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Tämä Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuonna 2011 

julkaistava kirja on vertais- ja vapaaehtoistoiminnan ke-

hittämishanke Versovan lopputuotos. 

Hankkeen alussa kartoitettiin mahdollisia kehittämis-

kohteita ja todettiin, että tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja 

sen rakenteista oli saatavilla vain vähän tai ei ollenkaan. 

Kehittäminen oli suuntautunut ensisijaisesti järjestöjen 

oman vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseen. Tarve sellais-

ten rakenteiden ja toimintamallien kehittämiseen, jotka 

olisivat sovellettavissa monenlaisille vapaaehtoistoimintaa 

organisoiville taustayhteisöille, oli ajankohtainen. Valitsim-

me kehittämiskohteeksi vapaaehtoistoiminnan yleisem-

mällä tasolla, emmekä lähteneet kehittämään yksinomaan 

järjestötoimintaa.

Versova -hankkeen tavoitteena on kehittää vertaistu-

kea ja vapaaehtoistoimintaa arvostetuksi osaksi julkisen ja 

kolmannen sektorin yhteiskunnallista hyvinvointitehtävän 

toteutusta. Vapaaehtoistoiminta nähdään keinona vaikuttaa 

ja osallistua, ja se edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja 

aktiivista kansalaisuutta.

Tässä kirjassa esitetyt ideat ja ajatukset ovat syntyneet 

vuorovaikutuksessa vapaaehtoisten, useiden yhteistyö-

kumppaneiden, palvelujen vastaanottajien, opiskelijoiden 

ja työtovereiden kanssa sekä omaa toimintaa reflektoiden. 

Merkittävä vaikutus kehittämiseen on ollut tutustumisella 

kansainväliseen vapaaehtoistoiminnan organisoimiseen 

erityisesti Pohjoismaissa ja Irlannissa. 

Lisäksi olemme saaneet osallistua ammattitaitoamme 

tukeviin koulutuksiin. Sari Välimäki on suorittanut tuote-

kehittäjän erikoisammattitutkinnon sekä suorittaa kouluttajan 

erikoistumisopintoja. Anne Laimio on suorittanut työnoh-

jaajakoulutuksen ja suorittaa parhaillaan järjestöjohtamisen 

erikoisammattitutkintoa. Näiden koulutusten lopputöinä 

on syntynyt laadukkaasti järjestetyn vapaaehtoistoiminnan 

käsikirja, vapaaehtoisten työnohjausta käsittelevä lopputyö 

sekä koulutussuunnitelma vapaaehtoisten kanssa työsken-

televien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten val-

mennukseen. Ennen kaikkea opiskeleminen on ohjannut 

tutustumaan vapaaehtoistoimintaan liittyvään kotimaiseen 

ja kansainväliseen kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. 

Asiat ja ideat, jotka tuomme esille, eivät ole sinällään 

uusia, olemme vain koonneet ne yhteen uudella tavalla 

vapaaehtoistoiminnan laadukkaan organisoimisen otsikon 

alle. Toisin kuin useissa Euroopan maissa, Suomessa tällaisia 

Lukijalle1
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laadukkaasti järjestetyn vapaaehtoistoiminnan periaatteita ei 

ole vielä yhtenäistetty. Suomessa on kuitenkin käynnistynyt 

laaja vapaaehtoistoiminnan strateginen laadun kehittämispro-

sessi. Prosessiin osallistuu vapaaehtoistoimintaa organisoivia 

yhteisöjä eri puolilta Suomea. Nämä toimijat kehittävät 

paikallisia vapaaehtoistoiminnan rakenteita ja seuraavat 

kansainvälistä keskustelua. Verkosto on ollut osaltaan käyn-

nistämässä keskustelua laadukkaan vapaaehtoistoiminnan 

rakenteista ja elementeistä. Verkoston toimintaa koordinoi 

Kansalaisareena ry. 

Esittelemme kirjassa laadukkaasti järjestetyn vapaaehtois-

toiminnan periaatteita ja annamme vinkkejä suunnitelmal-

lisen vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseen. Työnohjauksen 

merkitys vapaaehtoisten motivaation, oppimisen ja jaksa-

misen kannalta on erityisen tärkeää ja siksi se on nostettu 

keskeiseen asemaan. 

Kirjaa ei ole tarkoitettu oppikirjaksi, vaan ajatusten he-

rättäjäksi ja oman työn kehittämiseen sovellettavaksi niille, 

jotka käynnistävät ja organisoivat vapaaehtoistoimintaa. 

Kirjaa voivat hyödyntää myös opiskelijat ja vapaaehtoiset 

sekä vapaaehtoisten palveluja vastaanottavat. Tämän kirjan 

sisältöä voi vapaasti soveltaa ja lainata omaan toimintaan, 

huomioiden kirjoittajien tekijänoikeudet. Kirjan aineisto 

on saatavilla myös sähköisenä osoitteesta www.kssotu.fi ja 

www.jkl.fi/vapari.

Kirjan graafinen suunnittelu ja taitto ovat Marja Muhosen 

käsialaa, samoin kuin Asumispalvelusäätiö ASPA:n, Verkot 

-projektissa aiemmin julkaisemat kirjat, Vertaistoiminta kan-

nattaa ja Vapaaehtoistoiminta osallistaa. Verkostoyhteistyön 

nimissä olemme sopineet, että tämä kirja liitetään samaan 

julkaisusarjaan, jonka tunnistaa samankaltaisista piirteistä.
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Vapaaehtoistoimintaa vai 
vapaaehtoistyötä? 2

Vapaaehtoistoiminnan ”nimestä” 

on keskusteltu paljon ja siihen liittyen on ollut aina-

kin   kaksi koulukuntaa. Toiset ovat halunneet tehdä sel -

keän    eron palkkatyön ja vapaa ehtoistyön välille ja toiset 

ovat korostaneet työn arvoa. Vuonna 2010 julkais tus-

sa   Kan salaisjärjestötoiminnan ytimessä -kirjassa vapaa-

eh toistoiminnan tutkijat, Anne Birgitta Pessi ja Tomi 

Oravasaari, ovat päätyneet käyttämään molempia käsit-

teitä neutraaleina synonyymeina, ja niin mekin teemme.

Kansalaistoiminta elää ajassa ja muuttuu – samoin va-

paaehtoistoiminta. Esimerkiksi jäsenyyden merkitys yhdis-

tystoiminnassa on muuttunut. Enää ei välttämättä sitouduta 

jäsenyyteen ja sitä kautta vapaaehtoistoimintaan, ainakaan 

pitkiksi ajoiksi. Jäsenistö liittyy ja eroaa yhdistyksistä omien 

tarpeidensa ja elämäntilanteidensa mukaan. Kansalaistoi-

mintaa tapahtuu entistä enemmän internetissä, erilaisissa 

vapaan toiminnan tempauksissa ja liikkeissä sekä julkisella 

sektorilla. Euroopassa tällä hetkellä nopeimmin lisääntyvät 

yritysten vapaaehtoisohjelmat. Nämä muutokset ovat haaste 

vapaaehtoistyön organisoinnille, jonka on sopeuduttava 

uusiin osallistumisen tapoihin ja muotoihin. Jos ajatellaan, 

että vapaaehtoistoiminta on kaikkien kansalaisoikeus, niin 

se edellyttää monenlaisten vapaaehtoistoiminnan paikkojen 

luomista ja niiden löytämisen helppoutta.

Perinteinen, paljon käytetty vapaaehtoistoiminnan 

määritelmä korostaa auttamisen näkökulmaa:

”vapaaehtoistoiminta on yksittäisten ihmisten 

ja yhteisöjen hyväksi tehty toiminta, josta ei saa 

rahallista korvausta, joka tehdään ilman pakkoa 

ja jota ei pidetä velvollisuutena perhettä tai su-

kua kohtaan”.

Vapaaehtoistoiminnan määritelmissä on vähitellen 

alettu kiinnittää huomiota auttamisen lisäksi enemmän 

vapaaehtoistoiminnan organisoimiseen ja vapaaehtoisten 

omiin motiiveihin ja toiveisiin. Tämä näkyy muun muassa 

Antti Eskolan määritelmässä:

”vapaaehtoistoiminta on osallistumista vuorovai-

kutukseen perustuvaan organisoituun auttamis- 

ja tukitoimintaan, joka tähtää henkisen ahdin-
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gon lievittämiseen tai elinoloihin liittyvän puut-

teen korjaamiseen. Vapaaehtoistyötä ei tehdä 

taloudellisena yritystoimintana, palkkatyönä ei-

kä erityisenä harjoitteluna, vaan tehtävään val-

mennusta saaneen auttajan motiivi pohjautuu 

ajatukseen, että hän voi olla avuksi ja oppii jota-

kin tärkeää. Myös tällaiseen toimintaan liittyvät 

tukitehtävät kuuluvat vapaaehtoistyön piiriin.” 

(ESKOLA, A. 2001)

2000-luvulle tultaessa vapaaehtoistoiminta nähdään 

kansalaisoikeutena, sen tekijälleen tuottamat hyvinvointi-

vaikutukset tunnustetaan ja yhteiskunnallista merkitystä 

arvostetaan entistä laajemmin. Me olemme muotoilleet 

vapaaehtoistoiminnan määritelmän, joka mielestämme kuvaa 

tätä uudenlaista ajattelua.

”Vapaaehtoistoiminta on omasta halusta lähte-

vää, palkatonta toimintaa, jota tehdään omia ar-

voja vastaavan yhteisön hyväksi. Se on merkki 

halusta osallistua ja vaikuttaa ja sen tulisi olla 

kaikkien kansalaisoikeus.” (LAIMIO, VÄLIMÄKI 

2009)

Vuosi 2011 on kansainvälinen vapaaehtoistoiminnan 

vuosi. Euroopan komissio on määritellyt vapaaehtoistoi-

minnan seuraavasti teemavuotta asettaessaan:

”Vapaaehtoistyö tarkoittaa kaikkea vapaaehtois-

ta toimintaa, joka voi olla virallista, vapaamuo-

toista tai epävirallista ja jota toteutetaan henki-

lön omasta vapaasta tahdosta ja harkinnasta, 

oman motivaation perusteella ja ilman ansaitse-

mistarkoitusta.”

Tähän määritelmään on lisätty vielä seuraavia mer-

kityksiä:

• Elinikäinen oppiminen ja yksilöiden 

  hyvinvointi 

• Kansalaisvaikuttamisen vahvistuminen

• Syrjimättömyyden toteutuminen 

• Solidaarisuuden lisääminen ja yhteen 

  kuuluvuuden vahvistaminen 

• Demokratian kehittyminen

• Euroopan yhteiskuntien sopusointuinen 

  kehittäminen.

Viimeaikaisessa keskustelussa on myös noussut esille 

aktivismin ja vapaaehtoistoiminnan rajapinnan määrittämi-

nen. Laajempaa keskustelua vapaaehtoistoiminnan määrit-

telemisestä käytiin muun muassa keväällä 2011 järjestetyssä 

CEV:n ( Centre Europe´en du Volontariat) eurooppalaisessa 

symposiumissa Tallinnassa ja keskustelu jatkuu yhä.
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Monenlaista 
vapaaehtoistoimintaa 3

• tukea tuottava vapaaehtoistoiminta

• osallistava vapaaehtoistoiminta

• tuettu vapaaehtoistoiminta

• vertaistoiminta

• palvelutoiminta

• talkoo-, keräys- ja tapahtumatoiminta

• järjestötoiminta ja yhteiskunnallinen 

  vaikuttaminen

Ihmisillä on usein melko suppea käsitys vapaa-

eh tois toiminnasta. Mielikuvat liittyvät ulkoilemiseen 

van husten kanssa tai vaikka kahvin keittämiseen eri lai-

sis sa tilaisuuksissa. Tosiasiassa toiminnan kirjo on pal jon 

monipuolisempi. Toiminnan muodoista on esi tetty  mo-

nenlaisia luokitteluja, me luokitellemme vapaa ehtois toi-

mintaa seuraavasti.

Tukea tuottava vapaaehtoistoiminta

Tukea tuottavalla vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan 

toimintaa, jossa vapaaehtoinen auttaa jollakin tavalla 

heikommassa asemassa olevaa. Toimintaa voidaan kutsua 

tukihenkilötoiminnaksi tai kuten kirkon piirissä kutsutaan, 

lähimmäispalveluksi. Suomen Punaisen Ristin Ystävätoiminta 

voidaan lukea myös tukea tuottavaksi vapaaehtoistoiminnaksi. 

Tuen tarve syntyy sosiaalisten verkostojen puuttumisesta ja 

yksinäisyydestä.

Osallistava vapaaehtoistoiminta

Osallistavassa vapaaehtoistoiminnassa vapaaehtoisen rooli 

on aktivoida ja mahdollistaa asiakkaan osallistuminen muun 

muassa harrastuksiin.

Esimerkiksi VAU-hankkeessa (Vapaaehtoistyö, ulko-

liikunta ja vanhusten hyvinvointi -hanke, Tutkimus- ja 

kehittämiskeskus Gerocenter) tehtävää työtä voidaan 

kutsua osallistavaksi vapaaehtoistoiminnaksi. Hankkeessa 

vapaaehtoinen helpottaa vaikeasti liikkuvan ja yksin asuvan 

vanhuksen osallistumista arjen tehtäviin ja harrastuksiin 

kodin ulkopuolella.
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Tuettu vapaaehtoistoiminta

Aina vapaaehtoinen ei voi omien rajoitustensa takia osal-

listua vapaaehtoistoimintaan ilman toisen apua. Esimerk-

kejä tällaisista rajoituksista voivat olla maahanmuuttajan 

puutteellinen kielitaito, henkilön liikuntarajoitteisuus tai 

epävakaa mielenterveys. Vapaaehtoisen rooli tuetussa vapaa-

ehtoistoiminnassa on olla rinnalla kulkija ja tukija toiselle 

vapaaehtoiselle. 

