
VAPAAEHTOISIA KOSKEVAT LAIT JA 
KÄYTÄNNÖT EUROOPAN MAISSA 

VETY - Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä  | Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Sisällys:

1. Johdanto
2. Lakeja, käytäntöjä ja lakiehdotuksia
3. Kulukorvaukset ja vapaaehtoisten edut
4. Työtön vapaaehtoisena
5. Haasteita
6. Lähteet



2

1. Johdanto

Vuonna 2012 ja alkuvuodesta 2013 VETY-hanke selvitti vapaaehtoisia koskevaa lainsäädäntöä 
ja käytäntöjä Euroopassa. Yleisesti oltiin kiinnostuneita vapaaehtoisia koskevien lakien 
olemassaolosta, ja erityisen mielenkiinnon kohteena oli työttömien oikeus tehdä 
vapaaehtoistyötä sekä säädökset vapaaehtoisten kulukorvauksista. 

Pääasiallisena tietolähteenä toimi European Volunteer Centren (CEV) raportti ”Volunteering 
Infrastructure in Europe”. Raportista löytyi myös runsaasti yhteystietoja jatkotiedusteluille. 
Kaikista Euroopan maista ei ollut tietoja raportissa, tai tiedot olivat lainsäädännön osalta 
puutteelliset, joten niitä pyydettiin nettihaun avulla löydetyiltä vapaaehtoiskattojärjestöiltä ja 
muilta organisaatioilta sähköpostitse. Kaikista ei valitettavasti saatu vastausta. Tiedot on saatu eri 
maiden kattojärjestöissä, ministeriöissä tai neuvostoissa toimivilta, mutta VETY ei ota vastuuta 
niiden oikeellisuudesta.

Kuten olettaa saattaa, sekä lait että käytännöt vaihtelevat suuresti maittain.  Kiinnostavia 
esimerkkejä toimintamalleista löytyi mm. Itävallasta, Iso-Britanniasta, Hollannista, Belgiasta ja 
Tanskasta. Useimmiten vapaaehtoistyötä koskevat säädökset ovat osa muuta lainsäädäntöä, kuten 
tuloverolakia, ja usein vapaaehtoisiin sovelletaan heihin huonosti sopivaa työlainsäädäntöä – 
mutta mm. Belgiassa, Itävallassa, Kroatiassa ja Kyproksella on myös vapaaehtoistyötä koskevia 
lakeja. 

Vapaaehtoisuuden määritelmä sen sijaan tuntuu olevan hyvin samansuuntainen kaikkialla: 
palkaton, vapaasta tahdosta kumpuava työ yleishyödylliseen tarkoitukseen.



2. Lakeja, käytäntöjä ja lakiehdotuksia
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 Laki vapaaehtoistyöstä

 Maa            Voimaantulovuosi 

Italia    1991

Portugali   1998

Romania   2001

Puola    2004

Unkari   2005

Belgia    2006

Kypros   2006

Kroatia   2007

Makedonia    2007

Montenegro    2010

Liettua   2011

Slovakia    2011

Slovenia    2011

Itävalta   2012

Saksa    tulossa

Sveitsi    tulossa

Albania   tulossa
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Italiassa on ollut laki vapaaehtoistyöstä jo vuodesta 1991 lähtien. Se tosin koskee vain 
vapaaehtoistyöorganisaatioita. Tällaisissa organisaatioissa palvelut ovat käyttäjille ilmaisia, 
toiminta perustuu solidaarisuuteen ja yhteisen hyvä edistämiseen. Lisäksi organisaation pitää 
olla demokraattinen: sen edustajat on valittu äänestämällä, eivätkä he saa palkkaa. Myös muissa 
voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa voi olla vapaaehtoisia, mutta edellä mainittu laki ei 
käsittele niiden toimintaa, vaan organisaatioiden säätely on jakaantunut useiden eri lakien alle. 

Portugaliin säädettiin vuonna 1998 laki vapaaehtoistyöstä. Laki muun muassa määrittelee 
vapaaehtoistyön käsitteen ja tunnustaa vapaaehtoistyön merkityksen. Laki myös määrittelee, 
millaista vapaaehtoistyötä ihmiset voivat tehdä. Vuonna 2011 lakia ryhdyttiin uudistamaan ja sen 
kehittämiseen perustettiin työryhmä. 

