun-

saannin kriteereistä vertaistukitoiminnan rinnalla. RAY:n myöntämät avustukset järjes-

töille ovat nousseet myös uuteen julkiseen keskusteluun ja tarkastelun kohteeksi vaali-

raha epäilysten vuoksi ja peittäneet osittain alleen sen keskustelun miten mittavaa työ-

tä hyvinvoinnin eteen järjestöt tekevät. Vapaaehtoistyö ei ole vain Suomessa huomion 
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kohteena, vaan maailmanlaajuisesti.  Euroopan Parlamentin päätöksen mukaan vuosi 

2011 on Euroopassa vapaaehtoistyön teemavuosi. 

 

Opinnäytetyöni aihe on siis hyvin ajankohtainen siitäkin huolimatta, että vapaaehtois-

toiminta on liittynyt aina työhöni, työurani alusta nuorisotyönohjaajana, jolloin se oli 

merkittävä osa työtäni nuorten parissa, aina tähän päivään asti sosiaaliviraston vapaa-

ehtoistyön koordinaattorina. Se oli kiinteä osa työtäni toimiessani diakonina seurakun-

nassa ja toiminnanohjaajana Vantaan sosiaaliviraston yhteisötyössä. Aloittaessani 

työni vapaaehtoistyön koordinaattorina Helsingin sosiaalivirastossa vuoden 2008 alus-

sa vapaaehtoistyön kenttä ei siis ollut minulle vieras eikä myöskään Helsingin kaupun-

gin läntinen alue maantieteellisesti. Olen asunut Länsi-Helsingissä vuodesta 1982 ja 

työskennellytkin siellä 18 vuotta, seurakunnassa kuusi vuotta ja lastensuojelulaitokses-

sa 12 vuotta, jolloin sosiaaliviraston lastensuojelun tukihenkilötoiminta tuli tutuksi. Hel-

singin sosiaaliviraston itäisen alueen vapaaehtoistyön koordinaattori oli viiden vuoden 

ajan tärkeä yhteistyökumppani työskennellessäni Itä-Helsingissä 2000-luvun alusta 

eteenpäin, joten sosiaaliviraston koordinoima vapaaehtoistyö ei ollut minulle täysin vie-

rasta aloittaessani työni. 

 

Vapaaehtoistoiminta on siis ollut aina osa työtäni ja myös yksityiselämääni aina lap-

suudesta tähän päivään asti. Olen ollut sen kohde ja tehnyt sitä myös itse. Olen kuulu-

nut ja kuulun jäsenenä hyvin moniin erilaisiin järjestöihin. Se on ollut niin luonnollinen 

osa elämääni, ettei sitä ole tarvinnut erikseen ajatella tai pohtia. Aktiivisesti en ollut en-

nen tätä opinnäytetyötäni koskaan aiemmin ajatellut, että liittyminen järjestöön on ollut 

myös yhteiskunnallinen kannanotto ja samalla myös sosiaalipoliittista toimintaa. Opin-

näytetyöni lähes kaksivuotinen prosessi toi ajatteluuni nyt uuden ulottuvuuden ja sai 

myös pohtimaan oman työni sisältöä uudelta kannalta, mutta myös omia eettisiä valin-

tojani. Olen kiitollinen Helsingin sosiaalivirastolle tästä mahdollisuudesta ja erityisen kii-

tollinen olen esimieheni tuesta koko opinnäyteyöni prosessin läpi. 
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2 KEHITTÄMISHANKKEEN TARKOITUS, RAJAUKSET JA METODOLOGIA 

 

 

2.1 Opiskelun antama mahdollisuus uuden työn kehittämiseen 

 

Helsingin sosiaalivirastolla oli Länsi-Helsingin alueella vapaaehtoistyön koordinaattorin 

vakanssi ja työntekijä vuoteen 2004. Työntekijän jäädessä eläkkeelle keväällä 2004 

vakanssia ei täytetty kuin vasta 1.2.2008 alkaen. Uudelleen täyttöluvan saanut vapaa-

ehtoistyön koordinaattorin vakanssi sijoitettiin vanhuspalveluiden vastuualueelle Länti-

seen sosiaali- ja lähityön yksikköön.  Minut valittiin kyseiseen toimeen edellisen vuoden 

joulukuussa, hieman sen jälkeen, kun olin saadut tiedon valinnastani opiskelemaan 

ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Yksi syy valintaani oli se, että kerroin liittäväni 

tutkintoon kuuluvan opinnäytetyön palvelemaan kiinteästi tulevaa uutta työalaani.   

 

Läntisen sosiaali- ja lähityön yksikön aluepäällikkö kertoi opinnäytetyöni hyödyntävän 

vapaaehtoistyön kehittämistä Länsi-Helsingissä, vanhuspalveluiden vastuualueella, 

jossa vakanssi oli uusi. Ongelmana oli se, että koska vakanssia ei ennen ollut läntises-

sä sosiaali- ja lähityön yksikössä vapaaehtoistyön roolista ja käytännön muodoista 

Länsi-Helsingissä ei ollut tietoa. Opinnäytetyön kautta tulisi kartoitettua vapaaehtois-

työn muodot ja samalla tulisi kirjattua ylös uuden työn kehittämisprosessi. Hän ehdotti, 

että opinnäytetyöni voisi olla joko toimintatutkimus tai selkeä alueen vapaaehtoistyön 

kehittämishanke, lähtökohtana kehittävän työntutkimuksen teoria, jossa ensin kartoit-

taisin alueen vapaaehtoistyön historiaa ja nykytilannetta ja sen perusteella tehtäisiin 

alueelle vapaaehtoistyön kehittämissuunnitelma (Maarit Rautio, henkilökohtainen tie-

doksianto 31.12.2007). Aloittaessani työni hän myös kertoi, että suunta on vain ylös-

päin, sillä lähdemme kuin nollasta ja ettei työlle ollut varattu mitään erillisiä toimintara-

hoja budjettiin. (Rautio 1.2.2008)  

 

Opinnäytetyön tekeminen tarjosi hyvän tilaisuuden uuden työn aloittamiseen, suunnitte-

luun ja kehittämiseen. Kehittävä työntutkimus on työn ja organisaatioiden tutkimista ja 

kehittämistä. Se on muutosstrategia, joka yhdistää tutkimuksen, käytännön kehittämis-
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työn ja koulutuksen. Opinnäytetyöni metodologiana olen käyttänyt soveltaen kehittävän 

työntutkimuksen teoriaa, sillä kehittävän työntutkimuksen metodologiaa Suomessa ke-

hittäneen Engeströmin (Virkkunen, Engeström, Pihlaja & Helle 1999; Engeström 2002; 

2004) mukaan puhtaimmillaan tätä metodia voi käyttää vain Helsingin yliopiston alai-

sessa muutoslaboratoriossa. 

                                                                                                                    

 Opinnäytetyö ylemmissä ammattikorkeakoulun sosiaalialan tutkinnoissa on Hyvärin 

(2008) mukaan tutkimus- ja kehittämistyön yhdistäminen. Se on työmenetelmien, malli-

en ja tuotteiden kehittämistä, hankkeiden ja projekteiden arviointia. Opinnäytetyön teh-

tävänä on myös uuden tiedon tuottaminen työelämän ja ammattilaisten käyttöön. Opin-

näytetyöni yhtenä keskeisenä funktiona onkin tiedon tuottaminen vapaaehtoistyöstä 

sosiaaliviraston työntekijöille. 

 

Sosiaalityön käytäntötutkimus kirjassa puhutaan siitä, kuinka ammatilliselle sosiaalityöl-

le on asetettu tavoitteeksi käytännöstä lähtevä tiedonmuodostus sekä tiedon välittämi-

nen päättäjille. Samassa kirjassa kerrotaan milloin voidaan puhua sosiaalityön käytän-

nön tutkimuksesta. Tutkimuksen ongelmanasettelun ja aiheen täytyy liittyä sosiaalialan 

käytäntöön. Siinä täytyy olla uudelleen käsitteellistävä ulottuvuus ja toimijoiden ja tutki-

joiden intuition sekä hiljaisen tiedon tulee näkyä menetelmällisissä ja metodisissa inno-

vaatioissa. Tutkimuksen tulee pyrkiä jaettuun tietoon tai yhteiseen tiedontuottamiseen 

mukanaolijoiden kesken sekä käytäntöperäisen ja toimijoihin sidotun tiedon henkilökoh-

taiseen koskettavuuteen. (Satka, Karvinen-Niinikoski & Nylund 2005, 11 -12.) 

 

Jotta tällaiset yhteiset kehittämishankkeet oppilaitosten, opiskelijoiden ja työpaikan vä-

lillä olisivat onnistuneita ja realistisia, niin Engeströmin (2001, 23) mukaan kaikkien 

osapuolten on voitava tarjota toisilleen jotakin merkityksellistä hyötyä, jota erillään toi-

miessa ei ole saavutettavissa. Oppilaitos tarjoutuu omalla asiantuntemuksellaan tuke-

maan kehittämishanketta, opiskelija soveltaa oppimiaan tietoja ja työpaikalta se edellyt-

tää uskallusta tarjota opiskelijalle tilaisuutta tuottaa oivalluksia kehittämishankkeessa. 

Kaikille kolmelle osapuolelle tällainen työskentely on sinänsä uusi oppimishaaste ja ke-

hittymismahdollisuus.  
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Oma opiskeluni ammattikorkeakoulussa tarjosi kehittävälle työntutkimukselle hyvät läh-

tökohdat. Opinnäytetyö kulki koko opiskeluprosessin mukana opinnoissa sen alusta 

lähtien metodiopintojen sekä koko ajan opinnäytetyöryhmässä opettajien ja muiden 

ryhmäläisten kysymysten ja ohjauksen kautta. Käytännön työ ja työyhteisön tuoma tuki 

ja asiantuntijuus tuli omalta työpaikaltani. Opinnäytetyöni prosessi eli ja elää säännölli-

sissä keskusteluissa esimieheni kanssa, joka myös luki ja kommentoi kirjoittamaani. Se 

oli läsnä erilaisissa kehityspäivissä ja kokouksissa työpaikallani koko opiskeluni ajan ja 

tulee olemaan sen jälkeenkin. Opinnäytetyöni tulee suoraan työelämän tarpeisiin an-

tamalla viitteitä siihen miten vapaaehtoistyötä läntisen sosiaaliviraston alueella tulee 

kehittää ja samalla se lisää ymmärrystä työyhteisössäni siihen, mistä vapaaehtoistyös-

sä on kyse. Koen, että tämä opinnäytetyö on samalla itselleni ymmärryksen etsintää, ei 

niinkään lopullisten ratkaisujen etsintää. Toivon, että tämä opinnäytetyö kehittää kriittis-

tä asiantuntijuutta itsessäni ja myös sen lukijoissa. 

 

2.2 Vastausten etsintää kehittämiseen 

 

Opinnäytetyöni on vapaaehtoistyön kehittämishanke, jonka työnimenä käytin koko 

opiskelun ajan ”Vapaaehtoistoiminta sosiaaliviraston palveluiden tukena Länsi-

Helsingissä?”.  Opinnäytetyölleni valitsemani nimi viittaa siihen ennakko oletukseen, et-

tä vapaaehtoistyö tukee sosiaaliviraston palveluita tai niin ainakin toivoin. Tähän antoi 

viitteitä se, että sosiaalivirasto ylipäänsä palkkasi vapaaehtoistyön koordinaattorin. Va-

paaehtoistyön tulisi jotenkin hyödyttää sosiaaliviraston työtä läntisessä Helsingissä.  

Opinnäytetyölläni etsin vastauksia siihen minkälainen vapaaehtoistoiminta tukee 

sosiaaliviraston työtä Länsi-Helsingissä?  Tämä oli kehittämishankkeeni lähtökohta. 

Tähän kysymykseen etsin vastauksia ja siihen tähtäsi opinnäytetyön lähes kaksivuoti-

nen prosessi. Löytämieni vastausten pohjalta esitän suunnitelman vapaaehtoistyön ke-

hittämiseksi Länsi-Helsingin alueelle.   

 

Vapaaehtoistyön kehittäminen ei kuitenkaan voi tapahtua irrallaan kontekstistaan vaan 

se tapahtuu monella eri tasolla. Kehittämiseen vaikuttaa se; minkälaista vapaaehtois-

toimintaa alueella jo on, miten Helsingin sosiaalivirasto linjaa vapaaehtoistyötä koko 

sosiaaliviraston tasolla sekä miten vapaaehtoistyön merkitys on ymmärretty ja ymmär-
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retään sosiaalivirastossa. Vapaaehtoistyön kehittämiseen vaikuttaa myös sosiaaliviras-

ton palvelustrategia. Vapaaehtoistyön kehittämisen kannalta on myös tärkeä ymmärtää 

mistä vapaaehtoistoiminnassa ylipäätään on kyse. Mistä ilmiöstä puhutaan, kun puhu-

taan vapaaehtoistoiminnasta ja – työstä. Mikä on vapaaehtoistyön historia suomalai-

sessa yhteiskunnassa ja yhdistyneessä Euroopassa. Miten vapaaehtoistyö suhteute-

taan suomalaiseen sosiaalipolitiikkaan ja hyvinvointiyhteiskuntaan. Hyvin tärkeänä teki-

jänä kehittämisen kannalta pidän myös sitä miten vapaaehtoistyötä jatkossa sosiaalivi-

rastossa koordinoidaan ja mikä on vapaaehtoistyön koordinaattorin rooli? Nimensä 

mukaisestihan koordinaattori on yhteen sovittaja pyrkimyksenä järjestää ja sovittaa eri 

vapaaehtoistyön elementit yhteen. 

 

Ymmärrystä opinnäytetyöni aiheeseen etsin perehtymällä laajaan vapaaehtoistoimintaa 

käsittelevään kirjallisuuteen ja aikaisempiin tutkimuksiin, joista muodostuu opinnäyte-

työni viitekehys. Perehdyin vapaaehtoistyön historiaan alueellani haastattelemalla edel-

täjääni ja muita sosiaaliviraston koordinaattoreita sekä tutustumalla olemassa olevaan 

dokumenttiaineistoon. Vapaaehtoistoiminnan nykyisyyteen tutustuin koko ajan oman 

työni kautta säännöllisten keskustelujen, kokousten ja kehittämispäivien sekä arkisen 

käytännön työn välityksellä, jossa olin tekemisessä vapaaehtoistyötä tekevien tahojen 

kanssa. Havannoin ympäristöäni ja pidin myös oppimispäiväkirjaa, joka auttoi kirjoitta-

maan alueen vapaaehtoistyön nykyisyydestä. Halusin myös kyselylomakkeen välityk-

sellä selvittää alueen sosiaaliviraston työntekijöiden näkemyksiä siitä, miten he kokevat 

vapaaehtoistyön merkityksen oman työnsä kannalta. Missä roolissa vapaaehtoistyö 

näyttäytyy heidän työssään ja olisiko sillä jotain annettavaa heidän työhönsä. Heidän 

näkemyksiä halusin hyödyntää kehittämissuunnitelmaa laadittaessa.  Läntisen alueen 

sosiaaliviraston työntekijöiden näkemyksiä vapaaehtoistyöstä ei ole aiemmin kysytty.   

                                                                                                                                             

Katson, että vaikka opinnäytetyössäni on kyseessä kehittämishanke, jossa käytän so-

veltaen kehittävä työntutkimuksen teoriaa, niin koen sen olevan myös jossain muotoa 

etnografista tutkimusta. Etnografisessa tutkimuksessa tutkija on fyysisesti läsnä tutki-

musympäristössään. Olennaista etnografisessa tutkimuksessa on osallistuva havain-

nointi ja refleksiivisyys. Etnografi tutustuu itse tutkimuskohteeseensa ja opettelee toi-

mimaan sen arkisissa ja kulttuurisessa järjestyksessä. Hän suodattaa kokemuksiaan 
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kentältä ja paikantaa niitä analyyttisesti sekä tulkitsee tuloksia tuoden esiin oman toi-

mintansa. Opinnäytetyöni kautta tavoitteenani on tuottaa kuvauksia ja selvityksiä tutki-

mukseni kohteena olevasta vapaaehtoistoiminnasta. Etnografinen tutkimus ei ole yksit-

täinen tutkimusmetodi vaan tutkimuksellinen tyyli, jossa tutkija voi käyttää erilaisia me-

todeja ja teorioita. (Lappalainen ym. 2007; Hammersley & Atkinson 2003, 214.)  

 

Tässä opinnäytetyössäni painottuu työntekijänäkökulma vapaaehtoistoimintaan sekä 

sosiaaliviraston linjaukset. Opinnäytetyöni ei niinkään vastaa yksittäisten vapaaehtois-

työntekijöiden tai vapaaehtoistoimintaa organisoivien järjestöjen tai muiden tahojen nä-

kemyksiin. Heidän äänensä tulee kyllä opinnäytetyössäni selvästi kuuluviin lähteinä 

käyttämieni toisten tekemien tutkimusten tulosten ja kirjallisuuden valossa. Opinnäyte-

työni peilaa myös vapaaehtoistyön koordinointia Helsingin sosiaalivirastossa historian 

ja nykyisyyden valossa. 

 

 

2.2 Kehittämishankkeen metodologia 

 

Kehittävän työntutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja tunnusomaiset piirteet voi tii-

vistää kolmeen teoreettiseen ja metodologiseen ideaan. 

 

• Ensinnäkin  kehittävässä työntutkimuksessa on analyysiyksikkönä kollektiivinen 

toimintajärjestelmä, jossa yhteisellä toiminnalla on jokin yhteinen kohde. Omassa 

opinnäytetyössäni se on Helsingin sosiaaliviraston koordinoima vapaaehtoistyö. Li-

säksi toimintaa määräävät eri osatekijät, eli työvälineet, yhteistoimintamuodot, työn-

jako ja säännöt. Yksittäisiä tekoja ja tilanteita, kuten myös epäonnistumisia, häiriöitä 

ja innovaatioita, analysoidaan aina suhteessa koko toimintajärjestelmään. 

• Toisen  teoreettisen lähtökohdan mukaan toiminnan ongelmat ilmentävät ristiriitoja 

toimintajärjestelmän osatekijöiden välillä. Omassa kehittämishankkeessani ongel-

mana oli tiedon puute alueen vapaaehtoistyöstä sekä vapaaehtoistyön koordinoin-

nin neljän vuoden tauko läntisellä alueella. Ristiriidat voi tehdä näkyviksi analysoi-

malla poikkeamia työn normaalista kulusta, eli häiriöitä ja katkoksia tai työn tekoon 

liittyviä uusia ideoita. Ristiriitoja tarkastellaan sekä takautuvasti toiminnan historialli-
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sen kehyksen varrelta, että nykytoiminnassa. Näin saadaan esiin toiminnan kehi-

tysdynamiikka. Laadulliset muutokset toiminnassa ovat seurausta toimintajärjestel-

män ristiriitojen ratkaisemisesta ja sen myötä syntyvistä uudenlaisista toimintamuo-

doista ja työvälineistä. 

• Kolmanneksi kehittävässä työntutkimuksessa muutoksi ja kehitystä tarkastellaan ja 

tutkitaan pitkäkestoisina kollektiivisina oppimisprosesseina. Omassa opinnäytetyös-

säni se tapahtuu tarkastelemalla vapaaehtoistyön historiaa Helsingin sosiaaliviras-

tossa ja sen koordinoinnin kehitystä, mutta myös vapaaehtoistoiminnan sosiaalipo-

liittista muutosta yhteiskunnassamme. Ne johtavat usein kokonaan uusien yhteisten 

työvälineiden ja yhteistoimintamallien rakentamiseen, ei vain yksilöllisten ajatusra-

kenteiden muutokseen. Tällaista oppimista kutsutaan ekspansiiviseksi. Ekspansiivi-

nen oppiminen alkaa, kun joku toimintajärjestelmän yksilö kyseenalaistaa olemassa 

olevan käytännön. (Virkkunen ym.1999; Engeström 2002; 2004.) 

 

Kehittävässä työntutkimuksessa osallistujat/tutkija tarkastelemalla ja erittelemällä konk-

reettista aineistoa sekä työn historiallisen kehityspolun varrelta että nykyisestä työstä 

muodostaa itselleen toiminnastaan peilin . Peilin kautta hankitusta toimintaa koskevas-

ta hyvinkin yksityiskohtaisesta tiedosta yleistetään analyysin kautta kyseisen toiminta-

järjestelmän eri osatekijöiden sisällöt. Toimintajärjestelmän historia voidaan puolestaan 

hahmottaa kolmannen periaatteen (katso yllä) mukaisesti perättäisinä toimintarakentei-

den uudelleenorganisoinnin ja oppimisen sykleinä. Opinnäytetyössäni on nähtävillä ke-

hittävälle työntutkimukselle tyypillinen sykli, joka alkoi siitä ongelmasta, ettei alueen va-

paaehtoistyön muodoista tiedetty, se jatkui tiedon keräämisellä ja huipentuu vapaaeh-

toistyön kehittämissuunnitelmaan. Sykli ei kuitenkaan katkea opinnäytetyön valmistu-

miseen vaan jatkuu käytännön työyhteisössä, jossa kehittäminen ja työn arviointi jat-

kuu. Opinnäytetyöni prosessiin sisältyy myös toinen vapaaehtoistyön kehittämisen ja 

koordinoinnin kannalta olennainen kehittävän työntutkimuksen mukaisen sykli koskien 

vapaaehtoistyön koordinoinnin järjestämistä koko kaupungin tasolla. Siinä me vapaa-

ehtoistyön koordinaattorit tuomme esiin huolemme koordinaattoreiden paikasta sosiaa-

liviraston organisaatiossa. Tämä sykli on luettavissa opinnäytetyöni kappaleessa 6.2.  

Historiallisen ja nykytoiminnan analyysi johtaa työyhteisön niin sanotusti tulevaisuuden 
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kynnykselle, eli muotoilemaan oman lähikehityksen vyöhykkeensä. (Virkkunen ym. 

1999; Engeström 2002; 2004.) 

 

Kehittävän työntutkimuksen asetelmassa metodologian tavoitteena on alusta alkaen ol-

lut tuoda tutkimuksellinen ote työn kehittämiseen. Kehittävän työntutkimuksen hank-

keissa työntekijät osallistuvat työn tutkivaan kehittämiseen itsekin eräänlaisina tutkijoi-

na. Kehittävä työntutkimus on refleksiivinen tutkimusote. Refleksiivisyys toteutuu siten, 

että edellä kuvatun ”peilin” avulla työntekijät analysoivat ja arvioivat toimintatapaansa. 

Samanaikaisesti työn kehitysvaiheista ja ristiriidoista muodostetaan oletus historiallisen 

analyysin avulla, johon olen pyrkinyt tässä opinnäytetyössäni.  

 

 

2.4 Refleksisyys ja ekspansio 

 

Kehittäminen tarkoittaa sitä, että tämä vapaaehtoistyön kehittämishanke ei sisällä pel-

kästään asioiden toteamista, vaan myös niiden ohjaavaa arviointia sekä parannuseh-

dotusten laatimista. Arviointi, määritelmänsä mukaan, on mahdollista vain jonkun nä-

kökulmasta. Siksi onkin tarpeellista määritellä kenen näkökulma ratkaisee arvioinnissa. 

Kehittävässä arvioinnissa yhtenä keskeisenä tavoitteena on organisaation oppiminen. 

Oppimiskeskeisessä arvioinnissa on tärkeää, että osalliset ovat itse mukana arvioinnis-

sa ja sen suunnittelussa. (Patton 1997, 206; Torres&Preskill 2001, 389.) 

 

Refleksiivisen työotteen lisäksi kehittävän arvioinnin hyödyntämistä helpottaa se, että 

kehittämisryhmään kuuluu taustaltaan ja ajatuksiltaan erilaisia henkilöitä. Tällöin on 

mahdollista hyödyntää kunkin asiantuntemusta ja keinoja ratkaista eteen tulevia on-

gelmia. On tärkeää, että työyhteisössä pystytään yhdessä määrittelemään ja rajamaan 

havaittu kehittämiskohde. Aito yhteistyö onkin edellytys kehittävän arvioinnin onnistu-

miselle. (Borg + ym. 2008, 67.)  

 

Omaa opinnäytetyötäni ajatellen sen arvioinnin tekevät tietenkin ammattikorkeakoulun 

opettajat ammattikorkeakoulun kriteereiden mukaan. Opinnäytetyöni pohjalta syntyvää 

vapaaehtoistyön kehittämissuunnitelmaa arvioi esimieheni sekä työyhteisöni. Opinnäy-
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tetyöni tuloksia ja kehittämissuunnitelmaa pohtii myös maaliskuussa 2010 työryhmä, 

joka koostuu alueen sosiaaliviraston johtavista työntekijöistä. Työryhmään kuuluvat 

esimieheni sosiaali- ja lähityön aluepäällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä, aikuisten pal-

veluiden päällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä sekä lapsiperheiden palveluiden päällik-

kö. Mukana työryhmässä on itseni lisäksi myös aikuispalveluiden vastuualueelta 

kumppanuustyöntekijä ja vammaispalvelun johtava sosiaalityöntekijä, ja tarkoituksena 

on miettiä miten opinnäytetyöni tuloksia voidaan parhaiten soveltaa käytäntöön. Toivon 

lopullista kehittämissuunnitelmaa käsiteltävän ja arvioitavan myös vapaaehtoistyön laa-

jennetussa tiimissä sekä sosiaaliviraston johtoryhmässä. 

 

Ekspansio merkitsee siirtymistä kokonaan uuteen toimintatapaan, mikä edellyttää va-

kiintuneiden toimintarakenteiden kehittämistä ja muuttamista niin työvälineiden kuin 

työn sosiaalisten organisaatioidenkin osalta. Ekspansiiviselle oppimiselle on tyypillistä 

Engeströmin (2004, 60) mukaan se, ettei se tapahdu suoraviivaisesti, vaan etenee mo-

niaskelisina kehinä eli oppimissykleinä. Siinä törmätään ajoittain yllättäviin esteisiin ja 

joudutaan ottamaan askelia taaksepäin. Merkittävään toimintatavan muutokseen johta-

vat oppimissyklit kestävät organisaatiossa tyypillisesti kuukausia jopa vuosia. Ekspan-

siivinen kehityssykli ei ole ennalta määrättyyn kehitystavoitteeseen johtava prosessi, 

sillä uusi toimintamalli ei ole kenelläkään ennen kehitysprosessia valmiina tiedossa, 

vaan se neuvotellaan ja muotoillaan kehittämisprosessin aikana. 

 

Ekspansiivisen kehittämissyklin vaiheet ovat seuraavat, joiden mukaan olen pyrkinyt 

rakentamaan myös tämän opinnäytetyöni: 

 

1. Nykyisen toiminnan kuvaaminen (opinnäytetyöni luku 3 ja 6) 

2. Toiminnan kehityshistorian ja nykyristiriitojen analyysi (opinnäytetyöni luvut 4 – 7) 

- historiallinen analyysi  

- toiminnan nykyisten ristiriitojen analyysi  

- lähikehyksen vyöhykkeiden kuvaus 

3. Uuden toiminnan suunnittelu (opinnäytetyöni luku 8) 

4. Uuden toiminnan käyttöönotto (käytäntöön syksystä 2009) 
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5. Uuden toiminnan arviointi (kehittämissuunnitelman arviointi helmikuu 2010 ja toi-

minnan sisällön arviointi syksy 2010 ja jatkuu tarpeen mukaan) 

 

Ekspansiivinen kehityssykli on teoreettinen yleistys työyhteisöissä tapahtuvasta toimin-

nan kehittämisestä. Todellisuudessa oppiminen ja toiminnan kehitys ei kuitenkaan ta-

pahdu suoraviivaisesti, vaan välillä saatetaan liikkua edestakaisin vaiheiden välillä. Li-

säksi kehitys saattaa myös katketa tai taantua, jolloin kehityssykli ei muodostu ekspan-

siiviseksi. (Virkkunen ym.1999; Engeström 2002; 2004.) 

 

Tämä opinnäytetyöni, jossa käytän soveltaen kehittävän työntutkimuksen metodologiaa 

ja myös etnografista tyyliä on myös sosiaalialan käytäntötutkimusta ja se sisältää myös 

toimintatutkimuksellisia elementtejä sekä oppimiskeskeistä arviointia. Se on kvalitatiivi-

nen tutkimus, vaikka sisältää myös kvantitatiivista aineistoa. Kehittämishankkeeni on 

sekoitus eri tutkimusmetodeja. Se on yhtä moninainen kuin koko vapaaehtoistoiminnan 

kenttä. 

 

2.5 Kehittämishankkeen tutkimuseettiset kysymykset 

 

Tieteen ja tutkivan ammattikäytännön etiikka on laaja ja haastava alue. Eettisiä näkö-

kulmia painotetaan ammattikorkeakoulussani Diakissa tavallista enemmän ammattikor-

keakoulun arvopohjan ja koulutusohjelman luonteen vuoksi. Eettisten ratkaisujen ta-

voitteena on ihmisten kunnioittaminen, tasa-arvoinen vuorovaikutus ja oikeudenmukai-

suuden toteutuminen. Eettisyys näkyy myös kriittisenä asenteena vallitsevia käytäntöjä 

ja tarjottua tietoa kohtaan. Rakentava kriittisyys luo pohjan mahdollisimman hyvien 

ammattikäytäntöjen kehittämiselle ja niiden jatkuvalle arvioinnille. Kehittämishankkeelta 

edellytetään rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä. Eettiset ohjeet tulee koskettaa myös aineis-

ton kokoamista ja lähteiden käyttöä. Opinnäytetyössäni lähteinä käyttämäni henkilö-

kohtaiset tiedonannot ja haastattelujen tiedot olen tarkistuttanut asianomaisilta, he ovat 

lukeneet kirjoittamani ja hyväksyneet niiden oikeudellisuuden. Opinnäytetyössäni käyt-

tämäni muistiot sekä muistiinpanot ovat minulla tallessa. Opinnäytetyön tekijän moraa-

lisiin velvoitteisiin kuuluu myös lähdekritiikki, tiedon luotettavuus, soveltuvuus ja taustal-

la olevat motiivit. Tutkimuseettisiin kysymyksiin kuuluu itsestään selvänä asiana myös 
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asianmukaisen tutkimusluvan anominen. (Diakonia ammattikorkeakoulu 2007; Hirsjärvi 

2000.)       

                                                                                                                                          

Opinnäytetyölleni oli lupa esimieheltäni, mutta hain myös virallisen tutkimusluvan työl-

leni Helsingin sosiaaliviraston hallinto- ja kehittämiskeskukselta syksyllä 2008 ja se 

myönnettiin. Erityisen haasteellisena tutkimuseettisesti pidin sitä, että opinnäytetyöni 

liittyi niin kiinteästi omaan työhöni ja sillä on suora vaikutus oman työni sisältöön. Kehit-

tävässä työntutkimuksessa läheisyys ja koskettavuus ovat hyvä asia, mutta olinko tar-

peeksi objektiivinen, kun työ on niin lähellä. Tiedostin opinnäytetyöhöni liittyvät riskit. 

Tunnistin myös välillä hyvinkin ristiriitaiset ajatukseni ja ahdistukseni. Opinnäytetyö on 

ollut alusta lähtien tiedossa työyhteisössäni sekä yhteistyötahoilla. Olihan se yksi syy 

valintaani uudeksi vapaaehtoistyön koordinaattoriksi. Olen pyrkinyt tietoisesti avoimuu-

teen koko opinnäytetyöprosessin ajan. Olen ottanut vastaan palautetta ja kehittä-

misideoita niin työyhteisöltäni kuin opiskeluympäristöstäni.  Opinnäytetyöhöni kohdistui 

odotuksia sosiaaliviraston työntekijöiltä, mutta annoin itselleni kuitenkin tutkijan vapau-

den esittää ajatuksia, joita tutkimusprosessin edetessä ilmeni. Opinnäytetyöni muotou-

tuikin erilaiseksi mitä alun perin olin ajatellut siitä tulevan ja mitä varmaan työyhteisöni 

oletti. Työyhteisössäni oli yhtenä toiveina saada opinnäytetyöni kautta konkreettinen 

luettelo alueen toimijoista ja vapaaehtoistyön muodoista. Se oli myös minun alkuperäi-

nen ajatus, mutta opinnäytetyön edetessä en katsonut sitä tarpeelliseksi, koska toimin-

tamuodot muuttuvat ja elävät ajassa. 
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3 VAPAAEHTOISTOIMINTA KAUPUNGIN JA SOSIAALIVIRASTON ORGANISAATI-

OSSA 

 

3.1 Kehittämistyön konteksti, Helsingin sosiaalivirasto 

 

Helsingin sosiaalivirasto on Suomen suurin sosiaalialan toimija lähes 12 000 työnteki-

jällään. Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa toteutettiin organisaatiouudistus vuonna 

2005, jolloin siirryttiin elämänkaarimalliin palveluiden tuottamisessa. Entisten alueellis-

ten sosiaalipalvelutoimistojen sijaan sosiaaliviraston palvelut tuottaa viisi vastuualuetta; 

lasten päivähoito, lapsiperheiden palvelut, aikuisten palvelut, vanhusten palvelut ja nii-

den tukena hallinto- ja kehittämiskeskus. Organisaatiouudistuksen myötä aiemmin yh-

dessä toimineet aikuissosiaalityö ja toimeentulotukityö, lastensuojelu, päivähoito sekä 

vanhus- ja vammaistyö siirtyivät kukin omille vastuualueilleen. Käytännössä organisaa-

tiouudistuksen jälkeen työtä saatettiin jatkaa samassa rakennuksessa, mutta eri johdon 

alaisuudessa. Organisaatiouudistuksen myötä palvelut tuotetaan elämänkaarimallilla 

neljällä maantieteellisellä palvelualueella, jossa Helsinki on jaettu ilmansuuntien mu-

kaan pohjoiseen, eteläiseen, itäiseen ja läntiseen palvelualueeseen. Jokaisella ilman-

suunnalla on sosiaaliasema, joka jakautuu vastuualueiden mukaan eri yksiköiksi. (Lui-

konen & Lukman 2007.) 

 

Läntisen alueen vapaaehtoistyön koordinaattori työskenteli läntisessä sosiaalitoimis-

tossa eläkkeelle jäädessään vuonna 2004, joka tapahtui ennen organisaatiouudistusta. 

Organisaatiouudistuksen lähestyessä vakanssia ei täytetty, kunnes vuoden 2008 alus-

sa, jolloin vakanssi siirrettiin hallinnollisesti vanhuspalveluiden alaisuuteen. Vanhuspal-

velut jakautuvat sosiaali- ja lähityöhön sekä vanhainkoti- ja palveluasumistoimintaan. 

Sosiaali- ja lähityön yksiköitä on sosiaalivirastossa neljä, ilmansuuntien mukaan jaettu-

na.  

 

Sosiaaliviraston toiminta-ajatuksena on, että se turvaa lasten ja nuorten hyvän kasvun 

edellytykset, vahvistaa aikuisten toimintakykyä ja vastuullisuutta ja varmistaa vanhoille 

ihmisille turvallisen ja arvokkaan elämän. Sosiaalivirasto haluaa edistää Helsingin ke-

hittymistä sosiaalisesti tasapainoiseksi kaupungiksi yhdessä helsinkiläisten ja muiden 
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toimijoiden kanssa siten, ettei heitteille jää kukaan. Vastuualueiden toiminnan lähtökoh-

tana on asiakkaiden elämänvaihe. Yhdessä vastuualueet muodostavat koko elämän-

kaaren kattavat palvelut. Eri vastuualueiden toiminta sovitetaan tasapainoiseksi ja vai-

kuttavaksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on, että sosiaalitoimi tuottaa hyviä vaikutuksia 

ihmisen elämässä, elämänkaaren eri vaiheissa. Asiakaslähtöisyys, kumppanuus ja vai-

kuttavuus ovat sosiaaliviraston toiminnan avainsanoja. Tiivistä yhteistyötä tehdään 

kaupungin eri hallintokuntien, alan järjestöjen, kaupunkiosayhdistysten sekä erilaisten 

asukas- ja asiakasyhteisöjen kanssa. (Helsingin kaupunki 2007.) 

 

Sosiaaliviraston linjausten (2007) mukaan Helsingin sosiaalivirastolla on neljä vapaa-

ehtoistyön koordinaattoria, jotka sijoittuvat maantieteellisesti itään, etelään, länteen ja 

pohjoiseen.  Vastuualueiden linjausten mukaan vakanssit sijoittuvat niin, että eteläinen 

koordinaattori on Lapsiperheiden vastuualueella (LAVA), pohjoinen Aikuisten palvelui-

den vastuualueella (AIVA) ja itäinen sekä läntinen Vanhuspalveluiden vastuualueella 

(VAVA). Vapaaehtoistyön koordinaattorit vastaavat alueellisesta vapaaehtoistyön ko-

konaisuudesta vauvasta vaariin periaatteella ja kunkin toimipaikka on omalla alueella. 

Maantieteellisen aluevastuun lisäksi kukin koordinaattori perehtyy yhden vastuualueen 

erityiskysymyksiin ja yhteistyöhön. Vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtävänä on va-

paaehtoistyön edistäminen ja käynnistäminen asuinalueilla, vapaaehtoisten hankinnas-

ta ja palkitsemisesta huolehtiminen, vapaaehtoistyön ylläpito ja koordinointi, vapaaeh-

toistyön verkostojen luominen, järjestöjen sekä kolmannen sektorin ja julkisen sektorin 

yhteistyön edistäminen, vapaaehtoisten työnohjauksesta ja koulutuksesta huolehtimi-

nen, vapaaehtoistyöstä tiedottaminen ja vapaaehtoistyön tunnetuksi tekeminen sekä 

uusien työmallien luominen. Vapaaehtoistyön koordinaattorit muodostavat keskenään 

tiimin, mutta heillä on jokaisella oma esimies omalta vastuualueeltaan. Vapaaehtois-

työn kokonaisuudesta sosiaalivirastossa koko kaupunkia ajatellen vastaa verkostojoh-

tamisen mallilla niin sanottu laajennettu tiimi, johon kuuluvat koordinaattorit esimiehi-

neen, sosiaaliviraston ruotsinkielisten palveluiden edustaja sekä päivähoidon kehittä-

miskonsultti sekä puhemiehenä kehittämispalveluista asukasyhteistyöpäällikkö. Va-

paaehtoistyön kokonaisuuden hallinnassa tavoitellaan laajennetulla tiimillä verkostojoh-

tamisen mallia. (Halttunen-Sommardahl & Linna 2007.)   
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Sosiaaliviraston vastuualueet ovat linjanneet vapaaehtoistyön kohdentumisen seuraa-

vasti:  

 

• Lasten päivähoidon vastuulla on mummo ja vaari-toiminta päiväkodeissa. 

• Lapsiperheiden vastuualueelle kuuluu lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta, vertais-

ryhmä- ja ystävätoiminta leikkipuistoissa ja perhepaikoissa. 

• Aikuisten palveluiden vastuualueelle kuuluu vaikeassa elämäntilanteessa olevien 

asiakasryhmien vapaaehtoinen auttaminen. 

• Vanhusten palveluiden vastuualueelle kuuluu vapaaehtoistyö kotona ja palveluta-

loissa asuville sekä palvelukeskusten asukkaille, asiointiapu ja ystävätoiminta sekä 

ikäihmisten liikkumisen tukeminen (liikuntakaveri). 

  

      Sosiaalivirastossa on määritelty vapaaehtoistyö vuonna 2007 seuraavasti: 

  

Vapaaehtoistyö on ennaltaehkäisevää ja kaupungin palveluja täydentävää 
toimintaa, joka lisää yhteisöllisyyttä ja ehkäisee syrjäytymistä. Vapaaehtois-
työllä autetaan tuen tarpeessa olevia henkilöitä tai ryhmiä. Työ tarjoaa myös 
tekijöille mahdollisuuden osallistua, vaikuttaa ja auttaa. Vapaaehtoistyön tu-
keminen on näkyvä ja tärkeä osa sosiaaliviraston työtä. (Halttunen-
Sommardahl & Linna 2007.) 

 

Sosiaaliviraston siirtyminen organisaatiouudistuksen myötä elämänkaari malliin var-

maan antaa mahdollisuuden panostaa paremmin eri ikäluokkien ongelmiin, mutta vaa-

rana on myös eristää eri ikäluokat toisistaan sekä eristää myös eri sosiaaliviraston 

työntekijäryhmät toisistaan. Liika erikoistuminen voi olla myös ongelmallista sen vuoksi, 

että silloin ei välttämättä nähdä ihmisen elämän eri osa-alueita. Lastensuojelun asia-

kasperhe ei vain ole lastensuojelun asiakas, perheessä on aikuisia omine ongelmineen 

ja mahdollisesti perheeseen voi kuulua myös isovanhemmat. Vanhuspalvelun vastuu-

alueelle siirrytään 65- vuotta täytettyä, mutta moni sen ikäinen ei pidä itseään vanhuk-

sena. Sosiaaliviraston linjaukset koordinaattoreiden paikasta organisaatiossa eri vas-

tuualueiden alla ei mielestäni ole ongelmatonta. Koordinaattoreilla on aluevastuu kaik-

kia ikäluokkia ajatellen, mutta he ovat käytännössä yhden vastuualueen työntekijöitä ja 

silloinkin vain yhden alueyksikön, mutta vastuualueiden linjausten mukaan perehtyvät 
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sen vastuualueen erityiskysymyksiin koko Helsinkiä ajatellen. Tästä ongelmasta kirjoi-

tan enemmän opinnäytetyöni kappaleessa 6. 