Palveluja tuottava vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoinen voi tehdä myös muunlaista, itsenäistä pal-

velutoimintaa. Hän voi auttaa nettisivujen päivittämisessä 

ja muussa tiedottamisessa, ommella tai leipoa myyjäisiin ja 

pitää vaikka luentoja. Suomeenkin rantautunut aikapankki-

toiminta on hyvä esimerkki tällaisesta palveluja tuottavasta 

vapaaehtoistoiminnasta.

Vertaistoiminta

Vertaistoiminta on yksi vapaaehtoistoiminnan erityismuoto, 

joka edellyttää samankaltaista elämäntilannetta tai esimerkiksi 

kokemusta samasta sairaudesta. Vertaistoiminta toteutuu 

usein ryhmämuotoisena, jossa vapaaehtoinen toimii oh-

jaajan roolissa.  

Talkoo-, keräys- ja 

tapahtumatoiminta 

Erilaisiin tapahtumiin, keräyksiin ja talkoisiin osallistuminen 

on monille tuttua. Kulttuuri- ja urheilutapahtumat jäisi-

vät toteuttamatta ilman vapaaehtoisten panosta. Tällaiset 

tehtävät ovat kertaluonteisia eivätkä vaadi vapaaehtoiselta 

pitkäaikaista sitoutumista tai laajaa koulutusta. 

Järjestötoiminta ja muu 

kansalaisvaikuttaminen 

Järjestötoiminta ja muu kansalaisvaikuttaminen on merkittävä 

osa aktiivista kansalaisyhteiskuntaa. Toimintaa toteutetaan 

lähes aina vapaaehtoispohjalla, tästä esimerkkinä yhdistysten 

hallitusten työskentely.
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4
Toimintaa organisoidaan 

monella tavalla

• suuret valtakunnalliset/kansain-

  väliset järjestöt

• pienet valtakunnalliset järjestöt

• pienet paikalliset yhdistykset

• järjestöyhteistyö

• vapaaehtoistoiminnan keskukset

• julkisen palvelujärjestelmän, 

  lakisääteinen vapaaehtoistoiminta

• vapaa kansalaistoiminta

Vapaaehtoistyö on järjestötoiminnan ydintä, mutta 

sitä organisoidaan myös muulla tavoin ja se voi toteutua 

ilman erityistä organisointiakin.

Suuret valtakunnalliset tai jopa kansainväliset järjestöt 

ja niiden toiminta ovat yleisesti tunnettuja ja näkyviä ja siitä 

syystä myös vapaaehtoiset osaavat hakeutua niihin mukaan. 

Järjestöjen pitkä historia, suuremmat resurssit ja näkyvämpi 

markkinointi edistävät niiden tunnettuutta. Näillä järjestöillä 

on resursseja myös palkattuun ammatilliseen henkilöstöön, 

mikä varmistaa toiminnan pysyvyyttä. 

Vapaaehtoistoiminnan kannalta vaikeimmin johdet-

tavia ovat pienet valtakunnalliset järjestöt, jotka taistelevat 

olemassaolostaan vaatimattomin resurssein harvalukuisen 

jäsenistönsä kanssa. Näillä haasteilla on suora vaikutus 

myös koko toiminnan organisointiin. Niillä on usein alueel-

lista toimintaa, mutta ei riittävästi resursseja toiminnan 

tukemiseen.

Pienet paikalliset yhdistykset eivät  sen sijaan tavoittele 

samaa näkyvyyttä ja vaikuttavuutta kuin valtakunnallisesti 

toimivat järjestöt, joten haasteetkin ovat pienempiä.

Julkisella sektorilla kunnat tarjoavat myös vapaaehtois-
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toiminnan paikkoja. Muutamiin kuntiin on palkattu vapaa-

ehtoistoiminnan ammattilaisia. Toiminnan organisoiminen 

on kuitenkin kunnissa vielä hyvin kirjavaa. Tällä hetkellä 

toiminta on professiokeskeistä, mutta vähitellen on alettu 

ymmärtää vapaaehtoistoiminnan merkitys osana aktiivista 

kuntalaisuutta. 

Kirkon toiminta lasketaan kuuluvan julkiseen sektoriin. 

Vapaaehtoistoiminta on osa evankelis-luterilaisen kirkon, 

Meidän kirkko 2015 -strategiaa. Vaikka kirkossa on perin-

teisesti runsaasti vapaaehtoistoimintaa, sen organisoimisen 

tarve on nähty vasta nyt. Esimerkkinä tästä on Suurella 

sydämellä -portaali.

Vapaaehtoistoiminnan piiriin kuuluva Rikos- ja riita-

asioiden sovittelu rahoitetaan valtion budjettivaroin Sosi-

aali- ja terveysministeriön ohjauksessa ja valvonnassa, mikä 

antaa toiminnalle turvalliset rakenteet. Sovittelutoimistot 

ottavat vastaan sovittelualoitteet, valitsevat vapaaehtoiset 

sovittelijat hoitamaan sovittelutapauksia sekä ohjaavat ja 

valvovat heitä tehtävässään. 

Alaa sivuava Rikosuhripäivystys toimii myös vapaaehtois-

voimin, sitä toteuttaa seitsemän eri tahoa: Suomen Punainen 

Risti, Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen Mielenterveysseura, 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Setlementtiliitto, 

Kirkkohallitus ja Naisasialiitto Unioni. Toimintaa koordinoi 

valtakunnallisesti Suomen Setlementtiliitto.                                                            

Lastensuojelun tukihenkilötoiminta on ehkä yksi eniten 

sitoutumista vaativista vapaaehtoistoiminnan muodoista. 

Toiminta mainitaan lastensuojelulaissa avohuollon tuki-

toimena ja kunnat on velvoitettu järjestämään sitä joko itse 

tai hankkimaan ostopalveluina esimerkiksi lastensuojelu 

järjestöiltä. 

 ”Tukihenkilöt ja tukiperheet tarvitsevat 

riittävän koulutuksen, perehdytyksen, ohjausta 

ja tukea jaksamiseen. Vapaaehtoistyössä lapsen, 

nuoren tai tukea tarvitsevan perheen kanssa 

tarvitaan sitoutumista ja luotettavuutta.

Tukihenkilön tai -perheen on tärkeää huoleh tia 

siitä, että tukisuhteelle ei omistauduta enempää 

kuin mihin omat voimavarat riittävät. 

Sosiaalialan ammattilaisen tuen ja ohjauksen 

lisäksi vapaaehtoisille on hyvä järjestää vertais-

tukea, tapaamisia ja keskusteluja muiden tuki-

henkilöiden kanssa.” (SOSIAALIPORTTI.FI)

Erilaiset tempaukset ja suorat yhteydenotot päättäjiin, 

ympäri vuorokauden, ovat olennainen osa nykyaikaista 

yhteiskuntaa. Toimijoiden tavoitteina eivät ole enää suuret 

yhteiskunnalliset muutokset vaan pienet teot. Kaduille, 

verkkoon ja julkisuuteen siirtynyt kansalaistoiminta on usein 

kevyesti organisoitua ja toimijat eivät välttämättä kuulu 

mihinkään järjestöön.
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Muutosta ilmassa

5

Kuten jo aiemmin vapaaehtoistoiminnan määritelmissä 

totesimme, vapaaehtoistoiminta on muuttunut erityisesti 

kuluneen kymmenen vuoden aikana. Ajattelussa ta pah tu-

neet muutokset ovat kohdistuneet vapaaehtoisiin, va paa-

ehtoistehtäviin ja toiminnan organisointiin.

Tarvepuheesta vaikuttamispuheeksi

Aiemmin vapaaehtoistoiminnassa korostui avun tarvitsijan 

näkökulma. Vapaaehtoisia houkuteltiin toimintaan vetoamalla 

tarpeeseen. Keskeisenä motiivina myös toiminnan järjestä-

jillä oli saada ”käsi- ja silmäpareja” tai toiminnan ylläpitäjiä. 

Tänä päivänä vapaaehtoistoiminnan näkökulma on siirtynyt 

enemmän itse vapaaehtoisiin. Vapaaehtoistoiminta nähdään 

mahdollisuutena vaikuttaa omaan elämään ja ympäröivään 

yhteiskuntaan. Perinteiset vaikuttamisen kanavat koetaan 

liian kankeiksi ja ylipäätään vaikuttaminen niiden kautta 

koetaan vaikeaksi. Vapaaehtoiset haluavat yhä useammin 

toimia niin, että toiminnan vaikutukset voi nähdä heti tai 

ainakin hyvin lyhyellä aikajänteellä. Vapaaehtoistoiminnasta 

on tullut tietyllä tavalla ”anarkiaa”. Enää ei odoteta välttämättä 

kutsua tai lupaa tulla toimimaan, vaan ollaan itse aktiivisia 

niissä asioissa, jotka koetaan tärkeäksi.

Velvollisuudesta oikeudeksi

Toisista ihmisistä ja lähiyhteisöstä huolehtimista voidaan 

pitää meidän kaikkien velvollisuutena. Historiallisesti 

olemme eläneet vaiheita, joissa jokaisen on pitänyt kantaa 

oma osuutensa yhteisen tulevaisuuden luomiseksi. Hyvin-

vointivaltion syntymisen myötä yhä useammasta yksilöiden 

tarpeesta on huolehtinut julkinen järjestelmä ja odotuksen 

ovat muovautuneet sen mukaiseksi. Toki tarpeita yhteiseksi 

hyväksi toimimiseen on edelleen, mutta osallistumiseen on 

voinut myös syntyä esteitä. Aina ei ole täysin selvää, mitä 

ja missä maallikko saa ja voi tehdä. Oikeudesta osallistua ja 

vaikuttaa, on tullut yhä tärkeämpi motiivi, vapaaehtoisena 

toimimiseen. Tämä oikeus korostuu myös eurooppalaisen 

vapaaehtoistoiminnan perusteissa – vapaaehtoistoiminnan 

tulisi olla kaikkien ”kansalaisoikeus”. 

Muodollisesta epämuodolliseen

Vapaaehtoistoimintaa ovat perinteisesti järjestäneet erilai-

set järjestöt ja seurakunta sekä julkinen sektori. Joissain 

määritelmissä vapaaehtoistoiminnaksi on kutsuttu vain 

jonkun taustayhteisön organisoimaa toimintaa. Organisoi-

dulla vapaaehtoistoiminnalla on edelleen selkeä ykkösase ma, 
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mutta erilaiset vapaan kansalaistoiminnan muodot ovat 

myös lisääntyneet. Ihmiset lähtevät toimimaan halutessaan 

vaikuttaa johonkin tärkeään ja ajankohtaiseen asiaan. Löy-

hästi organisoituneita toimintaryhmiä perustetaan tiheään 

tahtiin. Tällaiset ”pro”-liikkeet ajavat asiaansa, kun se on 

ajankohtainen ja lakkaavat olemasta, kun asia on ratkennut. 

Myös erilaiset tapahtumat ja kampanjat ovat yleistyneet, 

puhumattakaan sosiaalisen median mukanaan tuomista 

toiminnan mahdollisuuksista. Epämuodollinen vapaaehtois-

toiminta voidaan kokea helpommaksi, koska se ei edellytä 

pitkää sitoutumista taustayhteisöön.

Altruistisesta egoistiseen

Vapaaehtoistoiminnan tutkimuksesta suuri osa on kohdis-

tunut vapaaehtoisten motiiveihin. Toiminnan ykkösmotiivina 

mainitaan yleensä auttamisenhalu. Auttaminen motiivina 

voi korostua myös sosiaalisesta suotavuudesta. Kun 
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kysytään,  miksi haluat toimia vapaaehtoisena, ”kuuluu” 

sanoa, että haluan auttaa. Käymissämme keskusteluissa va-

paaehtoisten kanssa, auttaminen motiivina on toki läsnä ja 

sijoittuu kär kipäähän, mutta yhä useammin mainitaan myös 

muita motiiveja toiminnalle. Yhä useammin esille nousee 

merkityksellisyyden kokemus. Vapaaehtoisten jaksamisen ja 

toiminnan sisällön kannalta myös egoistisempien motiivien 

näkyväksi ja suotavaksi tekeminen on tarpeellista. Omien 

odotusten ja toiveiden avaamisen kautta toiminnasta tulee 

aidosti vastavuoroista. Yksi vapaaehtoistoiminnan vuoden 

teemoista onkin elinikäinen oppiminen ja sen tunnustaminen 

vapaaehtoistoiminnassa. Pelkän auttamisen halun varassa 

toimiminen voi muodostua vapaaehtoistoiminnan suden-

kuopaksi. Auttajan ajatus autetuksi tulemisesta voi olla hyvin 

toisenlainen kuin avun vastaanottajan. Jos auttaminen ei tuota 

toivottua tulosta, syntyy helposti pettymyksiä ja turhautu-

mista, joka voi johtaa koko toiminnasta luopumiseen.

Vetoketjusta neppariin

Usein kuulee tuskailtavan ihmisten haluttomuutta sitoutua 

vapaaehtoistoimintaan. Elämäntyylit ja -tilanteet ovat tänä 

päivänä kuitenkin kovin vaihtelevia. Elämä koostuu usein 

hyvin moninaisista vaiheista ja ”projekteista”. Opiskelu, työ, 

työttömyys ja muut perhetilanteet vaihtelevat usein elämän 

aikana. Ihmiset eivät välttämättä karta sitoutumista, vaan 

eivät uskalla tehdä lupauksia, joiden pitämisestä eivät voi olla 

varmoja. Tätä voitaisiin kai kutsua myös vastuuntunnoksi. 

