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1 Johdanto 

 
Vuonna 2007 alkanut globaali finanssikriisi ja taloudellinen taantuma nostavat vapaaehtois-

toiminnan erittäin ajankohtaiseksi aiheeksi. Aiheen ajankohtaisuudesta kertoo myös se, että 

Euroopan Unioni julisti vuoden 2011 Eurooppalaisen vapaaehtoistyön vuodeksi. Nylund ja 

Yeung (2005) kuvaavat vapaaehtoistoimintaa osuvasti yhteiskunnan ulottuvuudeksi, joka toi-

saalta seuraa yhteiskunnallisia kehityssuuntia ja muutoksia, toisaalta on myös omalta osaltaan 

luomassa niitä. Heidän mukaansa ”Vapaaehtoistoiminnan murros- ja muutosvoima piilee sii-

nä, että se tarjoaa myös yksilöille ja yhteisöille merkityksiä ja merkityksellisyyttä sekä anta-

misen ja saamisen yllättäviä elämyksiä.” (Nylund & Yeung, 2005, s. 13.) 

 

Suomessa vapaaehtoistoimintaa harjoittavien tarkkaa lukumäärää ei ole saatavilla. Vuonna 

2002 toteutetun suomalaisten asenteita ja osallisuutta vapaaehtoistoimintaan kartoittavan tut-

kimuksen mukaan 37 % 15–74-vuotiaista oli osallistunut tutkimuksen toteuttamisen hetkellä 

vapaaehtoistoimintaan kuluneen 12 kuukauden aikana (Yeung, 2002). Myös vuoden 2007 Eu-

robarometrissä kävi ilmi, että jopa 50% suomalaisista osallistui aktiivisesti vapaaehtoistoimin-

taan (European Commision, 2007, s. 35). Vuoden 2014 järjestöbarometrista puolestaan ilme-

nee, että vapaaehtoistoimijoiden tarve oli kasvanut 70 prosentilla tutkimukseen osallistuneilla 

järjestöillä ja noin 74 prosenttia järjestöistä uskoi vapaaehtoistoimijoiden tarpeen kasvavan 

vielä nykyisestään1. Tutkimuksen mukaan osa järjestöistä oli huolissaan vapaaehtoistoimin-

nan resursoinnin puutteista, vapaaehtoistoimijoiden riittämättömästä määrästä ja vapaaehtois-

ten sitoutumisesta. (Peltosalmi, Hakkarainen, Londén, Kiukas & Särkelä, 2014, s. 88–91.) 

Valtiovarainministeriön vuoden 2015 raportin mukaan kaksi kolmasosaa vapaaehtoistoimin-

nasta sijoittuu järjestöjen ja yhdistysten toimikentällä tapahtuvaksi ja noin yksi kolmasosa 

toiminnasta toteutuu epävirallisimmin esimerkiksi talkootyönä tai naapuriapuna (Valtiova-

rainministeriö, 2015a).  

 

Aikaisemmat tutkimustulokset (ks. mm. Murray & Harrison, 2005; Nylund, 2000; VVM, 

2015a; Yeung, 2002, 2004) siis osoittavat, että toisaalta vapaaehtoistoimintaan osallistutaan 

aktiivisesti ja suurella volyymilla. Toisaalta taas ollaan huolestuneita vapaaehtoisten riittämät-
                                            
1 Tutkimuksen tuloksissa täytyy huomioida, että vastaajien käsityksiin tarpeen kasvusta saattoi vaikuttaa vastaa-

jan uskomus vapaaehtoisten rekrytoinnin kasvusta omassa järjestössä. 
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tömästä määrästä. Tutkimukset myös osoittavat, että vapaaehtoistoiminta on niin yksilön it-

sensä kuin myös yhteiskunnan kannalta erittäin merkityksellistä. Vapaaehtoistoiminnan yh-

teydestä yksilön hyvinvoinnin lisääntymiseen ollaankin julkisissa keskusteluissa yksimielisiä, 

ja sen on esitetty kasvattavan sosiaalista pääomaa ja lisäävän sosiaalista inkluusiota. Tutki-

muksista käy ilmi, että yhä useampi suomalainen haluaisi tehdä vapaaehtoistyötä, mikäli sii-

hen ryhtyminen olisi helposti toteutettavissa (VVM, 2015b).  

 

Perinteisesti paikan päällä tapahtuva vapaaehtoistoiminta ei kuitenkaan ole ainoa keino toteut-

taa vapaaehtoistoimintaa. Informaatio- ja kommunikaatioteknologian kehitys mahdollistaa 

vapaaehtoistoiminnan harjoittamisen myös virtuaalisessa kontekstissa. Perinteisen vapaaeh-

toistoiminnan tutkimuksen kentällä on usein viitattu verkkovapaaehtoisuuteen vapaaehtois-

toiminnan uutena trendinä. Toisaalta taas osassa ilmiöön liittyvässä kansainvälisessä kirjalli-

suudessa painottuu, ettei kyseessä ole millään tavoin uusi vapaaehtoisuuden suuntaus. Tämä 

ristiriitaisuus tekee tarkasteltavasta ilmiöstä erittäin mielenkiintoisen, mutta myös hämmen-

nystä herättävän. Ja jäin pohtimaan palautuuko tämä näkemysero ”uudesta ja vanhasta” ilmi-

östä siihen, miten ylipäänsä ymmärrämme vapaaehtoistoiminnan ja etenkin mitä luemme 

verkkovapaaehtoisuuden piiriin. Verkkovapaaehtoisuus ei ole irrallaan teknologian kehityk-

sestä ja on kiinnostavaa huomata kuinka verkkovapaaehtoisuudeksi voidaan yhtäläisesti miel-

tää niin tiedon luominen, kerääminen ja jakaminen kuin myös toiminta, joka pohjautuu ihmis-

ten väliseen vuorovaikutukseen ja läsnäoloon. Mielestäni tässä ilmiön määrittelemisen moni-

naisuudessa saattaisi myös piillä verkkovapaaehtoisuuteen liittyvät näkemyserot sen ”uu-

tuudesta ja vanhuudesta”.  

 

Pidettiinpä ilmiötä uutena trendinä tai jo kauan olemassa olleena verkkovapaaehtoisuuden 

muotona on selvää, että jo pelkästään numerolliset tilastot maailman väestön sekä suomalais-

ten internetyhteyksien määrästä osoittavat, että asiaa on tärkeää tutkia. Vuoden 2016 alkupuo-

lella ilmoitettujen tilastojen mukaan koko maailman väestöstä noin 3,6 miljardilla on olemas-

sa internetyhteys. Vuoden 2015 tilastojen mukaan jopa 93,5 prosenttia Suomen väestöstä 

omisti internetyhteyden. (Internet World Stats.)  Nämä tilastot osoittavat, että kannattaa poh-

tia, miten verkkovapaaehtoisuus näyttäytyy osana sosiaalista inkluusiota ja yhteisöllisyyttä ja 

kuinka verkkovapaaehtoisuus sijoittuu osaksi traditionaalisen vapaaehtoistoiminnan kenttää. 
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2 Vapaaehtoistoiminta moniulotteisena ilmiönä  
 
 

2.1 Vapaaehtoistoiminnan määrittelyn monisäikeisyys 

 

Vapaaehtoistoimintaa ei voida sijoittaa minkään tietyn teoreettisen viitekehyksen sisään vaan 

sitä tulee tarkastella moninaisena ja kompleksisena ilmiönä, johon liittyvät monet erilaiset 

toiminnat, organisaatiot ja sektorit (Hustinx, Cnaan & Handy, 2010, s. 410). Ilmiön moninai-

suutta kuvaa hyvin myös se, että osa siihen liittyvistä piirteistä on hyvinkin tarkasti määritel-

tyjä, kun taas osa ilmiöön liittyvistä piirteistä ovat vielä suurilta osin kartoittamattomia 

(Rochester, Paine & Howlet, 2010, s. 9). Tästä moninaisuudesta johtuen vapaaehtoistoimintaa 

tutkivissa julkaisuissa yleensä keskitytään ennalta päätettyyn osa-alueeseen, joka tapahtuu tie-

tyssä kontekstissa tiettyjen toimijoiden suorittamana. Vapaaehtoistoiminta voidaan myös näh-

dä sosiaalisena konstruktiona, jonka monisyistä merkitystä rakennetaan ihmisten siihen liittä-

mien näkemysten ja mielikuvien kautta. Näin ollen sen määritteleminen saa uusia ulottuvuuk-

sia sosiokulttuurillisen kontekstin myötä. (Hustinx, Cnaan & Handy, 2010, s. 410.) 

 

Käsitteiden, esimerkiksi vapaaehtoinen ja vapaaehtoistoiminta, moninaisuutta ja kompleksi-

suutta voidaan myös selittää osittain sillä, että käsite itsessään sisältää usein oletuksen sen it-

seään selittävästä luonteesta. Näin ollen käsite nähdään luonteeltaan universaalina ohittaen 

sen tarkemman määrittelemisen tarpeen. Tämä olettamus johtaa usein käsitteen määrittelemät-

tä jättämiseen. (Cnaan, Handy & Wadsworth, 1996, s. 369.)  Cnaanin ym. (1996, s. 369–381) 

tutkimuksen mukaan vapaaehtoisuuden moni-ilmeisessä määrittelyssä voidaan kuitenkin löy-

tää neljä yleisesti esiintyvää perusulottuvuutta: vapaatahto, palkkio, rakenne ja edunsaajat.  

 

Euroopan Parlamentin vuoden 2008 mietinnässä vapaaehtoistoiminnan määritelmästä voidaan 

löytää myös Cnaanin ym. (1996) esiin tuomat neljä perusulottuvuutta. Mietinnässä todetaan, 

että vapaaehtoistoiminta on toimintaa, joka on palkatonta, perustuu yksilön vapaaseen tah-

toon, hyödyn saajana on perheen ja ystäväpiirin ulkopuolinen taho ja se on kaikille avointa 

toimintaa. Myös suomalaisessa kontekstissa vapaaehtoistoimintaa tarkastellaan yleensä va-

paaehtoisuuden ja palkattomuuden näkökulmasta. Yeungin vuonna 2002 toteuttama uraa uur-

tava tutkimus suomalaisten vapaaehtoistyöhön osallistumisesta ja siihen liitettävistä mieliku-

vista vahvistaa tätä näkökulmaa, sillä sen mukaan yleisimmät suomalaisten vapaaehtoistoi-

mintaan liittämät mielikuvat ovat muun muassa auttaminen, hyväntekeväisyys ja palkatto-
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muus. (Yeung, 2002, s.11). Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton vuoden 2005 vapaaehtois-

toiminnan koulutusaineistossa määritellään vapaaehtoistyön periaatteiksi vapaatahto, tasa-

arvoisuus, vastavuoroisuus, palkattomuus, ei-ammattimaisuus, luotettavuus ja sitoutuminen 

toimintaan, luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus, suvaitsevaisuus, puolueettomuus, autet-

tavan ehdoilla toimiminen ja yhteistyö. (Viitattu lähteessä Tulikallio & Malinen, 2009, s. 24–

25.)  

 

2.2 Vapaaehtoistoiminnan tutkimusta ohjaavat paradigmat 

 

Rochester, Paine ja Howlett (2010, s. 10–16) tarkastelevat vapaaehtoistoiminnan määrittelyn 

tapoja puolestaan ilmiön tutkimussuuntauksia ohjaavien ajatusmallien valossa. Yleisesti val-

litsevana nähty ja jokseenkin ilmiötä yksioikaistava ’Non-profit’ (Lyons, Wijkstrom & Clary, 

1998, s. 52)  ajatusmalli määrittelee vapaaehtoistoimintaa altruistisiin2 motiiveihin perustuvi-

en tekojen kautta. Tässä sitkeästi julkisessa keskustelussa pintansa pitävässä ajatusmallissa 

ihmisten mielletään ryhtyvän vapaaehtoistoimijoiksi auttaakseen itseään heikko-osaisempia ja 

jolloin vapaaehtoistoimintaa toteutetaan yleensä ammattimaisesti järjestäytyneiden ja formaa-

lien kolmannella sektorilla toimivien organisaatioiden ja hyväntekeväisyysjärjestöjen alaisuu-

dessa. Tämän ajatusmallin mukaan voidaankin puhuakin ns. vertikaalisesta vapaaehtoistoi-

minnasta, jossa toiminta tapahtuu yleensä vain yhdellä sektorilla keskittyen vahvasti sosiaali-

sen hyvinvoinnin lisäämiseen. Vapaaehtoisten roolia määrittävät usein toiminnan järjestäjän 

luomat puitteet, jolloin esimerkiksi organisaatio tai järjestö rekrytoi vapaaehtoisia tiettyihin 

ennalta määriteltyihin tehtäviin, johon saattaa sisältyä myös erilaisia valintaprosesseja ja teh-

tävään kouluttautumista. Altruismin siivittämiin tekoihin nojautuva määritelmä jättää huomi-

oimatta ilmiön kompleksisen luonteen ja ajatusmallia onkin juuri tästä syystä myös kritisoitu-

kin eikä sen tarjoamaa määritelmää enää useinkaan hyväksytä vapaaehtoistoiminnan kentällä 

toimivien piirissä. Tämä ajatusmalli on ohjannut tutkimusta etenkin Yhdysvalloissa, missä ko-

rostuu suhteellisen iso ja hyvin organisoitu sekä hallinnoitu voittoa tavoittelemattomien järjes-

töjen kenttä. Tutkimussuuntaus on ollut nousussa myös Isossa Britanniassa. (Rochester ym., 

2010, s. 10–12.)  

 

                                            
2 Saari, Kainulainen ja Yeung (2005, s. 89) määrittelevät altruismin ”sosiaalisen toiminnan muodoksi, 
jossa kansalainen pyrkii lisäämään toisen henkilön käytössä olevien resurssien määrään omien resurs-
siensa määrää vähentämällä, ja jossa ensisijainen motivoiva tekijä ei ole kansalaisen subjektiivinen 
hyöty, vaan hyvinvointierojen vertailuun perustuva tulkinta oikeasta ja väärästä.” 
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Kansalaisyhteiskuntaparadigma tarjoaa toisenlaisen mahdollisuuden vapaaehtoistoiminnan 

määrittelemiseen (Lyons ym., 1998, s. 52). Tämän ajatusmallin juuret asettuvat yhteiskunta-

politiikkaan ja sosiologiaan ja tekevät näin myös näkyväksi erilaisia motivaatiotekijöitä ja 

toimintakonteksteja kuin ilmiötä pelkistävä altruistisiin motiiveihin pohjautuva ajatusmalli. 

Rochesterin ym. (2010) mukaan vapaaehtoistoiminnan motiivit sijoittuvat pitkälti oma-

apuryhmien ja vertaisavun kentälle, jossa korostuvat yhteistoiminnallisuus ja jaetut tarpeet. 

Toiminta keskittyy vertaistuen antamiseen ja oma-apuryhmiin, mutta toiminnan konteksti ei 

rajoitu vain sosiaaliseen hyvinvointiin vaan se kattaa muitakin yhteiskuntapoliittisia toiminto-

ja kuten esimerkiksi ympäristöasiat ja kaupunkisuunnittelun. (Rochester ym., 2010, s. 12.) 

Harju (2005) määrittelee suomalaisen 2000-luvun kansalaisyhteiskunnan sisältävän niin yh-

distyksellisen, yhteisöllisen ja poliittisen toimikentän, jonka toimivuuden edellytyksenä on 

aktiivinen kansalainen. Vapaaehtoistoiminnan kontekstissa tällainen henkilö näyttäytyy yhtei-

sistä asioista ja toisista ihmisistä huolehtivana, aktiivisena osallistujana ja toimijana, joka tuo 

jokaiseen kohtaamiseen mukanaan oman persoonansa. (Harju, 2005, s. 66–70.) Myös Roches-

ter ym. (2010) kuvaavat vapaaehtoisten roolin lähemmäksi kansalaisaktivismia, jossa vapaa-

ehtoinen on aktiivinen toimija ja oman toimintansa johtaja ja joka määrittelee itse miten va-

paaehtoistoimintaa toteutetaan oma-apu- ja vertaistukiryhmissä (Rochester ym., 2010, s. 12–

13). Tämä paradigma on painottunut yleisesti eurooppalaisessa hyväntekeväisyystoiminnan 

tutkimuksessa, mutta on myös yleistynyt Yhdysvalloissa etenkin ruohonjuuritason yhdistyksi-

en sekä Ison Britannian yhteisötason tutkimuksissa (Rochester ym. 2010, s. 12). Myös suoma-

laisissa hyväntekeväisyystoimintaa tutkivissa tutkimuksissa kansalaisyhteiskunnan paradigma 

on läsnä (ks. esim. Nylund 2000). 