 

3.2 Sosiaaliviraston koordinoiman vapaaehtoistyön juuret ovat lännessä 

 

Aloitin tutustumisen läntisen sosiaaliviraston vapaaehtoistoiminnan historiaan tapaa-

malla entisen pitkäaikaisen läntisen sosiaaliviraston vapaaehtoistyön ohjaajan, joka eh-

ti työskennellä alueella lähes 20 vuotta. Sain häneltä mukaani dokumenttiaineiston, jot-

ka pohjautuivat hänen omiin muistiinpanoihinsa ja esitelmiinsä työuransa ajalta.  Do-

kumenttiaineiston pohjalta voidaan tulkita, että Helsingin sosiaaliviraston vapaaehtois-

työn juuret voidaan löytää Länsi-Helsingistä. (Leena Mikkola, henkilökohtainen tiedon-

anto 12.2.2008.)   

 

Sosiaalivirastossa vapaaehtoistoiminta alkoi erilaisina kokeiluina silloisessa Huoltovi-

rastossa, joka niminen sosiaalivirasto oli vuoden 1984 loppuun asti. Ensimmäinen alu-

eellinen kokeilu käynnistyi lännessä vuonna 1977 Kannelmäessä, jossa huoltolauta-

kunnan aloitteesta kodinhoitotoimisto käynnisti suunnitelman naapuriapukokeilusta. 

Kokeilu aloitettiin, koska kodinhoitotoimisto ei silloin rajallisella työntekijämäärällä ky-

ennyt vastaamaan asukkaiden kasvavaan avun tarpeeseen. Kokeiluja tehtiin myös 

muualla läntisellä alueella. Seurakunta ja järjestöt järjestivät kokeilun aikana vanhuksil-

le ystävä- ja lähimmäispalveluksi nimitettyä henkistä tukea ja apua kotona selviytymi-

sessä. Avun tarvetta koordinoitiin yhdessä, mutta kokeiluja ei kuitenkaan silloin va-

kinaistettu, koska ei ollut resursseja vapaaehtoisten etsintään. Lyhyen aikaa kestä-

neessä kokeilussa vapaaehtoisvälitystä pidettiin kodinhoitotoimistossa henkilökunnan 

voimin, jolloin myös huomattiin, että vapaaehtoisvälitys edellyttää siihen koulutettua 

henkilökuntaa ja aikaa tehtävän hoitamiseen (Piimies 1983; Helsingin kaupungin huol-

tovirasto 1984.) 

 

Huoltoviraston kokeilusta tehdyn raportin mukaan vapaaehtoisten palveluiden käytön 

suunnittelun tulisi jatkua ja laajentua koko kaupungin alueelle. Sosiaalihuolto-osaston 

nimeämä työryhmä sai tehtäväkseen vuonna 1984 selvittää miten sosiaaliviraston tule-

vassa uudessa vuonna 1985 alkavassa organisaatiossa ryhdytään järjestämään va-
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paaehtoistyötä. Pohjana työryhmälle oli lännessä saadut kokemukset, jonka pohjalta 

määriteltiin ja rajattiin sitä miten sosiaalitoimessa ymmärretään vapaaehtoistyö ja mihin 

sillä pyritään ja laajennetaanko sitä läntisestä suurpiiristä yli koko kaupungin. Sosiaali-

viraston vapaaehtoistyölle määriteltiin tehtäväksi kehittää sellaisia auttamismalleja, joita 

viranomaisille on vaikea toteuttaa, löytää uusia tiedotuskanavia vapaaehtoistyöstä jat-

kuvasti tiedottamiseen, innostamaan ja parantamaan vapaaehtoisvalmiuksia sekä ke-

hittää vapaaehtoistyön ja vapaaehtoispalveluiden sisällön tuntemusta. Silloinen työ-

ryhmä katsoi, että kukin sosiaalikeskus tekee oman aluepohjaisen kohderyhmäratkai-

sunsa ottaen huomioon alueen yhteisöjen näkemykset siitä, mihin ne ovat valmiita 

kohdentamaan voimavarojaan. Alueitten erot sallittaisiin, mutta toiveena oli, että kaikki-

en sosiaalikeskusten alueilla olisi vuonna 1986 vapaaehtoisyhteistyötä. (Piimies 1983; 

Helsingin kaupunki huoltovirasto 1984; Mikkola 2008.) 

 

Sosiaaliviraston budjettiin saatiin ensimmäinen avustussumma vapaaehtoistyölle 

vuonna 1985, josta ensimmäinen vapaaehtoistyön koordinaattori, josta silloin käytettiin 

nimeä vapaaehtoistyön ohjaaja, palkattiin läntiseen sosiaalikeskukseen kyseisenä 

vuonna. Vapaaehtoistyön ohjaajaksi pyydettiin alueen sosiaaliviraston päihde- ja toi-

meentulotukityössä työskennellyt sosiaalityöntekijä, joka oli myös Kannelmäen asukas- 

ja virkamiestyöryhmän puheenjohtaja.  Hän toimi vapaaehtoistyön ohjaajana eläkkeelle 

lähtöönsä asti ja ainoan katkoksen työhön toi vain vuosi 1988, jolloin hän toimi koko 

Helsingin sosiaaliviraston vapaaehtoistyön suunnittelijana. Uuden toiminnan toivottiin 

täydentävän sosiaaliviraston työtä ja mieluummin niillä alueilla, jossa tarvittiin täyden-

nystä. (Mikkola 2008.) 

 

Länteen ei perustettu sosiaaliviraston vapaaehtoistyön keskusta vaan lännessä vapaa-

ehtoistyötä tekivät erilaiset yhteisöt ja järjestöt. Vapaaehtoistyön ystävävälitystä alueel-

la alkoi hoitaa Suomen Punainen Risti (SPR). Toimintaa oli ja on eri kaupunginosissa. 

Osin vapaaehtoistyön ohjaajan aloitteestaan alueelle syntyi tukihenkilötoimintaa, naa-

puriapuryhmiä, oma-apuryhmiä, korttelitoimintaa, asukastaloja sekä työttömien toimin-

taa, renkirinkiä, joita vapaaehtoistyön ohjaaja oli tukemassa ja yhdessä alueiden toimi-

joiden kanssa suunnittelemassa. Hän oli mukana erilaisissa hankkeissa ja projekteissa.  

(Mikkola 2008.) 
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 Läntisen vapaaehtoistyön ohjaajan työ ei suuntautunut yksin länteen, vaan osittain ko-

ko sosiaaliviraston alueelle. Muille alueille sosiaalivirastossa saatiin omat vapaaehtois-

työn ohjaajat 1990-luvun puolivälissä. Vapaaehtoistyötä ja – toimintaa oli kuitenkin ko-

ko kaupungin alueella jo 1990-luvun alussa esimerkiksi palvelukeskuksissa. Läntinen 

vapaaehtoistyön ohjaaja oli hyvin aktiivinen myös Helsinkiin vuonna 1987 perustetun 

vapaaehtoistyön neuvottelukunnan toiminnassa alusta alkaen, jonka sihteerinä hän vir-

kamiehenä toimi ja laittoi myös käytäntöön neuvottelukunnan tekemiä hallinnollisia ja 

muita päätöksiä. Hän oli aktiivisesti mukana toimittamassa Neuvottelukunnan vuonna 

1993 ja vuonna 1996 julkaisemia kirjasia Vapaaehtoistoiminta Helsingissä, jonne on 

koottu eri helsinkiläiset vapaaehtoisjärjestöt yhteistietoineen. (Mikkola 2008.) 

 

Vapaaehtoistyön ohjaajan työ oli hyvin itsenäistä. Hän kertoi tavanneensa esimiestään 

vain kerran vuodessa. Työ oli yhdyskuntatyötä ja vapaaehtoistyön koordinointia, jotka 

kulkevat käsi kädessä ja joita hänen mukaansa on vaikea erottaa toisistaan. Hänen vi-

sionsa työlle oli, että vaikka vapaaehtoistyö on palkatonta, niin se vaatii myös rahaa, jo-

ta hän pyrki järjestämään vapaaehtoissektorille. Rahaa tarvitaan tiedotukseen, koulu-

tukseen, vapaaehtoisvälitysten hoitamiseen, tiloihin, toiminnanohjaukseen, vapaaeh-

toisten yhteisiin tapaamisiin sekä vapaaehtoisten virkistyksen ja heille tarkoitettuihin 

juhliin. Hänen mukaansa vapaaehtoisten huomioiminen ja hoitaminen on ehdottoman 

tärkeää jos haluaa vapaaehtoisten pysyvän toiminnassa mukana. Hän pyrki myös yh-

distämään kaupungin eri hallintokuntia toimimaan yhdessä esimerkiksi kaupungin tilo-

jen saamiseksi yhteiskäyttöön myös järjestöille ja vapaalle kansalaissektorille. Toinen 

tärkeä näkökulma työlle hänellä oli, joka toive oli tullut vapaaehtoissektorilta, että kau-

pungin organisaatiossa tulee olla ”virkamiehiä” toisin sanoen vapaaehtoistyön ohjaa-

jia/koordinaattoreita, joiden työnkuvaan vapaaehtoisyhteisöjen tukeminen kuuluu. Hä-

nen mukaansa vapaaehtoisille on kohtuuttoman raskasta, jos asiasta tietävää yh-

dyshenkilöä joutuu etsimään viranomaisviidakosta. Vapaaehtoistyön ohjaajan tehtäviin 

kuuluu myös rajata sitä mikä kuuluu ammattihenkilöiden työhön ja mikä vapaaehtoisille. 

(Mikkola 2008.) 
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Pitkäaikaisen läntisen vapaaehtoistyön ohjaajan mukaan vapaaehtoistyön halu, tuli ja 

hehku tulee ottaa vakavasti. Vapaaehtoistyöstä ja sen mahdollisuuksista tulee tiedottaa 

jatkuvasti ja koulutusta sekä perehdytystä halukkaille tulee olla helposti saatavilla. Hä-

nen mukaansa tulisi kehittää myös toimintoja, jotka eivät vaadi pitkäkestoista sitoutu-

mista ja vapaaehtoiselle tulisi antaa mahdollisuus lopettaa toiminta sitä halutessaan tai 

vaihtaa toimintamuotoa. Hänen mukaansa vaarana on, että yhteisöt pyrkivät omista-

maan vapaaehtoisensa. Vapaaehtoistoiminnan jatkuvuus tulisi turvata, sillä vapaaeh-

toistoiminta on pitkäjänteistä ja vaikeissa oloissa elävät henkilöt saadaan vapaaehtois-

toiminnan piiriin vasta vuosien työn jälkeen. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorilta 

vaaditaan hänen mukaansa koko vapaaehtoiskentän tuntemusta, jotta hän voi neuvoa 

toiminnasta kiinnostuneet oikean toiminnan piiriin. (Mikkola 2003, 38 -39; Mikkola 

2008.) 

 

Sosiaaliviraston ensimmäinen vapaaehtoistyön ohjaaja on historian valossa tarkastel-

tuna ollut edelläkävijä vapaaehtoistyön koordinoinnissa ja alueen yhdyskuntatyössä. 

Hänen työnsä on vastannut sen ajan haasteisiin, joita sosiaalivirastossa on kohdattu.  

Hänen jäädessä eläkkeelle lännestä katosi alueen ainoa yhdyskuntatyöntekijä. Roivai-

nen (2008, 39) sanoo, että byrokraattisen sosiaalityön vahvistumisen seurauksena yh-

dyskuntatyö on jäänyt kulttuurisesti voimakkaan toimistososiaalityön katveeseen. Hä-

nen mukaansa virallinen sosiaalityö ja vallitseva yhteiskuntapolitiikka ovat marginali-

soineet ja ulkoistaneet työmuodon kolmannen sektorin vastuulle ja jättäneet lähellä 

kansalaisyhteiskuntaa liikkuvan yhdyskuntatyön sosiaalityön marginaaliin.  

 

Vapaaehtoistyön koordinaattorina olen paljolti samassa tilanteessa kuin edeltäjäni oli 

työtään aloittaessaan ja myös tehdessään. Vapaaehtoistyön kysymykset ovat samoja. 

Vapaaehtoistyön toivotaan vastaavan niihin tarpeisiin, johon työntekijöiden resurssit ei-

vät riitä. Koen myös, että vapaaehtoistyön koordinaattorin työnkuvaa pitäisi suunnata 

enemmän yhdyskuntatyöhön, järjestöt tekevät vapaaehtoistyötä ja koordinaattori toimii 

heidän tukenaan. Koordinaattori ei ole vapaaehtoistyön välittäjä. Toivoisin, että kaikki 

sosiaaliviraston työntekijät tekisivät enemmän yhdyskuntatyötä oman työnkuvansa si-

sällä sekä yhteistyötä alueen järjestöjen kanssa. Se ei voi olla vain yhden työntekijän 

vastuulla. Yhteistyö on kuitenkin heikkoa, kuten opinnäytetyöni luvusta 7 voi havaita. 
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3.3 Sovittelun vapaaehtoiset 

 

Omana yksikkönään sosiaaliviraston sisällä toimii sovittelutoiminnan vapaaehtoiset. Ri-

kos- ja riita-asioiden sovittelutoiminta on lain mukaista palvelua kaiken ikäisille helsinki-

läisille. Sosiaaliviraston sovitteluyksikössä toimii sosiaalialan ammattilaisia, mutta hei-

dän apunaan toimii sovittelijoiksi koulutettuja vapaaehtoisia. Toiminnassa on mukana 

noin 100 vapaaehtoista, jotka ovat käyneet vapaaehtoissovittelijan peruskurssin, joka 

pitää sisällään noin kahden kuukauden koulutuksen iltaisin kerran viikossa ja lauantai-

sin. Kurssilla perehdytään sovittelun käytäntöihin liittyviin asioihin aina sovitteluun kut-

sumisesta sopimuksen laadintaan asti. Kurssi pitää sisällään myös asiantuntijaluentoja 

sekä vuorovaikutustaitoja. Vapaaehtoissovittelijat eivät saa toiminnasta palkkaa muuta 

kuin kulukorvauksen. Vapaaehtoissovittelijat saavat jatkuvaa tukea sovittelun ammatti-

laisilta ja ohjausta työhön ja heille järjestetään myös erilaisia virkistystilaisuuksia. Hal-

linnollisesti sovittelutoiminta on sosiaaliviraston lapsiperheiden vastuualuetta (Helsingin 

sosiaalivirasto Sovittelutoiminta 2009.) 

 

3.4 Lastensuojelun tukihenkilötoiminta 

 

Vapaaehtoistoiminta ei ole sosiaalivirastolle lakisääteistä palvelua muilta osin kuin las-

tensuojelun tukihenkilötoiminnan osalta. Kaikella muulla sosiaaliviraston koordinoimalla 

ja tukemalla vapaaehtoistyöllä ja – toiminnalla on ennaltaehkäisevä funktio. Vapaaeh-

toistoimintaa tukemalla toivotaan voitavan auttaa ihmisiä jo varhaisessa vaiheessa niin, 

että sosiaaliviraston lakisäteisten palveluiden tarve vähenee. Vapaaehtoistoiminnan 

toivotaan lisäävän yhteisöllisyyttä ja sitä kautta ehkäisevän syrjäytymistä. 

 

Tukihenkilötoiminta on laajasti käytetty ja perinteinen vapaaehtoistyön muoto. Tukihen-

kilönä voi toimia mielenterveyskuntoutujalle, vanhukselle, vammaiselle, maahanmuut-

tajille sekä lapsille ja nuorille tai koko perheelle. Tukihenkilötoimintaa on kehittänyt ja 

sitä organisoi järjestöt kuten esimerkiksi SPR ja Suomen Mielenterveysseura sekä 

kunnat. Tukihenkilön tarkoituksena on vaikuttaa kohentavasti vaikeassa elämäntilan-

teessa olevan elämään. Tukihenkilötoimintaan osallistuvan edellytetään sitoutuvan 
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toimintaan vähintään vuodeksi tai mieluiten niin pitkäksi aikaa, että tuettavan elämänti-

lanne helpottuu, tästä huolimatta tukisuhde on myös ajallisesti rajattu.  Tukihenkilötoi-

minta on tavoitteellista ja säännöllistä. (Utti 2008, 26 – 27.) 

 

Lastensuojelun tukihenkilötoiminta on lakisääteistä ja se perustuu Lastensuojelulakiin 

(Räty 2007, 205 - 207). Lain mukaan lapselle tai nuorelle on tarvittaessa järjestettävä 

tukihenkilö tai tukiperhe. Tukihenkilötoiminta kuuluu avohuollon tukitoimiin ja tukihenki-

löitä järjestetään myös sijaishuollon sekä jälkihuollon asiakkaina oleville lapsille ja nuo-

rille. Tukihenkilötoiminnan piiriin pääsevät sosiaalivirastossa lastensuojelun asiakkaana 

olevat lapset ja nuoret. Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta eroavat toisistaan erilaisen 

toimintatapansa vuoksi. Tukiperhetoiminnassa lapsi tai nuori vierailee tukiperheen luo-

na viikonloppuisin esimerkiksi kerran kuukaudessa osallistuen perheen arkeen. Tuki-

henkilötoiminnassa lapsi tai nuori tapaa tukihenkilöään yhteisen tekemisen merkeissä 

sovituin säännöllisin väliajoin tavallisimmin parin tunnin ajan, yleensä viikon tai kahden 

välein. He tapaavat yleensä lapsen tai nuoren omassa elinympäristössä. Tukisuhde on 

luonteeltaan vapaaehtoinen ja perustuu lapsen tai nuoren sekä heidän vanhempiensa 

ja tukihenkilön sekä lastensuojelun sosiaalityöntekijän yhteiseen sopimukseen. He so-

pivat yhdessä tukisuhteen sisällöstä ja tavoitteista. Tukisuhteen lapsi tai nuori voi saa-

da jos hänen elämässään ei ole riittävästi aikuisen tukea ja läsnäoloa. Tukihenkilötoi-

minta perustuu maallikkoauttamiseen, mutta yleensä lastensuojeluntukihenkilöltä edel-

lytetään erillisen tukihenkilökurssin käymistä. Tukihenkilökursseja järjestävät kunnat, 

mutta myös järjestöt esimerkkinä Erityishuoltojärjestöjen liitto (EHJÄ ry). Järjestöt ovat 

myös esittäneet, että ne voisivat kouluttaa tukihenkilöitä ja organisoida toiminnan, niin 

että kunnat voisivat ostaa heiltä tukihenkilöpalveluita. Tukihenkilönä toimiminen poik-

keaa muusta vapaaehtoistyöstä niiltä osin, että siitä saa pienen palkkion ja/tai kulukor-

vauksen. (Korhonen 2005; Utti 2008 27 – 29.) 

 

Lastensuojelun tukihenkilöistä on pulaa niin kuin kaikista muistakin vapaaehtoisista. 

Utin (2008) tutkimuksen mukaan, jossa hän tuki lastensuojelun tukihenkilöiden sitoutu-

neisuutta toimintaan pääkaupunkiseudulla, ilmeni, että tukihenkilöt ovat hyvin sitoutu-

neita toimintaan, mutta kokevat jääneensä yksin. He kaipaavat enemmän tukea sosiaa-

lityöntekijöiltä, henkilökohtaisia tapaamisia sekä vertaistukea sekä myös lisäkoulutusta. 
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Lastensuojelun tukihenkilösuhde on vaativa ja tukihenkilöt toivovat apua rauhassa pur-

kaa tukisuhteen ongelmakohtia sosiaalityöntekijän kanssa, varsinkin kun vaitiolovelvol-

lisuus estää puhumasta ongelmista muille. Helsingin sosiaalivirastolla on Saarion 

(2009) mukaan noin 90 tiedossa olevaa tukihenkilöä ja tukisuhdetta lastensuojelun pii-

rissä vuonna 2009.  

 

3.5 Vapaaehtoistyö vanhuspalveluissa 

 

Helsingin sosiaalivirasto on tehnyt tutkimus- ja kehittämistyötä vanhusten palveluiden 

osalta. Helsingin vanhuspalveluiden suuntana on ollut vähentää vanhusten laitospaik-

koja ja mahdollistaa kotona asuminen mahdollisimman pitkään omaisten ja kotihoidon 

turvin. Suuntana on, että vain yksi kymmenestä vanhuksesta asuisi laitoksessa. Hel-

singissä vanhusväestön määrä lisääntyy radikaalisti seuraavina vuosikymmeninä ja 

suuntana on kehittää palveluita, jotta vanhukset selvisivät mahdollisimman pitkään 

omaehtoisesti kotonaan. Vanhuspalveluohjelmassa vuosille 2006 – 2009 vapaaehtois-

työ nähdään yhtenä tärkeänä tekijänä palveluita kehitettäessä. (Helsingin kaupungin 

hallintokeskus 2006.)  

 

Sosiaaliviraston Palvelukeskusten kehitysohjelmassa vuosille 2007 – 2010 mainitaan 

vapaaehtoistoiminta yhtenä tärkeänä tekijänä toiminnan kehittämisessä ja tavoitteena 

on nostaa vapaaehtoistyön ja järjestötoiminnan osuutta kaikissa palvelukeskuksissa. 

(Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Palvelukeskustoiminnan kehittämisohjelma 

2007.)  

 

Ikääntyvien hyvinvointia tukevan toiminnan loppuraportissa mainitaan, että vapaaeh-

toistyötä kehitetään vanhusten parissa Vapaaehtoistyö sosiaaliviraston näkökulmasta 

selvityksen (2007) mukaisesti. Tätä selvitystä käsittelin jo luvussa 3.1 ja käsittelen 

myös luvussa 6.1. Siinä myös mainitaan, että vanhusten palveluissa vapaaehtoistyön 

apu kohdennetaan kotona ja palvelutaloissa asuville vanhuksille ja palvelukeskusten 

asiakkaille. (Helsingin kaupunki sosiaalivirasto 2007.) 
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Edellä mainitsemassani Helsingin Vanhuspalveluohjelmassa vuosille 2006 – 2009 to-

detaan vapaaehtoistyön kehittämisen tärkeys. Ohjelmassa kaupunginvaltuusto linjaa, 

terveyslautakunnan niin kuin sosiaalilautakunnan ehdotusten pohjalta, vanhusten toi-

mintakyvyn ylläpitämisessä ja vahvistamisessa yhtenä keskeisenä keinona seuraavaa: 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, senioriliikunta, palvelukeskusten toi-
minta, vapaaehtoistoiminta, ehkäisevät kotikäynnit sekä sosiaalista syrjäyty-
mistä ehkäisevät toimet kootaan toisiaan täydentäviksi kokonaisuuksiksi. 

 

Samassa ohjelmassa kaupunginvaltuusto linjaa kotona asumisen tukemisen yhdeksi 

keskeiseksi keinoksi 

 

Ikäihmisten syrjäytymistä ja turvattomuutta vähennetään sosiaali- ja lähityöllä 
sekä yhteistyöllä vapaaehtoisten toimijoiden kanssa ja näin ehkäistään tarvet-
ta siirtyä ympärivuorokautiseen hoitoon. 
 
 

Laitoshoidossa sekä palveluskeskustoiminnassa vapaaehtoisten roolia on korostettu 

viime vuosina. Olin mukana laatimassa kyselyrunkoa, kun sosiaaliviraston kehittämis-

palvelu selvitti syksyllä 2008 vapaaehtoisten määrää vanhusten palveluiden yksiköissä. 

Kyselyn tuloksena selvisi, että sosiaaliviraston omissa vanhainkodeissa toimii vajaa 

100 vapaaehtoista, palvelukeskuksissa noin 600, vanhusten palvelutaloissa 7 – 35 ja 

vanhusten asuintaloissa noin 15 vapaaehtoista. Kaikkiaan näissä sosiaaliviraston 

omissa laitoksissa on enimmillään 750 vapaaehtoistyöntekijää. Vapaaehtoiset toimivat 

esimerkiksi ulkoilukaverina, harrastepiirien ohjaajina, tapahtumien järjestäjinä ja tal-

kooapuna. He lukevat vanhuksille ja auttavat asioinneissa. Vapaaehtoistyöntekijät tule-

vat eri järjestöistä tai ovat laitoksen oma sosiaaliviraston vapaaehtoistyöhön koulutta-

mia tai perehdyttämiä. Laitoksiin on myös viime vuosina tullut vapaaehtoisia eri yrityk-

sistä. Jotkut yritykset ovat antaneet työntekijöilleen mahdollisuuden työajalla tehdä tie-

tyn tuntimäärän kuukaudessa vapaaehtoistyötä. Nämä yritykset uskovat vapaaehtois-

toiminnan tukemiseen ja se kuuluu heidän sosiaalisen vastuun strategiaan. Kokemuk-

set yritysyhteistyöstä ovat olleet pääosin positiivisia. Palvelukeskuksissa, kuten Kamppi 

ja Kinapori, suuri osa päivätoiminnasta on erilaisten vapaaehtoisten itsensä organisoi-

maa. Sosiaalivirasto on palkannut suurempiin yksiköihinsä viimeisen kahden vuoden 
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aikana vapaaehtoistyön ohjaajia tai sisällyttänyt vapaaehtoistyön laitoksen sisällä jon-

kun sosiaaliohjaajan toimenkuvaan vuoden 2009 alusta. Palvelukeskuksissa, palveluta-

lossa ja vanhainkodeissa tapahtuvaan vapaaehtoistyötä varten valmistuu Tulikallion 

(2009) mukaan vuoden 2010 alkuun mennessä Kinaporin työntekijöiden toimesta oma 

opaskirja nimeltä ” Vapaaehtoistoiminta, hyvin organisoituna valtava voimavara”. Op-

paassa paneudutaan niihin tekijöihin, jotka pitää huomioida laitosten sisällä tapahtu-

vassa vapaaehtoistyössä.  

 

Läntisellä alueella on kolme sosiaaliviraston omaa palvelutaloa Munkkiniemen, Kan-

nelmäen ja Riistavuoren palvelutalot sekä Riistavuoren vanhainkoti. Riistavuoren yh-

teydessä on myös pilottihankkeena Monipuolinen vanhustenkeskus, jossa kehitetään 

yhteistyössä eri järjestöjen kanssa monipuolista palvelua alueen eläkeläisille.  Munkki-

niemessä toimii myös Palvelukeskus ja läntisellä alueella on myös Meilahden virkistys-

keskus. Kaikissa kyseisissä laitoksissa toimii vapaaehtoisia paitsi Kannelmäessä, jossa 

vapaaehtoistyötä aletaan vasta suunnitella.  Jokaisessa talossa on sosiaaliohjaajan 

työnkuvaan sisällytetty muun työn ohessa ohjata laitoksen sisäistä vapaaehtoistyötä.  

 

3.6 Sosiaaliviraston palvelustrategia 

 

Sosiaalivirasto on vastuussa lakisääteisten palveluiden järjestämisestä. Palvelut voi-

daan tuottaa itse tai ostaa ne eri tuottajilta. Omalla palvelutuotannolla tarkoitetaan so-

siaaliviraston omissa yksiköissä oman henkilökunnan voimin tuotettuja palveluita. Vi-

raston oma palvelutuotanto oli vuonna 2007 noin 72 %. Oma palvelutuotanto on hitaas-

ti pienentynyt valtakunnallista kehitystä noudattaen. Sosiaaliviraston käyttömenoihin on 

vuodelle 2009 budjetoitu yli miljardi euroa. Sosiaalivirasto ostaa palveluita noin 550 

tuottajalta ja siihen on arvioitu kuluvan noin 237 miljoonaa euroa. (Helsingin kaupungin 

sosiaalilautakunta 2009.) 

 

Sosiaaliviraston uusi palvelustrategia, joka julkaistiin tammikuussa 2009, määrittää 

suuntaa palveluiden tuottamiselle ja sosiaaliviraston ohjauksen kehittämiselle. Palvelu-

strategian lähtökohtana on monituottajamalli. Palvelustrategiassa keskitytään tuotta-

mistapoihin, ei toiminnan laajuuteen tai määrärahoihin. Konkreettiset tavoitteet valmis-
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tellaan vuosittain talousarvioehdotusten yhteydessä. Uuden palvelustrategian taustalla 

on arvio julkisten sosiaalipalveluiden, palvelutuottajien sekä järjestöjen uudesta tilan-

teesta. Uuden tilanteen aiheutti muun muassa hankintalain, kilpailuttamista koskevien 

säädösten sekä yleishyödyllistä toimintaa koskevien säädösten muutos. Kilpailulain-

säädäntö, yleishyödyllisyystulkinnat sekä Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) linjauk-

set, pakottavat järjestöt arvioimaan uudelleen toimintaansa.  Ne joutuvat erottamaan 

liiketoiminnallisen palvelutuotannon ja yleishyödyllisen kansalaistoiminnan toisistaan. 

Nämä linjaukset yleishyödyllisyydestä ja järjestöjen uudesta roolista ovat kuitenkin vielä 

kesken ja epätarkkoja koko maassa. (Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta 2009.) 

 

Uudessa palvelustrategiassa märitellään sosiaalipalveluiden arvoverkko, joka muodos-

tuu kahdeksasta strategisesta luokasta, jotka ovat: oma palvelutuotanto, sisäiset 

kumppanit, inHouse- palvelutuotanto, strategiset kumppanit, sopimustuottajat, palvelu-

yritykset, kansalaisjärjestöt ja yksityiset kansalaiset. Näistä viisi ensiksi mainittua kuu-

luvat kiinteästi arvoverkkoon ja loput kolme löysästi. Vapaaehtoistoiminnan kannalta 

kaksi viimeksi mainittua ovat keskeisiä. Palvelustrategiassa kansalaisjärjestöt määritel-

lään yleishyödyllisiksi toimijoiksi. Ne ja erilaiset yhteisöt ovat kansalaisyhteiskuntaa, 

kaupunkilaisten aktiivisuutta, erilaisten väestöryhmien edunvalvontaa ja vapaaehtois-

työtä tukevia yhteisöjä. Kansalaisjärjestöt ovat kuitenkin palvelustrategian mukaan stra-

tegisesti tärkeä elementti arvoverkon rajapinnassa. Järjestötoimintaa tukemalla aktivoi-

daan helsinkiläisiä pitämään huolta toisistaan, edistämään asukkaiden toimintakykyä, 

vahvistamaan kansalaisten edunvalvontaa ja mahdollistamalla laajojen vapaaehtoispii-

rien liittyminen sosiaalivirastoa lähellä olevaan toimintaan. Aktiivinen kansalaistoiminta 

nähdään palvelustrategiassa tehokkaana tapana siirtää strategista painopistettä hoivan 

tarpeesta ennalta ehkäisyyn ja varhaiseen tukeen. (Helsingin kaupungin sosiaalilauta-

kunta 2009.) 

 

Kansalaisjärjestöt liittyvät löyhästi sosiaaliviraston arvoverkkoon myös sosiaalilauta-

kunnan myöntämien järjestöavustusten kautta. Sosiaalilautakunta myöntää noin kolme 

miljoonaa euroa avustuksia yli 400 järjestölle vuosittain. Avustuksia ei pääsäätöisesti 

myönnetä järjestöille, joilta ostetaan palveluita, koska se rikkoisi kilpailuneutraliteettia. 

Yksityiset kansalaiset ja heistä muodostuvat lähiverkot nähdään palvelustrategiassa 
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kaikkein tärkeimpänä hyvinvoinnin ja turvallisuuden lähteenä. Kansalaisyhteiskunnan 

vahvistaminen osana palvelustrategiaa lisää järjestöjen ja yhteisöjen merkitystä sosiaa-

litoimen kumppanina. Tavoitteena on myös lisätä tukihenkilötoimintaa sekä tukea ver-

taisryhmä- ja vapaaehtoistoimintaa. (Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta 2009.)  

 

Sosiaaliviraston Palvelustrategiassa puhutaan paljon asukkaiden omaehtoisesta toi-

minnasta sekä järjestöjen roolista syrjäytymistä ennaltaehkäisevän toiminnan tuottaja-

na. Hyvinvoinnin tuottajana painopistettä halutaan kääntää kansalaisyhteiskunnalle ja 

yksityisille ihmisille. Vapaaehtoistyön lisääminen nähdään palvelustrategiassa tärkeänä 

sekä kansalaisjärjestöjen tukeminen. Palvelustrategia korostaa myös tukihenkilötoi-

minnan lisäämistä sekä käyttää termiä mahdollistetaan epävirallinen ja joustava va-

paaehtoistyö. Mitä se on, siitä ei kerrota tarkemmin. Ongelmana koen sen, että vapaa-

ehtoistyötä toivotaan lisättävän joka sektorilla, mutta miten sen lisääminen tapahtuu, ei 

kerrota. Vapaaehtoistyön rooli kuitenkin hyvinvoinnin tuottajana korostuu. Konkreettisi-

na keinoina palvelustrategiassa esitetään järjestöavustukset, joita sosiaalilautakunta 

jakaa, mutta muuten se, kuka vapaaehtoistoimijoita tukee, jää määrittelemättä ja mikä 

on sosiaaliviraston koordinaattoreiden rooli tässä kokonaisuudessa. 

 

3.7 Vapaaehtoistyön neuvottelukunta 

 

Helsingin kaupungissa toimii kaupunginhallituksen perustama ja nimeämä vapaaeh-

toistyön neuvottelukunta. Neuvottelukunta on toiminut vuodesta 1987 alkaen ja sen 

toimikausi on kaksi vuotta. Uusimman neuvottelukunnan toimikausi alkoi vuoden 2009 

alussa. Neuvottelukunnan jäsenet nimeää kaupunginhallitus ja siinä on edustettuna 

kaupungin eri hallintokuntien virkamiehiä, vapaaehtoisjärjestöjen edustajia sekä luot-

tamushenkilöiden eli poliittisten puolueiden edustajat. Sosiaalivirastoa uudessa neuvot-

telukunnassa edustaa tällä hetkellä itäisen alueen vapaaehtoistyön koordinaattori, jon-

ka on nimennyt tehtävään sosiaalijohtaja. Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan verk-

kosivuilta on suora linkki sosiaaliviraston verkkosivuille vapaaehtoistyön koordinaatto-

reihin, joilta kerrotaan saatavan lisätietoa vapaaehtoistyöstä. Puheenjohtajana neuvot-

telukunnassa toimii luottamushenkilö ja palkallisena sihteerinä kaupungin poti-

lasasiamies. Hän on toiminut sihteerinä vuodesta 2008 alkaen, sitä ennen sihteerinä 
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toimivat sosiaaliviraston vapaaehtoistyön koordinaattorit vuoro vuosin, muiden koor-

dinaattoreiden ollessa neuvottelukunnassa läsnä asiantuntijoina. Vapaaehtoistyön 

neuvottelukunnan tehtävänä on tukea kansalaisaktiivisuutta ja kasvattaa näin kansa-

laisten sosiaalista pääomaa. (Vapaaehtoistyön neuvottelukunta 2009.) 

 

Neuvottelukunnan tehtäväksi on kirjattu sen perustamisessa, että se edistää kaupungin 

ja vapaaehtoisjärjestöjen välistä yhteistoimintaa. Neuvottelukunnan tehtävänä on lisäk-

si tukea vapaaehtoistyötä, joka toimii kaupungin virallisten palveluiden rinnalla ja täy-

dentää kaupungin virallista organisaatiota sekä edistää Helsingin kaupungin alueella 

toimivien vapaaehtoisyhteisöjen toimintamahdollisuuksia. Neuvottelukunnan tehtävänä 

on myös tehdä kaupunginhallitukselle aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja va-

paaehtoistyötä koskevissa asioissa. (Kohopää, Mikkola & Rosilainen 1993.) 

 

Neuvottelukunnan keskeisin tehtävä on myös myönteisten asenteiden ja edellytysten 

luominen vapaaehtoistyölle. Neuvottelukunta luo yhteyksiä helsinkiläisiin järjestöihin. 

Se tiedottaa vapaaehtoistyöstä sekä kouluttaa vapaaehtoisia järjestämällä tiedotustilai-

suuksia ja seminaareja. Neuvottelukunta palkitsee myös kiertopalkinnolla vuosittain 

vapaaehtoistyön kentällä ansioituneen toiminnan tai toimijan. Järjestökentän lisäksi va-

paaehtoistyön neuvottelukunnan tärkeitä sidosryhmiä ovat kaupungin eri hallintokunnat 

ja luottamusmiehet. (Vapaaehtoistyön neuvottelukunta 2009.) 

 

Helsingin kaupungin virastoista myös Nuorisoasiainkeskus on Voipion (2009) mukaan 

viime vuosina panostanut vapaaehtoistyöhön ja palkannut vuoden 2009 alussa oman 

vapaaehtoistyön koordinaattorin. Nuorisoasiain keskus on kouluttanut jo 350 vapaaeh-

toista, joista vakituisesti toimintaan on jäänyt 50 ihmistä. Vapaaehtoiset toimivat nuori-

sotaloilla ammattihenkilökunnan apuna. Vapaaehtoiseksi haluavien tulee olla täysi-

ikäisiä koulutukseen hakeutuessaan. Myös Helsingin rakennusvirastolla on Linnan 

(2009) mukaan palkattu työntekijä ohjaamassa vapaehtoisia. Rakennusviraston va-

paaehtoistyöntekijät ovat henkilöitä, jota vapaaehtoisesti istuttavat kukkia ja hoitavat 

niitä kesäisin kaupungin alueella. Toimintaan osallistuu satoja vapaaehtoisia vuosittain.  
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Helsingin kaupunki on panostanut vapaaehtoistyöhön perustamalla vapaaehtoistyön 

neuvottelukunnan, joka voi tehdä aloitteita kaupunginhallitukselle vapaaehtoissektorin 

asioissa. Neuvottelukunnan aloitteesta kaupungin organisaatiossa toimivat vapaaehtoi-

set pääsivät vuonna 2008 tapaturmavakuutuksen piiriin vapaaehtoistyön osallistues-

saan. Tämä oli merkittävä parannus vapaaehtoistyön kannalta. Se koettiin vapaaeh-

toistyöntekijöiden taholta tunnustukselta vapaaehtoistyölle. Järjestöillä on ollut vakuu-

tukset omille vapaaehtoisilleen jo vuosia.  Vapaaehtoistyöntekijöiden roolia kaupungin 

organisaatiossa pitää kuitenkin vielä selventää. Mikä on heidän roolinsa suhteessa 

työntekijöihin ja kaupungin palvelutuotantoon?  Nähtävillä on suuntaus lisätä vapaaeh-

toistyötä hyvinvoinnin tuottajana. Se on luettavissa kaikista sosiaaliviraston kehittämis-

ohjelmista, mutta myös siitä, että heitä toivotaan myös muiden hallintokuntien alueelle. 

Väistämättä se herättää ajatuksen, että vapaaehtoistyön lisäämisellä valmistutaan tule-

vaan työntekijävajeeseen. Verhoutuuko se kauniiden korulauseiden alle, että kansalai-

sille annetaan osallistumismahdollisuuksia. Vapaaehtoistyöntekijät tekevät kaupungin 

organisaatiossa paljon hyvää työtä ja siitä johtuen he tarvitsevat myös rehellisiä vasta-

uksia siihen mikä on heidän todellinen roolinsa.  
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4 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT 

 

 

4.1. Yhteiskunta on jaettu sektoreihin 

 

Sosiaalipolitiikan kannalta katsottuna vapaaehtoistoiminnan ja – työn kokonaisuus on 

Koskiahon (2001) mukaan vakiintumaton, se on ollut jatkuvassa liikkeessä ja on edel-

leen. Joinakin aikoina se on ollut sosiaalipolitiikassa hyvinkin aliarvostetussa asemas-

sa, joskus taas tavanomaista toimintaa. Nylundin (2000) mukaan vapaaehtoistyöllä oli 

1970- ja 1980-luvuilla vain pieni rooli sosiaalipolitiikassa. Sosiaalipolitiikan ja vapaaeh-

toistyön välisen kytkennän selkeyttäminen olisikin tulevaisuuden kannalta tärkeää. On 

myös tärkeää selvittää ja määritellä miten vapaaehtoistyö liittyy hyvinvointipalveluihin ja 

sosiaaliviraston työhön. Vapaaehtoistoiminnan tarkastelu irrallaan ympäröivästä yhteis-

kunnasta on lähes mahdotonta. Yhteiskunnan muutokset ovat aina vaikuttaneet siihen, 

mikä rooli vapaaehtoistoiminnalle annetaan sosiaalipolitiikassa. Koskiahon (2001) mu-

kaan vapaaehtoistyön yhteydessä on tarkasteltava myös käsitteitä vapaaehtoistoimin-

ta, kolmas sektori ja kansalaisyhteiskunta. Julkusen (2008, 119) mukaan viimeistään 

1990-luvun talouskriisi muutti Suomessa suhtautumista järjestöihin, siihen asti näky-

mättömästä kolmannesta sektorista tuli näkyvä nimenomaan sosiaalipoliittisena toimi-

jana. 

