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Opintokeskus Sivis

Opintokeskus Sivis on 
valtakunnallinen aikuisoppilaitos, 

joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa 
ja tukee järjestöllistä koulutusta. 

Jäsenjärjestöihimme kuuluu 
vapaaehtoistyötä ja muuta 

kansalaistoimintaa tekeviä järjestöjä, 
joilla on yhteensä noin miljoona 

jäsentä.

Siviksen toimintaa ylläpitää 
Opintotoiminnan Keskusliitto ry, ja 

sitä valvovat opetus- ja 
kulttuuriministeriö sekä 

Opetushallitus. 



Vapaaehtoistyö Suomessa -kysely

• Verkkokysely, jonka toteutti Taloustutkimus oy maaliskuussa 2021

• 1094 vastaajaa, otos edustaa Suomen äänestysikäistä väestöä

• Viimeisen 12 kk aikana vapaaehtoistyössä oli ollut mukana 47 % vastaajista; 

useimmin oltiin mukana liikuntaan, lapsiin tai nuoriin, asuinalueeseen tai 

senioritoimintaan liittyvissä tehtävissä

• 30 % on ollut toiminnassa vapaasti organisoituen, muut yhdistysten tms. kautta 

tai eivät osanneet vastata

• Koronavuosi kasvattanut etätoiminnan osuutta



Mitä omasta tulevaisuuden (3 v. päästä) toiminnasta 
ajatellaan?

• 28 % vastaajista aikoo tehdä vapaaehtoistyötä enemmän kuin nyt, 36 % yhtä 

paljon, muut aikovat vähentää tai lopettaa, tai eivät aio aloittaa.

• Kun tekijöitä verrattiin keskenään, ikä ja koulutus nousivat tärkeiksi: nuoret ja 

hyvin koulutetut henkilöt aikovat olla eniten mukana

• 55 % vastaajista uskoo osaamisensa riittävän toimintaan kolmen vuoden 

päästäkin, 32 % kaipaa pientä päivitystä, 13 % ei usko nykyisen osaamisensa 

riittävän.



Vastaajista löytyi neljä ryhmää

• Kun vastaajat ryhmiteltiin (klusterianalysi) sen mukaan, miten paljon he aikovat 

tehdä vapaaehtoistyötä kolmen vuoden päästä ja miten hyvin he uskovat 

osaamisensa riittävän, saatiin neljä toisistaan selkeästi poikkeavaa 

vastaajaryhmää, jotka olivat kooltaan lähellä toisiaan.



•Eivät aio toimia
• Iäkkäitä, vähemmän 
koulutettuja

•Saattavat tehdä joko 
enemmän tai vähemmän 
kuin nyt, uskovat osaamisen 
riittävän

•Korkeakoulutettuja, pk-
seutu, ovat mm. yhdistysten 
hallituksissa

•Haluavat toimia yhtä paljon 
kuin nyt, uskovat 
osaamisensa riittävän

•Perheellisiä, usein 
korkeakoulutttuja; 
”urheiluvanhempi”

•Haluavat toimia enemmän, 
eivät usko osaamiseensa

•Nuoria, vähemmän 
koulutttuja, tarvitsevat tuke

Epävarmat 
kiinnostujat, 

29 %
Tyytyväiset, 

22 %

Kiinnostu-
Mattomat 28 

%

Joko-tai-
vapaaehtoi-

set, 21 %



Mikä tukee toimintaan tulemista?

• Epävarmat kiinnostujat tarvitsevat muita enemmän motivoivaa tukea, käsitystä 

siitä, että he riittävät oman itsenään

• Tyytyväisiä ei pidä unohtaa, vaikka heillä oli muita vähemmän tuen tarvetta

• Joko-tai-ryhmässä koetaan, että hallinnon keventämisen ym. Auttaisi

• Kiinnostumattomista osa lähtisi mukaan, jos kysytään henkilökohtaisesti



Onko vapaaehtoistyö epätasa-arvon kenttä?

• Tulevaisuususko vapaaehtoistyön suhteen suurinta heillä, jotka muutenkin 

uskovat saavansa äänensä kuuluviin

• Onko vapaaehtoistoiminnan ammattimaistuminen mennyt liian pitkälle, jos yli ¼ 

ei usko kykyjensä riittävän? Onko ongelma viestinnässä vai toiminnan sisällöissä?

• Autettavan v. subjektin rooli?

• Pidämme vapaaehtoistyötä hyvänä asiana, mitä järjestöt ja muut voivat tehdä 

ongelman ratkaisemiseksi?



www.ok-sivis.fi

@OpintokeskusSivis

@SivisNYT

@opintokeskussivis

www.linkedin.com/company/sivis-study-centre-/

www.youtube.com/SivisNYT

Seuraa meitä verkossa ja somessa



Kiitos!