Kokemuksemme mukaan vapaaehtoiset tulevat mieluum-

min mukaan määräaikaisiin tehtäviin, jotka sopivat heidän 

kulloiseenkin elämäntilanteeseensa. Vapaaehtoistoiminnasta 

luopumiseen liittyy myös jonkin verran syyllisyyden tunteita. 

Määräaikaisuus antaa helpomman mahdollisuuden irrottau-

tua tehtävästä. Tällaisia episodimaisia vapaaehtoistoiminnan 

projekteja voidaan kutsua ”nepparivapaaehtoisuudeksi.” 

Vetoketjuvapaaehtoisuudella taas tarkoitetaan vuosia ja jopa 

vuosikymmeniä kestävää sitoutumista samaan toimintaan 

tai taustaorganisaatioon. Neppareista voi toki muodostua 

toiminnan ketjuja, mutta toiminnan kohteet muuttuvat.

Rekrytoinnista markkinointiin

Vapaaehtoistoiminnan rekrytointikampanjoissa on tyypilli-

sesti kutsuttu ihmisiä auttamaan, vedottu tarpeeseen ja 

korostettu mukaan tulemisen tärkeyttä. Vapaaehtoistoi-

mintaan lähtevät ihmiset ovat usein vastuuntuntoisia ja 

haluavat tietää tarkemmin, mihin ovat sitoutumassa. He 

kaipaavat vastauksia kysymyksiin, mitä minulta odotetaan 

ja mitä minä voin odottaa toiminnalta. Tehtävien avaaminen 

ja vastavuoroisuuden näkyväksi tekeminen on tullut yhä 

merkityksellisemmäksi vapaaehtoistoimintaa harkitseville. 

Vapaaehtoiset ovat entistä valikoivampia ja tietoisempia 

valinnanmahdollisuuksista. Vaatimustaso kasvaa ja valin-

nan mahdollisuuksia on paljon. Kilpailu vapaaehtoisista 

edellyttää yhä enemmän ponnisteluja ja kehittämistä myös 

vapaaehtoistoimintaa organisoivilta yhteisöiltä.

Tavallisen ihmisen tiedoista ja taidoista, 

toimijalle sopivimpaan tehtävään

Aikaisemmin vapaaehtoistoiminnan ei-ammattillisuutta on 

haluttu tuoda esille korostamalla sitä, että vapaaehtoinen 

toimii tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla. Mikä sitten 

on tavallisen ihmisen tietotaito? Voi käydä myös niin, että 

vapaaehtoisen koko osaaminen ei tule hyödynnettyä, jos 

kaikki on ”tavallista”. Painopiste onkin siirtynyt suuntaan, 

jossa vapaaehtoiselle pyritään löytämään hänen tietojaan ja 

taitojaan vastaavia tehtäviä. Erikoisosaamisen hyödyntäminen 

on luvallista ja jopa suotavaa.
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Vapaaehtoistoiminnalla 
on merkitystä 6

Vapaaehtoistoiminnalla on väli töntä 

merkitystä vapaaehtoiselle itselleen, vapaaehtoisten tar joa-

mien palvelujen vastaanottajille, vapaa ehtoistoimintaa 

organisoiville yhteisöille ja palvelujärjestelmälle. Välillisesti 

va paaehtoistoiminta vaikuttaa vielä laajemmin toimijoiden 

lähiverkostoihin. Toiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset 

ovat myös merkittäviä. Olemme koonneet tietoa va paa-

ehtoistoiminnan merkityksistä useissa koulutuksissa, joita 

olemme järjestäneet vapaaehtoisille, vapaaehtoisia ohjaa-

ville ja heitä kohtaaville ammattilaisille sekä opiskelijoille. 

Vapaaehtoistoiminnan merkitys 

palvelujen vastaanottajille

Vapaaehtoisen palveluja vastaanottavat saavat usein konk-

reettista apua arkeensa, vaihtelua ja uusia mahdollisuuksia 

arjessa selviytymiseen. Se voi joskus olla myös ainoa tarjolla 

oleva palvelu. Tarinat siitä, miten vapaaehtoinen on tuonut 

sisältöä elämään, vaihtelua rutiineihin ja uusia sosiaalisia 

verkostoja, ovat kaikille tuttuja. Välillä käydään keskustelua 

siitä, kenen työtä vapaaehtoiset paikkaavat. Pelätään, että 

vapaaehtoistyö ja ammatillinen työ sotkeutuvat keskenään 

ja vapaaehtoisilla paikataan ammatillisen työn vajetta. Jos-

kus niin varmasti käykin, mutta kokemuksemme mukaan 

vapaaehtoiset ovat toimiessaan lähellä perheen, sukulaisten 

ja ystävien roolia.

Vapaaehtoistoiminnan merkitys 

vapaaehtoiselle

Kun puhutaan vapaaehtoistoiminnan merkityksestä vapaa-

ehtoisille, voidaan yhtä hyvin puhua vapaaehtoistoiminnan 

motiiveista. Miksi joku haluaa ryhtyä vapaaehtoiseksi? Mitä 

hän odottaa toiminnalta?

Anne Birgitta Yeungin (nyk. Pessi) tutkimukseensa 

haastattelemat ihmiset luettelivat vapaaehtoistoimintaan 

osallistumiselleen monenlaisia motiiveja: 

”Kaksi on selvästi yli muiden: halu auttaa lähim-

mäisiä ja toive solmia sosiaalisia suhteita. Omien 

halujen, toiveiden ja tarpeiden tyydyttäminen ei 

ole vastakkainen muiden auttamiselle. Ihmiset 

kokevat saavansa paljon ja oppivansa uutta sa-

malla kun auttavat lähimmäisiään. Kolmas ihmi-

sen usein mainitsema syy osallistumiselleen oli 

halu kokeilla jotakin uutta.”
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Kun vapaaehtoinen tunnistaa omat motiivinsa, se edistää 

hänen sitoutumistaan toimintaan. Teologian tohtori Tapio 

Leskinen tutki väitöskirjassaan Globaalin auttajan arvot ja 

moraali, ulkomaisiin keräyskohteisiin lahjoituksia tehneitä 

suomalaisia ja jakoi heidät arvojensa perusteella neljään 

ryhmään: globaalit altruistit, yksilölliset altruistit, sovinnaiset 

altruistit ja egoistit. Valtiotieteiden tohtori Heikki Hiilamo 

sovelsi kirjassaan näitä kategorioita vapaaehtoistoimintaan. 

Luokittelu kuvaa vapaaehtoisen arvoja ja motiiveja osallis-

tumiseen. Globaaleille altruisteille vapaaehtoistoiminnan 

lähtökohtana ovat autettavien tarpeet. Yksilöllisille altruisteille 

on tyypillistä etsiä toiminnasta vastavuoroisuutta tai omaa 

etua ainakin välillisesti. Sovinnaisille altruisteille omien 

arvojen ja perinteiden edistäminen ovat tärkeitä. Egoistinen 

vapaaehtoistoimija etsii välitöntä hyötyä itselleen. Motiiveja 

ei ole tarpeen luokitella tärkeys- tai arvojärjestykseen, ne on 

vain hyvä tunnistaa.
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egoistit

vapaaehtoistoiminnan lähtökohta:

• välitön hyöty itselle

tyypillisiä vapaaehtoistoiminnan muotoja:

• tapahtumien järjestämiseen 

  osallistuminen

yksilölliset altruistit

vapaaehtoistoiminnan lähtökohta:

• vastavuoroisuus tai välillisesti oma etu

tyypillisiä vapaaehtoistoiminnan muotoja:

• omien lasten harrastusten tukeminen, 

  urheiluseurat

• vertaisryhmän ohjaaminen

sovinnaiset altruistit

vapaaehtoistoiminnan lähtökohta:

• omien arvojen ja perinteiden edistäminen

tyypillisiä vapaaehtoistoiminnan muotoja:

• aatteellinen toiminta

• toiminta kotiseutuyhdistyksessä

globaalit altruistit

vapaaehtoistoiminnan lähtökohta:

• autettavien tarve

tyypillisiä vapaaehtoistoiminnan muotoja:

• ruuanjako asunnottomille

• työleiri kehitysmaassa

• vankilatyö

1

3          4

2 
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Suunta + voima = motivaatio

Motivaatio jaetaan sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Vapaaeh-

toistyöntekijät näyttävät olevan usein sisäisesti motivoituneita; 

tyytyväisyys tulee itse tekemisestä ja sen tuottamasta ilosta, 

ei niinkään ulkoisista palkkioista. Sisäiset motivaatiotekijät 

liittyvät itsensä toteuttamiseen, kehittämiseen ja pätemisen 

tarpeisiin. Sisäisesti motivoituneella on halu oppia uutta, 

kehittyä tehtävässään ja tehdä jotakin merkittävää. Sisäiset 

motiivit ovat tehokkaita ja kestäviä.

Ulkoisia motivaatiotekijöitä ovat palkka, kannustus, 

palaute, ulkopuolinen tuki ja osallistumismahdollisuudet.  

Niiden vaikutus on lyhytaikaisempi, siitä syystä esimerkiksi 

palautetta on muistettava antaa jatkuvasti.

Motiivien tunnistaminen ei ole helppoa eikä ihminen ole 

edes tietoinen kaikista motiiveistaan. Vapaaehtoistoiminnassa 

motiivien tunnistamisella on merkitystä tehtävän valintaan, 

ohjaukseen ja tukeen sekä palkitsemiseen.

Vapaaehtoistoiminnan merkityksiä 

taustaorganisaatiolle ja 

palvelujärjestelmälle

Yksi keskeisistä kysymyksistä vapaaehtoistoimintaa organi-

soitaessa on, mitä vapaaehtoistoiminta merkitsee organi-

saatiolle? Taloudellinen hyöty ja kannattavuus ovat tärkeitä, 

mutta ainoina merkityksinä ne eivät kuitenkaan tue laaduk-

kaan vapaaehtoistoiminnan toteutumista organisaatiossa. 

Olemme koonneet tietoa eri alojen ammattilaisilta, miten 

he kokevat vapaaehtoistoiminnan merkityksen omassa työs-

sään. Suhtautuminen vapaaehtoistoimintaan on muuttunut 

selkeästi myönteisemmäksi myös ammattilaisten keskuudessa. 

Sitä ei enää pidetä niin suurena uhkana omalle toiminnalle, 

kuin ehkä joskus aikaisemmin, vaan on opittu näkemään 

toiminnan positiivisia vaikutuksia. Tällaisina vaikutuksina 

pidetään toiminnan laadun paranemista ja määrällistä 

lisääntymistä, asiakastyytyväisyyden parantumista, uusien 

virikkeiden ja vaihtelun saamista arjen toimintaan sekä yh-

teisöllisyyden vahvistumista. Toki ammattilaiset tunnistavat 

myös vapaaehtoistoiminnan haasteet. Aluksi vapaaehtoisten 

mukaan tuleminen tuo lisää työtä perehdytyksen ja ohjauksen 

osalta, mutta myöhemmin vapaaehtoisten mukana oleminen 

vapauttaa aikaa ammatilliselle työlle. Vapaaehtoisen ja am-

mattilaisen välisessä yhteistyössä tapahtuu myös oppimista, 

jossa kumpikin voi oppia toisiltaan. 

Vapaaehtoistoiminnan 

yhteiskunnalliset merkitykset 

Vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnalliset merkitykset tulevat 

näkyviksi vasta viiveellä, mutta ne ovat sitäkin merkit tä-

vämpiä. Kuten EU:n vapaaehtoistoiminnan vuoden asetta-

miskirjassa todetaan, vapaaehtoistoiminta on osa aktiivista 

kansalaisuutta, se lisää solidaarisuutta ja tasa-arvoa, edesauttaa 

yhteiskun nallisten erojen kaventumista, tekee näkyväksi 

yhteisöllisyyttä ja luo toiminnan paikkoja kansalaisille. 

Vapaaehtoistoiminnan voidaan katsoa myös edesauttavan 

kansakuntien sopusointuista kehitystä ja takaavan yhteiskun-

tarauhaa. Ei siis ole kyse mistä tahansa puuhastelusta, vaan 

vakavasti otettavasta yhteiskunnallisesta toiminnasta.
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Tavoitteena laatu

7

Vapaaehtoistoiminnassa, laatu, on 

käsitetty usein vapaaehtoisen tekemän palvelun laaduksi. 

Vapaaehtoistoimintaan on luotu yhteiset periaatteet ja sen 

toteuttamiselle on moraalisia ja eettisiä perusteita. Vapaa-

ehtoistoiminnan asiakkaita ovat kuitenkin palvelujen 

saajien lisäksi itse vapaaehtoiset, joten laadukkaan palve-

lun vaatimukset tulisi kohdistaa myös taustaorganisaation 

heille tarjoamiin palveluihin. Laadukkaan vapaaehtois-

toiminnan järjestämisellä on tarkoitus turvata vapaaeh-

tois toiminnan mielekkyys ja turvallisuus toiminnan kai-

kil le osapuolille.

Laadukkaalla vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan sitä, 

että pyritään tekemään oikeita asioita mahdollisimman hy-

vin. Laatua määrittävät erityisesti toiminnan merkittävyys, 

kiinnostavuus ja palkitsevuus, ei toiminnan volyymi eikä 

muiden antamat arvosanat.

Laatu liittyy oleellisesti 

hyvään johtamiseen 

Vapaaehtoistoiminnassa on uskallettava puhua johtamisesta. 

Johtamiseen liittyy strateginen suunnittelu ja tavoitteiden 

asettaminen sekä vastuu suunnitelmien toteutumisesta. 

