
Mitä vapaaehtoistoiminta 
on nyt ja tulevaisuudessa?

Petri Paju – Hankepäällikkö



Puheenvuoron sisältö: 

1 Mitä on vapaaehtoisuus –
neljä näkökulmaa, neljä 
kriteeriä

2  Yhdeksän luuloa ja tietoa 
vapaaehtoistyöstä 
kommentteineen





Äiti nostaa käden pystyyn ja kysyy, paljonko pitää 
maksaa, että tästä ruljanssista pääsee eroon. Jos 
aika ei riitä, onko pakko olla vapaaehtoinen?





Työvoimaviranomaiset ovat 
havainneet puutteita muun 
muassa siinä, mitkä asiat 
lasketaan mukaan työttömän 
aktiivisuutta arvioitaessa. 
Eniten kysymyksiä on -
herättänyt, voisiko 
vapaaehtoistyön laskea 
aktiivisuuden osoitukseksi. 
HS 17.3.2018



Vapaaehtoistoiminta 
Vapaaehtoistyö
1 On organisoitua (rekisteröityä?) 

2 On palkatonta

3 On vapaaehtoista – pitää voida 
lopettaa, pitää olla kohtuullinen 
mahdollisuus valita pois (tutkinnot)

4 ”Yleishyödyllistä” – kohdistuu itseä ja 
omaa perhettä/sukua laajempaan 
joukkoon

4½ (on ”hyvän” tekemistä) 
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1 600 000 000€
Valtion tukea 

vuodessa

Suomi ry.

Rekisteröityjä 
yhdistyksiä 
104 000

Joista toimivia 
arviolta
70 000

Josta RAY/STEA
Noin 
300 000 000€

Jäsenyyksiä 
noin 
15 000 000

Yhdistyksillä ja yhdistystoiminnalla 
on yhteiskunnallisesti ja poliittisesti 
tärkeämpi rooli Suomessa kuin 
missään muussa maassa 

Kolmas sektori 
työllistää noin 
77 000 htv

Säätiöitä 2700
Rekisteröimättö-
miä yhdistyksiä 
noin 
30 000



Emma & Elias + HelsinkiMissio 2014 n=1065 
lapsiperhettä 

• Vastaajista 45 % ei osallistu 
järjestötoimintaan missään 
muodossa

• Vapaaehtoisena (järjestöt + srk) 
ilmoittaa toimivansa 19 % 
vastaajista (21/18)

• Jäsen/lahjoittaja; 
luottamustoimi; vapaaehtoinen

• Yksi kiinnitys 38 %

• Kaksi kiinnitystä 10 %

• Kolme kiinnitystä 7 % 

• Ammattiliitot rajattiin ulos, 
seurakunnat mukaan 
(luottamustoimi/vapaaehtoinen)
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Sote-paikallisyhdistysten vapaaehtoisista keskimäärin
- 74 % naisia, 26 % miehiä
- 52 % 20–65-vuotiaita, 46 % yli 65-vuotiaita
- 88 % yhdistyksen jäseniä, 12 % ei-jäseniä
- 59 % yhdistyksen toiminnan kannalta ns. asianosaisia
(itse sairastavia, vammaisia, kuntoutujia, muussa
erityisessä elämäntilanteessa olevia ja/tai heidän
omaisiaan/läheisiään) (J Peltosalmi, SOSTE)

> kertoo vapaaehtoisuutta enemmän alalle
tyypillisestä kehityksestä



Yhdeksän väitettä 
vapaaehtoistyöstä – ja 
ainakin 18 vastausta



1. Vapaaehtoistoiminnassa on vain 
pieni vähemmistö ihmisistä
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Väärin. Eri kyselyiden mukaan vapaaehtoistoimintaan 

osallistuu jotain neljäsosan ja kolmasosan väliltä 

kansalaisista. 

Halukkuus on vielä suurempaa, keskeisin este on ajan 

puute. 

Arvioissa määristä on suurta vaihtelua. Ne liikkuvat 

miljoonan suomalaisen molemmin puolin. 



• Vuonna 2015 joka kolmas (32,7 
prosenttia) kansalaisista ilmoitti 
tehneensä vapaaehtoistyötä 
neljän viimeksi kuluneen viikon 
aikana. He arvioivat tehneensä 
vapaaehtoistyötä tuona aikana 
keskimäärin 18,09 tuntia.

• Vapaaehtoistyötä tekevien 
henkilöiden määrä suomessa 2015:   
1368000 henkilöä 

• Tilastokeskus 2011 ajankäyttötutkimus 
29 % (4vko) ja 40 % (12 kk)

• Ei merkittäviä eroja alueilla tai 
ikäryhmissä

• SOSTE 280 000 vertaistukijaa
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2. Vapaaehtoistoimintaan voi 
osallistua vain erityisen hyvä 
ihminen
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Väärin. 