 

Koskiahon (2001) mukaan hyvinvointivaltion kehittymisen prosessissa sosiaalipolitiikka 

on ymmärretty liikkeeksi, jossa kansalaisyhteiskunta luovuttaa sosiaalisia tehtäviään 

koko ajan entistä kattavammin julkisen sektorin hoitoon. Hänen mukaansa sosiaalipoli-

tiikan historiallisena taustana on ollut monien vuosisatojen, jopa tuhansien vuosien ajan 

hyväntekeväisyystoiminta, jota nykyään nimitetään vapaaehtoistyöksi. Nykyisen sosi-

aalipolitiikan juuret ovat 1800-luvun lopun teollistuneessa yhteiskunnassa, jolloin ha-

vahduttiin siihen, että sosiaalisia ongelmia varten tarvitaan lainsäädännöllistä säätelyä 

ja lakisääteisiä yhteiskunnan tuki- ja kontrollimuotoja. Vapaaehtoistoimintaa voidaan pi-

tää esiasteena pyrittäessä kohti varsinaista virallista sosiaalipolitiikkaa. Sosiaalipoliitti-

sin keinoin luotiin Suomessa pääasiassa 1960- ja 1970- luvulla järjestelmä, jossa hy-



35 
 

väntekeväisyydellä toisin sanoen vapaaehtoistoiminnalla ei ollut enää virallista roolia. 

Hyvinvointivaltiossa on korostettu asiantuntijuuden roolia. Ennen 1980-lukua kirjoite-

tuissa suomalaista hyvinvointivaltiokauden sosiaalipolitiikan oppikirjoista ja tutkimuksis-

ta ei löydy käsitettä vapaaehtoistyö tai vapaaehtoistoiminta. Julkinen valta pyrki 1980-

luvulla kehittämään sosiaali- ja terveyshuoltoa tarkan normiohjauksen ja valtakunnallis-

ten suunnitelmien avulla. Järjestöjen panos arvioitiin silloin vähäiseksi ja julkisen vallan 

kiinnostus ja tuki kansalaisjärjestöille vähenivät. (Niemelä & Dufva 2003, 7-8.) 

 

Kansalaisyhteiskunnan aktivoitumista on kuitenkin alettu jälleen korostaa, sillä kansa-

laisyhteiskunnasta ja niin sanotusta kolmannesta sektorista on muodostunut merkittävä 

sosiaalipoliittinen toimija julkisen sektorin rinnalla. Kolmannen sektorin nousuun on vai-

kuttanut se, että julkinen sektori ei ole voinut eikä voi kaikilta osin vastata kansalaisten-

sa tarpeisiin, jolloin kolmas sektori on ottanut hoitaakseen osan hyvinvoinnin tuottamis-

ta.  Juhilan (2006,13) mukaan se, miten sosiaalityöhön ja sen asiakkaisiin suhtaudu-

taan, kertoo aina ajasta, jossa elämme. Se kertoo yhteiskunnan tilasta ja ilmapiiristä. 

Sosiaalityötä voidaan pitää yhteiskunnan arvomaaliman mittarina. 

 

Vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys löydettiin Matthiesin 

(2005) mukaan uudelleen useissa länsimaissa ja myös Suomessa 1990-luvun alkupuo-

lella. Se nostettiin silloin pysyvään julkisen keskustelun keskiöön. Jos vapaaehtoistoi-

mintaa tarkastellaan suomalaisen hyvinvointivaltion kahden perustehtävän, toimeentu-

loturvan ja palveluiden näkökulmasta, niin vapaaehtoistyö liittyy pääosin hyvinvointipal-

veluihin. Ammattilaisten ja vapaaehtoistyön yhteistoiminnalle on kehittynyt uusia malle-

ja. Hänen mukaansa, kun hyvinvointivaltion laajenemisen aikaan uusiin ongelmiin vas-

tattiin perustamalla julkiselle sektorille uusia virkoja, niin nykyinen reagointitapa on pro-

jekti tai verkostoituminen. Hänen mukaansa, jos nykyisin ratkotaan uusia hyvinvoinnin 

haasteita, tuskin löytyy projektisuunnitelmaa, jossa ei jossain muodossa nojattaisi kol-

manteen sektoriin sekä vapaaehtois- ja kansalaistoimintaan hankkeen keskeisenä in-

novatiivisuuden lähteenä.  

                                                                                                                                             

Vapaaehtoistoimintaa on kuitenkin hyvin vaikea ymmärtää ilman sen yhteyttä yhteis-

kuntamme sektorijakoon. Yhteiskunnan sektorijaon katsotaan alkaneen siinä vaihees-
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sa, kun valtio keskiajan lopulla syntyi hoitamaan yhteisiä asioita. Valtion erottaminen 

ihmisten yksityisestä elämänpiiristä erilliseksi alueeksi edellytti vastaavaa oikeuspiirien 

rajaamista yksityiseen ja julkiseen. Julkinen eriytyi yksityisestä, joten voidaan sanoa, 

että yksityinen muodostaa ensimmäisen sektorin ja julkinen toisen. Tosin, silloin kun 

yhteiskunta oli jakautunut vain kahteen lohkoon, ei tarvinnut puhua sektoreiden järjes-

tysluvusta. Oli vain yksityinen ja julkinen. Näitä sektoreita ei vieläkään mielletä järjes-

tysluvuilla vaan muilla etuliitteillä. (Helander 1998, 22 – 23.) 

 

Kolmas sektori on tieteellisenä käsitteenä varsin nuori. Helanderin (1998, 34 -35) mu-

kaan sitä on alettu laajemmin käyttää vasta 1970-luvulla ja Suomessa sen käyttö yleis-

tyi laajemmin vasta 1990-luvun puolivälissä. Kolmannella sektorilla myös lukuisia eri 

nimiä riippuen siitä kuka ja mikä taho sitä määrittelee. Eri maissa käytetään myös eri 

termiä kuvatessa samaa yhteiskunnan lohkoa. Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuu-

dessa esiintyy ainakin kymmenkunta erilaista termiä, jolla kuvataan samaa tai lähes 

samaa ilmiökenttää. Niminä käytetään kolmas sektori, hyväntekeväisyyssektori, riip-

pumaton sektori, vapaaehtoissektori, verovapaa sektori, ei-julkinen sektori, voittoa ta-

voittelematon sektori, aatteellinen sektori, sosiaalitalous, ei-valtiollinen, ei-julkinen, 

epävirallinen, kansanliike ja kansalaisyhteiskunta. Hänen mukaan nimikkeet ovat li-

sääntyneet usean termin vuosivauhtia. Suomalaisesta kirjallisuudestakin voidaan poi-

mia pitkä lista sektorinimikkeitä kolmannelle sektorille. Puhutaan järjestösektorista, vä-

littävistä verkostoista, vaihtoehtoisista työmarkkinoista, kumppanuussektorista, yhtei-

söyrittäjyydestä, hyvinvointipluralismista, hyvinvoinnin sekataloudesta, vaihtoehtosekto-

rista, välitason organisaatiosta, epävirallisen työn sektorista sekä yhteiskunnallisen 

toiminnan sektorista vastapainona julkiselle ja yksityiselle sektorille. Helanderin (1998) 

mukaan kaikkia käsitteitä ei kuitenkaan kaikissa merkityksissään voi tarkoittaa syno-

nyymiksi kolmannelle sektorille. Tällainen käsite on muun muassa kansalaisyhteiskun-

ta, joka hänen mukaansa syntyi jo kauan ennen kuin yhteiskunnan sektorijako nyky-

merkityksessään oli edes kehittelyn alla.  

 

 Matthies (1997), yksi merkittävistä suomalaisista kolmannen sektorin tutkijoista, sanoo 

jopa, että tutkimuksellisesti kolmas sektori on kuin kaatopaikka. Se on toiminut yhteise-

nä nimittäjänä kaikelle sellaiselle, joka ei ole mahtunut perinteisten sektoreiden määri-
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telmiin. Kolmas sektori on hänen mukaansa yhdysvaltalainen käsite ja viittaa sektoriin 

valtion ja markkinoiden välissä. Se on selkeästi erottuva sektori, jonka kriteerinä ovat 

voittoa tavoittelemattomuus (non-profit) tai ei valtiolliset järjestöt (NGO = non govern-

mental organisations). Itse hän pitäisi Suomen tilanteeseen sopivampana välitason kä-

sitettä tai välittävät organisaatiot käsitettä. (Matthies 1996; Nylund 1997, 10 – 12.) 

 

Nimenä kolmas sektori on kuitenkin vakiintunut yleisemmäksi termiksi suomalaiseen 

kieleen, vaikkakin siitä mitä kaikkea se pitää sisällään ollaan erimielisiä. Kolmatta sek-

toria on terminä pidetty hyvänä sen vuoksi, että se on kansainvälisesti tunnettu ja tun-

nistettu ja laajemmin käytetty. (Helander 1998, 52; Harju 2003, 16.) 

 

Viime vuosina ajatus jakaa yhteiskuntaa vain kolmeen edellä kirjoittamaani sektoriin on 

alkanut horjua. On alettu puhua yhä enemmän neljännestä sektorista. Neljännellä sek-

torilla on tarkoitettu kotitalouksia ja lähiyhteisöjä, perhettä, sukua ja naapuristoa. He-

landerin (1998) mukaan tämän neljännen sektorin pitäisikin olla ensimmäinen sillä se 

edustaa kaikkein alkuperäisintä työpanostusta, josta muut sektorit ovat historian kulu-

essa lähteneet eriytymään. Viime vuosina myös suomalaisessa yhteiskunnassa on al-

kanut kuulua yhä enemmän ääniä perheen ja suvun vastuusta huolehtia jäsenistään 

sekä yksilön omasta vastuusta elämästään vastapainona siihen, että hyvinvointivaltion 

uskottiin hoitavan jäsenensä kohdusta hautaan. (Helander 1998; Harju 2003.) 

 

Vapaaehtoistyön rooli Länsi-Helsingissä on noudattanut yhteiskunnan kehitystrendejä, 

vaikka julkisen sektorin riittämättömyyteen hyvinvoinnin tuottajana oli havahduttu jo ai-

kaisemmin 1970-luvun lopulla Kannelmäen alueella, jossa kodinhoitotoimisto ei kyen-

nyt rajallisella työntekijä määrällään vastaamaan kasvavaan avuntarpeeseen. Yhteis-

työtä alueen vapaaehtoistoimijoiden kanssa alettiin kartoittaa jo 1980-luvulla, mutta va-

paaehtoistyön lisääntyminen tapahtui koko kaupunkia ajatellen 1990-luvulla. Oliko 

Kannelmäki ja muut lännen kokeilualueet jotenkin poikkeavia Helsingin asuinalueista 

asukkaidensa suhteen vai oliko alueella silloin mitoitettu liian vähän työntekijöitä, jää 

arvailujen varaan.  Suuntaus lännessä on edelleen sama mikä on havaittavissa koko 

kaupunkia ajatellen, omaisten vastuun korostuminen läheisistään sekä ihmisen oman 

vastuun korostus elämästään. Tästä on hyvänä esimerkkinä laitospaikkojen vähentä-
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minen vanhustenhuollossa ja ajatus kotona asumisesta mahdollisimman pitkään lä-

heisten ja kotihoidon turvin. 

 

4.2. Hyvinvointivaltio on kuin triangeli 

 

Koskiahon (2001) mukaan ajatus yhteisestä kansakunnasta on ollut pohjana hyvinvoin-

timallille, jonka mukaan kaikki kansalaiset ovat jäseniä järjestelmässä, jossa kaikki 

saavat tarvitsemansa etuudet, kaikki osallistuvat niiden rahoitukseen ja kaikilla on 

mahdollisuus vaikuttaa. Yhteiskunta on taannut julkisin palveluin turvan, silloin kun 

omat keinot tai voimat eivät syystä tai toisesta ole siihen riittäneet. Universaalissa hy-

vinvointivaltiossa yksilön sosiaalinen turva ei ole riippuvainen pelkästään hänen luon-

nollisten yhteisöjensä resursseista, omaisista ja läheisistä. Hyvinvointivaltiossa on vie-

rastettu ajatusta siitä, että lähiyhteisöillä on vastuu apua tarvitsevan jäsenensä palve-

luista ja toimeentulosta. Hyvinvointivaltiossa julkinen sektori on tarvittaessa ostanut 

palveluita järjestöiltä ja yksityiseltä sektorilta, varsinkin sellaisia palveluita, jotka ovat 

vaatineet jotain erityisosaamista. Tämä hyvinvointimalli toimii Helanderin (2008) mu-

kaan jos ihmiset tuntevat kuuluvansa saamaan yhteisöön ja luottavat toisiinsa ja luo-

miinsa järjestelmiin. Hyvinvointipalveluiden tuottajana suomalaista yhteiskuntaa on 

luonnehdittu hyvinvoinnin sekataloudeksi (welfare mix) hallintotapansa vuoksi. On ha-

luttu korostaa, että valtion tai julkisen sektorin ohella hyvinvointipalveluiden tuottami-

seen osallistuvat myös järjestöt niin kuin yksityiset yritykset ja yhteisöinstituutiot. Hyvin-

vointivaltion sijasta 1990-luvulla onkin alettu puhua hyvinvointiyhteiskunnasta. (Möttö-

nen & Niemelä 2005, 18;Helander 2008, 27.) 

 

Hyvinvointivaltio on Siisiäisen (1999, 10 -11) mukaan eri toimijoiden välisten neuvotte-

lujen tulos. Näitä neuvotteluja käytiin valtion, ”kovan” markkina- ja tuotantosektorin se-

kä kansalaisyhteiskunnan kesken, jonka avulla nämä kolme eri aluetta kytkettiin komp-

romissiksi. Ne muodostavat kuin kolmion, jonka kärkinä ne ovat. Kolmas sektori on 

kenttä tai kenttien yhdistelmä, joka kehittyy edellä mainittujen kolmen piirin leikkauspis-

teessä. Näistä rajojen sijainnista erilaiset toimijat ja organisaatiot parhaillaankin käyvät 

neuvotteluja ja kamppailuja. Hyvinvointivaltio ja kolmas sektori voidaan ymmärtää toi-

mintaverkostoksi, joka on rakennettava jatkuvasti uudelleen ja sen identiteetistä kamp-
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paillaan jatkuvasti.   Edellä mainittujen alueiden välille kehittyy omat suhdeverkostonsa 

niin poliittisella, ideologisella ja symbolisella sekä (yhteiskunta)tieteellisellä alueella. 

Tämän kolmion kärkien välinen suhdealue (valtio-kansalaisyhteiskunta, valtio-

markkinat, kansalaisyhteiskunta-markkinat) kehittyy jännitteisenä ja kiistanalaisena. 

Jännitteisyys johtuu siitä, että valtion, markkinoiden ja kansalaisyhteiskunnan toiminta-

periaatteet ovat vaikeasti yhteen sovitettavissa voitto, valta ja yhteisöllisyys akselilla. 

Alueen välisiin rajoihin liittyy myös intressi- ja valtakiistoja. Tilanteen monimutkaisuutta 

lisää vielä se, että näiden osa-alueiden sisällä ovat vielä omat jännitteiset kenttänsä, 

sillä niillä on toimijoita, joiden intressit ovat kiistasuhteessa keskenään.  

 

Sama keskustelu on nähtävillä myös Helsingin sosiaaliviraston sisällä ajatellen uutta 

palvelustrategiaa tai vaikka vanhuspalveluohjelmia. Niissä korostetaan kolmannen sek-

torin roolia hyvinvoinnin tuottajana. Hyvänä esimerkkinä on omalla alueellani oleva 

Riistavuoren monipuolinen hyvinvointikeskus, jonka toimintaa mallinnetaan ja myö-

hemmin laajennetaan myös muihin kaupungin vanhusten laitoksiin. Hyvinvoinnin tuot-

tajina siellä on sosiaaliviraston rinnalla eri järjestöt. 

 

Hyvinvointiyhteiskunnassa julkinen sektori ei enää ole yksin vastuussa hyvinvointipal-

veluiden tuottamisesta vaan täydentäviä ja korjaavia palveluita tarjoavat seurakunnat, 

järjestöt, yritykset ja lähiyhteisöissä toimivat ammattilaiset ja vapaaehtoiset. Näiden yh-

teisöjen vastuu hyvinvointipalveluiden tuottajana ovat kasvaneet ja lähiyhteisöjen ohel-

la erilaiset järjestöt ja yhdistykset ovat ottaneet yhä enemmän hoitaakseen asiakkaiden 

tarvitseman tuen. (Korkiamäki, Nylund, Raitakari & Roivainen 2008,12.) 

 

Tähän hyvinvointiyhteiskunta ajatteluun on 1990-luvulta alkaen voimakkaasti vaikutta-

nut liittymisemme Euroopan unioniin (EU). Euroopan katollisista maista myös Suomeen 

on ajettu niin sanottua subsidiariteetti periaatetta, jonka mukaan lähiyhteisön tuki on-

gelmatilanteissa on ensisijainen ja vasta jos siitä ei ole apua, turvataan julkisiin palve-

luihin. Tämä periaate, joka korostaa perheen, läheisten ja vapaaehtoistyön merkitystä 

ja jota EU levittää eurooppalaiseen sosiaalipoliittiseen ajatteluun on vastakkainen suo-

malaiselle perinteiselle julkisen sektorin ensisijaisuutta korostaneelle hyvinvointiajatte-

lumallille. Sama ajattelu on nähtävissä myös 1990-luvulta Suomessakin vahvistunees-
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sa uusliberalistisessa poliittisessa ajattelussa, jonka ihanteena on yhteiskunta, jossa 

kaupalliset toimijat ja yksilöt perheyhteisöissään ovat keskeisiä toimijoita. Perheen apu 

korostuu ja niitä, joita perhe ei voi auttaa autetaan hyväntekeväisyyden avulla. Hyvän-

tekeväisyyden perille viemiseen tarvitaan vapaaehtoisia jos ei turvauduta kaupallisiin 

palveluihin. (Matthies 1996; Helander 1998; Eskola & Kurki 2001;Koskiaho 2001.) 

 

Vapaaehtoistoiminnan ja vapaaehtoisjärjestöjen roolit ovat Suomessa hyvinvointipalve-

luiden näkökulmasta Matthiesin (2005) mukaan moninaiset. Ne korvaavat, täydentävät 

ja uudistavat ammatillisia ja julkisia palveluita. Suomessa järjestöjen ja yksityisten kan-

salaisten vapaaehtoistoiminta sosiaalialalla on pitkään rajattu siten, että ammatillisten 

työntekijöiden ja toisaalta julkisyhteisöjen toimintavastuu on ollut erillään. Vapaaehtois-

sektorin merkitys on pyritty rajaamaan kokeilevaksi, täydentäväksi ja erityisryhmien 

tarpeisiin kohdentuvaksi. Ammattilaisten ja vapaaehtoisten tehtävien ja vastuun erilai-

suutta on korostettu.  

 

Hyvinvointivaltion ja/tai hyvinvointiyhteiskunnan kehittymishistoriassa onkin nykyisin 

nähtävillä suuntausta kääntyä takaisin aikaan ennen julkisia, kaikille kuuluvia hyvin-

vointipalveluita, aikaan, jolloin kansalaisyhteiskunta hoiti sosiaalisia tehtäviä. Julkisia 

sosiaalipalveluja halutaan siirtää yksityisen, kolmannen ja neljännen sektorin varaan. 

Tähän vaikuttaa osaltaan kuntien talouden kiristyminen ja sen seurauksena työntekijöi-

den riittämättömyys, mutta toisaalta myös suomalaisen politiikan muutos. Sama muu-

tosta on havaittavissa myös Helsingin sosiaaliviraston palvelustrategiassa, jossa koros-

tetaan kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen sektorin roolia yhteistyökumppanina ja 

osana sosiaaliviraston arvoverkkoa. 

 

Mikä on perheen ja omaisten vastuu esimerkiksi omista vanhuksistaan ja mikä taas yh-

teiskunnan on jatkuvan rajankäynnin kohteena. Käsitykset siitä, kenen kuuluu hoitaa 

ketä, ovat muuttuneet ja muuttumassa. Silloin, kun asuttiin omavaraisessa talonpoi-

kaisyhteiskunnassa, vanhus lunasti hyvän sosiaalisen aseman perinteiden ja omaisuu-

den avulla tai perheessä omien voimiensa mukaan töitä tehden. Siteet omaan perhee-

seen ja sukuun olivat syvät ja pysyvät. Vain ne vanhukset, joilla ei ollut perhettä tai 

omaisuutta turvanaan joutuivat turvautumaan kirkon tai yhteiskunnan apuun. Sen ajan 



41 
 

ihmisystävällinen ajattelutapa suosi kodinpiirissä annettua elatusta ja hoivaa. Tämä 

ajattelutapa kuitenkin muuttui teollisen yhteiskunnan ja kaupunkilaistumisen myötä. 

Muuttoliike, perhekoon pieneneminen, naisten työssäkäynnin yleistyminen ja yksin 

asuvien osuuden kasvu omalta osaltaan selvittävät perheen merkityksen kaventumista 

esimerkiksi vanhusten huolenpidosta. Hyvin merkittävä tekijä oli myös lainsäädäntö, 

jolla rajattiin perheenjäsenten ehdoton elatusvastuu koskemaan vain alaikäisiä lapsia ja 

puolisoa. Lastensa kanssa elävien 65 vuotta täyttäneiden osuus väheni dramaattisesti 

Suomessa 1950-luvulta lähtien. Aikuiset lapset vapautuivat lopullisesti laillisesta ela-

tusvastuustaan suhteessa vanhempiinsa vuonna 1970. Tällä hetkellä ainoa aikuisiin 

kohdistuva elatusvelvollisuus on puolisoiden velvollisuus elättää toisensa. Lasten ela-

tusvastuun vanhemmistaan poistaminen tarkoitti sitä, että silloisesta hyvinvointivaltiosta 

tuli eräänlainen suurperhe, jolle vastuu hoivasta ajateltiin kuuluvan. Perheiltä on siis 

poistettu lainsäädännöllinen vastuu omista vanhuksistaan. Toisaalta taas viimeaikoina 

on lainsäädännössä näkyvissä merkkejä perheen hoivavastuun kasvattamisesta tai ai-

nakin toiveita perheen hoivan kasvattamisen ulottamisesta entistä enemmän myös ta-

kaisin vanhustenhoitoon. Siitä on esimerkkinä esimerkiksi omaishoidontuki. On havait-

tavissa eräänlainen lojaliteettiolettamus, että perheenjäsenet pitävät huolta omistaan. 

(Kalliomaa - Puha 2007, 22 – 24.) 

 

Perheen ja läheisten roolin korostaminen huolenpidon tuottajan Helsingissä on hieman 

ongelmallista. Helsingissä on paljon yksinasuvia, joilta puuttuvat lähiomaiset. Laitos-

paikkojen vähentäminen taas tietää tulevaisuudessa sitä, että omaishoitajien määrä tu-

lee kasvamaan heidän osaltaan, jolla on puoliso tai lapsia hoitamassa. Omaishoitajien 

rooli tulee tulevaisuudessa korostumaan. Vapaaehtoistyöntekijöiden rooli korostuu puo-

lestaan niiden parissa, joilta puuttuvat omaiset. 

 

 

4.3 Kansalaisyhteiskunta ja kansalaistoiminta 

 

Kirjoitin jo edellä, että kansalaisyhteiskunta käsitettä ei voi pitää synonyyminä kolman-

nelle sektorille, vaikka myös tämän kaltaista rinnastusta yleisessä puheessa esiintyy-

kin. Kolmas sektori toimii kansalaisyhteiskunnan sisällä. Kansalaisyhteiskunta mahdol-
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listaa vapaan kansalaistoiminnan ja sen historia on pitkä. Kansalaistoiminta on poh-

jimmiltaan ihmisten toimintaa sellaisten asioiden puolesta, joita he pitävät tärkeinä ja 

arvokkaina. Näin laajasti ajatellen kansalaistoiminnan historia on kirjoitettua historiaa 

pitempi. Se on osa ihmisen tapaa toimia ja vaikuttaa ja pitää huolta yhteisöstään. Se 

vaatii kuitenkin yhteisön. (Helander 1998; Hokkanen ym1999; Harju 2003; Kankainen 

2007; Pessi & Saari 2008.) 

 

Kansalaisyhteiskunta on esiintynyt myös tieteellisenä käsitteenä pitkään Suomessa. 

Siihen liittyy usein poliittis-ideologiasia painotuksia. Mielenkiintoista on, että kansalais-

yhteiskuntaa koskevat maininnat ovat lisääntyneet 1990-luvun jälkeen myös suomalai-

sissa puolueohjelmissa. Kansalaisyhteiskunta on kuitenkin käsitteenä lähes yhtä vai-

keasti määriteltävissä kuin kolmas sektori. Suomessa on kuitenkin usein tulkittu kansa-

laisyhteiskunnan ytimen muodostuvan sellaisista instituutioista kuin perhe, kotitalous, 

talous ja yhteiskunnalliset valtaryhmittyvät. Tämä tarkoittaa sitä, että kansalaisyhteis-

kunta rakenteellisessa mielessä sisältää myös sellaisia yksiköitä, jotka kuuluvat paitsi 

kolmannen myös ensimmäisen eli markkinasektorin ja kotitalouksien eli neljännen sek-

torin piiriin. Näin ollen kansalaisyhteiskunnan käsitettä on mahdoton käyttää rakenteel-

lisessa tai organisatorisessa mielessä kolmannen sektorin rinnakkaiskäsitteenä. Määri-

telmistä ollaan kuitenkin eri mieltä ja tutkijoiden mielipidettä jakaa esimerkiksi markki-

noiden sisältäminen kansalaisyhteiskuntaan. Useat tukijat jättävät ne kansalaisyhteis-

kunnan ulkopuolelle ja sisällyttävät sen piiriin vapaaehtoisten järjestöjen ohella myös 

yksityisten henkilöiden muodostamat yhteisöt ja verkostot. (Helander 1998, 48 – 50.) 

 

Kansalaisyhteiskunta on siis väljä ja jopa abstrakti käsite. Samalla se on myös kasvo-

ton käsite. Osuvasti sitä kuvaa Pohjola (2003, 66) sanoessaan, miten vaikea on jäsen-

tää sitä miten kansalaisyhteiskunnan kansalainen on tulkittavissa. Julkisen terveyden-

huollon väestövastuuajattelussa kansalaiset ovat väestö, kunnan poliittisessa kielessä 

kuntalaisia, palvelujärjestelmässä asiakkaita, uskonnollisessa toiminnassa lähimmäisiä 

ja markkinoiden piirissä kuluttajia. Valtion jäseninä olemme kansalaisia. Kansalaisyh-

teiskunta mielletään kuitenkin julkisesta valtion alueesta erillisenä ”siviilikerrostumana”, 

omaehtoisena vyöhykkeenä ja autonomisen vapaana.  
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Länsimäisen kansalaistoiminta- käsitteen synty voidaan ajoittaa 1700-luvun lopulle va-

listuksen ja Ranskan vallankumouksen kaudelle. Suomessa vakiintuneen kansalais-

toiminnan juuret ulottuvat myös 1700-luvun lopulle, jolloin Suomeen perustettiin erilai-

sia seuroja, mutta vasta 1860- ja 1870- luvulla Suomessa koettiin vahva yhteiskunnalli-

nen herääminen. Ajanjakso oli otollinen vapaitten kansalaisjärjestöjen laajalle toimin-

nalle Suomessa. Silloin luotiin pohja ja juuret nykyisenkin suomalaisen järjestösektorin 

toiminnalle, joka on jatkunut ja jatkuu edelleen 2000-luvun Suomessa. (Harju 2003.) 

 

Suomessa käytetään Harjun (2003,13) mukaan yleensä rinnakkain termejä järjestö ja 

yhdistys.  Niemelän (2003,123) mukaan kansalaisyhteiskunnan institutionaalinen ydin 

Pohjoismaissa on yhdistys/järjestö.  Suomessa kansalaistoiminta kanavoituu usein jär-

jestöihin. Nylundin (1999, 127) mukaan on tavallista, että kansalaistoiminta organisoi-

daan virallisesti perustamalla rekisteröity yhdistys. Tällä halutan osoittaa toiminta us-

kottavaksi ulkopuolisten silmissä ja samalla se antaa mahdollisuuden anoa toiminnalle 

rahallista tukea. Itsenäisyytemme jälkeen Suomeen on Kankaisen (2007, 22) mukaan 

perustettu 170 000 yhdistystä. Vilkkain kausi Suomessa oli 1990-luku, jolloin rekisteröi-

tiin keskimäärin 2600 uutta yhdistystä vuodessa. 

 

Suomalaisille on tyypillistä kuulua yhtä aikaa moniin eri yhdistyksiin. Yleisemmin suo-

malaiset kuuluvat ammattiyhdistyksiin ja sen jälkeen kulttuuri- ja harrasteyhdistyksiin ja 

liikuntaseuroihin. On nähtävissä, että yhdistyskehitys kulkee poispäin puoluepoliittisista 

kohti elämäntapa- ja elämäntyyliyhdistyksiä. Tyypillistä on myös se, että suomalaiset 

ovat passiivisia yhdistysten jäseniä. Yhdistyksiin kuulutaan niiden ajamien päämäärien 

ja kannatuksen vuoksi. Hyvin merkittävä tekijä yhdistykseen kuulumisessa on myös 

sieltä saatavan tieto, yhdistyksillä on erityisosaamista ja tietoa omalta alaltaan. Aktiivi-

suudessa uskonnollisten yhdistysten jäsenet, eläkeläisjärjestöjen jäsenet sekä kulttuu-

ri-, ja harrasteyhdistysten sekä liikuntaseurojen jäsenet ovat ahkerampia osallistujia. 

Passiivisuudesta kertoo tutkimusten mukaan kuitenkin se, että kaikista yhdistysten jä-

senistä 40 % ei osallistu yhdistysten vapaaehtoistyöhön esimerkiksi varainhankintaan, 

talkootyöhön tai toiminnan suunnitteluun, järjestelyihin ja toteutukseen. (Kankainen 

2007, 71 -73.) 

 



44 
 

Suomalaista yhdistyskenttää kuvaa järjestöjen hierarkkinen rakenne, jossa on tavalli-

sesti 2-4 kerrosta. Paikallisyhdistykset kuuluvat piireihin, piirit liittoihin ja liitot edelleen 

keskusjärjestöihin. Keskusjärjestöt saattavat vielä kuulua tietyn toimintasektorin katto-

järjestöön. Rekisteröityjen yhdistysten lisäksi Suomessa on paljon kansalaisten omaeh-

toisia yhteenliittymiä, jotka ovat olennainen osa kansalaistoiminnan kokonaisuutta. 

(Harju 2003,31) 

 

Kansalaistoimintaan osallistuminen vaatii aktiivisuutta ja yleensä aktiiviset ihmiset ovat 

ja pysyvät kiinni yhteiskunnassa. Syrjäytyneet jäävät usein toiminnan ulkopuolelle. He 

voivat kuitenkin hyötyä kansalaistoiminnasta, sillä usein aktiivisen kansalaistoiminnan 

seurauksena syntyy erilaisia etujärjestöjä sekä toimintaa, johon myös syrjäytyneet voi-

vat osallistua. Syrjäytyneistä itsestään ei kuitenkaan ole ajamaan omia etujaan. 

 

4.4 Kolmannen sektorin toimijat 

 

Suomen ja Pohjoismaiden tilanne poikkeaa julkisten palveluiden tuottamisen osalta hy-

vinkin paljon muista maista. Meillä on hyvinvointivaltion myötä ollut laaja julkinen palve-

lutuotanto. Monissa muissa Euroopan Unionin alueen maissa, Keski- ja Etelä-

Euroopassa, niin sanotulla kolmannella sektorilla on hyvinkin erilainen ja suuri merkitys 

hyvinvointipalveluiden tuottajana. Tulkinnan vaikeudesta kertoo se, että Keski-

Euroopassa kirkot kuuluvat selkeästi kolmanteen sektoriin. Suomessa niiden rooli on 

vaikea määrittää niiden julkisoikeudellisen aseman vuoksi. Helanderin (1998) mielestä 

Suomen osalta on luonnollista jättää luterilainen ja ortodoksinen kirkko kolmannen sek-

torin ulkopuolelle, vaikka kirkot vapaaehtoisuuteen perustuvina siltä osin ovat kolman-

nen sektorin kriteerit täyttäviä. Itse olen sitä mieltä, että kirkot kuuluvat Suomessa kol-

manteen sektoriin, koska kirkkoon kuuluminen on vapaaehtoista ja niillä ei esimerkiksi 

ole lakisääteistä velvoitetta tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita.  

 

Kolmanteen sektoriin voidaan katsoa kuluvaksi kaikki se toiminta, joka ei ole julkisen 

(valtio/kunta) tai yksityisen (markkinat/talous) tuottamaa. Toiminta on kansalaisten 

omaehtoista toimintaa ja se ei tähtää taloudelliseen voittoon vaan sen tavoite on muu. 

Kolmanteen sektoriin katsotaan kuuluvaksi järjestöt ja yhdistykset, säätiöt, osuuskun-
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nat ja oma-apuryhmät, rekisteröidyt ja omaehtoiset yhteenliittymät. Kolmannen sektorin 

toiminnan katsotaan olevan vapaaehtoisuuteen perustuvaa. (Helander 1998.) 

 

Suomalaiselle yhdistystoiminnalle on tyypillistä valtioon kietoutuminen. Tämä merkitsee 

vaikuttamismahdollisuuksia ihmisten hyväksi, mutta samalla riskinä on tulla hampaat-

tomaksi vaikuttajaksi. Tähän on vaikuttanut osaltaan valtion yhdistystoiminnalle antama 

taloudellinen tuki. Vapaan kansalaistoiminnan kannalta siihen kuitenkin voi liittyä on-

gelmia jos valtiovalta haluaa ohjata toimintaa toivomaansa suuntaan. Ongelmia voi il-

metä varsinkin silloin jos taloudellisen tuen ehtona on valtiovallan toivoman toiminnan 

tai palvelun tuottaminen esimerkiksi niin, että yhdistyksen toimintaa muokataan ”projek-

tiyhteiskunnan” vaatimusten mukaisesti sen mukaan, miten rahoitusta valtiolta saa-

daan. Tämä on omiaan vähentämään yhdistysten toiminnan uskottavuutta ja yhdistys-

ten jäsenten mahdollisuutta toimia omaehtoisesti. (Niemelä & Dufva 2003, 124, 96; 

Kankainen 2007, 22, 114.) 

 

Monelta taholta onkin kuulunut kommentteja siitä, että jos järjestöt saavat esimerkiksi 

kuntien myöntämää avustusta tai toiminta saa myös huomattavan tuen Raha-

automaattiyhdistykseltä (RAY) toimintansa ylläpitämiseen, niin silloin niiden täytyy hoi-

taa tiettyjä tehtäviä tukensa vastapainoksi. Järjestöjen haaste ei ole Pessin (2008, 55) 

mukaan helppo vahvojen odotusten paineessa aivan hyvinvoinnin perusturvan äärellä. 

Voidaankin kysyä, ovatko ne kunnissa tasavertaisia kumppaneita vai hyvinvoinnin auk-

kojen paikkaajia. Julkusen (2008, 118) mukaan järjestöt ovat yritysten kanssa saman-

laisessa asemassa, vapaita ja vapaaehtoisia toimijoita. Laki ei voi velvoittaa niitä sen 

enempää kuin yrityksiäkään tuottamaan tukea, apua tai palveluita. Hänen mukaansa 

palveluiden tuottajina ne usein myös yhä useammin rinnastetaan yrityksiin. 

 

 

4.5 Hyvinvoinnin rakenteita - sosiaalinen pääoma ja luottamus apuun 

 

Samaan aikaan kun kolmas sektori käsitteenä tuli Suomessa tunnetuksi, niin myös pu-

heisiin ja tutkimuksen kohteeksi tuli uusi termi – sosiaalinen pääoma. Kansainväliseen 

tietoisuuteen ja kieleen käsitteen toivat omien tutkimustensa pohjalta James Coleman 



46 
 

ja Robert Putnam. Maailmanpankki nosti 1990-luvulla sosiaalisen pääoman yhdeksi ta-

louskasvun tärkeimmistä tekijöistä. Sosiaalisen pääoman on väitetty selvittävän yhdes-

sä inhimillisen pääoman kanssa kaksi kolmannesta taloudellisesta kasvusta. Kajanojan 

(2009) mukaan sosiaalisen pääoman ytimessä ovat ihmisten keskinäinen luottamus ja 

yhteisöllinen osallistuminen. Vapaaehtoistyö on hänen mukaansa sosiaalista pääomaa.  

 

Sosiaalisella pääomalla on viitattu sosiaalisen rakenteen yhteisöllisiin piirteisiin, kuten 

sosiaalisiin verkostoihin, normeihin ja luottamukseen. Luottamuksen on arvioitu olevan 

tehokkaan talouden ja hallinnon sekä toimivan demokratian perusta. Yhdistystoiminta 

on nähty olennaisena kansalaisaktiivisuuden muotona ja demokratian tukipilarina. Sen 

on katsottu lisäävän sosiaalista pääomaa. On havaittu, että niissä maissa, joissa luot-

tamus ihmisiin ja instituutioihin on vahvaa, myös yhdistystoiminta on keskimääräistä 

vilkkaampaa sekä ihmiset voivat paremmin ja yhteiskunta toimii tuloksellisemmin kuin 

alhaisen sosiaalisen pääoman maissa. ( Harju 2003; Kankainen 2007) 

 

Suomessa kansalaistoiminta on ollut keskeinen tapa rakentaa luottamusta, luoda vuo-

rovaikutusta ja sosiaalisia verkostoja, toisin sanoen lisätä yhteisöjen ja koko yhteiskun-

nan sosiaalista pääomaa ja parantaa näin kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänlaa-

tua. Kansalaistoiminnan avulla ihmiset tapaavat ja oppivat tuntemaan toisiaan ja luot-

tamaan toisiinsa. Osallistuminen yhteiseen toimintaan tasavertaisena luo pohjaa myös 

keskinäiselle solidaarisuudelle ja luottamukselle. Kasvavalla sosiaalisella pääomalla 

voitaisiin joidenkin tutkijoiden mukaan paikata niitä sosiaalisia seurauksia, joita hyvin-

vointivaltioiden ja sosiaalisen turvan heikkeneminen ovat aiheuttaneet. Tällöin koroste-

taan lähiyhteisöjen ja vapaaehtoistyön merkitystä, koska julkiset palvelut eivät kykene 

yksin entisessä laajuudessa hoitamaan tehtäviään. Tällöin sosiaalisella pääomalla pai-

kattaisiin julkisten palveluiden toimintaa. (Kankainen 2007) 

 

Ihmisten hyvinvoinnin on katsottu koostuvan monista eri elementeistä. On sanottu, ettei 

varallisuus kasvata ihmisten tyytyväisyyttä elämään kuin tiettyyn pisteeseen saakka. 

Kun perusturva on saavutettu, ei lisä raha enää lisää onnellisuuden tunnetta ja tyyty-

väisyyttä elämään. On jopa tutkimustuloksia, joiden mukaan yli puolet suomalaisista 

näkee jatkuvasti kasvavan taloudellisen vaurauden lisäävän pikemminkin pahoin - kuin 
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hyvinvointia. (Kajanoja 2009). Hyvinvoinnin kokemus ja onnellisuus koostuukin erilai-

sista tekijöistä kuin puhtaasti taloudellisesta hyvinvoinnista toisin sanoen sosiaalisella 

pääomalla on siinä suuri merkitys 

 

Pessin ja Saaren (2008) tutkimuksen mukaan, jossa he tutkivat suomalaisten auttami-

sen asenteita, ilmeni, että suomalaisten onnellisuus ja elämän hyväksi kokeminen kos-

tuu tärkeysjärjestyksessä seuraavista elementeistä: 

• ihmissuhteet (mm. rakkaus, läheiset ihmiset, toisten auttaminen, yhteisöllisyys, on-

nellinen lapsuus) 

• tasapaino (mm. mielenrauha, ei liikaa stressiä, avun saaminen tarvittaessa) 

• terveys 

• turvattu talous 

• itsensä toteuttaminen (mm. merkityksellisyys, tunnekokemukset, vapaus, oppimi-

nen) 

• arvot, henkisyys, hengellisyys 

• työ ja vapaa-aika sekä niiden harmonia 

Edellä mainituissa elämämme eri elementeissä korostuu ihmissuhteet, tasapaino ja 

terveys. Toisten auttaminen kuuluu osana tähän ydinkehään. (Pessi & Saari 2008, 201 

-202.) 