 

Edellä mainittujen ajatusmallien ohella vapaaehtoistoiminta voidaan mieltää myös ’vakavak-

si’ vapaa-ajan vietoksi. Tämä ajatusmalli on jäänyt viime aikaisessa tutkimuksessa pimen-

toon, ehkä siksikin, koska vapaa-aika yhdistetään yleisesti mielikuviin hauskanpidosta ja har-

rastamisesta. Näin ollen se sijoitetaan vastinpariksi vakavamielisyydelle. Tämä on varteen-

otettava näkökulma, koska sen piiriin voidaan lukea muun muassa niin kutsuttu satunnainen 

ja projektikohtainen vapaaehtoistoiminta. Motivaatio kumpuaa yksilön sisäisistä tarpeista eikä 

niinkään ulkoisista tekijöistä, jolloin toimintaa siivittää vapaaehtoisen oma omistautuneisuus 

ja into sekä yksilön mahdollisuus hyödyntää omia tietojaan sekä taitojaan toiminnassa. Kon-

tekstissa korostuu kulttuurin, taiteen ja urheilun toimialat ja sitä voidaan toteuttaa kansalais-

yhteiskuntaparadigman kuin myös ’non-profit’ paradigman hengessäkin. Vakavan vapaa-ajan 

vietossa vapaaehtoistoimijan rooli linkittyy vahvasti siihen, että vapaaehtoinen on myös toi-
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minnan kohteen harrastaja, toimija ja osallistuja. (Rochester ym., 2010, s. 13–15.) Jokainen 

näistä ajatusmalleista tavoittaa jotain oleellista vapaaehtoistoiminnan monisyisestä ilmiöstä, 

mutta usein on niin, että nämä kaikki ajatusmallit esiintyvät vapaaehtoistoiminnassa joko sa-

manaikaisesti tai osittain yhtä aikaa, limittäin ja lomittain, yhdistäen eri ajatusmallien ele-

menttejä keskenään (Rochester ym., 2010, s. 15–16). 

 

2.3 Verkkovapaaehtoisuus 

 
Vapaaehtoistoimintaa käsittelevässä kirjallisuudessa (ks, esim. Rochester ym.,2010; Nylund 

& Yeung, 2005) viitataan verkkovapaaehtoisuuteen usein sen uutena trendinä. Toisaalta osas-

sa kansainvälisessä verkkovapaaehtoisuutta kartoittavassa kirjallisuudessa (ks. esim. Cravens 

& Ellis 2014) painottuu ajatus siitä ettei se ole ilmiönä millään tavoin uusi. Jälkimmäisen nä-

kemyksen mukaan organisoidun virtuaalisen vapaaehtoistoiminnan juuret paikantuvat 1970-

luvulle. Niin kutsutussa Gütenbergin projektissa internetissä toimivat vapaaehtoiset digitali-

soivat, arkistoivat ja jakoivat kirjoitettuja kulttuurisia teoksia. Myös World Wide Webin luoja 

Tim Berners-Lee on tuonut ilmi verkkovapaaehtoisten osallisuuden merkityksen www:n syn-

nyssä ja jo vuonna 1995 Yhdysvalloissa on lanseerattu tiettävästi ensimmäisen kerran termi 

virtuaalinen vapaaehtoisuus. Termin lanseerausta voidaan pitää aloitteentekijänä vuonna 1997 

Yhdysvalloissa lanseeratulle Virtual Volunteer Projectille, jossa on alunperin kartoitettu ja lis-

tattu ”non-profit” organisaatioita, joiden toimintapiirissä on siihen aikaan toteutettu verkko-

vapaaehtoisuutta. 1990-luvun Internetin markkinalistamisen jälkeen toiminta on levinnyt laa-

jasti ja nykyinen huima teknologian kehitystahti on mahdollistanut toiminnan laajentumisen 

paikkasidonnaisista tietokoneista kannettaviin tietokoneisiin, älypuhelimiin ja tabletteihin. 

Myös verkkoon kytkeytyminen on mahdollista melkein missä vain, mikä puolestaan luo mah-

dollisuudet verkkovapaaehtoistoimintaan osallistumiseen lähes paikasta riippumatta. (Cravens 

& Ellis 2014, s. 13–14, 23–24.)  

 

2.3.1 Verkkovapaaehtoisuuden määrittelystä 

 
Cravensin 2014 Euroopan komissiolle tekemässä tutkimuksessa internetvälitteinen vapaaeh-

toisuus määritellään viittaamaan palkattomaan työhön, jonka edunsaajana ovat muun muassa 

voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja hyväntekeväisyysyhdistykset, ja jossa virtuaalimaailma 

toimii avain asemassa vapaaehtoisten rekrytoinnissa, tehtävien fasilitoimisessa ja vapaaehtois-

ten tavassa toteuttaa vapaaehtoistoimintaa. (Cravens, 2014, s. 13.) Verkkovapaaehtoisuus voi-

daan myös määrittää kestoltaan kokopäiväiseksi tai osa-aikaiseksi palkattomaksi toiminnaksi, 
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jossa se toteutetaan, joko kokonaan tai osittain verkossa tietokoneen tai muun internet-

yhteyden mahdollistavan teknologialaitteen välityksellä (Cravens & Ellis, 2014, s. 20). Va-

paaehtoistoiminta voi myös olla episodista, se voi vaihdella kestoltaan muutamasta minuutista 

useaan tuntiin tai sitten kerran kuukaudesta toteutettavasta toiminnasta usean kerran viikossa 

tapahtuvaan toimintaan. Verkkovapaaehtoisuus voi yhtä hyvin edellyttää sitoutumista toimin-

nan toteuttamiseen tai sitä voidaan toteuttaa ilman varsinaista sitoutumista. (Cravens, 2014, s. 

13.)  

 

Viime vuosina mikrovapaaehtoisuus, jossa verkkovapaaehtoiset suorittavat nopeita, matalan 

osaamisen tehtäviä kuten kuvien julkaisemista tai uusien verkkoresurssien testausta, on saanut 

jalansijaa osana verkkovapaaehtoisuuden määrittelyä (Cravens & Ellis, 2014, s. 24–25). 

Verkkovapaaehtoisuustoimintaa on myös toisinaan verrattu etätyömuotoon, jolloin toiminnan 

kontekstina, tämän vertauksen piirissä, korostuu etäisyys vapaaehtoistoiminnan kohdeorgani-

saatiosta sekä toiminnan toteuttaminen teknologiavälineillä, joko kokonaan tai osittain virtu-

aalisessa maailmassa (Cravens & Ellis, 2014, s. 20; Murray & Harrison, 2005, s. 33). Voittoa 

tavoittelemattomien organisaatioiden ohella toiminnan edunsaajina voivat toimia myös voit-

toa tavoittelevat yritykset kuten on esimerkiksi silloin, kun yksilöt valjastavat oman tietotai-

tonsa muiden käyttäjien tukemiseen kaupallisten yritysten ylläpitämillä keskustelufoorumeilla 

(Cravens & Ellis, 2014, s. 19–22).  

 

Murray ja Harrison (2005) määrittelevät omassa tutkimuksessaan verkkovapaaehtoistoimintaa 

sen kautta kuinka toiminnan tarjoaja ja vapaaehtoinen hyödyntävät informaatio- ja kommuni-

kaatioteknologiaa toiminnan välineenä. Heidän neljän ulottuvuuden tyyppimallissaan ’täydel-

lisestä’ (’complete’) verkkovapaaehtoistoiminnasta voidaan puhua silloin kun vapaaehtois-

toiminnan tarjoajan rekrytointiprosessi tai vapaaehtoistoiminnan etsintä tapahtuu verkossa ja 

vapaaehtoistoiminta itsessään tapahtuu verkossa kokonaan tai osittain. ’Traditionaalinen / vir-

tuaalinen’ vapaaehtoistoimintatyyppi on puolestaan kyseessä silloin, kun järjestäjäosapuoli 

rekrytoi vapaaehtoiset perinteisesti, mutta vapaaehtoistoiminta suoritetaan virtuaalisessa kon-

tekstissa. Mallin kolmas tyyppi on ’Virtuaalinen / traditionaalinen’, joka kuvaa vapaaehtois-

toimintaa, jossa vapaaehtoisten rekrytointi tapahtuu virtuaalisesti, mutta vapaaehtoistoiminta 

puolestaan toteutuu traditionaalisesti paikan päällä. ’Täysin perinteinen’ tai ’ei-virtuaalinen’ 

ulottuvuus kuvaa sitä toiminnan lajia, jolloin vapaaehtoistoiminta kokonaisuudessa tapahtuu 

perinteisessä kontekstissa. (Murray & Harrison, 2005, s. 34–35.) 
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2.3.2 Verkkovapaaehtoisuuteen liittyvien käsitteiden moninaisuudesta 

 

Verkkovapaaehtoisuuteen liittyvien käsitteiden kirjo on laaja ja tämä onkin erittäin hyvin ha-

vaittavissa ilmiön englanninkielisessä terminologiassa. (Cravens, 2014, s. 13; Cravens & El-

lis, 2014, s. 20; Murray & Harrison, 2005, s. 33; Peña-López, 2007, s. 4–5; Virtual voluntee-

ring wiki.) Kuviossa 1 esitellään yleisimpiä ilmiöstä käytettyjä englanninkielisiä termejä. 

Osaa näistä termeistä on kuitenkin myös kritisoitu kansainvälisten tutkijoiden taholta. Muun 

muassa Cravens ja Ellis (2014) välttävät käyttämästä termiä virtuaalivapaaehtoiset (virtual vo-

lunteers) ja korostavat sen sijaan käsitettä verkkovapaaehtoiset (online-volunteers), koska ha-

luavat painottaa sitä, että kaikki virtuaalisessa kontekstissa toimivat vapaaehtoiset ovat todel-

lisia ihmisiä, jotka käyttävät todellista aikaa ja todellisia kykyjä vapaaehtoistoiminnassaan 

(Cravens & Ellis, 2014, s. 15–16). Myös Peña-López (2007) kohdistaa tekemässään englan-

ninkielisen käsitteistön taksonomiseen luokitteluun pyrkivässä tutkimuksessaan kritiikkiä 

muun muassa käsitteeseen teletutoring,  millä viitataan suorasti etäneuvontaan, jolloin käsit-

teen ulkopuolelle jää verkkovapaaehtoisuuden kontekstiin sisältyvä vaatimus toiminnan ta-

pahtumisesta online -tilassa. 

Kuvio 1 yleisimmät verkkovapaaehtoisuuteen liittyvät englanninkieliset termit 

 

	Yleisimmät	verkkovapaaehtoisuuteen	lii3yvät	
englanninkielieset	termit		

• virtual volunteering / virtual volunteers 

• teletutoring 

• online mentoring / online mentors 

• e-mentoring / e-tutors 

• cyper service / cybervolunteers 

• internet-mediated service 

• internet-mediated volunteering 

• e-volunteering 

• micro-volunteering / micro-volunteers 

•  ICT volunteers (information and communication technologies 
volunteer 

• micro work 

• crowdsourcing 

• wisdom of the crowd 

• crowd computing 

• crowdcasting 

• distriputed computing 

• distributed development 

• distributed thinking 

• hive mind 

• smart mob 

• virtual teams 

• virtual workforce 
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Suomalaisessa kontekstissa internetvälitteiseen vapaaehtoistoimintaan liittyviä tällä hetkellä 

käytössä olevia käsitteitä ovat muun muassa verkkovapaaehtoisuus, verkkovapaaehtoistoimin-

ta, verkkovapaaehtoinen, internetvapaaehtoisuus, virtuaalinen vapaaehtoisuus, virtuaalinen 

vapaaehtoistoiminta, digivapaaehtoisuus ja digiaktivisti (Lager, Laihiala & Konttinen, 2009, 

s. 9, 18; Pelastakaa lapset; Kansalaisareena; Greenpeace; Nettiturvakoti). Näistä käsitteistä 

laajimmin käytössä näyttäisi olevan verkkovapaaehtoisuus, verkkovapaaehtoistoiminta ja 

verkkovapaaehtoinen. Pelastakaa Lapset ry:llä on käytössä verkossa toimiville vapaaehtois-

toimintaa tekeville nuorille oma termi apparit (Pelastakaa lapset) sekä Mannerheimin lasten-

suojeluliitto on lanseerannut käsitteen verkk@rit, jonka puitteissa toimivat vapaaehtoiset 

verkkotukareiksi koulutetut nuoret (Mannerheimin lastensuojeluliitto).  

 

Käsitteiden dynaaminen luonne, moninaisuus ja osittainen ristiriitaisuus niiden määrittelyssä 

tuovat omat haasteet ilmiön tutkimiseseen. Se, millä tänään viitataan verkkovapaaehtoisuu-

teen, voi muuttua hyvinkin nopeasti. Käsitteet ovat hyvin vahvasti linkittyneinä toisaalta sii-

hen, minkälaisesta verkkovapaaehtoistoiminnasta on kyse ja toisaalta siihen, mikä luetaan 

verkkovapaaehtoistoiminnan piiriin. Etenkin osa kansainvälisistä käsitteistä viittaavat suoraan 

tiedontuottamisen prosesseihin (mm. crowdsourcing), jolloin syntyy toisaalta hämmennystä 

sen yhteydestä verkkovapaaehtoisuuteen, toisaalta se kuvaa hyvin ilmiön moninaisuutta ja 

määrittelyn laajuutta. On selvää, ettei ilmiötä voida yksinkertaistaa yhteen käsitteeseen rik-

komatta sen moninaista ja kompleksista luonnetta. 

 

2.3.3 Verkkovapaaehtoisuustoiminnan moninaisuudesta 

 
Verkkovapaaehtoisuuden tutkimuskentällä on eriäviä näkemyksiä myös siitä mikä luetaan 

verkkovapaaehtoistoiminnan piiriin. Toisaalta sitä pyritään määrittelemään toiminnan motii-

veista käsin ja toisaalta palkattomuuden näkökulmasta lähtien (Cravens & Ellis, 2014, s. 20–

22). Jatkuvasti muuntuva sosiaalinen media tuo osaltaan omat haasteensa toiminnan määritte-

lyyn. Esimerkiksi Cravens (2014) muun muassa rajaa verkkovapaaehtoisuustoiminnan ulko-

puolelle esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestön tai kolmannen sektorin organisaation Face-

book sivuista ”tykkäämisen”, koska hänen mukaansa traditionaalisessa, verkon ulkopuolisessa 

maailmassa ei myöskään katsota organisaatiolle lähetetyn kannatus- tai kehumiskirjeen kuu-

luvan vapaaehtoistoiminnan piiriin. Vapaaehtoistoiminnaksi hänen mielestään katsotaan kui-

tenkin muun muassa edellä mainittujen tahojen julkaiseman informaation jakaminen sosiaali-

sessa mediassa. Hänen näkemyksiensä mukaan myös näiden tahojen tukeminen rahaa lahjoit-
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tamalla rajautuu niin traditionaalisen kuin myös verkkovapaaehtoisuuden piirin ulkopuolelle, 

sillä tämän tyylistä toimintaa harjoittavia kutsutaan yleensä lahjoittajiksi / lahjoituksen teki-

jöiksi eikä vapaaehtoisiksi. Cravens lukee verkkovapaaehtoisuuden piiriin verkossa toimivat 

itseohjautuvat oma-apuryhmät ja vertaistuen antamiseen perustuvat ryhmät. (Cravens 2014, s. 

13–14.)  

 

Cravens ja Ellis (2014) luokittelevat myös joukkoistamisen (crowdsourcing) verkkovapaaeh-

toisuuden piiriin vaikka esimerkiksi osa tämän toiminnan edunsaajina toimivista organisaati-

oista ei joukkoistamiseen osallistuneita yksilöitä vapaaehtoisiksi nimeäisi siitä huolimatta, että 

he valjastavat oman tietotaitonsa organisaation hyväksi palkatta (Cravens & Ellis 2014, s. 20–

22). Hyvänä esimerkkinä joukkoistamista hyödyntävästä sivustosta voidaan pitää wikipediaa, 

jossa niin kutsuttua vapaan sisällön tietosanakirjaa ylläpidetään erittäin suuren vapaaehtois-

joukon toimesta.  

