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    Helsinki 6.3.2015 

VAPAAEHTOISTYÖN ADRESSI - UTVECKLING AV FRIVILLIGVERKSAMHETEN  

eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneille puolueille: 

Vetoomus vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä hallituskaudella 2015 - 2019  

Järjestöt ovat yleishyödyllisiä ja voittoa tavoittelemattomia toimijoita, joilla on suuri merkitys 

suomalaiselle demokratialle ja ihmisten hyvinvoinnille. Vapaaehtoistoiminta edistää ihmisten 

hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä ennaltaehkäisee kansansairauksia, päihdeongelmia ja 

mielenterveyden ongelmia. Lasten ja nuorten osallistuminen vapaaehtoistoimintaan ehkäisee 

sosiaalista syrjäytymistä sekä tarjoaa mahdollisuuden oppia työelämässä ja yhteiskunnassa 

hyödyllisiä taitoja. Vapaaehtoistoiminta luo myös mahdollisuuksia kansainväliselle yhteistyölle ja 

globaalin vastuun kantamiselle.  

Vapaaehtoistoiminnan haasteena Suomessa on sääntelyn epäselvyys. Vapaaehtoistoiminnan 

järjestämistä koskeva lainsäädäntö on pirstaleisena eri lakien sisällä eikä vapaaehtoistoiminnan 

horisontaalisten edellytysten kehittäminen kuulu minkään ministeriön toimialaan. Keväällä 2014 

laaditussa valtioneuvoston demokratiapoliittisessa selonteossa linjataan, että vapaaehtoistyön 

edellytyksiä kehitetään, vapaaehtoistyön lainsäädännön kehittämistarpeita selvitetään ja 

ohjeistuksia täsmennetään sekä selvitetään ministeriöiden koordinointivastuita 

vapaaehtoistoimintaa koskevan lainvalmistelun sekä vapaaehtoistoiminnan yleisten edellytysten 

luomisen osalta. 

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE) Vapaaehtoistoiminnan 

toimintaedellytykset -työryhmä ja Kansalaisareena toteuttivat syyskuussa 2014 kyselyn, jolla 

selvitettiin niitä esteitä, joita vapaaehtoistyötä koordinoivat ja organisoivat yhteisöt näkevät 

vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä, sekä sitä, miten vapaaehtoistyön toimintaedellytyksiä 

pitäisi parantaa.  Vapaaehtoisuuden esteitä ovat muun muassa: 

1. Tiedonpuute vapaaehtoisten oikeuksista ja velvollisuuksista sekä 
vapaaehtoistyömahdollisuuksien saavutettavuuden ongelmat  

 
2. Taloudellisten resurssien vähäisyys; yhteiskunnallisten vapaaehtoistyön 
rahoitusmallien ja yhteishankkeiden niukkuus 

 
3. Lainsäädännölliset ja hallinnolliset esteet ja rajoitteet vapaaehtoisena toimimiseen 
(työlainsäädäntö, verolainsäädäntö, työttömyysturvalaki): 
 
* vastuukysymysten epäselvyys 
* palkattoman ja palkallisen työn rajanvetoon liittyvät ongelmat 
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* kulukorvauksiin ja korvausten verottomuuteen liittyvät epäselvyydet (esim. 
työttömän vapaaehtoisen luottamushenkilön kilometrikorvausten verollisuus 
verrattuna työssä olevan kilometrikorvausten verottomuuteen) 
* talkootyönä tehdyn varainhankinnan verovapauden epäselvyys jne. 

 
Tämän adressin liitteenä oleva SOSTEn, Allianssin ja VALON järjestöbarometri konkretisoi edellä mainittuja 

ongelmia järjestöjen päivittäisessä työssä. 

Me allekirjoittaneet yhteisöt haluamme olla mukana vahvistamassa vapaaehtoisuutta 

suomalaisessa yhteiskunnassa ja esitämme, että vapaaehtoinen toiminta otetaan seuraavan 

hallituskauden kehittämiskohteeksi. Tarjoamme myös asiantuntemuksemme käytettäväksi.   

Till partierna som ställt upp kandidater vid riksdagsvalet: 

Vädjan om åtgärder för att utveckla frivilligverksamheten under regeringsperioden 

2015 - 2019  

Organisationerna är allmännyttiga och icke-vinstdrivande aktörer som har en stor betydelse för 

den finländska demokratin och människornas välfärd. Frivilligverksamhet syftar till att främja 

människornas välfärd och stärka gemenskapskänslan. Genom frivilligverksamhet är det möjligt att 

förebygga folksjukdomar och samhälleliga problem samt utslagning. Deltagande i 

frivilligverksamhet ger barn och unga möjlighet att få kunskaper som är nyttiga i arbetslivet och 

samhället, och denna verksamhet bidrar även till att förebygga social utslagning. 