Auttamisen halu on keskeinen motiivi silloin kun toimitaan sosiaali- ja 

terveysalalla. Mutta eri motiivit saavat ihmiset pysymään toiminnassa ja 

aloittamaan toiminnan. Myös itseään saa auttaa. 

Keskeisin vapaaehtoistyön muoto määrällisesti on kuitenkin ns. 

mokkapalavanhemmuus. 



3. Vapaaehtoistoimintaan pääsee kuka 
tahansa

Toivottavasti, sitä on esitetty 

kansalaisoikeudeksikin. 

Mutta, kuka tahansa ei pääse minne tahansa. 

Halutuimmat vapaaehtoistyön tehtävät ovat 

vaikeammin saatavia kuin palkalliset työt. 

Ihmiset jättävät työnsä tai ottavat vapaata 

osallistuakseen vapaaehtoistoimintaan, 

ääritapauksessa.

Taustoja myös tarkastetaan. 

Vapaaehtoistoimintaan voi kyllä ajautua                                                      

monenlaista väkeä, sama kai koskee 

työelämääkin
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Totta, osittain.

Mutta POP up ei ole koko totuus

Niin sanotun episodisen vapaaehtoisuuden suhteellinen osuus näyttää olevan 

kasvussa. Ihmiset ovat kiinnostuneita auttamaan tapahtumissa ja kertaluontoisissa 

projekteissa.

Mutta edelleen suuri osa on pitkäjänteistä ja –kestoista. Joskus se on edellytys, 

esimerkiksi tukihenkilötoiminta. 

Lyhytkestoinen ja pitkäkestoinen voivat korvata tai yhtä hyvin täydentää toisiaan. 

”Puolet vapaaehtoistyöstä (50 %) on ollut vastaajien ilmoituksen mukaan pitkäkestoista. 

Lyhytkestoista on ollut reilu kolmannes (36 %). 14 % ilmoittaa molempia olleen yhtä 

paljon”.

Ja edelleen osa on ”sitoutunut” jo ennen syntymäänsä, joskin se on harvinaisempaa 

kuin joskus

4. Ihmiset eivät ole kiinnostuneita sitoutumaan pitkäksi aikaa
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Olen täysin samaa mieltä

Olen jokseenkin samaa mieltä

En osaa sanoa

Olen jokseenkin eri mieltä

Olen täysin eri mieltä On tärkeää, että
voi toimia
sitoutumatta
uskonnollisesti tai
poliittisesti (n184)

Suostuisin
ottamaan vastaan
apua vain
poliittisesti ja
uskonnollisesti
sitoutumattomalt
a taholta
(perheet)

Sitoutumisen vaikeus vs. leimaantumisen välttely



5. Vapaaehtoistoiminta on puuhastelua

Kyllä, jos tahdot puuhastella, löydät varmasti sopivan toiminnan. 

Puuhastelu voi olla mainiota vastapainoa esimerkiksi työelämälle 

Toisaalta et ehkä pidä lääkärit ilman rajoja-järjestön toimintaa puuhasteluna

+ Vapaaehtoistoiminta on koko ajan enemmän ja paremmin organisoitua

+ Toiminnan rahoittajat tahtovat koko ajan enemmän tietää, mitä toiminta 

tuottaa ja niin tahtovat vapaaehtoisetkin

+ Puutarhanhoito, ruuanlaitto ja purjehduskin ovat enimmäkseen puuhastelua, 

mutta niihin voi suhtautua vakavasti ja intohimoisesti, juuri siksi, ettei ole 

pakko.
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6. Vapaaehtoistoiminta on vain tietyn ikäisten 

iloksi

Ei mennyt ihan kohdalleen. Doulat auttavat vauvoja 

maailmaan ja toisessa elämänkulun päässä 

saattohoidossa toimii vapaaehtoisia.

Toimintaa on monipuolisesti siinä välilläkin. 

Vapaaehtoistoiminnan yksi hyvä puoli on, että siihen 

voivat osallistua sukupolvet yhdessä. Työelämässä se 

on paljon harvinaisempaa. 



VAPAAEHTOISTYÖTÄ TEKEVIEN MÄÄRÄ 2015. (KOKONAISMÄÄRÄ  1,368 
MILJOONAA HENKILÖÄ) TALOUSTUTKIMUS, HM, KIRKKOHALLITUS, 
KANSALAISFOORUMI
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7.Vapaaehtoistyöntekijät vievät meidän työpaikkamme

• Sellaista on epäilty (ja pelätty) toistuvasti.

• Hyvin vähän on näyttöä siitä, että näin olisi todella käynyt.

• Vapaaehtoistoiminnalla tavoitellaan yleensä eri lajin asiaa 
kuin palkkatyöllä. 

• Vapaaehtoistyö on omiaan pehmentämään laskuja ja nousuja 
siirryttäessä työelämään ja sieltä pois. 

• Vapaaehtoistoimintaa johdetaan yleensä hyvin, vapaaehtoisia 
tuetaan ja myös palkitaan.