 

Harjun (2005) mukaan ihmisyhteisöt voivat hyvin silloin, kun niissä tunnetaan mielen-

kiintoa kanssaihmisistä, heidän kohtaloistaan ja hyvän elämän edellytyksistään. Hänen 

mukaansa osallistuminen tuo onnellisuutta, kokemisen, kuulumisen ja mukanaolon 

tunnetta. Ihminen kokee olevansa onnellinen, silloin kun hän harrastaa, osallistuu ja 

vaikuttaa. Ihminen haluaa ja kaipaa sosiaalisena olentona toisten ihmisten läheisyyttä 

ja yhteisiä kokemuksia, joita voi jakaa toisten kanssa. Tämä on yksi ihmisenä olon tun-

nusmerkeistä ja hyvän elämän perusedellytyksistä. Hyvän elämän elementit koostuvat-

kin hyvin pitkälle kansalaisyhteiskunnan arvoista, halusta tehdä hyvää ja osallistua, sii-

tä sosiaalisesta pääomasta, jota Suomessa on. (Nylund & Yeung 2005, 69 -70) 
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Järjestöillä, kolmannen sektorin toimijoina, on siis ollut keskeinen rooli hyvinvoinnin ke-

hittymiselle. Tässä prosessissa syntyneiden institutionaalisten ratkaisujen voidaan kat-

soa selittävän Pohjoismaissa vallitsevaa luottamusta (Kankainen 2007, 115). Suoma-

laisten asenteita luottamuksesta perusturvan tuottajiin viime vuosina ovat tutkineet 

muun muassa Pessi (2008), Pessi ja Saari (2008) sekä väitöskirjassaan Kankainen 

(2007). Tutkimusten mukaan suomalaisten omakuvassa korostuu oman edun tavoitte-

lu. Useimmat ovat omaa etuaan valvovia ja hakevat ratkaisuja, jotka ensi sijassa palve-

levat omaa etua. Tällainen kuva on kuitenkin yksipuolinen, sillä samaan aikaan suoma-

laiset ovat aktiivisia ja halukkaita auttamaan toisia. Suurimmassa osassa apu kuitenkin 

suuntautuu lähipiiriin. Itsekkyys ja auttaminen, oman edun tavoittelu ja vastavuoroi-

suus, egoismi ja altruismi eivät sulje pois toisiaan. Suomalaiset luottavat erityisesti lä-

hipiirinsä tukeen ja omaan vastuuseen itsestään.  

 

Tutkimuksissa ilmenee kuitenkin se, että luottamuksessa julkiseen sektoriin on aukko-

ja. Suomalaiset luottavat enemmän omaan vastuuseen, lähipiirin tukeen ja lähimmäis-

vastuuseenkin kuin ostettaviin palveluihin tai julkiseen sektoriin. Valtion luotetaan kaik-

kein vähiten. Sosiaalibarometrin (2009) mukaan suomalaisista suuri enemmistö (90%) 

on sitä mieltä, että julkisella sektorilla on kokonaisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista. 

Hyvinvointivaltio halutaan säilyttää pitkälti nykyisellään. Tutkimusten mukaan valtaosa 

suomalaisista kaipaa myös yritysten sosiaalista vastuuta palvelutarjontaan. Enemmän 

toivotaan myös naapuriapua ja kansalaisjärjestöjen vastuun kasvua. (Pessi 2007, Ero-

nen, Perälahti, Siltaniemi, Särkelä 2009, 14.) 

 

Mielenkiintoista suomalaisten luottamusta tutkittaessa on se, että luottamus poliisiin, 

palokuntaan ja koululaitokseen on korkea, mutta kun tarkastellaan luottamusta esimer-

kiksi vanhustenhuoltoon, terveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen epäluottamuksen mää-

rä kasvaa. Kankaisen (2007, 79) tutkimuksessa vastanneista kolmannes ei luottanut 

vanhustenhuollon toimintaan, joka viides ei luottanut terveydenhuoltoon eikä sosiaali-

toimeen. 
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4.6 Sosiaali- ja terveysjärjestöt 

 

Sosiaalipolitiikan ja julkisten sosiaalipalveluiden kannalta sosiaali- ja terveysjärjestöt 

ovat olleet historian valossa merkittävässä roolissa. Eri järjestöt ovat syntyneet aika-

naan ajamaan tiettyä yhteiskunnallista tehtävää, josta sitten on kehittynyt myöhemmin 

myös palvelutuotantoa. Järjestöjen palvelutuotanto on keskittynyt useimmiten erityis-

osaamista vaativiin palveluihin, usein marginaalissa elävien ryhmien ja usein myös 

moniongelmaisten ihmisten auttamiseen. Sosiaalibarometrin (2008) mukaan merkille 

pantavaa on se, että mitä heikommin voivasta väestöryhmästä on kyse, sitä heikommin 

kunnissa koetaan mahdollisuudet tukea näitä ihmisryhmiä. (Peltosalmi, Vuorinen & 

Särkelä 2008.) 

 

Helsingin sosiaaliviraston vapaaehtoistyön juurissa on myös nähtävillä edellä mainittua 

ajatusta. Silloin kodinhoitotoimisto ei pystynyt rajallisella työntekijämäärällään vastaa-

maan alueen asukkaiden tarpeeseen ja apua etsittiin järjestöiltä. Läntiselle vapaaeh-

toistyölle asetettiin silloin tavoitteeksi kehittää sellaisia auttamismalleja, joita viranomai-

silla oli vaikeuksia toteuttaa. Sama suuntaus on nähtävillä nytkin, vapaaehtoisyöltä toi-

votaan apua tehtäviin mihin työntekijöiden resurssit eivät riitä, esimerkiksi ulkoilutta-

maan vanhuksia. Samalla kuitenkin korostetaan, ettei vapaaehtoistyöntekijöiden tarvit-

se tehdä ammattilaisten töitä.  

 

Suomalaisen hyvinvointivaltion kehittyessä sen rinnalla toimi erilaisia sosiaali- ja terve-

ysjärjestöjä, vanhimmat jo 1800-luvulla perustettuja, jotka 1960- ja 1970- luvulla alkoi-

vat olla ideologisesti yhä ahtaammalla. Vallalla oli silloin valtiokeskeinen ajattelu, jonka 

mukaan valtiollinen sosiaaliturva ja hyvinvointipalvelut huolehtivat ihmisten hyvinvoin-

nista. Tästä olen kirjoittanut jo luvussa 4.1. (Möttönen & Niemelä 2005, 15.) 

 

Ajattelu muuttui siis 1990-luvulla jolloin kansainvälinen yhteisö on alkanut uudella taval-

la kiinnostua kolmannen sektorin mahdollisuuksista ihmisten aktivoimisessa auttamaan 

itseään ja lähiympäristöään. Tämän kehityslinjan ilmentymänä Yhdistyneet kansakun-

nat (YK) nimesi vuoden 2001 kansainväliseksi vapaaehtoistyön teemavuodeksi. Vuo-

della haluttiin tehdä vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi, tunnistetuksi ja tunnustetuksi. 
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Haluttiin myös selkeyttää vapaaehtoistoiminnalle asetettuja odotuksia. Vuoden aikana 

laadittiin erilaisia esityksiä ja suunnitelmia, joista yksi oli International Association for 

Volunteer Effortin (IAVE) ja YK:n yhteisessä vapaaehtoistoiminnan maailmankonfe-

renssissa Amsterdamissa tammikuussa 2001 julkaistu toimintasuunnitelma.  Suunni-

telmassa nimetään vapaaehtoistoiminnan yhteistyötahoiksi järjestöt, erilaiset organi-

saatiot, maiden hallitukset, liike-elämä, kasvatus- ja koulutuslaitokset sekä media. 

Suunnitelmassa toivottiin näiden tahojen edistävän vapaaehtoistoiminnan tunnustamis-

ta ja arvonantoa, verkostoitumista ja mainontaa, sekä osallisuutta ja osallistumista. 

(Yeung 2002.) 

 

Yhteiskunnalliset muutokset ovat vaikuttaneet aina järjestöjen toimintaan ja vaikuttavat 

edelleen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen asema Suomessa on taas muuttumassa ja jär-

jestöt määrittelevät itsekin uudelleen tehtäviään. Tähän on vaikuttanut EU:n kilpailu-

lainsäädäntö ja yleishyödyllisen toiminnan ja elinkeinotoiminnan rajan määrittely sekä 

Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) uudet strategiset linjaukset rahoituksen suuntaami-

sessa. Raha-automaattiyhdistyksen rahoitus on sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituk-

sen kulmakivi. EU:n sisämarkkinasäädäntö kieltää Raha-automaattiyhdistystä tuke-

masta palveluita, joissa julkinen tuki saattaa vääristää alan kilpailua tai alueita, jotka 

kuuluvat julkisen vastuun piiriin. Oman haasteensa järjestöille tuo vielä hyvinvoinnin 

polarisoituminen ja sen myötä uudet odotukset järjestöjen suuntaan.  Sosiaali- ja terve-

ysjärjestöt ovat hyvin merkittävä tekijä hyvinvoinnin rakentumisessa tilastollisestikin 

ajateltuna. Vuosittain niiden yhdistystoimintaan osallistuu vapaaehtoisena 13 prosenttia 

15 -79-vuotiaista suomalaisista, lähes 500 000 henkilöä. Luottamushenkilöinä toimii 

160 000 ihmistä ja vertaistoimintaan osallistuu 250 000. Yhdistysten vapaaehtoisista 75 

prosenttia on naisia ja vapaaehtois- ja vertaistoiminnan vastuunkantajaksi profiloituu 

yksin asuva 65 -74-vuotias eläkkeellä oleva nainen, joka käyttää aikaansa vapaaeh-

toistoimintaan kuukaudessa yhden pitkän työpäivän verran. (Peltosalmi ym. 2008; Pes-

si 2008.) 

 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminta on vireää, mutta niihin kaivataan jat-

kuvasti lisää vapaaehtoisia. Ongelmana on aktiivisten toimijoiden ikääntyminen ja vas-

tuu tekemisestä kasaantuu usein samojen ihmisten hartioille. Uusia vapaaehtoisia kai-
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vataan erityisesti vertaistoiminnan järjestämiseen, ihmisten arkisten käytännön asioi-

den avuksi sekä henkiseksi tueksi yksinäisyyden ehkäisyyn. Järjestöissä pidetään 

haasteena myös vapaehtoisten jaksamista. Paikallistasolla järjestöissä toivotaan lisää 

voimavaroja vapaaehtoisten kouluttamiseen, tukemiseen, työnohjaukseen ja palkitse-

miseen. (Peltosalmi ym. 2008.) 

 

Vapaaehtoistoiminta on monien järjestöjen toiminnan ydintä, joka ei ole mitenkään kor-

vattavissa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoisina toimivista lähes puolet on itse 

asianomaisia oman sairautensa, vammansa tai erityisen elämäntilanteensa vuoksi. 

Tyypillisintä vapaaehtoistoimintaa yhdistyksille on harrastus- ja virkistystoiminta sekä 

tiedotus, neuvonta, ohjaus, varainhankinta ja kerhotoiminta. Ne järjestävät myös ryh-

mä-, tukihenkilö- ja muuta vertaistoimintaa. Tärkeä toimintamuoto on myös yksinäisyy-

den lievittämiseen tähtäävä ystävätoiminta sekä puhelinpalvelu. Vaikka naisten osuus 

vapaaehtoisista korostuukin sosiaali- ja terveysjärjestöissä, niin sotainvalidiyhdistysten 

vapaaehtoisista yli puolet (55 %) on miehiä, ainoa jossa miehet ovat enemmistönä, se-

kä päihdeyhdistysten vapaaehtoisista (43 %) löytyy miehiä lähes puolet.  Kaikkein sel-

vin naisenemmistö (94 – 96 %) vapaaehtoistyössä on lastensuojelun yleisyhdistyksissä 

ja sijaishuoltoyhdistyksissä. (Peltosalmi ym. 2008.) 

 

Hyvinvoinnin epätasa-arvo on viime vuosina lisääntynyt, mikä on samalla merkinnyt jär-

jestötoiminnan ja vaikuttamistoiminnan kasvamista. Sosiaali- ja terveysjärjestöt toimivat 

vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten keskuudessa, jolloin muutokset erilaisis-

sa ihmisten itsenäistä elämää ja toimeentuloa turvaavissa ratkaisuissa sekä palvelui-

den saatavuudessa kasvattavat myös järjestöjen vertaistukea, neuvontaa, edunvalvon-

taa ja muita toimintoja tarvitsevien määrää. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan on 

viimeisten vuosien aikana osallistunut vuosittain 25 prosenttia täysi-ikäisistä suomalai-

sista, lähes miljoona ihmistä. He ovat osallistuneet joko jäseninä, vapaaehtoisina, luot-

tamushenkilöinä tai olemalla mukana vertaistoiminnassa, retkillä ja koulutuksissa. Kan-

salaisten taholta järjestöiltä toivotaan ennen kaikkea auttamista ja vapaaehtoistoimin-

nan järjestämistä, niiden odotetaan auttavan varsinkin varattomia, pitkäaikaissairaita, 

vammaisia, lapsiperheitä, päihdeongelmaisia ja asunnottomia. Sosiaali- ja terveysjär-

jestöt ovat myös merkittävä sosiaalipalveluiden tuottaja. Keskeisiä järjestöjen sosiaali-
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palveluita ovat kodinhoito-, asumis-, lastensuojelu- ja päihdepalvelut. Määrällisesti eni-

ten on viime vuosikymmenen aikana perustettu palvelutaloja ja ryhmäkoteja. (Pel-

tosalmi ym. 2008.) 

 

Järjestöille suunnattu Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminnan strategia vuosille 

2008 - 2011 sisältää kolme päälinjaa, joille avustuksia suunnataan. Avustusten pitää 

tähdätä hyvinvoinnin edistämiseen ja järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen, 

terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäisyyn ja ongelmia koh-

danneiden kansalaisten ja perheiden auttamiseen. Näillä jokaisella päälinjalla on kaksi 

painoaluetta. Ensimmäisen päälinjan painoalueet ovat monipuolisen kansalaistoimin-

nan turvaaminen sekä kansalaisten toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osallismahdollisuuk-

sien edistäminen. Toisen päälinjan painoalueet ovat merkittävien kansanterveysongel-

mien ehkäisy sekä sosiaalisten ja taloudellisten syrjäytymiskierteiden katkaisu. Kolmas 

päälinja käsittää muita huonomassa asemassa olevien ihmisryhmien auttamisen sekä 

palveluiden ja palvelujärjestelmien kehittämisen. Raha-automaattiyhdistys korostaa jär-

jestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä aktiivista yhteistyömahdollisuuksien etsintää kun-

tien ja alan yksityisten yritysten kanssa. (Raha-automaattiyhdistys 2007.) 

 

Sosiaali- ja terveysjärjestöissä on suuri määrä erityisasiantuntemusta ja palveluosaa-

mista, jota ei aina löydy julkisesta palvelutuotannosta esimerkiksi yksittäisestä sosiaali-

virastosta. Erityisryhmien kysymyksiin paneutuneina ja erikoistuneina sosiaali- ja terve-

ysjärjestöt voivat tarjota tietämystään niin yksittäiselle sosiaaliviraston työntekijöille sii-

nä kuin valtakunnallisella tasolla päättäjille kehitettäessä hyvinvointipalveluita. Sosiaali- 

ja terveysjärjestöjen asiantuntijuus vahvistaa julkista hyvinvointiyhteiskunnan palvelu-

verkkoa. Yhteistyötä julkisen sosiaalitoimen ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen välillä tu-

lisikin edelleen vahvistaa ja kehittää. Sosiaalitoimiston työntekijöille järjestöjen tarjoa-

mat vertaisryhmät sekä muu vapaaehtoistoiminta antaa mahdollisuuden ohjata asiak-

kaitaan kohdennetusti juuri heille sopivaan toimintaan. 
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5 VAPAAEHTOISTOIMINNAN MONIANAISUUS 

 

 

5.1 Vapaaehtoisuuden käsite ja periaatteet 

 

Vapaaehtoistoimintaa ja – työtä tarjotaan nykyisin ratkaisuksi moniin sosiaalipoliittisiin 

ongelmiin ja kysymyksiin, kuten edellä olen jo kirjoittanut. Vapaaehtoistyö on Kos-

kiahon (2001, 16) mukaan sosiaaliyhteiskunnallista toimintaa ja sen vastakohtana on 

valtion ja muiden julkisten viranomaisten toiminta. Hänen mukaansa käsite vapaaeh-

toistyö ymmärretään usein yksilön tai ryhmän konkreettiseksi toiminnaksi ja vapaaeh-

toistoiminta tätä toimintaa organisoivien järjestöjen toiminnaksi.(Eskola & Kurki 2001) 

 

Vapaaehtoistyön ja vapaaehtoistoiminnan käsitteitä on käytetty kuitenkin usein monis-

sa julkaisuissa synonyymeinä. Suomessa järjestöt alkoivat 1980-luvulla käyttää ylei-

sesti vapaaehtoistoiminta- käsitettä korostaakseen palkkatyön ja vapaaehtoistyön eroa. 

Sillä haluttiin korostaa, ettei ole kyse palkatusta työstä. Vapaaehtoistyö termillä taas on 

haluttu korostaa tekemisen tärkeyttä, kyseessä ei ole mikä tahansa puuhastelu, vaan 

tehdään arvokasta työtä.  Vapaaehtoistyö-termi on kuitenkin kansainvälinen käsite ja 

esiintyy muissa kielissä työ-nimellä, kuten englanniksi ”voluntary work” ja ruotsiksi ”fri-

villigt arbete” (Hakkarainen 2003, Miikkulainen & Niskanen 2007). Toisaalta on myös 

tulkintaa, jossa vapaaehtoistyön synonyyminä käytetään tietoisesti käsitettä vapaaeh-

toistoiminta, koska halutaan korostaa vapaaehtoistyön vapaaehtoisuutta, sitä että va-

paaehtoistyöntekijä ei ole tehtävässään työssä vaan toimijana (Koskenvesa 2001,126).  

Käsitteiden määrittely riippuukin siitä kuka määrittelee. Vapaaehtoistyötä tekevä usein 

määrittelee itsenä vapaaehtoiseksi tai vapaaehtoistyöntekijäksi ja kokee olevansa mu-

kana vapaaehtoistoiminnassa tai vapaaehtoistyössä. Vapaaehtoistoimintaan osallistu-

minen viittaa siihen, että se on jonkun järjestämää tai organisoimaa. 

 

Vapaaehtoistyön määritelmissä korostetaan, että vapaaehtoistyötä tehdään tavallisen 

ihmisen tiedoin ja taidoin, omaa elämänkokemusta ja persoonaa hyödyntäen. Vapaa-

ehtoistyöntekijä on oman elämänsä subjekti ja määrittää miten, milloin, missä ja minkä-

laiseen toimintaan hän osallistuu. Vapaaehtoistyö on yksilön toimintaa, johon hän osal-
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listuu ja sitoutuu vapaasta tahdostaan omalla vapaa-ajallaan, ilman rahallista korvaus-

ta. Toiminta kohdistuu yksittäisen ihmisen tai yhteisöjen hyväksi, ja sitä tehdään ilman 

palkkaa, ilman pakkoa ja sitä ei pidetä velvollisuutena perhettä ja sukua kohtaan. Va-

paaehtoistyötä ei ole oman lähipiirin auttaminen, vaan vapaaehtoistyö tai – toiminta 

kohdistuu sen ulkopuolelle. (Lehtinen 1997;Harju 2003; Niemelä & Dufva 2003.) 

 

Suomalaisissa vapaaehtoistyön määritelmissä voidaan tunnistaa yhteisiä piirteitä mui-

den eurooppalaisten valtioiden määritelmien kanssa, vaikka vapaaehtoistyö on Euroo-

passa monimuotoista ja heijastaa EU:n jäsenmaiden erilaisia lähestymistapoja. Eu-

rooppalaisista arvioidaan yli 100 miljoonan osallistuvan johonkin vapaaehtoistyön muo-

toon vuosittain. Euroopan vapaaehtoistyön keskus (Centre Europeen du Volontariat, 

European Volunteer Centre CEV) on julkaissut Eurooppalaisen vapaaehtoistyön mani-

festin, jossa se määrittelee neljä yhteistä näkökulmaa vapaaehtoistyöhön. Sen mukaan 

vapaaehtoistyö on toimintaa, johon osallistutaan omasta tahdosta, valinnasta ja moti-

vaatiosta. Vapaaehtoistyö on voittoa tavoittelematonta, siihen osallistutaan siis palkat-

ta. Vapaaehtoistyö on myös toimintaa, johon osallistutaan järjestyneesti kuten kansa-

laisjärjestöissä, vapaaehtoistyönkeskuksissa tai muissa joissain määrin järjestyneissä 

ryhmissä. Vapaaehtoistyön tavoite on yleishyödyllinen tai se hyödyttää jotakuta muuta 

kuin vapaaehtoista itseään, tosin toiminnasta on merkittävää hyötyä myös vapaaehtoi-

selle itselleen. (European Volunteer Centre 2006, 2008.) 

 

Käsitteiden määrittelyssä on Suomessakin kirjavuutta, esimerkiksi vapaaehtois- ja ver-

taistoiminnalla tarkoitetaan eri yhdistyksissä osin hyvin samanlaisia asioita. Vertaistoi-

minta on terminä yleistynyt viime vuosikymmeninä eteenkin potilas-, vammais- ja mie-

lenterveysjärjestöjen käyttöön. Vertaistoiminnalla viitataan toimintaan, jossa olennaista 

on samanlaisia asioita kokeneiden tai samassa tilanteessa elävien keskinäinen apu, 

tuki ja kokemusten jako. Vertaisuus käsitteeseen liittyy ajatus siitä, että samoja asioita 

kokeneilla ihmisillä on sellaista kokemusperäistä asiantuntemusta, jota kellään muulla 

ei voi olla. Vertaistoiminta voi liittyä monenlaisiin toimintamuotoihin, ryhmätoimintaan, 

kahdenväliseen tukeen tai organisoituun samassa elämäntilanteessa elävien ihmisten 

yhdessäoloon. Täysin samanlaisesta toiminnasta saatetaan esimerkiksi eläkeläisyhdis-

tyksissä käyttää termiä vapaaehtoistoiminta. (Peltosalmi ym. 2008.) 
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Vapaaehtoistoiminnan määrittelyssä ja periaatteissa halutaan Lehtisen (1997) mukaan 

korostaa sitä, että vapaaehtoistyö ei voi eikä saa korvata ammattityöntekijöiden työtä. 

Hänen mukaansa vapaaehtoistoiminnan perimmäinen tehtävä ei saa olla vastaaminen 

niihin tarpeisiin, joita sosiaali- ja terveystoimen menojen karsiminen aiheuttaa, sillä va-

paaehtoistyön lähtökohdat ovat toiset. Vapaaehtoistoiminta ei saa olla välineenä kunti-

en säästöohjelmien toteuttamiselle. Samaa korostaa myös Nylund (2000) sanoessaan, 

että vapaaehtoisjärjestöt ja – ryhmät eivät pysty korvaamaan julkisia sosiaali- ja terve-

yspalveluita. Julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita suunniteltaessa pitäisi kuunnella ja 

hyödyntää kansalasille kertynyttä kokemus- ja maallikkotietoutta. Hänen mukaansa 

keskinäinen tuki ja vapaaehtoistoiminta eivät itsessään ole palveluita, eivätkä ne siksi 

ole vastakkaisia vaan rinnakkaisia julkisille palveluille. Julkiset palvelut edesauttavat 

vapaaehtoistyöhön osallistumista. 

 

5.2 Vapaaehtoistyön ja ammatillisuuden rajapinta ja sen tuomat haasteet 

 

Vapaaehtoistyössä on kyse maallikkoauttamisesta. Sitä ei voi arvioida ammatillisten 

mittapuiden mukaan. Ammattityössään oleva työntekijä työskentelee palkkasuhteessa 

työehtosopimuksen mukaan ja hänellä on tehtäväänsä ammatillinen koulutus, oman 

alansa asiantuntijuus ja työtehtävän tuoma vastuu. Vapaaehtoistyöntekijä on maallik-

koauttaja, jonka ammatillinen koulutus voi olla aivan eri alalta kuin se missä hän toimii 

vapaaehtoisena.  

 

Vapaaehtoistyön asiakaskohtaamiset vaativat yhä enemmän ammatillista osaamista ja 

ovat muuttuneet vapaaehtoistyölle vähemmän sopiviksi, jolloin vaaran on, että vapaa-

ehtoiset vetäytyvät liian suurten vaatimusten edessä. Vapaaehtoisia on pyydetty suorit-

tamaan ammattihenkilökunnalle kuuluvia tehtäviä, joissa vaaditaan alan koulutusta ja 

erityisosaamista, jota myös vastuukysymykset niin asiakkaan kuin vapaaehtoisen oike-

usturva edellyttävät. Vapaaehtoisia on myös haluttu käyttää joissain asiakkaille kuulu-

vien lakisääteisten palveluiden hoitamisessa kuten esimerkiksi kotipalvelussa ja saatta-

japalveluissa. Myös ystäväpalvelun vapaaehtoisia on haluttu käyttää kotitöissä auttaji-

na esimerkiksi viikkosiivouksen tekijöinä.  Järjestöissä on koettu, että puuttuvia alan 

ammattilaisia halutaan korvata vapaaehtoisvoimin. On ollut myös havaittavissa, että 
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kun julkinen valta on alkanut vaatia vapaaehtoistyön lisäämistä sosiaalipalveluiden alu-

eella, kyseisen työn tarjonta on vähentynyt. Apua odottavilla vanhuksilla esimerkiksi 

yksinäisyyteen ja fyysiseen heikkouteen voi limittyä eriasteista dementiaa ja depressio-

ta, joiden kohtaaminen vaatii ammattitaitoa, samoin kuin avuttomuuden, syrjäytymisen 

ja psykososiaalisten ongelmien vaikeutuminen asiakkaiden keskuudessa. ( Mykkänen-

Hänninen 2007; Julkunen 2008; Peltosalmi ym. 2008.) 

 

Vapaaehtoistyötä hyödynnetään sosiaalipalveluissa 2000- luvun Suomessa Mykkänen-

Hännisen (2007) mukaan monitahoisesti ja kirjavasti. Järjestöt ovat haasteen edessä 

organisoidessaan vapaaehtoistoimintaansa. Niiden on pidettävä huoli siitä, että niillä on 

rakenteet ja riittävä osaaminen vapaaehtoisistaan huolehtimiseen. Vapaaehtoistyöhön 

liittyy myös omat riskinsä. Vapaaehtoistyöntekijöille on annettava riittävä tehtävän vaa-

tima koulutus ja perehdytys sekä tuki ja huolehdittava siitä, etteivät vapaaehtoiset jou-

du tekemään ammattilaisten työtä. On myös tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että 

vapaaehtoistyöntekijä on tehtävässä joka on hänelle sopiva. Kaikki eivät sovellu kaik-

keen, vaikka itse niin kokisikin. Vapaaehtoistyötä tältä osin on myös pystyttävä ja us-

kalleta rajata. Samalla järjestöjen tulisi pystyä osoittamaan vapaaehtoisilleen heidän 

tekemänsä työn arvo. Sama tietenkin koskee sosiaaliviraston koordinoimaa vapaaeh-

toistyötä. Vapaaehtoistyö on enenevässä määrin lisääntymässä sosiaaliviraston omis-

sa laitoksissa. Henkilökuntaa on koulutettava ottamaan vastan vapaaehtoisia ja on teh-

tävä selvät pelisäännöt siitä mikä kuuluu vapaaehtoiselle ja mikä ammattilaisen työhön. 

 

5.3 Suomalaisen vapaaehtoistoiminnan muodot ja motiivit 

 

Vapaaehtoistyö nousi Suomessa akateemisen tutkimuksen kohteeksi 1990-luvulla, 

jonka jälkeen on saatu tietoa suomalaisen vapaaehtoistoiminnan muodoista, osallistu-

mismääristä, tekijöistä ja asenteista. Väitöskirjassaan suomalaista vapaaehtoistoimin-

taa tutkinut Nylund (2002) sanoo, että vapaaehtoistoiminnassa on kyse demokratian to-

teutumisesta ja yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja osallisuudesta. Hänen mukaan-

sa vapaaehtoissektorista tai kolmannesta sektorista ei pitäisi puhua pelkästään julkis-

ten palveluiden täydentäjänä. Hänen mukaansa julkiset palvelut ja vapaaehtoistyö toi-

mivat hyvin rinnakkain. Hänen ajatuksena jakaa myös Yeung (2002) sanoessaan, että 
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vapaaehtoistoiminta on dynaamisen pohja, jolle sosiaalinen pääoma ja sitä kautta aktii-

vinen kansalaisyhteiskunta voi rakentua.  

 

Suomalaiset mieltävät tutkimusten mukaan vapaaehtoistyön hyvin laajasti ja suhtautu-

minen vapaaehtoistoimintaan on positiivista, mutta mielikuvat vapaaehtoistoiminnasta 

ovat hyvin kohde- ja työmuoto orientoituneita. Vapaaehtoistyö mielletään usein jonkun 

järjestön tai kohteen kautta. Koko laajaa suomalaista vapaaehtoistyön kenttää ajatellen 

ei eri väestöryhmien välillä vapaaehtoistoimintaan osallistumisaktiivisuudessa ole pal-

jon eroja. Miehet ja naiset sekä nuoret ja vanhat osallistuvat vapaaehtoistoimintaan 

keskimäärin yhtä paljon. Suomalaisista useampi kuin joka kolmas (37 %) osallistuu 

vuosittain johonkin vapaaehtoistyön muotoon ja käyttää vapaaehtoistyöhön keskimää-

rin 18 tuntia kuukaudessa. Käytetty aika on hyvin merkittävä, sillä kokonaistyöpanok-

seksi muutettuna se vastaa 77 000 henkilöstötyövuotta.  Maantieteellisesti aktiivisinta 

vapaaehtoistoiminta on Länsi-Suomessa, jossa 43 % väestöstä sanoo osallistuvansa 

jossain muodossa vapaaehtoistoimintaa. Myös maaseudulla osallistuminen on aktiivi-

sempaa kuin kaupungeissa. Maantieteellisesti passiivisimmat alueet löytyvät Etelä-

Suomesta (33 %) ja suurista kaupungeista, joissa toimintaan osallistuu 31 % väestöstä. 

Pääkaupunkiseudulla osallistumisaktiivisuus on kuitenkin etelän kaupungeista heikoin 

jääden 26 %:iin. (Yeung 2002, 24 - 37; 2008, 12 - 14.)  

 

Miehet ja naiset tekevät Suomessa vapaaehtoistyötä yhtä paljon, mutta toimintatapa on 

erilainen. Ylivoimaisesti suurin vapaaehtoistoiminnan muoto on urheilu- ja liikuntasekto-

ri, johon osallistuu 30 % vapaaehtoistyöntekijöistä.  Miehet osallistuvat enemmistönä 

tähän vapaaehtoistyön sektoriin. Miesten osuus korostuu myös asuinaluetoiminnassa, 

maanpuolustus ja pelastuspalveluissa sekä talkoo-tyyppisessä toiminnassa. (Yeung 

2002, 70 - 71.) 

 

Urheilua ja liikuntaa ei ole mielletty sosiaali- ja terveyssektorin sisään, mutta tämän 

sektorin rooli tulisi nähdä laajemmin myös sosiaali- ja terveystoimen kannalta. Lehtisen 

(1997) mukaan siinä ylittyy sektorien rajat. Liikunnan puolella tehdään paljon ennalta-

ehkäisevää nuorisotyötä, joka puolestaan on ennaltaehkäisevää sosiaaliyötä. Ennalta-

ehkäisevää sosiaalityötä voidaan laajemmin ajatellen katsoa tapahtuvan myös erilai-
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sissa kulttuurin harrastetoiminnassa, jossa kulttuurin keinoin voidaan käsitellä sosiaali-

sia ongelmia ja etsiä niihin yhdessä ratkaisuja. Liikunnan merkitystä sosiaalisen pää-

oman kasvattajana korostaa myös Yeung (2002) sanoessaan, että urheiluseuroissa 

yksilöt kehittävät itseluottamustaan, oppivat joukkuetyöskentelyä ja sääntöjen kunnioit-

tamista ja tutustuvat ihmisiin hyvin erilaisista taustoista. Tämä lisää luottamusta, joka 

on yksi sosiaalisen pääoman oleellisimmista elementeistä. 

                                                                                                                                                      

Naiset taas ovat enemmistönä vapaaehtoistyön toiseksi suurimmalla sektorilla sosiaali- 

ja terveyspalveluissa, joka kattaa 25 % vapaaehtoistyön osallistuneista. Tästä sektoris-

ta kirjoitin enemmän jo aiemmin sosiaali- ja terveysjärjestöjä käsitellessäni kappalees-

sa 4.6. Sektori pitää sisällään esimerkiksi vapaaehtoistoimintaa usein mielikuvissa liite-

tyn perinteisen ystävätoiminnan, jossa naiset ovat suurena enemmistönä. Tälle sosiaa-

li- ja terveyssektorille kohdistuu myös suurimmat odotukset ja paineet julkisen sektorin 

puolelta. Naisia kiinnostaa myös lasten ja nuorten parissa kasvatusasioihin keskittynyt 

vapaaehtoistyö, joka on kolmanneksi kiinnostavin vapaaehtoistyön muoto. (Yeung 

2002.) 

 

 Vapaaehtoistyön muotoihin vaikuttaa siis sukupuoli, mutta myös ikä. Ikäryhmittäin on 

vaihtelua eri vapaaehtoistyön muodoissa ja siihen käytetyssä ajassa. Eniten aikaansa 

vapaaehtoistoimintaan antavat yli 50-vuotiaat ja eläkeläiset sekä myös nuoret 15 - 24-

vuotiaat. Näillä kahdella ryhmällä on todennäköisesti enemmän vapaa-aikaa käytettä-

vänä vapaaehtoistyöhön, koska vähiten vapaaehtoistoimintaan osallistuvat perheelli-

set, ansiotyössä käyvät 25 – 35-vuotiaat. Nuoret toimivat erityisesti lasten ja nuorten 

parissa tehtävässä vapaaehtoistoiminnassa sekä uskonnollisissa ryhmissä. He ovat 

myös kiinnostuneita ympäristönsuojeluun sekä ihmisoikeusasioihin liittyvästä vapaaeh-

toistyöstä. Uskonnollinen vapaaehtoistoiminta, evankelisluterilaisen kirkon tai muun us-

konnollisen tahon organisoima, on myös merkittävä vapaaehtoistyönsektori ja siihen 

osallistuu 16 % suomalaisista, erityisesti yli 50-vuotiaat ja nuoret. Kirkon vapaaehtois-

toimintaan osallistuu Yeungin (2004) mukaan vuosittain 150 000 suomalaista. Suosi-

tuimpia kirkon organisoiman vapaaehtoistyön muotoja ovat opettaminen pyhäkoulussa, 

työ nuorison parissa, kirkon sosiaalinen työ sekä toiminta työttömien parissa.(Yeung 

2002, 2004.) 
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Suomalaiset osallistuvat Yeungin (2002) mukaan useimmin (62 %) jonkun yhdistyksen 

tai säätiön organisoimaan vapaaehtoistoimintaan.  Erityyppiseen vapaamuotoiseen ei-

rekisteröityyn vapaaehtoistoimintaan kuten esimerkiksi oma-apuryhmät, talkootoiminta 

tai naapuriapu, osallistuu 10 % suomalaisista. Kuntien organisoimaan vapaaehtoistoi-

mintaan osallistuu koko Suomen tasolla noin 10 % vapaaehtoistyötä tekevistä. Hyvin 

merkittävä seikka on se, että vähäisintä osallistuminen kunnan organisoimaan vapaa-

ehtoistoimintaan on Etelä-Suomessa, jossa se jää kolmeen prosenttiin.  Sosiaaliviras-

ton organisoiman tai koordinoiman vapaaehtoistyön kannalta tieto on oleellinen. Va-

paaehtoistyön kenttä on edelleen kolmannen sektorin hallussa. 

 

Kaikkein merkittävin seikka ja motiivi suomalaisille osallistua vapaaehtoistoimintaan on 

auttamisen halu. Yli 40 % vapaaehtoistoimintaan osallistuvista sanoo sen suurimmaksi 

syyksi. Seuraavaksi tärkein osallistumismotiivi 16 %:lle suomalaisista on tarve käyttää 

ylimääräinen vapaa-aika johonkin hyödylliseen toimintaan sekä saada itselle säännöl-

listä päiväohjelmaa. Vapaaehtoistoimintaan osallistutaan myös siksi, että joku tuttava 

on pyytänyt, halusta oppia tuntemaan uusia ihmisiä sekä oppia uusia asioita ja laajen-

taa omaa elämänkokemusta sekä kiinnostuksesta toimintaa kohtaan. Tärkein syy sii-

hen, ettei osallistu on ylimääräisen ajan puute tai terveydelliset seikat. (Yeung 2002.) 

 

Yeungin (2004) väitöskirjan mukaan suomalaiset osallistuvat vapaaehtoistoimintaan 

kansainvälisen vertailun mukaan aktiivisesti. Hänen mukaan suomalaisten vapaaeh-

toistoiminnassa korostuu sosiaalisten kontaktien ja auttamishalun rooli. Suomalainen 

vapaaehtoistoiminta suuntautuu itsestä ulospäin, mutta se voi suuntautua myös kohti 

itseä. Vapaaehtoistyöntekijöiden motivaatio sisältää moninaisia teemoja, jopa ristiriitai-

selta vaikuttavia näistä molemmista suunnista. Yksilöllisyys ja auttamisen halu eivät ole 

vastakkaisia. Hänen tutkimustuloksensa osittavat, että vapaaehtoistoiminta voi olla 

monin tavoin oman itsen ja omien intressien toteuttamisen areena. Hänen mukaansa 

kyseessä ei ole itsekkyydestä, vaan yksilöllisestä näkökulmasta elämään, vapaaehtois-

toiminta saatetaan kokea omana, henkilökohtaisena projektina, joka palkitsee monin 

tavoin.  Tämä ”vapaaehtoistyön rakennemuutoksen” kehityslinja oli nähtävillä jo aiem-

min eurooppalaisessa vapaaehtoistyössä.  Matthiesin (1996) mukaan tulevaisuuden 

uudet vapaaehtoistyön muodot lähtevät aiempaa autonomisemmalta ja itseohjautu-
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vammalta pohjalta, ja niissä ilmaistaan selkeämmin omat ehdot. Vapaaehtoistyössä 

näkyy itsenä toteuttamisen tarve ja toiminnan jatkuvuuden määrää osallistujan omat in-

tressit.    

 

Vapaaehtoistyöntekijän oma motivaatio on Yeungin (2005) mukaan koko vapaaehtois-

toiminnan kivijalka. Tekijöiden motivaatiosta riippuu myös koko vapaaehtoistyön tule-

vaisuus.  Motivaatioon vaikuttavat vapaaehtoisuutta edeltäneet tekijät kuten esimerkiksi 

oma elämäntilanne ja menneisyys, luonne, kiinnostuksen kohteet, omat edeltävät ko-

kemukset vapaaehtoistyöstä, suhde toiminnan järjestäjään, tavoitteet, toiveet ja tarpeet 

sekä tunteet ja uskomukset. Motivaatioon vaikuttaa myös se, vastaako itse vapaaeh-

toistyö edellä kuvattuihin ennakkomielikuviin ja sille asetettuihin odotuksiin. Mitä va-

paaehtoistyö antaa tekijälleen. Vapaaehtoistyöstä saadut kokemukset vaikuttavat myös 

siihen sitoutuuko vapaaehtoistyöntekijä toimintaan mukaan. Harjun (2005) mukaan ih-

miset ovat valmiita tekemään paljonkin töitä sellaisessa yhteisössä, jotka kokevat itsel-

leen tärkeiksi. Sellaisissa yhteisöissä, jotka antavat henkilökohtaista mielihyvää tai etua 

ja joilla on korkea status ihmisten mielissä. Itselle tärkeät asiat motivoivat yksilölliseen 

yhteisöllisyyteen ja kun näin on, ihmiset ovat valmiita tekemään konkreettista vapaaeh-

toistyötä.  

                                                                                                                                      

Vapaaehtoistoiminta edistää Yeungin (2004) mukaan sosiaalista koheesiota konkreet-

tisen toiminnan ja sosiaalisten tunteiden kautta sekä edistämällä solidaarisuutta. Va-

paaehtoistoiminta toimii myös luottamuksen ja välittämisen arvojen ja ilmapiirin ylläpitä-

jänä. Vapaaehtoistointa tarjoaa myös samalla merkityksellisen sosiaalisen verkoston, 

vapaaehtoistyöntekijä voi kokea ryhmään kuulumista vaikka osallistuisi toimintaan har-

vakseltaan ja yksin. 

 

Huomioitavaa Helsingin vapaaehtoisyön kannalta on se, että vaikka suomalaiset ovat 

aktiivisia vapaaehtoistyöntekijöitä, niin heikointa osallistuminen on pääkaupunkiseudul-

la ja täällä on myös heikointa kunnan organisoimaan toimintaan osallistuminen. Syynä 

voi olla myös se, että pääkaupunkiseudulla on paljon kaikenlaista muuta toimintaa ja 

järjestöt tekevät täällä paljon vapaaehtoistyötä. Mutta syynä voi myös olla se, etteivät 

ihmiset tunne toisiaan samalla lailla kuin pienemmillä paikkakunnilla. Helsingissä voi 
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helposti jäädä yksin kenenkään huomaamatta. Haasteellisena pidän sitä, että sosiaali- 

ja terveyssektorin piiriin kuuluvaan vapaaehtoistyöhön osallistuvat pääasiassa naiset ja 

kuitenkin on myös paljon miehiä, jotka kaipaisivat esimerkiksi tukihenkilöä tai ystävää. 

Miehiä toivottaisiin lisää tekijöiksi myös tälle vapaaehtoissektorille. 

