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Vapaaehtoiset 
osana työyhteisöä 

 
-KOULUTUS 

 



        Tänään: 
•  Ideoidaan yhdessä kaikkien kannalta toimivaa 

vapaaehtoistyötä tässä organisaatiossa. 
 
•  Pohditaan vapaaehtoistoiminnan kompastuskiviä ja 

onnistumisen avaimia. 
 
•   Harjoitellaan toimivaa vuorovaikutusta ja sovitaan 

vapaaehtoistoiminnan pelisäännöistä ja vastuista. 



         Vapaaehtoistyö? 
 

 
 

 
 
 

 

”Palkaton, vapaasta tahdosta kumpuava 
yleishyödyllinen toiminta, joka 
useimmiten on organisoitunut jonkin 
tahon avustuksella.”  
 
(Nylund & Yeung, 2005) 



Joka kolmas suomalainen tekee 
          vapaaehtoistyötä 



Kaksi kolmesta ei tee 
   vapaaehtoistyötä 



 
 

    Miksi organisaatioon halutaan vapaaehtoisia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Mistä syistä ihmiset haluavat tänne vapaaehtoisiksi?	  



Vapaaehtoisten motiivit erilaisia 

toteu%aa	  itseä	  

jakaa	  osaamista	  

	  	  	  	  uusia	  taitoja	  

au%amishalu	  

	  halu	  vaiku%aa	  

uusia	  kontakteja	  

rytmiä	  elämään	  

työkokemusta	  

ajanviete%ä	  

kuulua	  yhteisöön	  



Vapaaehtoistoiminnan timantti (Yeung, 2005) 



Motiivien hyödyntäminen  
rekrytoinnissa 

•  Rekrytoinnissa kannattaa vedota erilaisiin 
motiiveihin, jos mahdollista: esim. lyhyt- ja 
pitkäaikaiset hommat, yksin ja yhdessä 
tehtävät…  

•  Organisaation selkeä oma toiminta-ajatus ja 
arvot voivat motivoida uusia vapaaehtoisia 

•  Ennen rekrytointia on mietittävä 
vapaaehtoistoiminnan pelisäännöt ja 
vapaaehtoisten tehtävät tarkasti	  



Kompastuskiviä 

•  Kaikille vapaaehtoisille ei löydy mielekästä tekemistä  
 
•  Henkilökunta ei sitoudu auttamaan ja perehdyttämään 

vapaaehtoisia, eikä näe toimintaa tärkeänä  
 
•  Kukaan ei ota vastuuta vapaaehtoisten rekrytoinnista, 

tukemisesta, työnohjauksesta ja virkistyksestä  



Onnistumisen avaimia 
•  Kaikki vapaaehtoiset on perehdytetty vapaaehtoistoiminnan 

käytäntöihin ja organisaatioon  

•  Vapaaehtoistoimijoiden tuen, ohjauksen ja virkistyksen 
tarpeesta on huolehdittu  

 
•  Koko henkilökunta on perehdytetty vapaaehtoistoimintaan  
 
•  Ei nähdä pelkästään hyötynäkökulmaa, vaan pyritään 

aidosti siihen, että kaikki saavat vapaaehtoistoiminnasta 
hyvän mielen itselleen 

(Aalto & Marjakangas 2008) 
 



Tuki ja toveruus 
Työntekijöillä ja vanhoilla vapaaehtoisilla on tärkeä rooli 
vapaaehtoistyön kehittämisessä. Teidän tukenne ja 
neuvonne tekevät vapaaehtoisuudesta toimivaa! 
 
Mitä sanoisit ja miten toimisit seuraavissa tilanteissa: 
•  Vapaaehtoinen on ensimmäistä päivää paikalla eikä tiedä 

missä taukotila on 
•  Vapaaehtoinen tekee sovitun homman hienosti 
•  Vapaaehtoinen tulee myöhemmin kuin on ilmoittanut 

tulevansa 
•  Vapaaehtoinen tekee muuta tehtävää kuin sovittu 
•  Vapaaehtoinen ei tunne organisaation tapoja 
•  Vapaaehtoinen joutuu riitaan toisen työntekijän kanssa 

Entä: 
Mitä toivoisit työkaverilta, jos olisit itse vapaaehtoinen? 