 

Verkkovapaaehtoistoiminnan määrittelyssä punaisena lankana voidaan yleisesti pitää näke-

mystä, jonka mukaan sellainen toiminta, joka lasketaan vapaaehtoistoiminnan piiriin perintei-

sen vapaaehtoisuustutkimuksen kentällä, on sitä myös virtuaalisessa kontekstissakin (Cravens 

2014, s. 13–14). Aikaisemmat tutkimukset ja kirjallisuus (ks. esim. Cravens, 2014, 2006, 

2000; Cravens & Ellis, 2005; Murray & Harrison, 2005) osoittavat, että toiminnan määritte-

lyyn liittyvistä eriäväisyyksistä huolimatta voidaan nimetä erilaisia toimintoja, jotka yleisesti 

nähdään kuuluvan verkkovapaaehtoistoiminnan piiriin. Taulukossa 1 on esitelty näistä muu-

tamia. Verkkovapaaehtoistoiminnan listauksessa täytyy kuitenkin huomioida ilmiön dynaa-

minen luonne, jolloin toiminnan kirjo tulee yhä edelleen ja jatkuvasti muuntumaan ja laajen-

tumaan teknologian kehityksen seurauksena.  

 
Taulukko 1 
Esimerkkejä verkkovapaaehtoistoiminnasta 
 
 

v tekstien kääntäminen 
 

v verkkosivujen tai tietokantojen luominen ja ylläpito 
 

v ihmisten neuvonta / ohjaus verkossa 
 

v opiskelijoiden tuutorointi / mentorointi verkossa 
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v verkkokeskusteluryhmien moderointi ja fasilitointi  
 

v virtuaalivierailut esim. pitkäaikaissairaiden luona sairaaloissa 
 

v videoiden ja podcastien luominen sekä editointi 
 

v bloggaus tai tapahtumien livetwiittaus  reaaliajassa tapahtumien kulusta 
 

v toisten vapaaehtoisten managerointi 
 

v tiedon kerääminen ja tutkimustoiminta 
 

v asiantuntijuuden tarjoaminen verkossa mm. laki, mainonta, lääketiede yms.  
 

 

2.3.4 Verkkovapaaehtoinen vs. traditionaalinen vapaaehtoinen 

 

Murrayn ja Harrisonin (2005) kanadalaisten verkkovapaaehtoisuutta kartoittavan tutkimuksen 

mukaan naiset käyttivät miehiä enemmän internetiä vapaaehtoistoiminnan etsimisessä ja 

myöskin verkkovapaaehtoistoiminnassa oli enemmän nuorien kuin vanhempien ikäluokkien 

edustajia. Tutkimuksen mukaan suurin traditionaalisen vapaaehtoisen ja verkkovapaaehtoisen 

toisistaan erottava tekijä oli kuitenkin koulutustausta. Verkkovapaaehtoisten yleisimpänä kou-

lutusasteena esiintyi yliopisto. Tutkijoiden johtopäätöksissä koulutustausta indikoi digitaali-

sen osaamisen kuilua verkkovapaaehtoisten ja traditionaalisten vapaaehtoisten välillä. Työ-

elämän näkökulmasta verkkovapaaehtoiset olivat traditionaalisia vapaaehtoistoimijoita toden-

näköisemmin työttömiä. Tutkimuksessa työttömiksi laskettiin kuitenkin myös opiskelijat, jol-

loin verkkovapaaehtoisten nuori-ikäjakauma sekä työttömänä oleminen voisivat selittää tutki-

joiden mukaan tätä eroavuutta. Näin ollen voidaan ajatella, että suurin osa tähän tutkimukseen 

osallistuneista verkkovapaaehtoisista oli nuoria opiskelijoita. Tutkimuksen mukaan suurin osa 

verkkovapaaehtoisista eivät omanneet aiempaa kokemusta vapaaehtoistoiminnasta ja lisäksi 

he kuluttivat todennäköisesti enemmän aikaa vapaaehtoistoimintaan kuin traditionaaliset va-

paaehtoiset. Lisäksi  informaatio ja kommunikaatioteknologian käyttötaidot olivat vahvasti 

yhteydessä vapaaehtoistoiminnan etsimiseen ja sen toteuttamiseen internetvälitteisesti.  

 

Cravens ja Ellis (2014) ovat kuitenkin sitä mieltä, että verkkovapaaehtoisiin liittyy paljon 

mielikuvia, jotka heidän mukaansa ovat kuitenkin vain ilmiöön liittyviä myyttejä (Cravens & 

Ellis, 2014, s. 26). Yhtenä  mielikuvana on, että verkkovapaaehtoiset ovat nuoria digiosaajia, 

jotka asuvat hyvin syrjässä tukemastaan organisaatiosta. Lisäksi mielikuvissa verkkovapaaeh-
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toisten uskotaan käyttävän toimintaansa hyvin vähän aikaa ja että he eivät osallistuisi traditio-

naaliseen paikan päällä tehtävään vapaaehtoistoimintaan. Nämä oletukset synnyttävät heidän 

mielestään ajatuksen kahdesta toisistaan erillisestä vapaaehtoisten ryhmästä, jossa yhtä edus-

tavat verkkovapaaehtoiset ja toista traditionaaliset vapaaehtoiset. (Cravens & Ellis 2014, s. 

249–254.)  

 

Cravens ja Ellis (2014) korostavat, että nykyaikana onkin hyvin vaikea vetää selkeää rajaa 

verkkovapaaehtoisen ja traditionaalisen vapaaehtoisen välille ja useat vapaaehtoiset toimivat 

niin paikan päällä kuin myös verkossakin. Verkkovapaaehtoisia löytyy heidän mukaansa jo-

kaisesta ikäluokasta, koulutus- ja työtaustasta ja aikaisempien tutkimusten mukaan suurin osa 

verkkovapaaehtoisista osallistuu myös tukemansa tahon organisoimaan paikan päällä tehtä-

vään vapaaehtoistyöhön. Näin ollen iso osa verkkovapaaehtoisista toteuttaa toimintaansa sel-

laisen järjestön tai tahon piirissä, joka sijaitsee heitä lähellä. (Cravens & Ellis 2014, s. 20–23, 

249–254.) Suurimpana myyttinä he kuitenkin pitävät mielikuvaa, joissa verkkovapaaehtoi-

suutta voi toteuttaa juuri ilman minkäänlaista ajallista panostusta. He painottavatkin, että 

verkkovapaaehtoistoiminta vaatii verkkovapaaehtoiselta todellisen ajan käyttöä. Verkkova-

paaehtoisuus ei siis ole vastine silloin kuin traditionaaliseen vapaaehtoistoimintaan ei ole ai-

kaa. (Cravens & Ellis 2014, s. 20–23, 249–254.)  

 
2.3.5 Verkkovapaaehtoisuus osana yksilön sosiaalista inkluusion tunnetta  

 
Euroopan komission vuoden 2011 lausunnossa todetaan, että vapaaehtoistoiminta vahvistaa 

sosiaalista osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta sekä vähentää ennakkoluuloja ja rasismia (Eu-

roopan komissio, 2011). Myös aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että vapaaehtoistoiminta 

nähdään yhtenä keinona sosiaalisen inkluusion lisäämiseen (Rochester ym., 2010, s. 200). 

Eräs keino lähteä määrittelemään sosiaalista inkluusiota on määritellä sitä sosiaalisen eks-

kluusion vastamekanismiksi. Atkinsonin ja Marlierin (2010, s. 1) mukaan sosiaalinen eks-

kluusio on yksilöiden tai ryhmien vastentahtoista rajautumista yhteiskunnan poliittisista, ta-

loudellisista ja yhteiskunnallisista prosesseista, mitkä estävät heidän täysivaltaisen osallistu-

misensa yhteisössään.  

 

Aikaisemmissa nuorten vapaaehtoistoimintaa työllistämisen näkökulmasta tarkastelevissa tut-

kimuksissa havaittiin, että toteutettu vapaaehtoistoiminta heijastaa tutkimukseen osallistunei-

den nuorten sosiaalisen inkluusion tunnetta. Tutkimusten mukaan vapaaehtoistoiminta auttoi 

kehittämään ja laajentamaan nuorten sosiaalisia verkostoja sekä lisäsi heidän sosiaalisen ver-
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kostonsa moninaisuutta. Vapaaehtoistoiminnan koettiin myös kaatavan sosiaalisia esteitä ja 

johtavan suurempaan yhteisölliseen koheesioon ja subjektiiviseen hyvinvoinnin tunteeseen. 

Vapaaehtoistoiminnan huomattiin lisäävän nuoriin liitettäviä positiivisia mielikuvia ja heidät 

nähtiin näin myös merkityksellisenä osana yhteiskuntaa. Vapaaehtoistoiminta ylläpiti siis niin 

nuorten yhteiskunnallista ja yhteisöllistä kuuluvuuden tunnetta kuin myös tulevaisuuden taito-

ja. Mahdollisuus toimia vapaaehtoisena nähtiin tämän tutkimusten valossa merkittävänä teki-

jänä yksilöllisten kykyjen ja epävarmuuden sietämisen rakentumisessa. (Cravens 2014, s. 37.) 

 

Toisaalta  muun muassa Isossa Britanniassa on tutkittu perinteisen vapaaehtoistoiminnan tut-

kimuksen kentällä myös sen eksluusioivaa luonnetta. Tutkimusten mukaan traditionaalinen 

vapaaehtoisuus ei osallista tasaisesti eri väestöryhmiä vaan sen ulkopuolelle rajautuu syste-

maattisesti tietynlaisia ihmisryhmiä. Näissä tutkimuksissa korostuvat esimerkiksi jollakin ta-

paa liikuntaesteiset ihmiset, maahanmuuttajat, nuoret ikäluokat sekä taustoiltaan heikompaan 

sosioekonomiseen ryhmään kuuluvat yksilöt. (Rochester ym., 2010, s. 190–205. )  

 

Verkkovapaaehtoisuuden yhteydestä sosiaaliseen inkluusioon ei ole juurikaan tutkimustietoa 

saatavilla ja tämän yhteyden vahvistamiseen tarvitaan paljon lisää tutkimusta. On kuitenkin 

voitu esittää muutamia näkemyksiä siitä, miten internetvälitteinen vapaaehtoistoiminta voisi 

osaltaan kasvattaa sosiaalisen inkluusion tunnetta. Tämä onnistuu etenkin silloin, jos verkko-

vapaaehtoinen voi toimia yhdessä muiden (verkko)vapaaehtoisten ja organisaation työnteki-

jöiden kanssa ”jatkuvassa” suhteessa eikä toteuttaen mikrovapaaehtoisuutta ilman suurta kon-

taktia muihin toimijoihin (Cravens, 2014, s.  36). Myös verkossa toimivat oma-apuryhmät ja 

vertaistukeen pohjautuvat ryhmät voivat mahdollisesti lisätä yksilön sosiaalisen inkluusion 

tunnetta (Cravens, 2014, s.  36). Aikaisempien tutkimusten mukaan verkkovapaaehtoisuuden 

on myös esitetty lisäävän sosiaalisen inkluusion tunnetta liikuntarajoittuneiden (disabled) yk-

silöiden keskuudessa. On myös esitetty, että verkkovapaaehtoisuus voisi lisätä heikommassa 

sosioekonomisessa asemassa olevien yksilöiden, nuorten ikäluokkien ja liikuntarajoitteisten 

sosiaalisen inkluusion tunnetta. (Cravens, 2014, s.  37–40.) Toisaalta verkkovapaaehtoisuu-

teen kohdistetut odotukset voivat olla ristiriidassa todellisten kokemusten kanssa, jolloin se 

voi myös lisätä yksilöiden eksluusion tunnetta. Lisäksi myös rajalliset kommunikointitaidot 

verkossa, kuten epäselvä kirjoitustyyli, viestinnän hitaus tai informaation tarjoaminen aiheen 

ohi voivat osaltaan aiheuttaa pettymyksen tunteita yksilöissä ja näin ollen synnyttää eks-

luusiota. (Cravens, 2014, s.  37–40.) 
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2.3.6 Virtuaaliyhteisöllisyys 

 
Virtuaaliyhteisöllisyyttä voidaan tarkastella digitaalisen kulttuurin näkökulmasta. Yhteisölli-

syys nähdään näin ollen ihmisten välisenä sosiaalisena toimintana, jossa kohtaamiset tapahtu-

vat erilaisissa tiloissa. Reaalimaailman tiloissa kohtaaminen tapahtuu kasvokkain. Virtuaali-

sessa ja mediavälitteisessä tilassa kohtaaminen tapahtuu virtuaalimaailmassa internetin tai 

muiden teknologian välineiden avulla. Nykyisin on vaikea vetää selkeää rajaa näiden kahden 

vuorovaikutustilan välille ja ne kietoutuvatkin useasti yhteen yksilöiden elämässä. Teknolo-

giavälitteisyys on osa ajan henkeä, jonka avulla yksilön elämänpiiri ja todellisuus on laajentu-

nut. (Heinonen, 2008, s. 17.)  

 

Virtuaaliyhteisöllisyyden tunteeseen vaikuttavat niin sosiaaliset ja tunneperäiset kuin myös 

tekniikkaan ja sen käyttäjään liittyvät mahdollistajat sekä näiden keskinäiset suhteet. Tunne-

peräisiä ja sosiaalisia mahdollistajia ovat muun muassa yhteenkuuluvuuden tunne, luottamus, 

rehellisyys, avoimuus, tasavertaisuus, yhdistävä asenne, hyvät sosiaaliset suhteet ja toisten 

apu ja tuki. Teknisiä mahdollistajia puolestaan ovat tekniset ominaisuudet, nopeus, helppous 

ja käytettävyys. Näiden tekijöiden keskinäisissä suhteissa korostuu käyttäjien persoonaperäi-

set mahdollistajat, joiden avulla heidän omat emotionaaliset ja sosiaaliset merkityksensä ja 

tarkoituksensa siirtyvät osaksi verkkoyhteisöä. Teknisten valmiuksien lisäksi näitä ovat yksi-

lön emotionaaliset valmiudet ja sosiaaliset valmiudet sekä roolit ja käyttäytyminen. (Heino-

nen, 2008, s. 17–18.) 

 
2.4 Verkkovapaaehtoistoiminta suomalaisessa järjestömaailmassa: Pelas-

takaa Lapset ry 

 
Tässä osiossa esittelen Pelastakaa Lapset ry:n verkkovapaaehtoistoimintaa. Suurin osa sisäl-

löstä on peräisin järjestön edustajan haastatteluaineistosta ja Pelastaakaa Lapset ry:n verk-

kosivuilta.  

 
Pelastakaa lapset ry on vuonna 1922 perustettu voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, joka 

toimii lasten oikeuksien puolesta pyrkien parantamaan koko lapsiväestön asemaa välittömästi 

ja pysyvästi kaikkialla maailmassa. Järjestön toimintamalleja ovat muun muassa vapaaehtois-

toiminta, kansalliset ja kansainväliset adoptiot, kummitoiminta, lasten hätäaputoiminta, lasten 

lomakoti-, tukiperhe-, sijaiskoti-, ja lastenkotitoiminta ympäri Suomen sekä lähialue- ja kehi-

tysyhteistyöhankkeet. Järjestöllä on nykyisin yli 5100 vapaaehtoista, joista 101 on verkkova-
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paaehtoisia. Pelastakaa lapset ry:n verkkovapaaehtoisena pääsee osallistumaan nuorten koh-

taamiseen, ohjaamiseen ja tukemiseen verkossa, mutta myös paikan päällä erilaisten tapahtu-

mien kautta. Verkkovapaaehtoisuus pohjautuu suurilta osin ihmisten väliseen vuorovaikutuk-

seen ja läsnäoloon, mutta sitä on myös mahdollista toteuttaa tuottamalla sisältöä sosiaaliseen 

mediaan.  