Frivilligverksamhet ger också möjlighet till internationellt samarbete och att bära ansvar för 

globala frågor.    

En särskild utmaning för frivilligverksamheten i Finland är den oklara regleringen. Lagstiftningen 

som gäller frivilligverksamhet är splittrad, och utvecklingen av de horisontala 

verksamhetsförutsättningarna för frivilligverksamhet hör inte till något ministeriums 

verksamhetsområde. Enligt statsrådets demokratipolitiska redogörelse som utarbetades i våras 

ska förutsättningarna för frivilligarbete utvecklas, behoven av att utveckla lagstiftningen om 

frivilligarbete utredas och anvisningarna om dessa frågor preciseras. Också de olika ministeriernas 

ansvarsområden i fråga om beredningen av lagar som gäller frivilligverksamheten och skapandet 

av allmänna förutsättningar för frivilligverksamhet ska utredas. 

I september 2014 skickade den av delegationen för medborgarsamhällspolitik KANE tillsatta 

arbetsgruppen Verksamhetsförutsättningarna för frivilligverksamheten och Medborgararenan en 

enkät till olika samordnare och organisatörer av frivilligverksamhet för att utreda vilka hinder det 

anses finnas för utveckling av frivilligverksamheten samt på vilket sätt 

verksamhetsförutsättningarna för frivilligverksamhet kunde förbättras. Hinder för 

frivilligverksamhet ansågs vara bl.a.  

1. Bristen på information om de frivilligas rättigheter och skyldigheter samt om 
möjligheterna till frivilligverksamhet.   

http://kansalaisareena.fi/eduskunta/wp-content/uploads/2015/02/Byrokratian-ongelmat.pdf
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2. Bristen på ekonomiska resurser, dvs. bristen på samarbetsprojekt och 
finansieringsmöjligheter för samhällelig frivilligverksamhet    

 
3. De hinder och begränsningar som ställs av lagstiftningen och administrativa 
förfaranden (bl.a. skattelagstiftningen, arbetstidslagstiftningen och författningarna 
om utkomstskydd) 
 
* oklarheterna i ansvarsfrågor 
* gränsdragningen mellan avlönat och oavlönat arbete 

* oklarheterna i fråga om kostnadsersättningar och ersättningarnas skattefrihet  
(t.ex. att en arbetslös förtroendevald måste betala skatt på kilometerersättningen 
medan en förtroendevald i anställningsförhållande har rätt till skattefri 
kilometerersättning) 
* oklarheterna i skattefrihetsfrågor när det gäller medelsanskaffning genom 
frivilligarbete osv. 
 

Vi som undertecknat denna vädjan vill stärka möjligheterna för frivilligverksamhet i det finska 

samhället och föreslår att det under den följande regeringsperioden ställs som mål att utveckla 

frivilligverksamheten. Vi erbjuder också vår sakkunskap till ert förfogande.   

 

 

Eero Rämö 
puheenjohtaja 
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan 
neuvottelukunta KANE 
 

Pentti Lemmetyinen 
puheenjohtaja 
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan 
neuvottelukunta KANE  
Kansalaistoiminnan toimintaedellytykset 

työryhmä 

 
Anitta Raitanen 
puheenjohtaja 
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan 
neuvottelukunta KANE 
Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 
työryhmä 
 

Markku Vaittinen 
puheenjohtaja 
Kansalaisareena ry 

Teemu Japisson 
pääsihteeri 
VALO- Suomen Liikunta ja Urheilu 
 

Vertti Kiukas 
toiminnanjohtaja 
SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys  
 
 
 

  
Olli Valtonen 
toiminnanjohtaja 
HelsinkiMissio 
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Pekka Lapinleimu 
toimitusjohtaja 
Kuuloliitto ry 
 
 

 
Sari Aalto-Matturi 
pääsihteeri 
Ehyt ry  

 
 

Annu Lehtinen 
toiminnanjohtaja 
Suomen Pakolaisapu 

 
Ossi Heinonen 
pääsihteeri 
Plan Suomi 
 

 

Antti Kylänpää 
puheenjohtaja 
Eettisen kaupan puolesta ry 
 
 

