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Toimittuani useissa erilaisissa vapaaehtoistehtävissä korkeakouluopintojeni aikana, halusin 
selvittää millaista vapaaehtoistyötä sääntelevää lainsäädäntöä Suomessa on voimassa. 
Selvitykseni mukaan vapaaehtoistyön sääntely on tällä hetkellä melko hajanaista ja 
koordinoimatonta. 
 
Vapaaehtoistyötä säännellään Suomessa erillisten ohjeistuksien sekä useiden eri lakien 
yksittäisten pykälien avulla. Tästä seuraa usein epätietoisuutta sekä vapaaehtoistyön 
tekijöiden että sen teettäjien oikeuksista sekä velvollisuuksista. Tiedon löytäminen ja 
tulkitseminen on ajoittain haastavaa, eikä tietoa ole aiemmin ollut saatavilla kootusti. 
 
Otin tämän opinnäytetyön tavoitteeksi selvittää, mitä lakeja vapaaehtoistyöhön sovelletaan ja 
millaisia erilaisia ohjeistuksia on olemassa. Lisäksi pohdin, millainen on vapaaehtoistyön 
sääntelyn nykytila ja tulevaisuus: onko parannuksia tilanteeseen tulossa? 
 
Etsin aiheeseen liittyviä, luotettavien tahojen teettämiä tai tekemiä julkaisuja ja vertasin niiden 
esittelemiä ongelmatilanteita tunnistaakseni yleisimmät. Ongelmatilanteiden tunnistamisen 
jälkeen etsin niihin liittyviä ohjeistuksia ja sovellettavaa lainsäädäntöä, ja pyrin koostamaan 
yhteen vastauksia ja ratkaisuja ko. ongelmatilanteisiin. 
 
Yleisimmät tunnistamani epävarmuustilanteet liittyivät työttömien työnhakijoiden oikeuteen 
tehdä vapaaehtoistöitä, vapaaehtoistyön tekijöiden saamien palkkioiden verotus tai 
verovapaus sekä erilaiset muut kulukorvaukset ja vapaaehtoistyön tekijöiden työturvallisuus. 
Ohjeistukset ja lait antavat loppujen lopuksi vastaukset ja ratkaisut käytännössä kaikkiin 
tunnistamiini ongelmatilanteisiin, mutta niiden löytäminen ja lakipykälien tulkitseminen tekevät 
tilanteesta haastavan. 
 
Tilanne näyttää kuitenkin valoisalta: vapaaehtoistyön merkitys yhteiskunnallemme on 
yleisesti tiedossa, ja uusia, keskitettyjä tiedotusportaaleja kehitetään paraikaa. 
 
Aloitin tämän opinnäytetyön kirjoittamisen heinäkuussa 2016, ja työ valmistui marraskuussa 
2016. Työskentelin kokopäiväisesti koko opinnäytetyön kirjoittamisen ajan, mikä valitettavasti 
varmasti vaikutti lopullisen työn laajuuteen ja laatuun. 
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1 Johdanto  

Tässä opinnäytetyössä arvioin Suomessa tehtävää vapaaehtoistyötä sääntelevän 

lainsäädännön ja ohjeistuksen puutteita ja tulkinnanvaraisuuksia, jotka vaikuttavat sekä 

vapaaehtoistyön tekijöihin, että vapaaehtoistyön teettäjiin. Pyrin myös antamaan kattavan 

kuvauksen niistä lainkohdista ja ohjeistuksista joita on olemassa, ja niiden soveltamisesta 

vapaaehtoistyöhön.  

 

1.1 Taustaa 

Aloin alun perin pohtia vapaaehtoistyöhön liittyvää lainsäädäntöä toimittuani Haaga-Helia 

ammattikorkeakoulu Oy:n kautta vapaaehtoisena useassa erilaisessa tapahtumassa ja 

konferenssissa. Osa suorittamistani tehtävistä olivat yksinkertaisia asiakaspalvelutehtäviä 

tai avustavia tehtäviä, mutta olin myös suorittanut esimerkiksi myynti- ja opastustehtäviä, 

ja minua kiinnosti tietää millainen vastuunjako pätisi ongelmatilanteessa, jossa mitään 

varsinaista työsopimusta tai muutakaan määriteltyä juridista sopimusta minun ja tehtävän 

antajan välillä ei ollut. 

 

Lopullisen sysäyksen tämän työn aloittamiselle antoi toimiminen pienryhmän johtajana IT- 

ja Start Up-alan tapahtumassa marraskuussa 2015. Kyseessä on vuosittainen, 

kansainvälinen Start Up-yrityksille suunnattu tapahtuma, jossa aloittelevat yritykset 

verkostoituvat ja esittelevät uusia tuotteitaan, ja joka järjestetään hyvin suurelta osin 

vapaaehtoisvoimin.  

 

1.1.1 Oma vastuu 

Toimiessani ryhmänjohtajana koin olevani vastuussa siitä, että ryhmäni jäsenet tunsivat 

olonsa varmoiksi työtehtävistään ja muutenkin tilanteestaan tapahtumassa. Oli kuitenkin 

haastavaa toimia vastuuhenkilönä organisaatiossa, jonka useat tasot koostuivat 

vapaaehtoisista, joilla ei myöskään ollut minkäänlaista virallista pätevyyttä tai asemaa 

toimia ohjaavissa tehtävissä. 

 

Tapahtuman alkaessa meillä ei juurikaan ollut mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mihin 

tehtäviin meidät määrättiin. Päätöksen eri ryhmien työvuoroista teki tiimijohtaja, joka pystyi 

huomioimaan toiveet vain osittain. Näin ollen oma ryhmäni päätyi työskentelemään 

naulakkopalvelussa tapahtuman päätösjuhlan aikana, klo 22.00–4.30 välillä. 

Ongelmalliseksi yövuoron suorittamisen teki se, että koska kyseessä oli vapaaehtoistyö 

eikä työsuhteessa tehty työ, ei kukaan tuntunut varsinaisesti olevan vastuussa siitä, että 

klo 2.00 yöllä työvuoronsa lopettaneet vapaaehtoiset pääsisivät ongelmitta yöllä kotiin. 
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Järjestäjätahon neuvo oli saapua paikalle omalla autolla tai kulkea taksilla, molemmat 

vaihtoehtoja jotka eivät ole opiskelijoille välttämättä mahdollisia. Mahdollisia 

yhteiskuljetuksia olisi ehkä ollut tarjolla joillekin, mutta niiden järjestämiseen ei tarjottu 

neuvoja. 

 

Onneksemme mitään kovin ikävää ei lopulta tapahtunut. Koin kuitenkin tilanteen todella 

raskaaksi, koska tunsin että ryhmän johtajana vastuu ryhmän hyvinvoinnista kuului 

minulle, mutta en oikeastaan voinut millään tavalla tästä vastuusta huolehtia.  

 

Tapahtuman jälkeen mietin mitä olisi tapahtunut, jos jollekulle vapaaehtoiselle olisi 

esimerkiksi kotimatkalla tai tapahtuman aikana tapahtunut jotakin sellaista, hänen omista 

toimistaan riippumatonta, josta olisi koitunut taloudellista tai muuta haittaa hänelle, ja 

jonka johdosta olisi pitänyt selvittää korvausvastuullinen taho.  