 

Pelastakaa Lapsien verkkovapaaehtoistoiminta alkoi vuonna 2003, jolloin järjestettiin ensim-

mäinen Manteli-chat yhteistyössä muiden verkossa toimivien organisaatioiden3 kanssa. Tä-

män kampanjan tarkoituksena oli tarjota alle 18-vuotiaille nuorille turvallinen paikka jutella 

niin hyvistä kuin huonoistakin joulutunnelmista. Joulukampanja Manteli-chat avattiin joulu-

aattona iltapäivällä, jolloin päivystettiin eri ympäristöissä 48 tuntia, kahden tunnin vuoroissa 

ympäri vuorokauden. Ensimmäisiä verkkovapaaehtoisia rekrytoitiin mukaan mainostamalla 

”Nyt haussa nettipäivystäjiä” ja 23 ihmistä saatiin koulutettua verkkovapaaehtoistoimintaan 

sisälle kampanjaa edeltävän marraskuun aikana. Verkkovapaaehtoistoiminta syntyi siis verk-

konuorisotyön ohella, jolloin vapaaehtoisten tarkoitukseksi muodostui toimiminen yhdessä 

työntekijöiden kanssa turvallisina aikuisina. Tavoitteena oli valmentaa verkkovapaaehtoiset 

kuuntelemaan lasten ja nuorten murheita ja tarpeen niin vaatiessa myös tekemään toimenpitei-

tä kuten esimerkiksi lastensuojeluilmoituksia.  

 

Manteli-chat on edelleen tärkeä kohtaamispaikka jouluisin, mutta toimintakonseptien kirjo on 

vuosien saatossa monipuolistunut. Nykyisin nuoria voidaan kohdata ja ohjata muun muassa 

Suuntapalvelun, Netari-ohjaajan ja Help.some applikaation parissa. Toimintamalleina ovat 

niin ryhmä- kuin kahdenkeskisetkin keskustelut. Verkkovapaaehtoiset päivystävät näissä for-

maateissa yhdessä muiden verkkovapaaehtoisten ja työsuhteessa olevan takapäivystäjän kans-

sa, jolloin verkkovapaaehtoinen ei ole koskaan kohtaamisessa yksin, ilman vakinaisen työnte-

kijän tukea. Nykyisin päivystysvuoro on kerrallaan kolme tuntia (18-21) taukoineen. Perus-

toiminnan lisäksi järjestöllä on kriisi-chat valmiudet, jolloin tilanteen vaatiessa voidaan tarjota 

nopeasti nuorille kriisiapua verkkokontekstissakin.  

 

Nykyisin jokaista verkkovapaaehtoiseksi haluavaa haastatellaan ensin kasvotusten, jonka jäl-

keen seuraa kaksipäiväinen paikan päällä järjestettävä peruskoulutus. Koulutuksessa keskity-

tään niin kontekstiin kuin välineisiinkin, joissa nuorten kanssa kohtaaminen tapahtuu ja myös 
                                            
3 Ensimmäinen joulukampanja järjestettiin yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihje-palvelun, 
Väestöliiton, Tukinetin, Helppimestan, Suomi24-porttaalin, maailma.netin, Habbo Hotel kultakalan ja 
Huumebussi Hubun elämä on parasta huumetta ry:stä kanssa.  
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niihin vuorovaikutuksen mekanismeihin, jotta oikeanlainen ja turvallinen kohtaaminen toteu-

tuisi. Peruskoulutuksen jälkeen toteutetaan vielä suuntautuva koulutus riippuen siitä missä 

formaatissa verkkovapaaehtoinen haluaa itse toimia. Lisäksi järjestö mahdollistaa verkkova-

paaehtoisille täydennyskoulutusta muun muassa erilaisten teemojen kuten esimerkiksi seksu-

aalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden tiimoilta. Jotkut toimintamallit kuten kriisi-chat 

edellyttävät verkkovapaaehtoisilta vielä erityiskoulutusta, joka järjestetään erikseen. 

 

Järjestö on ollut eturintamassa verkkovapaaehtoistoiminnan kehityksessä ja sen kehittäminen 

vaatiikin jatkuvaa ajan hermolla olemista. Järjestön verkkovapaaehtoistoiminta on vahvasti 

yhteydessä niin yhteiskunnan muutoksiin kuin myös nuorisotoiminnan ja teknologian kehit-

tymiseen. Kun yhteiskunnassa tapahtuu murroksia, nuorisotoiminta muuttaa muotoaan, tekno-

logia kehittyy ja sen mukana muuttuu myös verkkovapaaehtoistoimintakin. Muun muassa 

vuoden 2016 pakolaiskriisi on osaltaan asettanut järjestön verkkovapaaehtoistoiminnalle kehi-

tysodotuksia. Nykyisellään kaikki toiminta toteutetaan suomeksi ja on ruvettu pohtimaan, 

kuinka voitaisiin tavoittaa muun muassa niitä yksin maahan saapuneita, ei-suomenkielisiä 

nuoria, jotka tarvitsevat turvallisen ympäristön kohdata niin muita nuoria kuin myös turvalli-

sia aikuisia. Myös teknologian kehitys on synnyttänyt toiminnan kehittämismahdollisuuksia ja 

on tarkasteltu, kuinka esimerkiksi pelillisyyttä voitaisiin toiminnassa hyödyntää.  

 
3 Tutkimuksen kulku 
 
 
3.1 Tutkimuskysymykset 

 

Idea tutkimukseen syntyi omista vapaaehtoisuuden kokemuksistani ja keskusteluista muiden 

vapaaehtoisten kanssa toiminnan monimuotoisuutta koskien. Lisäksi yhteiskunnalliset mur-

rokset, kuten globaali finanssikriisi, ovat nostaneet vapaaehtoistoiminnan julkisen keskustelun 

kohteeksi. Teknologian kehittyminen ja sen tarjoamat moninaiset viestintä- ja kommunikaa-

tiomahdollisuudet nostivat esiin ajatuksen, miten teknologian mahdollistamaa virtuaalista 

kontekstia voidaan hyödyntää vapaaehtoisuuden kentällä. Tässä tutkimuksessa aihetta on lä-

hestytty laadullisesta näkökulmasta ja tarkoituksena on avata verkkovapaaehtoisten ja toimin-

nan järjestäjän ajatuksia verkkovapaaehtoisuudesta haastatteluaineistojen avulla.  

 

Tutkimuksessani mielenkiintoni kohdistuu siihen, miten vuorovaikutukseen ja läsnäoloon 

pohjautuvaa verkkovapaaehtoisuutta määritellään, toteutetaan ja minkälaisia vaatimuksia se 
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asettaa verkkovapaaehtoiselle. Lisäksi olen kiinnostunut tarkastelemaan, miten sosiaalinen in-

kluusio ja virtuaaliyhteisöllisyys ilmenee verkkovapaaehtoistoiminnan kontekstissa ja miten 

verkkovapaaehtoisuus sijoittuu osaksi perinteisen vapaaehtoistoiminnan tutkimuksen kenttää. 

Valitsin tutkimuskohteeksi Pelastakaa Lapset ry:n siitä syystä, että se on ollut eturintamassa 

verkkovapaaehtoisuuden kehittämisessä ja tarjoaa nykyisin moninaisia mahdollisuuksia har-

joittaa verkkovapaaehtoistoimintaa.  

 

Tutkimuksessa etsitään vastauksia kysymyksiin: 

 
1. Miten verkkovapaaehtoiset itse määrittelevät omaa toimintaansa? 

2. Miten ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja läsnäoloon pohjautuva verkkovapaaeh-

toisuus ilmenee Pelastakaa Lapset ry: toiminnassa ja mitä vaatimuksia se asettaa verk-

kovapaaehtoisille? 

3. Miten sosiaalinen inkluusio ja virtuaaliyhteisöllisyys ilmenevät verkkovapaaehtois-

toiminnan kontekstissa? 

4. Miten verkkovapaaehtoisuus sijoittuu osaksi perinteisen vapaaehtoistoiminnan tutki-

muksen kenttää?  

 
 
3.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisiä huomioita 

 
Laadullisen tutkimuksen pyrkimyksenä on tilastollisen yleistyksen sijaan tietyn toiminnan 

ymmärtäminen ja sen tulkitseminen ilmiön teoreettisen viitekehyksen sisällä. Näin ollen tut-

kimuksen päätavoite on se, että tiedon kartoituksen kohteena olevilla henkilöillä on mahdolli-

simman paljon tietoa tai kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimukseni kannalta onkin tärke-

ää, että tiedonantajat on valittu harkiten ja juuri tätä tarkoitusta varten. (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, s. 85–86.) Tutkimukseeni osallistuneet verkkovapaaehtoiset toimivat kaikki Pelastakaa 

lapset ry:n verkkovapaaehtoisina. Ennen haastateltavien keräämistä lähestyin järjestön verk-

kovapaaehtoistoiminnosta vastaavaa tahoa esittelemällä heille tutkimusaiheeni sähköpostitse 

ja tiedustelemalla voisiko tutkimuksen haastateltavat mahdollisesti saada kootuksi heidän 

kauttaan. Näin ollen sain tutkimusluvan järjestöltä ja sen jälkeen järjestön verkkovapaaehtois-

toiminnasta vastaava työntekijä jakoi verkkovapaaehtoisille omien tiedotuskanaviensa kautta 

laatimaani saatekirjettä, jossa kuvattiin sekä tutkimusaihetta että tutkimusaineiston käsittely-

prosessia. Kerättäessä aineistoa erilaisten organisaatioiden kautta näiden voidaan ajatella 

näyttäytyvän tietynlaisina portinvartioina tutkijalle. Ennen tutkimusluvan saamista tutkittavil-
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ta itseltään on tutkimusetiikan mukaisesti ensin saatava tutkimuslupa organisaatiolta (Kuula, 

2011, s. 144–145). Tutkimusaiheesta kertominen on monin tavoin tärkeää ja se saattaa olla 

ratkaisevassa asemassa pohdittaessa, halutaanko tutkimukseen osallistua vai ei. Aiheen kuvai-

lun lisäksi vuonna 1999 voimaan tullut henkilötietolain puitteissa tutkijan tulee informoida 

kuinka tutkimusaineistoa käsitellään. (Kuula, 2011, s. 99–101.)   

 

Pyrin etukäteen suunnittelemaan haastattelujen teemat ja tarkemmat sisällöt huolellisesti, jotta 

aineisto tuottaisi mahdollisimman paljon informaatiota tutkittavasta ilmiöstä. Haastattelujen ja 

syventävien aiheiden huolellisen etukäteispohdinnan avulla voidaan lisätä tutkimuksen luotet-

tavuutta (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 184). Teknisen välineistön toimivuuden varmistaminen 

ja haastattelurungon käyttäminen haastattelutilanteessa, tallenteiden äänenlaadun varmistami-

nen litterointia varten ja litteroinnin toteuttaminen mahdollisimman pikaisesti haastattelutilan-

teen jälkeen lisäävät osaltaan tutkimuksen luotettavuutta ( Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 184–

185). Jokaisessa haastattelutilanteessa minulla oli mukana kaksi äänentallennuslaitetta, puhe-

lin ja tietokone, joihin molempiin oli ladattu puheen nauhoitukseen suunniteltu ohjelma. Li-

säksi osa haastatteluista toteutettiin Skype-haastatteluina, jolloin käytössä oli vielä tietoko-

neelle erikseen ladattu videopuhelun tallentava ohjelma. Ennen jokaista haastattelua testasin 

kaikki nauhoitustavat ja varmistin, että laitteista ei lopu virta kesken haastattelun. Litteroin ai-

na kaikki keskustelut jo seuraavana päivänä haastattelun jälkeen, jolloin oli helppoa sujahtaa 

takaisin haastattelutilanteeseen ja päästä mukaan sen henkeen. 

 

Uskon, että haastattelujen käyttäminen tiedonkeruumenetelmänä antoi tähän tutkimukseen 

osallistuneille mahdollisuuden toimia aktiivisina ja merkityksiä tuottavina subjekteina. Vaik-

ka kyseessä oli etukäteen hyvin laaditut teemahaastattelut, haastattelutilanteissa tutkijan oli 

etukäteen vaikea tietää, mihin suuntaan vastaukset etenevät. Näin ollen haastattelutilanteessa 

syntyi mahdollisuuksien tila, jossa vastaukset tuottivat ilmiöstä monitahoista ja moniulotteista 

tietoa, jota pystyttiin haastattelun kuluessa tarkentamaan ja selventämään. Haastattelutilanne 

myös antaa muista tiedonkeruumenetelmistä poikkeavan mahdollisuuden nähdä haastatelta-

van ilmeet ja eleet, jolloin puhe voidaan sijoittaa laajempaan kontekstiin. Toisaalta tämä tutki-

jan ja tutkimukseen osallistujan läheisyys voi osaltaan aiheuttaa haasteita. On tarpeellista poh-

tia esimerkiksi minkälainen vaikutus vuorovaikutuksen läheisyydellä on sosiaaliseen suota-

vuuden näkymiseen puheessa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 207.) Laadullisessa 

tutkimuksessa on mukana kuitenkin aina objektiivisuuden ongelma ja on tärkeää pohtia ha-

vaintojen luotettavuutta ja niiden puolueettomuutta. Vaikka pyrin haastattelutilanteessa luo-
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maan tilan, jossa haastateltavien vastausten suunta olisi avoin, tiedostan kuitenkin vuorovai-

kutustilanteen epätasa-arvoisen valta-aseman tutkijan ja tiedonantajan välillä. Huomasin myös 

omat ennakko-oletukseni ja käsitykseni ja pyrin poistamaan näiden vaikutuksen nostaessani 

aineistosta otteita analyysin. Uskon kuitenkin, että valitettavasti tutkimuksen puolueettomuu-

teen vaikuttavat aina jossain määrin tutkijan luoma tutkimusasetelma ja aineiston tulkinta. 

(Tuomi ja Sarajärvi, 2009, s. 134–136.)  

 

Tutkimuksessani olen pyrkinyt yleisesti noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkimus-

eettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaan hyvä tieteellinen käytäntö edellyttää noudatta-

maan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja ja huomioimaan muiden tutkijoiden saavutuk-

set. Se edellyttää myös sitoutumaan eettisesti kestäviin tutkimusmenetelmiin niin tiedonhan-

kinnassa kuin tulosten esittelemisessäkin, jolloin tutkimusetiikka on läsnä koko tutkimuspro-

sessin ajan. (Kuula, 2011, S. 34–36.) Nämä periaatteet ovat myös oman tutkimukseni ytimes-

sä. Kaikki haastattelut käsiteltiin nimettömästi ja luottamuksellisesti. Lisäksi aineistoa käytet-

tiin ja tullaan käyttämään vain tässä tutkimuksessa ja sen nojalla ei kerätty mitään tutkimuk-

sen kannalta merkityksettömiä tietoja.  

 
3.3 Teemahaastattelu 

 
Aineistonkeruutavaksi valitsin teemahaastattelun, sillä halusin saada selville verkkovapaaeh-

toisten ja järjestön näkemyksiä ja kokemuksia virtuaalisessa kontekstissa toteutuvasta vapaa-

ehtoistoiminnasta. Teemahaastattelua voidaan luonnehtia myös eräänlaiseksi keskusteluksi, 

jossa on kuitenkin tiedostettava haastattelijan ja haastateltavan välinen valta-asetelma. Aloite 

ja haastattelun ehdot ja kehykset tulevat yleensä haastattelijan puolelta, mutta on myös tärke-

ää vuorovaikutuksen kautta pyrkiä saamaan esiin haastateltavan mielenkiinnon kohteena ole-

vat asiat. (Eskola & Vastamäki, 2010, s. 26.) Teemahaastattelussa haastattelua ohjaa tutkijan 

etukäteen asettamat aihepiirit, joskin haastattelumenetelmä eroaa strukturoidusta haastattelus-

ta siinä, että haastattelurunko ei sisällä tarkoin aseteltuja kysymyksiä. Teemahaastattelussa on 

oleellista, että kaikki teemat käydään kaikkien haastateltavien kanssa läpi, mutta haastattelu-

menetelmä ei edellytä kaikkien teemojen läpi käymistä yhdessä ja samassa järjestyksessä. Se 

antaa myös tilaa teemojen laajuuksien painottumisille eri haastattelutilanteissa. Näin myös 

teemahaastattelu eroaa menetelmällisesti avoimesta haastattelussa, jossa ennalta aseteltuja 

teemoja ei tarvitse käydä läpi kaikkien haastateltavien kanssa. (Eskola & Vastamäki, 2010 s. 