 

5.4. Vapaaehtoistyön tulevaisuuden mahdollisuudet 

 

Vapaaehtoistoimintaan ja - työhön osallistumisessa nousevat siis esiin arvoihin, ihmis-

kuvaan ja maailmankatsomukseen liittyvät asiat. Vapaaehtoistyö antaa tekijälle mah-

dollisuuden toteuttaa itseään, tehdä ”töitä” sen eteen, mitä pitää arvokkaana. Se lisäksi 

että se antaa kanavan vaikuttaa, niin se antaa vastapainon arkiselle työlle. Vapaaeh-

toistyössä voi tehdä sellaista, mitä ei työelämässä ole mahdollista toteuttaa. Vapaaeh-

toistyö voi myös antaa sisältöä työelämän ulkopuolella syystä tai toisesta poissaoleville 

ja parhaimmillaan elämälle merkityksen. Vapaaehtoistyössä on nähtävissä auttajan ja 

tukea tarvitsevan asetelma ja vapaaehtoistyötä motivoi tavallisesti siitä omaan elämään 

saatu merkitys ja sisältö.  

 

Julkusen (2008, 122) mukaan tendenssinä ja uhkanakin on, että vapaaehtoistoimintaan 

osallistuvat aktiiviset ja monitaitoiset ihmiset ja syrjäytymisvaarassa olevat jäävät ulko-

puolelle. Hänen mukaansa kaikkein huono-osaisimmilla on vähän yhteisöllisiä resurs-

seja itsensä auttamiseen.  Helsingin sosiaalivirasto linjaa vapaaehtoistyön ennaltaeh-

käisevän syrjäytymistä ja että sillä autetaan tuen tarpeessa olevia. Tärkeä olisikin saa-

da mukaan myös ne, jotka eivät itse kykene osallistumaan tekijänä vapaaehtoistoimin-

taan ja nämä aktiivit ja monitaitoiset ihmiset kiinnostumaan syrjäytyneiden tai syrjäyty-

misvaarassa olevien auttamisesta.    

 

Vapaaehtoistyön rooli tulee tulevaisuudessa Suomessa korostumaan entistä enemmän 

myös EU:n myötä. Euroopan yhteisöjen komissio on nimennyt vuoden 2011 Euroopan 

vapaaehtoistyön teemavuodeksi. Perusteluissaan komissio toteaa vapaaehtoistyön 

olevan kansalaisvaikuttamista ja demokratiaa parhaimmillaan sillä siinä toteutuvat eu-

rooppalaiset arvot kuten solidaarisuus ja syrjimättömyys. Vapaaehtoistyön katsotaan 

edistävän yhteiskuntien sopusointuista kehitystä. Taloudellisesti vaikeina aikoina on 
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komission mielestä entistä tärkeämpää tunnustaa vapaaehtoistyön merkitys. Komission 

mielestä vapaaehtoistyöllä on Euroopassa vankat perinteet, jotka perustuvat usein toi-

mintaan kansalaisjärjestöissä. Komissio tiedostaa yhteiskunnan muutoksen, joka viime 

vuosikymmeninä on painottanut entistä enemmän individualismia, itsemääräämisoike-

utta ja itseilmaisua. Tämä on vaikuttanut siihen, että vapaaehtoistyö on uusien haastei-

den edessä, koska sen on sopeuduttava uusiin osallistumisen tyyppeihin ja muotoihin, 

joille on ominaista valikoiva ja lyhytkestoinen sitoutuminen. Teemavuodella komissio 

haluaa kiinnittää huomiota vapaaehtoistyön arvoon, joka on kiistaton niin taloudellisilla 

kun inhimillisillä arvoilla mitattaessa. Komissio ehdottaan neljää tavoitetta teemavuo-

delle, jota jokaisen jäsenvaltion toivotaan huomioivan: 

 

(1) Suotuisan toimintaympäristön luominen vapaaehtoistyölle EU:ssa. Teh-
dään vapaaehtoistyöstä pysyvä osa kansalaisvaikuttamisen ja ihmisten vä-
lisen toiminnan edistämistä EU:ssa 

 
(2) Vapaaehtoisjärjestöjen vaikutusvallan lisääminen ja vapaaehtoistyön laa-

dun parantaminen. Helpotetaan vapaaehtoistyöhön osallistumista ja edis-
tetään verkottumista, liikkuvuutta ja yhteistyötä sekä vapaaehtoisjärjestö-
jen ja muiden alojen välistä synergiaa EU:ssa. 

 
(3) Vapaaehtoistoiminnan palkitseminen ja tunnustaminen. Rohkaistaan 

asianmukaisten kannustimien luomista yksilöitä, yrityksiä ja vapaaehtois-
työtä tekeviä ja sitä tukevia järjestöjä varten ja huolehditaan siitä, että päät-
täjät, kansalaisjärjestöt ja työnantajat tunnustavat järjestelmällisesti vapaa-
ehtoistyössä saavutetut taidot ja osaamisen EU:n tasolla ja jäsenenvalti-
oissa. 

 
(4) Vapaaehtoistyön arvon ja merkityksen tunnetuksi tekeminen. Tehdään 

yleisesti tunnetuksi vapaaehtoistyön merkitystä kansalaisvaikuttamisena ja 
esimerkkinä ihmisten välisestä toiminnasta, joka vaikuttaa kaikkia jäsenval-
tioita askarruttaviin kysymyksiin kuten yhteiskunnan sopusointuiseen kehi-
tykseen ja taloudelliseen yhteenkuuluvuuteen. 

 
Näiden neljän tavoitteen keinoin komissio toivoo teemavuoden edistävän ja tukevan 

vapaaehtoistyön kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtoa jäsenvaltioiden sekä 

paikallisten ja alueellisten viranomaisten välillä. Teemavuotta varten on varattu kuusi 

miljoonaa euroa ja sen suunnittelu on aloitettu EU:n ja jäsenmaiden tasolla. (Euroopan 

yhteisöjen komissio 2009.) 
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On hyvä asia, että EU nostaa vapaaehtoistyön esille ja sitä kautta vapaaehtoistyö saa 

arvostusta. EU:n teemavuosi tuo vapaaehtoistyön periaatteet myös julkiseen keskuste-

luun ja sitä kautta varmaan päästään linjaamaan vapaaehtoistyön tulevaisuutta. Olen 

itse tuonut esille sitä, että myös Helsingissä ja sosiaalivirastossa pitää alkaa valmiste-

lemaan teemavuoden sisältöä. Se on myös huomioitava vapaaehtoistyön kehittämis-

suunnitelmassa, jonka teen Länsi-Helsinkiin. 

 

Arjen tasolla vapaaehtoistoimintaan osallistuminen ei ole kiinni hienoista julkilausumis-

ta. Vapaaehtoistyöllä voi olla tekijälleen erilaisia merkityksiä eri elämänvaiheissa. Sitä 

voidaan tarkastella myös ihmisen elämänkaaren näkökulmasta. Syyn mukaan lähtemi-

seen tai siirtymiseen toisenlaiseen vapaaehtoistoimintaan voi antaa oman elämäntilan-

teen tai ympärillä tapahtuvat muutokset. Ne voivat aktivoida ihmisen toimimaan tietyn 

asian puolesta tai tietyssä viiteryhmässä.    

 

Hakkaraisen (2003, 21 - 24) mukaan pienten lasten vanhempien kiinnostus suuntautuu 

esimerkiksi lapsi- ja nuorisojärjestöihin, lasten harrastusten mukaan liikunta- ja urheilu-

seuroihin. Myöhemmin kiinnostus voi kääntyä kulttuuriharrastuksiin tai vaikuttamiseen 

erilaisissa etujärjestöissä. Jonkun tuttavan tai oma sairastuminen voi viedä mukaan po-

tilasjärjestön vapaaehtoistoimintaan. Mukaan voi tulla asukastoimintaa tai työttömyy-

den seurauksena toiminta työttömien yhdistyksessä tai oma-apuryhmissä. Lasten 

muuttaessa pois kotoa tai eläkkeelle jäädessä aikaa jää esimerkiksi ystävätoimintaan 

tai aktiiviseen toimintaan eläkejärjestön vapaaehtoistyössä. Vapaaehtoistyön muoto voi 

siis vaihtua ihmisen elämänkaaren tai elämäntilanteen mukaan.  

 

Vapaaehtoistyöllä on tulevaisuudessakin mahdollisuus jos sitä ei ohjata liikaa ulkopuo-

lelta. Julkusen (2008, 128) mukaan vapaaehtoistoimintaa ei voi luoda käskien. Ihmisillä 

on Raitasen (2008) mukaan halu tehdä vapaaehtoistyötä vaikka sen muodot ja ehdot 

ovat muuttumassa. Omaehtoinen ja vapaasti järjestäytynyt kansalaistoiminta laajenee 

ja monipuolistuu vaikka järjestöissä on palkattua henkilökuntaa, niin kansalaistoiminta 

ja sen sisältämä vapaaehtoistoiminta tapahtuu suurimmalta osin vapaaehtoisten voi-

min. Hänen mukaansa yli 90 % suomalaisista haluaa osallistua yhteisöjen toimintaan ja 

sitä kautta vaikuttaa yhteisöllisen elämän muotoutumiseen. Harjun (2005) mukaan 
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Suomessa voi menestyä vain yksilöllinen yhteisöllisyys. Tämä tarkoittaa yhteisöllisyyt-

tä, joka jättää tilaa ihmisen yksilöllisyydelle ja mahdollistaa moniarvoisuuden. Tulevai-

suuden yhteisöllisyys on moniarvoista ja monikulttuurista ja samalla se hyväksyy erilai-

set yhteisöllisyyden muodot. (Yeung 2005; Raitanen 2008.) 

 

Suomalaisissa elää syvällä halu auttaa. Auttamisen koetaan tuovan iloa ja sitä tehdään 

myötätunnosta ja velvollisuudesta. Tutkimusten mukaan (Pessi 2008) kaikki suomalai-

set ovat auttaneet joskus jotakin ja puolet suomalaisista auttaa edelleen vähintäänkin 

kerran kuukaudessa. Auttaminen suuntautuu valtaosin lähipiiriin (91 %), mutta myös 

naapureita ja tuntemattomia ihmisiä on auttanut kaksi kolmesta suomalaisesta. Tule-

vaisuutta ajatellen valtaosa suomalasista (68 %) sanoo olevansa valmis auttamaan 

myös tulevaisuudessa esimerkiksi vapaaehtoistyön muodossa. Erityisesti nuorista löy-

tyy potentiaalia osallistua sillä heistä yli puolet (60 %) sanoo voivansa osallistua va-

paaehtoistyöhön pyydettäessä. Tämän päivän vapaaehtoistyölle on kuitenkin tyypillistä 

pitkäkestoiseen toimintaan sitoutumisen pelko. Tähän ongelmaan oli kiinnittänyt huo-

miota jo edeltäjäni 1990- luvun lopulla. Haasteena onkin kysynnän ja tarjonnan tasa-

paino ja kohtaaminen. Miten vapaaehtoistyötä organisoivat tahot onnistuvat tarjoamaan 

sellaista toimintaa, jossa yksilön toiveet, tarpeet ja odotukset kohtaavat. 

 

Vapaaehtoistyön on sanottu lisäävän yhteisöllisyyttä ja sitä kautta ehkäisevän syrjäy-

tymistä. Syrjäytymisen kokemus on yksilöllistä. Sipilän (1989,163) mukaan syrjäytymi-

nen voidaan määritellä tilanteeksi, jossa ihminen ei pysty toimimaan täysivaltaisena 

toimijana yhteiskunnassa. Hyvärin (2001,71) mukaan syrjäytyminen on osattomuutta 

yhteiskunnassa selviytymisen kannalta keskeisimmistä voimavaroista; toimeentulosta, 

työstä, poliittisesta vaikuttamisesta ja sosiaalisista suhteista. Hänen mukaansa syrjäy-

tymiseen ajaudutaan, pudotaan tai vaihe vaiheelta liu’utaan eri hyvinvoinnin osa-

alueilla tapahtuvien prosessien tuloksena.  

 

Syrjäytymistä voidaan pitää Helneen (2002) mukaan marginalisaation suomenkielisenä 

vastikkeena. Marginalisaatio ei kuitenkaan terminä kuulosta yhtä kielteiseltä kuin syr-

jäytyminen. Jokisen (2004) mukaan marginaali on tilallinen vertauskuva, joka tarkoittaa 

olemista sivussa, reunalla tai syrjässä. Sen sisarkäsite on syrjäyttäminen, joka viittaa 
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alhaalla, takana tai ulkopuolella olemiseen. Marginaali ei kuitenkaan ole yksi ja yhte-

näinen, vaan marginaalillakin on vielä marginaalinsa, reunimmaiset reunat ja marginaa-

liryhmillä omat epätoivottunsa. Syrjäytyminen voidaan ymmärtää tilallisena tai symboli-

sena ulkopuolisuutena. Se on samaan aikaan sekä liikkeessä olevaa että pysähtynyttä. 

Syrjäytyminen on liikkeessä olevaa siinä mielessä, että ihmisten elämäntilanteet muut-

tuvat. Syrjäytyminen voi kuitenkin olla pitkäkestoista ja symbolististen rajojen rikkomi-

nen vaikeaa. Joidenkin syrjäytyminen voi jäädä myös pysyväksi.  

 

Marginaalissa eläville esimerkiksi oma-apuryhmistä voi koitua suuri syrjäytymiskehitys-

tä pysäyttävä tekijä. Nylundin (1997, 2000) mukaan oma-apuryhmissä samanlaisessa 

elämäntilanteessa elävät voivat yhteisten kokemusten ja vaihdon avulla saada tukea ja 

helpotusta arkeensa. Hyvä esimerkki oma-apuryhmistä on maailmanlaajuinen AA-

ryhmätoiminta. Säännöllinen osallistuminen AA-ryhmiin voi pitää alkoholistin raittiina ja 

kiinni työelämässä. 

 

Vapaaehtoistoiminta voi tarjota onnistuessaan tekijälleen mahdollisuuden estää syrjäy-

tymästä. Se voi tarjota tekijälleen mielekkään tekemisen paikan ja pitää kiinni yhteis-

kunnassa. Vapaaehtoistyötä tehdään paljon myös niiden parissa, jotka elävät jo margi-

naalissa. Vapaaehtoistyön kannalta syrjäytyneet ovat myös kohde.  Se voi antaa myös 

niille, jotka elävät marginaalissa keinon päästä sieltä pois luoden uusia sosiaalisia suh-

teita. Sosiaaliviraston linjausten mukaan vapaaehtoistyö estää syrjäytymistä. Sosiaali-

viraston asiakaskuntaa ajatellen vapaaehtoistyöhön osallistuminen tekijänä on kuiten-

kin ongelmallista. Käsittelen tätä aihetta tämän opinnäytetyöni luvuissa 7.3 ja 7.5. 

 

Kaikki edellä kirjoittamani vapaaehtoistyön muodot, motiivit, haasteet ja tulevaisuuden 

mahdollisuudet pätevät myös Länsi-Helsingissä. Vapaaehtoistyötä länteen ei voi kehit-

tää tiedostamatta yhteiskunnan ja sosiaalipolitiikan muutoksia sekä vapaaehtoistyön 

lähtökohtia. Opinnäytetyöni seuraavissa luvuissa palaan kehittämishankeeni konteks-

tiin sosiaaliviraston organisoimaan ja koordinoimaan vapaaehtoistyöhön sekä siihen 

miten se alueella ilmenee ja miten sitä tulisi kehittää. 
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6 VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTIA 

 

6.1 Työntekijä vaihdoksia 

 

Sosiaalivirastolla oli 1990-luvun puolivälin jälkeen vapaaehtoistyön ohjaajat kaikilla il-

mansuunnilla. Vapaaehtoistyön ohjaajille kuului vapaaehtoistyön koordinointi omilla 

alueillaan vauvasta vaariin periaatteella. Vapaaehtoistyön ohjaajat tekivät kuitenkin yh-

teistyötä niin vapaaehtoisten koulutuksen kuin virkistyksenkin suhteen. Vuoden 2005 

organisaatiouudistuksen lähestyessä silloiset neljä vapaaehtoistyön ohjaajaa esittivät, 

että vapaaehtoistyö tulisi uudessa organisaatiossa liittää hallinto- ja kehittämiskeskuk-

seen. Esitys ei kuitenkaan saanut kannatusta. Läntinen vapaaehtoistyön ohjaaja jäi 

eläkkeelle eikä hänelle valittu seuraajaa. Läntisen vapaaehtoistyön koordinoimisesta ei 

vastannut kukaan neljään vuoteen. (Eeva Linna, henkilökohtainen tiedoksianto 

17.2.2008, 26.8.2009.) 

 

Uuden organisaatiouudistuksen voimaan tullessa pohjoisen alueen vapaaehtoistyön 

ohjaaja siirtyi aikuisten palveluiden vastuualueelle. Samaan aikaan eteläinen vapaaeh-

toistyön ohjaaja jäi vuorotteluvapaalle ja itäisen alueen vapaaehtoistyön ohjaaja siirtyi 

vanhuspalveluiden vastuualueelle niin, että hänelle kuului vapaaehtoistyö vanhusväes-

tön parissa koko Helsingin alueella. Hän siirtyi fyysisesti etelän toimistoon ja sieltä kä-

sin yritti myös hoitaa entiseen malliin vauvasta vaariin periaatteella myös itää. Yhdessä 

Klaarin työntekijän kanssa (Klaari = Sosiaaliviraston ehkäisevää päihdetyötä nuorison 

keskuudessa) hän oli hoitanut myös lastensuojelun tukihenkilöiden koulutusta ja virkis-

tystä vuoden 2004 läntisen vapaaehtoisyön ohjaajan eläkkeelle lähdön jälkeen. Orga-

nisaatiouudistuksen voimaan tultua itäisen alueen vapaaehtoistyön ohjaajan siirtyessä 

vanhuspalveluiden alaisuuteen lastensuojelun tukihenkilötoimintaa ei koordinoinut 

enää kukaan. Pohjoisen alueen vapaaehtoistyön ohjaaja jäi pitkälle työlomalle ja hänel-

le tuli vaihtuvia sijaisia. Tilanne oli vapaaehtoistyön kokonaisuuden koordinoinnin kan-

nalta hankala. Vapaaehtoistyön neuvottelukunta katsoi aiheelliseksi tehdä esityksen 

sosiaalijohtajalle tilanteen ennalleen saattamiseksi. Sosiaalijohtaja antoi tehtäväksi työ-

ryhmälle, jonka puheenjohtajana toimi hallinto- ja kehittämisjohtaja, selvittää tilannetta. 

Työryhmän toimesta syntyi selvitys Vapaaehtoistyö sosiaaliviraston näkökulmasta 
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(2007), jonka sosiaaliviraston johtoryhmä käsitteli kokouksessaan helmikuussa 2007. 

Itäisen alueen koordinaattori oli työryhmässä ja koordinaattoreiden kantana oli edel-

leen, että vapaaehtoistyö tulisi keskittää yhteen yhteiseen vapaaehtoistyön yksikköön. 

(Linna 2009.) 

 

Selvityksen mukaan sosiaalivirastolla on neljä vapaaehtoistyön ohjaajaa joiden työ jär-

jestetään ensisijaisesti maantieteellisten alueiden pohjalta. Tämän lisäksi kukin vapaa-

ehtoistyön ohjaaja perehtyy yhden vastuualueen erityiskysymyksiin ja yhteistyöhön. 

Tästä olen kirjoittanut opinnäytetyöni luvussa 3.1.  Vapaaehtoistyön ohjaajien nimike 

muutettiin vapaaehtoistyön koordinaattoriksi. Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta sijoi-

tettiin eteläiseen perhekeskukseen (Lava). Tukihenkilökoordinaattorin edellytettiin työs-

kentelevän tiiviissä yhteistyössä sijaishuollon loma- ja tukiperhetoiminnan kanssa. Sel-

vityksessä ennakoitiin, että eteläisen koordinaattorin työaika tulee menemään lähes 

kokonaan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan hoitamiseen. (Halttunen- Sommardhal 

& Linna 2007, 12 -13.) 

 

Vapaaehtoistyön ystävävälityksestä selvityksessä mainitaan, että niitä on kaikilla alueil-

la yhteistyössä SPR:n kanssa tai pelkästään SPR:n hoitamana. Vapaaehtoistyön koor-

dinaattoreiden tehtävänä on huolehtia tarvittaessa yhteistyöstä välitysten kanssa. Selvi-

tyksen mukaan alueille muodostetaan vapaaehtoistyön keskukset, jotka ovat kiinteässä 

yhteistyössä välitysten ja omaishoidon keskusten kanssa, mieluiten samoissa tiloissa. 

Selvityksessä mainitaan, että läntinen vapaaehtoistyön keskus tulee Pohjois-Haagaan 

osoitteeseen Hopeatie 16 B. (Halttunen-Sommardhal & Linna 2007, 13.) 

 

Selvityksen teon aikaan etelään palkattiin koordinaattorin vuorotteluvapaan sijainen, 

mutta hän ei ollut tehtävässä kauan, eikä hänen jälkeensäkään tullut, itäisen alueen 

koordinaattori kuitenkin pääsi silloin palaamaan itään.  Selvityksen teon jälkeen eteläi-

selle alueelle palkattiin uusi työntekijä keväällä vuonna 2007, jonka tehtäväkuvaan kuu-

lui lastensuojelun tukihenkilötoiminnasta vastaaminen.  Läntisen koordinaattorin paikka 

laitettiin hakuun syksyllä 2007. 
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6.2 Organisaatiosta oppimista – sopeutumista vai uuden luomista? 

 

Läntisen koordinaattorin vakanssin täyttöä ja uuden työntekijän tuloa oli odotettu kol-

men muun koordinaattorin toimesta. Taustalla oli myös muiden alueiden koordinaatto-

reiden useat vaihdot, ja odotettiin pysyvyyttä toiminnan suunnitteluun ja yhdessä teke-

miseen, kun kaikki vakanssit olivat käytössä. Pysyvyyttä oli edustanut ainoastaan itään 

vuonna 1999 tullut koordinaattori. Koordinaattorit kokivat uudessa organisaatiossa toi-

miessaan, että se, että he kaikki ovat eri vastuualueiden alla ja vastuualue ”omii” koor-

dinaattorin ei työn koordinoinnin kannalta toiminut. Etelästä oli viestitetty, ettei siellä ole 

aluekoordinaattoria, koska etelän työntekijän aika meni lastensuojelun tukihenkilötoi-

mintaan. Koordinaattorit kokivat myös tekevänsä työtä yksin, kuulumatta ei oikein mi-

hinkään työyhteisöön. Sosiaaliviraston suuressa henkilöstössä he edustivat työnkuval-

laan pientä vähemmistöä. Kaivattiin yhdessä tekemistä ja samanlaista toimintaa joka 

puolelle kaupunkia, yhtenäisyyttä myös kaupunkilaisia ajatellen. Koettiin myös ongel-

malliseksi, ettei ollut yhteistä esimiestä eikä yhteistä budjettia toiminnan suunnitteluun.  

 

Pidimme koordinaattorit yhteisiä tiimikokouksia keväällä 2008 ja koordinaattoreiden ke-

hittämispäivän ja päätimme ehdottaa laajennetulle tiimille eteenpäin vietäväksi ehdo-

tusta, että koordinaattorit siirrettäisiin samaan omaan vapaaehtoistyön yksikköön ja 

saisimme kaikille saman yhteisen esimiehen ja työhön yhteisen budjetin. Samaan va-

paaehtoistyön yksikköön toivoimme saatavan myös ruotsinkielisille oma vapaaehtois-

työn koordinaattori. Koimme järkeväksi edelleen toimimisen omilla maantieteellisillä 

aleillamme vastaten vapaaehtoistyön koordinoimisesta vauvasta vaariin periaatteella, 

mutta halusimme olla saman yksikön alaisuudessa mahdollisesti hallinto- ja kehittämis-

keskuksessa. Samaa olivat koordinaattorit esittäneet jo ennen uuteen organisaatioon 

siirtymistä. Toivoimme myös muutoksen mahdollistavan sen, että olisimme yhden sovi-

tun päivän viikossa yhteisessä toimistossa, jossa olisimme helsinkiläisten vapaaehtois-

työtä tekevien järjestöjen ja yhteisöjen käytössä ja löydettävissä. Tämä olisi helpotus 

niille yhteisöille, joilla on vähän resursseja ja vain yksi toimisto Helsingissä tai vähän 

vastuunkantajia toiminnan kuitenkin suuntautuessa koko kaupungin alueelle. Yhteinen 

päivä mahdollistaisi koordinaattoreiden tiedonkulun, yhteisten tapahtumien, koulutusten 

ja linjausten suunnittelun koko kaupunkia ajatellen sekä mahdollistasi toimimisen tois-
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ten sijaisena tarvittaessa. Vapaaehtoistyön koordinointi ei olisi niin haavoittuvaa, kuin 

se oli ollut viimeiset vuodet työntekijöiden puuttuessa ja vaihtuessa. Tämä yhteinen 

kannanottomme ja ehdotuksemme sopi hyvin kehittävän työntutkimuksen metodologi-

aan, vaikka se tapahtuikin koko sosiaaliviraston vapaaehtoistyön koordinointia ajatel-

len, mutta sillä oli oleellinen merkitys myös siihen miten vapaaehtoistyötä jatkossa 

koordinoidaan ja kehitetään myös Länsi-Helsingin alueella. Olimme tiedostaneet on-

gelman, johon halusimme muutoksen. (Olen maininnut tästä luvussa 2.2.) Veimme eh-

dotuksemme toukokuussa 2008 laajennettuun tiimiin, jossa päätettiin tehdä arviointi sii-

tä, miten helmikuussa 2007 johtoryhmässä esitelty selvityksen mukainen suunnitelma 

vapaaehtoistyön koordinoimiseksi on toiminut reilun vuoden kokemusten valossa.  

 

Arviointi annettiin tehtäväksi hallinto- ja kehittämiskeskuksen yhdelle kehittämiskonsul-

teista. Hän teki perusteellisen arviointityön haastatellen koordinaattoreita, heidän esi-

miehiään, palvelukeskuksissa ja laitoksissa toimivia vapaaehtoistyön ohjaajia, vanhus-

ten palveluiden vastuualueen päällikköä, vapaaehtoistyön neuvottelukunnan puheen-

johtajaa, vapaaehtoisvälittäjiä sekä yhteistyökumppaneita. Arvioinnissa saatiin samalla 

arvokasta tietoa myös muista sosiaaliviraston vapaaehtoistyöhön liittyvistä kysymyksis-

tä. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota kaikkien kokemuksiin ja sen pohjalta hän teki kak-

si ehdotusta vapaaehtoistyön koordinoinnista. Ehdotukset perustuivat olemassa ole-

vaan malliin sekä siihen mitä koordinaattorit olivat ehdottaneet omasta yksiköstä. Mo-

lempien hyviä ja huonoja puolia punnittiin perusteellisesti. Arviointi valmistui joulukuun 

lopussa 2008 ja se esiteltiin tammikuussa 2009 laajennetulle tiimille. (Borg 2008.) 

 

Vanhuspalveluiden johtoryhmässä arviota käsiteltiin helmikuussa 2009 ja sosiaaliviras-

ton johtoryhmässä maaliskuussa. Johtoryhmä totesi, että vapaaehtoistyön koordinaat-

toreiden työ järjestetään edelleen nykyisen alueellisen tiimimallin pohjalta ja että kaik-

kia vastuualueita kattavaa verkostotyötä jatketaan edelleen. Johtoryhmän keskustelus-

sa painotettiin myös sitä, että sosiaaliviraston keskeinen tuki vapaaehtoistyölle on tilo-

jen antaminen kolmelle vapaaehtoistyön keskukselle sekä neljän vapaaehtoistyön 

koordinaattorin työpanos. Johtoryhmä totesi, että vapaaehtoistyön edellytysten tukemi-

nen ja yhteistyö järjestöjen kanssa liittyvät kiinteästi sosiaaliviraston palvelustrategiaan. 

Strateginen suunta on kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen ja sitä voidaan vahvistaa 
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vapaaehtoistyöllä sekä yhteisöllisyyttä, asukasyhteistoimintaa, vertaistukea ja kansa-

laisjärjestöjä tukemalla. (Helsingin kaupunki sosiaalivirasto johtoryhmän muistio 2009.) 

 

Sosiaaliviraston johtoryhmän päätös tarkoitti sitä, että meidän koordinaattoreiden kan-

nanotto siitä, miten me näkisimme vapaaehtoistyön koordinoinnin järjestettävän sosiaa-

livirastossa, ei saanut kannatusta. Tilanne jatkuu entisellään. Mitään yhteistä yhtä va-

paaehtoistyön yksikköä ei tullut eikä yhteistä esimiestä.  Olimme koordinaattorit pää-

tökseen pettyneitä. Olin odottanut johtoryhmän vastausta koordinoinnin väliarviointiin 

ennen vapaaehtoistyön kehittämissuunnitelman tekoa länteen, sillä siinä tapauksessa, 

että jos meidän koordinaattoreiden näkemys oli mennyt läpi, olisimme koordinaattorit 

aloittaneet yhdessä yhteisen esimiehen kanssa suunnittelemaan yhtenäistä toimintaa 

koko Helsingin alueelle, joka olisi mahdollisesti vaikuttanut myös länteen. Kehittäminen 

olisi toteutunut myös yhtenäisen budjetin ja toimintarahojen turvin.  Se olisi pitänyt si-

sällään myös lastensuojelun tukihenkilötoiminnan alueellani. Päätöksen jälkeen olen 

edelleen Vavan alaisuudessa ja toimintamäärärahat vapaaehtoistoimintaan pitää sisäl-

lyttää läntisen sosiaali- ja lähityön vuosittaisiin määrärahoihin, jonne niiden sijoittami-

nen tiukassa budjetissa on hyvin ongelmallista ja myös siksi, että rahat on tarkoitettu 

erilaiseen toimintaan.  Pidän sitä ongelmallisena myös siksi, että vapaaehtoistyön tulisi 

suuntautua myös muille vastuualueille kuin vanhuksiin. 

 

Vapaaehtoistyön koordinoinnin kannalta olemme kuitenkin taas samanlaisessa tilan-

teessa marraskuussa 2009, että koordinaattoreiden vakansseja on tilapäisesti täyttä-

mättä. Viime syksynä eteläinen koordinaattori siirtyi toisiin tehtäviin ja hänen paikkansa 

oli täyttämättä koko syksyn. Lastensuojelun tukihenkilökyselyjä tuli silloin meille muille 

koordinaattoreille, joihin emme osanneet vastata. Tammikuun alussa 2009 etelään 

saatiin uusi työntekijä joka siirtyi lokakuun alussa lastensuojelun sosiaalityöntekijäksi 

itäiselle alueelle ja hänen seuraajastaan ei ole tietoa. Hän hoiti tehtävää määräaikaisel-

la sopimuksella. Etelän koordinaattori on esittänyt, ja vapaaehtoistyön laajennettu tiimi 

tukee hänen ehdotustaan, että eteläisen koordinaattorin vakanssi, joka pitää sisällään 

lastensuojelun tukihenkilötoiminnan, siirrettäisiin loma- ja tukiperhe yksikköön, jonne se 

hänen mielestään parhaiten soveltuu ja josta työntekijä saisi parhaan tuen. Etelään toi-

votaan saatavan oma aluekoordinaattori, jolle kuuluisi vapaaehtoistyön koordinointi 



71 
 

vauvasta vaariin periaatteella. Marraskuussa tilanne on vielä auki ja ratkaisematta. 

Pohjoisen alueen vapaaehtoistyön koordinaattori jäi maaliskuussa 2009 äitiyslomalle 

eikä hänen tilalleen ole palkattu ketään. Itäisen alueen koordinaattori on joutunut vas-

taamaan paljon pohjoisen ja eteläisen alueen kysymyksiin samoin kuin minä etelän ja 

lastensuojelun tukihenkilökyselyihin. 

 

6.3. Lännen toimijoita.   

 

Länsi-Helsingin alueella toimii paljon erilaisia järjestöjä ja seuroja, jotka toimivat pää-

asiassa vapaaehtoistyön varassa. Vapaaehtoistyön koordinaattorina olen kartoittanut 

alueen toimijoita ja joidenkin kanssa tehnyt jo kiinteää yhteistyötä. Alueella on edustet-

tuna koko suomalaisen vapaaehtoistyön kirjo, josta olen kirjoittanut luvussa 5.3. Län-

nessä on urheiluseuroja, partiotoimintaa, maanpuolustusta, vapaapalokuntaa, Martta-

toimintaa, Lions clubeja, AA-kerhoja ja jokaisessa kaupunginosassa monia eläkeläisjär-

jestöjä, jotka pohjautuvat edeltäneeseen työpaikkaan tai poliittiseen vakaumukseen.  

 

 Alueella on siis aktiivista kansalaistoimintaa. Jokaisella asuinalueella on omat kaupun-

kiosayhdistykset, jotka toimivat eri alueilla hieman eri aktiivisuudella. Ne kuitenkin jär-

jestävät kaikille avointa toimintaa ja toimivat asukkaiden viihtymisen ja yhteisöllisyyden 

puolesta. Kaupunkiosayhdistykset toimivat vaihtelevalla menestyksellä alueen muiden 

toimijoiden kanssa järjestäen esimerkiksi kaupunkiosapäiviä. Ne myös tiedottavat toi-

minnastaan alueen tiedotuskanavien kautta. Toiminnasta tiedotetaan aktiivisesti kau-

punkiosayhdistys Helkan kotisivuilta (www.helka.net), jossa jokaisella kaupunkiosayh-

distyksellä on omat sivustonsa. Sivustoille voi jokainen alueen järjestö ilmoittaa toimin-

nastaan ja niillä käydään myös aktiivista keskustelua alueen ajankohtaisista aiheista. 

 

Ystävävälityksiä 

 

Ystävävälitystä lännessä on hoitanut ja hoitaa Suomen Punainen Risti (SPR). Sosiaali-

virasto on tukenut työtä antamalla välitykselle tilan ja puhelimen sekä sosiaalilautakun-

nan avustuksen. Vapaaehtoisvälityksen puhelinnumero on 310-alkuinen kuten kaupun-

gin omat puhelimet. Ystävävälitys on toiminut sosiaaliviraston tiloissa vuodesta 1983. 
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Lännessä oli kolme SPR:n osastoa, Kaarelan, Haagan ja Munkkivuoren osastot, jotka 

yhdessä hoitivat ja hoitavat ystävävälitystä.  Välitys oli 1990-luvulla kaupungin aktiivisin 

ollen avoinna neljä kertaa viikossa. Muilla alueilla ei silloin aukioloaikoja ollut niin usein. 

Ystävävälityksen aukioloajat ovat kuitenkin supistuneet niin, että 2000-luvulla välitys on 

ollut auki kahtena päivänä ja vuoden 2008 syksystä vain yhtenä aamupäivänä viikossa. 

Vuoden 2008 alusta Munkkivuoren ja Haagan osastot yhdistyivät Länsi-Helsingin osas-

toksi ja vuoden 2009 alussa Kaarelan osasto yhdistyi pohjoisen, Malmin osastoon. Ys-

tävävälitys on sijainnut samassa paikassa koko olemassaolonsa ajan Pohjois-

Haagassa vanhusten asuintalon alakerrassa. (Kohopää & Mikkola 1996; SPR 2009.) 

 

Ystävävälityksessä toimii tällä hetkellä neljä vapaaehtoista välittäjää. Ystäviä on noin 

80 ja kymmenkunta ystävää toimii niin sanotussa saattajatoiminnassa. Suurin osa ys-

tävistä on eläkkeellä olevia naisia kuten välittäjätkin. Monella heillä on taustalla opetta-

jan tai sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Ystäviä välitetään resurssipulan vuoksi etu-

päässä vain vanhuksille. Saattajatoiminnassa ystävä hakee kotoa ja lähtee mukaan 

saattajaksi vanhukselle esimerkiksi lääkäriin tai sairaalan poliklinikalle tutkimuksiin ja 

saatot kohdistuvat etupäässä kotihoidon työntekijöiden soittamille asiakkaille. Ystävä-

välityksen ongelmana on ystävien ikääntyminen ja uusien saannin vaikeus. Ystäväväli-

tyksessä on lista uutta ystävää odottavista. Ystävätoimintaa pidetään liian sitovana, 

koska se vaatii ystävältä säännöllisiä tapaamisia. Ongelmia aiheuttaa myös ystäväksi 

haluavien ja ystävää kaipaavien kohtaamattomuus. Nuoria ja työssä käyviä on vaikea 

sijoittaa perinteeseen ystävätoimintaan sillä he kävisivät tapaamassa ystävää illalla, 

kun taas vanhukset toivovat päiväkäyntejä. Myös saattajatoiminnassa saatot tapahtu-

vat päiväaikaan lääkäriin, sairaalaan ja muualle asioimaan. Ystävävälitykset viestittävät 

myös sitä, että saattojen ja ystävää haluavien vaativuus on kasvanut niin, että osa niis-

tä vaatisi jo lähes ammattilaisen työtä. Välityksissä on koettu, että kotihoidosta kysy-

tään vapaaehtoisia liian vaikeisiin tehtäviin, jotka kuuluvat ammattihenkilökunnalle. On-

gelmana on myös pidetty sitä, että vapaaehtoiset ystävät ja saattajat eivät saa min-

käänlaista matkakorvausta vaan toiminta tapahtuu omalla kustannuksella ja koska va-

paaehtoiset ovat usein pienituloisia eläkeläisnaisia, matkakorvaukset/matkalippu olisi 

monelle tarpeellinen.(Borg 2008; Hilger 2008; SPR 2009.) 
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SPR on luonut uudet ystävätoiminnan ohjeet, ”Ystävän tueksi Apua ja tukea Punaisen 

Ristin ystävätoimijoille pääkaupunkiseudulla”, vuoden 2009 alusta.  Ohjeissa linjataan 

pääkaupunkiseudun ystävätoimintaa. Ohjeissa edellytetään ystäväksi alkavaa käy-

mään ystävätoiminnan peruskurssin, liittymään Punaisen Ristin jäseneksi ja pitämään 

toimintansa aikana säännöllisesti yhteyttä vapaaehtoisvälitykseen. Ohjeilla halutaan tu-

kea ja suojata vapaaehtoisia ja rajata myös vapaaehtoisille kuulumattomat työt ulko-

puolelle. Ohjeissa linjataan, ettei ystävän tehtävänä ole toimia asiakkaan terapeuttina 

tai sosiaalityöntekijänä. Hän ei myöskään tee hoitotyötä, siivoa tai käsittele rahaa. Pu-

naisen Ristin ystävän kanssa voi keskustella yhteistä mielenkiinnon kohteista, ulkoilla, 

käydä kirjastossa tai keksiä muuta kiinnostavaa tekemistä. Pääkaupunkiseudun Punai-

nen Risti on saanut vuosiksi 2009 - 2011 RAY:ltä projektiavustuksen ystävätoiminnan 

tukipisteeksi ja he ovat palkanneet neljä uutta työntekijää syksystä 2009 kehittämään ja 

tukemaan ystävävälityksiä.  

 

SPR:n läntiset osastot ovat olleet ja ovat aktiivisia vapaaehtoistoimijoita muutenkin län-

nessä. Kaarelan osasto on järjestänyt vapaaehtoistoimintaa Kannelmäen suunnalla 

niin kouluissa kuin vanhusten palvelutaloissa. Samoin Haagan ja Munkkiniemen osas-

tot ja nykyisin Länsi-Helsingin osasto on järjestänyt ja järjestää oman alueensa alueella 

vapaaehtoisin voimin toimintaa niin sosiaaliviraston omissa kuin yksityisissä vanhus-

tentaloissa ja palvelutaloissa muun muassa lauluiltoja, sunnuntaikahveja ja tempauksia 

sekä perinteistä ystävätoimintaa laitoksiin. Munkkivuoressa vapaaehtoiset ovat organi-

soineet Ulvilantien yhteen kerrostaloon aktiivisen naapuriaputoiminnan.  

 

Ystävävälitystä ja saattajatoimintaa länteen tapahtuu myös paljon Vanhustyön keskus-

liiton toimesta. Muista välityksistä poiketen heidän välityksensä on auki myös koko ke-

sän. Välittäjien mukaan heille tulee paljon pyyntöjä Kannelmäen ja Pohjois-Haagan 

alueilta. He ovat myös kokeneet saman ongelman kuin välitykset koko kaupungin alu-

eella, sen, että heiltä pyydetään saattajia ja ystäviä liian vaativiin tehtäviin. Osa tehtä-

vistä on sellaisia, mihin eivät enää riitä tavallisen ihmisen tiedot ja taidot. Vanhustyön 

keskusliitto järjestää läntisellä alueella säännöllisesti vapaaehtoistyön ystäväkoulutusta 

yksin tai yhteistyössä eri tahojen kanssa. Heidän kouluttamansa vapaaehtoiset sijoittu-

vat eripuolille Helsinkiä. (Vanhustyön keskusliitto 2008.) 
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Eläkeläisjärjestöjä 

 

Eläkejärjestöillä on hyvin aktiivista vapaaehtoistoimintaa eri kaupunginosissa ja ne ko-

koavat jokainen toimintansa piiriin satoja alueen eläkeläisiä.  Samassa kaupunginosas-

sa saattaa kokoontua parikin eri eläkeläisjärjestöä. Toiminta on aktiivisten vapaaehtois-

ten omaehtoista toimintaa järjestönsä ja jäsenistönsä hyväksi, mutta myös alueen tois-

ten asukkaiden hyväksi. Hyvänä esimerkkinä eläkejärjestöjen omaehtoisesta verkosto-

toiminnasta on Pitäjänmäki- Konala alueella toimiva Ikäväki ryhmittymä. Ryhmittymä on 

koonnut yhteen Pitäjänmäen eläkeläiset ry:n, PIT-KO Pitäjänmäen – Konalan Ikäihmi-

set Ry:n, Pitäjänmäki Seura ry:n, Konala Seura ry:n, Sotainvalidien Veljesliiton Pitä-

jänmäen osaston, HDL Hoiva Oy:n ja seurakunnan edustuksen, etupäässä puheenjoh-

tajat ja järjestää aktiivista toimintaa alueen eläkeläisille läpi kesäkauden jolloin moni 

muu toiminta on kesälomalla. Ikäväkitoiminnan lisäksi, he toimivat omissa yhteisöis-

sään aktiivisesti.  