 

On tietenkin ymmärrettävää. että koska kyseessä on vapaaehtoinen toiminta, ovat kaikki 

pääasiassa vastuussa itsestään. Halusin kuitenkin selvittää, oliko tilanne todellakin niin 

yksioikoinen. Jos jotain olisi tapahtunut, olisiko järjestäjäorganisaatio voinut vedota 

ykskantaan siihen, että vapaaehtoiset olisivat voineet vain kieltäytyä osoitetuista 

tehtävistä, tai että heillä olisi pitänyt olla oma tapaturmavakuutus voimassa tapahtuman 

aikana. Voimassaolevaa tapaturma- tai vahinkovakuutusta ei kuitenkaan edellytetty 

kaikilta vapaaehtoisilta. 

 

1.1.2 Taustatyö 

Aloin tutkia, millaista vapaaehtoistyötä sääntelevää lainsäädäntöä Suomessa on 

voimassa, ja oikeastaan hämmästyin, kun kävi ilmi, ettei sitä suoranaisesti ole paljoakaan: 

vapaaehtoistyötä säännellään käyttäen hyväksi osia muista laeista sekä ohjeistuksista. 

Joissakin laeissa on nykyisin asetuksia, joilla suoraan ohjataan nimenomaan 

vapaaehtoistyötä. Verrattuna EU:hun sekä moniin yksittäisiin Euroopan maihin, joissa on 

jo pitkään ollut voimassa nimenomaan vapaaehtoistyötä sääntelevää lainsäädäntöä, on 

ohjaus Suomessa silti melko vähäistä ja hajanaista. 

 

Eräs itselleni huomionarvoinen seikka jota edelleen jäin pohtimaan on se, voiko niitä 

tehtäviä joita itse olen suorittanut vapaaehtoistyö-nimikkeen alla todellakin kutsua 

vapaaehtoistyöksi? Selvittämäni perusteella ei ainakaan aivan kaikkea. Osassa tehtävissä 

kyse on lopulta ollut vain ilmaisena työvoimana toimimisesta, josta toki itse olen saanut 

työkokemusta ja useita työtodistuksia. Varsinaisesta vapaaehtoistyöstä ei kaikkien 

tehtävieni kohdalla voida kuitenkaan mielestäni puhua, koska tosiasiassa työn teettäjä on 
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säästänyt rahaa käyttämällä ilmaista työvoimaa pohjimmiltaan täysin kaupallisessa 

tapahtumassa, ja minä ja muut opiskelijat olemme vastikkeena saaneet aterioita, t-paitoja 

tai muita tekstiilejä, pääsyn tapahtumiin ja lopuksi työtodistuksen. 

 

1.2 Opinnäytetyön tarkoitus 

Tarkoituksena on tutustua vapaaehtoistyötä ohjaavan ja sääntelevän lainsäädännön 

nykytilanteeseen Suomessa ja tuoda esille mahdollisia sääntelyn puutteesta seuraavia 

ongelmatilanteita tai lakien ja säädösten tulkinnasta johtuvia, vapaaehtoistyön teettämistä 

vaikeuttavia aspekteja ja löytämään niihin ratkaisuja ja vastauksia. Pyrin kokoamaan 

yhteen tuoreimpien asiaa käsittelevien valtion julkaisujen, muiden tutkimusten ja tulevien 

laki- ja ohjeuudistusten esille nostamia huomioita, ja selvittämään millaiset tilanteet ovat 

todellisuudessa ongelmallisia, ja mistä syistä.  

 

Alun perin tarkoituksenani oli hankkia lisäaineistoa opinnäytetyötä varten teettämällä 

sähköinen kysely Haaga-Helian opiskelijoille, kartoittaakseni heidän kokemuksiaan 

vapaaehtoistehtävistä. Valitettavasti henkilökohtaisista syistä johtuen tämän 

opinnäytetyön toteutusajankohta siirtyi suurelta osin kesälle ja syksylle 2016. Kyselyn 

teettäminen ei siten tuntunut järkevältä, koska kesällä vastausprosentti olisi jäänyt erittäin 

suurella todennäköisyydellä todella pieneksi, ja syksyn työskentelin jo täysiaikaisesti. Näin 

ollen jouduin muuttamaan suunnitelmaani ja keskittymään enemmän kirjallisten lähteiden 

läpikäymiseen ja ongelmien tunnistamiseen niiden kautta.  

 

1.3 Aineisto ja menetelmät 

Olen käyttänyt aineistona suurelta osin ajantasaista Suomen lainsäädäntöä siltä osin kuin 

se koskee vapaaehtoistyötä. Tutustuin muun muassa työsopimuslakiin, tuloverolakiin, 

työttömyysturvalakiin, työturvallisuuslakiin sekä työtapaturma- ja ammattitautilakiin niiltä 

osin kuin niitä voidaan soveltaa vapaaehtoistyöhön. 

 

Muita käyttämiäni lähteitä ovat esimerkiksi verohallinnon ajantasaiset ohjeistukset 

soveltuvilta osin, valtionvarainministeriön asettaman vapaaehtoistoiminnan koordinaatiota 

ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän loppuraportti, Euroopan 

Parlamentin mietintö vapaaehtoistyön roolista taloudellisen ja sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden edistämisessä, kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitys 

vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä, sekä pääkaupunkiseudun 

Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyöhanke VETY:n julkaisu ”Vapaaehtoistyöhön liittyvät 

lait Suomessa.” 
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Keräsin materiaalia monipuolisista, luotettavista lähteistä ja tutustuin niissä esitettyihin 

ongelmatilanteisiin ja ratkaisuihin. Vertasin eri lähteiden esiin nostamia tilanteita ja 

peilasin niitä ajantasaiseen lainsäädäntöön ja ohjeistuksiin. Valitsin käsiteltävikseni ne 

ongelmakohdat jotka lähteiden perusteella olivat yleisimmät, ja esitelin sekä ongelman tai 

epätietoisuutta aiheuttavan tilanteen ja lähdemateriaalien pohjalta löytämän vastauksen 

tai ratkaisun. Lopputulos on melko kapea arvio vapaaehtoistyön sääntelystä, mutta 

käsittelemiini aiheisiin löysin mielestäni kuitenkin valideja ratkaisuja ja vastauksia. 

 



 

 

5 

2 Vapaaehtoistyön määritelmä sekä tärkeimmät käsitteet 

Olen ottanut tähän opinnäytetyöhön vapaaehtoistyön määrittelyksi määrittelyn, jota 

käytetään Euroopan parlamentin mietinnössä vuodelta 2008. Mietinnössä vapaaehtoistyö 

määriteltiin seuraavien kriteerien perusteella: 

1. Vapaaehtoistyö on palkatonta, eikä sitä tehdä taloudellista palkkiota vastaan. 
2. Sitä tehdään omasta vapaasta tahdosta. 
3. Se hyödyttää kolmatta osapuolta perheen ja ystäväpiirin ulkopuolella. 
4. Se on kaikille avointa. 
 
(Euroopan Parlamentin mietintö vapaaehtoistyön roolista taloudellisen ja sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden edistämisessä 2007). 

 

Työsopimuslain 1 luvun 1 §:n mukaan  

”Tätä lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät 
yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun 
tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. 
 
Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy 

ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta.” 

(Työsopimuslaki 26.1.2001/55) 

 

Vastikkeettomuus on siis avainasemassa kun määritellään sitä, onko henkilö 

työsuhteessa, vai tekeekö hän vapaaehtoistyötä. Mikäli työstä voidaan katsoa saatavan 

vastiketta, se katsotaan myös tehtäväksi työsuhteessa, vaikka vastikkeesta ei olisikaan 

erikseen sopimuksella sovittu. 