Johtaja on kuin peränpitäjä soutuveneessä, joka tekee reitti-

suunnitelman, huolehtii, että suunta on oikea ja ottaa vastuun 

soutajien jaksamisesta. Vapaaehtoistoiminnan johtamisessa 

tarvitaan sekä ihmisten että asioiden johtamista. Ihmisten 

johtaminen edellyttää sosiaalisia taitoja sekä taitoa innostaa ja 

motivoida. Asioiden johtaminen on toiminnan suunnittelua 

ja toteuttamista suunnitellulla tavalla. Arviointi on tärkeä 

osa prosessia. Toiminnan järjestäminen ja ylläpitäminen 

edellyttävät ammatillista osaamista, joka liittyy sekä johta-

juuteen että vapaaehtoistoimintaan. Toiminnan järjestäjän 

tulisi huolehtia riittävästä osaamisesta. Vapaaehtoisten joh-

tamiseen liittyvää koulutusta on vielä melko vähän tarjolla. 

Alan liittyvää kirjallisuutta on kuitenkin jo saatavilla.
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Vapaaehtoistoiminnan strategian laati-

minen on vielä harvinaista, mutta onnistuakseen toiminta 

vaatii hyvän suunnitelman ja kestävän tukirakenteen. 

Laadukkaasti järjestetyn vapaaehtoistoiminnan elementit 

voivat toimia tällaisen suunnittelun välineenä.

Tässä kirjassa kerromme mitä kullakin elementillä 

tarkoitetaan, ja mikä on sen keskeinen sisältö. Sen jälkeen 

on muutamia vinkkejä tai esimerkkejä elementin toteutta-

miseen. Kirjan lopussa on lisäksi linkkejä, mistä voi etsiä 

lisätietoja. 

Laadukkaasti järjestetyn 
vapaaehtoistoiminnan elementit 8

Järjestäjän motiivi ja 

sitoutuminen 

Miksi vapaaehtoisia halutaan mukaan 

yhteisön toimintaan?

Ensimmäinen ja tärkein kysymys vapaaehtoistoimintaa 

organisoijalle on – miksi me haluamme toimintaamme 

vapaaehtoistyötä? Taloudellinen välttämättömyys ei yksin 

riitä perusteluksi. Lisäresurssien tarve on toki keskeinen 

osa vapaaehtoistoimintaa, mutta ainoana motiivina se on 

huono perusta laadukkaalle vapaaehtoistoiminnalle – olipa 

kysymyksessä julkinen, yksityinen tai kolmas sektori. Vapaa-

ehtoistoiminnan laajemmat yhteiskunnalliset ja yksilölliset 

merkitykset tulisi huomioida jo toiminnan alkuvaiheessa. 

Vapaaehtoistoiminnan vaikutuksia voidaan tarkastella 

vapaaehtoisen, taustaorganisaation ja yhteiskunnan näkö-

kulmasta. Merkityskeskustelun käyminen helpottaa myös 

ns. ”rajapintakeskustelua” ja lisää sitoutumista toimintaan 

omien motiivien tunnistamisen kautta. 

Toiminnan järjestämisen motiivin lisäksi on tärkeää, 

että koko organisaatio, johtajasta vapaaehtoisiin, on sitou-

tunut vapaaehtoistoimintaan. Palkatun henkilökunnan ja 
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luottamustoimissa olevien toimijoiden tulisi löytää yhteinen 

näkemys siitä, miksi vapaaehtoisia on mukana ja miten 

heidän kanssaan toimitaan. Myös työnjaosta ja tehtävistä 

sopiminen on tärkeää. Hyvin valmisteltuun organisaatioon 

vapaaehtoisen on helppo tulla ja kiinnittyä. 

Vinkki:

Ryhmätehtävä – 

vapaaehtoistoiminnan merkityksiä

Tavoite: Tehtävän tavoitteena on luoda yhteis-

tä näkemystä siitä, mitä merkityksiä vapaaeh-

toistoiminnalla on omalle organisaatiolle ja teh-

dä näkyväksi vapaaehtoistoiminnan merkityksiä 

muille toiminnan osapuolille.

Osallistujat: Vapaaehtoistoimintaa järjestävän 

organisaation henkilöstö, toiminnassa mukana 

olevat vapaaehtoiset, mahdolliset luottamushen-

kilöt.

Ryhmäjako: Mikäli osallistujia on enemmän 

kuin 5, heidät voidaan jakaa 3–6 hengen ryh-

miin.

Tarvikkeet: kukin ryhmä tarvitsee nipun A4 

-kokoisia tyhjiä papereita, paksuja tusseja, maa-

larinteippiä.

Aika: Ryhmätehtävässä on vähintään kolme eri 

vaihetta, joihin kuhunkin varataan aikaa 20–30 

minuuttia, eli yhteensä 1–1,5 tuntia. Mikäli aikaa  

on käytettävissä enemmän ja osallistujien vireys-

taso riittää, niin tehtävään voidaan lisätä vielä 

neljäs vaihe.

Orientaatio: Tehtävän ohjaaja käy läpi organi-

saation tämänhetkisen tilanteen vapaaehtoistoi-

minnan osalta.

Vaihe 1 – Vapaaehtoistoiminnan merkitys 

vapaaehtoiselle:

Kukin ryhmä valitsee yhden kirjurin. Kirjurin 

tehtävä on kirjoittaa vaakasuunnassa olevalle 

paperille aina yksi ryhmän tuottama vastaus. 

Ryhmän tehtävänä on miettiä, mitä merkityk-

siä vapaaehtoistoiminnalla on vapaaehtoiselle 

itselleen. Aikaa ryhmälle annetaan 10 minuut-

tia. Mikäli keskustelu on vielä vilkasta 10 minuu-

tin kuluttua, voi ohjaaja antaa pari lisäminuut-

tia. Tämän jälkeen kaikki paperit kerätään ja 

teipataan seinälle, niin, että osallistujat näkevät 

ne hyvin. Ohjaaja lukee vastaukset yksitellen. 

Osallistujat voivat esittää kysymyksiä tai kom-

mentoida kutakin vastausta. Kun kaikki paperit 

on käyty läpi, siirrytään vaiheeseen kaksi.

Vaiheet 2 ja 3 (4) toteutetaan kuten vaihe 1. 

Vaiheessa 2 etsitään vastauksia kysymykseen, 

mitä merkityksiä vapaaehtoistoiminnalla on va-

paaehtoisen palvelujen saajalle. Kolmannessa 

vaiheessa käsitellään kysymystä, mitä merkitys-

tä vapaaehtoistoiminnalla voi olla toimintaa jär-

jestävälle organisaatiolle. Vaiheessa neljä, mikäli 

aikaa on käytettävissä, pohditaan vapaaehtois-

toiminnan yhteiskunnallisia merkityksiä.

Palaute: 

Kun kaikki vaiheet on käyty läpi, käydään vielä 

lyhyt kierros, jossa osallistujilla on mahdollisuus 

kertoa, miltä tehtävän tekeminen heistä tuntui, 

syntyikö mahdollisesti uusia oivalluksia, mitä 

tehdyn ryhmätehtävän perusteella voidaan aja-
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tella vapaaehtoistoiminnasta omassa organisaa-

tiossa. 

Tehtävä ei anna lopullisia vastauksia, vaan sen 

tarkoitus on herättää osallistujissa ajattelua ja 

mahdollistaa kokemuksellisen oppimisen kaut-

ta syntyvää oivaltamista sekä tehdä näkyväksi 

merkitysten moninaisuus.

Linkki:

http://www.globaalikasvatus.fi/tiedostot/fasili-

taattorin kasikirja.pdf

Resurssit

Onko meillä riittävästi rahaa, 

henkilöstöä ja osaamista, vapaaehtois-

toiminnan organisoimiseksi?

Laadukas vapaaehtoistoiminta ei synny pelkästä innostuksesta 

ja auttamisen halusta. Vaikka toiminta on lähtökohtaisesti 

ilmaista, toimintarakenteen ylläpitäminen edellyttää rahaa 

ja ammatillista työpanosta.

Resursseja tarvitaan muun muassa vapaaehtoisten rek-

rytointiin, koulutukseen, ohjaukseen ja huomioimiseen 

sekä mahdollisiin kulukorvauksiin, kuten matkakuluihin. 

Nämä kulut osataan ottaa huomioon toimintaa budjetoi-

taessa, mutta itse toiminnan rakenteen vaatimat resurssit 

vielä unohtuvat.

Tällaisia resursseja ovat:

• toiminnan suunnitteluun vaadittava aika ja 

  osaavat tekijät, joko ammattilaiset tai 

  vapaaehtoiset, joilla on kokonaisnäkemys 

  vapaaehtoistoiminnasta ja sen organisoi-

  misesta

• pysyvät ohjaajat, joilta edellytetään 

  psykologista silmää ja kykyä motivoida ja 

  innostaa vapaaehtoisia

• toimintaan edellytettävät tilat ja välineet

• yhteistyöverkostot

Yhteistyön merkitys

Rahallisten resurssien puute ei saisi olla esteenä toiminnan 

kehittämiselle. On kuitenkin huomi oitava, että rahoitus-

mahdollisuudet ovat rajalliset ja kilpailu rahoituksesta kovaa. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on ehdoton edellytys 
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toiminnan mahdollistamiseksi, erityisesti  pienille toimijoille. 

Vapaaehtoistoimintaa organisoivat yhteisöt ovat verkostoi-

tuneet muun muassa Valikko-ver kostoiksi ja näitä on jo 

ympäri Suomen. Va likko jen toiminnan sisällöt vaihtelevat 

alueellisten tarpeiden ja toimijoiden mukaan. Verkostoissa 

voidaan järjestää yhteistyössä muun muassa koulutuksia, 

tapahtumia ja tiedottamista. Myös osaamisen vaihtaminen 

”oravannahkakaupan”-periaatteella on mahdollista. Alueelliset 

Valikot ovat verkostoituneet myös valtakunnallisesti. Vaikka 

omalla toiminta-alueella ei vielä olisi Valikko-verkostoa, 

yhteistyöhön kannattaa hakeutua. 

Kuvaus tarjottavista 

tehtävistä

Miksi tehtäviä on syytä rajata ja 

kuvata?

Vapaaehtoistoiminnasta tehtyjen tutkimusten mukaan 

joka kolmas suomalainen osallistuu johonkin vapaaeh-

toistoimintaan. Toinen kolmannes olisi valmis ryhtymään 

vapaaehtoiseksi, jos joku pyytäisi tai sopiva tehtävä löytyisi. 

Sitoutumista voidaan pelätä. Pelkona on, että jos lupaan tulla 

mukaan toimintaan, niin voin joutua tekemään sellaista, 

mistä en pidä, tai tehtävien määrä ja niihin käytettävä aika 

ovat liian suuria omassa elämäntilanteessa. Selkeä kuva siitä, 

mitä minulta vapaaehtoisena odotetaan ja mitä minä voin 

odottaa taustaorganisaatiolta tekevät vapaaehtoistoiminnas-

ta helpommin lähestyttävän. Vapaaehtoisille tarjottavien 

tehtävien miettiminen etukäteen edesauttaa myös henki-

löstön sitoutumista, poistaa turhia pelkoja ja uskomuksia 

roolisekamelskasta sekä tekee näkyväksi ammatillisen työn 

ja vapaaehtoistyön paljon puhutun rajapinnan.

Tehtävänkuvausten ei ole tarkoitus rajoittaa ja kaventaa 

vapaaehtoisen itsemääräämisoikeutta, luovuutta tai osallistu-

mismahdollisuuksia, vaan luoda reunaehdot vapaaehtoisen 

roolille. Useimmissa tehtävissä on hyvinkin paljon neuvot-

teluvaraa. On myös asioita, joissa kaikkien osapuolten on 

helpompi toimia, kun rajoista on sovittu etukäteen. 

Ammatillinen työ ja vapaaehtoistoiminta eivät ole 

toistensa vastakohtia, eikä kumpikaan voi korvata toista. 

Parhaimmillaan ne täydentävät toisiaan ja ovat sellaisessa 

rakentavassa vuorovaikutuksessa, missä kummallakin osa-

puolella on mahdollisuus oppia. Kun tehtävien sisällöt, 

vastuunjako ja roolit ovat selvillä kaikille osapuolille, he 

voivat keskittyä tyytyväisenä omaan tekemiseensä.
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Sosiaalityön kolmioitumismalli
MÜLLER-KOHLENBERG

 

        asiakas, 

        asukas, 

        ihminen

koulutukseen        arkielämästä selvityminen

ja teoriatietoon         kokemuksellinen tieto

perustuva apu

ammattilainen                   vapaaehtoinen/vertainen

”Vertaistuki/ vapaaehtoistyö asettaa muodollisen 

tilalle epämuodollisen, tieteellisyyden tilalle 

kokemuksellisuuden ja asiakassuhteen tilalle 

ihmissuhteen.”  NYLUND 2000

     

     

  arkielämästä ssee

  kokemukselline
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Mitä tehtävänkuvaus voi pitää sisällään

Tehtävänkuvauksissa voi tuoda esille seuraavia asioita:

• Millaisia tehtäviä toimintaan kuuluu? 

• Missä toiminta tapahtuu? 

• Kuinka usein vapaaehtoisen toivotaan 

  osallistuvan? 

• Kuinka kauan kerrallaan tehtävä kestää?

• Kuinka pitkää sitoutumista tehtävä 

  edellyttää vapaaehtoiselta?

• Millaisista ominaisuuksista tai taidoista 

  tehtävässä on hyötyä?

• Mitkä ovat erityisesti huomioitavia asioita 

  tehtävän kohteessa tai toimintaympäris-

  tössä?

• Millainen sopimus vapaaehtoisen kanssa

   tehdään?

• Millaista koulutusta tehtävään annetaan?

• Miten perehdytys hoidetaan?

• Miten vapaaehtoisten ohjaus hoidetaan?

• Miten vapaaehtoisia huomioidaan?

• Miten toimintaa seurataan ja raportoidaan?