 
Marianne Heikkilä 
pääsihteeri 
Marttaliitto 
 
 

Joonas Pekkanen 
toiminnanjohtaja  
Avoin ministeriö ry 
 

Seppo Kalliokoski 
puheenjohtaja 
Suomi-Namibia-Seura ry 
 

Seppo Kalliokoski 
puheenjohtaja 
Ystävyysseurojen Liitto ry 

 
Johanna Laaja 
Pääsihteeri 
Rauhankasvatusinstituutti ry 
 

Helka Ahava 
Hallituksen puheenjohtaja 
Emmaus Helsinki 
 

Tiina Virnes 
Vapaaehtoistoiminnan ohjaaja 
Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry /Verkko 
 

Hannele Jokela 
puheenjohtaja 
Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI 
 

Ulla Kumpula 
toiminnanjohtaja 
Suomen Monikkoperheet ry 
 

 
Jukka Mäki 
toiminnanjohtaja 
Kriminaalihuollon tukisäätiö 
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Anu Uhtio 
toiminnanjohtaja 
Adoptioperheet ry 
 
 

Varpu Määttänen 
hallituksen puheenjohtaja 
Luonto-Liitto 

 
Janne Paananen 
toiminnanjohtaja 
YAD Youth Against Drugs ry 

 
Petteri Lehtola 
Selmu ry 
MASSA-hanke 
 

Aila Dündar-Järvinen 
puheenjohtaja 
Mielenterveysyhdistys Taimi ry 
 
 

Jenni Tuominen   
Toiminnanjohtaja 
Monika-Naiset liitto ry  
 
 

Kai Leinonen 

toiminnanjohtaja 
Suomen Kuurosokeat ry 
 

 

 

 

Fred Sundwall  
Pääsihteeri  
Suomen Ratsastajainliitto ry - Finlands 
Ryttarförbund rf 
 

 

Jarmo Mäkelä 
Toimitusjohtaja 
Suomen Urheiluliitto ry 

 
Olli-Pekka Lintula 
Pääsihteeri 
Suomen Voimisteluliitto ry 

Aija Orenius 

puheenjohtaja 

Vaje ry 

 

 

 
Saara Jäämies 
puheenjohtaja 
Helsingin vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattoreiden VALIKKO-ryhmä 
 

 
Tarja Orlov 
toiminnanjohtaja 
vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus, Lähde 
ry 
 

Jukka Haapakoski 
Puheenjohtaja 
Työttömien Valtakunnallinen 
Yhteistoimintajärjestö – TVY ry 
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Kirsi Pennanen  

puheenjohtaja 
Kyky Lpr ry 

  

 
 

 
Jyrki Laakso 
toiminnanjohtaja 
Suomen Nivelyhdistys ry 
 

 

 
Seppo Paakkinen 
toiminnan ohjaaja 
Aurinkoinen Hymy 
 

Timo Kokko 
toiminnanjohtaja 
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry 

Tarja Parviainen 
palveluohjaaja 

Joensuun kaupunki / Hoito –ja hoivapalvelut 

Ikäneuvola / Vapaaehtoistoiminta 

 

Aaro Harju 
pääsihteeri 
Sivistysliitto Kansalaisfoorumi ry 
 

Ilkka Mattila 
johtaja 
Kirkkopalvelut ry 
 

Jari Hurskainen 
aluejohtaja 
Pohjois-Karjalan Liikunta ry 
 

 
puheenjohtaja 
Mielentaide ry 
 

Sami Wirkkula 
toiminnanjohtaja 
Setlementtiyhdistys Naapuri ry 
 

Mika Väisänen 
toiminnanjohtaja 
Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry 
 
 
Turun Seudun Seta ry 
 
 

Helena Ranta 
puheenjohtaja 
Suomen Akateemisten Naisten liitto – 
Finlands kvinnliga Akademikers Förbund rf 
 

Irma Virjo 
puheenjohtaja 
Tampereen Parkinson yhdistys ry 
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Elina Koivuniemi 
puheenjohtaja 
MLL:n Punkalaitumen yhdistys 
 

Maarit Hyytiäinen 
puheenjohtaja 
Uudenmaan keliakiayhdistys ry 
 

Pia Sund 
puheenjohtaja 
Pirttikylän nuorisoseura – Pörtom 
ungdomsförening rf 
 

 
Marco Casagrande 
pääsihteeri 
Suomen Palloliitto ry 
 

Tuija Maaret Pykäläinen 
puheenjohtaja 
Maailmankauppayhdistys Sikitiko ry 
 

Tarja Räisänen 
toiminnanjohtaja 
Kaapatut Lapset ry - Finnish Association for 
Abducted Children 
 