 

Vapaaehtoistoimintaa itsessään ei ole Suomessa määritelty käsitteenä kansallisen 

lainsäädännön tasolla, toisin kuin useassa muussa EU-valtiossa. (Valliluoto 2014, 11). 

Määritelmä nojaa siis käytännössä siihen, että kyse on vapaaehtoistyöstä jos se ei täytä 

työsuhteessa tehtävän työn määritelmää. 

 

Vapaaehtoistyöhön liittyy muutamia käsitteitä, joiden ymmärtäminen auttaa 

hahmottamaan millainen työ voidaan luokitella vapaaehtoistyöksi. Esittelen tässä 

muutaman yleisimmän ja mielestäni oleellisimman. Esittelemäni käsitteet ovat yleisesti 

käytettyjä ja ymmärrettyjä, mutta mielestäni tässä työssä on tärkeää esitellä myös niiden 

lainmukaiset määritelmät, mikäli sellainen löytyy. 
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2.1 Yleishyödyllinen yhdistys, järjestö tai säätiö  

Usein esille tuleva käsite vapaaehtoistyöstä puhuessa on yleishyödyllinen yhdistys, 

järjestö tai säätiö. Verohallinnon mukaan yhdistys tai säätiö on verotuksellisesti 

yleishyödyllinen jos se täyttää kaikki seuraavat kriteerit:  

 Yhdistys tai säätiö toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi. Yleinen hyvä 
voi olla aineellista, henkistä, eettistä tai yhteiskunnallista. 

 Yhdistyksen tai säätiön toiminta ei kohdistu vain rajattuun henkilöpiiriin. 

 Yhdistys tai säätiö ei tuota toimintaan osallistuville taloudellista etua osinkona, 
voitto-osuutena eikä kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. 

 

Yhdistystä tai säätiötä ei voida katsoa yleishyödylliseksi jos se käyttää osankaan 

varoistaan yhdistyksen perustajan tai hänen läheisiensä hyväksi. (Verohallinto 2016) 

 

Käsite on tärkeä siksi, että hyvin usein juuri yleishyödylliset järjestöt tai yhdistykset 

teettävät vapaaehtoistöitä, ja usein niiden koko olemassaolo perustuu vapaaehtoisvoimin 

tapahtuvaan toimintaan. Yleishyödylliset yhdistykset, koska eivät tuota voittoa 

perustajilleen, ovat osittain vapautettuja tuloverosta, ja näin ollen niiden teettämä 

vapaaehtoistyö joka ei tuota niille elinkeinotuloa on myös verovapaata. Yleishyödylliset 

yhdistykset maksavat tuloveroa elinkeinotoiminnan tuottamasta tulosta, mutta niiden 

kohdalla elinkeinotoiminnaksi ei lasketa esimerkiksi 

 

1. yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, 
urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja 
muusta niihin verrattavasta toiminnasta eikä edellä mainittujen tilaisuuksien 
yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatua 
tuloa; 

2. jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista 
saatua tuloa; 

3. adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin 
muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatua tuloa; 

4. sairaaloissa, vajaamielislaitoksissa, rangaistus- tai työlaitoksissa, 
vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa tai muissa sellaisissa huoltolaitoksissa 
ja huoltoloissa hoito-, askartelu- tai opetustarkoituksessa valmistettujen tuotteiden 
myynnistä tai tällaisessa tarkoituksessa suoritetuista palveluksista saatua tuloa; 

5. bingopelin pitämisestä saatua tuloa. 
(Verohallinto 2016) 

 

2.2 Talkootyö 

Toinen tärkeä käsite on talkootyö. Verohallinnon mukaan ” Talkootyöllä tarkoitetaan 

yleensä toisen lukuun korvauksetta tehtävää työtä. Talkoilla tehtävä työ on 

”jokamiehentyötä”, joka ei edellytä erityistä ammattitaitoa tai pätevyyttä. Talkootyö ei siten 

vaativuudellaan rajoita kenenkään osallistumista talkoisiin.” (Verohallinto, Talkootyön 

verotus - yhdistys ja säätiö) 
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Monille tuttuja talkootöitä ovat esimerkiksi helpot, pienimuotoiset rakennustyöt, kuten 

vaikkapa talon maalaus tai sokkelin valu, taloyhtiöiden pihatalkoot, ja perinteiset 

sadonkorjuutyöt. Ero vapaaehtoistyön ja talkootöiden välillä on häilyvä, mutta talkootöillä 

tarkoitetaan enemmän perinteisiä, fyysisiä töitä, joiden tekeminen hyödyttää omaa 

yhteisöä tai naapurustoa. Yleensä talkoot ovat myöskin kestoltaan melko rajattuja, muiden 

vapaaehtoistöiden ollessa hyvinkin vaihtelevia kestoltaan. Lisäksi löytyy monia 

vapaaehtoistöitä joiden suorittaminen vaatii perehdytyksen tai koulutuksen, toisin kuin 

talkootyö. Voisi ehkäpä ajatella niin että käytännössä kaikki talkootyö on 

vapaaehtoistyötä, mutta kaikki vapaaehtoistyö ei ole talkootyötä. Talkootyön ja 

vapaaehtoistyön erottaminen toisistaan on kuitenkin tärkeää arvioitaessa niihin liittyviä 

ohjeitä ja sääntelyä. 

 

Verolainsäädännöstä ei löydy varsinaista talkootyön määritelmää, vaan arvio siitä onko 

kyse talkootyöstä vai verotettavasta ansiotyöstä tehdään tapauskohtaisesti. Talkootyön ja 

sitä läheisesti muistuttavien naapuriavun tai vaihtotyön verokohtelu ratkaistaan 

tuloverolain (30.12.1992/1535, TVL) yleissäännösten nojalla. 

 

2.3 Vastikkeettomuus 

Kolmas mielestäni tärkeä käsite on vapaaehtoistyön vastikkeettomuus. Työ ei ole 

vapaaehtoistyötä jos siitä maksetaan tekijälle vastiketta. Kuitenkin vapaaehtoisia saa 

palkita ja kestitä, ja tätä usein suositellaankin vapaaehtoisten motivoimiseksi. Raja sen 

välillä mikä on sopivaa palkitsemista, ja mikä luetaankin vastikkeeksi tehdystä työstä, ei 

ole selkeä. Suoranaista rahapalkkaa vapaaehtoistyöstä ei voida koskaan maksaa, koska 

silloin olisi kyse työsuhteessa tehdystä työstä. 

 

Eräs rajanveto on se, että vapaaehtoiselle saisi esimerkiksi tarjota yhden aterian 

päivässä. Itse olen kuitenkin toiminut sellaisissa tehtävissä jossa yksi ateria ei olisi 

auttanut jaksamaan koko tehtävän keston ajan, ja ruokaa onkin tarjottu useammin 

 

Pienet lahjat vapaaehtoisille ovat myös yleisiä, mutta niiden antajan tulee olla tarkkana 

siitä, millainen lahja on sopiva, ja mikä saatetaankin verottajan puolesta katsoa 

veronalaiseksi tuloksi ja siten kelpaamattomaksi vapaaehtoisten palkitsemiseen. 
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3 Vapaaehtoistyön ohjaus ja sääntely  

Suomessa tehdään runsaasti erilaisia vapaaehtoistöitä: lähes puolet suomalaisista 

osallistuu jonkinlaiseen vapaaehtoistoimintaan (Sademies & Kostiainen 2013, 2). 