Esimerkki:

Seuraavassa esimerkki toiminnan kuvauksesta 

Jyväskylän kaupungin nuorisotoimen organisoi-

masta katupäivystyksestä, Synkkiksestä:

Synkkis on etsivää nuorisotyötä ja toimii osana 

ennaltaehkäisevää lastensuojelua. Synkkiksen 

vapaaehtoiset ovat aikuisina nuorten kohtaa-

mispaikoissa perjantai-iltaisin. Tarkoituksena on 

keskustella nuorten kanssa, seurata tapahtu-

mia ja puuttua tarvittaessa tilanteeseen. Va paa-

ehtoinen työskentelee aina ammattilaisen pari-

na. Ammattilainen päättää milloin ja miten tilan-

teisiin puututaan. Toiminnassa on mahdollisuus 

tutustua nuorten elämään ja avartaa omaa maa-

ilmankatsomusta. Vapaaehtoinen pääsee myös 

osaksi mukavaa ryhmää.

Mitä vapaaehtoiselta odotetaan?

Vapaaehtoisen tulee olla täysi-ikäinen. Hänen tu-

lee olla yhteistyötaitoinen ja valmis parityösken-

telyyn ammattilaisen kanssa. 

Missä ja milloin vapaaehtoinen toimii?

Synkkispäivystys on perjantaisin kello 18 -01 vä-

lisenä aikana, ensisijaisesti läntisen Jyväskylän 

alueella. Vapaaehtoinen voi toimia itselleen sopi-

vina perjantai-iltoina. 

Toimintaan liittyvä koulutus, 

perehdytys ja ohjaus:

Vapaaehtoisille järjestetään peruskoulutus, jos-

sa käydään läpi vapaaehtoisena toimimisen pe-
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riaatteet ja katupäivystystoiminnan käytännöt. 

Mahdollisuuksien mukaan järjestetään lisäkou-

lutusta. Vapaaehtoisen parina toimiva ammatti-

lainen perehdyttää vapaaehtoisen ja ohjaa toi-

mintaa päivystyksen aikana. Lisäksi toimintaan 

kuuluu päivystyksen alussa ja lopussa järjestet-

tävät info- ja purkupalaverit. Vapaaehtoisille tar-

jotaan myös mahdollisuus työnohjauksellisiin ta-

paamisiin.

Mitä vapaaehtoinen saa?

Vapaaehtoinen saa illan aikana ruoan ja kahvin.  

Opiskelijat saavat opintosuorituksia. Vapaa-

ehtoisille järjestetään pari kertaa vuodessa yhtei-

siä virkistystapahtumia.

Miten pääsen mukaan?

Toiminnasta vastaavan henkilön yhteystiedot.

Linkki:

http://www.kansalaisareena.fi/tyokalupakki/#4 / esitieto-

lomakkeet ja sopimukset

Vapaaehtoistoiminnan 

peruskoulutus

Mitä peruskoulutus sisältää? 

Kenelle koulutus on suunnattu? 

Kuka koulutusta järjestää?

Kaikkeen vapaaehtoistoimintaan tulisi sisältyä vapaaehtoi-

suuteen liittyvä peruskoulutus. Tällainen peruskoulutus on 

hyvin yleisen tason koulutusta, jossa ei käydä läpi yksittäisiin 

tehtäviin liittyviä asioita. Peruskoulutuksen tarkoituksena 

on avata osallistujille vapaaehtoistoiminnan merkityksiä ja 

ennen kaikkea tarjota mahdollisuus oman vapaaehtoisuuden 

pohtimiseen. Millainen vapaaehtoinen minä voisin olla, 

mitä haluan tehdä ja mitkä ovat minulle sopivia tehtäviä? 

Peruskoulutuksessa vahvistetaan osallistujien motivaatiota 

ja pyritään poistamaan myyttejä ja uskomuksia, jotka liit-

tyvät vapaaehtoistoimintaan. Peruskoulutus on eräänlainen 

johdatus vapaaehtoistoimintaan ja sitä voi järjestää useiden 

toimijoiden yhteistyönä. Se on tarkoitettu kaikille asiasta 

kiinnostuneille.

Esimerkki:

Vapaaehtoistoiminnan info

Info on laadittu yhteistyössä Jyväskylän seudun 

Valikko-ryhmän kanssa. Koulutuksen tavoittee-

na on antaa tiivis perustieto vapaaehtoistoimin-

nasta, antaa osallistujille tilaisuus pohtia omia 

mahdollisuuksiaan ja motiivejaan toimia vapaa-

ehtoisena. Infossa on mahdollista tiedottaa ajan-

kohtaisista vapaaehtoistoiminnan paikoista ja 

tulevista koulutuksista. Info kestää on 4x45min.

Koulutus toteutetaan kerran kuukaudessa,  

aina samassa paikassa ja samaan aikaan. Kou-
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luttajina toimivat Jyväskylän vapaaehtoistoimi-

joiden Valikko verkoston jäsenet vuorotellen, 

kouluttajia on kaksi. Koulutus on vastannut sel-

västi vapaaehtoistoimintaa pohtivien tarpee-

seen. Moni haluaa tehdä jotain vapaaehtoisesti, 

mutta ei vielä tiedä mitä. Osallistujat ovat anta-

neet palautetta, jossa he kertovat, että heille on 

selkiytynyt infon aikana millaisiin tehtäviin he 

haluavat. Monet ovat pohtineet jo pidempään 

vapaaehtoiseksi ryhtymistä. He eivät ole kuiten-

kaan hakeutuneet mihinkään koulutukseen, kos-

ka eivät ole olleet varmoja siitä, onko kyseinen 

tehtävä heille sopiva. Infosta on hyötyä myös 

muita vapaaehtoiskoulutuksia järjestäville toi-

mijoille; infoon osallistuneet jatkavat todennä-

köisemmin koulutuksen jälkeen vapaaehtoisina, 

koska he ovat voineet pohtia omaa rooliaan va-

paaehtoisena. 

Sisältö:

• Aloitusharjoitus/ tutustuminen.

• Vapaaehtoistoiminnan muotoja ja sitoutu-

  misen aste (luento).

• Vapaaehtoistoiminnan periaatteet (pien-

  ryhmäkeskustelu). 

• Kysymyksiä vapaaehtoiseksi aikovalle 

  (yksilötyöskentely -strukturoitu lomake ja 

  yhteinen jakaminen)

• Miksi haluan vapaaehtoiseksi? 

  Vapaaehtoisen motiivit.

• Milloin ja kuinka paljon aikaa voin käyttää  

  vapaaehtoistoimintaan?

• Millaisia tehtäviä haluan tehdä? Toiminnan  

  sisällön rajaaminen ja suuntaaminen.

• Missä mieluiten toimin? Toimintaympäristön 

  rajaaminen.

• Laadukkaasti järjestetyn vapaaehtois-

  toiminnan periaatteet.

• Mitä vapaaehtoistoimintaa järjestävä 

  organisaatio odottaa minulta?

• Mitä minä voin odottaa toimintaa järjestä-

  vältä organisaatiolta?

• Vapaaehtoistoiminnan merkityksiä (ryhmä/

  verstastyöskentely)

• Tietoa tulevista, eri tehtäviin suuntaavista,  

  koulutuksista.

• Lopetus & palaute.

Linkki:

http://www.kansalaisareena.fi/tyokalupakki/#4 /koulutus 

ja koulutusrunkoja
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Tehtäviin liittyvä koulutus

Mikä merkitys koulutuksella on 

vapaaehtoistoiminnassa?

Koulutuksen tarjoamisella on merkitystä sekä tehtävän suo-

rittamisen onnistumiseen että vapaaehtoisten motivaation 

lisäämiseen. Uuden oppiminen on yksi keskeisistä vapaa-

ehtoisten toiminnan motiiveista ja koulutus koetaan usein 

palkitsevana. Riittävän koulutuksen tarjoaminen on myös 

turvallisuuskysymys ja osa riskien hallintaa. Vapaaehtoistoi-

minta ei edellytä ammatillista osaamista ja moni toimiikin 

arkitaidoilla. Koulutus antaa vapaaehtoiselle kuitenkin 

varmuutta ja itseluottamusta.

Tehtäviin liittyvä koulutus vaihtelee tehtävästä ja järjestä-

jästä riippuen. Kukin organisaatio järjestää tehtäväkohtaiset 

koulutukset omien tarpeidensa ja resurssiensa mukaan. 

Osa koulutuksista on vain organisaation omalle jäsenistölle 

tarkoitettua ja osa kaikille avoimia. Mitä suurempi toimija 

sitä paremmat mahdollisuudet ja resurssit sillä on oman 

koulutusjärjestelmän ylläpitoon. Pienten toimijoiden sen 

sijaan on järkevää hakeutua yhteistyöhön muiden toimi-

joiden kanssa. Netistä löytyy runsaasti malleja erilaisten 

koulutusten järjestämiseen.

Perehdyttäminen

Miksi perehdytystä tarvitaan? 

Kuka perehdyttää ja miten?

Vapaaehtoistoimintaan liittyvä kouluttaminen voidaan jär-

jestää monella tavalla. Kouluttajat ja koulutuspaikat voivat 

vaihdella tarpeen ja tarjonnan mukaan. Perehdytys sen sijaan 

on tehtävä siellä missä vapaaehtoinen toimii ja perehdyttäjän 

tulee tuntea toiminnan sisältö ja toimintaympäristö. Pereh-

dytys tuo onnistuessaan vapaaehtoiselle tunteen, että häntä 

todella tarvitaan, ja hän on tervetullut työyhteisöön. Hyvä 

perehdytys parantaa sitoutumista, rohkaisee vapaaehtoista 

ja poistaa uuteen tehtävään liittyvää epävarmuutta.

Toisaalta perehdytyksestä tinkiminen aiheuttaa merkittä-

vän pullonkaulan vapaaehtoistoiminnalle. Ensimmäiset koke-

mukset ratkaisevat, sitoutuuko vapaaehtoinen tehtävään vai 

siirtyykö hän tekemään jotain muuta. Pahimmillaan pettynyt 

vapaaehtoinen luopuu kokonaan vapaaehtoistoiminnasta. 

Perehdyttämiseen tulee varata riittävästi aikaa ja sen 

sisältö tulee miettiä etukäteen. Sanotaan, että vapaaehtoinen 

toimii ammattilaisen rinnalla. Rinnalla toimiminen alkaa 

perehdyttämisestä. Perehdyttämisessä voidaan hyödyntää 

ammattilaisille ja opiskelijoille suunniteltua perehdytystä tai 

vapaaehtoisille voidaan suunnitella oma perehdytysohjelma. 

Tärkeintä on, että perehdytykseen on nimetty vastuuhenkilö 

ja koko henkilöstö on tietoinen ja sitoutunut vapaaehtoisten 

mukaan tulemiseen. 

Esimerkki:

Vapaaehtoisen perehdytyskansio, www.kssotu.fi/versova

Linkki:

http://www.kansalaisareena.fi/tyokalupakki



Vapaaehtoisten ohjaus ja tuki

Miksi ohjausta ja tukea tarvitaan? 

Miten ohjataan ja tuetaan?

Vapaaehtoisten ohjaus ja tuki ovat tärkeä osa vapaaehtoisten 

kanssa työskentelyä. Valitettavan usein tämä osa toimintaa 

on monessa tehtävässä unohdettu. Tavallista on, että vapaa-

ehtoisia kannustetaan olemaan aktiivisia ja ottamaan yhteyttä 

toiminnan järjestäjään, mikäli tehtävässä ilmaantuu jotain 

kysyttävää tai ongelmallisia tilanteita. 

Kansalaistoiminnan ytimessä -kirjassa Pessi ja Oravasaari 

esittävät kannustavan ohjauksen mallin, joka koostuu kuu-

desta ydinelementistä. Kannustavassa ohjauksessa vapaaeh-

toiselle osoitetaan toiminnan arjessa, että 

1)  hänen jaksamisestaan, intresseistään ja ideoistaan  

   ollaan kiinnostuneita. 

2)  Hänet kohdataan aidosti, ollaan läsnä ja annetaan 

  aikaa. 

3)  Vapaaehtoisen toimintaa arvostetaan ja kiitetään 

  sanoin ja teoin. 

4)  Hänen panostaan tarvitaan ja pidetään tärkeänä 

  ja se osoitetaan teoin. 

5)  Hänen muutostarpeitaan kuunnellaan elämän-

  tilanteen mukaan. 

6)  Hänet nähdään osana yhteisöä. Jos toimija esi-

  merkiksi äkkiä jättäytyy pois, hänen jaksamises-

  taan ja voinnistaan kysytään. 

Ohjaaminen on hyvin lähellä esimiestyötä, joka edes-

auttaa henkilöstön, tässä tapauksessa vapaaehtoisten, 

työhyvinvointia. 

3 4
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Esimiestyö Vapaaehtoisten ohjaajan työ

• strategian jalkauttaminen ja tavoitteet

• organisointi ja resursointi

• motivointi ja palkitseminen

• tiimin ja alaisten kehittäminen

• seuranta ja arviointi

• ulkoisten suhteiden hoitaminen

• organisaatio on laatinut vapaaehtois-

 toiminnan suunnitelman ja ohjaaja tuntee sen

• ohjaaja sovittaa yhteen sopivat tehtävät ja 

 tekijät, hän järjestelee tapahtumia ja huolehtii 

 riittävistä resursseista – ”hommat hoituu ja 

 pyörät pyörii”

• ohjaaja tuntee vapaaehtoisten motivaatiotekijät  

 ja valitsee sen mukaan kullekin sopivat 

 motivointikeinot

• kehityskeskustelut ovat mahdollisia myös 

 vapaaehtoistyössä, ohjaaja antaa palautetta ja  

 kannustaa vastaanottamaan haastaviakin 

 tehtäviä

• ohjaaja kerää määrällistä tietoa osanottajista, 

 tapahtumista ja tehtävistä, järjestää palaute-

 keskusteluja, joissa arvioidaan toimintaa

• ohjaaja kutsuu koolle verkostoja ja sidosryhmiä,  

 huolehtii osaltaan tiedottamisesta
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Monissa vapaaehtoistoimintaa järjestävissä organisaa-

tioissa vastuu ohjauksen saamisesta jää vapaaehtoiselle. 