Kysymyksiä A 
1. Missä hommissa olisi eniten hyötyä apukäsistä? 
(1-2 hommaa) 
 
2. Onko tiettyjä aikoja, jolloin on erityisesti kiire tai 

liikaa tekemistä? 
 
3. Mistä tehtävästä vapaaehtoisen on helppo 

aloittaa? 
 
4. Onko tehtäviä, jotka kuuluvat vain työsuhteisille? 
 
5.  Huonoja puolia vapaaehtoisten tulosta?  
 
6. Muita ideoita? 
 



Kysymyksiä B 
1. Mistä tehtävästä on kyse (parilla sanalla)? Onko joku osuus 

tehtävästä/siihen liittyen vain työntekijän vastuulla? 
 
2. Mitä perustietoja ja -taitoja vapaaehtoinen tarvitsee 

tehtävään? 
 
3. Voiko uusi vapaaehtoinen aloittaa tästä tehtävästä? 
 
4. Pitääkö vapaaehtoisella olla muita taitoja tai ominaisuuksia? 
  
5. Millainen hän ei voi olla? 
 
6. Kuinka paljon aikaa ja millaista sitoutumista tehtävä vaatii? 
 
7. Millaisen perehdytyksen vapaaehtoinen tarvitsee tehtävään?  
 
8. Kuka vastaa perehdytyksestä? Kuka vastaa, jos 

vapaaehtoiselle tulee jotain kysyttävää tai asiaa? 



Pelisäännöt ja vastuuhenkilöt 1 
•  Työtehtävät ja -ajat (vastuuhenkilö?) 
 
•  Rekrytointi (vastuuhenkilö?) 
 
•  Perehdytys (vastuuhenkilö?) 
 
•   Sopimus (vastuuhenkilö?) 
 
•  Vakuutus, vahingot,  
      turvallisuus (vastuuhenkilö?) 
 
•  Lait ja säädökset (vastuuhenkilö?) 
 
•  Omat linjaukset: alaikäiset; palkitseminen.. (vastuuhenkilö?) 
 
•  Sitoutuminen (vastuuhenkilö?) 



Pelisäännöt ja vastuuhenkilöt 2 
•   Ilmapiiri, ongelmatilanteet (vastuuhenkilö?) 
 
•  Monimuotoisuus (vastuuhenkilö?) 
 
•  Kiittäminen, jaksaminen (vastuuhenkilö?) 
 
•  Keskustelu odotuksista (vastuuhenkilö?) 
 
•  Mahdollisuus oppia ja vaikuttaa (vastuuhenkilö?) 
 
•  Palaute ja seuranta (vastuuhenkilö?) 

VETYn julkaisut avuksi! 
(valmistuvat vuoden 2014 aikana) 
www.kierratyskeskus.fi/vety/julkaisut  



Linkkejä ja vinkkejä 
Vapaaehtoistoiminnan työkalupakki:
hJp://www.kansalaisareena.fi/tyokalupakki/	   
 
Prosessiopas työyhteisöille:  
http://www.kansalaisareena.fi/Prosessiopas_tyoyhteisoille.pdf 
 
Esimerkki SPR:ltä (Hakala): 
http://www.espoonvapaaehtoisverkosto.fi/dokumentit/
vapaaehtoisen_polku_ja_osaston_toimenpiteet.ppt 
 
Vapaaehtoinen työtoverina (Koivula): 
http://www.espoonvapaaehtoisverkosto.fi/dokumentit/
vapaaehtoiset_tyotovereina_vety_%2010_2012.pdf 
 



Koulutuksen laatijasta 
•  VETY-hanke 1.2.2012 - 31.5.2014 

•  EU-tukea vapaaehtoistyön kehittämiseen 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksessa ja hyvien 
käytäntöjen levittämiseen muihin yleishyödyllisiin yhteisöihin 

•  Materiaaleja ja muuta hyödyllistä: 
www.kierratyskeskus.fi/vety 
 
•  Kierrätyskeskuksen vapaaehtoistoiminta: 
www.kierratyskeskus.fi/vapaaehtoiseksi 
 
•  Kuvien käyttöoikeudet: Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskus Oy 



Kiitos. Yhdessä eteenpäin! 

 
 