Talkooperinne on vahva, ja monet, erityisesti lasten ja nuorten, urheiluseurat toimivat 

pääasiallisesti vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoistyön muotoja on monia: vapaaehtoistyötä 

voi olla esimerkiksi aiemminkin mainittu osallistuminen taloyhtiön pihatalkoisiin, 

osallistuminen varainkeruuseen, vanhusten tai nuorten tukitoimintaan, jo esille tullut 

urheiluseurojen tukitoiminta, kulttuuri- tai urheilutapahtumissa avustaminen ja moni muu 

vastikkeetta yleishyödylliselle järjestölle tai muulle taholle tehty työ. 

 

Vapaaehtoistyön yleisyydestä huolimatta varsinaista, vapaaehtoistyötä suoraan koskevaa 

lainsäädäntöä ei siis löydy, muutamia pykäliä lukuun ottamatta. Tilanne on oikeastaan 

melko erikoinen, sillä monessa muussa EU-maassa, joissa myös tehdään runsaasti 

vapaaehtoistöitä, vapaaehtoistyötä sääntelevää lainsäädäntöä löytyy. Esimerkkinä 

mainittakoon Belgiassa vuonna 2006 voimaan tullut Laki vapaaehtoisuudesta (The law on 

volunteering), jossa annetaan selkeä määritelmä vapaaehtoistyölle, ja joka kattaa kaiken 

Belgiassa tehdyn vapaaehtoistyön. 

 

Suomessa vapaaehtoistyötä säännellään käytännössä yksittäisten, eri lakeihin kuuluvien 

pykälien ja epävirallisempien ohjeistuksien avulla. Kyseisten lakien ja ohjeiden 

soveltaminen luotettavasti ja johdonmukaisesti on kuitenkin haastavaa, koska 

tulkinnanvaraa on usein runsaasti. Tilanteen parantamiseksi on tehty jo melko paljon, ja 

erilaisia portaaleja sekä tietopankkeja löytyy jo useampia. Varsinaisia lakimuutoksia tai 

vastaavia, korkean tason ratkaisuja tilanteen parantamiseksi ei kuitenkaan ole vielä 

lähdetty hallinnon tasolla tekemään.  

 

Vapaaehtoistyötä tehdessä tai teettäessä saattaa syntyä monenlaisia oikeudellisia 

kysymyksiä eri osapuolien välille. Esimerkiksi työttömän työnhakijan oikeus tehdä 

vapaaehtoistöitä menettämättä oikeuttaan työttömyyskorvaukseen on usein, varsinkin 

aiemmin, ollut paljon kysymyksiä ja epävarmuutta aiheuttava aihe. Muita usein esille 

tulevia oikeudellisia kysymyksiä ovat vapaaehtoistyön veronalaisuus sekä vapaaehtoisen 

työturvallisuus. Veronalaisuuteen liittyy selkeänä osana epävarmuus sopivista 

palkitsemistavoista. 

 

Muutamien olemassa olevien, vapaaehtoistyötä suoraan sääntelevien lainkohtien 

tulkitseminen on myös ajoittain haastavaa, ainakin maallikolle. Suoran lainsäädännön 
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puute johtaa usein tilanteisiin, joissa sekä vapaaehtoistyön tekijät, että työn teettäjät ovat 

epävarmoja siitä, millaista työtä saisi teettää vapaaehtoisilla työntekijöillä, millaista työtä 

saisi tehdä vapaaehtoisena, ja millaisia, esimerkiksi verollisia, seuraamuksia tai ongelmia 

mahdollisten yhteiskunnan maksamien tukien kanssa saattaa syntyä vapaaehtoistyön 

teettämisen tai tekemisen seurauksena.  

 

Jo vapaaehtoistyön määritelmä tekee selväksi sen, että siitä ei voi saada palkkaa, mutta 

mikä sitten lasketaan palkaksi? Onko matkakorvaus palkkaa, tai useamman aterian 

tarjoaminen? Joihinkin vapaaehtoistehtäviin saattaa liittyä esimerkiksi maksullisissa 

tilaisuuksissa käyminen vaikkapa vanhuksen tai tukea tarvitsen nuoren kanssa. Tuleeko 

vapaaehtoisen maksaa tällainen kuluerä itse, vai voiko toiminnan järjestäjä korvata sen 

hänelle verovapaasti?  

 

Seuraavaksi käyn läpi muutamia yleisimpiä ongelma- tai epäselvyystilanteita jotka 

seuraavat lainsäädännön puutteista tai tulkinnanvaraisuudesta, sekä osittain myös 

puhtaasta tiedonpuutteesta.  

 

3.1 Työttömän työnhakijan oikeus tehdä vapaaehtoistyötä 

On yhä melko yleinen luulo, että vapaaehtoistyön tekeminen työttömänä työnhakijan olisi 

tiukasti rajattua, jotta se ei johtaisi työttömyysetuuksien menettämiseen. Näin ei 

varsinaisesti ole. Työttömän työnhakijan mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistyöhön 

tuetaan itseasiassa lainsäädännöllä, ja myöskin lainsäädännön tulkinnan helpottamista 

varten luoduilla ohjeistuksilla.  

 

3.1.1 Työttömyysturvalaki 

Laki, joka säätelee työttömien osallistumista vapaaehtoistöihin, on työttömyysturvalaki. 

Työttömyysturvalain tarkoitus on turvata työttömän työnhakija taloudelliset mahdollisuudet 

hakea työtä, ja parantaa omia edellytyksiään päästä ensimmäistä kertaa, tai palata, 

työmarkkinoille korvaamalla työttömyydestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. 

(Työttömyysturvalaki 30.12.2002/1290)  

 

Työttömyysturvalain mukaan työttömät voivat osallistua ”tavanomaiseen yleishyödylliseen 

vapaaehtoistyöhön tai tavanomaiseen talkootyöhön”. Lakiin sisältyy kuitenkin myös 

seuraava rajoitus: ”työnhakijalla, joka palkatta työskentelee yrityksessä tai sellaisissa 

tehtävissä, jotka yleisesti tehdään työsuhteessa tai yritystoimintana, ei ole oikeutta 

työttömyysetuuteen” (Työttömyysturvalaki 30.12.2002/1290). 
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Vapaaehtoistyö on monille työttömille mahdollisuus virkistäytyä ja verkostoitua, ja siten 

myös kasvattaa mahdollisuuksiaan työllistyä uudestaan. Vapaaehtoistyössä työtön voi 

oppia uusia taitoja ja samalla saada mielekästä tekemistä tilanteessa, joissa monella 

rahaa ei ole liiemmälti käytettävissä (Sademies & Kostiainen 2013, 4). On siis selvää että 

työttömien työnhakijoiden mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistyöhön kannattaa 

edistää ja ylläpitää. Edellä esitelty, vapaaehtoistyön tekemistä rajoittava lainkohta on 

aiemmin hankaloittanut tilannetta, joskus merkittävästikin. Jokin aika sitten tilanteeseen 

onneksi saatiin jonkin verran helpotusta, kun Työ- ja elinkeinoministeriö antoi uuden 

ohjeistuksen lain tulkitsemista varten. 