Heitä kannustetaan olemaan aktiivisia, ottamaan yhteyttä 

ja esittämään kysymyksiä. Kynnys kysymysten esittämiseen 

on kuitenkin korkea. Yhteyttä otetaan usein vain kaikkein 

vaikeimmissa tapauksissa, jos niissäkään. Siksi on tärkeää, että 

vapaaehtoisille järjestetään mahdollisuuksia purkaa ohjatusti 

toiminnan mukanaan tuomia tunteita ja kokemuksia.

Mannerheimin lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen 

piirin nuorisotyön päällikkö Juhani Rantanen on pohtinut 

vapaaehtoisten ammatillista ohjausta toiminnan raken-

teiden ja prosessien sekä kollektiivisen ja yksilöllisen tuen 

käsitteiden kautta. 

VAPAAEHTOISTEN 

AMMATILLINEN OHJAUS

TOIMINNAN PROSESSIT

TOIMINNAN RAKENTEET

YKSILÖLLINEN TUKI

• rekrytointiprosessi

• yhteydenpito

• henkilökohtainen ohjaus

• kirjallinen materiaali

KOLLEKTIIVINEN TUKI

• perus- ja täydennyskoulutus

• työnohjaus, vertaistuki, palkitseminen

• vapaaehtoisten tehtävänkuvat

• resurssit

• teknologian hallinta

• tietämys

• johtajuus ja päätöksentekojärjestelmä

• arvot ja periaatteet

• toiminta-ajatus
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Vapaaehtoisten ammatillinen ohjaus

Ammatillinen ohjaus jakautuu vapaaehtoisen yksilölliseen 

ja kollektiiviseen tukeen. Yksilöllinen tuki muodostuu 

rekrytointiprosessista, jossa jokaiselle vapaaehtoiselle py-

ritään löytämään hänen tietojaan, taitojaan ja toiveitaan 

vastaava tehtävä. Se pitää sisällään myös yhteydenpitoa, 

henkilökohtaista ohjausta ja kirjallista materiaalia; oppaita, 

kurssimateriaalia sekä tiedotteita.

Kollektiiviseksi tueksi Rantanen lukee perus- ja jatkokou-

lutukset, työnohjauksen, palkitsemisen sekä vertaistuen. 

Kollektiivista tukea edustaa myös tunne kuulumisesta suu-

rempaan kokonaisuuteen. (Rantanen, 2007).

Toiminnan rakenteet ja prosessit

Rakenteisiin hän lukee johtajuuden, päätöksentekojärjestel-

män, toiminta-ajatukset ja -periaatteet sekä arvot. Toiminnan 

prosesseja hänen esityksensä mukaan ovat työntekijöiden 

ja vapaaehtoisten toimenkuvat ja ominaisuudet, resurssien, 

teknologian ja tietämyksen hallinta. 

”Jos vapaaehtoistyöntekijä vain ammentaa itses-

tään auttamalla muita, hän väsyy.

Yhden tunnin aktiivisen työn vastapainoksi tar-

vitaan kaksi tuntia huoltoa”. 

LIISA HOKKANEN 

LAPIN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN LEHTORI 

Vapaaehtoisten 

työnohjaus 

Työnohjaus on järjestelmällistä, tavoitteellista toimintaa, 

joka toistuu säännöllisesti. Työnohjauksen sisältö nousee 

ohjattavan työstä ja ohjattavasta työntekijänä. Tavoitteena 

on ohjattavan ammatillinen kasvu, työssä selviytyminen ja 

työn tai organisaation kehittäminen. Työnohjaus on keino 

tarkastella työtä, siihen vaikuttavia rakenteita, odotuksia, 

rooleja ja tunteita..

Vapaaehtoistoiminnassa työnohjaus -sanaa on vierastettu 

ja se on korvattu kiertoilmauksilla kuten: ”purkupalaveri”, 

”ystäväilta” ,”vertaistapaaminen”, ”päivystäjätapaamiset” tai 

”kokemustenvaihtoillat”.

 

”Työnohjaus on kuitenkin vakiintunut käsite tie-

tynlaiselle menetelmälliselle asioiden käsittelyl-

le, jossa näkökulmana nimenomaan on ihmisten 

tekemä työ. Toisarvoista on se, onko työ palkal-

lista vai palkatonta ja millä nimellä kukin yhtei-

sö työnohjaustaan kutsuu. Tärkeintä on riittä-

vän tuen ja keskustelufoorumin tarjoaminen ih-

misille, jotka sitä tarvitsevat ja joille se kuuluu”. 

(SYRJÄNEN 1999) 

Työnohjauksen järjestäminen on merkittävä osa vapaa-

ehtoisen identiteetin kehittymisen varmistamista. Emmi 

Utti on pro gradu -tutkielmassaan Vapaaehtoistyöntekijän 

sitoutuminen lastensuojelun tukihenkilötoiminnassa kuvannut 

vapaaehtoisen identiteetin kehittymisprosessia kolmessa 

vaiheessa: ryhtyminen, ankaran kamppailun vaihe ja vahva 

vapaaehtoisen identiteetti.
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Ryhtymisvaiheessa vapaaehtoinen on innostunut teh-

tävästään ja hänellä on mielessään ennakko-odotuksia ja 

toiveita siihen liittyen. Todellisuus ei kuitenkaan aina vastaa 

vapaaehtoisen odotuksia. Vähitellen alkaa syntyä kysymyksiä 

liittynen omaan toimintaan, asiakkaan kohtaamiseen ja toi-

mintaympäristöön. Alkaa niin sanottu ankaran kamppailun 

vaihe.

Ankaran kamppailun vaiheessa syntyvät kysymykset 

voivat olla hyvin konkreettisia, kuten mitä saan tehdä, mitä 

en saa tehdä, mihin minulla on lupa ja mihin ei? Toimintaan 

sitoutumisen kannalta merkittävämpiä kysymyksiä ovat 

kuitenkin itseen liittyvät kysymykset kuten, olenko hyvä 

vapaaehtoinen, teenkö riittävästi, teenkö oikeita asioita, miksi 

joku asia tuntuu minusta epämiellyttävältä, miksi toiminta 

tuntuu hankalalta? Jos nämä kysymykset jäävät vaille käsitte-

lyä, vapaaehtoisen kasvaa lasti vähitellen ja hän saattaa luopua 

tehtävästä. Tunteiden käsittely ja kokemusten jakaminen 

auttavat vapaaehtoista kehittymään tehtävässään. Työnohjaus 

auttaa vapaaehtoista rajaamaan omaa toimintaa suhteessa 

ammatilliseen toimintaan ja muuhun elämäänsä.

Kehittyneen identiteetin vaiheessa vapaaehtoinen tietää, 

millainen vapaaehtoinen itse on. Hän ei ota liian paljon 

tehtäviä eikä liian suuria vastuita. Hän tuntee oman roolinsa 

ja on tyytyväinen siihen. Hän tietää myös oman arvonsa 

ja voi nauttia saamastaan palautteesta ja huomioimisesta. 

Olemme huomanneet, että ankaran kamppailun vaiheessa 

olevat vapaaehtoiset ovat arkoja ottamaan vastaan huomi-

ointia. Eräs vapaaehtoinen kertoi tavatessamme, että on kyllä 

huomannut kaikki mukavat tapahtumat, joita vapaaehtoisille 

järjestämme, mutta ei ole osallistunut, koska ei kokenut vielä 

ansaitsevansa palkitsemista.

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä -kirjasta käy ilmi, että 

vapaaehtoistoiminta kaipaa työnohjauksellista otetta. Liki 

kolmanneksessa järjestöistä (29,6 %) kerrotaan tarjottavan 

henkilökohtaista työnohjausta. 

Vapaaehtois-

tehtävän luonne 

määrittää 

työnohjauksen 

tarvetta ja laatua

”Työnohjausta tarvitsevat ja siitä hyötyvät eniten ne vapaa-

ehtoiset, jotka toimivat jatkuvassa, kuormittavassa ihmis-

suhdetehtävässä kuten monet kriisipäivystäjät, tukihenkilöt 

ja ystävätoiminnassa mukanaolevat”, sanoo työnohjaaja, 

kouluttaja Kaisli Syrjänen.

Vapaaehtoisten työnohjaus toteutuu monella tavalla. 

On tyypillistä, ettei järjestöillä ole osoittaa siihen riittäviä 

voimavaroja. Työnohjausta tarjotaan vielä harvoin ja se liite-

tään usein kokousten, koulutusten tai virkistystilaisuuksien 

yhteyteen. Usein työnohjaukseksi kutsutaan mahdollisuutta 

soittaa projektityöntekijälle tai toiminnanjohtajalle, jos jokin 

asia painaa mieltä. Vapaaehtoisten keskuudessa työnohjaus 

mielletään usein ongelmakeskeiseksi eikä vapaaehtoisilla 

yleensä ole motivaatiota osallistua ohjauksiin silloinkaan, 

kun sitä tarjotaan. 

Järjestöjen hallitukset toimivat lähes joka järjestössä 

vapaaehtoispohjalla. Ei voi olettaa, että heillä kaikilla olisi 

kokemusta esimerkiksi työnantajan velvollisuuksista ja vas-

tatuista. Silti he muodostavat sen joukon, joka ei yleensä saa 

työnohjausta. Paikalliset järjestöt toimivat usein joko pienellä 



3 9

palkatulla henkilökunnalla tai kokonaan ilman. Ristiriitoja voi 

syntyä, kun järjestöön tulee ensimmäinen palkattu työntekijä, 

esimerkiksi projektityöhön. Erityisesti näissä muutosvaiheissa 

organisaatio voisi hyötyä työnohjauksesta. 

Järjestöjen työnohjausta tutkineet työnohjaajat Erja 

Laikio ja Raija Ruoho tekevät tärkeän huomion, että yhdis-

tyksen toimijat ovat usein monessa roolissa samanaikaisesti. 

Yhdistyksen jäsen voi olla yhtä aikaa sekä päätöksentekijä 

että palveluiden käyttäjä. Vapaaehtoisena toimivan päättäjän 

oma tai läheisen sairaus voi kuormittaa arkea niin, että hätä 

tai masennus voi siirtyä tai vaikuttaa myös työskentelyyn. 

Työnohjauksen tulisi kuulua ehdottomasti vapaaeh-

toisille, joiden tehtävät pohjautuvat ihmisten keskinäiseen 

vuorovaikutukseen, mutta myös muunlaisissa tehtävissä sen 

tulisi olla tarvittaessa mahdollista.

Vapaaehtoisten 

työnohjauksen 

merkityksiä

Pessin ja Oravasaaren tutkimuksessa vapaaehtoistoimintaa 

kuvataan järjestöjen ”kulmakiveksi” ja koko yhteiskunnan 

näkökulmasta ”timanttiseksi aarrearkuksi”. On ymmärret-

tävää, että tätä aarretta pitää huoltaa ja arvostaa. Työnohjaus 

on merkittävä keino vapaaehtoistoiminnan tulevaisuuden 

varmistamisessa. 

Työnohjaus on kokemuksellinen oppimisprosessi, eikä 

sitä ole tarkoitettu vain kriisi- tai ongelmatilanteisiin, vaikka 

usein työnohjauksesta onkin sellaisia mielikuvia. Koska va-

paaehtoistoiminta perustuu merkittävästi kokemuksellisen 

tiedon käyttöön, on luonnollista tarjota työnohjausta jo 

oppimisen takia. 

Ohjauksella pyritään tukemaan vapaaehtoisen motivaa-

tiota jatkaa tehtävässään. Joskus sopivaa tehtävää tai tuettavaa 

ei löydy heti koulutuksen jälkeen, jolloin työnohjaukseen 

osallistumisella on motivaation ylläpitämiseksi erityinen 

merkitys. Ohjauksessa vapaaehtoista autetaan näkemään 

itsensä osana suurempaa kokonaisuutta, omaa yhdistystään 

tai taustayhteisöään, sekä ymmärtämään oman toimintansa 

merkitys tässä kokonaisuudessa.

Vapaaehtoistoimintaan sovelletaan työturvallisuuslakia. 

Lain 738/2002  5. luvussa vaaratekijänä mainitaan muun 

muassa henkinen kuormittuminen. Kuormittavissa tehtävissä 

työnohjauksen järjestäminen vapaaehtoisille voidaan siten 

tulkita velvollisuudeksi. Työnohjaus on vapaaehtoisten edun-

valvontaa, henkistä työsuojelua ja oikeuksista kiinnipitämistä. 

Työnohjaus on erityisen tärkeää juuri vapaaehtoistyönteki-

jöille, koska heillä ei useinkaan ole ammattikoulutusta ja sen 

myötä kehittynyttä ammatti-identiteettiä tai työkokemusta 

tehtäväänsä. 

Keskeistä vapaaehtoisten työnohjauksessa on puhuminen, 

kuunteleminen ja päällimmäisten kokemusten purkaminen. 

(Syrjänen ja Porkka)

Vapaaehtoiset sitoutuvat vaitioloon, jolloin työnoh-

jaustilanteet ovat ainoita tilaisuuksia jakamiseen. Monet 

vapaaehtoiset työskentelevät yksin, esimerkiksi tukihenkilö- ja 

ystävätoiminnassa. Silloin kokemusten ja ajatusten jakaminen 

tehtävän aikana tai heti sen jälkeen ei ole mahdollista. Joissakin 

tapauksissa vapaaehtoisia kielletään esiintymästä julkisuudessa 
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Vapaaehtoisten työnohjaus toteutuu yleensä ryhmämuo-

toisena. Ryhmäohjauksen arvo ei ole kustannustehokkuudes-

sa, vaan ryhmätyöskentelyn tarjoamissa mahdollisuuksissa, 

joita ei ole käytössä kahdenkeskisessä työnohjauksessa. 