 

Myös yksityiset vanhusten talot järjestävät vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille perehdy-

tystä. Läntisellä alueella toimiin esimerkiksi Helsingin Seniorisäätiö, jolla on kaksi van-

hustentaloa lännessä Mariankoti ja Kannelkoti. Seniorisäätiö on kaupungin inHouse 

tuottaja, sosiaalivirasto ostaa kaikki säätiön 700 asiakaspaikkaa ja sijoittaa vanhukset. 

Seniorisäätiö on palkannut syksyllä 2008 oman vapaaehtoistyön suunnittelijan. 

 

Suuret järjestöt 

 

Myös ne suuret järjestöt, joiden keskustoimisto ei sijaitse lännessä ovat järjestäneet ja 

järjestävät ryhmiä ja yksittäistä vapaaehtoistoimintaa jatkuvasti tai ajoittain projektiluon-

teisesti sekä keskitetysti eri alueilla sekä omia vapaaehtoistyön kursseja. Vapaaehtois-

työ on tarkoitettu erityisryhmille ja koulutuksessa kiinnitetään huomiota juuri sen aihe-

alueen kysymyksiin, voidaan jopa puhua erityiskursseista. Tällaisia toimijoita on esi-

merkiksi Suomen Mielenterveysseura, jolla on ryhmätoimintaa ja vapaaehtoistyönkurs-

seja mielenterveyskuntoutujalle ystäväksi tai tukihenkilöksi haluaville. Helsinki Missio 

järjestää suuria rekrytointitapahtumia sekä kursseja erilaisesta vapaaehtoistyöstä kiin-

nostuneille joko vanhusten tai nuorten parissa toimimiseen.  Helsinki Missiolla on noin 
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500 aktiivista vapaaehtoista, joista vain pieni osa toimii lännessä, Näkövammaisten 

keskusliitto ja sen alaosasto Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset järjestää näkö-

vammaisten parissa tehtävästä vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille kursseja.  

 

Lasten ja nuorten parissa toimivia järjestöjä 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliitolla (MLL) on osastoja eri puolilla läntistä aluetta. Jokai-

sella osastolla on aktiivista toimintaa vapaaehtoisvoimin lapsiperheille. Osastot järjes-

tävät lasten kerhoja, leirejä, retkiä, luentoja ja vuokraavat lasten tarvikkeita. Jokaisella 

lännen osastolla on viikoittain toimivia avoimia perhekahviloita, joissa vanhemmat saa-

vat vertaistukea ja lapset leikkiseuraa. Perhekahviloissa kohtaavat myös eri sukupol-

vet. Mannerheimin lastensuojeluliiton vapaaehtoistoiminta on palkatonta, osallistujan 

ehdoin tapahtuvaa työtä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. MLL:ssa vapaaeh-

toiset saavat toimintansa tueksi koulutuksen ja ohjausta. 

 

Pienperheyhdistys kouluttaa ja välittää mieskavereita lapsille, joilla ei ole suhdetta 

omaan isään. Heillä on myös välittävät kummimummoja ja – vaareja perheille, joilla ei 

ole omia isovanhempia. Pienperheyhdistyksellä on 230 vapaaehtoista, joista jotkut toi-

mivat myös Länsi-Helsingissä. 

 

Seurakunnat 

 

Hyvin merkittäviä toimijoita vapaaehtoistyön kannalta ovat alueen seitsemän seurakun-

taa. Läntisen suurpiirin alue on kutakuinkin sama kuin Huopalahden rovastikunta. Huo-

palahden rovastikuntaan kuuluvat Kannelmäen, Pitäjämäen, Hakavuoren, Huopalah-

den, Munkkivuoren, Munkkiniemen ja Meilahden seurakunnat. Vuoden 2011 alussa 

Hakavuoren ja Huopalahden seurakunnat yhdistyvät Haagan seurakunnaksi sekä 

Munkkivuoren ja Munkkiniemen seurakunnat Munkkiniemen seurakunnaksi. Seurakun-

nissa tapahtuu hyvin laajaa vapaaehtoistoimintaa, joka kohdistuu lapsista vanhuksiin. 

Seurakunnat järjestävät säännöllistä kerhotoimintaa kaikille ikäluokille. Toimintaa on 

myös paljon erityisryhmille, niin työttömille, mielenterveyskuntoutujille, päihdeongel-

maisille, maahanmuuttajille, yksinhuoltajille kuin omaishoitajille. Seurakunta järjestää 
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myös ero- ja sururyhmiä sekä ryhmiä masentuneille. Erityistoimintaa on myös retkien ja 

leirien muodossa. Seurakunnilla on myös perinteistä ystävätoimintaa jota nimitetään 

usein lähimmäispalveluksi. Huopalahden rovastikunnalla on myös yhteinen maahan-

muuttajatyön kysymyksiin erikoistunut diakoniatyöntekijä, joka järjestää toimintaa maa-

hanmuuttajille yhteistyössä eri seurakunnan työntekijöiden kanssa. Seurakunnat teke-

vät kiinteästi myös yhteistyötä sosiaaliviraston ja eri järjestöjen kanssa. Seurakunnilla 

on avoimia kohtaamispaikkoja ja kahviloita sekä kirpputoreja, jonne kaikki ovat tervetul-

leita. Heillä on myös omia vapaaehtoistyön kursseja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille. 

Kursseja järjestetään yhdessä myös yhteistyössä järjestöjen kanssa. Seurakunnista 

Munkkivuori ja Munkkiniemi ovat panostaneet vapaaehtoistyöhön niin, että niillä on yh-

teinen vapaaehtoistyön projekti vuosiksi 2006 -2010. Projektiin on palkattu oma työnte-

kijä, diakoni, kehittämään vapaaehtoistyötä. Myös Kannelmäen seurakunnalla on kol-

mevuotinen vapaaehtoistyön projekti 2008 -2010 jota hoitaa seurakunnan yksi diako-

neista täyspäiväisesti. Seurakuntien vapaaehtoistoiminta tapahtuu joko kokonaan va-

paaehtoisvoimin tai työntekijän ohjauksessa. Toiminta on vaihtelevaa ja mukautuu ti-

lanteen mukaan. (Helsingin Seurakuntayhtymä 2009.) 

 

Asukas ja kumppanuustalot 

 

Läntisellä alueella ei ole kaupungin omia asukas- tai kumppanuustaloja, mutta kaupun-

ki on tukenut asukastalotoimintaa alueella Terve ja turvallinen kaupunki neuvottelukun-

nan rahoituksella sekä sosiaaliviraston avustuksella. Malminkartanossa sijaitsee Ho-

risontti Team ry:n ylläpitämä asukas- ja kumppanuustalo Horisontti. Toiminta on alka-

nut vuonna 1993 Länsi-Helsingin työttömät ry:n toimintana. Työttömyyden aiheuttamat 

ongelmat, työllistymismahdollisuudet ja uuden työn luominen on edelleen Horisontin 

pääpainoalue, vaikka uusien sääntöjen, jotka rekisteröitiin vuonna 2004, pohjalta Ho-

risontti pyrkii olemaan laaja-alainen syrjäytymistä ehkäisevä ja osallisuutta ja kump-

panuutta korostava järjestö. Horisontti sijaitsee Länsi-Helsingin pohjoisosassa Malmin-

kartanossa ja siellä on hyvin monipuolista vapaaehtoistoimintaa kaiken ikäisille. Ho-

risontissa järjestetään ohjattua toimintaa, mutta siellä on myös mahdollisuus omaehtoi-

seen toimintaan. Horisontti on Helsingin suurin asukastalo, jonka ylläpitäjänä on yhdis-

tys. Talossa on kahvio, pyöräpaja, kirpputori, vapaasti käytettävät atk-laitteet. Siellä jär-
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jestetään ryhmiä ja opetusta kielikursseista keramiikkaan. Toiminta on avointa kaiken-

ikäisille. (Horisontti ry 2009.) 

 

Malminkartanossa on myös asukastalo Renki. Renki on perustettu vuonna 1992 ja siel-

lä on paljon toimintaa lapsiperheille. Helsingissä 1990-luvulla syntyneellä asukastaloil-

miöllä on kahdensuuntainen tausta. Niiden synnyssä näkyy toisaalta yhteiskuntamme 

vaurastuminen ja kunnallispoliittinen mielenkiinto uusien asuinalueiden hyvinvointiin, 

mutta myös 1990-luvun talouslama. Laman seurauksena asukastaloille oli sosiaalinen 

tilaus, työttömyyden ja taloudellisen ahdingon seurauksena viranomaistoimin ja kansa-

laisaktiivisuudella syntyi eripuolille kaupunkia asukastaloja. Asukastalojen toiminta pe-

rustuu mahdollisimman pitkälle alueen asukkaiden ja talon käyttäjien omaan aktiivisuu-

teen, tarpeisiin ja ideoihin. Näin on myös asukastalo Rengissä. Toiminnasta vastaa 

isäntä ihan vapaaehtoistyön periaatteella palkatta. Asukastalo on saanut avustusta 

Terve ja turvallinen kaupunki hankkeesta, mutta nykyisin vuokran maksaa sosiaalivi-

rasto. Muu tarvittava rahoitus toimintaan tulee asukkailta vapaaehtoistyön pohjalta pi-

dettävästä kahviosta. (Asukastalo Renki 2009.) 

 

Länsi-Helsingin eteläisessä osassa Pikku- Huopalahdessa sijaitsee asukastalo Kyläpa-

ja. Kyläpaja on mahdollisuus omaehtoiseen toimintaan, tarjolla on asukkaiden käytössä 

tietokoneita ja myös ompelukoneita. Kyläpaja toimii vapaaehtoisvoimin ja toimintaan 

osallistuu paljon maahanmuuttajia. Kyläpajaa vaivaa nykyisin aktiivien vastuuta ottavi-

en vapaaehtoisten puute. Toiminnan pyörittäminen kaatuu yhden aktiivin harteille. Pik-

ku- Huopalahdessa sijaitsee myös asukastalo Tapanilan asema, mutta siellä ei ole 

avointa toimintaa, vaan asemaa voi tarpeen tullen vuokrata kokouksiin ja eri tilaisuuk-

siin. (Asukastalo Kyläpaja 2009.) 

 

Läntisen alueen vapaaehtoistyön yhteisöt tarjoavat mielekästä tekemistä ja osallistu-

mismahdollisuuksia kaikenikäisille alueen asukkaille. Ne toimivat ilman sosiaaliviraston 

koordinointia, mutta tekevät mielellään yhteistyötä myös sosiaaliviraston kanssa. Eri 

toimijoiden yhteistyön lisäämiseksi ne kuitenkin tarvitsevat yhdistävän henkilön, joka 

työnsä puolesta kykenee koordinoimaan ne yhteen. Alueella tarvitaan myös koor-

dinaattori, joka tietää alueen toimijat ja osaa ohjata vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet 
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ihmiset oikeaan toimintaan. Koordinaattoria tarvitaan myös vapaaehtoistyöntekijöiden 

koulutuksiin sekä yhdyshenkilöksi viranomaisten ja järjestökentän väliin. 

 

6.4  Vapaaehtoistyön keskus 

 

Suomesta puuttuu Hilger (2008) mukaan vapaaehtoistyön keskukset tai jos niitä on, ne 

ovat pieniä. Tunnetumpia vapaaehtoistyön keskuksia on Tampereella seurakuntayhty-

män ylläpitämä Mummon Kammari, joka on toiminut lähes 20 vuotta. Mummon Kam-

mari on erikoistunut vanhusten parissa tehtävään vapaaehtoistyöhön. Jyväskylässä on 

vapaaehtoistyön keskus VaPari, jonka taustalla ovat Suomen Punainen Risti, seura-

kunnan diakoniatyö ja kaupunki. Helsingissä on toiminut sosiaaliviraston vapaaehtois-

työn keskus VaTi Itäkeskuksessa 1990-luvun puolivälistä, mutta sekin on pieni ja vaih-

tanut fyysisesti paikkaansa jo kolme kertaa. VaTin yhteydessä on toiminut 2000-luvun 

alusta myös sosiaaliviraston omaishoidon toimintakeskus. Tiloissa toimii myös yhteis-

työssä kaupungin kanssa SPR:n itäinen ystävävälitys. Sellainen, kaikki halukkaat jär-

jestöt ja vapaaehtoistoimivat tahot kokoava vapaaehtoistyön keskus, Suomesta ja Hel-

singistä puuttuu. Suomessa on totuttu tekemään vapaaehtoistyötä omissa yhteisöissä. 

 

Sosiaaliviraston Läntinen Vapaaehtoistyön keskus ja myös omaishoidon keskus pää-

tettiin perustaa Pohjois-Haagaan Hopeatielle, jossa sijaitsi jo SPR:n ystävävälitys. Ho-

peatie 16 rakennukset, kaksi kuusikerroksista kerrostaloa on alun perin rakennettu 

vanhusten asuintaloiksi vuonna 1978 ja muutettu 1990-luvun alussa vanhusten palve-

lutaloksi. Palvelutaloaikana taloissa oli henkilökuntaa ympäri vuorokauden ja B-talon 

alakerrassa sijaitsi palvelutalon keittiö ja ruokasali. A-talon alakerrassa oli henkilökun-

nan taukotila keittiöineen, mutta se oli toiminut jo jonkin aikaa varastomaisena tilana.  

Palvelutalo lopetti toimintansa maaliskuun lopulla 2007 ja muuttui jälleen vanhusten 

asuintaloksi. Talon asukkaat hieman yli 140 eläkeläistä ovat sosiaaliviraston sijoittamia 

ja jokaisella on oma yksiö. Suuri osa asukaista on asunut talossa pitkään, kymmeniä 

vuosia ja vain kaikkein huonokuntoisimmat sijoitettiin toiseen palvelutaloon Hopeatien 

palvelutalon lopettaessa toimintansa. Asukkaiden keski-ikä on nykyisin 82 vuotta. 

Asukkaiden edellytetään pärjäävän kotonaan itsenäisesti kuten normaalissa kerrosta-

lossa tarvittaessa kotihoidon turvin. Kotihoito käy säännöllisesti noin 60 vanhuksella. 
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Osa asukkaista odottaa palvelutalopaikkaa.  Osalla asukkaista on myös päihde- tai 

mielenterveysongelma. Osa asukkaista on kuitenkin hyvin omatoimisia ja aktiivisia. 

Henkilökuntaa on ainoastaan arkipäivisin virastoaikaan asuintalon hoitaja, jonka tehtä-

väkuvaan kuuluvat asukkaiden vuokrasopimukset ja muut käytännön asumiseen liitty-

vät asiat, mutta ei hoitotoimenpiteet. Palvelutalon jäljiltä taloista vapautui toimistotilat ja 

alakerran ruokasali ja taukotila vapaaehtoistyön keskukselle ja omaishoidon toiminta-

keskukselle.  

 

Vapaaehtoistyön koordinaattorin toimisto sijoitettiin kyseisten talojen B-talon alakertaan 

ja siellä oli tilat myös tulevalle vapaaehtoistyön keskukselle. Työni alkoi tilojen muok-

kaamisella toimistoni ja vapaaehtoistyön keskuksen tarpeisiin. Vapaaehtoistyön kes-

kukselle anottiin 10 000 € kalustemäärärahaa, jolla uusittiin kalusteita asianmukai-

semmaksi sekä hankittiin puuttuvia laitteita ja muita tarpeellisia tavaroita, jotka ovat 

oleellisia keskusta ajatellen.  

 

Olin keskustellut esimieheni kanssa siitä, että saisimme vapaaehtoistyön keskukseen 

yhteisökahvilan, joka palvelisi talon asukkaita sekä vapaaehtoistyöntekijöitä ja mahdol-

lisesti myös omaishoitajia. Kahvioon olisi tarkoitus myös saada vapaaehtoisia autta-

maan. Elintarvikkeiden kanssa työskenteleviltä vaaditaan kuitenkin hygieniapassi ja si-

tä vapaaehtoisilla ei välttämättä ole, joten päädyimme siihen, että palkkaamme pakka-

tuella kahvioon emännän, jonka apuna mahdolliset vapaaehtoiset voivat toimia. Kahvio 

avattiin lokakuussa 2008. Kahviossa on työskennellyt jo kaksi emäntää palkkatuella ja 

nyt palkkatukirahojen loputtua kahviossa on kaksi työharjoittelijaa. Emäntien ja työhar-

joittelijoiden apuna on ollut yksi vapaaehtoinen, joka asuu itse kyseisessä talossa.  

 

Vapaaehtoistyön keskuksen avajaisia vietettiin joulukuussa 2008. Omaishoidon toimin-

takeskus perustettiin A-talon tiloihin ja työntekijän toimistotila on myös samassa talos-

sa. Omaishoidon toimintakeskuksen avajaisia juhlittiin tammikuussa 2009. Tarkoituk-

sen on, että vapaaehtoistyön keskus ja omaishoidon toimintakeskus voivat hyödyntää 

molempien talojen tiloja tarvittaessa. Keskus-sanat ovat harhaanjohtavia, sillä tilat ovat 

pienet. Keskus-ajatus on myös virheellinen siksi, että tiloihin ei ole vapaa pääsy, koska 

talojen ulko-ovet ovat lukossa ja aukeavat koodilla, jota ei voi taloissa asuvien vanhus-
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ten turvallisuuden vuoksi yleisesti kuuluttaa. Talon ympäristössä on ollut levottomuutta 

joka on luonut turvattomuutta asukkaisiin. 

 

Tilojen rakenteellinen toimimattomuus keskuksena ei kuitenkaan ole osoittautunut suu-

rimmaksi syyksi siihen, että on vaikea puhua kaikille avoimesta vapaaehtoistyön kes-

kuksesta. Jo aloittaessani työni sain havaita, että tulevalle vapaaehtoistyön keskukselle 

asetetaan toiveita, jotka eivät sille mielestäni kuulu. Palvelutalon lopettamisen myötä 

talon asukkaisiin oli jäänyt paljon turvattomuutta, katkeruutta ja pahaa oloa ja vapaaeh-

toistyön keskuksen odotettiin tuovan palvelutalon palvelut takaisin. Mutta suurin on-

gelma oli kuitenkin ja osaltaan on edelleen se, että osa talon asukkaista pitää alakerran 

tiloja ominaan. He ovat sitä mieltä, että tilat tulee olla heidän käytössään milloin he ha-

luavat. Kaikki ulkopuolinen toiminta koetaan uhaksi, se on pois itseltä. Ollakseen Va-

paaehtoistyön keskus ovien pitäisi olla auki kaikenlaiselle vapaaehtoistoiminnalle myös 

ulkopuolisille ryhmille, muillekin kuin vain vanhuksille. Toisaalta tulee huomioida myös 

asukkaitten tunteet minkälaista toimintaa heidän kotinsa alakertaan järjestetään. Ala-

kerran yhteisökahvila on kuitenkin osoittautunut hyväksi vaihtoehdoksi ja saanut osan 

asukkaista tapaamaan siellä kahvikupin merkeissä. Se on osalle asukkaista luonut tur-

vallisuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä. On ollut paikka minne tulla ja on löytynyt juttu-

kavereita ja mikä tärkeintä paikalla on ollut aina emäntä, jonka kanssa vaihtaa kuulu-

misiaan.  

 

Omat ongelmansa Vapaaehtoistyön keskukselle on myös aiheuttanut se, että koor-

dinaattorina olen sijoitettu sosiaali- ja lähityön alaisuuteen, kun taas talo, jossa Vapaa-

ehtoistyön keskus sijaitsee, kuului hallinnollisesti vanhainkoti ja palvelutalojen alaisuu-

teen. Nyt asuintalo on siirtynyt sosiaali- ja lähityön alaisuuteen, mutta ei läntisen vaan 

linkittyy jotenkin Töölön palvelutaloon. Käytännön korjaustöiden ja vastuiden näkökul-

masta on ollut hyvin vaikea selvittää kenen kuuluu vastata mistäkin. Vapaaehtoistyön 

keskuksen sijoittaminen lakkautetun palvelutalojen alakertaan synnyttää vääjäämättä 

ajatuksen, että vapaaehtoistyöllä pyritään ainakin osittain korvaamaan lakkautettuja 

palveluita. Onko se ollut päättäjiltä tietoista vai tiedostamatonta, se ei kuitenkaan ole ol-

lut paras mahdollinen ratkaisu alueen vapaaehtoistyötä ja koordinaattoria ajatellen. 
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6.5  Vapaaehtoistyön verkostoissa 

 

Ensimmäinen Länsi-Helsingin vapaaehtoistyön ohjaaja teki paljon verkostotyötä. Hä-

nen maineensa elää edelleen joidenkin alueen toimijoiden parissa. Aloittaessani työni 

sain kutsuja erilaisiin kokouksiin ja minun odotettiin jatkavan siitä mihin edeltäjäni oli 

jäänyt. Hyvin nopeasti huomasin, että hänen toimintavaltuutensa olivat olleet paljon 

laajemmat, mitkä omani ovat. Edeltäjäni oli ollut monien sosiaaliviraston johtoryhmien 

jäsen ja hänellä oli ollut myös mahdollisuus vaikuttaa järjestöille ja vapaaehtoistoimijoil-

le jaettaviin taloudellisiin avustuksiin. Itse koen, että työtäni pyritään rajaamaan alueen 

sosiaali- ja lähityön yksikköön. 

 

Olen kuitenkin pyrkinyt osallistumaan sosiaaliviraston omien verkostoiden lisäksi erilai-

siin vapaaehtoistyön verkostoihin, joissa yhdessä suunnittelemme vapaaehtoistyön yh-

teisiä linjauksia, tapahtumia, koulutuksia ja juhlia. Ensimmäiseen koko kaupunkia kos-

kettava verkostoyhteistyöhön osallistuin suunnitteluryhmän puheenjohtajana, kun to-

teutimme Helsingin ensimmäiset vapaaehtoistyön rekrytointimessut marraskuussa 

2008 Kampin palvelukeskuksessa. Messuille osallistui yli 50 järjestöä ja vapaaeh-

toisyhteisöä esitellen toimintaansa sekä 1000 messukävijää. Seuraavat messut ovat tu-

lossa joulukuussa 2009 Vanhalle Ylioppilastalolle. Messuja koordinoi nyt Kansalais-

areena ry. 

 

Koko kaupunkia ja pääkaupunkiseutua ajatellen osallistun koordinaattorina Valikko- 

työryhmään. Valikko ryhmä koostuu 15 eri järjestöjen ja tahojen vapaaehtoistyön koor-

dinaattoreista, -ohjaajista ja suunnittelijoista. Ryhmän tarkoituksena on edistää vapaa-

ehtoistyön asemaa ja yhtenäistää eri vapaaehtoistyön käytänteitä ja nimityksiä. Valikko 

ryhmä on järjestänyt muun muassa toukokuussa 2008 ja 2009 valtakunnalliset vapaa-

ehtoistyön koordinaattoreiden voimaantumispäivät Helsingissä sekä järjestää vapaaeh-

toisen ääni- seminaareja. Uusia Valikko työryhmiä on syntynyt eri puolille Suomea hel-

sinkiläisen mallin mukaan. 

 

Läntisellä ja eteläisellä alueella toimii Vatut (Vapaaehtoisten tuki) ryhmä, joka on kes-

kittynyt vanhusten parissa tapahtuvaan vapaaehtoistyöhön. Ryhmä kokoaa järjestöjen 
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ja seurakunnan sekä sosiaaliviraston vapaaehtoistyöstä vastaavat yhteen. Munkkinie-

men ja Munkkivuoren alueella toimii Munkan seudun vapaaehtoistyön ryhmittymä, Pitä-

jänmäki ja Konala alueella toimii Ikäväki-ryhmittymä. Kannelmäen - Malminkartanon 

alueella yhteistyötä tapahtuu seurakunnan vapaaehtoistyön projektin kanssa. Vapaa-

ehtoistyön koordinaattoria pyydetään puhumaan ja mukaan erilaisiin järjestöihin alueel-

la. Tärkeänä olen myös pitänyt osallistumista pariin uuteen kokoukseen, jossa suunni-

tellaan palveluita tulevaisuuden uuteen kaupunginosaa Kuninkaan kolmioon, josta Ku-

ninkaan tammi niminen kaupunginosa tulee sijoittumaan läntisen alueen pohjoisosaan. 

Alueelle tulee muuttamaan noin 5000 uutta helsinkiläistä. Pidän tärkeänä, että sinne tu-

lisi monitoimitalo/kylätalo alueen asukkaiden omaehtoista toimintaa ja aktiivista kansa-

laistoimintaa varten. Monitoimitalon tulisi pystyä vastaamaan kaikenikäisten asukkai-

den tarpeisiin. 

 

Uutena verkostona olemme perustaneet alueelle OS-KU (osallisuus ja kumppanuus) 

nimisen työryhmän. Ryhmän puheenjohtajana toimii Aivan puolelta kumppanuustyön-

tekijä ja sihteerinä minä vapaaehtoistyön koordinaattori. OS-KU ryhmä kokoaa sosiaa-

liviraston työntekijä edustuksen kaikilta vastuualueilta sekä alueen järjestöjen, seura-

kunnan, asukastalojen ja asukkaiden edustuksen. Ryhmän tarkoituksena on vahvistaa 

lännen alueen toimijoita ja kokoontumispaikkoja, ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä yhtei-

söllisyyttä sekä tiedottaa aktiivisesti osallistumismahdollisuuksista. OS-KU ryhmä on 

sosiaaliviraston ja kolmannen sektorin yhteistyöelin Länsi-Helsingin alueella. 
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7 KEHITTÄMISTARPEET SOSIAALIVIRASTON TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA 

 

 

7.1 Kysely työntekijöille 

 

Olen tässä opinnäytetyössäni edellisissä luvuissa pyrkinyt valottamaan suomalaista 

vapaaehtoistyön kenttää ja sitä miten se näyttäytyy myös Länsi-Helsingissä ja minulle 

koordinaattorina. Olen edellä kuvannut miten sosiaalivirastossa vapaaehtoistyötä mää-

ritellään ja miten se käytännössä ilmenee. Koko opinnäytetyöni prosessin ajan olen ha-

vainnoinut ympäristöäni, keskustellut säännöllisesti esimieheni ja toisten koordinaatto-

reiden kanssa sekä ollut mukana erilaissa vapaaehtoistyön kehittämispäivissä. Olen ol-

lut mukana monissa kokouksissa ja vapaaehtoistyön verkostoissa. Tästä kaikesta mi-

nulle on kehittynyt ymmärrys siitä miten vapaaehtoistoimintaa tulisi jatkaa läntisellä 

alueella, missä on ne puutteet ja kipupisteet, jotka vaativat tulevaisuudessa panosta-

mista ja mitä olemassa olevaa toimintaa kannatta vahvistaa. 

 

Edellä mainitun lisäksi halusin myös tietää miten läntisen alueen sosiaaliviraston työn-

tekijät kokevat vapaaehtoistyön oman työnsä näkökulmasta. Minkälainen vapaaehtois-

toiminta tukisi heidän työtään? Heidän näkemyksiään ei ole aiemmin kysytty. Tein ky-

selylomakkeen (liitteenä opinnäytetyön lopussa), jonka kysymykset muotoutuvat alu-

eella olemassa olevan vapaaehtoistyön muotojen pohjalta, mutta jossa oli myös avoin 

mahdollisuus kertoa omista näkemyksistä vapaaehtoistyön roolista oman työn kannal-

ta. Sain apua kyselylomakkeen muuttamisessa sähköiseen muotoon sosiaaliviraston 

kehittämiskeskukselta. Heidän avustuksella kyselylomake muokattiin Digium Enterprise 

sähköiseen muotoon.  Lähetin kyselylomakkeen jokaisen työntekijän sähköpostiin hen-

kilökohtaisesti kesäkuussa 2009. Aikaa kyselyyn vastaamiseen oli kaksi viikkoa.  Kyse-

lyn muokkaaminen Digiumiin varmisti sen, että siihen oli helppo vastata, ja oma sähkö-

postini ei tukkeutunut. Vastaukset menivät suoraan kehittämiskeskukseen, josta sain 

ne koottuina ja prosentit valmiiksi laskettuina omaan sähköpostiini. Vastaukset luin 

moneen kertaan kesän 2009 aikana ja jaoin ne teemoittain sisällön mukaan. Teemoit-

telu oli aineiston analysointimenetelmä, jossa pyrin kyselyaineistosta hahmottamaan 

keskeisiä aihepiirejä eli teemoja.  Pyrin yhdistämään ja ryhmittelemään sellaisia aiheita, 
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jotka vastauksissa toistuivat ja olivat yhteneviä vastaajien välillä. Sen jälkeen tarkaste-

lin niitä yksityiskohtaisemmin. Kirjoittaessani niistä johtopäätöksiä käytin analysointini 

tukena myös suoria sitaatteja vastauksista. Pyrin myös yhdistämään vastauksia edellä 

kirjoittamaani teoriaosuuteen. 

 

Kyselylomakkeen kysymyksiä olin pohtinut keväällä opinnäytetyöryhmässäni. Olin 

näyttänyt ne myös esimiehelleni.  Kysymysten sisältöön olin saanut myös vinkkejä huh-

tikuussa 2009 yhteispalaverissa, jonka pidimme läntisen alueen aikuissosiaalityön (Ai-

va) sosiaaliaseman päällikön, johtavan sosiaalityöntekijän ja kumppanuustyöntekijän 

sekä sosiaali- ja lähityön (Vavan) aluepäällikön ja johtavan sosiaalityöntekijän kesken. 

Kyseisessä kokouksessa pohdimme vapaaehtoistyön yhteisiä mahdollisuuksia eri vas-

tuualueiden välillä. Kokouksessa kerroin tekeväni kyselyn sosiaaliviraston työntekijöille. 

Päätimme palata kyselyn tuloksiin syksyllä opinnäytetyöni valmistuttua ja pyytää koko-

ukseen myös alueen lastensuojelun (Lava) edustuksen. 

 

TAULUKKO 1. Kyselyn saaneiden ja siihen vastanneiden työntekijöiden määrä ja 

           sijoittuminen sosiaaliviraston eri vastuualueille 

 

Työntekijöiden sijoittuminen vastuualueille      Lähetetyt    Vastanneet 

Vanhusten palveluiden vastuualue (VAVA)           16           15 

Aikuisten palveluiden vastuualue (AIVA)           37           10 

Lapsiperheiden vastuualue (LAVA)           46           21 

Yhteensä           99           46 

 

Lähetin kaikkiaan 99:lle sosiaaliviraston työntekijälle kyselylomakkeen henkilökohtai-

seen sähköpostiin pienen viestin kera, jossa kerroin mistä on kyse ja pyysin vastaa-

maan kyselyyn. Vastauksia palautui 46, joka on 44,4 % kyselyn saaneista. Vastaus-

prosenttia voidaan pitää aika hyvänä sillä kyseessä oli kesäkuun alku ja monella työn-

tekijällä varmaan paljon töitä ennen lomalle lähtöä. Automaattinen poissaoloilmoitus 

sähköpostiini tuli kuitenkin vain parilta kyselyn saaneelta. Toisaalta yli puolet kyselyn 

saaneista ei vastannut. Siitä voidaan myös tulkita niin, että mahdollisesti hieman yli 
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puolelle läntisen alueen sosiaaliviraston työntekijöistä vapaaehtoistyö ei näyttäydy mi-

tenkään omassa työssä. Eikö vapaaehtoistyöllä ole annettavaa heidän työhönsä jää 

vaille ratkaisua, koska he eivät vastanneet kyselyyn. Vai onko niin kuin Roivainen 

(2008) sanoo, että byrokraattisen toimistososiaalityön vahvistumisen myötä työ kol-

mannen sektorin kanssa on jäänyt toimistososiaalityön katveeseen. Sosiaalivirastossa 

työskennellään ammatillisesti asiakaskontaktissa toisten ammattilaisten kanssa näke-

mättä kolmannen sektorin mahdollisuuksia asiakkaan hyväksi ja oman työn tueksi. Vai 

onko syynä työn omat säädökset salassapito velvollisuuksineen vai se, että ollaan esi-

merkiksi väsyneitä työn lomassa vastaamaan kaikkiin tuleviin kyselyihin.  Tämä jää 

vain arvailujen varaan.    

 

Mielenkiintoista vastausprosenteissa oli se, että omasta yksiköstäni Vavasta vastaus-

prosentti oli lähes sata (93,7 %).  Syytä voi siihenkin vain arvailla, mutta otaksun, että 

vastausprosenttiin vaikutti tuttuus ja se, että osallistun kyseisen työyhteisön toimistoko-

kouksiin säännöllisesti ja olen puhunut siellä paljon opinnäytetyöstäni.  Kyselyjä lähetin 

16 Vavan työntekijöille ja niihin vastasi 15 työntekijää, joka prosentuaalisesti oli eniten 

eri yksiköistä. Toiseksi eniten vastauksia sain työntekijämäärään suhteutettuna Lavan 

puolelta, jonne lähetin 46 kyselyä ja sieltä palautui 21, joka on 45,6 % lähetetyistä. Hei-

kointa vastaaminen oli Aivan työntekijöiden keskuudessa jonne lähetin 37 kyselyä ja 

vastauksia tuli vain 10, joka on lähetetyistä 27 %. Kaikista 46 vastanneista prosentuaa-

lisesti eniten vastauksia on Lavan työntekijöiltä (45,65 %), toiseksi eniten Vavan työn-

tekijöiltä (32,61 %) ja vähiten Aivan työntekijöiltä (21,74 %).  

 

TAULUKKO 2. Vastanneiden vakanssi sosiaalivirastossa 

 

Vastaaja Lukumäärä 

Sosiaalityöntekijä           20 

Sosiaaliohjaaja           16 

Esimies             6 

Jokin muu             4 

Yhteensä           46 
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Lähetin kyselyn kaikille läntisen alueen sosiaaliviraston sosiaalityöntekijöille, sosiaa-

liohjaajille sekä osalle perhetyöntekijöistä, jotka ovat Lavan työntekijöitä. Kyselyyn vas-

tanneista 20 oli sosiaalityöntekijää sekä kuusi esimiestä, jotka koulutukseltaan ovat so-

siaalityöntekijöitä, 16 sosiaaliohjaajaa sekä kolme perhetyöntekijää ja yksi projektikoor-

dinaattori. Vastanneista oli siis yli puolet sosiaalityöntekijöitä (56,5 %) kun lasketaan 

sosiaalityöntekijät ja esimiehet yhteen.  

 

Halusin myös tietää sen ovatko työntekijät työskennelleet lännessä ennen organisaa-

tiouudistusta vai tulleet sen jälkeen? Tällä halusin selvittää itselleni sitä, että ovatko 

alueen sosiaaliviraston työntekijät tottuneet siihen, että vapaaehtoistyön koordinaattori 

on sijoitettuna yhden vastuualueen alle. Edeltäjänihän oli töissä läntisellä sosiaaliase-

malla, jossa oli silloin kaikki ikäryhmät edustettuina. Vastanneista hieman yli puolet 

(52,1 %) ovat tulleet länteen organisaatiouudistuksen jälkeen. Yli viis vuotta lännessä 

työskennelleitä oli 47,8 % ja heistä yhdeksän työntekijää on työskennellyt lännessä jo-

pa yli 13 vuotta. Työskentelyajoista voin tulkita sen, että yli puolet vastanneista ei ole 

työssään ollut tekemissä edeltäjäni kanssa. Heillä ei ole kokemusta läntisestä vapaa-

ehtoistyön koordinaattorista ennen minun tuloani. Toisaalta yhteistyöni Lavan ja Aivan 

työntekijöiden kanssa on vielä ollut rajallista, joten he eivät ole olleet paljoa tekemisissä 

myöskään minun kanssani. 

 

 

7.2 Sosiaaliviraston työntekijöiden yhteistyö järjestöjen kanssa on heikkoa 

 

Kyselyllä halusin selvittää sitä ovatko sosiaaliviraston työntekijät olleet yhteydessä län-

tiseen SPR:n ystävävälitykseen tai muihin Helsingin alueen ystävävälityksiin?  Halusin 

myös tietää sen, että jos he ovat olleet, ovatko he saaneet sieltä ystävän asiakkailleen?     
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TAULUKKO 3. Työntekijöiden yhteys läntiseen SPR:n ystävävälitykseen 

                  (Suluissa sieltä ystävän asiakkailleen löytäneet) 

 

Yhteydessä Lukumäärä Prosenttia 

kyllä      14 (8)   30  

ei      32   70  

yhteensä      46   100  

  

 

Vastanneista suurin osa (69,6 %) ei ole koskaan ollut yhteyksissä läntiseen ystäväväli-

tykseen ja vain 14 työntekijää (30,4 %) 46:sta on ollut. Näistä yhteyttä ottaneista 14:sta 

työntekijästä yli puolet toisin sanoen kahdeksan on kuitenkin löytänyt sitä kautta ystä-

vän asiakkaalleen.  

 

TAULUKKO 4. Työntekijöiden yhteys muihin vapaaehtoisvälityksiin 

 

            Järjestö työntekijä 

 Vanhustyönkeskusliitto 3 

 Kallion setlementti 1 

Helsinki Missio 1 

Seurakunta 1 

Pienperheyhdistys 1 

muu lastensuojelujärjestö 1 

 

Vastanneista 7 on ollut yhteydessä myös muihin ystävävälityksiin, jotka ovat olleet 

Vanhustyön keskusliitto, jonne on ollut kolme työntekijää yhteyksissä. Näistä seitse-

mästä työntekijästä kuusi on löytänyt myös sitä kautta asiakkaalleen ystävän. Kysely ei 

kuitenkaan paljastanut sitä mistä järjestöstä ystävä on löytynyt. Näistä seitsemästä 

työntekijästä viisi on ollut yhteydessä joko Kalliolan setlementtiin, Helsinki Missioon, 

seurakuntaan, Pienperheyhdistyksen mieskaveritoimintaan ja johonkin lastensuojelun 
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kautta tulleeseen järjestöön, jonka nimeä vastaaja ei muistanut. Suurin osa vastaajista 

(84,7 %) ei kuitenkaan ole koskaan ollut yhteyksissä muihin vapaaehtoisystäviä välittä-

viin tahoihin. Tuloksista voidaan tehdä se johtopäätös, että ne harvat sosiaaliviraston 

työntekijät, jotka ovat olleet yhteyksissä ystävävälityksiin, ovat sieltä löytäneet asiak-

kailleen ystävän. Kuitenkin ne työntekijät, jotka ystävävälityksiin ovat ottaneet yhteyttä 

edustavat tässä kyselyssä vähemmistöä, joten kysely ei vastaa siihen mikä olisi ollut 

tulos jos suurempi osa työntekijöistä olisi ollut välityksiin yhteydessä. Mikä on vapaaeh-

toisvälitysten todellinen kyky välittää ystäviä läntisen alueen sosiaaliviraston asiakkaille 

jää kyselyssä näin ollen selvittämättä. 

 

Ystävävälityksiin yhteydenottojen vähäisyys voidaan tulkita monella tavalla. Kyselylo-

makkeessa ei sitä kysytty. Toisaalta voidaan havaita, että Sosiaalibarometrin (2008) 

esittämä järjestöjen kokemus siitä, että puuttuvia ammattilaisia pyritään julkisella sekto-

rilla korvaamaan vapaaehtoistyöllä, ei pidä paikkaansa, ainakaan Länsi-Helsingin sosi-

aaliviraston yhteydenottojen perusteella ystävävälityksiin. Yhteydenotossa asiakkaan 

asioissa esimerkiksi ystävävälitykseen sosiaalityöntekijä tarvitsee aina asiakkaan luvan 

tulessaan hänen reviirilleen ja aina tätä lupaa ei anneta. Sosiaalityöllä on mahdoton 

vaikuttaa silloin, kun asiakas on avun ulottumattomissa. Tämä koskee myös sitä, että 

vaikka työntekijä näkisi asiakkaansa hyötyvän vapaaehtoisystävästä, mutta jos hän ei 

saa lupaa ottaa yhteyttä välitykseen yhteydenottoa ei voi tehdä. SPR:n ja Vanhustyön 

keskusliiton välitysten aiemmin kirjoittamani kokemukset siitä, että ystävää ja saattajaa 

pyydetään liian huonokuntoisille asiakkaille, ei tarkoita sosiaalivirastoa. Nämä pyynnöt 

ovat tulleet terveyskeskuksen alaisesta kotihoidosta, joka ei ole sosiaaliviraston toimin-

taa. 