Jaana Kauppinen 

Toiminnanjohtaja 
Pro-tukipiste ry 
 

Angi Mauranen 
puheenjohtaja 
Maan ystävät ry 
 

 
Tomi Kaasinen 
toiminnanjohtaja 
Suomen CP-liitto 

 

Outi Hannula 
Ohjelmajohtaja 
Kepa ry  
 

 
Leila Kekkonen 
toiminnanjohtaja 
Keliakialiitto ry 
 

 
Emma Palonen 
puheenjohtaja 
Uhusiano ry 
 

 
Sini Nykänen  
Toiminnanjohtaja 
Finnilco ry 
 

Heli Siltakorpi 
Vapaaehtoistyön ohjaaja 
Espoon Leppävaaran seurakunta 
 

Tuija Seppänen 
toiminnanjohtaja 
Tampereen seudun Näkövammaiset ry 
 
 

 
Merja Tuomi 
toiminnanjohtaja 
Omaishoitajat ja läheiset liitto ry 
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Esa Kaskimo 
toiminnanjohtaja 
Hyvinvointilomat ry 

 
Viveca Hagmark 
Förbundsdirektor 
Folkhälsans Förbund rf 
 
 

 
 
Gustav Åberg 
ordförande 
Sjöscoutkåren Porkala 
 

 
Gustav Åberg 
ordförande 
Järsö ungdomsförening 

 

Pirjo Akkanen 

johtava sosiaalityöntekijä 
Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto/ 
Lastensuojelun palvelut/ 
Muut perheiden tukipalvelut 
 

Mika Luukkainen 
 toiminnanjohtaja 
Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry 
 

Heli Tynkynniemi 
toiminnanjohtaja 
Kotien Puolesta Keskusliitto ry 

 

Antti Alén 
hallintopäällikkö 
Miessakit ry 

Hannu Partanen 
toiminnanjohtaja 
Eläkeläiset ry 
 

Olli Joensuu 
pääsihteeri 
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi 
 

Anja Kosonen 
varapuheenjohtaja 

Espoon Pelastakaa Lapset ry 
 

Harri Hölttä 
puheenjohtaja 
Savo-Karjalan vihreät 
 

Paula Kokkonen 
sihteeri 
Turun Seudun Nivelyhdistys ry (TSNY) 
 

 
Eija Salo-Rankila 
puheenjohtaja 
Syömishäiriöliitto - Syli ry 
 

 
Kerstin Saurén 
Ordförande 
Norra Kyrkslätt ungdomsförening r.f. 
  
 

 
Kristoffer Bondestam 
ordförare 
Masaby ungdomsförening r.f 
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Porkala Ungdomsförening rf. 
 
 

 
Raimo Anttila 
puheenjohtaja 
Enter ry 
 

Luca Nordfors 
puheenjohtaja 
Rauman Mielenterveysyhdistys Friski Tuult ry 
 
 

Johanna Colliander 
Puheenjohtaja 
Valikko-verkosto Tampere 
 

Risto Sulkava 
 puheenjohtaja 
 Suomen luonnonsuojeluliitto 
 

Eija-Riitta Salo 
puheenjohtaja 
 Valikko-Verkosto Salo 
 
 

Tuula Haataja 
puheenjohtaja 
 Valikko-Verkosto Kajaani 
 

Kirsi Haaponiemi 
puheenjohtaja 
Valikko-Verkosto Rauma 
 

Helena Palojärvi 
puheenjohtaja 
Naistenkartano ry 

 

Tuula Huttunen Koivumaa 
toiminnanjohtaja 
Pohjoisen yhteisöjen Majakka-talo 
 

Johan Loikas 
toiminnanjohtaja 
Stop Huumeille ry 
 

Nina af Hällström 
Verksamhetsledare 
SAMS - Samarbetsförbundet kring 
funktionshinder rf 
 
 

Milla Kalliomaa 
vt. pääsihteeri 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
 

Merja Majalahti 
puheenjohtaja 
Porin Valikko-ryhmä 
 

Laura Sankilampi 
Toiminnanjohtaja, Executive Director 
Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry 
The Finnish branch of Service Civil 
International 
 

 
Rilli Lappalainen 
pääsihteeri/ secretary general 
Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys 
KEHYS ry 
 