Ryhmässä jaetaan kokemuksia ja usein osanottajat saavat 

huomata, etteivät ole yksin kokemuksensa kanssa. Ryhmässä 

vapaaehtoiset tarjoavat toisilleen myös vertaistukea. Työn-

ohjausryhmän tulee olla niin pieni, että kaikki rohkaistuvat 

puhumaan ja kaikille on riittävästi aikaa.

Työnohjausryhmä voi edustaa vapaaehtoisille työyhtei-

söä, koska he tekevät työtään usein yksin. Monelle ryhmä 

tarjoaakin sen tärkeän sosiaalisen tukiverkon, mikä lisää 

vapaaehtoisena omalla nimellään, näin toimitaan esimerkiksi 

Rikosuhripäivystyksessä turvallisuussyistä. 

Emmi Utti, joka on tutkinut lastensuojelun tukihenki-

lötoiminnassa olevia vapaaehtoisia, toteaa että vapaaehtoiset 

kaipaavat työnohjausta eniten tukisuhteen alkuvaiheessa, kun 

oma vapaaehtoisen identiteetti on vasta muotoutumassa. 

Tutkimuksen mukaan sitoutumista vahvistavia tekijöitä ovat 

vapaaehtoisen oma kokemus itsetunnosta ja kyvykkyydestä. 

Näitä tekijöitä voidaan vahvistaa työnohjauksella. 

Työnohjaustilanteet ovat oiva keino osoittaa arvostusta 

vapaaehtoisille. Kiinnostuksella kuunteleminen, ajan varaa-

minen ja läsnäolo ovat selkeitä osoituksia arvostuksesta.



tehtävään ja taustayhteisöön sitoutumista. Työnohjaustilan-

teet pyritään luomaan ilmapiiriltään sellaisiksi, että kaikki 

uskaltavat tuoda mieltään painavat asiat esille. Kun keskus-

telu on avointa, se edistää koko toiminnan kehittymistä. 

Työnohjaus tuottaa tietoa toiminnan järjestäjälle palvelujen 

vastaanottajan arjesta. 

Työnohjaus toimii myös toiminnan laadun varmistajana. 

Taustaorganisaatio on vastuussa vapaaehtoistoiminnastaan ja 

siitä syystä vapaaehtoisia on hyvä ajoittain nähdä ja kuulla 

toimijoiden kuulumisia. Myös taustaorganisaatiolla on usein 

tiedotettavaa, mikä hoituu parhaiten kasvotusten.

Työnohjauksen 

järjestäminen

Työnohjauksen järjestämisestä ei tulisi luopua kevyin 

perustein. Keski-Suomen sosiaaliturvayhdistys ry järjesti 

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton kanssa yhteistyössä 

Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivät 

Jyväskylässä elokuussa 2010. Päivien toisen päivän ohjel-

41
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maan kuului työryhmätyöskentelyä ja yhden työryhmän 

teemana oli vapaaehtoisten työnohjaus. Pohdimme näiden 

työryhmätyöskentelyyn osallistuneiden, vapaaehtoistoimin-

nan ammattilaisten kanssa vapaaehtoisten työnohjauksen 

toteuttamiskeinoja näissä taloudellisissa oloissa, joiden 

niukkuus on kaikille tuttua.

Asiantuntijoiden lähtökohtana oli, että työnohjaus on 

nostettava ensin keskusteluun ja se on kirjoitettava vapaa-

ehtoistoiminnan suunnitelmiin. Työnohjauskäsitettä on 

selvennettävä jo vapaaehtoisten koulutuksissa.

Miten sitten toteuttaa työnohjausta pienillä resursseil-

la? Työryhmä ideoi muun muassa, että joku koulutettu 

työnohjaaja voisi antaa oman vapaaehtoistyön panoksensa 

ohjaamalla vapaaehtoisten työnohjaus ryhmää. Myös sellaiset 

yhteisöt, joilla on vähän vapaaehtoisia, voisivat tarjota heille 

työnohjausta, jos ryhmät koostuvat eri organisaatioiden 

vapaaehtoisista. 

Verkostoitumalla järjestöt voisivat ostaa yhdessä työn-

ohjausta. Näin yhtä osanottajaa kohden palkkio ei muodostu 

liian suureksi. Työnohjaajakoulutuksessa olevat tarvitsevat 

myös harjoitusryhmiä. Työn vaihtaminen työhön on tuttua 

järjestöissä, tässäkin se voisi toimia. 

Kuka voi toimia 

vapaaehtoisten 

työnohjaajana?

Työnohjaajan on tunnettava vapaaehtoistyötä ja ymmärrettävä 

taustayhteisön toimintakulttuuria. 

Vapaaehtoisten työnohjaus on työnohjauksen erityisala, 

joka vaatii omanlaista osaamista. Vapaaehtoisten työnohjaajat 

ovat harvoin ammatikseen työnohjausta tekeviä. Työnohjaa-

jana ei voi toimia kuka tahansa. Työnohjaajakoulutus antaa 

perusvalmiudet toimia työnohjaajana. Järjestötoiminnan 

kokemus ja vapaaehtoistyön tuntemus lisäävät työnohjaajan 

pätevyyttä. Työnohjaajan kannattaa miettiä myös omaa suh-

dettaan vapaaehtoisuuteen ja vapaaehtoistoimintaan. Pirkko 

Lahtisen (2004) mielestä voi ajatella, että vapaaehtoistyön 

työnohjaus on jopa vaativampaa kuin ammatillinen työn-

ohjaus, koska ohjattavilla ei ole yhtenäistä koulutustaustaa 

eikä aina käsitystä siitäkään, mitä työnohjaus on. Työnoh-

jaajan tulee huolehtia täydennyskoulutuksesta ja omasta 

työnohjauksesta.

Vapaaehtoisten työnohjaajan on tunnettava myös ryh-

mäilmiöitä, koska ryhmämuotoinen ohjaus on sille tyypillistä. 

Ryhmämuotoisella työnohjauksella ei tavoitella vain säästöjä, 

vaan työnohjausryhmä edustaa myös työyhteisöä ja se toimii 

kokemuksellisen oppimisen alustana, kun ryhmässä voidaan 

jakaa omia ja kuunnella toisten kokemuksia. 

Työnohjaaja-nimike ei ole suojattu, eikä koulutetuista 

työnohjaajista pidetä rekisteriä, kuten esimerkiksi terapeu-

teista tai muista terveydenhuollon ammattilaisista. Suomen 
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työnohjaajat ry:n jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla 

on vähintään kaksivuotinen, 40 opintoviikkoa tai 60 opin-

topistettä sisältävä prosessinomainen työnohjaajakoulutus. 

Työnohjauskäsitteen määrittely ja ajattelutavat vapaa-

ehtoistoiminnassa, hakevat selvästi vielä muotoaan. Luke-

mamme kirjallisuuden pohjalta ei selviä, mitä vapaaehtoisten 

työnohjaajakoulutuksesta oikeastaan ajatellaan. Tarkoite-

taanko koulutuksella lyhyitä, ohjausvalmiuksia tarjoavia 

koulutuksia vai pitkiä työnohjaajakoulutuksia? 

Järjestöt kaipaavat koulutusta myös työnohjausteemasta. 

Koulutusta voisi olla sekä koulutetuille työnohjaajille että 

muille ammattilaisille, (diakonit, sosiaalityöntekijät) jotka 

oman työnsä ohella toimivat vapaaehtoisten työnohjaajina. 

Työnohjauksen konkreettiset mallit ja tavat sekä hyvät käy-

tännöt olisi avattava kaikkien nähtäville nettiin.

Linkkejä:

http://www.kansalaisareena.fi/Gradu_Emmi%20Utti.pdf

http://www.espoonvapaaehtoisverkosto.fi/mallit/mallitie-

dostot/tueksi_toiminnn_toteuttamiseen.pdf

http://www.espoonvapaaehtoisverkosto.fi/mallit/mallitie-

dostot/tule_saamaan_tukea.pdf

http://www.elakeliitto.fi/toiminta/

sosiaalinen+palvelutoiminta/puhumalla+paras/

Vapaaehtoisten 

työnohjaukseen 

osallistuvien 

erityispiirteet

Toimijoiden vaihtuvuus on vapaaehtoistyössä suurempaa 

kuin ammattityössä, eikä työnohjaukselle tyypillinen proses-

sinomaisuus useinkaan toteudu. Työnohjaukseen osallistu-

minen on vapaaehtoista ja siitä syystä ryhmät kokoontuvat 

joka kerralla vähän eri kokoonpanoilla. Joskus vapaaehtoisia 

velvoitetaan osallistumaan työnohjauksiin. Näin toimitaan 

muun muassa mielenterveysseurojen ylläpitämissä kriisikes-

kuksissa ja Rikosuhripäivystyksessä.

Vapaaehtoisten joukko on hyvin heterogeeninen ja sillä 

on vaikutuksia työnohjaukseen. Osa toimijoista ei ole koskaan 

kuullutkaan työnohjauksesta saati sitten osallistunut siihen. 

On tyypillistä, että osanottajat ovat usein iäkkäitä. Joskus 

ohjaustilanteissa voidaankin joutua pohtimaan ikääntymisen 

vaikutuksia vapaaehtoisena toimimiseen. 



4 4

Työnohjauksen 

sisältö

Vapaaehtoisten työnohjauksessa korostuu koulutuksellisuus 

ja reflektion avulla kokemuksellinen oppiminen. Reflektio-

prosessi käynnistyy, kun vapaaehtoinen palauttaa mieleensä 

kokemuksen siihen liittyvine tunteineen ja arvioi kokemusta 

uudelleen työnohjausryhmän kanssa. Näin työnohjaus toimii 

osaltaan peruskoulutuksen tarkentajana ja täydentäjänä, 

mikä on tarpeen, koska vapaaehtoisten peruskoulutukset 

ovat aika suppeita.

Ohjattavat haluavat oppia itsestään ja elämästä, muun 

muassa arvomaailmasta ja eettisistä kysymyksistä. He ha-

luavat oppia paremmaksi auttajaksi ja saada uutta sisältöä 

elämäänsä.

Ohjaajan tehtävänä on kiittää ja kannustaa vapaaehtoisia 

ja auttaa heitä kiinnittymään taustayhteisöön ja sen arvoihin 

ja ideologiaan. Mielenterveysseurassa on yleistynyt sanonta, 

että ”vapaaehtoistyö on vapaaehtoista, mutta ei ehdoista 

vapaata” Lahtinen (2004) ja Porkka (2009).

Huomioiminen

Miten huomioidaan ja miksi?

Huomioimisessa vain mielikuvitus on rajana. Usein va-

paaehtoisia muistetaan erilaisilla tapahtumilla tai pienillä 

huomionosoituksilla. Huomioimista on kuitenkin myös 

toiminnan suunnitteluun ja työyhteisöön mukaan ottami-

nen, ja se koetaankin usein erittäin palkitsevana. Vapaaeh-

toisia huomioidessa ja palkittaessa on hyvä olla tietoinen 

vapaaehtoisen motivaatioperustasta, mitä hän toiminnalta 

odottaa. Esimerkiksi, jos vapaaehtoinen haluaa ensisijassa 

oppia uutta, paras palkinto on mielenkiintoiset koulutukset, 

luennot ja muu sellainen. 

Tunnetko vapaaehtoisesi motivaatioperustan?

Ideoita huomioimiseen
• Luo vapaaehtoistoimintaan motivoiva, 

  innostunut ilmapiiri.

• Muista kiittää.

• Huomioi vapaaehtoisen tuleminen, 

  läsnäolo ja lähteminen.

• Räätälöi toiminta yhdessä vapaaehtoisen kanssa.

• Muista kortilla nimi- tai syntymäpäivänä, 

  jouluna, ystävänpäivänä.

• Tarjoa jokaiselle vapaaehtoiselle selkeä 

  tehtävänkuva.

• Järjestä vapaaehtoiselle mielekästä toimintaa.

• Varmista, että uusien vapaaehtoisten 

  vastaanottaminen on hoidettu hyvin.

• Tee vapaaehtoiselle näkyväksi, mikä 

  merkitys hänen toiminnallaan on.
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• Osoita olevasi kiinnostunut vapaaehtoisesta

   yksilönä.

• Anna vapaaehtoiselle mahdollisuus 

  osallistua työyhteisön toimintaan, 

  esimerkiksi suunnitteluun.

• Perusta organisaatioon vapaaehtoisten 

  tukiryhmä.

• Järjestäkää juhlia tai ottakaa vapaaehtoiset  

  mukaan työyhteisön tapahtumiin.

• Järjestäkää tilaisuuksia, joissa vapaa-

  ehtoiset voivat tavata.

• Tehkää vapaaehtoisten työtä näkyväksi 

  esimerkiksi henkilöstötiedotteissa, 

  toimintakertomuksissa ja toiminta-

  suunnitelmissa.

Seuranta ja arviointi

Mitä arvioidaan? 

Kuka arvioi? Miksi arvioidaan?

Seuranta ja arviointi ovat osa laadukasta toimintaa. Tämä 

osuus vapaaehtoistoiminnassa koetaan kuitenkin usein liian 

raskaana ja byrokraattisena. On tärkeää, että pohditaan 

tarkkaan mitä asioita seurataan ja arvioidaan. Kevyimmillään 

seuranta on esimerkiksi vapaaehtoisten tai tehtäväsuoritusten 

määrällistä seuraamista. Mitä tavoitteellisempaa toiminta 

on, sitä enemmän edellytetään myös seurantaa. Vaikka 

vapaaehtoistoiminnan merkitys yhteiskunnalle on tiedossa, 

sen organisoimiseen tarvittavia resursseja on vähän. Näiden 

resurssien lisäämiseksi tarvitaan mitattavia näyttöjä toiminnan 

mukanaan tuomista hyödyistä. 

