
Luonnos 3:  

Osallisuus Satakunnassa- asiakirja, vapaaehtoistoiminnan alaluku. Päivitetty 15.6.2021.  

Kommentit, ajatukset osoitteeseen annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi 18.7.2021 

mennessä.  

Alaluku käydään läpi 5.8. vapaaehtoistoiminnan verkoston tapaamisessa.  

Huom.! Asiakirjaa kokonaisuudessaan voi käydä kommentoimassa kyselyllä osoitteessa 

https://www.yhteisokeskus.fi/sote/ 

 

2.3 Yhteisöt, järjestöt ja osallisuutta tukeva toiminta  

2.3.1 Vapaaehtoistoiminta 

A) Yhteistyörakenteet Satakunnassa 

Euroopan parlamentin mietintö vuodelta 2008 määrittelee vapaaehtoistoiminnan olevan palkatonta 

ja kaikille avointa toimintaa, jota tehdään omasta vapaasta tahdosta ja joka hyödyttää perheen ja 

ystäväpiirin ulkopuolella olevaa kolmatta osapuolta. Jokaisella on oikeus osallistua tavallisen ihmisen 

tiedoin ja taidoin itselle merkitykselliseen vapaaehtoistoimintaan esimerkiksi iästä, asuinpaikasta, 

sukupuolesta, elämäntilanteesta tai kielitaidosta riippumatta. Vapaaehtoistoiminta lisää kansalaisten 

hyvinvointia, osallisuutta ja yhteiskuntaan osallistumista. Toiminta täydentää yhteiskunnan 

palveluja, mutta sillä ei tule korvata ammattilaisten tekemää työtä. Kansalaisareenan, Opintokeskus 

Siviksen ja Kirkkohallituksen maaliskuussa 2021 Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan 

lähes puolet (47%) suomalaisista on tehnyt vapaaehtoistyötä kuluneen vuoden aikana. Tutkimuksen 

mukaan vapaaehtoistyötä tehtiin keskimäärin noin 13 tuntia kuukaudessa.  

Oikeusministeriö vastaa Suomessa vapaaehtoistoiminnan koordinaatiosta ja kehittämisestä. 

Keskeinen vapaaehtois- ja vertaistoimintaa valtakunnallisesti edistävä, kehittävä ja näkyväksi tekevä 

taho on myös Kansalaisareena ry. Kansalaisareenan alaisia valikkoryhmiä on Satakunnassa neljä: 

Huittinen, Pori, Rauma ja Pohjois-Satakunta. Valikkoryhmät, jotka koostuvat järjestö-, seurakunta- ja 

kuntatoimijoista, kehittävät alueellista vapaaehtoistoimintaa ja järjestävät säännöllisesti uusille 

vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille infoja. Lisäksi ryhmät tarjoavat vapaaehtoisille 

mahdollisuuksia osallistua mukaan tehtävien ja rakenteiden kehittämistyöhön. 

Vapaaehtoistoimintaa koordinoiville tahoille vapaaehtoiset antavat mahdollisuuksia vertaistukeen, 

vertaisarviointiin ja vertaiskehittämiseen.  

Valikkoryhmien lisäksi Satakunnassa on olemassa maakunnallinen vapaaehtoistoiminnan verkosto, 

joka kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaiset asiat vapaaehtoistoiminnan kentältä 

sekä määrittelemään yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä. Verkosto on vapaamuotoinen ja siihen 

ovat tervetulleita kaikki yhteiskehittämisestä kiinnostuneet. Verkosto kokoaa yhteen vapaaehtoisia, 

valikkoryhmiä, sekä vapaaehtoistehtäviä tarjoavia toimijoita eri sektoreilta ja ympäri Satakunnan. 

Satakunnan vapaaehtoistoiminnan verkoston sekä alueellisten valikkoryhmien yhteistyöllä on luotu 

maakunnallinen, Satakunnan sote-uudistuksen vapaaehtoistoiminnan toimintasuunnitelma 

Suunnitelmaan on kirjattu sekä alueellisia että maakunnallisia tavoitteita, jotka ohjaavat myös 

yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. Toimintasuunnitelmaan on kirjattu esimerkiksi saattohoidon 

tukihenkilötoiminnan laajentaminen ja kehittäminen sekä vapaaehtoistoiminnan 
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yhteistyörakenteiden selkiyttäminen ja kehittäminen sekä tuetun vapaaehtoistoiminnan tarpeiden 

kartoittaminen maakunnallisesti.  

Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia maakunnassa tarjoavat organisoidusti useat kunnat ja 

seurakunnat sekä lukuisat järjestöt ja muut toimijat. Muilla toimijoilla tarkoitetaan esimerkiksi OLKA-

toimintaa, jota Satakunnassa toteutetaan sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa. 

OLKA on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa ja sen tehtävänä on koota kolmannen 

sektorin toimijoiden palveluja, kuten vertaistukitoimintaa potilaiden ja asiakkaiden tueksi.  

B) Vapaaehtoistoiminta ja osallisuus Satakunnassa? 

Vapaaehtoistoiminta Satakunnassa antaa ihmisille mahdollisuuden osallistua oman elinympäristönsä 

kehittämiseen ja ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen. Parhaimmillaan vapaaehtoistoiminta antaa 

merkityksellisyyden tunteen lisäksi tunteen yhteenkuuluvuudesta ja yhteisöllisyydestä. 

Vapaaehtoisuus on osallisuutta tekijän omista lähtökohdista ja mielenkiinnon kohteista käsin.  

Vapaaehtoinen voi toimia yhdessä tai useammassa tehtävässä itse oman tekemisensä määrittäen. 

Tehtävät voivat olla pitkäjänteisiä tai lyhytkestoisia, pop up- keikkoja. Sekä tekijälle että tukea 

saavalle vapaaehtoistoiminta on tapa tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi juuri sellaisena kuin 

on.  

Satakuntalaisella vapaaehtoistoiminnalla lisätään hyvinvointia, luottamusta, välittämistä ja hyvää 

mieltä. Yksilön tasolla oman osaamisen hyödyntämisellä ja merkityksellisyyden kokemuksella on 

vapaaehtoiselle ja vapaaehtoistoiminnan vastaanottajalle voimaannuttava vaikutus: avun saajasta 

voi tulla myös avun antaja yhteisölleen. Vapaaehtoistoiminnassakin on nähtävissä tulevaisuuden 

trendejä, jotka vaikuttavat siihen, miten, missä, koska ja ketkä toimintaa tekevät ja miten siihen 

sitoudutaan. Esimerkiksi uudet verkkovälitteiset alustat lisäävät mahdollisuuksia osallistua 

vapaaehtoistoimintaan jopa valtakunnallisesti. Mahdollisuuksien moninaisuus madaltaa kynnystä 

lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan itselle parhaiten sopivalla tavalla.  

 

 

 