Portugalissa on valtiollinen Kansallinen Vapaaehtoistyön Edistämisen Neuvosto, jonka tehtävänä 
on edistää ja koordinoida vapaaehtoistyötä kansallisella tasolla. Lisäksi Portugaliin on perustettu 
alueellisia yksiköitä, jotka edistävät vapaaehtoistyötä paikallisella tasolla ja muun muassa 
auttavat järjestöjä kouluttamaan vapaaehtoisia.

Romaniassa tuli voimaan laki vapaaehtoistyöstä vuonna 2001. Laki säädettiin ennen Romanian 
liittymistä EU:hun ja sen avulla haluttiin varmistaa nuorten mahdollisuus osallistua EU:n 
nuoriso- ja vaihto-ohjelmiin. Tämä tausta näkyy laissa: se on keskittynyt lähinnä nuorten asioihin 
ja on muilta osin vajavainen. Tästä syystä lakia ryhdyttiin uudistamaan vuonna 2011. 

Puolaan säädettiin laki vapaaehtoistyöstä vuonna 2004. Laki säätelee vapaaehtoistyön 
periaatteita ja määrittelee, mitä vapaaehtoistyö on. Vapaaehtoistyötä on mahdollista tehdä 
muun muassa kansalaisjärjestöissä, julkisissa organisaatioissa sekä voittoa tavoittelemattomissa 
yrityksissä. Lakia uudistettiin vuonna 2010.  Samalla myös luotiin mekanismi, jolla jokainen 
kansalainen voi lahjoittaa prosentin tuloveroistaan valitsemalleen kansalaisjärjestölle.  

Unkarissa on ollut laki vapaaehtoistyöstä vuodesta 2005 alkaen. Se määrittelee, mitä 
vapaaehtoistyö on ja mitä lain tarkoittama vapaaehtoistyö voi pitää sisällään. Laki myös 
määrittelee perusperiaatteet vapaaehtoisten ja vapaaehtoistyötä järjestävien organisaatioiden 
väliselle yhteistyölle. Lain erikoispiirteenä on, että se koskee vain järjestöjä, jotka ovat 
rekisteröityneet vapaaehtoisjärjestöksi. Rekisteröityminen on vapaaehtoista ja järjestön itsensä 
päätettävissä. Rekisteröitymisestä seuraa tiettyjä velvollisuuksia mutta myös etuja esimerkiksi 
verotuksessa.

Kyproksella tuli 2006 voimaan laki Pankyproslaisesta vapaaehtoistyön koordinaationeuvostosta. 
Laki määrittelee vapaaehtoisen, vapaaehtoisorganisaation sekä neuvoston rakenteen 
ja valtaoikeudet. Työttömien oikeudesta vapaaehtoistyöhön tai kulukorvauksista ei ole 
laissa mainintaa, ja käytännöt vaihtelevat organisaatioittain. Vapaaehtoisorganisaatio on 
rekisteröitynyt yhteisö, joka koostuu vapaaehtoisista ja painottuu sosiaaliseen, yleishyödylliseen 
ja voittoa tavoittelemattomaan työhön.

Kroatian parlamentti hyväksyi vapaaehtoislain toukokuussa 2007. Laissa määritellään, mitä 
vapaaehtoisuus tarkoittaa. Laki myös säätelee periaatteet vapaaehtoisuudelle, vapaaehtoisen ja 
organisaation oikeudet ja velvollisuudet sekä vapaaehtoissopimusten ehdot. Lisäksi laissa on 
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määritelty eettinen koodisto ja lain valvontaan liittyvät asiat. Lakiin on viitattu alempana mm. 
kappaleessa 3.

Montenegrossa säädettiin laki vapaaehtoistyöstä vuonna 2010, mutta kansalaisyhteiskunta 
kokee lain lähinnä vapaaehtoistyötä rajoittavana, ei sitä mahdollistavana. Laki esimerkiksi 
kieltää vapaaehtoistyön alle 15-vuotiailta eikä salli yritysten työntekijöiden osallistua 
vapaaehtoistoimintaan työajalla. Lisäksi laissa katsotaan vapaaehtoistyötä lähinnä palkattomana 
työnä, ja esimerkiksi opiskelijoiden palkaton harjoittelu rinnastetaan vapaaehtoistyöhön. 