Vapaaehtoistoiminnan arviointi on meillä tuore asia. 

Herkästi koetaan, että arvioinnilla tarkoitetaan vapaaehtoisen 

arvostelua. Arvioinnin tarkoituksena on kuitenkin aina ke-

hittää toimintaa entistä paremmaksi. Vapaaehtoistoiminnan 

osalta arviointiin voivat osallistua järjestävä organisaatio, 

vapaaehtoiset ja palvelujen vastaanottajat. Vapaaehtoistoi-

mintaan räätälöityjä arvioinnin välineitä on vielä varsin 

vähän, mutta esimerkiksi ITE-arviointi välineistöön on 

suunniteltu vapaaehtoistoimintaan sovellettava arviointilo-

make. ITE-arvioinnin kehittämisen ohella tällä hetkellä on 

käynnissä vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuutta selvittävä 

VAU-hanke. Tässä hakkeessa on tavoitteena lisäksi laatia 

ikääntyvien vapaaehtoistyön laatukriteerit. 

Linkkejä:

http://www.gerocenter.fi/hanke_vau.html 

http://www.kansalaisareena.fi/tyokalupakki/#4 / arviointi

http://www.kansalaisareena.fi/RAYraportti23.pdf
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Mihin vapaaehtoistoiminnan prosessien kuvausta 

tarvitaan? 

Kun vapaaehtoistoimintaa järjestävä organisaatio on 

käynyt läpi laadukkaan vapaaehtoistoiminnan elementit ja 

sillä tavalla varmistanut toimivan rakenteen, on syytä sopia 

toiminnan toteuttamisesta. Prosessikuvaukset ovat yksi tapa 

kuvata toimintaa. Vapaaehtoistoiminnan prosessilla tarkoi-

tetaan tässä vapaaehtoisen polun kuvaamista rekrytoinnista 

toiminnan päättämiseen eli toiminnan ylläpitämistä. Proses-

sien avaaminen ja kuvaaminen auttaa sopivien vapaaehtoisten 

löytämisessä ja valinnassa, työnjaossa, resurssien mitoittami-

sessa, tiedotuksen suunnittelussa, yhteistyökumppaneiden 

hakemisessa ja toiminnan priorisoimisessa.

9  Toiminnan polut kartalle

Vapaaehtois-
toiminnan 
organisointi
  organisaation sisäinen 

 prosessi
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Toiminnan 
lopettaminen
  palaute

Toiminta
  tuki, ohjaus

  huomioiminen

  seuranta, arviointi 

  tiedotus

Koulutus, 
perehdytys

Haastattelut 
ja valinta
  esitiedot

   sopivuus

  tehtävän räätälöinti/ 

  neuvottelu

Rekrytointi
 tiedotuskanavat, 

 info, yhteistyö-

 kumppanit
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Osallisuus ja yhteisöllisyys ovat ihmisten hyvin-

voin nin peruspilareita. Monimutkaistuvassa ja poli ti soi tu-

vas sa yhteiskunnassa voi olla vaikea löytää vaikuttami sen 

ja osallistumisen mahdollisuuksia ja vielä niin, että omalla 

toiminnalla olisi selkeästi merkitystä. Vapaaehtoistoiminta 

on yksi väylä kohti osallisuutta. Avun antajan rooli on tärkeä, 

mutta niin on myös näiden osallisuuden paikkojen tarjoa-

jan rooli. Vapaaehtoistoiminnan organisoimisen tar koituk-

sena ei ole kaventaa tai byrokratisoida vapaa eh tois toi min taa, 

vaan tehdä se vapaaehtoiselle helpoksi ja mielekkääksi.

Tutkimuksen näkökulma on vähitellen laajentunut 

koskemaan vapaaehtoistoiminnan organisointia, rakenteita 

ja johtamista. Vapaaehtoistoiminta nähdään nyt laajempa-

na osana kansalaisyhteiskuntaa, ei vain järjestötoimintaan 

kuuluvana. Se on ikään kuin irrotettu omaksi yläkäsitteeksi. 

Samaan aikaan odotukset vapaaehtoistoimintaa kohtaan 

ovat lisääntyneet. Odotusten lisääntyminen kytkeytyy hy-

vinvointiyhteiskunnan muutokseen, johon kuuluu ihmisten 

osallisuuden ja vastuun lisääntyminen sekä ammatillisessa 

työssä tapahtuva toimintakulttuurin muutos. Voi ennustaa, 

että tulevaisuudessa ammatillisen työn rinnalle nousee ko-

kemuksellinen tieto ja se, että vapaaehtoiset työskentelevät 

Rohkaistu johtamaan!

entistä enemmän ammattilaisten rinnalla.

Vaikka puhumme tässä julkaisussa vapaaehtoistoimin-

nan järjestämisestä ja organisoimisesta, on pohjimmiltaan 

kuitenkin kyse vapaaehtoistoiminnan johtamisesta.

Toteutuakseen koko tämä aiemmin kirjassa kuvattu 

tarvitsee johtamista. Johtaminen on strategioiden ja suun-

nitelmien laatimista ja niiden toteuttamista suunnitellulla 

tavalla ja jollakin on siitä vastuu. Organisaatiossa kaikkien 

on ymmärrettävä johtamisen ja suunnittelun tarve. Vapaa-

ehtoistoiminnassa on tunnustettu rakenteiden tarpeellisuus. 

Jos vapaaehtoisten johtamisessa epäonnistutaan, muidenkin 

tavoitteiden saavuttaminen voi olla vaikeaa.

Valitettavan usein vielä ajatellaan, että vapaaehtoistoi-

minta olisi ikään kuin omalakista, täydelliseen itsenäisyyteen 

perustuvaa tekemistä, johon ei sovi perinteiseen johtamiseen 

liittyvä ajattelu. Tässä ajattelutavassa vapaaehtoistoimintaa ei 

saisi tai voisi johtaa, ettei se kaventaisi vapaaehtoisen valin-

nan vapautta ja itsenäisyyttä. Johtamista pidetään helposti 

käskyttämisenä ja siitä syystä sitä pelätään.

Vapaaehtoistoiminnan johtamisosaamiselle on nyt 

kysyntää, koska toimintaa kohtaan on syntynyt suuria 

odotuksia. Johtamista voidaan tarkastella vapaaehtoisen ja 

10
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vapaaehtoistoimintaa organisoivan yhteisön näkökulmasta. 

Yhteisön näkökulmasta puhutaan asioiden johtamisesta. 

Silloin johtamisen taustalla on strategiset tavoitteet, mihin 

toiminnalla pyritään ja millaisia tekoja tavoitteiden saavut-

taminen edellyttää. 

Vapaaehtoisten johtamisessa on erityisiä haasteita verrat-

tuna palkkatyössä olevien ihmisten johtamiseen. Kirjassa Si-

nun täytyy nousta johtoon Kari Loimu sanoo, että normaalissa 

yritystoiminnassa johtaminen on vielä lasten leikkiä verrattuna 

vapaaehtoisten johtamiseen. Motivaation ylläpitäminen, 

osaamisen varmistaminen ja jaksamisesta huolehtiminen 

ovat ihmisten johtamisen keskeisiä työvälineitä.

Laadukkaasti järjestetyn vapaaehtoistoiminnan periaatteet 

voivat toimia vapaaehtoistoiminnan johtamisen työkaluina. 

Niiden avulla johtaminen voidaan tehdä näkyväksi ja joh-

tamisesta voidaan tehdä tietoista toimintaa. 

Vapaaehtoisten sitoutuminen ja motivoituminen on 

erilaista kuin palkkatyössä. Vapaaehtoisten johtajalla on 

käytössä vain ”porkkanoita”. Vapaaehtoisten johtaminen on 

haasteellinen tehtävä. Innostamiseen ja sisäisen motivaation 

ylläpitämiseen ei ole käytettävissä samoja kannustamisen 

keinoja kuin palkkatyössä. Ei ole olemassa yhtä tapaa jolla 

palkita, vaan tavat riippuvat siitä, mikä motiivi tekijää 

ohjaa.

Viereisen sivun kuvaa tarkastelemalla voi pohtia oman 

organisaation toimintaa suhteessa vapaaehtoistyöhön ja sen 

johtamiseen. Kuvassa esitetyillä janoilla on joitakin keskeisiä 

vapaaehtoisten johtamiseen vaikuttavia asioita. 

Ammatillinen työ – harrastus

Vapaaehtoistehtävä voi sijoittua janalla jonnekin ammatil-

lisen työn ja harrastustoiminnan välille. Esimerkiksi tuki-

henkilötoiminta voi olla lähellä ammatillista työtä. Toisessa 

ääripäässä omaan harrastukseen voi liittyä yhteiseksi hyväksi 

tehtävää vapaaehtoistyötä, pääpaino on kuitenkin omassa 

harrastamisessa.

Välttämättömyys vai mahdollisuus

Vapaaehtoistoiminta voi olla välttämätöntä taustaorganisaati-

on tavoitteiden saavuttamiselle ja janan toisessa päässä se on 

organisaation tarjoama mahdollisuus aktiiviselle kansalaiselle. 

Välttämättömyydestä esimerkkinä voisi olla sovittelutoiminta, 

joka perustuu vapaaehtoisuuteen ja on lakisääteistä. Toisaalta 

vanhusten päiväkeskuksessa runopiirin ohjaaminen on or-

ganisaation tarjoama mahdollisuus vapaaehtoiselle aktiivisen 

kansalaisuuden toteuttamiseen. Toiminta ei kuitenkaan ole 

riippuvainen vapaaehtoisista.

Heterogeeninen tai homogeeninen joukko

Vapaaehtoisten joukko voi olla hyvin heterogeeninen 

motiivien, osaamisen ja kokemusten suhteen. Esimerkiksi 

ystävätoiminta on avointa kaikille 18 vuotta täyttäneille ja 

toiminnassa on mukana hyvin erilaisia ihmisiä. Homogeeni-

simpia vapaaehtoisjoukkoja yhdistävät samankaltaiset arvot, 

ikä ja kiinnostuksen kohteet, esimerkkinä voisi olla vaikka 

eläinten oikeuksien puolustaminen.

Välillisiä ja välittömiä hyötyjä

Vapaaehtoistoiminnan hyötyjä voi tarkastella sekä orga-

nisaation että vapaaehtoisen näkökulmasta. Esimerkkinä 

välittömästä hyödystä on jonkun tapahtuman järjestäminen; 

tilaisuus toteutuu ja vapaaehtoiset pääsevät osallistumaan 

siihen. Joskus työn tulokset ilmenevät viiveellä tai niitä on 

vaikea arvioida. Esimerkiksi lastensuojelun tukihenkilötoi-

minnassa luottamuksen syntyminen kestää oman aikansa ja 

toiminnan vaikutukset ovat vaikeasti mitattavissa.
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Pitkäaikaista sitoutumista vaativa – 

vähän sitoutumista vaativaa

Ihmisten kahdenkeskiseen vuorovaikutukseen perustu-

va vapaaehtoistoiminta vaatii pitkäaikaista sitoutumista 

vapaaehtoiselta. Taustaorganisaation tehtävä on sitoutua 

vapaaehtoiseen ja huolehtia hänen motivoimisesta ja jak-

samisesta. Tapahtumat ja keräykset ovat taas esimerkkejä 

kertaluontoisista vapaaehtoistehtävistä. 

Mitä ylemmäksi keskipisteestä vapaaehtoistoiminnan 

tehtävät sijoittuvat sitä enemmän kohdistuu vaatimuksia 

vapaaehtoistoiminnan johtamiseen. Sitä tarpeellisempaa on 

pysähtyä suunnittelemaan vapaaehtoistoiminnan strategiaa 

ammatillinen työ

välillinen hyöty

vapaaehtoisten heterogeenisuus

paljon sitoutumista         vähän sitoutumista 

       vaativa                 vaativa

homogeeninen

välitön hyöty

mahdollisuus

harrastus

vap

Minkälaiset asiat vaikuttavat vapaaehtoistoiminnan johtamisen tarpeeseen?

välttämätt.

ö h
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ja toiminnan organisoimista. Kuvaan valitut muuttujat eivät 

ole arvokannanottoja toiminnan merkityksen suhteen.

”Vapaaehtoisten motiiviperustan säilymiselle on 

oleellista hyvä toiminnan suunnittelu ja organi-

sointi (johtaminen) ja mahdollisuus oppia uutta 

(koulutus). Lisäksi tarvitaan yhdessä olon iloa 

ja palkitsemista kiittämisen ja kannustamisen 

 kautta. Työelämän hyvät johtamisen perusprin-

siipit sopivat oikein sovellettuina myös järjestö-

maailmaan.” 

AARO HARJU, VAIKUTTAVA YHDISTYS

Vaikka lähes kaikki pohtimamme asiat ovat tavalla tai 

toisella olleet esillä jo vuosikymmeniä, niiden konkreti-

soitumiselle aika on kypsä vasta nyt. Versova-hankkeen 

aikana Suomessa on tapahtunut valtava harppaus kohti 

eurooppalaista vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoistoiminnan 

muutos on myös heijastus laajempaan yhteiskunnalliseen 

ja kansalaistoiminnan muutokseen. Olemme saaneet olla 

mukana tässä kehityksessä. Olemme oppineet paljon ja 

mahdollisuuksiemme mukaan olemme halunneet jakaa 

oppimaamme myös muille. Koska muutos on jo käynnissä, 

vaihtoehtona on lähteä rohkeasti ja avoimin mielin siihen 

mukaan tai yrittää pitää kiinni entisistä toimintatavoista. 

Huolimatta siitä kumman valitsemme – vapaaehtoistoiminta 

kehittyy.
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