
Vapaaehtoistoiminnan 
kehittämishanke 
peruskouluihin 2021

Kehittämishankkeessa mukana:
Eliisa Saarinen, Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala
Taina Torniainen, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Katariina Mäkelä, Kuudes Helsinki
Petra Väänänen, Kuudes Helsinki
Milla Rajala, korkeakouluharjoittelija
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Tausta
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koulutuksellisen tasa-arvon 

edistämishankkeessa yhtenä tavoitteena on kehittää 

vapaaehtoistoiminnan ja peruskoulujen yhteistyötä. Keväällä 2021 

toteutettavan palvelumuotoilu-hankkeen tavoite on koostaa aiemman 

selvitystyön sekä yhteiskehittämisen pohjalta yhteinen malli, joka 

edesauttaa vapaaehtoistyön hyödyntämistä helsinkiläisissä kouluissa.

AVAINKYSYMYKSIÄ SELVITETTÄVÄKSI:
• Vastuu & organisointi: haluaako KASKO edistää keskitettyä vai 

kouluvetoista mallia?

• Mahdollistajat: mitä resursseja vapaaehtoistoiminnan 

käynnistämiseen on olemassa?

• Jalkautuminen: minkälaista tietoa/tukea koulut tarvitsevat toiminnan 

aloittamiseen?

• Tasa-arvon edistäminen: mitkä tavoitteet halutaan asettaa tälle 

projektille?

• (esim. tilannekuvan muodostaminen vs. toteutuneen 

vapaaehtoistyön määrän kasvattaminen /tasaaminen koulujen välillä)
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Projektin tavoitteet

1. Ymmärtää koulujen kokemia tarpeita sekä esteitä

vapaaehtoistoiminnan hyödyntämiselle nykytilassa.

2. Kartoittaa hyviä kokemuksia ja käytänteitä, joille voisi olla 

kysyntää myös toisissa kouluissa. Mallintaa keskeiset 

vapaaehtoistyön muodot (esim. 4-6 kpl) näiden pohjalta.

3. Määritellä vapaaehtoistoiminnan reunaehdot, joita           

toiminnassa tulee noudattaa kouluissa. Esimerkiksi tavat 

koordinoida toimintaa ja sen edellyttämät kelpoisuusvaatimukset 

vapaaehtoisilta.

4. Tunnistaa olemassa olevat mahdollistajat, joita toiminnasta

kiinnostuneet koulut voivat hyödyntää.

5. Koostaa hankkeen em. tulosten pohjalta selkeä ohjeistus, 

jonka avulla koulut pääsevät käyntiin vapaaehtoistyön 

hyödyntämisessä.
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Nykytilan ymmärrys ja koostaminen
• Ymmärrys nykytilasta luotiin kokoamalla yhteen ja analysoimalla

olemassa oleva tieto koulujen vapaaehtoistyöhön liittyen, kuten

aiemmat tutkimukset-, -selvitykset ja koosteet

• Lisäksi helmikuussa 2021 toteutettiin 2 kyselyä, joihin osallistui

edustajia 5 pilottikoulusta, sekä vapaaehtoistyötä tarjoavista järjestöistä ja

vanhempainyhdistysaktiiveja

• Kouluille suunnattuun kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 22, ja

vanhemmille ja järjestötoimijoille suunnattuun kyselyyn 11.

• Kyselyissä selvitettiin mm. seuraavia aiheita:

– Tietoisuus vapaaehtoistyön mahdollisuuksista

– Kokemukset ja parhaat käytännöt

– Toiveet ja tarpeet vapaaehtoistyölle

– Esteet ja haasteet vapaaehtoistyön hyödyntämiseen

– Mahdollisuus innovoida ratkaisuja, sisältöjä ja jakaa parhaita käytänteitä
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Dokumentaatio, esittely ja jatkosuunnitelma
• Kuudes dokumentoi projektissa syntyneet tulokset, vapaaehtoistyön mallia esittelevän esityksen sekä 

kouluille suunnatun ohjeistuksen muotoon.

• KASKO:n vapaaehtoistyön dokumentoitu malli esitellään tilaajalle ja käydään se keskustellen läpi 

esittelytapaamisessa. 

• Jatkosuunnitelmat syksylle 2021-2022 
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”Tuo uutta näkökulmaa 
opetukseen yli 

oppiainerajojen, opettaa 

käytännönvaikuttamista 

nuorille, auttaa 

ymmärtämään 

yhteiskuntaa”

”Se on tuonut
yhteisöllisyyttä ja

yhteenkuuluvuutta

kaikkien välille.”

Kehittämishankkeessa tulleita ajatuksia kouluilta 2021
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Toiminnan arvioidut 
hyödyt kouluille

OPSia rikastuttavaa ja täydentävää toimintaa

• Edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja 

osallisuutta
• Ehkäisee syrjäytymistä

• Kasvattaa yhteisöllisyyttä ja parantaa 

kotoutumista

• Mahdollistaa erilaisten ihmisten kohtaamisen

• Edistää hyvinvointia ja terveyttä osallistamalla

aktiiviseen toimintaan
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KIITOS
Kulttuuri ja vapaa-aika/ Kehittämispalvelut
Kehittämisasiantuntijat vapaaehtoistoiminnassa:

Eliisa Saarinen + 358 50 595 5322 eliisa.saarinen@hel.fi
www.vapaaehtoistoiminta.hel.fi

www.facebook.com/VapaaehtoistoimintaHelsinki

@:vapaaehtoistoiminta@hel.fi

Intra: http://helmi.hel.fi/yhteisetpalvelut/vapaaehtoistoiminta

Teams: Vapaaehtoistoiminta Helsinki

mailto:eliisa.saarinen@hel.fi
http://www.vapaaehtoistoiminta.hel.fi/
http://www.facebook.com/VapaaehtoistoimintaHelsinki
mailto:vapaaehtoistoiminta@hel.fi
http://helmi.hel.fi/yhteisetpalvelut/vapaaehtoistoiminta
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7cf9da17bc144fe3957267c0ab1cc384%40thread.skype/conversations?groupId=78d6fbd6-6e5c-4871-9de6-59179c24e4dd&tenantId=3feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752