Vapaaehtoistyölain puutteiden lisäksi kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat olleet tyytymättömiä 
lain valmisteluprosessiin, ja he kokevat, ettei heitä ole kuultu lain valmistelussa tarpeeksi. 
Lakia säädettäessä peräti 68 kansalaisjärjestöä vetosi hallitukseen, jotta vapaaehtoistyölakia ei 
hyväksyttäisi. 

Liettuassa säädettiin laki vapaaehtoistyöstä vuonna 2011. Laki on melko suppea, mutta 
se määrittää vapaaehtoistyön perusperiaatteet. Lakiin on kirjattu sekä vapaaehtoisten että 
vapaaehtoistyötä järjestävien organisaatioiden oikeudet ja velvollisuudet. Laissa on myös 
säädetty, millaisia kulukorvauksia vapaaehtoiselle voidaan maksaa (tästä lisää kappaleessa 3).



Itävallassa on tullut uusi vapaaehtoislaki voimaan heinäkuussa 2012. Sen sisältö painottuu 
vapaaehtoisvuoden ja ulkomailla tehtävän vapaaehtoistyön edistämiseen. Vapaaehtoisvuosi voi 
olla sosiaalisen tai ympäristösektorin työtä, rauhan edistämistä tai sosiaalista työtä ulkomailla. 
Asian edistämisestä huolehtivat erillinen neuvosto ja rahasto. Käytössä on vapaaehtoispassi, 
johon merkataan missä henkilö on tehnyt vapaaehtoistyötä. 

Itävallan laki ei sisällä säädöksiä palkitsemiseen ja työttömyyteen liittyen. Käytännössä 
työttömillä on oikeus tehdä vapaaehtoistyötä, rajoituksena että työttömällä ei ole oikeutta 
kieltäytyä työvoimatoimiston tarjoamista töistä tai harjoitteluista vapaaehtoistyön takia. 
Kulukorvauksiin sovelletaan marginaalitulojen rajaa (tästä lisää kappaleessa 3). Ne ovat yleinen 
käytäntö, eikä niiden verotettavuudesta ole käyty edes keskustelua, sillä hallitus haluaa lisätä 
vapaaehtoistyön määrää. 

Saksassa on parlamentin käsittelyssä lakiehdotus “vapaaehtoissektorin vahvistaminen 
Saksassa” ja eri laeissa vapaaehtoisasiaa koskevia kappaleita. Verolainsäädäntöön ehdotetaan 
muutoksia. Esimerkiksi verottomien kulukorvausten raja vapaaehtoisille haluttaisiin nostaa 
2100 eurosta 2400 euroon/vuosi. Myös säätiöt saisivat käyttää lahjoitukset kolmen vuoden 
sisällä (ennen kahden) ilman veroa. Lisäksi lakiehdotuksessa ajetaan nuorille vapaaehtoisvuotta 
(velvollisuudeksi vapaaehtoistyötä 20h/viikossa). Tämä on osa kehitystä, jossa vuonna 
2011 vapaaehtoispalvelus korvasi siviilipalveluksen. Lakiehdotus 
hyväksyttäneen keväällä 2013.

Sveitsissä on tehty lakiehdotuksia, mutta vapaaehtoistoimintaa 
koskevaa lakia ei ole vielä säädetty. Voimassa on kuitenkin säädös: alle 
30-vuotias saa ottaa viikon töistä vapaata vuodessa vapaaehtoistyötä 
varten.

Ranskassa ei ole vapaaehtoisia koskevaa lainsäädäntöä, mutta siellä 
on vapaaehtoispalvelu-niminen järjestelmä ja sen eri muodoille omat 
säädöksensä. Järjestelmä käsittää mm. palokunnat ja ulkomailla 
tapahtuvan vapaaehtoistyön. Uusi osa on nuorten mahdollisuus työskennellä kansalaisjärjestössä 
ja saada samalla koulutusta ja jonkinlaista taskurahaa. Näitä ei kuitenkaan käsitetä niinkään 
vapaaehtoisuudeksi vaan asepalveluksen kaltaisiksi järjestelmiksi.

