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L E O  S T R A N I U S

To i m i t u s j o h t a j a

• Third Rockin toimitusjohtaja. Johtaa ja kehittää Third 
Rockissa ilmasto- ja ympäristöpalveluja. 

• Aiemmin työskennellyt muun muassa Kansalaisareenan, 
Luonto-Liiton ja Suomen luonnonsuojeluliiton
toiminnanjohtajana.

• Hallintotieteiden maisteri Tampereen yliopistosta sekä
Helsingin kaupunginvaltuutettu.

• Seuraa Twitter & Instagram: @leostranius



Vain 3 % maailman ihmisistä asuu maissa, 

joissa kansalaisyhteiskunnan tila on avoin





Sisällys

• Vapaaehtoistoiminta ja hyvinvointi

• Vapaaehtoistoiminta Suomessa ja SOTE-järjestöissä

• Vapaaehtoistoiminta tulevaisuudessa

• Onnistumisen resepti



Mistä hyvinvointi koostuu?

• Terveys

• Materiaalinen hyvinvointi

• Koettu hyvinvointi, 
elämänlaatu 

• Yksilön hyvinvointi: 
• Sosiaaliset suhteet
• Itsensä toteuttaminen
• onnellisuus

=> Vapaaehtoistyö on tätä!

Lähde: THL

Kuva: www.kansalaisareena.fi



Miten vapaaehtoistoiminta vaikuttaa

ihmiseen ja siten ympäröivään yhteiskuntaan?

• Lisää hyvinvointia

• Tarjoaa mahdollisuuden tehdä 
merkityksellisiä asioita

• Täydentää hyvinvointipalveluita

• Luo taloudellista hyötyä

• Lisää osaamista ja sosiaalisia 
suhteita

• Muuttaa maailmaa

Kuva: www.kansalaisareena.fi



Vapaaehtoistoiminnan muutos

• Vapaaehtoistoimintaa ovat perinteisesti leimanneet 
• läheinen kytkentä valtioon

• yhdistysmuotoisuus ja hallinnon hierarkkisuus

• Uusien vapaaehtoistoimintamuotojen luonteena
• eivät kanavoidu olemassa olevien ryhmien, yhdistysten tai puolueiden 

kautta 

• vapaaehtoistoiminta yksilöityy ja muuttuu hetkellisiksi verkostoiksi.



Vapaaehtoistoiminnan muutos





Hyvinvointia vapaaehtoistyöstä?



Kuvat: Wikipedia ja Yle



Mitä ihminen saa vapaaehtoistoiminnasta?

• “Vapaaehtoisena olo on voimaannuttavaa, siitä saa sisältöä elämään, kiva 
kun saa auttaa muita, aina oppii uutta.”

• “Vapaaehtoistoiminta tuo elämään rytmiä, sisältöä, uusia taitoja ja hyvää 
mieltä. Syy poistua kotoa, Mielekästä tekemistä eläkkeellä.”

• “Kokee itsensä tärkeäksi ja tarpeelliseksi, kun on mukana ns
vapaaehtoistoimijana”

• "On hienoa saada muutosta ja vaihtelua omaan arkeen ja kohdata 
erilaisuutta."

Lähde: Vapaaehtoistoiminnan verkosto VARES: 

Vaikutetaan,vakuutetaan ja kosketetaan päättäjiä



Vapaaehtoistoiminnan timanttimalli



10 hyvää syytä ryhtyä vapaaehtoiseksi

• Saa mukavan harrastuksen

• Tapaa hyviä tyyppejä

• Saa työkokemusta

• Oppii ymmärtämään
yhteiskuntaa

• Pääsee matkustamaan

•Voi löytää kumppanin

•Saa uusia ajatuksia

•Pääsee samanmielisten seuraan

•Tuntee olevansa tärkeä

•Voi parantaa maailmaa!



Vapaaehtoistoiminta 

Suomessa



42% 15 tuntia
Osallistuisin, jos joku kysyisi ja olisi aikaa

Lähde: Vapaaehtoistyö Suomessa 

2010, 2015 ja 2018:

https://kansalaisareena.fi/aineistoa/tutki

mukset-ja-selvitykset/

https://kansalaisareena.fi/aineistoa/tutkimukset-ja-selvitykset/


2,5 miljardia

1,7 miljoonaa henkilöä 

15 tuntia kuukaudessa x 10 kk

252 miljoonaa tuntia x 10e/h



31% haluaisi tehdä enemmän



12 % on saanut käyttää työaikaa vapaaehtoistyön tekemiseen





Korona-epidemiaan liittyvä auttaminen 

suomessa
• 66% oli auttanut jotakuta avun tarpeessa

olevaa, jonka tunsi henkilökohtaisesti

• 42% oli antanut rahaa sitä tarvitsevalle
tutulle ihmiselle

• 28% oli maksanut ihmisille tai yrityksille
palveluista, joita ne eivät olleet pystyneet
toteuttamaan koronaan liittyvien
palvelurajoitusten vuoksi

• 26% oli lahjoittanut rahaa
hyväntekeväisyyteen

• 17% oli osallistunut yhteisöllisiin korona-
kriisiin liittyviin tempauksiin

• 12% oli auttanut jotakuta avun tarpeessa
olevaa tuntematonta ihmistä

• 11% oli toiminut vapaaehtoisena jossakin
organisaatiossa

• 7%   oli luovuttanut verta

• 5%   oli osallistunut epävirallisen ryhmän
kautta koronaan liittyvään
auttamistoimintaan

• 5%   oli tehnyt jotain muuta korona-
kriisiin liittyvää yhteisöllistä tai 
auttamistoimintaa

• 4%   oli antanut rahaa sitä tarvitsevalle
tuntemattomalle ihmiselle

Lähde: Suomen kyslytutkimus Oy:n kysely syksyllä 2020 

(Tilaajat Kansalaisareena, Vala, Helsingin yliopisto) 





Johtopäätökset

• Yhdistysten neuvonta tavoittaa erityisen haavoittuvia
ryhmiä.

• Järjestöjen ilmastotoimet ovat käynnistyneet.

• Järjestöt ovat valmiita huomioimaan pelihaittojen
ehkäisyn omassa toiminnassaan.

• Valtakunnallisten järjestöjen toiminnanjohtajat
kokevat hallitustyöskentelyn pääosin hyvin toimivana.



Sosiaali-ja terveysjärjestöjä huolestuttaa 

vapaaehtoisten määrä





Vapaaehtoistoiminnan 

tulevaisuus



Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus

• Sitoutuminen löystyy

• Itseorganisoituminen nousee

• Rajapinnat liudentuvat

• Toiminta henkilöityy

• Kokeileva ja ketterä kehittäminen yleistyy

• Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöä



Onnistumisen resepti



”Onnistumisen kannalta tärkeitä 
eivät ole ne asiat, joita teet 

silloin tällöin. Tärkeitä ovat asiat, 

joita teet säännöllisesti.”



Onnistumisen resepti

Häpeämätöntä toimintaa 
ja tekemistä

Halua, innostusta 
(motivaatio)

Taitoa, osaamista15%

35%

50%



“Ainoat ihmiset, jotka eivät koskaan epäonnistu, 
ovat niitä, jotka eivät koskaan yritä mitään.”





Tehdään Suomesta maailman paras 
paikka vapaaehtoistoiminnalle

Ota yhteyttä: 

Leo Stranius

leo.stranius@iki.fi

puh. 040-754 7371

Kiitos!


