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MUISTIO 1/2017
EDUSKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TUKIRYHMÄ
Aika:

20.9.2017 15.30 – 16.30

Paikka

Eduskunta, Pikkuparlamentin kokoushuone Saarni

Tukiryhmän jäsenet
Anne Kalmari (Kesk.) pj,
Sanna Lauslahti (Kok.) vpj
Riitta Myller (SDP) vpj
Kari Uotila (Vas.) vpj
Outi Alanko-Kahiluoto (Vihr.)
Ritva Elomaa (PS)
Eeva-Johanna Eloranta (SDP)
Tarja Filatov (SDP)
Krista Mikkonen (Vihr.)
Mika Niikko (PS)
Mikaela Nylander (RKP)
Sari Sarkomaa (Kok.)
Katja Taimela (SDP)
Sari Tanus (KD)
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Muita:
Kalle Murto
Niklas Wilhelmsson
Aaro Harju
Petri Heikkinen
Riitta Kittilä
Heli Markkula
Marja Anitta Pehkonen
Leo Stranius
Anitta Raitanen

Eduskunta (X)
OM, demokratiayksikkö (X)
Kansalaisfoorumi
Olympiakomitea
SOSTE
Allianssi
Ok-Sivis
Kansalaisareena ry
Kansalaisareena ry, siht.
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Avaus
Anne Kalmari avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Todettiin, että
Eduskunnassa on samaan aikaan budjetin käsittely menossa ja palaveri joudutaan pitämään
puheenjohtajiston ja järjestöryhmän kesken.
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Tilannekartoitus vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä
selvittäneen työryhmän ehdotusten nykytilanteesta ja valtion tason koordinaation
edistymisestä (Niklas Wilhelmsson, OM).
Käsiteltiin kysymyksiä liitteenä olevan Niklas Wilhemssonin esityksen pohjalta. Valmistelussa
ei ole päädytty lainsäädännön muutostarpeisiin, vaikka kansalaistoimintaan ja
vapaaehtoistoimintaa liittyvä ohjeistus on koettu haastavaksi ja epäselväksi. Suurimmat
kysymykset liittyvät verotukseen, työttömän vapaaehtoistyöhön liittyviin käytäntöihin ja
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lupa- ja ilmoitusmenettelyihin. Anne Kalmari nosti esille kysymyksen siitä, että
matkakustannusten verovapaan korvauksen rajaa pitäisi nyt nostaa 2000 eurosta ylöspäin.
Pääministeri Sipilän hallitusohjelman veropoliittisen linjauksen mukaisesti 2017/2018
selvitetään säätiöiden ja yhdistysten verokohtelua ja osana tätä selvitystä on päätetty
arvioida verovapaiden kustannusten korvausten soveltamisalan laajuutta sekä
matkakustannusten enimmäismäärän riittävyyttä.
Verovapaan lounaan tarjoaminen organisoidussa vapaaehtoistyössä on edelleen ongelma
huolimatta verohallinnon uusista, entistä paremmista linjauksista. Lounaan tarjoaminen
esimerkiksi osana kuusituntista vapaaehtoistyöpäivää tulkitaan uusissa ohjeissa työsuhteen
luomiseksi organisaation ja vapaaehtoisen välille, jolloin vapaaehtoisen pitää ilmoittaa
saamansa lounaat verotuksessaan ja niistä pidätetään vero.
Todettiin, että vapaaehtoistyön uusi tukisivusto www.demokratia.fi/tietotori/vapaaehtoistyo
on saanut kiittävää palautetta, mutta sivulla on hankala osoite ja se löytyy erilaisissa hauissa
huonosti. Suomi.fi palveluun uusi vapaaehtoistyön tukisivusto tullee lokakuussa.
Järjestöjen toivotaan levittävän tietoa vapaaehtoistyösivustoista.
Niklas Wilhelmsson pyytää kentältä ja järjestöistä palautetta erilaisista haasteista ja
ongelmatilanteista.
LIITE
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Kokouksessa päätettyjä asioita:
Päätettiin valmistella ensi talveksi kahta eri seminaaria:

-

Seminaari Kansalaisinfossa rahankeräyslain uudistamisesta

-

Seminaari ja paneeli vapaaehtoistyöstä maahanmuuttajien kotoutumisen välineenä
Päätettiin järjestää OKM:n ja tukiryhmän välille yhteinen pyöreän pöydän tilaisuus KOSKIvaiheen lainsäädännön tullessa eduskuntaan liittyen vapaaehtoistoiminnassa opitun
tunnistamiseen. Lue lisää
Selvitetään, tarvitseeko matkakorvausten ylärajan nostaminen mahdollisesti erillistä tukea
eduskunnasta esimerkiksi kirjallisen kysymyksen muodossa.
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Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja kokous päätettiin klo 16.30.