Bosnia & Hertsegovinan Srpskan osavaltiossa on laki vapaaehtoistyöstä. Siinä määritellään, 
että suoraan vapaaehtoistyöhön liittyvät kulut saa korvata, mutta mikään palkitseminen ei ole 
verovapaata. Jokaisesta vapaaehtoisesta on tehtävä sopimus, riippumatta tehtävän kestosta, ja 
siihen kirjataan myös korvaukset. 

Myös Belgiassa on 2006 säädetty laki vapaaehtoisten oikeuksista, ja siihen voivat hollannin-, 
ranskan- ja saksankieliset yhteisöt tehdä omia säädöksiään, lakiraamin puitteissa. Laissa 
säädetään mm. kulukorvauksista ja työttömien vapaaehtoistyöstä (ks. alla). Lisäksi Albaniaan 
on tulossa vapaaehtoislaki. Nykyisessä laissa taataan ainoastaan hätätilanteissa vapaaehtoisina 
toimivien oikeudet työpaikkaansa nähden.
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3. Kulukorvaukset ja vapaaehtoisten edut

Yleinen käytäntö Euroopassa on, että vapaaehtoisen kulut korvataan kuittia vastaan kulujen 
mukaan, useimmiten verottomasti. Tanskassa verovapaiden kulukorvausten rajat on määritelty 
osana verolakia kulutyypin mukaan. Esimerkiksi puhelin- ja internetkuluja saa korvata 2000kr/
vuosi, hallintokuluja 1200kr/vuosi ja vapaaehtoistyössä tarvittavia vaatteita tms. hankintoja 1650 
kr/vuosi. Matka- ja majoituskuluista on erilliset ohjeet. 

Iso-Britanniassa on minimipalkkalaissa (1998) määritelty poikkeus kulukorvauksiin: 
‘voluntary worker’, jolle saa kulukorvausten lisäksi antaa taloudellista tukea elinkustannuksiin 
ja tarjota majoituksen. Tämä koskee lähinnä hyväntekeväisyysjärjestöjä, ja sopimus 
menettelystä perusteluineen on rekisteröitävä verohallintoon. Muut tahot saavat korvata 
suorat vapaaehtoistyöhön liittyvät kustannukset kuittia vastaan, myös ruoan. Britanniassa 
vapaaehtoisen on myös ilmoitettava saamansa korvaukset verohallintoon.

Itävallassa, Hollannissa, Liettuassa ja Belgiassa kulukorvauskäytäntö vaikuttaa joustavammalta. 
Itävallassa vapaaehtoisia koskee laissa määritelty marginaalitulojen raja, 376,26 euroa/kk tai 
28,89 euroa/pv (verotonta). Näitä tuloja ei tarvitse ilmoittaa, eikä käytäntö sisällä byrokratiaa. 
Kulukorvausten lisäksi useat järjestöt tarjoavat ilmeisesti korvauksia ilman kuittia.

Hollannissa vapaaehtoisella on oikeus saada vapaaehtoistyöstä verotonta korvausta 
korkeintaan 1500 euroa/vuosi, mikä ei edes sisällä työpäivän aikaista ruokaa ja kulukorvauksia.
Vapaaehtoisorganisaatioiden on tosin ilmoitettava, paljonko ne käyttävät rahaa vapaaehtoisten 
palkitsemiseen. Ilmeisesti tämä käsittää myös epäsuorat edut kuten festivaalien pääsyliput, 
mutta kuluja ei tarvitse eritellä.

Liettuassa lakiin on kirjattu, että vapaaehtoiselle voidaan korvata tiettyjä vapaaehtoistyöhön 
liittyviä kuluja. Korvattavia kuluja ovat: ruokailu, majoitus- ja matkakulut, posti- ja 
puhelinmaksut, vaatteet, koulutukset sekä mahdolliset vakuutukset. Vapaaehtoistyölaissa ei 
ole mainintaa korvausten ylärajasta. Jos vapaaehtoiselle maksetaan korvauksia, hänellä pitää 
kuitenkin olla kirjallinen sopimus vapaaehtoistyöstä korvauksia antavan organisaation kanssa.