 

3.1.2 Uusi ohjeistus 

Ennen 1.7.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön antamaa ohjeistusta lain tulkitsemisesta tämä 

lainkohta aiheutti runsaasti epäselviä tilanteita, ja sen tulkitseminen riippuikin paljolti asiaa 

käsittelevästä TE-toimiston virkailijasta (Sademies & Kostiainen 2013, 4). Uuden 

ohjeistuksen myötä tulkinnanvaraisuus on huomattavasti vähäisempää, eikä etuuksien 

menettämisen pelko ole enää samalla tavalla esteenä vapaaehtoistyölle. Uusi ohjeistus 

määrittelee että ”esimerkiksi urheilu- tai kulttuuritapahtumissa taikka muissa 

yleisötapahtumissa voi olla sekä palkattuja työntekijöitä että vapaaehtoisia tai talkoolaisia 

ilman, että kyse on tehtävistä joita yleisesti tehdään työsuhteessa.” Lisäksi ohje määrittää 

että sillä, että samoja tehtäviä, joita vapaaehtoinen tekee, tehdään jossakin muussa 

organisaatiossa työsuhteessa, ei ole väliä, kunhan kukaan ei tee samoja tehtäviä juuri 

samaisessa organisaatiossa työsuhteessa. (TEM/1298/00.11.03/2013, 19). 

 

Ohjeessa määritellään myös että 

”jos työnhakija osallistuu yleishyödyllisen yhteisön, mukaan lukien yleishyödyllisen 
yrityksen, muuhun toimintaan kuin elinkeinotoimintaan, sitä voidaan pitää 
tavanomaisena yleishyödyllisenä vapaaehtoistyönä siinäkin tapauksessa, että 
tällaisia tehtäviä tehdään yleisesti työsuhteessa.” (TEM/1298/00.11.03/2013, 19).  

 

Työttömät työnhakijat voivat myös vapaasti osallistua vapaaehtoistöihin liittyviin 

koulutuksiin tai perehdytyksiin, joita ei arvioida erikseen opiskeluna. Kyseisen kaltaiset 

koulutukset luetaan osaksi itse vapaaehtoistyötä, tai ne katsotaan harrastusluonteiseksi 

opinnoiksi, eivätkä ne siis vaikuta sellaisiin tukiin joita työttömälle työnhakijalle on 

mahdollisesti myönnetty päätoimisiin tai sivutoimisiin opintoihin. (Kansalaisvaikuttamisen 

verkkopalvelu Demokratia, 2016). 

 

TE-toimisto ei myöskään voi määritellä vapaaehtoistyölle tunti-, päivä- tai muita 

aikarajoitteita. Työttömän työnhakijan tulee kuitenkin olla koko ajan työmarkkinoiden 

käytettävissä vapaaehtoistehtävistä huolimatta. Mikäli TE-toimisto siis tarjoaa työnhakijalle 
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työ- tai koulutuspaikkaa, siitä ei voi etuuksia menettämättä kieltäytyä vapaaehtoistyön 

varjolla.  

 

3.2 Vapaaehtoistyön veronalaisuus 

Vapaaehtoistyö on verolainsäädännön näkökulmasta vastikkeetonta, ja siten myös 

verovapaata työtä. Usein vapaaehtoisille kuitenkin tarjotaan esimerkiksi aterioita tai jotakin 

muuta hyödykettä kiitokseksi tai kannustimeksi työn tekemisestä. Näistä kannustimista ja 

niiden mahdollisista veroseuraamuksista onkin usein epätietoisuutta esimerkiksi 

järjestöissä jotka teettävät työtä vapaaehtoisilla. Valtionvarainministeriön raportin mukaan 

tärkeimmät verotukseen liittyvät ongelmat johtuivat seuraavista epäselvyyksistä: 

 

1. epäselvyydet vapaaehtoisten kulukorvausten verovapaudessa 
2. epäselvyydet verovapaiden aterioiden tarjoamisessa 
3. epäselvyydet sallituissa ja verovapaissa kiittämisen ja kannustamisen tavoissa. 
(Valtionvarainministeriö 2015, 17).  
 

Monille vapaaehtoistyön teettäjille sekä tekijöille on siis epäselvää, mitä voidaan tai ei 

voida tarjota vapaaehtoistyön tekijälle ilman veroseuraamuksia sen tekijälle, teettäjälle, tai 

molemmille. Yleisesti ottaen voidaan todeta että sellaiset edut, jotka olisivat veronalaisia 

työsuhteessa työskentelevälle, ovat pääsääntöisesti veronalaisia myös vapaaehtoistyön 

tekijälle. (Sademies & Kostiainen 2013, 5).  

 

Tuloverolain 30.12.1992/1535 toisen osan 1. luvun 9§:n mukaan  

”Velvollinen suorittamaan veroa tulon perusteella on 
 

1) verovuonna Suomessa asunut henkilö, kotimainen yhteisö, yhteisetuus ja 
kuolinpesä täältä ja muualta saamastaan tulosta (yleinen verovelvollisuus); 

 
2) henkilö, joka verovuonna ei ole asunut Suomessa, sekä ulkomainen yhteisö täältä 
saamastaan tulosta (rajoitettu verovelvollisuus).” 

 
ja toisen osan 1. luvun 10§:n mukaan 

”Suomesta saatua tuloa on muun ohessa: 
2) täällä harjoitetusta liikkeestä, ammatista, maataloudesta tai metsätaloudesta 
saatu tulo; 

 
3) palkkatulo, joka on saatu Suomen valtiolta, kunnalta tai muulta 
julkisoikeudelliselta yhteisöltä; 

 
4) muu kuin edellä 3 kohdassa tarkoitettu palkkatulo, jos työ, tehtävä tai palvelus on 
yksinomaan tai pääasiallisesti suoritettu Suomessa täällä olevan työn- tai 
toimeksiantajan lukuun; 

 
4 a) palkkio, joka on saatu suomalaisen yhteisön tai yhtymän hallituksen tai siihen 
rinnastettavan muun hallintoelimen jäsenen tehtävästä; (18.12.1995/1549) 

 
4 b) tulo, joka on saatu taiteilijan tai urheilijan Suomessa tai suomalaisessa 
aluksessa harjoittamasta henkilökohtaisesta toiminnasta; (18.12.1995/1549) 



 

 

12 

 
4 c) palkkatulo, joka on saatu ulkomaiselta työnantajalta Suomessa tehdystä työstä 
silloin, kun ulkomainen vuokranantaja on vuokrannut työntekijän Suomessa olevalle 
työn teettäjälle; (22.12.2006/1223)” 
(TuloveroL) 

 

Jos siis saadun vastikkeen voidaan katsoa kuuluvan johonkin näistä kategorioista, on 

kyse verotettavasta tulosta sekä työstä joka ei ole vapaaehtoistyötä.  

 

3.2.1 Vapaaehtoistyöntekijän kulukorvaukset 

Vapaaehtoistyötä tekevän työmatkasta työnantajalta saama matkakustannusten korvaus, 

mahdollinen päiväraha, ateriakorvaus tai majoittumiskorvaus eivät ole tuloverolain 71 §:n 

nojalla veronalaista tuloa.  