28–29.)  
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Teemahaastattelun teemat voivat syntyä ja muokkaantua tutkijan intuition ja luovuuden poh-

jalta. Teemojen kehittelyssä apuna voidaan käyttää aiheeseen kytkeytyvää kirjallisuutta ja nii-

tä voidaan löytää aikaisemmista tutkimuksista tai teemat voidaan operatinalisoida teoriasta 

käsin. Tutkijan kannalta optimaalisinta olisi hyödyntää kaikkia edellä mainittuja keinoja, mut-

ta kaikkein oleellisinta teemahaastattelun kannalta on pitää mielessä mihin tutkimuksen avulla 

pyritään saamaan vastaus eli mikä on tutkimusongelma, koska tämän avulla aineisto ja teoria 

ovat vuorovaikutuksessa keskenään muodostaen toimivan kokonaisuuden samalla määrittäen 

sen mitä oikeastaan voidaan kysyä. (Eskola & Vastamäki, 2010, s. 35.) Teemarunko pitää si-

sällään kolme tasoa, josta ylin käsittää laajat teemat eli keskustelua ohjaavat aihepiirit. Toisel-

le tasolle sijoittuu aihepiirejä tarkentavia apukysymyksiä, jotka voivat helpottaa haastatelta-

van henkilön vastaamista. Haastattelurungon alimmalla tasolla määritellään spesifejä kysy-

myksiä, joita voidaan hyödyntää, mikäli haastattelu ei etene ylempien tasojen avulla. (Eskola 

& Vastamäki, 2010, s. 38–39.)  

 

Omassa haastattelussani teemat olivat ennalta määrätyt, jotka olivat osin syntyneet sen pohjal-

ta, minkä itse koin ilmiön kannalta merkityksellisiksi ja osin teemoittelu pohjautui aikaisem-

paan tutkimukseen ja kirjallisuuteen. Haastattelurungossa toteutin kolmen tason menetelmää. 

Ylimmälle tasolle muodostin aihepiirit, toiselle tasolle tarkentavia kysymyksiä ja kolmannelle 

tasolle muodostin eksakteja kysymyksiä niitä tilanteita varten, mikäli haastattelu ei etenisi 

kahden ylimmän tason avulla. Teemat, joiden pohjalta haastattelut toteutettiin, olivat verkko-

vapaaehtoistoiminta, verkkovapaaehtoinen ja sosiaalinen inkluusio. Haastattelut etenivät kes-

kustellen ennalta pohdittujen teemojen mukaan. Soljuvasta keskustelusta syntyi tunne, että 

verkkovapaaehtoisten oli helppoa tuoda ajatuksiaan ja kokemuksiaan esiin omasta vapaaeh-

toistoiminnastaan. Keskustelut etenivät luontevasti ja monesti haastattelun rungon muodosta-

neet teemat käsiteltiin haastateltavan puheissa ilman, että niihin piti haastattelijan toimesta oh-

jata. Keskustelujen luontevuus ilmeni myös siinä, että vastauksia ei tarvinnut pakolla hakea 

vaan ne syntyivät luonnollisesti. 

 

3.4 Aineiston keruu ja analyysi 

 

Haastattelin tutkimukseeni Pelastakaa Lapset ry:n kolmea verkkovapaaehtoista ja yhtä verk-

kovapaaehtoistoiminnasta vastaavaa työntekijää lokakuun 2016 aikana. Haastateltavia lähes-

tyin järjestön työntekijän avulla, joka jakoi omien tiedotuskanaviensa kautta laatimaani saate-

kirjettä. Ainoana rajaavana kriteerinä oli verkkovapaaehtoisuus, eikä esimerkiksi vapaaehtois-
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toimijoiden iällä, sukupuolella, koulutustaustalla tai maantieteellisellä sijainnilla ollut merki-

tystä tässä yhteydessä. Nauhoitetut haastattelut vaihtelivat pituudeltaan tunnista puoleen tois-

ta. Haastattelujen jälkeen aineisto litteroitiin kiinnittäen huomiota lähinnä puheen sisältöön. 

Analyysissä oli tarkoitus keskittyä siihen mitä sanotaan eikä miten sanotaan, jolloin litteroin-

nissa ei kiinnitetty juurikaan huomiota kieliasuun, ilmeisiin tai puheen rytmiin eikä siinä näin 

ollen myöskään hyödynnetty vuorovaikutuksen hienovaraisia nyansseja ilmentäviä erikois-

merkkejä.  

 

Aineiston analysoinnissa hyödynnettiin sisällönanalyysiä, joka väljänä teoreettisena viiteke-

hyksenä mahdollistaa sen käyttämisen hyvin erilaisissa laadullisissa tutkimuksissa (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, s. 91). Lähtökohtana aineiston analyysissä toimi Tuomen ja Sarajärven 

(2009) muokkaama näkemys Timo Laineen laadullisen analyysin etenemisen rungosta. Läh-

tökohtana oli rajata tarkasti tutkittava ilmiö säilyttäen kuitenkin kaikki tutkittavan aiheen kan-

nalta oleellinen tieto. Haastatteluaineiston litteroimisen jälkeen aineisto koodattiin ja jäsennel-

tiin niin, että tutkittavan ilmiön kannalta epäoleellinen aineisto rajattiin ulkopuolelle säilyttäen 

vain olennaiset alkuperäiset ilmaukset. Nämä haastattelussa ilmentyneet ajatuskokonaisuudet 

toimivat myös analyysiyksikköinä tässä tutkimuksessa. Koska aineisto kerättiin teemahaastat-

telujen avulla, synnyttivät haastattelurunkoon laaditut teemat myös aineiston pääasiallisen jä-

sentelyn. (Tuomi & ja Sarajärvi, 2009, s. 91–94.) Tässä vaiheessa aineisto ryhmiteltiin verk-

kovapaaehtoistoiminnan, verkkovapaaehtoisen ja sosiaalisen inkluusion aihepiirien mukaan.  

 

Luettuani aineistoa yhä uudelleen ja uudelleen läpi nousi sieltä vahvasti esiin, miten vapaaeh-

toiset itse määrittelivät omaa toimintaansa ja kuinka verkkovapaaehtoiset ja työntekijät raken-

sivat yhteisöllisyyden tunnetta toisaalta virtuaali- ja toisaalta reaalimaailmassa. Näiden teemo-

jen lisäksi aineistosta korostui selvästi, miten verkkovapaaehtoisuus kontekstinsa erilaisuu-

desta huolimatta heijastelee perinteisen vapaaehtoistoiminnan tutkimukseen sisältyviä ele-

menttejä. Näiden havaintojen jälkeen aineistoa jäsenneltiin vielä uudestaan synnyttämällä 

kolme uutta ryhmää aikaisempien lisäksi. Nämä ryhmät olivat verkkovapaaehtoisuuden mää-

rittely, virtuaaliyhteisöllisyys ja verkkovapaaehtoisuuden sijoittuminen osaksi perinteisen va-

paaehtoistoiminnan tutkimuksen kenttää. Teemoitteluvaiheessa jokaisen aihepiirin alle nostet-

tiin teemoja kuvaavia näkemyksiä aineistosta.  

 

Aineiston jäsentelyn synnyttäneet teemat olivat osin syntyneet sen pohjalta minkä itse koin 

ilmiön kannalta merkityksellisiksi ja osin teemoittelu pohjautui aikaisempaan tutkimukseen 
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sekä kirjallisuuteen. Aineiston analyysissa teoria ohjasi osaltaan analyysin etenemistä määrit-

telemättä ennalta kuitenkaan koko analyysin kulkua (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 95–97).  

Näin ollen aineiston analyysi oli aineistolähtöistä, johon kuitenkin yhdistyi teoriaohjaavan 

analyysin ominaisuuksia. Päädyin jäsentelemään aineiston tutkimuksen kannalta keskeiset si-

sällöt seuraavien alaotsakkeiden alle: 4.1 Vuorovaikutukseen ja läsnäoloon pohjautuvan verk-

kovapaaehtoisuuden määrittelystä 4.2 Vuorovaikutukseen ja läsnäoloon pohjautuva verkko-

vapaaehtoisuus, 4.3 Virtuaaliyhteisöllisyys ja sosiaalinen inkluusio verkkovapaaehtoisuudessa 

ja 4.4 Verkkovapaaehtoisuus osana perinteisen vapaaehtoisuustoiminnan tutkimuksen kenttää 

 

Nylund (2000) määritteli omassa tutkimuksessaan vapaaehtoisuutta palkattomuuden näkö-

kulmasta ja päätti tästä syystä tietoisesti olla käyttämättä termiä vapaaehtoistyö ja vapaaeh-

toistyöntekijä. Sana työ linkittyy vahvasti ihmisten mielikuvissa toimintaan, josta saadaan ra-

hallinen korvaus eikä se näin ollen istuisi sopusoinnussa vapaaehtoistoiminnan palkattomuu-

den eetokseen. Omassa tutkimuksessani tukeudun tähän samaan perusteluun ja pitäydyn käyt-

tämästä termiä verkkovapaaehtoistyö tai verkkovapaaehtoistyöntekijä ja käytän näistä käsit-

teitä verkkovapaaehtoistoiminta ja verkkovapaaehtoinen. Verkkovapaaehtoistoiminnan syno-

nyyminä käytän verkkovapaaehtoisuuden käsitettä. Kuitenkin tulee huomauttaa, että aineis-

tosta esiin nostetut aineistositaatit ovat suoria lainauksia haastateltavilta, joten näissä sitaateis-

sa saattaa esiintyä myös viittauksia vapaaehtoistyöntekijöihin tai vapaaehtoistyöhön.  

 

4 Tutkimustulokset  
 
Tässä luvussa etsin vastauksia asettamiini tutkimuskysymyksiin aineistosta. Tutkimuksessa 

keskityn nuorten kohtaamisessa tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja läsnäoloon pohjautuvaan 

verkkovapaaehtoistoimintaan. Analysoin aineistoa sen sisällöstä nousseiden teemojen kautta, 

jotka olen jaotellut neljän alaotsikon alle. 

 

4.1 Vuorovaikutukseen ja läsnäoloon pohjautuvan verkkovapaaehtoisuu-

den määrittelystä 

 

Kuten aikaisemmin on todettu, on verkkovapaaehtoisuustoiminnan määrittely hyvin laveaa. 

Murray ja Harrisonin (2005) neljän ulottuvuuden tyypittelymallissa ’täydellisestä’ verkkova-

paaehtoisuudesta voidaan puhua vasta silloin, kun vapaaehtoistoiminnan etsintä tai rekrytointi 

tapahtuu verkossa ja kun toiminta itsessään tapahtuu joko kokonaan tai osittain verkkokon-
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tekstissa. ’Traditionaalisesta / virtuaalisesta’ verkkovapaaehtoistyypistä on puolestaan kyse 

silloin, kun rekrytointi tapahtuu traditionaalisesti paikan päällä, mutta vapaaehtoistoiminta to-

teutetaan virtuaalisessa kontekstissa. (Murray & Harrison, 2005, s. 34–35.) Omassa aineistos-

sani verkkovapaaehtoisuus sijoitettiin haastateltavien puheissa ’täydellisen’ ja ’traditionaali-

sen / virtuaalisen’ välimaastoon. Nykyiset verkkovapaaehtoiset olivat etsineet vapaaehtois-

toimintaa niin verkossa googlettelemalla kuin käymällä paikan päällä järjestön toimitiloissa: 

 
H1: [...] että millä mä niiku voisin alkaa tekemään tehdä vapaaehtoistyötä ja mä aloin ihan 
internetistä kattomaan [...] 

 

H4: Pelastakaa lapset organisaatio tuli hirveen eri tahoilta mun silmien eteen [...] ja sit mä 
vaan kävin kysymässä, että onks teillä jotain hommia vapaaehtoiselle [...]   

 

Verkkovapaaehtoisuus voidaan myös määritellä palkattomaksi toiminnaksi, joka toteutetaan 

joko kokonaan tai osittain verkossa tietokoneen tai muun internetyhteyden mahdollistavan 

teknologialaitteen välityksellä (Cravens & Ellis, 2014, s. 20; Cravens, 2014, s. 13). Omassa 

aineistossani ilmeni, että vapaaehtoiset toteuttivat vapaaehtoistoimintaa niin verkossa kuin 

paikan päälläkin: 

 

H1:[…] mun suurin osa vapaaehtoistyöstä on verkossa ja niiden vuorojen tekemistä [...] että 
jos on jotain tapahtumaa [...] pääsee sit mukaan myös siihen. 

 
 
Yhtenä verkkovapaaehtoisuuden määrittelyn näkökulmana korostuu toiminnan toteuttaminen 

internetissä teknologia ja kommunikaatio välineitä kuten tietokonetta, tablettia tai älypuhelin-

ta hyödyntäen (Cravens & Ellis, 2014, s. 20–21). Omasta aineistostani ilmeni, että nuorten 

kohtaamiseen ja ohjaamiseen suunnattu verkkovapaaehtoistoiminta toteutettiin pääasiallisesti 

tietokoneen välityksellä ja sen koettiin soveltuvan tämänlaiseen vapaaehtoistoimintaan pa-

remmin kuin muut teknologiset kommunikaatiovälineet:  

 
H1: [...] mun käsittääkseni pääsee kännykällä, tabletilla tai jollain [...] chat-alustalle mis vas-
taillaan niin se on mulle kaikkein järkevin käyttää tietokoneetta [...] et kaikki on sit klikkauksen 
päässä. 

 
H2: [...] jokuhan voi olla tosi sinut tabletin kanssa, mut mulle se näppäimistö on vaan niin pal-
jon nopeempi kirjoittaa [...] jos joutuu surffailee, niin sitten sen puolesta itelle läppäri on se 
millä tykkään [...] 
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Kestoltaan verkkovapaaehtoisuus voi vaihdella minuuteista tunteihin. Sitä voidaan harjoittaa 

joko satunnaisesti silloin tällöin tai esimerkiksi säännöllisesti useamman kerran kuukaudessa. 

Sitoutuminen toimintaan voi vaihdella laajasti, sillä se voi edellyttää hyvin intensiivisestä si-

toutumista tai olla luonteeltaan myös varsin joustavaa. (Cravens & Ellis, 2014, s. 20; Cravens, 

2014, s. 13.) Omassa aineistossani ilmeni, ettei vapaaehtoinen itse voinut vaikuttaa verkkova-

paaehtoisten päivystysvuoron pituuteen, sillä ne olivat ennalta sovittuja, mutta subjektiivisen 

elämäntilanteen koettiin hyvin vahvasti määrittelevän sitä kuinka toimintaan sitoudutaan ja 

kuinka aktiivisesti sitä harjoitetaan: 
 

H4: [...] mä en halua sitoutuu mihinkään tiettyyn aikatauluun, että sen takia mulle tämmönen 
verkkovapaaehtoistyö, jossa ei kerrota, että sun pitää joka viikko olla sinä päivänä ja sinä kel-
lon lyömänä, niin se sopii mulle. Et mä ilmotan aina millon mulle on semmonen hetki [...]must 
siinä on vapaus, joka kuulostaa ylelliselle. Mä teen silloin, kun mua huvittaa 

 
 

Etätyöntekijään verrattaessa verkkovapaaehtoisuutta määritellään vapaaehtoisen etäisellä si-

jainnilla organisaatiosta ja toiminnan toteuttamista teknologiavälineiden avulla, joko koko-

naan tai osittain verkossa (Cravens & Ellis, 2014, s. 20; Murray & Harrison, 2005, s. 33). 

Omassa aineistossani verkkovapaaehtoisuutta harjoitettiin pääsääntöisesti etäällä järjestöstä ja 

sen koettiin olevan yksi toimintamallin eduista:  

 

H1: [...] mun mielestä tää on niin helppoo. Se olis mun mielestä tosi vaikeeta, et jos mä oon 
vaik neljään asti töissä ja mulla alkaa kuudelta vuoro ja sit mun pitäis [...] lähtee jonnekin 
paikkaan x työpäivän jälkeen. Niin täs on sit ehkä se kiva, että mä voin tulla kotiin ja tehä sit 
sen vuoron tässä.  

 

Toisaalta aineistostani ilmeni myös, että verkkovapaaehtoisuutta ei voida pelkästään rinnastaa 

etätyöntekijän kontekstiin, sillä Pelastakaa Lapset ry tarjosi mahdollisuuden toteuttaa verkko-

vapaaehtoisuutta järjestön tiloissa:  

 
H3: [...] ja tietysti aina on mahdollista tulla tänne, jos asuu tässä jossain Uudenmaan alueel-
la, niin voi tulla myös tänne tekemään [...] 