Belgian vapaaehtoislaissa on säädetty, että kulukorvausta saa vastaanottaa ilman kuitteja 
verottomasti 31,44 euroa/pv, korkeintaan 40 päivänä vuodessa (1257 euroa/v). Kuitteja ei 
tarkisteta, ainoastaan se, ettei korvauksen yläraja ylity. Tämän ”flatraten” sijaan voi korvata 
oikeita kuluja, kuten matkoja, kuitteja vastaan. Lisäksi matkakuluille on olemassa erillinen 
flatrate, erityisesti paikallisjärjestöään kansallisella tasolla edustavia ajatellen.

Saksassa kulukorvausten käsittely on erilaista riippuen kululajista. Pienet kulut (matkat, 
vaatteet, kopiot) korvataan kuittia vastaan, kun taas kunniatehtävistä politiikassa ja 
lainsäädännössä voi olla suuretkin ennalta määritellyt kulukorvaukset (tulonmenetysten 
korvaus). Kulukorvauksille on 2100 euron katto vuodessa, mutta tähän ehdotetaan korotusta em. 
uudessa lakiehdotuksessa.
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Ranskassa kulukorvauksista ei ole sääntöjä, mutta tuloveroa maksavien vapaaehtoisten on 
mahdollista määritellä vapaaehtoistyöhön liittyvät kulunsa lahjoituksiksi järjestölle ja siten saada 
kulut vähennetyksi verotuksessa. Tämä on osa yksityistä filantropiaa edistävää lainsäädäntöä.

Kroatian vapaaehtoislain mukaan Kroatiassa vapaaehtoinen voi saada n. 23 euron päivittäisen 
korvauksen, jos työ tapahtuu vapaaehtoisen kotipaikkakunnan ulkopuolella. Jos korvausta ei 
anneta, tulee organisaation tarjota majoitus, ruoka ja matkakulut sekä muut työn suorittamisen 
edellyttämät kulut.

Italiassa välttämättömät kulut voidaan korvata vapaaehtoiselle, mutta mitään muita etuja 
ei voida tarjota. Vapaaehtoistyö ei myöskään saa olla samanlaista kuin jokin palkallinen työ 
samassa organisaatiossa.

Hollannissa, Virossa ja Liettuassa vapaaehtoistyöpäivän aikana tarjottu ruoka katsotaan 
luvalliseksi ja verottomaksi. Tanskassa taas ruoka nähdään verovapaana vain jos toimii 
vapaaehtoisena kahviossa tai ravintolassa. 

Belgiassa ruoan ja juoman tarjoamisesta ei ole ketään sanktioitu, vaikka periaatteessa se on 
tuloluontoista. Tämä on ilmeisesti tilanne monessa muussakin maassa. Epäsuorien etujen, kuten 
konserttivapaaehtoisten pääsylippujen verotettavuudesta on harvoin ohjeita. Käytännöt ovat 
monessa maassa epäselviä ja niiden valvonta olematonta.
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          Maa            Maksimi/vuosi (yleensä kuitteja vastaan) 
 
             Ei ylärajaa, kuittia vastaan. Lisäksi “Voluntary worker”   
             -kategoriassa tukea elinkustannuksiin ja majoitukseen.
   

             Ei rajaa, vapaaehtoinen voi määrittää kulut lahjoituksiksi 
             ja vähentää ne verotuksessa. 

  
    Ei ylärajaa, mutta vain tietynlaisia kuluja voidaan korvata.

                     Vain välttämättömät kulut korvataan.
  
    2100 euroa

             1257 euroa

             23 euroa/päivä, jos kotipaikkakunnan ulkopuolella   
    
             Noin 676 euroa (4850 kruunua)

Verottomat kulukorvaukset vapaaehtoisille

Iso-Britannia

 
Ranska

Liettua

Italia

Saksa

Belgia

Kroatia 

Tanska

 
 

  

Lisäksi:

 Maa             Muu raja (ei kulukorvausten raja)

Hollanti            1500 euroa/vuosi, verottoman korvauksen raja
             
   
Itävalta            376,26 euroa/kuukausi, marginaalitulojen raja
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4. Työtön vapaaehtoisena

Yleisesti työtön saa tehdä vapaaehtoistyötä, jos se ei estä hänen työnhakuaan ja työllistymistään. 
Joskus vapaaehtoistyöstä tulee kuitenkin ilmoittaa työvoimatoimistoon, ja sen teko-oikeutta rajaa 
työn luonne.