”Tuloverolain 71.3 §:n mukaan työnantajalta työmatkasta saatuun 
matkakustannusten korvaukseen rinnastetaan TVL:n 22 §:ssä tarkoitetulta 
yleishyödylliseltä yhteisöltä saatu matkakustannusten korvaus yleishyödyllisen 
yhteisön hyväksi sen toimeksiannosta tehdystä matkasta silloinkin, kun 
verovelvollinen ei ole työsuhteessa yleishyödylliseen yhteisöön tai ei muuten saa 
palkkaa työstä, johon matka liittyy. Matkakorvaus on verovapaata tuloa yhteisössä 
vapaaehtoisesti ja vastikkeetta toimivalle henkilölle.” 
 

Tällaisten matkakustannusten korvauksesta on verovapaata tuloa kuitenkin vain osa: 

1. päiväraha enintään 20 päivältä kalenterivuodessa; 
2. majoittumiskorvaus; 
3. matkustamiskustannusten korvaus, jota voidaan suorittaa myös verovelvollisen 
asunnolta tehdystä matkasta.  
 
Muilla kuin julkisilla kulkuvälineillä tehdyistä matkoista voi saada korvausta enintään 2 000 

euroa kalenterivuodelta. 

 

Olen itse esimerkiksi saanut 12 päivän pituisen vapaaehtoistehtävän ajaksi käyttööni 

Helsingin julkisen liikenteen seutulipun, koska osa tapahtuman osallistujista, joiden 

avustaminen tehtäväni oli, oli majoitettu Espooseen tai Vantaalle, ja tapahtuma itsessään 

oli levittäytynyt usealle eri tapahtumapaikalle pitkin Helsinki. 

 

3.2.2 Palkkiot, lahjakortit ja ateriat 

Valtionvarainministeriön ”Vapaaehtoistyö, talkootyö, naapurityö- kaikki käy”-selvityksen 

mukaan verotuksellisia ongelmia on aiheutunut esimerkiksi pienistä palkkioista sekä 

lahjakorteista ja joululahjoista joita on saatettu antaa kiitokseksi vapaaehtoisille. 

Esimerkiksi lahjakortit katsotaan verotettavaksi tuloksi, joten niiden käyttäminen 

vapaaehtoisten palkitsemiseen ei ole käypä ratkaisu. (Valtionvarainministeriö 2015, 17) 

 

Itse olen eri tehtävistäni saanut palkkioksi esimerkiksi 4 t-paitaa, urheiluhousut, 

jumppakassin ja hatun, alun perin tapahtuman vieraille tarkoitettuja lahjakasseja, lippuja 
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tapahtumaan lahjoitettavaksi esimerkiksi perheenjäsenille, ja niin edelleen. Lisäksi 

useimmissa tehtävissäni olen saanut ainakin yhden aterian päivässä, joskus kaksikin. 

Ehkä porsaanreikänä on käytetty näissä tapauksissa aterian määritelmää: yleensä 

päivässä on tarjottu yksi, ruokalassa tai ravintolassa tarjottu ateria, ja muu syöminen on 

koostunut välipaloista tai muuten vähemmän muodollisista tarjoiluista.  

 

Ruoan tarjoaminen on nykyään toki muutenkin ongelmallista, koska erilaisia 

erikoisruokavalioita on paljon, eikä kaikkia usein ole mahdollista huomioida. Itse koin 

tämän aiemmin kuvailemassani tehtävässä toimiessani ryhmänjohtajana: työvuoroni kesti 

klo 22:sta puoli viiteen aamulla. Viimeisenä paikalla oleville vapaaehtoisille oli luvattu yöllä 

pizzaa, mutta tarjolla oli ainoastaan kinkkupizzaa, jota en kasvissyöjänä voinut syödä. 

Sama ongelma olisi toki ollut myös esimerkiksi keliaakikoilla sekä maitoallergikoilla. 

Vapaaehtoisille oli kuitenkin ilmoitettu vain että yöllä tulee olemaan tarjolla syötävää, joten 

omien eväiden tuominen oli tuntunut turhalta. 

 

3.2.3 Muut kulut 

Muihin kuluihin lasketaan usein internetyhteyden aiheuttamat kulut tai puhelinkulut, jotka 

syntyvät tehtävää hoitaessa. Vapaaehtoiselle on mahdollista antaa nettietu, mikäli sitä 

käytetään nimenomaan yhdistyksen hyväksi käytettävään työhön, mutta sitä ei käytetä 

palkanmaksun korvikkeena. Puhelin voidaan antaa vapaaehtoiselle käyttöön vain, jos sitä 

käytetään ainoastaan vapaaehtoistyöhön suoraan liittyvien asioiden hoitamiseen. 

(Sademies & Kostiainen 2013, 5).  

 

Oikeastaan jokaisessa vapaaehtoistehtävässä, jossa olen toiminut, olen tehtäviä 

tehdessäni ollut jatkuvassa yhteydessä muihin vapaaehtoisiin, useimmiten oman 

kännykän avulla. Usein vapaaehtoistehtävissä on samanaikaisesti useita vapaaehtoisia, 

ja tehtävien sujuvuuden vuoksi yhteydenpito on tärkeää. On siis ymmärrettävää että myös 

töiden teettäjät haluavat tukea tätä. 

 

Toimiessani maa-attaseana Helsinki Gymnaestrada 2015- tapahtumassa saivat kaikki 

maa-attaseat käyttöönsä kännykän, jota olisi voinut käyttää tehtävien hoitamiseen. 

Tosiasiassa kaikki vapaaehtoiset kuitenkin käyttivät omia älypuhelimiaan, koska nykyään 

soittamisen sijaan erilaiset pikaviestimet koetaan huomattavasti helpommiksi ja 

nopeammiksi tavoiksi selvittää asioita kuin soittaminen, eivätkä tapahtumaorganisaation 

tarjoamat työpuhelimet olleet ominaisuuksiltaan riittävät pikaviestimien käyttämistä varten. 

Kuitenkin ajatus oli hyödyllinen, koska tehtävien hoitaminen olisi ollut huomattavan paljon 
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hankalampaa ilman yhteydenpitomahdollisuutta, eikä järjestäjäorganisaatio voi olettaa 

että kaikilla olisi mahdollisuus käyttää viestimiseen omaa laitettaan. 

 

3.3 Vapaaehtoistyöntekijän työturvallisuus 

Työturvallisuudesta on Suomessa määrätty Työturvallisuuslailla. Työturvallisuuslain 

tarkoituksena on ”parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn 

turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, 

ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja 

henkisen terveyden haittoja.” (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, § 1) 

 

Lain toisessa pykälässä todetaan sen soveltamisesta, että lakia sovelletaan 

työsopimuksen perusteella tehtävään työhön sekä virkasuhteessa tai siihen verrattavassa 

julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa tehtävään työhön. Lakia ei kuitenkaan sovelleta 

tavanomaiseen harrastustoimintaan eikä ammattiurheilemiseen. 