 
 

4.2 Vuorovaikutukseen ja läsnäoloon pohjautuva verkkovapaaehtoisuus  

 
 
4.2.1 Verkkovapaaehtoinen vuorovaikutukseen ja läsnäoloon pohjautuvassa vapaaeh-

toistoiminnassa 
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Murrayn ja Harrisonin (2005) tutkimuksessa verrattaessa verkkovapaaehtoisia traditionaali-

siin vapaaehtoisiin korostuivat heidän keskuudessa tietyt ihmisryhmät kuten naiset, nuoret ja 

opiskelijat. Myös korkeakouluttuneisuuden nähtiin liittyvän parempiin digitaitoihin ja näiden 

käyttötaitojen raportoitiin olevan vahvasti yhteydessä vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseen 

internetvälitteisesti. Omassa aineistossani ilmeni, että vuorovaikutukseen ja läsnäoloon poh-

jautuvassa vapaaehtoisuudessa verkkovapaaehtoisten keskuudessa korostuivat etenkin nais-

ten, opiskelijoiden ja korkeakoulutaustaisten henkilöiden suuri lukumäärä: 
 
H3: Nykyään meillä on 101 vapaaehtoista ja suurin osa on naisia [...] tänään laskeskelin, että 
92,93% naisia. 

 
H3: [...] varsinkin opiskelijoille tää on tosi hyvä. Et meil on aika paljon just opiskelevia tyyp-
pejä mukana 

 
H3: tosi paljon sosionomi ja [...] on myös paljon opinto-ohjaaja pohjalla olevia vapaaehtoisia 

 
 
Yhtenä mielenkiintoisena ryhmänä verkkovapaaehtoisten keskuudessa olivat myös edustet-

tuina vanhempainvapaalla olevat henkilöt:  

 
H3: [...] että mikä ryhmä nousee niin äitiyslomalaiset [...] et on oltu työelämässä ja sit on tul-

lut lapsia ja sitten lapsi on jo sen ikäinen, että vois jotain tehdä, mutta sitten ei kuitenkaan vie-
lä töihin [...] 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on myös esitetty eriäviä näkemyksiä verkkovapaaehtoisten ai-

kaisemmasta vapaaehtoistoiminnasta. Murrayn ja Harrisonin (2005) tutkimuksessa verkkova-

paaehtoisten todettiin olevan todennäköisemmin uusia vapaaehtoistoimijoita, jotka eivät ole 

aikaisemmin harjoittaneet vapaaehtoistoimintaa. Omassa aineistossani ilmeni, että mukana oli 

uusia vapaaehtoisia: 

 
H1: [...] mä en ollut siis tosissaan aikaisemmin tehnyt mitään vapaaehtoistyötä. Joten mä mie-
tin, että millä tavalla mä voisin auttaa [...] ja sit mä aloin lukee siitä ja sit siit mahdollisuu-
desta tehdä verkkovapaaehtoistyötä [...] 

 
Cravens ja Ellis (2014) toisaalta toteavat, että verkkovapaaehtoisiin liitettävien erilaisten 

myyttien seurauksena syntyy mielikuvia kahdesta toistaan erillisistä vapaaehtoisten ryhmästä; 

verkkovapaaehtoisista ja traditionaalisista vapaaehtoisista. Heidän mukaansa verkkovapaaeh-

toiset eivät ole vain uusia vapaaehtoisia vaan toimivat useasti myös tukemansa organisaation 

tai muun tahon järjestämässä paikan päällä tehtävässä vapaaehtoistoiminnassa. (Cravens & 

Ellis, 2014, s. 249–254.) Omassa haastatteluaineistossani ilmeni, että kaikki verkkovapaaeh-
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toiset eivät olleet uusia toimijoita vaan se saattoi olla eräänlainen jatkumo aikaisemmalle va-

paaehtoistoiminnalle: 

 
H2: [...]verkkovapaaehtoiseksi päädyin vasta sen jälkeen, kun olin ollut Pelastakaa Lapsien 
tukihenkilötoiminassa mukana [...] 

 

Aineistosta ilmeni myös, että oli verrattain harvinaista, että järjestön traditionaalisessa vapaa-

ehtoistoiminnassa mukana oleva olisi myös mukana verkkovapaaehtoisuudessa. Tähän uskot-

tiin vaikuttavan traditionaalisen vapaaehtoistoiminnan intensiivisyyden ja sitouttavan luon-

teen:  
 
H3: [...] mä koen, että tää on aika semmoinen, että vaan tosi harva [...] jos ajatellaan tuki-
henkilötoimintaa, niin se vie kuitenkin sen verran, et tavallaan on jonkun verran ollut kiinnos-
tusta, mut on huomattukin et kyl tääkin tavallaan vie aikaa [...] 

 

Yhtenä verkkovapaaehtoisiin liitettävänä myyttinä pidetään verkkovapaaehtoisten syrjäistä si-

joittumista tukemastaan järjestöstä. On tutkittu, että useat vapaaehtoiset toimivat verkkova-

paaehtoisina juuri sellaisissa organisaatioissa, jotka sijaitsevat maantieteellisesti heitä lähellä. 

(Cravens & Ellis, 2014, s.249–254.) Vaikka verkkovapaaehtoisuus ei ole paikkasidonnaista 

myös omassa aineistossanikin ilmeni, että suurin osa järjestön verkkovapaaehtoisista tulevat 

kaupungeista, jossa järjestöllä on myös paikan päällä tehtävää toimintaa:  

 
H3: [...] Helsinki, Tampere, Joensuu. Mä sanoisin, että ne on suosituimmat kaupungit [...] mä 
luulen et se menee vähän silleen miten PeLan toimistotkin menee [...] 
 

 
Stereotyyppiset mielikuvat verkkovapaaehtoisten digivelhoon rinnastettavista teknisistä tai-

doista on myös yksi verkkovapaaehtoisuuteen liitettävistä myyteistä. Verkkovapaaehtoisina 

voivat kuitenkin toimia periaatteessa kaikki henkilöt, jotka pystyvät hyödyntämään internetiä 

itsenäisesti ja pystyvät tarjoamaan omaa tietotaitoaan vapaaehtoistoiminnassaan (Cravens & 

Ellis, 2014, s. 26.) Omassa aineistossani ilmenikin, että vähäisemmälläkin teknisellä osaami-

sella pystyi osallistumaan verkkovapaaehtoistoimintaan vaikka toimintakontekstin nähtiin 

osaltaan vaativan edes jonkunlaista osaamista:  

 

H1: mut siis sehän auttaa asiaa jos sä osaat siis käyttää. Kyl mä muistan et siel koulutuspäi-
villä oli joitakin, jotka ei osaa niin hirveen hyvin [...] Habbossa on just se, et homma menee 
niin nopeesti ja se chatti vaan menee, kun siel kakskyt ihmistä pölöttää samaan aikaan [...] 
sun pitää aika hyvin pysyy perässä siinä et mitä siel tapahtuu [...] ukkelit hyppii siel ja tekee 
sitä sun tätä [...] et pysyt niiku perässä siinä ja osaat. 
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Aineistostani ilmeni, että nuorien kohtaamisessa tapahtuva vuorovaikutukseen ja läsnäoloon 

pohjautuva verkkovapaaehtoisuus asetti kuitenkin erityisiä vaatimuksia verkkovapaaehtoisel-

le. Puheista kävi ilmi, että verkkovapaaehtoisen tuli olla sinut virtuaalisessa kontekstissa ta-

pahtuvan vuorovaikutuksen ja läsnäolon toteuttamisen keinoista. Tämä vaatii luonnollisesti 

kykyä viestiä kirjoittamalla ja taitoa jakaa omaa tarkkaavaisuuttaan varsinkin visuaalisessa 

ympäristössä tapahtuvassa ryhmäkeskustelussa:  

 
H2: [...] pitää kuitenkin jollain tavalla olla sinut sen kanssa, että käyttää ja chattaa [...] et jol-
lain tavalla pystyy itseään ilmaisemaan kirjoittamalla ja seuraamaan sitä keskustelua vaikka 
just jossain Habbossa, jossa keskustelee useempi [...]  

 
 
Haastatteluista kävi ilmi, että järjestön verkkovapaaehtoistoimintaan liittyi vahvasti nuoriso-

työllisiä elementtejä, jotka määrittelivät osaltaan sitä, mitä verkkovapaaehtoiselta vaaditaan. 

Aineistossani tämän tiimoilta korostui aito kiinnostus ihmisiin ja varsinkin nuoriin, kyky ja 

taito ohjata, kuunnella, auttaa heitä ja olla aidosti tilanteessa läsnä:  

 
H4: Aidosti ihmisestä kiinnostunut. Se on musta se kaikkein tärkein. Tietysti haittaa ei ole sii-
tä, jos tietää ja osaa etsiä verkosta [...] koska se on tärkeetä sitten, että tuntee näitä osoitteita, 
verkko-osoitteita nyt ensinnäkin [...] sit myöskin että minne voi ottaa yhteyttä livenä, koska jos 
on oikeen elämä umpikujassa, niin ei tää riitä [...] 

 
H3: [...] että on tavallaan nuoriin ja lapsiin se kosketus jollain tavalla [...] semmonen ymmär-
rys heidän elämästä ja kehityksestä, [...] et sun täytyy olla läsnä, koska se välittyy sille nuorel-
le et ooksä läsnä vai eksä oo [...] 

 

Haastateltavien puheissa nousi esiin, että verkkovapaaehtoisilta edellytettiin kykyä kantaa 

kohtaamisesta mahdollisesti syntynyttä henkisen kuorman taakkaa: 
 
H2: [...] että sä oot vaan aikuinen niille nuorille ja [...] eikä sun tarvii olla psykologi et sä voit 
kuunnella toista, mut sit tietysti joskus ne tarinat on toki kovinkin rankkoja [...] tietyllä tavalla 
henkisentyön kuormaa voi tullakin ihmiselle siitä [...] ethän sä just koskaan tiedä [...] et puhu-
taanko säästä vai puhutaanko seksistä, seksuaalisuudesta, kiusaamisesta vai niiku itsetuhosis-
ta ajatuksista [...] 

 

Toisaalta verkkovapaaehtoisuuden nähtiin myös lieventävän vapaaehtoiselta vaadittavaa hen-

kisen kuorman kantokykyä juuri sen mahdollistaman etäisyyden takia:  

 
H4: [...] et sehän on neutraali [...] ja siel vaan kirjoitetaan ja ne on yleensä hyvin lyhyitä lau-
seita ja se on hyvin asiapitoista [...] et vaik siel joskus [...] yks joulu oli aika hurja [...] ei se 
kuitenkaan silleen tunteena vie mukaan, et kun se on kuitenkin kirjoittamista ja siinä on se 
etäisyys [...] se luo heti sen suojaverkon [...] 
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4.2.2 Vuorovaikutukseen ja läsnäoloon pohjautuvan verkkovapaaehtoistoiminnan 

toimintamuodot  

 
Kuten aikaisemmin on todettu verkkovapaaehtoisuuden tutkimuskentällä on eriäviä näkemyk-

siä siitä, mikä luetaan verkkovapaaehtoisuuden piiriin (Cravens & Ellis, 2014, s. 20–22). Toi-

saalta kuitenkin aikaisemmat tutkimukset ja ilmiöön liittyvä kirjallisuus osoittavat, että on 

olemassa joukko toimintoja, jotka luokitellaan yleisesti osaksi verkkovapaaehtoisuutta. Näitä 

ovat muun muassa ihmisten ohjaus ja neuvonta verkossa sekä sisällön tuottaminen sosiaali-

seen mediaan. Omassa aineistossani ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja läsnäoloon poh-

jautuvan verkkovapaaehtoisuuden toimintamuodot olivat moninaiset. Järjestön puitteissa 

nuorten ohjausta ja neuvontaa oli mahdollisuus toteuttaa monimuotoisesti erilaisissa fooru-

meissa muun muassa ryhmä- ja kahdenkeskisissä keskusteluissa:  
 

H3: että nythän se on sitten Netari, Suuntapalvelu ja sitten meillä on toi Help.Some mobii-
liappi niin sitten siihen on kytketty tälläinen kahdenkeskinen chatti [...] 

 
H1: [...] Suuntavuoroissa ja auttanut nuoria vähän siinä elämänsuunnan etsimisissä [...] se 
on tälläin [...] kaksinkeskeinen chat [...] 

 
H1: [..] Netari toimintaan [...] vähän niiku Nuokku. Siel sit hengataan ja ollaan huoneissa ja 
jupistaan milloin mitäkin [...] lähinnä ryhmäkeskustelua [...] ja sit netarilla on myös se kak-
sinkeskinen chatti, jossa voi periaatteessa tulla juttelemaan mistä tahansa.  

 
 

Aineistostani ilmeni myös, että verkkovapaaehtoisuus ei yksin rajoittunut nuorten kohtaami-

seen verkossa vaan verkkovapaaehtoisuutta oli myös mahdollisuus toteuttaa esimerkiksi tuot-

tamalla sisältöä järjestön sosiaaliseen mediaan: 

 
H1: [...] siis sä voit tehdä aika paljon erilaisia juttuja, jos sä siis vaan ite haluut, et PeLa kyl 
tarjoo kaikkii erilaisii juttuja [...] sä voit bloggaa ja vloggaa ja somettaa [...]  

 

Verkkovapaaehtoistoimintaa leimaa osaltaan myös mielikuva sen anonyymista luonteesta ja 

että toiminta verkkokontekstissa olisi hyvinkin persoonatonta. Verkossa tapahtuva vuorovai-

kutus on kuitenkin hyvinkin henkilökohtaista ja sen kautta avautuu aivan toisenlainen mah-

dollisuus jakaa henkilökohtaisia tuntemuksia kuin kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutusti-

lanteessa. (Cravens & Ellis, 2014, s. 251–253.) Omassa aineistossani keskityin tarkastele-

maan, kuinka tätä teemaa lähestyttiin verkkovapaaehtoisten keskinäisen vuorovaikutustilan-

teen näkökulmasta:  
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H3: [...] niin se on oikea ihminen ja [...] Habbossahan [...] siinä saattaa olla vaikka kaks oh-
jaajaa ja sitten yhdessä käytte verkossa sitä keskustelua. Et kyl mä koen, et siit sitten nousee 
tavallaan [...] jos juttelet jonkun kaa verkossa jota et oo ikinä nähnyt, niin silti sulla on sellai-
nen olo, että mä tunnen ton [...] ja sit siin kahdenkeskisessä on taas se, et siinä nyt ei olla 
Skype yhteydessä [...] mutta teil on oma kanava ohjaajille, jossa te voitte käydä sitä keskuste-
lua [...]et kyl mä koen et siitä nousee [...] lämmin fiilis, että tunnen tuon ihmisen vaikka en 
tunne. Ehkä se on kanssa sitä yhdessä tekemistä.  

  
 
4.3 Virtuaaliyhteisöllisyys ja sosiaalinen inkluusio verkkovapaaehtoisuu-

dessa  

 
 
4.3.1 Virtuaaliyhteisöllisyys digitaalisen kulttuurin näkökulmasta 

 
Nykyisin teknologiaa ei välttämättä mielletä erilliseksi osaksi yksilön elämää vaan siitä on 

tullut luonnollinen osa arkeamme. Ihmisten välistä sosiaalista toimintaa tapahtuu niin reaali-

maailmassa kuin myös virtuaalisessa ja mediavälitteisessä maailmassa. Virtuaaliyhteisölli-

syyden tunteeseen vaikuttavat sosiaaliset ja emotionaaliset mahdollistajat, tekniset mahdollis-

tajat ja käyttäjän persoonaperäiset mahdollistajat. Tärkeiksi yhteisöllisyyden rakentumisen 

elementeiksi nousevat siis muun muassa yhteenkuuluvuuden tunne, toisten ihmisten apu ja 

tuki, tekniset ominaisuudet ja käyttäjän omat niin sosiaaliset kuin teknisetkin valmiudet. 

(Heinonen, 2008, s. 17–18.) Omassa aineistossani virtuaaliyhteisöllisyyden tunne ilmeni 

verkkovapaaehtoisten päivystysvuoroissa, joissa yhteenkuuluvuuden tunnetta luodaan yhtei-

sen tekemisen kautta teknologiaa hyödyntäen: 

 

H3: [...] joka ilta sitä, että " Miten sulla meni ?" " Et mulla nyt on täällä tämmönen ja täm-
mönen keissi" ja vaikka voidaan jopa kysyy neuvoo toiselta, että "Tiedäksä mitä sä sanoisit 
tässä?" ja tavallaan auttaa ja tukee toisiaan siinä [...] ja kyllähän siinä pikkuhiljaa alkaa op-
pimaan toista, kun kuitenkin ennen sitä vuoroa käydään keskustelua " Et mitä kuuluu?" ja 
"Miten menee?"  ja sit voi olla jotain, että "kauheella kiireellä mun piti tulla tähän vuoroon, 
kun mulle oli jotain tapahtunut et ulkona vaikka satoi vettä ja mä liukastuin” tai jotain [...]et 
se ei oo pelkästään tavallaan työkeskustelua vaan siinä on mukana myös tällästa ihan perus 
arkijuttuja [...] 