Unkarissa vapaaehtoistyölakiin on kirjattu maininta siitä, että vapaaehtoistyö ei heikennä 
sosiaalietuuksia kuten työttömyystukea tai eläkettä. 

Tanskassa yleinen suositus on ilmoittaa vapaaehtoistyöstä työvoimatoimistossa, jossa jaotellaan 
erilaiset vapaaehtoistyöt kolmeen kategoriaan:

1. Työtön saa tehdä rajattomasti (mm. kierrätys- ja hyväntekeväisyyskaupat ja avustava    
vanhustenhoito).
2. Työtön saa tehdä 4h/vko (mm. asiantuntijatyyppinen työ; jos tekee enemmän kuin 4h, se   
vähentää etuuksia).
3. Työtön ei saa tehdä ollenkaan (mm. vastuutehtävät, julkinen ylläpitotyö ja hallinto).

Tämän periaatteessa selkeän jaottelun monet työttömät kuitenkin kokevat mutkikkaaksi. Muita 
etuuksia saavat voivat tehdä rajattomasti vapaaehtoistyötä.

Belgiassa vuonna 2006 säädetty laki vapaaehtoisen oikeuksista sisältää samankaltaisen 
järjestelmän: vapaaehtoistyöstä on ilmoitettava lomakkeella työvoimatoimistoon, joka päättää 
saako vapaaehtoinen 

1. jatkaa kaikkea,
2. osaa vai 
3. ei mitään vapaaehtoistyötä. 
Vapaaehtoistyö voidaan kieltää, jos se ei ole luonteeltaan vapaaehtoistyötä. Osoitusvelvollisuus on 
kuitenkin työvoimatoimistolla eikä vapaaehtoisella. Jos vapaaehtoinen ei saa jatkaa, toiminnasta 
ei tule sanktioita, jos siitä ei ole aiheutunut taloudellista etua.

Virossa työttömiä puolestaan kannustetaan vapaaehtoistyöhön, joka tukee heidän 
työllistymistään. Jos henkilö on rekisteröitynyt työttömäksi, hän voi saada vapaaehtoistyöstä 
ylimääräisen stipendin työttömyystuen lisäksi. Vuonna 2013 stipendi oli 3,84 euroa päivässä. 
Lisäksi vapaaehtoinen voi saada korvausta matkakuluista. Korvaus on 0,1 euroa kilometriltä, 
kuitenkin enintään 26 euroa päivässä. 

Sekä työttömän vapaaehtoisen että vapaaehtoistyötä järjestävän organisaation on kirjoitettava 
sopimus vapaaehtoistyöstä työvoimatoimiston kanssa. Rajoituksena kuitenkin on, että työttömät, 
jotka opiskelevat täysipäiväisesti, eivät voi saada stipendiä. Laki ei säätele, miten pitkään työtön 
voi tehdä vapaaehtoistyötä, mutta stipendi voidaan maksaa enintään neljänä päivänä viikossa, 
kolmen kuukauden ajan. Poikkeukset ovat kuitenkin mahdollisia.
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Tilanne eri maissa:

  Saa tehdä, eikä vapaaehtoistyö vaikuta työttömyystukeen: Unkari

  Saa tehdä, ja vapaaehtoistyöstä voi saada lisäkorvausta (enintään kolmen 
kuukauden ajan): Viro

  Saa tehdä niin paljon kuin haluaa, kunhan ei estä työn aloittamista:
Yleinen käytäntö. Ainakin Hollanti, Ruotsi, Iso-Britannia (työhaastatteluun 
päästävä 48 tunnissa).

  Saa tehdä, kunhan tapahtuu voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa:
Kroatia

  Työvoimatoimisto määrittää vapaaehtoistyön luonteen mukaan paljonko 
sitä saa tehdä viikossa: Tanska, Belgia

  Saa tehdä rajatun tuntimäärän: Saksa (15h/vko)

Saako työtön tehdä vapaaehtoistyötä?