 

3.3.1 Työturvallisuuslaki ja vapaaehtoistyö 

Työturvallisuuslaissa (23.8.2002/738) on erillinen maininta vapaaehtoistyöstä: 

”Vapaaehtoistyö 
Milloin työpaikalla henkilö, jonka työhön ei muutoin sovelleta tätä lakia, tekee 
työnantajan kanssa tekemänsä muun sopimuksen kuin työ- tai 
toimeksiantosopimuksen perusteella taikka olematta työnantajaan virka- tai muussa 
siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa samaa tai samankaltaista työtä kuin 
työpaikan työntekijät, työnantajan on soveltuvin osin huolehdittava siitä, että 
kyseisen henkilön turvallisuudelle tai terveydelle ei aiheudu haittaa tai vaaraa hänen 
työpaikalla ollessaan. Vastaavasti hänen on noudatettava työtä ja työpaikkaa 
koskevia turvallisuusohjeita sekä käytettävä hänen käyttöönsä annettuja 
henkilönsuojaimia ja apuvälineitä.” (23.8.2002/738, § 55) 
 

Näin ollen vapaaehtoisen työturvallisuus on pääsääntöisesti turvattu lailla. Pahin 

epävarmuustekijä työturvallisuuskysymyksessä onkin ehkä se, saako esimerkiksi 

lyhytaikaista vapaaehtoistyötä tekevä riittävän kattavan perehdytyksen tehtäviinsä, jotta 

hän osaa toimia vaaratilanteessa eikä vaaranna toimillaan omaa tai muiden turvallisuutta.  

 

Useat omat vapaaehtoistehtäväni ovat olleet vain päivän tai muutamien päivien mittaisia, 

ja perehdytykset uusissa työskentelypaikoissa melko minimaalisia. Esimerkiksi 

hätätilanteiden kannalta olisi erittäin toivottavaa että asiakaspalvelutehtävissä toimivat ja 

tapahtumavieraita ohjaavat vapaaehtoiset osaisivat johdattaa tapahtuman osallistujat 

hätäuloskäynneille, tietäisivät missä mahdolliset hälyttimien katkaisijat sijaitsevat, tai 

osaisivat neuvoa tien mahdolliselle ensiapupisteelle. Itse en ole tällaista perehdytystä 

tehtävissäni kuitenkaan saanut.  Myöskään minkäänlaista ensiapukoulutusta ei ole 

vaadittu, tai tarjottu. 
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3.3.2 Vapaaehtoistyöntekijän vakuutukset 

Toisin kuin työsuhteessa olevat työntekijät, vapaaehtoistyön tekijät eivät kuulu 

työnantajille lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Työnantajan 

vakuuttamisvelvollisuus koskee kaikki hänen kanssaan työsuhteessa olevia työntekijöitä, 

riippumatta näiden iästä tai työsuhteen kestosta. Tosin, työnantajalla ei ole 

vakuuttamisvelvollisuutta, mikäli työntekijälle maksettava työansio on yhteensä enintään 

1200 euroa kalenterivuoden aikana. Valtiolla puolestaan ei ole vakuuttamisvelvollisuutta 

lainkaan: korvaus valtion työssä aiheutuneen työtapaturman tai ammattitaudin johdosta 

maksetaan valtion varoista. (Työtapaturma- ja ammattitautilaki 24.4.2015/459).  

 

Vapaaehtoistyön tekijöitä ei lain mukaan tarvitse vakuuttaa, eikä se monissa tapauksissa 

varmastikaan olisi mahdollistakaan: vakuuttamisprosessi saattaisi kestää pidempään kuin 

työ itsessään, ja olla kustannuksiltaan liian suuri esimerkiksi yleishyödyllisen järjestön 

maksettavaksi. Osa, todennäköisesti pidempiaikaisen, vapaaehtoistyön teettäjistä, 

kuitenkin vakuuttaa myös vapaaehtoistyön tekijät tapaturman varalta, erityisesti jos 

tehtäviin liittyy kohonnut vaara tapaturmista tai sairastumisesta. 

 

Joissakin vapaaehtoistehtävissä edellytetään vapaaehtoiselta omaa tapaturmavakuutusta 

ja / tai vahinkovakuutusta, ulkomailla suoritettavissa tehtävissä myös matkavakuutusta. 

Tämä on tietenkin täysin ymmärrettävää, mutta saattaa olla esteenä esimerkiksi 

työttömille työnhakijoille tai muille vähätuloisille, joille vakuutusmaksuista selviytyminen ei 

ole itsestäänselvyys. Esimerkkinä voisi mainita ulkomaille hyväntekeväisyystyötä 

tekemään lähtevät vapaaehtoiset, joille hyväntekeväisyysjärjestöt eivät pysty tarjoamaan 

vakuutuksia usein pitkienkin vapaaehtoistöiden ajaksi. 
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4 Pohdinta 

Tätä työtä kirjoittaessa on ollut hienoa havaita että Suomessakin vapaaehtoistyötä tekeviä 

halutaan tukea yhä enemmän, ja että vapaaehtoistyön merkitys yhteiskunnalle on 

ymmärretty. Se, että vapaaehtoistyöhön liittyvä lainsäädäntö on edelleen kuitenkin 

vähäistä ja hajanaista verrattuna moneen muuhun EU-maahan on yllättävää. Useinhan 

kuulee valitettavan että Suomessa kaikki on kovin säänneltyä eikä mitään voi tehdä 

sääntöjä rikkomatta. Toisaalta, asiaa tutkiessa löysin kuitenkin runsaasti 

vapaaehtoistyöhön liittyvää säännöstöä ja suosituksia, jos nyt suoranaisia lakeja ei 

olekaan.  Vapaaehtoistyö nähdään tärkeänä osana yhteiskunnan hyvinvointia ja sen 

edistämisen eteen halutaan tehdä, ja tehdäänkin töitä valtiotasolla asti.  

 

Yksi suurimpia yllätyksiä minulle oli se, miten paljon vapaaehtoistyötä suomalaiset 

tekevät. En itse ollut ennen Haaga-Heliassa opiskelua tehnyt tietoisesti vapaaehtoistöitä, 

enkä ollut varsinaisesti ajatellut niiden tekemistä. Tätä opinnäytetyötä tehdessäni tajusin 

kuitenkin että olen itseasiassa esimerkiksi eri opiskelijayhdistysten johtokunnissa 

toimiessani ollut tajuamattani mukana vapaaehtoistoiminnassa useita vuosia! 

 

Monet tavalliset vapaaehtoistyöt, kuten oman lapsen urheiluseuran tapahtumia varten 

leipominen ja leipomusten myynti, ovatkin sen verran yksinkertaista työtä, etteivät ne 

monellekaan varmasti aiheuta päänvaivaa, eikä niihin osallistuessa välttämättä edes 

ajattele tekevänsä vapaaehtoistyötä. Erilaisia vapaaehtoistyömahdollisuuksia on kuitenkin 

todella monenlaisia, ja kaikkia niitä on mielestäni hyvä tukea. 

 

Tarkan sääntelyn puute vaikuttaa kuitenkin mielestäni edelleen vapaaehtoistyön 

tekemiseen sekä sen teettämiseen. Voimakkaampi vaikutus on luullakseni työn tekijöiden 

puolella, johtuen siitä että ohjeita ja neuvoja joutuu edelleen etsimään useista lähteistä. 

Uskoisin myös että juuri kukaan vapaaehtoistyöstä kiinnostunut ei jätä ryhtymättä toimeen 

mikäli työn tarjoaja on tunnettu vapaaehtoistyön teettäjä, kuten esimerkiksi Suomen 

punainen risti: työn tekijä luottaa siihen että työn teettäjä tuntee lait ja ohjeet. Pienempien 

yhdistysten tai järjestöjen teettämä työ saattaa jo tuntua epäilyttävämmältä, ja asioiden 

selvittäminen työläältä, jolloin on mahdollista, ettei tilanne enää tunnukaan riittävän 

houkuttelevalta.  
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4.1 Luotettavuus 

Tämän työn tietoperustaa voi mielestäni pitää luotettavana ja nyt, syksyllä 2016, 

ajantasaisena, koska olen käyttänyt lähteinäni pääosin ajantasaista lainsäädäntöä, sekä 

viranomaistahojen tai luotettavien yhteiskunnallisten toimijoiden julkaisuja tai tutkimuksia. 