 

TAULUKKO 5. Työntekijöiden yhteystyö vapaaehtoistyön järjestöjen kanssa 

 

Yhteistyö Lukumäärä Prosentti 

  kyllä     14 30 

 ei     32 70 

Yhteensä     46 100  
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Halusin kyselylläni myös selvittää sitä tekevätkö sosiaaliviraston työntekijät yhteistyötä 

järjestöjen kanssa? Vastanneista 14 työntekijää (30, 4 %) kertoi yhteistyöstä, kun taas 

suurin osa (69,5 %) ei ole yhteistyössä järjestöjen kanssa. Yhteistyötä tekevien työnte-

kijöiden määrä on sama kuin heidän määränsä, jotka ovat olleet yhteydessä ystäväväli-

tyksiin, joten kyseessä on samat työntekijät. Vastauksista näkyy se, että yhteistyötä 

tehdään eri vastuualueilla eri järjestöjen kanssa ja se, että niin vanhuspalvelun kuin 

lastensuojelun työntekijät tekevät enemmän yhteistyötä kuin aikuissosiaalityön. Kyllä 

vastanneista 14:sta työntekijöistä 12 oli eritellyt millaista yhteistyötä tekevät. Vavan 

puolella järjestöt liittyvät vanhuspalveluihin, Lavan lastensuojelullisiin järjestöihin ja Ai-

van puolella enemmänkin virkamiestyö- tai kumppanuusryhmiin: 

 

Vanhustyön järjestöjen, kuten Vanhustyön keskusliitto, Vanhus- ja lähimmäis-
työn liitto. 
 
Kerron asiakkaille kunnan palveluista/järjestöistä joista voisi olla apua/tukea 
heidän perheelleen mm. yksinhuoltajien olohuone, ero-neuvo, MLL -palvelut, 
kerhot, liittojen järjestämät tukileirit/sopeutumisleirit, itse en ole yhteistyössä 
järjestöjen kanssa vaan asiakasperhe ottaa itse halutessaan yhteyttä heihin. 
SPR -ystäväpalvelua käyttää yksi asiakas perheeni joka oli omatoimisesti itse 
ottanut asioista selvää ja saaneet ystäväksi ”Mummon” perheeseen. 
 
Osallisuus- ja kumppanuustyöryhmä, kumppanuustoiminnan vahvistaminen 
alueella. 

 

 Vavan puolella yhteistyötä on tehty hallinnollisella ja suunnittelu tasolla. Yksi työntekijä 

on osallistunut järjestön järjestämään senioripysäkkikoulutukseen. Yhteistyötä on myös 

vapaaehtoistyöntekijöiden kautta. Vavan työntekijät ovat olleet yhteistyössä seurakun-

nan, SPR:n ystävävälityksen, Helsinki Mission, Vanhustyön keskusliiton, Vanhus ja lä-

himmäistyön liiton, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat - ja läheiset ry:n, Suomen muis-

tiasiantuntijat ry:n, Sininauhaliiton sekä Suomen vanhusten turvakotiyhdistyksen kans-

sa. Aivan työntekijöiden yhteistyö järjestöjen kanssa rajoittuu vain vastausten mukaan 

osallistumiseen työryhmiin. Kaiken kaikkiaan vastauksista voidaan tulkita, että sosiaali-

viraston yhteistyö vapaaehtoistyön järjestöjen kanssa on vähäistä. 
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Niissä tapauksissa joissa yhteistyötä on tehty, yhteistyössä korostuu sosiaali- ja terve-

ysjärjestöjen asiantuntisuus. Järjestöt ovat yhteistyökumppaneita, joiden asiantunte-

musta käytetään tiedon lisäämiseksi. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen erityisosaamista 

hyödynnetään asiakkaan parhaaksi. Järjestöjen vertaisryhmä toimintaa ja erityisosaa-

mista on käytetty hyväksi. (Peltosalmi ym. 2008)  

 

7.3 Työntekijöiden näkemysten mukaan vapaaehtoistyöstä olisi hyötyä asiakkaille 

 

Halusin kyselyllä kuulla sosiaaliviraston työntekijöiden näkemyksiä siitä minkälaisesta 

vapaaehtoistyöstä heidän asiakkaansa työntekijöiden mukaan hyötyisivät. Vastauksista 

ilmenee, että eri-ikäluokilla ovat hieman erilaiset tarpeet, mutta yhteistä on myös pal-

jon. Yhteisenä ja kaikkia vastauksia yhdistävän tekijänä vastauksista voi lukea asiak-

kaiden yksinäisyyden ja arjen ihmissuhteiden vähyyden. Ystävää kaivataan jokaisessa 

ikäluokassa.  

 

Vavan asiakkaat kaipaavat työntekijöiden mukaan perinteistä vapaaehtoistyön ystävä-

toimintaa. Vastausten mukaan se nousi suurimmaksi tarpeeksi. Asiakkaat tarvitsevat 

ihmisen juttuseuraksi ja ulkoilu/liikuntakaveriksi. Ystäviä tarvitaan yksinäisyyden lievit-

tämiseen. Liikuntakaveritoiminnalla olisi myös ennaltaehkäisevä vaikutus fyysisen kun-

non ylläpidossa. Hyvä fyysinen kunto mahdollistaa kotona asumisen mahdollisimman 

pitkään ja näin ollen vähentää laitoshoidon tarvetta, joka tavoite myös todetaan Helsin-

gin Vanhuspalveluohjelmassa (2006). Olen kirjoittanut aiheesta jo opinnäytetyön luvus-

sa 3.5. Hyvä fyysinen kunto ennaltaehkäisee myös syrjäytymistä mikä mahdollisesti ta-

pahtuisi jos vanhus ei pääse ulos kotoaan. Vanhukset tarvitsevat myös arjen asioin-

tiapua. He tarvitsevat ystävää ja saattajaa avuksi ja tueksi kauppa-, pankki-, lääkäri- ja 

muille asioinnille. Vavan asiakkaiden tarpeisiin vastaa hyvin sisällöllisesti SPR:n ja 

Vanhustyön keskusliiton sekä Helsinki Mission ystävätoiminta, josta kirjoitin opinnäyte-

työni luvussa 6.3.  Liikuntakaveritoimintaa Helsingissä on kehitetty viimeiset pari vuotta 

liikuntaviraston, terveyskeskuksen, Ikäinstituutin ja sosiaaliviraston kesken. Ongelmana 

on kuitenkin ystävien ja liikuntakaverien vähyys sekä kohtaamattomuus. Vanhukset ha-

luavat liikuntakavereita päiväaikaan, kun taas toiminnasta kiinnostuneet ovat usein itse 

työelämässä tai opiskelemassa ja toimisivat liikuntakaverina niiden jälkeen: 
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Tarvitaan ihmisiä jotka kävisivät vanhusten luona juttelemassa ja kuuntelemassa ja 
sillä tavoin aktivoimassa jäljellä olevaa toimintakykyä sekä poistamassa turvatto-
muuden, yksinäisyyden ja sivullisuuden ja arvottomuuden kokemusta, jota monilla 
on. Ulkoilua ja asiointiapua tarvitaan myös jatkuvasti enemmän. 

 

Vastauksissa oli myös yksittäisiä vapaaehtoistyön muotoja, joista vanhusten koettaisiin 

hyötyvän. Perinteisen ystävätoiminnan rinnalla hyötyä voisi olla puhelinkaverista, hen-

kilöstä, joka soittaisi ja kyselisi kuulumisia. Vanhusten katsottiin hyötyvän myös vapaa-

ehtoisten pitämistä ryhmistä ja erilaisista juhlista: 

 

Kaikenlainen vapaaehtoistyö palvelisi vanhuksia: juttuseura, pikkuaskareissa aut-
taminen, yhdessä liikkuminen, retkillä käynti, ryhmätoiminnan pitäminen, juhlien ym. 
tilaisuuksien järjestäminen, esiintyminen – ihan kaikkea mahdollista. 

 
 

Aivan asiakkaiden tarpeissa on myös luettavissa asiakkaiden yksinäisyys ja arjen asi-

oiden toimimattomuus. Pällimäisen vastauksista nousee tukihenkilöiden ja ystävien tar-

ve aikuissosiaalityön asiakkaille. Asiakkaissa on masentuneita, yksinäisiä ja panikkihäi-

riöisiä, jotka hyötyisivät tukihenkilöstä, ystävästä ja eräänlaisesta saattajasta, jonka 

kanssa voisi lähteä ulos, erilaisiin olemassa oleviin ryhmiin, harrastustoimintaa sekä 

asioille.  

 

Tukihenkilötoimintaa sosiaalivirastossa on järjestetty vain lastensuojelun asiakasper-

heille. Sosiaaliviraston työntekijöiden mukaan tarvetta olisi myös aikuisille. Suomen 

Mielenterveysseura on kouluttanut ystäviä erityisesti mielenterveyskuntoutujille, mutta 

Järjestöbarometrin (2008) mukaan uusia ystäviä/tukihenkilöitä kaivattaisiin jatkuvasti li-

sää. Aikuissosiaalityön asiakkaissa on sellaisia henkilöitä, jotka eivät esimerkiksi yksin 

kykene lähtemään olemassa oleviin ryhmiin ja tarvitsivat henkilön, joka hakisi heidät 

kotoaan. Vaarana on kuten Julkunen (2008) sanoo, että syrjäytymisvaarassa olevat 

ihmiset jäävät vapaaehtoistoiminnankin ulkopuolelle. 

 

 Vastauksista nousee esiin erityisesti miehet, joiden katsottaisiin hyötyvän toiminnalli-

sista vapaaehtoisten ohjaamista ryhmistä. Tarvittaisiin myös paikkoja, joissa tapaisi toi-
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sia ihmisiä ja saisi tekemistä elämäänsä. Tarvittaisiin eri asiakasryhmille räätälöityjä 

vapaaehtoistyön palveluita ja toivottiin korttelitoiminnan kehittämistä. Myös vertaistoi-

minnasta olisi apua esimerkiksi päihdekuntoutujille.   

 

Useissa tutkimuksissa on todettu, että sosiaalinen syrjäytyminen on yleisempää mies-

ten kuin naisten keskuudessa. Tähän liittyy myös se, että miehillä on naisia vähemmän 

ihmissuhteista perheen ulkopuolella ja heille esimerkiksi ansiotyön merkitys on keskei-

sempi kuin naisilla. (Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Palveluskeskusten kehittä-

misohjelma, 24)  

 

 Yhdessä vastauksessa tuli esiin myös se, että aikuissosiaalityön asiakkaista 30 - 45 

vuotiaat voisivat haluta tehdä itse vapaaehtoistyötä esimerkiksi vanhusten parissa. Va-

paaehtoistyön tekeminen antaisi sisältöä elämään ja poistaisi yksinäisyyttä ja toimet-

tomuutta.  

 

Parissa aikuissosiaalityön työntekijöiden vastauksista korostui selvästi ”ammattilai-

semman” vapaaehtoistyön hyödyllisyys asiakkaille. Kaivattaisiin sosiaali- ja terveysalan 

opiskelijoita tai työelämän ulkopuolella olevia vapaaehtoistyöhön ja työntekijöiden ”työ-

pariksi” esimerkiksi kotikäynneille. Kyseessä ei kuitenkaan silloin ole vapaaehtoistyö 

vaan jo ammattilaiselle kuuluva työ. Yhdessä vastauksessa vapaaehtoistyöltä odotettiin 

semmoista, joka ei kuulu vapaaehtoistoimintaan vaan ammattilaisten tekemään työhön: 

 

Mielenterveyspuolen tai päihdeasioihin erikoistuneen sairaanhoitajan/lähihoitajan 
kanssa tehtävä yhteistyö. Esim. kotikäynneille mukaan lähteminen ja tapaamisille 
saapuminen, mikäli arviointia kaivattaisiin. Vapaaehtoistyö, joka toimisi ns. virka-
ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin, kun toimistomme on kiinni. 

 

Lavan työntekijöiden vastauksista on erotettavissa perheen ja lasten tarpeet. Osittain 

ne ovat yhteneväisiä ja osittain erillisiä. Toisaalta esimerkiksi yksinhuoltajaäidin tuke-

minen vapaaehtoistyöllä hyödyttää äidin vahvistumisen kautta myös lasta. Keskeisim-

mäksi vapaaehtoistyön muodoksi Lavan työntekijöiden vastauksissa nousee lastensuo-

jelun tukihenkilöiden tarve. Heistä on suurta puutetta ja erityisesti miehistä. Monessa 

vastauksessa toivottiin Pienperheyhdistyksen mieskaveritoiminnan laajentumista län-
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teen. Monella lastensuojelun lapsella ei ole mitään kontaktia omaan isäänsä. Tukihen-

kilöitä tarvitaan niin pienille kuin jo murrosikäisille lapsille. Tukihenkilöitä ja tukiperheitä 

toivotaan myös sellaisille lapsille, jotka eivät vielä ole virallisesti lastensuojelun asiak-

kaita. Tällä hetkellä vain lastensuojelun asiakkaat voivat saada tukiperheen. Varhaisen-

tuen yksinhuoltajaperheiltä puuttuu verkostoja ja äidin jaksamisen kannalta olisi hyvä 

saada tukiperhe, jossa lapsi/lapset voisivat vierailla vaikka kerran kuukaudessa viikon-

lopun:  

 
Lastensuojelun tukihenkilötoiminnassa on hyvin vähän miehiä mukana, ja miehiä 
tarvittaisiin enemmän pojille tukihenkilöiksi. Pienperheyhdistyksellä tällaista toimin-
taa on, mutta miestukihenkilöä joutuu jonottamaan pitkään. Yksinhuoltajille, joilla ei 
ole mitään verkostoa täällä, voisi hyötyä tukihenkilöstä.  
 
Nuorten ja lasten aikuiskavereista on pula ja lapset kaipaavat luotettavaa aikuista 
elämäänsä 
 
Tukihenkilötoiminta, apua harrastuksiin kuljettamisessa, kouluun saattamisessa, 
läksytoiminnassa, erilaiset ryhmät (kädentaidot, kokkikoulua jne.) ohjausta nuorille 
työpaikan haussa ym. Viikonlopputoimintaa, lasten viemistä puistoihin, kirjastoihin 
jne. ilmaiseen, mutta virikkeelliseen toimintaan ohjaaminen. 
 
On erittäin paljon lastensuojelun asiakasperheitä, jotka kaipaavat tukiperhet-
tä/tukihenkilöä tai nuoria, jotka kaipaisivat tukihenkilöitä. On hyvä, jos välitys on 
keskitetty jonnekin. Tukihenkilöitä tulisi olla mahdollisuus myös tukea jotenkin, kos-
ka tuettavat voivat olla hyvin haastavia ja moniongelmaisia. 
 
Ystäväpalvelu kuulostaa mainiolta, en ole toistaiseksi löytänyt ”ystävää” nuorelle 
asiakkaalle. Jos sellaisia palveluita on olisi mainiota saada kuulla niistä. 

 

Vastauksista ilmenee monien yksinhuoltajaperheiden verkostojen niukkuus ja sen myö-

tä tarve saada itselleen tukea arjen asioihin vapaaehtoistyön keinoin. Monessa vasta-

uksessa nousi esiin eräänlaisen varamummon rooli. Kaivattaisiin varamummoa, vara-

vaaria tai apumummoa koska omaverkosto on pieni ja omat mummot ja vaarit puutu-

vat. Mummo voisi vierailla kotona, lähteä mukaan ulos ja retkille, olla äidin tukena arki-

sissa asioissa: 

 

Jonkinlainen ”apumummo”- toiminta. Tiedän sellaista olevan, mutta en tiedä missä 
ja kuka hoitaa. Toiminta on sellaista, jossa vanhempi ihminen, nainen tai mies, olisi 
perheen apuna, mukana kulkemassa jossakin ja jonkin aikaa. En tarkoita varsinais-
ta lapsenpiikaa hommaa vaan esim. olisi ehkä kiva kun joku olisi mukana Korkea-
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saaren retkellä, Linnanmäellä, ihan tavallisella luontoretkellä jne. Monen yksinhuol-
tajan ohjelma on rajallista, koska parinkin lapsen kanssa on hankala lähteä, pää-
seekö vessaan jne. 
 
Tuki-ihminen perheeseen esim. iso-äiti/vaari joka olisi auttamassa perhettä tarvitta-
essa tai jopa nopeasti esim. jos lapsi tarvitsee äkillisesti lääkärihoitoa, niin olisi joku 
jollekka soittaa ja pyytää hoitamaan muita lapsia sillä aikaa kun vie sairasta lasta 
lääkäriin. 

 

Vastausten mukaan verkostojen vähyys näkyy myös siinä, että tarvitaan myös konk-

reettista lastenhoitoapua ja kotipalvelua, joka ei vapaaehtoistyölle kulu. Parista vasta-

uksesta näkyi, ettei työntekijä osannut erottaa sitä mikä vapaaehtoistyöltä voidaan 

odottaa. He toivoivat vapaaehtoistyöstä sellaista mikä kuuluisi julkiseen kotipalveluun 

lapsiperheille tai yritysten hoidettavaksi. Työntekijät eivät myöskään tienneet, että 

MLL:llä on edullista lastenhoitoapua, jota RAY tukee: 

 

Ilmainen kotipalvelu, lastenhoito, siivous yms. apu lastensuojeluperheille. 
 
Tällä hetkellä on kova tarve yksin/yhteishuolto tilanteissa olevilla vanhemmilla il-
ta/viikonloppu lastenhoito mahdollisuuteen ja joka olisi kohtuu hintaista palvelua/ 
samalla he voisivat tutustua muihin samassa elämäntilanteessa oleviin vanhempiin 
omalla alueella 
 

 

Tukea tarvitaan myös murrosikäisten nuorten vanhemmille. Vanhemmille voisi suunna-

ta jaksamiseen ja murrosiän ongelmiin keskittyneitä ryhmiä, vertaistukiryhmiä tai am-

mattilaisen ja vapaaehtoisten ohjaamia ja niille, jotka eivät ryhmään syystä tai toisesta 

lähde omia tukihenkilöitä. Vapaaehtoistyötä kaivataan myös nuorten alkoholinkäytön 

rajaamiseen ja hoitoon. Seurakuntayhtymän Saapas-toimintaa kaivataan alueelle lisää. 

Yhdessä vastauksessa tuotiin myös esiin maahanmuuttajaperheet ja erityisesti heidän 

tukemiseensa kohdistuva vapaaehtoistyö. Erilaisista ryhmätoiminnoista, yksinhuoltaja-

äideille, murrosikäisten vanhemmille, maahanmuuttajille ja niin edelleen hyötyisi monet 

lastensuojelun asiakasperheet. Vastausten mukaan ryhmien ohjaajina voisi toimia 

ammattilaisten rinnalla vapaaehtoisia tai sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita, joita tulisi 

vastaajien mielestä aktiivisesti rekrytoida vapaaehtoistoimintaan. 
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Vastauksista ilmenee, että asiakkaille suunnatusta toiminnasta ei tiedetä tai se on niin 

hajallaan, etteivät asiakkaat eivätkä työntekijät sitä helposti löydä. Tieto tulisi kerätä 

jonnekin, niin, että asiakkaat/asukkaat sen helposti löytäisivät samoin kuin myös työn-

tekijät ja voisivat kertoa asiakkailleen. 

 

Lastensuojelun tukihenkilötoiminta ja muukin vapaaehtoistyö on sosiaaliviraston orga-

nisaatiossa kohdennettu hoidettavaksi Lapsiperheiden (Lava) vastuualueella. Tukihen-

kilötoiminnasta vastaa eteläinen koordinaattori. Olen kirjoittanut siitä luvussa 3.4. Yh-

teisiä vapaaehtoistyön työmuotoja voisi kuitenkin olla Vavan kanssa esimerkiksi mum-

mo/vaari toiminta. Mummo/vaari toimintaa on jo päiväkodeissa ja toiminnasta vastaa 

yksi päivähoidon kehittämiskonsulteista, mutta vastaavaa ystävätoimintaa voisi laajen-

taa myös koteihin.    

 

 Työntekijöiden vastauksista ilmenee, että vapaaehtoistyöstä olisi apua ja tukea sosiaa-

liviraston työntekijöille. Sosiaaliviraston työntekijät eivät itse kykene työnsä puolesta 

järjestämään asiakkaiden tarvitsemaa tukea ja toiminta ja sitä toivotaan vapaaehtois-

sektorilta. Asiakkaita hyödyttävää toimintaa on olemassa, mutta ongelmana on koh-

taamattomuus, joka johtuu usein tietämättömyydestä toiminnasta 

 

 

7.4 Vapaaehtoistyön kautta saatu apu auttaa myös työntekijää 

 

Kysymykseen siitä, minkälainen vapaaehtoistyö olisi avuksi sosiaaliviraston työntekijöil-

le, vastauksista ilmeni, että työntekijöitä palvelee se, jos asiakkaat saavat apua vapaa-

ehtoistyöstä itselleen. Kaikki se apua mikä on asiakkaiden parhaaksi ja lisää heidän ar-

jessa jaksamista ja selviytymistä auttaa myös sosiaaliviraston työntekijöitä. Vastauksis-

sa viitattiin usein siihen, mistä oli katsottu olevan apua asiakkaille, olisi apua toteutues-

saan myös työntekijöille: 

 

Minulle on hyötyä sellaisesta työstä, joka hyödyttää jotenkin asiakasta. Eli jos 
asiakas kokee saavansa esim. vertaistukiryhmästä apua, niin meillä lasten-
suojelun sosiaalityössä vähemmän työtä tehtävänä. 
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Sellainen vapaaehtoistyö, joka auttaisi ihmisiä käyttämään vähät varansa jär-
kevästi. esimerkiksi ruoka-hankintoihin liittyen. Monet ihmiset hyötyisivät jon-
kin sortin ruokapiireistä. 
 
Yhdyskuntatyyppinen alueen voimavarojen etsiminen, verkostojen ja vapaa-
ehtoistoimijoiden tukeminen. Vertaistukiryhmien vetäjien etsiminen. 
 
 

Tukihenkilötoiminnan ja ystävätoiminnan katsotaan auttavan sosiaaliviraston kaikkien vas-

tuualueiden työntekijöitä. Tukihenkilöt ja ystävät auttaisivat arjen asioiden hoidossa. Heistä 

olisi apua asiakkaille hoidettaessa asioita esimerkiksi Kelassa ja työvoimatoimistossa. Tu-

kihenkilötoiminta auttaisi asiakkaita jaksamaan arjessa ja selviämään eteenpäin masen-

nuksen tai muun vastaavan yli.     

  

Vapaaehtoistyöllä voisi olla korjaava vaikutus kuten esimerkiksi lastensuojelun mieskaveri 

tukihenkilöllä tai iäkkään liikuntakaveritoiminnalla. Vertaisryhmätoiminta tai muu aktivoiva 

toiminta auttaisi vaikean tilanteen yli. Korjaavaa vaikutusta olisi myös sillä, että jos yksin-

huoltajaperhe saa tukiperheen, tukihenkilön tai varamummon apua perheen voimavarat 

kasvavat ja se vähentää sosiaalityön tarvetta. Mutta ennen kaikkea vapaaehtoistyöllä on 

ennaltaehkäisevä vaikutus ja se vähentää sitä kautta sosiaalityön tarvetta. Vapaaehtois-

työllä voidaan tuoda osallisuutta, vertaistukea ja apua arkeen. 

 

Vanhustyössä toivottiin eräänlaisia vapaaehtoistyön tehoiskuja eri alueille esimerkiksi jon-

kun kerrostalon yhteyteen, jossa vanhuksia haettaisiin yhteen ja samalla he voisivat tavata 

naapureitaan. Asuntaloissa yhteisöllisyyden lisääminen toisi vanhusten arkeen sisältöä. 

Apua vanhuspalveluiden työntekijöille olisi myös sellaisesta vapaaehtoistyöstä, jossa van-

husten kotona autettaisiin pienissä askareissa, esimerkiksi verhojen laitoissa, ja pienissä 

remonttipuuhissa. Vapaaehtoisista olisi myös apua, kun vanhus joutuu esimerkiksi putki-

remontin takia muuttamaan tilapäisesti kotoaan, niin vapaaehtoiset voisivat auttaa pak-

kaamisessa ja laatikoiden purussa.   

 

Työntekijöitä auttaisi myös, että alueen voimavarat, verkostot ja vapaaehtoistyön muodot 

kartoitettaisiin ja saataisiin helposti löydettävään muotoon. Työntekijöille olisi apua, jos 

vapaaehtoistyön muodot voitaisiin kerätä esimerkiksi sähköiseen muotoon, jossa ne olisi 
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eriteltynä ja nähtävissä. Sosiaaliviraston sisäisillä nettisivuilla voisi olla työntekijöille tarkoi-

tetut sivut, josta löytyisi nopeasti eriryhmille suunnatut vapaaehtoistoiminnat kuten esimer-

kiksi vanhukset, yksinhuoltajat, yksinäiset miehet, masentuneet, lapset ja niin edelleen. 

Työntekijöitä auttaisi myös se, että vapaaehtoistyöstä tiedotettaisiin työntekijöille. 

 

Kysymykseen siitä, mitä yhteistä eri vastuualueilla voisi olla vapaaehtoistyössä, vastasi 

vain yksitoista vastaajaa ja heistäkin yksi sanoi, ettei tiedä. Vastausten vähyys herättää 

kysymyksen siitä, että ruokkiiko sosiaaliviraston organisaatio elämänkaari-malli ajattelul-

laan entisestään eri asiakasryhmiä erilleen toisistaan ja yhteistyötä eri vastuualueiden vä-

lillä tapahtuu vähän tai ei ollenkaan. Ovatko sosiaaliviraston työntekijät erikoistuneet niin 

hoitamaan vain oman vastuualueensa asiakaskuntaa, että yhteistyötä eri ikäluokkiin on 

vaikea hahmottaa ja tehdä? Kolmessa vastauksessa nostettiin esiin yhteinen koordinointi, 

koulutus ja tiedotus. Toimintaa kannattaisi yhdistää eikä eriyttää liikaa, jolloin saataisiin 

tietotaito yhteiseen käyttöön. Vastauksissa myös viitattiin siihen, että eri vastuualueiden 

välillä voisi olla yhteistä toimintaa:  

 

Olisi hyvä, jos eri-ikäiset saisi toimimaan yhdessä. Myös iäkkäämmät voisivat 
olla mummoina tai vaareina, kertoa nuoremmille historiallisista tapahtumista 
tms. Koululaiset, opiskelijat voisivat olla vapaaehtoisina iäkkäille jne. Kaiken-
ikäisten yhteinen kulttuuritekeminen olisi hienoa, esim. yhteinen näytelmäryh-
mä. Yhteisiä kädentaitoryhmiä voisi olla. 
 
”Varamummot” sopisivat niin aikuisille kuin lapsille. Eli AIVA ja LAVA hyötyisi-
vät molemmat siitä 
 

Ehdotettiin myös, että vanhuksille suunnattuja mahdollisia riuskoja tehoryhmiä, jotka kävi-

sivät vanhusten luona tekemässä pieniä remonttihommia, voisi käyttää myös esimerkiksi 

AIVA:n yksinäisille, syrjäytyneille asiakkaille. Yksi vastaajista sanoi, ettei vapaaehtoistyön 

tulisi olla sidoksissa siihen, onko perhe lastensuojelun asiakas vai ei.  

 

 

7.5 Sosiaaliviraston asiakkaasta vapaaehtoistyöntekijäksi 

 

Kysymykseen siitä millaisena työntekijät kokevat asiakkaittensa mahdollisuudet itse osal-

listua vapaaehtoistoimintaan tekijänä, vastaukset jakautuivat kahtia. Vanhuspalveluiden 
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kaikki kysymykseen vastanneet työntekijät kokivat asiakkaansa niin huonokuntoisiksi, ettei 

heistä ole tekemään vapaaehtoistyötä. Asiakkaat ovat usein fyysisesti niin huonokuntoisia, 

että heiltä vie kaikki voimavarat selvitä itse, heistä ei ole auttamaan muita: 

 

Ovat yleensä sen verran huonokuntoisia jo fyysisesti ja jos ei, niin yleensä jo-
kin muu rajoite kuten heikentynyt muisti, psyykeongelmat tai omat sosiaaliset 
ongelmat, jotka vievät voimavarat. 
 
Asiakkaan ikä ja kunto esteenä, tarvitsevat itse paljon apua ja tukea. 
 
 

Myös lastensuojelun työntekijät vastasivat useimmiten, ettei heidän asiakkaistaan ole va-

paaehtoistyöntekijöiksi. Syynä ovat perheiden ongelmat, jotka vievät voimavarat sekä asi-

akkaiden moniongelmaisuus. Asiakkaissa on paljon päihdeongelmaisia, psyykkisesti huo-

nosti voivia ja uupuneita. Toisaalta koettiin, että jotkut voisivat toimia vertaisryhmien ohjaa-

jina selvittyään omista ongelmistaan: 

 

Jotkut voisivat toimia, esim. yksinhuoltajaäidit/päihteistä irtautuneet. Osa asi-
akkaista hyvin koulutettuja, jotka elämän kriiseistä selviytyneet voisivat var-
masti olla muille tueksi. 
 
Kyllä ja ei, riippuu perheen elämäntilanteesta ja vanhempien henkisestä jak-
samisesta, esim. ilta-viikonloppu hoitoparkin hoitajana olemisessa. 
 

 

Aikuissosiaalityön puolella vastaukset jakautuivat, mutta selvästi enemmän koettiin, että 

asiakkaat voisivat hyötyä osallistumalla ja tekemällä vapaaehtoistyötä. Kolmessa vastauk-

sessa kerrottiinkin asiakkaiden osallistuvan jo nyt vapaaehtoistyöhön työttömien toiminta-

pajalla ja kirkon kirpputorilla ja ruoka-avussa. Asiakkaiden koettiin voivan osallistua seu-

rusteluun, ystävänä olemiseen, asiointiin, pikkuapuun, kaveri- ja vertaistueksi sekä ryhmi-

en ohjaajiksi ja ulkoiluseuraksi. Vapaaehtoistyöhön osallistumalla asiakkaat kokisivat ole-

vansa hyödyllisiä ja kykenevänsä johonkin. Saisi näin ollen vapaaehtoistyöstä jotain myös 

itselleen: 

 
Monenlaiseen toimintaan voi löytyä sopivia ihmisiä työttömiksi jääneistä asi-
akkaista. 
 
Ns. ”jokapaikanhöyläksi”, sellaiseksi johon ei vaadita ammattiosaamista. 
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Monesta varmaan olisi. Joku on kertonut olevansakin, esimerkiksi kirkon ruo-
ka-avussa. On tietysti niitäkin, jotka eivät halua tehdä mitään vapaa-ehtoisesti 
jolleivat hyödy rahallisesti. 

 

Kyllä joku voisi tykätä vapaaehtoistyöstä. Vaihtelee paljon asiakkaasta mikä 
mahtaisi kiinnostaa. Uskoisin kuitenkin, että jokin sellainen toiminta, mikä loisi 
ryhmähenkeä ja ehkä avaisi reitin uusille ystävyyssuhteille, olisi hyvä. Miten 
olisi esimerkiksi koordinoitu toiminta missä myisi vaatteita kirpputorimeiningil-
lä? Porukalla menisi laittamaan ruokaa vanhuksille? Tai kurssi missä oppisi 
kutomaan, ja sitten kutoisi hyväntekeväisyyteen. 
 
 

Aikuissosiaalityön asiakkaissa on työntekijöiden mukaan myös sellaisia, jotka eivät voi 

oman elämäntilanteensa ja ongelmiensa vuoksi osallistua tekijänä vapaaehtoistyöhön. 

Syinä voi olla sosiaaliset pelot, mielenterveysongelmat ja päihdeongelmat sekä oman 

elämän hallinnan puute: 

 

Nuoret asiakkaani ovat moniongelmaisia, eivät välttämättä pysty olemaan re-
surssiensa puolesta avuksi toisille, jos oma elämä velloo epävarmuudessa. 
 
Joistain ei, joistain kyllä. Suuri osa on psyykkisesti huonossa kunnossa, eikä 
sen takia ole välttämättä kykenevä sitoutumaan pitkäjännitteiseen ystävä-
toimintaan. Sen sijaan ajattelen, että osa nuorista voisi innostua tämänkaltai-
sesta toiminnasta, jossa he voisivat kokea itsensä tärkeiksi. 
 
 
 

7.6 Vapaaehtoistyöntekijöiden tarvitsema tuki 

 

Kysymykseen siitä millaista tukea vapaaehtoistyöntekijät tarvitsevat sosiaaliviraston työn-

tekijöiden mielestä lähes kaikki vastasivat yhteneväisesti. Nähdään tärkeänä, että vapaa-

ehtoiset saavat koulutusta ja perehdytystä toimintaansa ja tarvittaessa jatkuvaa ohjausta ja 

neuvontaa sekä työnohjausta. Vapaaehtoisilla pitäisi olla tieto mihin ottaa tarvittaessa yh-

teyttä konsultaatiomielessä. Vapaaehtoistyöntekijöiden täytyy saada ammatillista tukea 

ongelmatilanteissa, joita voi syntyä toimiessa vapaaehtoistehtävissä. Ammatillisen tuen 

lisäksi nähtiin hyvin tärkeäksi myös vertaistuki, säännölliset tapaamiset toisten vapaaeh-

toistyötä tekevien kanssa, jonkinlainen yhteinen ”purkupaikka”: 
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Koulutusta, vertaistukea muilta vapaaehtoisilta joka voisi vähän kuin ”työnoh-
jauksena” heille. 
 
Sitä, että voi jonkun kanssa purkaa omia ajatuksia työstä mitä tekee. 
 
Mahdollisuutta keskustella työstään joko muiden vapaaehtoistyöntekijöiden 
kanssa tai vapaaehtoistyön vastuuhenkilön tai perheen työntekijän kanssa. 
Vapaaehtoistyöntekijällä on selkeä tieto siitä, mihin ottaa yhteyttä jos jokin 
asia huolestuttaa, perhettä tai sen jäseniä tavattaessa, kulukorvaus. 
 
 

Koulutuksessa nähtiin tärkeänä painottaa vapaaehtoisen oikeuksia ja velvollisuuksia sekä 

selkeää työn- ja vastuunjakoa ammattilaisten ja vapaaehtoisten kesken. Tärkeänä pidettiin 

tietoa myös siitä miten sosiaalitoimi toimii. Vapaaehtoisille pitäisi antaa koulutusta esimer-

kiksi vanhuuteen liittyvistä sairauksista ja mielenterveysongelmista, jotta he ymmärtäisivät 

paremmin sosiaaliviraston asiakkaita ja henkilöitä, jotka ovat vapaaehtoistyön kohteena: 

 

Tietoa dementoivista sairauksista, mielenterveysongelmista, eettisistä asiois-
ta, palveluketjusta ja vanhuudesta. Joskus olen törmännyt siihen, että vapaa-
ehtoinen huolestuu asiakkaan tilanteesta niin paljon, että hermostuttaa asiak-
kaan ja haukkuu viranomaiset. Olisi hyvä, että vapaaehtoiset koulutettaisiin 
yhteistyöhaluisiksi, koska he voivat olla myös voimavara verkostolle. 
 
Tietoa esim. vanhusten sairauksista, muistamattomuudesta, käytöshäiriöistä, 
ihmissuhdetietoa ja – herkkyyttä myös. 

 

Työntekijät kokivat myös tärkeänä, että vapaaehtoisia arvostetaan, huomioidaan, muiste-

taan ja palkitaan kaupungin taholta. Vapaaehtoisille pitää järjestää virkistystä ja heidän 

pitäisi saada jonkinlainen kulukorvaus. Työntekijät ehdottivatkin esimerkkejä joilla vapaeh-

toisia voisi muistaa. Heille voisi järjestää virkistystilaisuuksia, juhlia, antaa kunniamerkkejä, 

lahjoja ja tarjota esimerkiksi risteilyn. Laitoksissa vapaaehtoisena toimivalle voisi tarjota 

laitoksen puolesta esimerkiksi lounaan. Taloudellista tukea pitäisi saada myös toiminnan 

järjestämiseen. 

 

7.7 Kehittämisessä huomioitavaa  

 

Kysymykseen siitä, mitä työntekijät haluaisivat vapaaehtoistyön kehittämisessä huomioita-

van, lastensuojelun työntekijät painottivat sitä, että vapaaehtoistyössä huomioitaisiin lapsi-
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perheiden tarpeet eikä vain vanhusten. Toive on hyvin ajankohtainen ajatellen mitä olen 

kirjoittanut aiemmin luvuissa 3.4 sekä 6.1 ja 6.2. Lastensuojelun tukihenkilötoiminta on 

ainoa lakisääteinen vapaaehtoistyön muoto sosiaalivirastossa. Sosiaalivirasto on panosta-

nut viime vuosina erityisesti vanhuspalveluiden vastuualueen vapaaehtoistyöhön, josta 

olen kirjoittanut luvussa 3.5. Lastensuojelussa tarvittaisiin enemmän tukihenkilöitä ja tuki-

perheitä sekä palveluita, jotka on suunnattu lapsiperheille: 

 

Ennaltaehkäisevään työhön eli semmoista toimintaa joka tukisi lapsiperheitä 
arjessa selviytymiseen ja löytämään niitä voimavaroja jonka avulla selviytyy. 
 
En osaa sanoa muuta kuin että täällä lännessä on kovin vähän erilaisia palve-
luita perheille, ja jonkinlaista vapaaehtoistoimintaa olisi hyvä tänne saada. 

 

Toivottiin, että huomioitaisiin myös ”tavalliset” työssäkäyvät ihmiset, jotka eivät ole sosiaa-

liviraston asiakkaita ja myös se, että syrjäytymistä tapahtuu joka puolella myös niin sano-

tuilla paremmilla alueilla. Eräs vastaaja haluaisi huomioitavan vapaaehtoistyötä kehitettä-

essä alueen asukkaiden runsaan päihteiden käytön. Yksi vastaajista odottaa koordinaatto-

rilta aktiivista vapaaehtoisten etsintää ja heidän välitystä sekä vapaaehtoisten työnohjaus-

ta ja koulutusta. Toinen ehdottaa, että koordinaattorille annettaisiin budjetissa varoja toi-

minnan hoitamiseen. 

 

Toivon, että läntisen alueen koordinaattorille annetaan budjetissa varoja. Ra-
hoja käytettäisiin vapaaehtoisten kouluttamiseen ja vapaaehtoisina toimivien 
henkilöiden kannustamiseen esim. matkat ja pienet lahjat ym. Myös vapaaeh-
toisten työnohjaus on järjestettävä budjettivaroin. 
 
 

Vapaaehtoistyön tiedotus nousi keskeiseksi ajatukseksi tulevaisuutta ajatellen. Toivottiin, 

että olisi jokin keskustiedosto, mitä kautta tarvittavia vapaaehtoisia löytyisi.  Tiedotusta 

tarvitaan myös vapaaehtoistyön mahdollisuuksista ja toiminnasta. Toivotaan alueen toimi-

joiden kartoitusta ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Yhteistyötä tarvitaan siinäkin, että sa-

manlaista tai kilpailevaa toimintaa ei järjestettäisi vierekkäisissä taloissa. Vanhusten kan-

nalta toivottaisiin, että vapaaehtoistyö suuntautuisi enemmän sinne missä esimerkiksi ei 

ole kaupungin vanhusten palvelukeskusta lähellä. Haluttaisiin mahdollisimman selkeä ja 
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kevytrakenteinen verkosto, jonka hallinnointi ja hahmottaminen ovat mahdollisia. Täytyisi 

kuunnella myös vapaaehtoisia itseään siitä mitä he haluavat tehdä: 

 

Kaikenikäiset voisivat toimia yhdessä, vapaaehtoisia kuunneltaisiin herkällä 
korvalla ja jokainen voisi tulla tekemään sitä mitä haluaa ja kykenee. Työnteki-
jät tekisivät aktiivisesti yhteistyötä. Vapaaehtoistyö lisäisi asukkaiden ja työn-
tekijöiden yhteisöllisyyttä. Löydettäisiin Lännen oma ilme ja tapa toimia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

 

8 VAPAAEHTOISTYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 

 

8.1 Kehittämissuunnitelmaan vaikuttavat tekijät 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää millaista vapaaehtoistoimintaa Länsi-

Helsingin alueella on ja miten vapaaehtoistoiminta voisi olla tukemassa myös alueen 

sosiaaliviraston palveluita. Tiedon pohjalta oli tarkoitus tehdä vapaaehtoistyön kehittä-

missuunnitelma. Kehittämissuunnitelman teon tueksi halusin kuulla myös alueen sosi-

aaliviraston työntekijöiden näkemyksiä siitä miten he näkevät millainen vapaaehtois-

toiminta tukisi heidän työtään asiakkaiden parhaaksi. 