Iso-Britanniassa työtön saa tehdä vapaaehtoistyötä niin paljon kuin haluaa, mutta hänen 
on oltava valmis työhaastatteluun 48 h sisällä ja töihin viikon sisällä ilmoituksesta. Jos tekee 
vapaaehtoistyötä, siitä pitää silti ilmoittaa työvoimatoimistoon. Kokoaikainen vapaaehtoistyö, 
josta vastaanottaa elinkustannusten verotonta korvausta, vaikuttaa etuihin. Muidenkin tulee 
ilmoittaa saadut korvaukset. Sekä työttömille että muita etuuksia saaville on verotoimistossa 
selkeitä esitteitä vapaaehtoistyöstä etuusaikana. 

Hollannissa vapaaehtoistyötä saa tehdä etuuksia menettämättä, kunhan korvaukset 
eivät ylitä aiemmin mainittua 1500 euroa vuodessa. Ruotsissa ei asiasta ole säädetty 
laissa, mutta on yleinen käytäntö, ettei vapaaehtoistyö vaikuta tukiin ja sitä saa tehdä, 
kunhan on “työmarkkinoiden käytettävissä”. Ongelmat ovat yksittäistapauksia. Kroatiassa 
työttömien vapaaehtoistyölle ei ole rajoituksia, kun se tapahtuu voittoa tavoittelemattomissa 
organisaatioissa (määritelty laissa). 

Saksassa työttömien osallistuminen on rajoitettu 15 tuntiin viikossa. Jos tämä ylittyy, 
työttömyyskorvaus saatetaan menettää. Poikkeuksia on, esim. vapaaehtoistyö ulkomailla, johon 
haetaan työvoimatoimistosta lupa.

Ranskassa työttömien vapaaehtoistyö oli aiemmin rajattua, mutta nyt sen nähdään auttavan 
työllistymisessä, ja se on sallittua. Työssä käyvillä on myös oikeuksia ottaa töistä vapaata jossain 
määrin vapaaehtoistyön tekoa varten.



5. Haasteita

Vapaaehtoistyön kehittämiseen on kasvava intressi EU-maissa. Kysymyksiin vastanneet 
tahot toivat esille muutamia ongelmia. Suurin on käytäntöjen epäselvyys ja lainsäädännön 
puuttuminen. Kaikki eivät kuitenkaan toivo lisää vapaaehtoisia koskevaa lainsäädäntöä; 
esimerkiksi Ranskasta tuli viesti, että vapaaehtoistyön lisäsäätely voi tehdä enemmän hallaa 
kuin hyvää, ja sitä tulisi päivittää usein.

Iso-Britanniassa ollaan huolissaan ns. ‘job substitutionista’, jossa vapaaehtoiset korvaavat 
työntekijöitä esim. sosiaalisektorilla. Toinen ongelma ovat yleistyneet palkattomat harjoittelut 
yrityksissä. Britanniassa tulisi olla selkeästi työntekijä tai vapaaehtoinen, harjoittelijaa ei 
lainsäädännössä ole olemassakaan. Näihin tilanteisiin toivotaan valtiolta ohjeita.

Hollannissa joillain alueilla paikallishallinto edellyttää työttömiltä osallistumista 
yleishyödylliseen vapaaehtoistyöhön tietyn tuntimäärän viikossa. Tämä koetaan vapaaehtoistyötä 
kehittävissä organisaatioissa ongelmalliseksi: kun etuus sidotaan vapaaehtoistyöhön, se ei ole 
enää vapaaehtoista. Lakia asiasta ei ole. 

Myös Britanniassa työttömän on 6 kk jälkeen osallistuttava koulutukseen tai 
”vapaaehtoistöihin”.  Hallitus ilmeisesti haluaa taloudellisen tilanteen vuoksi edistää 
vapaaehtoistyötä enemmän kuin aiemmin. Pakollista vapaaehtoistyötä ei nähdä Volunteering 
UK:ssa positiivisena. 

Ruotsissa kaikki tahot eivät vakuuta vapaaehtoisiaan, mikä on herättänyt keskustelua. Myös 
Hollannissa on ollut ongelmia vapaaehtoisten vakuuttamisessa. Vapaaehtoisten rikostaustan 
selvittäminen aiheuttaa byrokratiaa mm. Britanniassa.