 

H3: [...]me hyödynnetään skypeä, kun se on aika nopee temposta se kirjoittelu, niin sit se et 
jos jotain tavallaan käy tai tarvii kysyy neuvoo tai jotain muuta niin se on helpompaa, et sulla 
on se ääni, jota sä voit käyttää [...] 

 

Virtuaali- ja mediavälitteisen maailman lisäksi yhteisöllisyyttä rakennettiin erilaisissa kas-

vokkain tapahtuvissa reaalimaailman tilanteissa:  
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H3: [...] ja vapaaehtoistenpäivänä ollaan järjestetty nyt yhdessä ton tukihenkilötoiminnan 
kanssa semmosia aamukahveja, että on voinut tulla tänne sitten syömään joulutorttua [...] 
kahvia juomaan tohon alakertaan. Ja sit ollaan jotain pieniä joululahjoja jaettu [...] et se on 
ollut ihan kiva, kun siinä [...] muutkin vapaaehtoiset ovat voineet tavata toisiaan [...]  

  
 
4.3.2 Sosiaalinen inkluusio 

 
Verkkovapaaehtoisuuden yhteyttä sosiaaliseen inkluusioon on tutkittu verrattain vähän. Sen 

pohjata ei voida todeta näiden ilmiöiden varmaa keskinäistä yhteyttä. On voitu kuitenkin esit-

tää muutamia näkemyksiä miten verkkovapaaehtoisuus voisi kasvattaa osaltaan yksilön sosi-

aalisen inkluusion tunnetta. Tutkimusten mukaan on mahdollista, että yksilön sosiaalisen in-

kluusion tunne voisi kasvaa silloin, jos verkkovapaaehtoisella on tilaisuus toimia yhdessä 

muiden vapaaehtoisten ja organisaation työntekijöiden kanssa ”jatkuvassa” suhteessa. (Cra-

vens, 2014, s.  36–40.) Omassa aineistossani verkkovapaaehtoisten puheissa korostui yhteis-

toiminta muiden verkkovapaaehtoisten sekä työntekijöiden välillä: 

 
H1: [...] siinä on aina vastuuohjaaja elikkä joku oikea työntekijä [...] aina vapaaehtoisten mu-
kana [...] et siis vapaaehtoiset ei niiku oikeestaan ikinä oo niikuin yksin [...] se on just joku Pe-
lastakaa Lapset tai saattaa olla jostain muusta nuorisotyöstä [...] kaikis vuorois on sit periaat-
teessa aina joku ohjaavatyöntekijä ja vapaaehtoiset tulee niihin lisäkäsiksi [...]  
 
 

Yksilön sosiaalisen inkluusion tunne kasvaa, kun yksilö pitää toimintaa itselleen ja yhteiskun-

nalle merkityksellisenä. Toiminnan merkityksellisyys lisää yksilön yhteisöön ja yhteiskuntaan 

kuulumisen tunnetta. (Cravens 2014, s. 37.) Omassa aineistossani toiminta koettiin itselle hy-

vin merkitykselliseksi:  

 
H4: [...]no mä saan sisältöö elämälle, kun on vapaa-aikaa, niin se ei kulu ihan turhan kautta ja 
on syy elää [...] 
 
H3: [...]että pienellä panostuksella pystyt tukemaan vuodessa paljon nuoria. Se on kans ehkä 
semmonen mikä on niiku tavallaan siisti juttu. Viedä eteenpäin ja kertoo muille [...]  
 
 

Aineistostani ilmeni myös, että toiminta koettiin yhteisöllisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeäk-

si: 

H1: [...] mä ehkä ite koen sen, että tää on vaan niin tärkeetä ja ei tällästa oo ehkä ollut sil-
loin, kun mä oon ollut nuori ja olis ehkä pitänyt, koska mäkin oon hillunut netissä yötäpäivää 
aikoinaan[...] sä oot niis keskusteluissa ja sä autat jotain nuorta [...] 
 
H4: [...] must se on mahtavaa. Tää on semmosta kivaa hyötykäyttöä, joka varmasti myös sopii 
nuorille, koska he tykkäävät leikkiä tietotekniikan kanssa, ovat siellä joka tapauksessa. Siinä 
voi huolettomasti nimettömänä kertoa ongelmansa, mitä ei ehkä muuten uskalla [...] niin tie-
dät kenen puoleen kääntyä, kelle kertoa ongelmaa [...] tää on niiku yks väylä, vapaamuotonen 
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väylä. Et must tää on ihan tähän ajan henkeen sopiva [...] mä tykkään tää tämmönen verkko-
keskustelu on ihan erinomaisen passeli muoto [...]  

 
 

Isossa Britanniassa on tutkittu traditionaalisen vapaaehtoisuuden kentällä myös sen ekskluu-

sioivaa luonnetta. Tutkimusten mukaan traditionaalinen vapaaehtoisuus ei osallista tasaisesti 

eri väestöryhmiä vaan sen ulkopuolelle rajautuu systemaattisesti tietynlaisia ihmisryhmiä. 

Näissä tutkimuksissa korostuvat esimerkiksi jollakin tapaa liikuntaesteiset ihmiset, maahan-

muuttajat, nuoret ikäluokat sekä taustoiltaan heikompaan sosioekonomiseen ryhmään kuulu-

vat henkilöt. (Rochester ym., 2010, s. 190–205.) Verkkovapaaehtoisuuden tutkimuskentällä 

on esitetty, että verkkovapaaehtoisuus voisi lisätä juuri nuorten ikäluokkien sosiaalisen in-

kluusion tunnetta (Cravens, 2014, s.  36–40). Omassa aineistossani nuoret ikäluokat korostui-

vat verkkovapaaehtoisten keskuudessa ja toimintaan osallistui etenkin opiskelijoita:  

 
H3: [...] sellanen 25-35 on aika keski-ikä [...] varsinkin opiskelijoille tää on tosi hyvä. Et meil 
on aika paljon just opiskelevia tyyppejä mukana 

 
 
4.4 Verkkovapaaehtoisuus osana perinteisen vapaaehtoistoiminnan tutki-

muksen kenttää 

 
Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että vapaaehtoistoiminta on hyvin kompleksinen ja mo-

nisäikeinen ilmiö. Cnaan ym. (1996) mukaan vapaaehtoistoiminnan monisäikeisessä määritte-

lyssä on niistä kuitenkin löydettävissä neljä peruselementtiä: vapaatahto, palkkio, rakenne ja 

edunsaajat. Omasta aineistostani oli löydettävissä myös nämä neljä vapaaehtoisuuden perus-

ulottuvuutta. 

 

Toiminta pohjautui yksilön vapaaseen tahtoon:  
 

H1: [...] mä lähin ihan vaan täysin google pohjalla [...] et mitä vois niiku tehä [...] minkälai-
sia mahdollisuuksia on. 

 
Toiminnassa korostui palkattomuuden lähtökohta: 
 

H2: [...] että mä teen vapaa-ajallani omaa työtäni ilmaiseks [...] 
 
Toiminnan hyödynsaajina nähtiin lapset ja nuoret ympäri Suomen:  

 
H3: [...] joiden tehtävä on tavallaan niin kuin kuunnella sitä lasta ja nuorta ja murheita [...] 
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Rakenteeltaan toiminta nähtiin toisaalta kaikille avoimeksi, toisaalta taas siinä ilmeni tietyllä 

tavalla rajaavia yleislinjauksia siitä kenelle toiminnan toteuttaminen oli mahdollista:   
 

H3: [...] et sitä voi sit tulla tekemään ja tapahtumiin voi tulla mukaan vaikkei nyt välttämättä 
olis  jotain nuorisotyön koulutusta [...] 

 
H3: [...] kun tää ei oo enää sellasta peruschattailyä, että tähän liittyy niiku paljon semmosia 
nuorisotyöllisiä elementtejä [...] on se ymmärrys siitä kasvusta ja kehityksestä ja millä tavalla 
nuorten kanssa keskustellaan ja miten heitä ohjataan [...] jos joku tän tyyppinen koulutus siel-
tä taustalta löytyy tai kokemus, niin sitten on tavallaan mahdollisuus päästä tähän mukaan 
[...] 

 
 
Kuten aikaisemmin on todettu vapaaehtoistoiminnan tutkimusta ohjaavia vallalla olevia para-

digmoja ovat ‘non-profit’, kansalaisparadigma ja ‘vakava’ vapaa-ajan vietto. ‘Non-profit’ pa-

radigmassa muun muassa nähdään, että vapaaehtoisten roolia määrittävät usein toiminnan jär-

jestäjän luomat rajoitteet. Näin ollen organisaatio tai järjestö esimerkiksi rekrytoi vapaaehtoi-

sia tiettyihin ennalta määriteltyihin tehtäviin, joihin saattaa sisältyä myös erilaisia valintapro-

sesseja ja tehtävään kouluttautumista. (Rochester ym., 2010, s. 10–12.) Omassa aineistoissani  

ilmeni, että vapaaehtoisten rekrytointiprosessiin sisältyi niin haastattelut kuin kouluttautumi-

nenkin. Tätä voitaisiin luonnehtia ’non-profit’ paradigman henkiseksi:  

 
H3: [...] sitten he lähettävät mulle sen Pelan nettisivuilla olevan lomakeen. Sit mä kerron tar-
kemmin et minkälaista toimintaa meil on ja jos hän on edelleen kiinnostunut tästä niin laittaa 
mulle viestin ja sovitaan haastatteluaika. Niihin haastatteluihin mulla on ihan perus valmiit 
pohjat et mitä mä kysyn. Sitten on tosiaan se peruskoulutus ja sit on nää perehdytyksen sen 
mukaan, et mikä sitten kiinnostaa. Sen jälkeen voi ruveta hommiin [...] 

 

Kansalaisparadigmassa vapaaehtoisen roolia tarkastellaan aktiivisen kansalainen näkökulmas-

ta, jolloin vapaaehtoinen näyttäytyy yhteisistä asioista ja toisista ihmisistä huolehtivana, aktii-

visena osallistujana ja toimijana, joka tuo jokaiseen kohtaamiseen mukanaan oman per-

soonansa (Rochester ym., 2010, s.12; Harju, 2005, 66–70). Omassa aineistossani kansalaispa-

radigmaa heijasteleva aktiivinen kansalainen ilmeni verkkovapaaehtoisten puheissa omasta 

roolinäkemyksistään:  
 

H1: [...] fiilis pitäis olla kohdillaan tähän duuniin. Omalla persoonalla, mut kuitenkin tar-
peeks sitä motivaatiota ja halua tehdä tätä. [...] 

 

Valtavirrasta hieman taustalle jäänyt paradigma ‘vakavasta’ vapaa-ajan vietosta määrittelee, 

että vapaaehtoisen motivaatio kumpuaa yksilön sisäisistä lähteistä eikä niinkään ulkoisista te-

kijöistä. Näin ollen voidaan ajatella, että toimintaa siivittää vapaaehtoisen oma omistautunei-

suus ja into sekä yksilön mahdollisuus hyödyntää omia tietojaan sekä taitojaan toiminnassa. 
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(Rochester ym., 2010, s.13–15.) Aineistostani oli löydettävissä elementtejä myös ‘vakavan’ 

vapaa-ajan ajatusmallista. Kuten eräs verkkovapaaehtoinen reflektoi mahdollisuuksistaan 

hyödyntää vapaaehtoistoiminnassaan omaa ammatillista tietotaitoaan:  
 

H3: [...] mä nauran, että mä teen vapaa-ajallani omaa työtäni ilmaiseksi. Et ihan suoraan 
teen, kun oon siis ohjaustyössä [...]  

 

4.5 Yhteenvetoa tuloksista  

 
Tuloksissa ilmeni, että Pelastakaa Lapset ry:n verkkovapaaehtoisuustoiminta voidaan paikan-

taa ’täydellisen’ ja ’traditionaalisen / virtuaalisen’ verkkovapaaehtoistyypin välimaastoon. 

Vapaaehtoistoimintaa etsittiin niin verkossa kuin käymällä järjestössä paikan päällä kysymäs-

sä. Itse vapaaehtoistoimintaa toteutettiin pääasiallisesti verkossa etenkin tietokoneen avulla, 

mutta sitä oli myös mahdollisuus toteuttaa paikan päällä erilaisissa tapahtumissa. Kestoltaan 

verkkovapaaehtoisvuorot olivat järjestön puolesta ennalta sovitut, mutta verkkovapaaehtoisten 

oman subjektiivinen elämäntilanne vaikutti vahvasti siihen miten vuoroja valittiin. Suurim-

maksi osaksi verkkovapaaehtoisuutta harjoitettiin etäällä järjestöstä kodista käsin, mutta sitä 

oli myös mahdollista tehdä järjestön tiloissa.  

 

Verkkovapaaehtoisissa korostui etenkin naiset ja opiskelijat. Yhtenä mielenkiintoisena ryh-

mänä esiin nousi vanhempainvapaalla olevat naiset. Osa järjestön verkkovapaaehtoisista oli 

täysin uusia vapaaehtoisia, mutta osalle verkkovapaaehtoistoiminta oli eräänlainen jatkumo 

aikaisemmalle vapaaehtoistoiminnalle. Verkkovapaaehtoiset sijoittuivat suurimaksi osin nii-

hin kaupunkeihin, joissa Pelastakaa Lapset ry:llä on toimistoja. Verkkovapaaehtoisen ei tar-

vitse olla digivelho, mutta hänen tulee kuitenkin olla sinut toimintakonseptin kuten esimerkik-

si chattaamisen kanssa. Toiminta on hyvin vahvasti linkittynyt nuorisotyöhön, joka osaltaan 

asetti omia vaatimuksia verkkovapaaehtoiselle. Näissä vaatimuksissa korostui aito läsnäolo ja 

kyky ymmärtää, kuunnella, ohjata nuoria. Verkkovapaaehtoisilta toisaalta odotettiin henkisen 

kuorman kantokykyä ja toisaalta verkkokonseptin nähtiin pienentävän tätä vaatimusta.  

 

Toimintamalleina vuorovaikutukseen ja läsnäoloon pohjautuvassa verkkovapaaehtoisuudessa 

olivat verkkokontekstissa tapahtuvat kahdenkeskiset keskustelut ja ryhmäkeskustelut. Verk-

kovapaaehtoisuutta oli myös mahdollista toteuttaa tuottamalla sisältöä järjestön sosiaaliseen 

mediaan.  
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Tuloksissa ilmeni, että Pelastakaa Lapset ry:n verkkovapaaehtoistoiminnassa vapaaehtoiset 

pääsivät päivystysvuorojen kautta osaksi virtuaaliyhteisöä. Verkkovapaaehtoisilla oli myös 

mahdollisuus tulla osaksi reaalimaailmassa rakentuvaa yhteisöä erilaisten paikan päällä järjes-

tettävien kohtaamisten kautta. Verkkovapaaehtoistoimintaa toteutettiin jatkuvassa yhteistyös-

sä verkkovapaaehtoisten ja työntekijöiden välillä, jolloin verkkovapaaehtoinen oli aina osa 

laajempaa verkostoa. Tuloksissa ilmeni myös, että etenkin nuoret ikäryhmät olivat mukana 

toiminnassa. Tämä toimintamalli mahdollisti yksilön ja nuorten ikäluokkien sosiaalisen in-

kluusion tunteen kasvun. 

  

Tuloksissa ilmeni myös, että verkkovapaaehtoisuus toimintakontekstin erilaisuudesta huoli-

matta heijastelee perinteisen vapaaehtoistoiminnan tutkimuskentän elementtejä. Verkkova-

paaehtoistoiminta perustui yksilön vapaaseen tahtoon, palkattomuuteen ja sen edunsaajina 

olivat nuoret ja lapset. Toimintamalli oli toisaalta avoin kaikille toisaalta sitä määrittelivät 

nuorisotyön elementteihin linkittyneet linjaukset siitä, keille toiminta oli mahdollista. Toi-

minnassa oli havaittavissa niin non-profit paradigman, kansalaisparadigman sekä vakavan va-

paa-ajan paradigman henkeä ja nämä ilmenivät toiminnassa samanaikaisesti, limittäin ja lo-

mittain. Näin ollen tulokset osoittivat, että sitä on myös mielekästä tarkastella traditionaalista 

vapaaehtoistutkimusta ohjaavien paradigmojen valossa.  