 

Tekemäni kysely sosiaaliviraston työntekijöille paljasti, että työntekijät tekevät hyvin 

vähän yhteistyötä vapaaehtoistyötä tekevien järjestöjen kanssa. Vapaaehtoistyöstä kui-

tenkin katsottiin olevan mahdollisesti hyötyä asiakkaille. Kysely paljasti, että jokaiselle 

ikäryhmälle, niin vanhuspalveluiden, aikuispalveluiden kuin lapsiperheidenpalveluiden 

asiakkaille on tyypillistä verkostojen vähyys ja yksinäisyys. Jokaisen asiakasryhmän 

katsotaan hyötyvän ystävätoiminnasta ja tukihenkilöistä. Tämä on myös sosiaaliviras-

ton uuden palvelustrategian tavoite, lisätä tukihenkilö ja vertaistoimintaa.  

 

Kysely paljasti myös sen, että sosiaaliviraston työntekijät eivät tiedä alueen vapaaeh-

toistoiminnan muodoista. Tarvittaisiin toimiva ja helppolukuinen nettisivusto sosiaalivi-

raston työntekijöille, josta voisi löytää asiakkaille tarvittavaa tukea, vertaistoimintaa ja 

osallistumismahdollisuuksia. Tähän kyselyssä ilmitulleeseen ongelmaan on jo aloitettu 

selvitystyö. Pidimme syyskuussa 2009 keväällä sovitun (opinnäytetyöni luku 2.4) työ-

ryhmän kokouksen, jossa alustavasti kävimme läpi tekemäni kyselyn tuloksia ja pää-

timme, että sosiaaliaseman päällikkö selvittää sosiaaliviraston tietohallintoyksikön 

kanssa mahdollisuuksia sivuston luomiseen. Sosiaaliviraston työntekijöille tekemäni 

kysely paljasti myös sen, että osalle työntekijöistä on epäselvää mitä vapaaehtoistoi-

minnalta voi odottaa.  
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Mielenkiintoista kyselyn tuloksissa oli se, että tilanne vapaaehtoistyössä on hyvin pit-

källe samanlainen kuin se oli siinä vaiheessa 1980-luvulla, kun vapaaehtoistyötä alet-

tiin ohjata läntisen sosiaaliviraston alueella. Silloinkin toivottiin tiedotuksen lisäämistä 

vapaaehtoistyön mahdollisuuksista ja sellaisia auttamismalleja, joita viranomaisilla oli 

vaikea toteuttaa. Järjestöillä on tieto ja taito moniin eri sosiaaliviraston asiakasryhmiin 

liittyvistä kysymyksistä ja heidän tuottamien palveluiden tuntemustaan tulisikin lisätä. 

 

Opinnäytetyöni tulee valmistuttuaan kokonaisuudessaan olemaan sosiaaliviraston si-

säisessä verkossa niin sanotulla Y-asemalla, joten se tulee olemaan tietopaketti sosi-

aaliviraston työntekijöille laajemminkin vapaaehtoistyön sisällöstä, historiasta ja alueen 

toiminnasta. Olen tehnyt vapaaehtoistyön kehittämissuunnitelman edellä kirjoittamani 

selvitystyöni pohjalta huomioiden siinä myös sosiaaliviraston työntekijöille tekemäni ky-

selyn, koko sosiaalivirastoa koskevat linjaukset, sosiaaliviraston palvelustrategian ja 

vapaaehtoistyön yhteiset maailmanlaajuiset periaatteet. Kehittämissuunnitelman on 

myös lukenut ja sitä kommentoinut esimieheni sen tekovaiheessa. Esitän, että läntisen 

alueen vapaaehtoistyötä kehitetään alla olevan kehittämissuunnitelman mukaisesti. 

 

 

8.2 Kehittämisen tavoite ja toimenpide ehdotukset 

 

 

Kehittämisen tavoite: 

 

Vapaaehtoistoiminta ja -työ tukevat sosiaaliviraston palveluita Länsi-Helsingissä. Va-

paaehtoistyöllä on syrjäytymistä ja osattomuutta ennaltaehkäisevä funktio ja se tukee 

alueen asukkaiden hyvinvointia ja luo yhteisöllisyyttä. Sosiaaliviraston työntekijöille se 

antaa mahdollisuuden löytää asiakkailleen osallistumismahdollisuuksia joko tekijänä 

tai kohteena. Vapaaehtoistoiminta ja -työ mahdollistavat myös tekijälleen sopivimman 

tavan toimia, auttaa ja vaikuttaa.  

 

 

: 
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Tähän pyritään: 

 

1. Vapaaehtoistyön tiedotusta kehitetään ja parannetaan 

 

Sosiaaliviraston työntekijöille tekemäni kysely paljasti, ettei vapaaehtoistyön muodoista 

alueen työntekijöiden keskuudessa tiedetä. Tiedotuksen riittämättömyydestä on puhut-

tu jo 1980-luvullla, jolloin vapaaehtoistyölle asetettiin tehtäväksi löytää uusia tiedotus-

kanavia vapaaehtoistyöstä jatkuvasti tiedottamiseen. 

 

• Luodaan työntekijöille helposti löydettävä ja luettava sivusto sosiaaliviraston sisäisil-

le nettisivuille, josta löytyy Länsi-Helsingin alueella toimivat vapaaehtoisyhteisöt, jär-

jestöt, oma-apuryhmät, ystävävälitykset ja tukihenkilötoimintaa järjestävät tahot. 

• Luodaan uusia tai kehitetään jo olemassa olevia kaikille avoimia sivustoja, josta 

alueen asukkaat saavat tietoa toiminnasta. 

• Lisätään vapaaehtoistoimijoiden tarjonnasta kertovaa osiota olemassa oleviin alu-

een palveluoppaisiin kuten Ikäihmisten palveluopas, Kumppanuuskäsikirja ja Las-

tensuojelun palvelut opas. 

• Lisätään tiedotusta alueen ilmaisjakelulehdissä, vapaaehtoistyön koordinaattori tar-

joaa myös lehtiin artikkeleja ajankohtaisista vapaaehtoistyön kysymyksistä. 

• Laitetaan säännöllisesti myös maksullisia ilmoituksia paikallislehtiin vapaaehtois-

työn kursseista. 

• Lisätään suullista tiedotusta niin, että vapaaehtoistyön koordinaattori käy säännölli-

sesti kertomassa alueen toimistokokouksissa (Lava, Aiva, Vava) uusista vapaaeh-

toistyöhön liittyvistä mahdollisuuksista. 

• Vapaaehtoistyön koordinaattori vierailee säännöllisesti alueella kokoontuvissa eri-

ikäisten ryhmissä ja osallistuu kaupunkiosapäiviin 

 

2. Ystävätoimintaa tuetaan ja kehitetään 

 

Kyselyssäni sosiaaliviraston työntekijöille ilmeni, että sosiaaliviraston asiakkaat hyötyi-

sivät tukihenkilöistä ja ystävistä. SPR:n ja muiden vapaaehtoisystäviä ja tukihenkilöitä 
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välittävien tahojen mukaan ystävistä on kova puute. Saman ongelma olen huomannut 

myös itse käytännön työssä ja tulee esille myös opinnäytetyöni viitekehykseksi luke-

mani kirjallisuuden ja tutkimustiedon kautta. Samoin kuin se, että vapaaehtoistyössä 

olevat vapaaehtoiset tarvitsevat tukea ja ohjausta, koska ystävätoiminta on muuttunut 

entistä vaativammaksi.  

   

• Yhteistyössä SPR:n uuden ystävätoiminnan tukipisteen kanssa tuetaan ja kehite-

tään läntistä vapaaehtoisvälitystä ja tuetaan välittäjiä.  

• Yhteistyössä SPR:n kanssa rekrytoidaan ja koulutetaan lisää vapaaehtoisia ystävä-

välityksen käyttöön. 

• Ystävätoiminnassa olevia tuetaan yhteisten säännöllisesti vapaaehtoistyön keskuk-

sessa kokoontuvien kaikille avoimien vapaaehtoistyön iltojen välityksellä, jossa on 

mukana koulutuksellisia ja virkistäviä elementtejä sekä vertaistukea. 

• Selvitetään mahdollisuutta saada matkakulukorvaus SPR:n saattajatoiminnassa 

mukana oleville. (Ei kuitenkaan niin, että sosiaalivirasto maksaa SPR:n välityksen 

kautta välitetyt saattajamatkat, jotka etupäässä suuntautuvat terveyskeskuksen 

alaisille kotihoidon asiakkaille.) 

• Tehdään yhteistyötä Vanhustyön Keskusliiton ja Helsinki Mission vapaaehtoistyön 

ystävävälitysten kanssa ja tarjotaan sosiaaliviraston tiloja koulutusten järjestämi-

seen. 

• Tehdään yhteistyötä Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry:n, Mielenter-

veysseuran, Pienperheyhdistyksen ja Sininauhaliiton kanssa ystävätoiminnan ja tu-

kihenkilötoiminnan kehittämiseksi erityisryhmille. Koulutukseen annetaan tilat sosi-

aaliviraston tiloista. 

• Kehitetään mummo- ja vaaritoimintaa ystäviksi yksinhuoltaja- sekä maahanmuutta-

japerheille. 

• Läntisellä alueella toimiville lastensuojelun tukihenkilöille tarjotaan mahdollisuutta 

osallistua kaikille avoimiin vapaaehtoistyön iltoihin sekä virkistykseen. 

• Järjestetään yhteistä virkistystä ja juhlia eri järjestöjen ystävätoiminnassa mu-

kanaoleville. 
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3. Liikuntakaverikoulutusta lisätään 

 

Vapaaehtoistyö sosiaaliviraston näkökulmasta selvityksessä (2007) vanhuspalveluiden 

vastuualueelle on linjattu liikuntakaveritoiminta vanhuksille. Ikääntyneiden hyvinvointia 

tukevan toiminnan loppuraportissa korostetaan myös liikuntakaveritoiminnan ennalta-

ehkäisevää luonnetta. Sosiaali- ja lähityön toimistopäällikkö on myös toivonut panos-

tamista vapaaehtoistyössä liikuntakaveritoimintaan. Moni ikäihminen on arka lähte-

mään yksin ulos. Liikunnan lisäämisellä ylläpidetään vanhusten kuntoa. Liikuntakaveri-

koulutusta on kehitetty viime vuosina sosiaalivirastossa Ikäinstituutin, liikuntaviraston, 

terveyskeskuksen ja sosiaaliviraston kesken. 

 

• Järjestetään kerran lukukaudessa alueellisia liikuntakaverikoulutuksia yhteistyössä 

liikuntaviraston ja terveyskeskuksen fysioterapian kanssa. 

• Liikuntakaveriksi koulutetut ohjataan SPR:n ystävätoiminnan välitettäviksi. 

• Järjestetään liikuntakaverille jatkokoulutusta ja virkistystä. 

 

4. Sosiaaliviraston omien vanhuksille suunnattujen Toimintayk-

siköiden vapaaehtoistyötä kehitetään 

 

Vapaaehtoistyö lisääntyy Palvelukeskuksissa, Virkistyskeskuksissa, Monipuolisissa hy-

vinvointikeskuksissa ja vanhainkodeissa. Vapaaehtoisia toivotaan ulkoiluttamaan ja ys-

täviksi vanhuksille sekä mukaan muuhunkin toimintaan. Opinnäytetyöhöni lukemani kir-

jallisuuden ja tutkimusten pohjalta siihen voi liittyä myös riskejä, jos vapaaehtoisten ja 

työntekijöiden rooleja ei pidetä selkeästi erillään. Vapaaehtoiset voivat vetäytyä toimin-

nasta pois jos he joutuvat tekemään heille kuulumattomia töitä. Tämä vaatii henkilö-

kunnan sekä vapaaehtoisten kouluttamista. 

 

• Vapaaehtoistyön koordinaattori on tukena alueen palvelukeskusten, virkistyskes-

kuksen, vanhainkotien ja palvelutalojen vapaaehtoistyön ohjaajille ja yhdessä kou-

luttaa uusia vapaaehtoisia. 
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• Vapaaehtoisille järjestetään lisäkoulutusta vanhusten erityiskysymyksistä keskite-

tysti koko kaupungin taholla. 

• Selkeytetään roolijakoa mitkä tehtävät kuuluvat ammattihenkilökunnalle mikä toi-

mintayksiköissä työharjoittelua suorittaville opiskelijoille, omaisille ja mikä vapaaeh-

toistyöntekijöille. 

• Yritysten kanssa tehdään yhteistyötä, niin että heidän työntekijöilleen järjestetään 

perehdytyskoulutusta vapaaehtoistyöstä ennen toimintayksikköihin tuloa. 

• Toimintayksiköiden työntekijöille järjestään koulutusta ja/tai perehdytystä ottaa vas-

tan vapaaehtoisia toimintaan mukaan. 

• Toimintayksiköissä toimiville järjestetään virkistystä ja tukea yhdessä muiden va-

paaehtoisten kanssa. 

 

5. Vapaaehtoistyön keskuksen toimintaa kehitetään 

 

Vapaaehtoistyön keskuksen sijainti vanhusten asuintalon alakerrassa ei ole ongelma-

ton. Keskukselle ei kuitenkaan ole osoitettu muuta paikkaa, joten nykyistä keskusta py-

ritään kehittämään enemmän alueen asukkaiden käyttöön avoimen kohtaamispaikan 

suuntaan siihen asti, kunnes keskukselle saadaan toimivammat tilat. 

 

• Vapaaehtoistyön keskusta kehitetään avoimeksi kohtaamispaikaksi alueen vapaa-

ehtoistoimijoille kertomalla sen sijainnista ja toimintamahdollisuuksista. 

• Vapaaehtoistyön keskusta tarjotaan järjestöille kokoontumis- ja koulutuspaikaksi. 

• Vapaaehtoistyön keskuksen yhteisökahvilaa kehitetään niin, että toimintaan saa-

daan mukaan lisää vapaaehtoisia. 

• Vapaaehtoistyön keskuksessa opetetaan ikäihmisille atk-käyttöä vapaaehtoisten 

toimesta esim. Helsinki Mission Senior Trainerit ja yksittäiset halukkaat. 

• Yhteisökahvilan aukioloaikoina tietokone/ netti-yhteys on kaikkien tarvitsevien käy-

tössä. 

• Toimivampien tilojen tarpeesta vapaaehtoistyön keskukselle tiedotetaan päättäville 

tahoille säännöllisesti. 
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6. Vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointiin panostetaan 

 

Vapaaehtoistyö tarjoaa osallistumismahdollisuuksia alueen asukkaille. Sosiaaliviraston 

vapaaehtoistyön linjausten sekä tutkimuskirjallisuuden mukaan vapaaehtoistyö estää 

syrjäytymistä. Sosiaaliviraston palvelustrategia korostaa tukihenkilötoiminnan lisäämis-

tä. Työntekijöille tekemäni kyselyn mukaan sosiaaliviraston asiakkaat hyötyisivät va-

paaehtoisista ystävistä ja tukihenkilöistä. Toiminta toivotaan mukaan myös enemmän 

sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita. Yeungin tutkimusten mukaan moni henkilö tulisi 

mukaan vapaaehtoistyöhön jos heitä pyydettäisiin. 

 

• Mahdollisuudesta vapaaehtoistyöhön tiedotetaan säännöllisesti (enemmän kehittä-

missuunnitelman kohdassa 1). Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet henkilöt haastatel-

laan ja/tai perehdytetään ja ohjataan jokaiselle parhaiten sopivaan toimintaan, jär-

jestöihin tai sosiaaliviraston omiin toimintayksiköihin. Perehdytyskeskustelussa pai-

notetaan vapaaehtoistyön periaatteita. 

• Järjestetään säännöllisin väliajoin vapaaehtoistyön kursseja. 

• Vapaaehtoistyön koordinaattori tarjoutuu käymään puhumassa säännöllisesti alu-

een oppilaitoksissa vapaaehtoistyön mahdollisuuksista esimerkiksi Helsingin sosi-

aali- ja terveydenalan oppilaitos, Diakonia ammattikorkeakoulu, Metropolia ja alu-

een lukiot ja ammattikoulut. 

• Osallistutaan vuosittain vapaaehtoistyön rekrytointimessuille. 

• Rekrytoinnissa tehdään yhteistyötä muiden vapaaehtoistyön toimijoiden kanssa. 

• Hyödynnetään sosiaaliviraston netti-sivuja sekä muita sivustoja. 

• Suullinen tiedotus aina, kun se on mahdollista uusia ihmisiä tai ryhmiä kohdattaes-

sa vapaaehtoistyön mahdollisuuksista. 

• Selvitetään tapa toimia niin, että työpaikoilla eläkkeelle siirtyville tarjotaan tietoa 

mahdollisuutta vapaaehtoistyöhön. 

• Kartoitetaan yhteystyössä Aivan työntekijöiden kanssa potentiaaliset vapaaehtois-

työntekijät heidän asiakkaistaan ja tarjotaan aktiivisesti mahdollisuutta osallistua 

vapaaehtoistoimintaan. 
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7. Vapaaehtoistyöntekijöiden tukea kehitetään 

 

Opinnäytetyössäni käyttämäni kirjallisuuden mukaan vapaaehtoistyö sosiaali- ja terve-

yssektorilla on muuttunut entistä vaativammaksi. Vastuunkantajat väsyvät. Sosiaalivi-

raston työntekijöille tekemäni kyselyn mukaan vapaaehtoiset tarvitsevat tukea ja lisä-

koulutusta. Samaan tukokseen olen tullut myös oman työni kautta ja saman asian oli 

huomannut myös edeltäjäni.  

 

• Järjestetään säännölliset kerran kuukaudessa vapaaehtoistyöntekijöille ja toimijoille 

avoimet illat Vapaaehtoistyön keskuksessa, jossa on koulutuksellinen elementti, vir-

kistystä ja vertaistukea. 

• Järjestetään yhteiset kevät- ja joulujuhlat kaikille alueen vapaaehtoistyöntekijöille. 

• Järjestetään lisä- ja jatkokoulutusta jo toiminnassa mukanaoleville. 

• Vapaaehtoistyön koordinaattori on vapaaehtoistyön tekijöiden tavoitettavissa tarvit-

taessa ja tukena. 

 

 

 

 

Vapaaehtoistyötä kehitetään yhdessä alueen eri toimijoiden kesken. Yhteistyöllä alu-

een eri toimijoiden kesken voidaan vaikuttaa parhaiten asukkaiden hyvinvointiin. Ver-

kostoyhteistyöllä saadaan myös enemmän näkyvyyttä. Yhdessä toimimalla saavute-

taan myös taloudellista säästöä. Vapaaehtoistyölle ei alueen sosiaaliviraston budjettiin 

ole varattu erillisiä toimintarahoja. Verkostoyhteistyöllä voidaan myös viedä eteenpäin 

alueen sosiaaliviraston asiakkaiden tarpeita. 

 

• Tehdään yhteistyötä olemassa olevien eri läntisen alueen vapaaehtoistyöverkosto-

jen kanssa. 

• Verkostotyöllä pyritään vaikuttamaan vapaaehtoisten asemaan ja pitämään vapaa-

ehtoisten puolta. 

8. Verkostoyhteistyötä lisätään ja kehitetään 
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• Verkostojen kanssa järjestetään säännöllisesti suurempia alueellisia tapahtumia 

esimerkiksi Vanhusten viikolla, Vapaaehtoistyön viikolla, Kukanpäivänä. 

• Yhteistyötä tehdään Seniorisäätiön vapaaehtoistyön suunnittelijan kanssa. 

• Panostetaan OS-KU (Osallisuus – ja kumppanuus) työryhmään, joka pitää sisällään 

kaikki alueen sosiaaliviraston vastuualueet sekä edustuksen kolmannelta sektorilta. 

Erityisesti panostetaan OS-KU ryhmässä vuoteen 2010, joka on Euroopan köyhyy-

den ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi. Järjestetään sen puitteissa 

suuri tapahtuma toukokuussa 2010, jossa alueen toimijat pääsevät verkostoitumaan 

ja esittelemään toimintaansa. 

• Kootaan verkosto suunnittelemaan Euroopan vapaaehtoistyön vuoden 2011 sisäl-

töä Länsi-Helsingin osalta. 

 

 

9. Yhteistyötä kehitetään vanhusvapaaehtoistyön kysymyk-

sissä koko kaupunkia ajatellen 

 

Sosiaaliviraston linjausten mukaan itäisen ja läntisen koordinaattorin vastuualueena 

ovat vanhusvapaaehtoistyön erityiskysymykset sekä kotona ja laitoksissa asuvien 

vanhusten parissa tehtävä vapaaehtoistyö koko Helsingin alueella.  

 

• Koordinaattorit tapaavat säännöllisesti ja toimivat tiiminä. 

• Vanhusten parissa tehtävän vapaaehtoistyön erityiskysymyksiä koordinoidaan yh-

teistyössä itäisen ja läntisen koordinaattorin kesken. 

• Vanhusten parissa tehtävään vapaaehtoistyöhön järjestetään säännöllisesti yhteistä 

koulutusta ja vanhusten erityiskysymyksiin painottuvaa koulutusta koko Helsingin 

sosiaalivirastoa ajatellen. 

• Vapaaehtoistyön koordinaattori tekee yhteistyötä sosiaaliviraston vanhuspalvelui-

den toimintayksiköiden vapaaehtoistyön ohjaajien kanssa. 

• Yhteistyötä tehdään myös vanhusten parissa työskentelevien järjestöjen kanssa. 
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10. Vapaaehtoistyön koordinointia ja koordinaattorin työkuvaa 

selkeytetään 

 

Tämän opinnäytetyöni pohjalta voidaan päätellä, että vapaaehtoistyön koordinaattorin 

rooli on tärkeä vapaaehtoistyön kehittämisessä ja koordinoinnissa Länsi-Helsingin alu-

eelle. Opinnäytetyö on hyvä käsikirja työn kehittämiselle alueella. Kehittämissuunnitel-

ma linjaa tärkeitä kehittämiskohteita. Kehittämissuunnitelma on kuin toimintasuunnitel-

ma työn suuntaamiseen.  Vapaaehtoistyön kokonaisuutta koko sosiaalivirastoa ajatel-

len tarvitaan kuitenkin henkilö, joka vastaa kokonaisuudesta. Esimieheni kanssa käy-

mäni keskustelun pohjalta ja hänen ehdotuksensa mukaan sosiaalivirasto tarvitsisi 

”prosessin omistajan”, joka vastaisi vapaaehtoistyön kokonaisuudesta koko kaupunkia 

ajatellen.  Prosessin omistajia on jo eri vastuualueilla sosiaalivirastossa, mutta ei va-

paaehtoistyössä. Prosessin omistaja näkisi kokonaisuuden ja voisi kehittää ja yhtenäis-

tää eri käytäntöjä alueiden välillä. 

 

• Vapaaehtoistyön koordinaattori koordinoi alueen vapaaehtoistyön muodot ja toimijat 

yhteen. 

• Koordinaattori on alueen vapaaehtoistyön toimijoiden tukena ja välittäjänä julkisen 

ja kolmannen sektorin välillä. 

• Vapaaehtoistyön koordinaattori pitää huolta omalta osaltaan siitä, että vapaaehtois-

toiminta ei korvaa julkisia palveluita. 

• Vapaaehtoistyön koordinaattori tiedottaa alueen toiveet ja tilanteet sosiaaliviraston 

organisaatiossa eteenpäin. 

• Vapaaehtoistyön koordinoinnissa ei luovuta toiveesta saada yhteinen keskitetty va-

paaehtoistyön yksikkö, jossa koordinaattorit työskentelevät yhdessä saman esimie-

hen alaisuudessa vastaten kuitenkin omasta maantieteellisestä alueestaan. Esi-

miehenä tässä vapaaehtoistyön yksikössä voisi toimia nykyisen esimieheni ehdot-

tama ”prosessin omistaja”, josta puhun tämän kohdan johdannossa. 

• Koordinaattori huolehtii, että läntisen alueen vapaaehtoistyölle varataan toiminta-

määrärahaa todellisen tarpeen mukaan sosiaaliviraston budjettiin. 
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8.3 Toiminnan käyttöönotto, seuranta ja arviointi 

 

Opinnäytetyöni metodologia osiossa puhun siitä, että uusi toiminta otetaan käyttöön 

syksyn 2009 aikana. Osittain kehittämissuunnitelmassa esitetty toiminta on jo alkanut 

ja sitä jatketaan mahdollisuuksien ja tilanteiden mukaan aina, kun siihen on aikaa ja 

mahdollisuutta. Kaikkea uutta toimintaa ja suunnitelmia peilataan ensin kehittämis-

suunnitelman linjauksiin. 

 

Kehittävän työntutkimuksen metodologiaan kuuluu, että uutta toimintaa seurataan ja 

arvioidaan. Kehittämissykli ei katkea kehittämissuunnitelman tekoon vaan jatkuu käy-

tännössä ja toimintaa voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Uuden kehittämissuunnitel-

man seurantaa tehdään koko ajan, mutta sen vaikutuksia voidaan kuitenkin arvioida 

vasta riittävän pitkän ajan kuluttua. 

 

Kehittämissuunnitelmaa voidaan kuitenkin arvioida heti sen valmistuttua. Olen koko 

opinnäytetyöprosessini ajan käynyt keskustelua esimieheni kanssa ja hän on lukenut 

myös viimeisen version kehittämissuunnitelmasta ja kommentoinut sitä. Olemme va-

ranneet ajan alkuvuoteen 2010, jolloin kehittämissuunnitelmaa arvioi suurempi työnte-

kijäryhmä alueeltani. Siitä olen kirjoittanut luvussa 2.4. Tässä arviointikokouksessa 

pohdimme mitä tekemäni kysely sosiaaliviraston työntekijöille ja kehittämissuunnitelma 

vaikuttaa alueen eri vastuualueiden yhteistyön kannalta. Ennen tätä ohjaavaa arviointia 

opinnäytetyöni ja sen myötä myös kehittämissuunnitelma on kaikkien sosiaaliviraston 

työntekijöiden luettavissa ja arvioitavissa. He voivat ottaa siihen kantaa. Heidän mielipi-

teillään on myös merkitystä. Toivon kehittämissuunnitelmaa käsiteltävän myös vapaa-

ehtoistyön laajennetussa tiimissä mahdollisimman pian työni valmistuttua. Arviota ke-

hittämissuunnitelman käytännön toteutuksesta voidaan tehdä korkeintaan vuoden ku-

luttua työni valmistuttua, siis syksyllä 2010, jolloin voidaan myös päättää jatkotoimenpi-

teistä. 

 

. 
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9 POHDINTA 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tuottaa tietoa vapaaehtoistoiminnan ja – työn mahdol-

lisuuksista toimia sosiaaliviraston palveluiden tukena Länsi-Helsingin alueella ja tehdä 

saadun tiedon pohjalta vapaaehtoistyön kehittämissuunnitelma sosiaalivirastolle län-

teen. Tutkimusmatkani vapaaehtoistyön historiaan yleisesti, niin kuin omalle läntisellä 

alueellani vei minut kuitenkin sosiaalipolitiikan juurille. Se vei minut suuren yhteiskun-

nallisen kysymyksen eteen, mihin meitä johdetaan hyvinvoinnin ja perusturvan tuottaji-

na ja kuka meitä johtaa? Hyväksymmekö hiljaa ympärillämme tapahtuvat muutokset 

vai vaadimmeko yhteiskuntaa turvaamaan heikoimmilleen tarvitsemansa hoivan? Kyse 

on arvovalinnoista. 

 

Vapaaehtoistyön juuret ovat hyväntekeväisyystoiminnassa, josta on myös kehittynyt 

nykyisen kaltainen sosiaalityö. Hyvinvointivaltion rakentuessa maahamme julkinen sek-

tori otti hoitaakseen hyvinvointipalvelut ja huolenpidon niistä, jotka eivät itse siihen ky-

enneet. Samalla se ehkä sulki väärällä tavalla omaiset ja kolmannen sektorin ulkopuo-

lelleen. Omaisten vastuu poistui. Suurin osa suomalaisista on edelleen sitä mieltä, että 

julkisella sektorille kuuluu kokonaisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta 

ja on valmis tukemaan niitä verovaroin. Yhteiskunnassamme on kuitenkin nähtävillä 

suuntaus kääntää hyvinvoinnin tuottamista ja jopa perusturvaa takaisin kolmannen sek-

torin ja omaisten sekä lähipiirin vastuulle. Hyvinvointivaltion sijasta onkin alettu puhua 

hyvinvointiyhteiskunnasta, josta voisi päätellä, että valtion ja julkisen sektorin vastuu 

vähenee. Samaan aikaan kun puhe hyvinvointiyhteiskunnasta lisääntyy, peräänkuulu-

tetaan vapaaehtoistyön lisäämistä myös julkisen sektorin puolelle. En vastusta omais-

ten ja lähipiirin roolia ja tärkeyttä pitää huolta läheisistään, mutta jos näin edellytetään 

pitää myös lainsäädännöllisesti luoda siihen mahdollisuudet. Pitää luoda järjestelmä, 

jos esimerkiksi jää työstä pois hoitamaan iäkkäitä vanhempiaan ei menetä eläke eikä 

muita etuuksiaan eikä työpaikkaansa ja saa hoitamaltaan ajalta myös kunnon korvauk-

sen. Täytyy myös huomioida ne henkilöt, joilla ei ole omaisia, kuka heistä huolehtii? 
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 Vapaaehtoistyön arvon nousu ja lisääntyminen on ymmärrettävää, koska suomalai-

suuteen kuuluu halu auttaa, ja joka kolmas osallistuukin aktiivisesti johonkin vapaaeh-

toistyön muotoon. Vapaaehtoistyössä on kuitenkin nähtävillä eurooppalainen muutos-

trendi, vapaaehtoiset haluavat itse määritellä mitä ja milloin he osallistuvat toimintaan. 

Sitoutumista myös vierastetaan. On tärkeää huolehdittava siitä, että vapaaehtoiset ei-

vät joudu tekemään ammattilaisten töitä eikä vapaaehtoistyön lisääntyminen vaikuta 

siihen, että heillä korvataan tai heidän työpanoksensa vuoksi jätetään täyttämättä puut-

tuvaa ammattihenkilökuntaa. 

 

Vapaaehtoistyön lisäämisessä on siis myös vaaransa. Suomalaiset ikääntyvät ja elävät 

entistä pidempään. Jo nyt on nähtävissä, että hoito- ja huolenpitohenkilöistä on pulaa 

ja tulee myös tulevaisuudessa olemaan. Vapaaehtoistyöllä pyritään korvaamaan aina-

kin osittain tätä vajausta, hyvänä esimerkkinä julkisuudessa usein olleet puheet siitä, 

että laitoksista vanhukset eivät pääse ulkoilemaan, koska henkilökuntaa ei riitä heitä 

ulkoiluttamaan. Sama koskee yksin kotonaan asuvia ja varsinkin hissittömissä taloissa 

asuvia. Kotona asuvien määrä kasvaa tulevaisuudessa entisestään suunnan ollessa 

se, että vanhukset voivat elää kotonaan mahdollisimman pitkään läheistensä ja koti-

hoidon turvin. Kotihoidon henkilökunta ei ehdi työkiireiltään viemään asiakkaitaan lää-

käriin tai laboratorioon ja tarvitaan vapaaehtoisia saattajia. Vapaaehtoistyöntekijöistä 

on kuitenkin pulaa ja vaarana on, että jos heiltä vaaditaan hoitamaan liian vaativia teh-

täviä, jotka eivät heille kuulu, he vetäytyvät toiminnasta pois. On tärkeää vapaaehtois-

työntekijöiden kannalta, että he saavat itse määritellä mitä he tekevät ja kieltäytyä tar-

vittaessa. Asiakkaiden kannalta on kuitenkin tärkeää, että he voivat luottaa saavansa 

tarvitsemansa avun silloin, kun he sitä tarvitsevat. Tällaista palvelua ja apua voi vaatia 

ja odottaa vain ammattilaisilta ei vapaaehtoistyöntekijöiltä.  

 

Helsingin sosiaalivirastossa on vanhuspalveluiden toimintayksiköissä panostettu va-

paaehtoistyön lisäämiseen, mutta samalla on myös sisällytetty vapaaehtoistyön ohjaa-

minen jonkun sosiaaliohjaajan työnkuvaan. Tämä järjestely on tukemassa vapaaehtois-

työntekijöitä ja samalla turvaamassa sen, että vapaaehtoiset eivät joudu tekemään heil-

le kuulumattomia töitä. Vapaaehtoistyöntekijät ja kolmas sektori on toivotettu tervetul-

leiksi myös sosiaaliviraston kentälle. Helsingin sosiaalivirasto pyrkii myös uuden palve-
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lustrategiansa valossa lisäämään vapaaehtoistyön ja asukkaiden omaa aktiviteettia hy-

vinvoinnin lisäämisessä. Tänä ei kuitenkaan ole uutta, sillä läntisen alueen vapaaeh-

toistyön juuret voidaan löytää tilanteesta, jossa silloinen huoltolautakunta käynnisti va-

paaehtoistyön kokeilun 1970-luvun lopulla, kun kodinhoitotoimisto ei pystynyt vastaa-

maan rajallisella työntekijämäärällään asukkaiden kasvaneeseen avun tarpeeseen. 

Julkisen sektorin kyky vastata yksin asukkaidensa tarpeisiin on aina ollut rajallinen. 

Onkin huomattavissa, että mitä vaikeammasta asiakasryhmästä on kyse sitä rajalli-

semmat ovat esimerkiksi sosiaaliviraston mahdollisuudet olleet auttaa. Tähän on tarvit-

tu kolmannen sektorin apua. Läntisen alueen vapaaehtoistyöllekin määriteltiin aluksi 

tehtäväksi kehittää sellaisia auttamismalleja, joita viranomaisille oli vaikea toteuttaa. Mi-

tä nämä auttamismallit ovat sitä ei kuitenkaan määritelty. Todennäköisesti niillä piti vas-

tata asukkaiden yksinäisyyteen ja siihen, että työntekijöiden aika ei riittänyt siihen mitä 

asiakkaat odottivat. Näitä malleja toteuttivat ja toteuttavat kolmannen sektorin toimijat.  

 

Sosiaaliviraston työntekijöiden työnkuvat ovat usein hyvin eriytyneitä ja rajoittuvat hyvin 

spesifille alueelle. Heidän työnkuvaansa ei ole kuulunut yhteistyö kolmannen sektorin 

ja vapaaehtoistyön kanssa, poikkeuksena lastensuojelun tukihenkilötoiminta. Tästä on 

hyvänä esimerkkinä tekemäni kysely alueeni sosiaaliviraston työntekijöille. Se, että ky-

selyn saaneista yli puolet jätti vastaamatta ja vastanneistakin vain vähemmistö sanoi 

tekevänsä yhteistyötä sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa kertoo paljon sosiaaliviras-

ton työstä. Vastauksista kuitenkin ilmeni asiakaskunnan yksinäisyys ja verkostojen vä-

hyys, joihin vapaaehtoistyöstä uskottiin olevan apua. Perinteisestä ystävätoiminnasta 

sekä tukihenkilöistä katsottiin hyötyvän kaikkien vastuualueiden ikäryhmien asiakkai-

den. 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tiedon tuottamisen lisäksi tehdä suunnitelma vapaaeh-

toistyön kehittämiseksi läntisellä alueella. Tärkeimpänä asiana kehittämisessä pidän 

tämän opinnäytetyölläni saamani tiedon eteenpäin saattamista. Vapaaehtoistyön sekto-

rin mahdollisuudet tukea sosiaaliviraston palveluita, mutta myös rajat, pitää saada työn-

tekijöiden tietoon. Sen vuoksi pidän tärkeänä saada työntekijöiden tietoon myös sen, 

mistä vapaaehtoistoiminnassa on kyse. Siksi pidän tätä omaa pitkää opinnäytetyötäni 

kaikkine lukuineen perusteluna. Vapaaehtoistoimintaa ei voi ymmärtää ilman sen yhte-
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yttä kansalaisyhteiskuntaan ja sosiaalipolitiikkaan. Katson, että on myös tärkeä tietää 

miten vapaaehtoistyö näyttäytyy Länsi-Helsingissä ja miten sitä on koordinoitu ja koor-

dinoidaan jatkossa. Esittämäni kehittämissuunnitelman toteutuminen riippuu paljon so-

siaalivirastosta ja sen linjauksista koko kaupunkia ajatellen, mutta myös koordinaattoril-

la on siinä keskeinen rooli.  

 

Vapaaehtoistyön kehittämishankkeeni oli lähes kaksivuotinen tutkimusmatka vapaaeh-

toistyön juurille, kuten olen jo opinnäytetyöni alussa maininnut. Se pysäytti minut miet-

timään kenen kuuluu pitää huolta yhteiskuntamme heikommista, heistä jotka eivät sii-

hen itse kykene. Se ei saa jäädä vain vapaaehtoistyön varaan. Vapaaehtoistyö on 

meidän jokaisen oikeus, ei velvollisuus. Julkisen sektorin pitää nyt ja jatkossa pitää 

huolta siitä, että apua tarvitseva saa tarvitsemansa luotettavan ammattilaisen avun. 

 

Itselleni oli yllättävä löytö se, että sosiaaliviraston työntekijät tekevät niin vähän yhteis-

työtä kolmannen sektorin kanssa. Tulevaisuudessa työnkuvien täytyy varmaan muuttua 

ja sosiaaliviraston työntekijöidenkin nähdä yhteistyön rikkaus ja mahdollisuus asiak-

kaidensa hyväksi. Jatkotutkimuksen aihe voisikin olla se, miksi työntekijät tekevät niin 

vähän yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa? Parin vuoden kuluttua voisi myös tutkia 

sitä, oliko tekemästäni kehittämissuunnitelmasta apua siihen, että vapaaehtoistoiminta 

on sosiaaliviraston palveluiden tukena Länsi-Helsingissä.  
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LIITE  

 

Olen sosiaaliviraston vapaaehtoistyön koordinaattori Länsi-Helsingissä. Työnkuvaani kuu-

luu vapaaehtoistyön koordinointi vauvasta vaariin periaatteella. Teen läntisen sosiaaliviras-

ton alueella vapaaehtoistyön kehittämissuunnitelmaa, joka liittyy työhöni, mutta myös opin-

toihini ylemmän sosiaalialan amk-tutkinnon opinnäytetyönä. Toivon, että kehittämissuunni-

telma valmistuttuaan palvelee sosiaaliviraston työtä Länsi-Helsingissä. Vastaamalla alla 

oleviin kysymyksiin sinä voit olla yhdessä kanssani kehittämässä sellaista vapaaehtoistoi-

mintaa mitä Länsi-Helsingin alueella sosiaaliviraston kannalta tarvitaan. 

 

Opinnäytetyöni tutkimuskysymys on ”Minkälainen vapaaehtoistyö tukee sosiaaliviraston 

työtä Länsi-Helsingissä?” 

 

 

Toivon, että vastaat alla oleviin kysymyksiin. 

 

1. Vastuualueesi 

VAVA O 

AIVA  O 

LAVA O 

 

2. Oletko  

sosiaalityöntekijä  O 

sosiaaliohjaaja  O 

esimies  O 

muu   O mikä____________________________ 

 

3. Kuinka kauan olet työskennellyt sosiaalivirastossa lännessä? 

alle 1 v. O 

   1-4 v. O 

   5-8 v. O 

   8-12 v. O 
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yli 13 v. O 

 

4. Vapaaehtoistyön ystävävälitystä läntisellä alueella hoitaa SPR 

Oletko ollut asiakkaittesi asioissa yhteydessä ystävävälitykseen? 

kyllä O  en O 

jos olet ollut, oletko saanut sieltä asiakkaillesi ystävän? 

 

kyllä O en O 

 

5. Ystävävälitystä länteen tapahtuu myös muiden järjestöjen kautta, oletko ollut yhtey-

dessä muihin järjestöihin 

kyllä O  mihin?_____________________________________________ 

en O 

oletko saanut asiakkaillesi ystävän  kyllä O en O 

 

6. Teetkö työssäsi yhteistyötä vapaaehtoistyön järjestöjen kanssa 

kyllä O en O 

millaista yhteistyötä teet ja minkä järjestön kans-

sa____________________________________________ 

 

7. Minkälainen vapaaehtoistyö/vapaaehtoistoiminta palvelisi asiakkaitasi? 

 

 

 

8. Minkälaisesta vapaaehtoistyöstä olisi apua omaan työhösi? 

 

 

9. Mitä yhteistä vapaaehtoistyössä voisi olla eri vastuualueiden välillä? 

 

 

10. Olisiko asiakkaistasi vapaaehtoistyöntekijöiksi 
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kyllä O,   minkälaiseen toimintaan__________________________________________ 

ei O miksi ei _______________________________________________________ 

 

11.  Oletko työssäsi yhteydessä vapaaehtoistyöntekijöihin? 

kyllä O  en O 

 

12. Minkälaista tukea vapaaehtoistyöntekijät mielestäsi tarvitsevat? 

 

 

13. Mitä toivoisit huomioitavan vapaaehtoistyön kehittämisessä läntiseen Helsinkiin? 

 

 

 

Kiitos vastauksistasi. Toivon saavani vapaaehtoistyön kehittämissuunnitelman valmiiksi 

syksyn 2009 aikana. Lisätietoja tarvittaessa saa vapaaehtoistyön koordinaattori Sinikka 

Salomaa sinikka.salomaa@hel.fi tai 310 46940 
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