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VETY-hanke 
 

Vapaaehtoistyö 
yleishyödyllisessä yhteisössä 

 

 
Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja 

hyötyjen laskeminen 
 

Jenni Sademies, 12.11.2013 

Miksi? 

•  Kun osoitat konkreettisesti, miten 
vapaaehtoistoiminta tuottaa hyötyä, 
on helpompi vaatia panostusta 
vapaaehtoistoiminnan 
organisointiin ja kehittämiseen 

 •  Osaat myös arvioida, miten  
vapaaehtoistoimintaa voisi organisoida  
tehokkaammin, kun tiedät mistä asioista  
syntyy eniten kuluja 



Sääntö No 1 

Älä yritä arvioida KAIKKEA 
 
•  Esim. hyvinvoinnin lisääntymisen 

taloudellista arvoa on hyvin vaikeaa arvioida 

•  Tämä ei tarkoita hyvinvoinnin mitätöintiä, 
vaan sitä että tässä arvioidaan nyt 
konkreettisia kuluja ja hyötyjä, ja ulkopuolelle 
jää asioita jotka voivat olla mittaamattoman 
arvokkaita 

 

Niitä ei kuitenkaan tarvitse  
unohtaa 
•  Kerro lukuja esitellessä, mitä jäi 

ulkopuolelle 
 
•  ”Vapaaehtoistoiminta tuottaa omat 

kulunsa takaisin, ja lisäksi 1000 
onnellisempaa ihmistä” 

 



Mitä laskisi? 

•  Listaa ensin vapaaehtoistoiminnan 
suorat kulut, esim: 

 
!  vapaaehtoisten ruokailu 
!  matkakulut ym kulukorvaukset 
!  vapaaehtoisille hankittavat 

tarvikkeet, työasut tms. 
!  tietokonetila, puhelinkulut… 

 

Mitä laskisi? 

•  Listaa sitten vapaaehtoistoiminnan 
epäsuorat kulut, esim: 

 
!  Organisoinnin henkilöstökulut 

(esim. koordinaattorin palkka 
sivukuluineen, ja ketkä muut 
osallistuvat organisointiin?) 

!  Vapaaehtoistoiminnan 
markkinoinnin kulut 

 



Seuraavaksi jaottele 

Tarkastele äsken listaamiasi kuluja:  
 
"  Mitkä niistä muodostuvat niin, että kulu 

toteutuu kerran / yksi vapaaehtoinen 
(esim. työasu)? 

"  Mitkä riippuvat vapaaehtoisten 
kokonaismäärästä (esim. organisointiin 
menevä työaika)? 

"  Mitkä riippuvat itse vapaaehtoistyön 
tekemisen määrästä (esim. matkakulut)? 

 

Sitten keksi summia 

Listaa kulujen määrät  
 
"  Jos kulu vaihtelee (joku kulkee 

seutulipulla, joku sisäisellä), arvioi 
keskiarvo 

"  Jos ei ole täysin tarkkaa tietoa esim. 
jonkun organisointiin käyttämästä 
työajasta, arvio on parempi kuin ei mitään 

"  Muista laittaa kaikki henkilöstökulut 
sivukuluineen (lakisääteiset +28%) 

 



Entä kuinka paljon vapaaehtoisia? 

Seuraavaksi arvioi vapaaehtoisten 
määrä:  
 
"  Aloita helpolla tasaluvulla, vaikka 50 tai 

100 
 

Kuinka paljon yksi vapaaehtoinen  
tekee hommia? 

Apua, Liisa tekee 15 tuntia, Matti 20 
tuntia ja Börje 100 tuntia kuussa! 
 
"  Laske keskiarvo: 15+20+100=135 
"  135/3 = 45 
"  Yksi vapaaehtoinen tekee siis 

keskimäärin 45 tuntia kuussa 
 



Minkä arvoista vapaaehtoisen  
työ on? 
Nyt ollaan jo hiukka vaikeamman asian 
äärellä, mutta ei kannata pelästyä 
 
Jälleen: hihasta heitetty arvio on 
parempi kuin ei mitään! 
 
" Voit käyttää esim. usein hankkeissa käytettyä 

talkootyön arvoa 10! / tunti 
" Voit käydä katsomassa, mitä maksaa pari 

villasukkia 
 
 
 

Sitten laskemaan! 

Hyödyt: 
 
Vapaaehtoistyön määrä x 
vapaaehtoistyön arvo 
 
 
 
 



Sitten laskemaan! 

Hyödyt: 
 
Vapaaehtoisia 100 
Vuodessa on 12 kuukautta 
Yksi tekee 45 tuntia kuussa 
Tunnin arvo on 10 ! 
 
100 x 12 x 45 x 10 =  540 000 ! 
Helppoa! 
 
 
 

Sitten laskemaan! 

Suorat kulut: 
 
Vapaaehtoisia on 100 
Ruokailu maksaa 9 ! 
Yksi vapaaehtoinen tekee 108 päivänä 
vuodessa 
Vapaaehtoiset tulevat ratikalla (2,50 
suunta) 
100 x 9 x 108 x 5 = 486 000 
  
 
 
 



Ollaan vielä plussalla # 

Hyödyt 540 000 – suorat kulut 486 000 
= 54 000 
  
 
 
 

Epäsuorat kulut vielä 

" Henkilöstökuluja tulee vaikkapa 50 000 ! 
" Muita kuluja 2 000 ! 

Hyödyt 540 000 
- Suorat kulut 486 000 
- Epäsuorat kulut 52 000 
 
= 2 000 ! jäi  
 
" Vapaaehtoisille juhlat! 

 
  
 
 
 



Jos haluat olla monimutkaisempi 

Voit laskea myös epäsuoria hyötyjä: 
 
Vapaaehtoiset järjestävät hauskan 
tempauksen 
"  Hesarin toimittaja tekee siitä jutun 
" Jutussa mainitaan meidän yhdistys 

moneen kertaan 
" Etsi tieto paljonko mainos Hesarissa 

maksaisi ja laske se mukaan 
vapaaehtoistoiminnan hyötyihin 

 
 
 

Kaikkea ei tarvitse mitata 
rahassa, mutta… 
Myös hyvää tekevässä 
organisaatiossa 
kannattaa 
vapaaehtoistoiminnan 
kuluja ja hyötyjä 
arvioida, koska 
resurssit maailman 
parantamiseen ovat 
rajalliset ja ne 
kannattaa käyttää 
fiksusti 
  
 
 
 



Auttaa kehittämisessä 

Meillä esim. huomattiin, että suurin 
vapaaehtoistoiminnan hyötyihin 
vaikuttava tekijä oli vapaaehtoisten 
sitoutuminen:  
 
mitä pidempään yksi vapaaehtoinen 
viihtyy ja mitä enemmän hän haluaa 
tehdä, sitä kustannustehokkaampaa 
toiminta on  
 
  
 
 
 

Auttaa kehittämisessä 

"   on helpompaa perustella muillekin, 
miksi vapaaehtoisista kannattaa 
pitää hyvää huolta, ja järjestää 
heille esim. hyvä perehdytys, 
virkistystä ja vertaistukitapaamisia 

 
 
 
 



 
ja muista  
kuitenkin 
 
1+1 = 3 

Sitten räknäämään  