Olisi ollut erittäin mielenkiintoista pystyä suorittamaan oma, pienimuotoinen tutkimus 

esimerkiksi Haaga-Helian opiskelijoiden keskuudessa, mutta monen sattuman summana 

jouduin jättämään kyseisen ajatuksen toteuttamatta. Olen varmistanut että tietopohjani 

perustana käytetyt lait ovat viimeisimmät voimassa olevat versiot kyseisistä laista, ja 

käyttänyt muutenkin lähteinä vain tunnettujen, virallisten tahojen teettämiä. tekemiä tai 

sellaisten kanssa yhteistyössä tehtyjä materiaaleja. 

 

Valitsemiini materiaaleihin tutustuminen auttoi jo itsessään ymmärtämään minkä vuoksi 

monet saattavat kokea tiedon haun aiheesta hankalaksi. Lakitekstien lukeminen saattaa 

tuntua hyvinkin raskaalta ja hämmentävältä sellaiselle joka ei ole niihin tottunut. Omaksi 

onnekseni minulla on takanani talous- ja yritysjuridiikkaan liittyviä opintoja usean vuoden 

ajalta, joten aiheen lähestyminen ei tuntunut liian haastavalta. 

 

Oikean ohjeistuksen tai pykälän löytäminen oli ajoittain aikaa vievää, ja erityisesti lakeihin 

perustuvien ohjeistuksien ymmärtäminen edellyttäisi ainakin auttavaa ymmärrystä sekä 

henkikö- että yritysverotuksen ja työlainsäädännön perusasioista.  

 

4.2 Näkökulman valinta 

Päätin lähestyä aihetta asiapohjalta: etsin tietoa monesta eri lähteestä, joissa asiaa 

kuitenkin lähestyttiin melko samalta kannalta. Mielestäni oli arvokasta löytää ja tunnistaa 

yleisimmät mahdolliset aiheeseen liittyvät ongelmat, ja löytää niille ehkä hieman 

insinöörimäisesti mahdollisimman suoraviivaiset ratkaisut tai vastaukset.  

 

Mikäli olisin pystynyt teettämään alun perin suunnittelemani kyselyn, olisin voinut lähestyä 

aihetta todellisten, vastaajille tapahtuneiden tilanteiden kautta. Se olisi varmasti tarjonnut 

elävämmän kuvan siitä, millaisia ongelmatilanteita vapaaehtoistyön tekijä todellisuudessa 

kohtaa. Toisaalta, koska kysely olisi kuitenkin suuntautunut melko homogeeniselle 

ryhmälle, joita usein ohjataan todella samantapaisiin tehtäviin, olisi osa nyt 

käsittelemistäni aiheista saattanut jäädä pois.  
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4.3 Vapaaehtoistyön sääntelyn tulevaisuutta 

Parannusta vapaaehtoistyön säätelyyn Suomessa on tulossa. Valtionvarainministeriön 

ajalle 9.2 -30.10.2015 asettaman vapaaehtoistoiminnan koordinaatiota ja 

toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän loppuraportti esittää useita 

parannusehdotuksia joilla vapaaehtoistoimintaa voidaan tukea ja edistää. Työryhmä 

totesi, että monet vapaaehtoistoimintaa vaikeuttavat ongelmat johtuivat pääasiassa 

tiedonpuutteesta, ja työryhmä onkin asettanut yhdeksi tiedonsaannin helpottamisen 

tavoitteeksi sen, että luodaan verkkosivusto, johon kerätään helposti löydettäviksi ja 

ymmärrettäviksi ohjeistuksia ja tietoa sekä vapaaehtoisille että vapaaehtoistoimintaa 

järjestäville yhteisöille (Valtionvarainministeriö 2015, 11). Tämän kaltainen virallinen 

tietokeskus auttaa varmasti madaltamaan kynnystä sekä vapaaehtoistyöhön lähtemiseen, 

että sen teettämiseen.  

 

Yksi esimerkki tilanteen edistymisestä on jo tämän työn kirjoittamisen aikana avautunut 

www.demokratia.fi- osoitteesta löytyvä kansalaisvaikuttamisen verkkopalvelu, johon on 

koottu useiden virastojen ja ministeriöiden alaisuuteen kuuluvia vaikuttamispalveluita ja 

runsaasti tietoa eri aloilta, myös vapaaehtoistyöhön liittyen. Tietoa on tarjolla jatkuvasti 

enemmän ja helpommin tulkittavassa muodossa, mikä varmasti tulee madaltamaan 

monen kynnystä lähteä mukaan jonkinlaiseen vapaaehtoistoimintaan.. 

 

4.4 Oma oppiminen 

Aloittaessani tämän työn olin tutustunut vain muutamaan asiaa käsittelevään julkaisuun, 

jotka olin löytänyt heti aiheesta kiinnostuessani. Niiden pohjalta innostus selvittää asiaa 

tarkemmin kasvoi, mikä lopulta johti tämän opinnäytetyön kirjoittamiseen. Kuten olen 

aiemmin maininnut, olisi ollut todella mielenkiintoista saada kerättyä kokemuksia muilta 

opiskelijoilta, ja saada sitä kautta enemmän näkyvyyttä todellisiin tilanteisiin. Todetessani 

että aikataulullisesti kyselyn teettäminen ei ollut järkevästi toteutettavissa, päätin tutustua 

aiheeseen muutaman ydinkysymyksen tiimoilta ja etsiä niihin mahdollisimman selkeät ja 

luotettavat ratkaisut. Mielestäni onnistuin tässä melko hyvin, vaikka tiedänkin, ettei tämä 

opinnäytetyö olekaan kovin laaja tai syvällinen. 

 

Opinnäytetyöprosessi itsessään on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen: säännöllinen 

kirjoittaminen ja työn edistäminen täyspäiväisen työskentelyn ohella on ollut jonkin verran 

haastavaa, mutta ei ylivoimaista. Alkukankeuden ja opinnäytetyövapaan pilanneen 

sairastumisen jälkeen sain työtä tehtyä suurin piirtein kaavailemassani vauhdissa, ja 

löysin työn aikana jatkuvasti lisää informaatiota jonka pystyin integroimaan työhöni 

mielestäni onnistuneesti. Harkitsin ajoittain uudestaan kyselyn teettämistä, 

http://www.demokratia.fi-/
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maanläheisemmän ja tavallaan todentuntuisemman materiaalin saamiseksi. Lopulta 

päätin että myös sen hyväksyminen ettei jaksamiseni ja ehtimiseni tänä syksynä olisi 

riittänyt tämän enempään, oli tärkeä oppimiselämys. 

 

Opinnäytetyön kirjoittaminen oli myös tärkeä oppimiskokemus yksilötyöskentelyyn: olen 

pohjimmiltani melko puhdas tiimityöskentelijä, ja parhaiten toimin ryhmässä jossa voi 

avoimesti pyytää palautetta ja ideoida yhdessä. Oman ajankäytön hallinta ja tavoitteiden 

saavuttaminen ovat olleet vaativia, mutta samalla palkitsevia kokemuksia. 
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