• Siksi se ei ole ihan ilmaista, eikä myöskään ole omiaan 
viemään niitä työpaikkoja

• Työpaikat vievät meidän vapaaehtoisemme!



• Näkökulma; vapaaehtoistyö ei 
ole toisen luokan 
ammattilaistyötä, vaan sillä on 
oma erityinen olemus

• Ei varsinaista hierarkiaa (ei 
asiantuntija-, ammattilainen-, 
asiakas-, potilas-rooleja)

Henrietta G ja Hanna F; systemaattinen kirjallisuuskatsaus 
Vapaaehtoisuuden erityisluonne vaikuttavana tekijänä 



Lahja – ei oikeus / 
velvollisuus
Suhde ei muodostu 
perinteisille 
tavoitteille tai 
ongelmille (vaan 
itseohjautuville, 
yksilöllisille, 
inhimillisille tarpeille)



Kokemus että itselläkin 
annettavaa 
vapaaehtoiselle 
(vastavuoroisuus 
ihmissuhteessa)
Tunnesuhde 
vapaaehtoisen kanssa



Läsnäolo suhteen 
perustana (+ yleensä ei 
kiire)
Nähdyksi ja kuulluksi 
tulemisen kokemus 
ihmisenä



8. Vapaaehtoistoiminta on uhrautumista

• Totta on, että yhdistyksissä harvenevan aktiivijoukon harteille 

näyttää kasaantuvan enemmän tehtäviä, ja moni joutuu myös 

vähän uhrautumaan. Tämä on enemmän yhdistystoiminnan 

kuin vapaaehtoistoiminnan ongelma, ja ne kulkevat omia 

polkujaan nykyisin. 

• Mutta ei sittenkään… vapaaehtoistoiminta ole pelkkää 

uhrautumista



Vapaaehtoistoiminta on kivaa, jopa lastensuojelussa. Emma & Elias-ohjelman 
vapaaehtoiskyselyyn vastanneista (n=177) lähes kaksi kolmasosaa oli täysin samaa mieltä 
väitteen ”vapaaehtoistoiminta on hauskaa” kanssa. Vielä useampi oli iloinen siitä, että tuli 
lähteneeksi mukaan toimintaan. 

Perinteisen uhrautuvan vapaaehtoistoiminnan aika lienee ohi. Toimijat haluavat 
kohdentaa panoksensa tarkemmin, haluavat tietää mihin heidän panoksensa menee. 
Projekteilla tulee olla selvä alku ja loppu ja suora henkilökohtainen merkitys (Raninen ja 
muut 2007). 
Ihmiset kiinnittyvät enemmän ilmiöihin ja merkityksiin kuin organisaatioihin 

(Stranius)



Niin on, noin kolme (vain) ja 15 prosenttia 
(myös) ja hyvä niin
Nettivapaaehtoistoiminta antaa niitä samoja 
mahdollisuuksia kuin netti yleensäkin, se ei ole 
niinkään laadullisesti uutta vaan palvelevien 
puhelimien jatke suoraan alenevassa polvessa. 
On myös asioita, joita netti ei ainakaan vielä ole 
korvannut eikä korvaamassa
Jos vapaaehtoistoiminta olisi mennyt kokonaan 
nettiin, se pitäisi hakea heti takaisin. Mutta 
juuri nyt mikään ei twiittaa siihen suuntaan. 

9. Vapaaehtoistoiminta on mennyt nettiin



Pitkäkestoisesta projektimuotoiseen ja 
lyhytaikaiseen (ehkä)

Traditionaalisten ja uskonnollisten arvojen 
ohjaamasta yksilölliseen ja 
maallistuneeseen (kyllä osittain) 

Antajan ja saajan erottelusta 
vastavuoroisuuteen (kyllä, ja hyvä niin)

Itseisarvoisesta yleistoiminnasta erityiseen   
tulosorientaatioon (kyllä ja ei) 

Organisaatioista ilmiöihin (kyllä)
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

täysin samaa mieltä

osittain samaa mieltä

en osaa sanoa

osittain eri mieltä

 täysin eri mieltä

Järjestöillä on velvollisuus osoittaa työnsä tuloksellisuus muulle yhteiskunnalle, jos ottavat 
vastaan julkista apua (esim. RAY, Veikkaus) (Taloustutkimus n=1065)
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Nainen

Mies

Kaikki vastaajat

5 Täysin samaa
mieltä

4 Jokseenkin
samaa mieltä

3 Ei samaa eikä eri
mieltä

2 Jokseenkin eri
mieltä

1 Täysin eri mieltä

JÄRJESTÖJEN JA YHTEISÖJEN VAPAAEHTOISTEN AVULLA PYRITÄÄN HOITAMAAN 
KUNTIEN TEHTÄVIÄ, VAIKKA NIIN EI PITÄISI TAPAHTUA