 

5 Tarkastelu 
 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella, miten nuorten kohtaamisen suuntautuvaa vuoro-

vaikutukseen ja läsnäoloon pohjautuvaa verkkovapaaehtoisuutta määritellään ja toteutetaan 

Pelastakaa Lapset ry:ssä ja minkälaisia vaatimuksia se asettaa verkkovapaaehtoiselle. Tutki-

muksessa oli myös tarkoitus kartoittaa, miten sosiaalisen inkluusion tunne ja virtuaaliyhteisöl-

lisyys ilmenee Pelastakaa Lapset ry:n verkkovapaaehtoistoimintakontekstissa sekä tarkastella 

kuinka verkkovapaaehtoisuus erilaisesta toimintakontekstista huolimatta nivoutuu osaksi tra-

ditionaalisen vapaaehtoistoiminnan tutkimuskenttää.  

 

Verkkovapaaehtoisuuden määrittelystä on erilaisia näkemyksiä. Cravensin (2014) määrittely 

viittaa palkattomaan työhön, jonka edunsaajana ovat muun muassa voittoa tavoittelemattomat 

järjestöt ja hyväntekeväisyysyhdistykset ja jossa virtuaalimaailma toimii avain asemassa va-

paaehtoisten rekrytoinnissa, tehtävien fasilitoimisessa ja vapaaehtoisten tavassa toteuttaa va-

paaehtoistoimintaa. (Cravens, 2014, s. 13.) Toisaalta verkkovapaaehtoistoimintaa voidaan 
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määrittää sen kautta kuinka toiminnan tarjoaja ja vapaaehtoinen hyödyntävät informaatio- ja 

kommunikaatioteknologiaa toiminnan välineenä (Murray & Harrison, 2005, s. 34–35). Yh-

teistä näissä määrittelyissä on kuitenkin se, että toiminta voi tapahtua joko kokonaan tai osit-

tain verkossa. Pelastakaa Lapset ry:n verkkovapaaehtoistoiminta tapahtui osittain verkossa ja 

osittain reaalimaailmassa. Rekrytointiprosessi voitiin käynnistää internetin kautta, mutta se si-

sälsi paikan päällä toteutettavan haastattelun ja koulutuksen. Itse vapaaehtoistoiminta tapahtui 

pääsääntöisesti verkossa, mutta sitä oli myös mahdollista toteuttaa paikan päällä erilaisissa ta-

pahtumissa. Verkkovapaaehtoisuus on kestoltaan hyvin vaihtelevaa ja siihen liittyy vahvasti 

ajallisen panostuksen ja toiminnalliseen aktiivisuuteen liittyvä joustavuuden elementti. 

 

Verkkovapaaehtoisen ja traditionaalisen vapaaehtoisen välille on nykyisin vaikea vetää selke-

ää rajaa, sillä moni toimii vapaaehtoisena sekä virtuaalisessa että paikan päällä tehtävässä va-

paaehtoistoiminnassa. Verkkovapaaehtoisiin liitetään myös paljon mielikuvia, joita lähinnä 

kuitenkin luonnehditaan ilmiöön liittyviksi myyteiksi. Verkkovapaaehtoiset eivät ole pelkäs-

tään nuoria digivelhoja vaan heitä löytyy jokaisesta ikäluokasta, koulutus- ja työtaustasta ja 

usein he asuvat maantieteellisesti lähellä tukemaansa organisaatiota. (Cravens & Ellis, 2014, 

s, 20–23.) Vaikka Pelastakaa Lapsien verkkovapaaehtoisissa korostui 25–35 -vuotiaat, opiske-

lijat ja vanhempainvapaalla olevat naiset, eivät nämä kuitenkaan toimineet rajaavina kriteerei-

nä toimintaan osallistumiselle. Suurin osa verkkovapaaehtoisista tuli kaupungeista, joissa jär-

jestöllä oli toimisto, mikä osaltaan on kumoamassa myyttiä, jonka mukaan verkkovapaaehtoi-

set sijaitsisivat etäällä tukemastaan organisaatiosta. Mielenkiintoni kohdistui etenkin ihmisten 

väliseen vuorovaikutukseen ja läsnäoloon verkkovapaaehtoisuudessa. Huomasin, että sen ko-

ettiin asettavan osaltaan erityisiä vaatimuksia verkkovapaaehtoisille. Näissä vaatimuksissa il-

menivät toisaalta kyvykkyys toimia visuaalisesti monitahoisessa foorumissa, mutta ennen 

kaikkea korostui kyky ohjata, neuvoa, kuunnella ja olla aidosti läsnä nuorten kohtaamisessa.  

 

Sosiaalisen inkluusion suhteen oli mielenkiintoista todeta, kuinka Pelastakaa Lapset ry:n 

verkkovapaaehtoisuuden toimintamalli itsessään loi optimaaliset olosuhteet yksilön sosiaali-

sen inkluusion tunteen lisääntymiselle. Aikaisemmissa tutkimuksissa on esitetty, että yksilön 

sosiaalisen inkluusion tunne voisi kasvaa silloin, kun verkkovapaaehtoisella olisi mahdolli-

suus toimia yhdessä muiden vapaaehtoisten ja organisaation työntekijöiden kanssa ”jatkuvas-

sa” kanssakäymisessä (Cravens, 2014, s.  36–40). Pelastakaa Lapsien verkkovapaaehtoistoi-

minnassa vapaaehtoinen ei ole kohtaamisessa koskaan yksin. Päivystysvuoroja tehdään yh-

dessä toisten verkkovapaaehtoisten kanssa ja paikalla on aina myös vastuuohjaaja. Näin ollen 
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verkkovapaaehtoisella on aina mahdollisuus toimia yhdessä muiden vapaaehtoisten ja työnte-

kijöiden kanssa. Myös toiminnan merkityksellisyys ja kokemus siitä, että voi todella auttaa, 

voivat osaltaan kasvattaa verkkovapaaehtoisen sosiaalisen inkluusion tunnetta.  

 

Toisaalta rajalliset kommunikointitaidot verkossa, kuten epäselvä kirjoitustyyli tai viestinnän 

hitaus voivat osaltaan aiheuttaa pettymyksen tunteita ja näin ollen synnyttää ekskluusiota 

(Cravens, 2014, s. 36–40). Pelastakaa Lapsien verkkovapaaehtoistoiminnassa verkkovapaaeh-

toisuutta oli mahdollisuus toteuttaa erilaisissa toimintakonsepteissa. Toisaalta verkkovapaaeh-

toisella oli mahdollisuus sukeltaa visuaalisesti viehättävään ja monielementtiseen konseptiin, 

jossa liikkuvien hahmojen lisäksi ryhmäkeskustelu saattoi oli hyvinkin nopeatempoista. Toi-

saalta verkkovapaaehtoisen oli mahdollisuus keskittyä tekstipohjaiseen ja rauhallisempaan 

kahdenkeskiseen keskusteluun. Ohjaajien kesken kommunikointia voitiin päivystysvuorojen 

aikana toteuttaa äänen tai kirjoittamisen keinoin toimintakontekstista riippuen. Lisäksi verk-

kovapaaehtoisuutta oli mahdollisuus toteuttaa tuottamalla sisältöä sosiaaliseen mediaan.  

 

Toimintakonseptien moninaisuus on osaltaan ehkäisemässä eksluusiota, koska niiden parista 

verkkovapaaehtoisen on mahdollisuus valita itselleen parhaiten soveltuva toimintaväylä. Mi-

käli yksi kanava tuntui hankalalta, oli aina mahdollisuus vaihtaa toisenlaiseen ja ylläpitää näin 

sosiaalisen inkluusion tunnetta. Samalla tavoin tähän toiminnan monimuotoisuuteen linkittyy 

virtuaaliyhteisöllisyyden tunne. Virtuaaliyhteisöllisyyden tunteeseen vaikuttavat sosiaaliset ja 

emotionaaliset mahdollistajat, tekniset mahdollistajat ja käyttäjien persoonaperäiset mahdol-

listajat. Tärkeiksi yhteisöllisyyden rakentumisen elementeiksi nousevat siis muun muassa yh-

teenkuuluvuuden tunne, toisten apu ja tuki, tekniset ominaisuudet ja käyttäjien omat niin sosi-

aaliset kuin teknisetkin valmiudet. (Heinonen, 2008, s. 17–18.) Pelastakaa Lapset ry tarjoaa 

kaikille verkkovapaaehtoisille koulutusta, jossa keskitytään niin toimintafoorumeihin kuin 

myös vuorovaikutustaitoihinkin. Järjestön tarjoama koulutus on osaltaan kehittämässä käyttä-

jän omia sosiaalisia kuin teknisiäkin valmiuksia. Yhteenkuuluvuuden tunnetta rakennettiin 

päivystysvuorojen aikana tarjoamalla ohjaajille omat keskinäisen kommunikoinnin kanavat, 

joiden kautta oli mahdollisuus saada tukea toisilta ja tarjota sitä muille päivystysvuorolaisille. 

Teknisissä ominaisuuksissa korostuivat helppokäyttöisyys, nopeus ja käytettävyys, jotka ovat 

osaltaan myös vaikuttamassa siihen, millainen kokemus päivystysvuorosta verkkovapaaehtoi-

sille syntyy.  
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Nylund ja Yeung (2005) ovat kuvanneet vapaaehtoistoimintaa osuvasti yhteiskunnan ulottu-

vuudeksi, joka toisaalta seuraa yhteiskunnallisia kehityssuuntia ja muutoksia, mutta toisaalta 

on myös osaltaan luomassa niitä (Nylund & Yeung, 2005, s. 13). Pelastakaa Lapset ry:n verk-

kovapaaehtoistoiminta sisältää paljon nuorisotyöllisiä elementtejä, jolloin se muuttuu yhdessä 

nuorisotyön kanssa. Myös yhteiskunnalliset murrokset, kuten viime aikainen pakolaiskriisi 

tuo osaltaan painetta toimintakonseptin kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Toisaalta verk-

kovapaaehtoisuuden konteksti muuttuu ja monipuolistuu yhdessä teknologian kehityksen 

kautta. Teknologia kehitys mahdollistaa verkkovapaaehtoistoiminnan kehittymisen, mutta 

myös synnyttää painetta sen kehittämiseen.  

 

Teknologian kehittyminen on myös mahdollistanut vapaaehtoistoiminnan kontekstin laajen-

tumisen. Verkkovapaaehtoisuutta voidaankin pitää vapaaehtoisuuden uutena suuntauksena. Se 

vie vapaaehtoisuuden uudenlaiseen kontekstiin; virtuaalimaailmaan. Kuitenkin ihmiset toi-

minnan takana ovat todellisia eivät virtuaalisia (Cravens & Ellis, 2014, s. 14–15). Mielikuvis-

samme verkkovapaaehtoiset ja traditionaaliset vapaaehtoiset saattavat eriytyä kahdeksi toisis-

taan poikkeavaksi ryhmäksi. On kuitenkin selvää, että vaikka konteksti näiden kahden vapaa-

ehtoismuodon välillä eroaa ainakin osittain toisistaan, sisältävät ne kuitenkin yhtäläisiä perus-

elementtejä vapaaehtoisuuden määrittelyssä sekä siinä miten vapaaehtoisten rooli asettuu suh-

teessa vapaaehtoistoimintaan.  

 

Pelastakaa Lapset ry:n verkkovapaaehtoisuudessa oli löydettävissä kaikki Cnaanin yms. 

(1996) esittämät peruselementit toiminnan vapaaehtoisuudesta, palkattomuudesta, hyödynsaa-

jista ja rakenteen määrittelystä. Siitä oli löydettävissä myös elementtejä perinteistä vapaaeh-

toistoimintaa ohjaavista paradigmoista. Pelastakaa Lapset ry:n verkkovapaaehtoisuudessa ko-

rostui toisaalta, että järjestö edellyttää verkkovapaaehtoisilta osallistumista koulutuksiin ja 

jonkunlaista kytköstä nuorisotyöhön. Tämä edellytys heijastelee ’non-profit’ paradigman 

henkeä (Rochester ym., 2010, s. 10–12). Toisaalta verkkovapaaehtoistoiminnan joustavuudes-

ta avautui mahdollisuus aktiivisen kansalaisuuden toteuttamiseen. Nuorten kohtaamiseen 

suunnatussa verkkovapaaehtoistoiminnassa vapaaehtoiset ilmensivät muun muassa välittävän-

sä yhteisistä asioista ja toisista ihmisistä ja olevansa toiminnassa mukana omalla persoonal-

laan. Näin ollen verkkovapaaehtoisuudessa oli nähtävissä myös kansalaisparadigman eetos 

(Rochester ym., 2010, s.12; Harju, 2005, 66–70). Pelastakaa Lapset ry:n verkkovapaaehtoi-

suus ilmensi myös ”vakavan” vapaa-ajan elementtejä (Rochester ym., 2010, s.13–15), jossa 
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verkkovapaaehtoisten toimintaa siivitti vapaaehtoisten mahdollisuus hyödyntää omaa tietotai-

toaan vapaaehtoistoiminnassaan.  

 

Tutkimuksessa ei varsinaisesti etsitty vastausta siihen, onko verkkovapaaehtoisuus ilmiönä 

uusi vai vanha, mutta tätä on todella mielenkiintoista pohtia tässä yhteydessä. Pelastakaa Lap-

set ry:n verkkovapaaehtoisuus toiminta on syntynyt osana verkkonuorisotyötä ja on järjestönä 

ollut eturintamassa kehittämässä tämän kaltaista toimintaa. Toimintakonsepti on ollut käytös-

sä jo vuodesta 2003, mikä sijoittaa sen sinänsä jo melko lähelle internetin kaupallistumista. 

Cravensin ja Ellisin (2014) mukaan verkkovapaaehtoisuus ei ole ilmiönä mitenkään uusi ja si-

tä on ollut aina internetin syntymästä lähtien ja se on laajentunut valtavasti 1990-luvulla, mil-

loin internet kaupallistettiin. Silloinen verkkovapaaehtoisuus on mielestäni kuitenkin hyvin 

vahvasti keskittynyt tiedonprosessointiin eikä niinkään ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. 

Tämä seikka synnyttää tietynlaisen rajavedon ilmiön uutuuden ja vanhuuden välille. Huoli-

matta siitä nähdäänkö ilmiö uutena vai vanhana on tärkeämpää tutkia tätä ilmiötä sen moni-

naisuutta kunnioittaen, sillä siihen sisältyy monia poikkitieteellisesti kiinnostavia elementtejä. 

Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe voisikin juuri löytyä tämän ilmiön moniulotteisuudesta. 

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että vapaaehtoistoiminta lisää sosiaalista pääomaa. Oli-

sikin mielenkiintoista tutkia miten sosiaalinen pääoma lisääntyy verkkovapaaehtoisuuden 

kontekstissa.  
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Liitteet 1 
 
Haastattelu kysymykset järjestön työntekijälle: 
 
 
TAUSTATIEDOT: 
 
Sukupuoli: nainen / mies / muu 
 
Ikä_________  
 
Koulutustausta ___________ 
 
 
 
Verkkovapaaehtoistoiminta  
 

• milloin toiminta alkanut / missä muodossa 
• verkkovapaaehtoisten määrä 
• rekrytointi 
• koulutus 
• toimintamallit 

 
Verkkovapaaehtoiset 
 

• koulutusaste  
• sukupuolijakauma 
• ikäjakauma 
• muu vapaaehtoistoiminta järjestössä  
• ajankäyttö 
• vaatimukset 

 
Sosiaalinen inkluusio  
 

• verkostot 
• osallistaminen (yhteiskunnallinen, sosiaalinen) 
• tuki 
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Liitteet 2 
 
Haastattelukysymykset verkkovapaaehtoisille: 
 
 
TAUSTATIEDOT: 
 
Sukupuoli: nainen / mies / muu  
 
Ikä:   
 
Koulutustausta:  
 
Tilanne haastattelu hetkellä: opiskelija / töissä / eläkkeellä / muu 
 
 
 
 

Verkkovapaaehtoinen  
  

• toiminnan kesto 
• miten ja miksi 
• vaatimukset 
• kokemukset, suhtautuminen, ajankäyttö 

 
Verkkovapaaehtoistoiminta 
 

• Tehtävät 
• ajankäyttö 
• taitovaatimukset 
• tila 
 

 
Sosiaalinen inkluusio 
 

• verkostot 
• osallisuuden tunne 
• yhteisöllisyyden kokemus 

 
 
 
 
 