Ranskassa ongelmia on etenkin kulttuurialan vapaaehtoistöissä: työtehtävät harvoin eroavat 
palkatun henkilökunnan tehtävistä, ja palkkioita tulee ruoan ja majoituksen muodossa. 
Verovirasto tekee usein tarkistuksia, ja aiheesta on olemassa omaa lainsäädäntöä. Vapaaehtoisten 
maksimityötunneista, palkitsemisesta tms. ei kuitenkaan ole sääntöjä. Lähinnä katsotaan, ettei 
vapaaehtoinen voi olla kenenkään alainen eikä osa hierarkkista työyhteisöä. Työntekoon on vain 
moraalinen, ei juridinen velvoite. Kulttuurialan vapaaehtoistyötä on tutkittu myös Suomessa 
(ks. lähteissä Isoaho, Juha).

          Haasteita

  > säädösten puuttuminen tai tulkintavaikeudet
 > työn korvaaminen vapaaehtoistyöllä, erityisesti sosiaali- ja kulttuuriala
 > pakollinen “vapaaehtoistyö” työttömille
 > puutteelliset vakuutukset
 > vapaaehtoisten rikostaustan selvitäminen
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6. Lähteet

Päälähde (myös yhteystiedoille): 

European Volunteer Centren (CEV) raportti ”Volunteering Infrastructure in Europe” (20.6.12):
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/ 

Lisäksi:

Belgia: 
Sähköpostikeskustelu 25.6.12 Eva Hambach/vsvw.be

Hollanti: 
Sähköpostikeskustelu 21.6.12 Else Boss/Movisie.nl (Hollannin STM)

Iso-Britannia:
Puhelinkeskustelu 19.6.12 Rachel Castle/Senior Public Affairs & Policy Officer, Volunteering 
England

Internet 2.7.12 
 www.volunteering.org.uk
 www.dwp.gov.uk/docs/dwp1023.pdf
 www.hmrc.gov.uk/charities/gift_aid/rules/vol-expenses.htm 
 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/39/contents
Sähköpostikeskustelu 2.7.12 Alan Strickland / Senior Policy & Information Manager, Volunteering 
England
 

Itävalta: 
Sähköpostikeskustelu 21.-25.6.12 Martin Oberhauer/Enhrenamtsboerse.at

Kroatia: 
Sähköpostikeskustelu 29.11.12 Gordana Forcic/Executive co director at Association for Civil Society 
Development SMART

Kypros:
Sähköpostikeskustelu 6.-10.12.12 Olivia Patsalidou/Officer A, Pan Cyprian Volunteerism 
Coordinative Council

Liettua:
Laki vapaaehtoistyöstä. Law on volunteering, 22 June 2011 – No XI-1500.

Ranska:
Sähköpostikeskustelu 26.11.12 Susana Szabo/France Bénévolat

Päivitetty huhtikuussa 2014.
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Ruotsi:
Sähköpostikeskustelu 23.7.12 Maria Alsander/Volontarbyrån
Sähköpostikeskustelu 15.8.12 Heidi Sandberg, National Forum for Voluntary Social Work 
Internet 2.8.12 
http://www.volontarbyran.org/Volontarbyran/fragorsvar.aspx

Saksa:
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Tanska: 
Sähköpostikeskustelu 20.6.12 Mette Hjaere/Frivillighed.dk
Sähköpostikeskustelu 22.6.12 Marie Tolstrup Rasmussen/ Frivilligjob.dk / FriSe
Internet 22.6.12
http://www.frivillighed.dk/Webnodes/Skattefri+godtg%F8relse+til+frivillige/680
http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=103858&vId=204293&search=godtg%C3%B8relse%C2%A4til%C2%
A4ul%C3%B8nnede%C2%A4medhj%C3%A6lpere

Viro
Sähköpostikeskustelu 11.3.13 Marina Radik/Estonian Unemployment Insurance Fund

Isoaho, Juha: Kulttuuri kutsuu – vapaaehtoiset tapahtumien voimavarana ja hengenluojina. Tuot-
taja 2020 osaraportti 6. Metropolia AMK, 2011.
http://tuottaja2020.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/6_Kulttuuri_kutsuu_iso-aho_KEVYT2.pdf
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