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Sisällys
• Vapaaehtoistoiminta Suomessa

• Kunnat kuplien yhdistäjänä: 
Vapaaehtoistyön tulevaisuus

• Yhteenveto: Onnistumisen resepti







42% 15 tuntia

Osallistuisin, jos joku kysyisi ja olisi 
aikaa

Lähde: Vapaaehtoistyö Suomessa 
2010, 2015 ja 2018:
http://www.kansalaisareena.fi/aineistoa/
tutkimukset-ja-selvitykset/

http://www.kansalaisareena.fi/aineistoa/tutkimukset-ja-selvitykset/




Lapset ja nuoriso sekä vertaistoiminta 
vetää – julkisen sektorin osuus suuri





Viisi tärkeintä huomiota

• Yhä useampi tekee vapaaehtoistyötä  (2018 42% vs. 
2015 33%)

• Vapaaehtoistyötä tehdään vähemmän (viimeisen 4 
vkon aikana n. 15 h/kk (2018) vs n. 18 h/kk (2015)

• Naiset ja nuoret tekevät eniten - Ikäihmisten ja miesten 
vapaaehtoistyö on vähentynyt

• Verkossa (5%), järjestöjen ulkopuolella (25%) ja 
lyhytaikaisesti (35%) tehdään yhä enemmän

• Pitkäkestoinen (42%), järjestöjen kautta (57%) 
kasvokkain (76%) tapahtuva vapaaehtoistyö edelleen 
tärkein. 



Kunnat kuplien yhdistäjänä? 
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus



Sitoutuminen löystyy

Ihmiset kiinnittyvät enemmän ilmiöihin 
ja merkityksiin kuin organisaatioihin



Pop-up -toiminta on pop



Itseorganisoituminen nousee

27.10.17



Rajapinnat liudentuvat



Vapaaehtoistoiminta henkilöityy



Kokeileva ja ketterä 
kehittäminen yleistyy

vs perinteiset suunnittelu- ja 
organisointimenetelmät





Digitalisaatio ja tekoäly muuttaa ja 
disruptoi vapaaehtoistoimintaa

Diginatiivit ja digimaahanmuuttajat



Kuplien yhdistäminen?

• Sitoutuminen löystyy
• Itseorganisoituminen nousee
• Rajapinnat liudentuvat
• Toiminta henkilöityy
• Kokeileva ja ketterä kehittäminen yleistyy
• Digitalisaatio ja tekoäly muuttaa



Yhteenveto: 
Onnistumisen resepti



Onnistumisen resepti

• Häpeämätöntä 
toimintaa ja 
tekemistä

• Halua, innostusta 
(motivaatio)

• Taitoa, osaamista15%

35%

50%



“Ainoat ihmiset, jotka eivät koskaan
epäonnistu, ovat niitä, jotka eivät

koskaan yritä mitään.”





Tehdään Suomesta maailman paras 
paikka vapaaehtoistoiminnalle

Ota yhteyttä: 
Leo Stranius

leo.stranius@iki.fi
puh. 040-754 7371

Kiitos!
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