
Lukijalle,

Opintokeskus Siviksen asiantuntija Marion Fields tarkas-
telee tässä artikkelissa vapaaehtoisten toiminnassaan 
kokemaa oppimista Siviksen, Kansalaisareenan ja Kirk-
kohallituksen vuonna 2018 Vapaaehtoistyön tekeminen 
Suomessa –kyselytutkimuksen aineiston perusteella. 
Aineistossa suuri osa vapaaehtoistoimintaan osallistuneis-
ta on kokenut saaneensa vapaaehtoistoiminnasta useita 
tärkeitä taitoja ja kokenut ne hyödyllisiksi myös vapaa-
ehtoistoiminnan ulkopuolella, työelämässä ja opinnoissa.

Tuloksista käy myös ilmi, että vapaaehtoiset kokevat oppi-
vansa eniten organisoidun ja pitkäkestoisen vapaaehtois-
toiminnan kautta. Koettu oppiminen ja saadun osaamisen 
koettu hyöty eivät kuitenkaan jakaudu tasan. Korkeasti 
koulutetut ja hyvässä työmarkkina-asemassa olevat 
vapaaehtoiset kokevat oppivansa toiminnassaan muita 
ryhmiä enemmän ja he myös pystyvät hyödyntämään 
oppimaansa työelämässä muita ryhmiä paremmin. Oppi-
minen ja tehtävät, joissa uusia taitoja koetaan saavutet-
tavan eniten kasaantuvat jo ennestään koulutetummille ja 
korkeammassa sosio-ekonomisessa asemassa oleville.

Vapaaehtoistoiminnassa odotus on, että se tuottaisi hyvää 
kaikille osallistujille. Noin 1,5 miljoonaa suomalaisista 
tekee vähintään kerran kuukaudessa vapaaehtoistyötä.  
Järjestötoiminnan ajatellaan myös tavoittavan moni 
muita toimijoita helpommin ja suoremmin heikommassa 
asemassa olevia henkilöitä ja tukevan esimerkiksi heidän 
perustaitojen (luku-, numero ja digitaitojen) oppimista. 
Tulos saakin pohtimaan, miten vapaaehtoistoimintaa 
organisoivat onnistuisivat entistä paremmin tavoittamaan 
erilaisia ihmisiä vapaaehtoistoimijoiksi, tarjoamaan 
sisällöllisesti mielekkäitä tehtäviä erilaisille toimijoille ja 
tukemaan toimijoita heidän osaamisensa kehittämisessä 
ja tunnistamisessa. 

Vapaaehtoisten rekrytoinnissa, myös lyhyen sitoutumisen 
tehtävissä ja popup-toiminnan kulttuurissa, on tarpeel-
lista kiinnittää huomiota erilaisiin tehtäviin valikoitumi-
seen. Miten järjestöjen vapaaehtoistoiminnan mahdol-
lisuuksista viestitään erilaisille ryhmille houkuttelevasti 
niiden ymmärtämällä kielellä? Miten järjestössä mahdol-
listetaan osaamisen kehittäminen niin, että henkilön ei 

tarvitse olla heti valmis tehtävään? Näin vapaaehtoistoi-
minta voi tavoittaa laajemmin henkilöitä eri koulutus- ja 
työkokemustaustoilla. 

Osaava vapaehtoisten ohjaus ja laadukas koulutus tuke-
vat oppimista vapaaehtoistehtävissä. Sivis on kehittänyt 
järjestöjen tueksi koulutuksen kokonaissuunnittelun 
mallin, jonka avulla järjestöön on mahdollista rakentaa 
vapaaehtoisten osaamisen kehittämisen polku, johon 
kuuluu sekä vapaaehtoisena toimimista että osaamisen 
kehittämistä järjestön tarjoaman koulutuksen avulla. 
Artikkelin tulokset osoittavat, että vapaaehtoisten osaa-
misen kehittymisen kannalta pitkäjänteinen vapaaehto-
istoiminta tuottaa parhaat tulokset. Itse havaittu osaami-
sen kasvaminen lisää myös vapaaehtoisen sitoutumista 
järjestön toimintaan. Myös lyhytkestoiseen toimintaan 
tarvitaan oppimista ja osaamista tukevia rakenteita. 
Tähän tarpeeseen esimerkiksi verkkokoulutuksella on 
mahdollista vastata entistä helpommin. 

Järjestöjen tunnistaminen myös oppimisympäristöinä 
tarvitsee yhä esiin nostamista. Myös oman osaamisen 
tunnistaminen on taito. Sivis tuo esiin järjestöissä syn-
tyvää osaamista ja tukee järjestökenttää kehittämällä 
työkaluja järjestötoiminnassa ja -koulutuksessa syntyvän 
osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi myös 
muissa oppilaitoksissa sekä työelämässä. Osaamismerkit 
ovat käytössä jo monissa järjestöissä, samoin järjestöissä 
on Siviksen kouluttamia henkilöitä, jotka pystyvät 
tukemaan vapaaehtoisia heidän järjestötoiminnassa 
hankkimansa osaamisen tunnistamisessa ja näkyväksi 
tekemisessä osaamismerkkien avulla. Tulevaisuudessa 
tätä osaamista tarvitaan järjestöissä entistä enemmän. 
Siviksen vuonna 2018 julkaisemassa Järjestöjen osaa-
mistarvekyselyssä erityisesti järjestöissä, jotka tavoittavat 
paljon nuoria, osaamisten tunnistamisen osaamistarpeen 
nosti esille yli 50 % vastaajista.

Marita Salo
rehtori
Opintokeskus Sivis
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Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan hyödyt yksilölle 
ovat pitkään olleet tiedossa. 1990-luvulla aikuisten 
oppimista alettiin aiempaa voimakkaammin määri-
tellä elinikäisen oppimisen käsitteen avulla, jolloin 
myös koulutuspolitiikassa nostettiin esiin järjestö-
toiminnassa oppimisen hyviä puolia. Aikaisem-
massa tutkimuksessa on havaittu, että noin kaksi 
kolmasosaa yhdistyksistä kouluttaa jäseniään. 
Toiminnassa opitaan erityisen paljon ns. siirrettäviä 
tai ”pehmeitä” taitoja kuten ryhmässä toimim-
ista ja mitä useammalla tasolla järjestö kiinnittää 
huomiota oppimiseen (järjestämällä koulutusta 
itse ja verkostojen kautta, ohjaamalla toimijoita, 
viestimällä ymmärrettävästi), sitä paremmin 
elinikäisen oppimisen ideaali niissä toimii. (Fields 
2005.)  Järjestöjen ja esimerkiksi opintokeskusten 
selvityksissä on usein nostettu esiin samoja teemoja 
(ks. esim. Luomala (toim.) 2017). On myös havaittu 
viitteitä siihen, että järjestötoiminnan aatteellisuus 
saattaa syventää vapaaehtoisen oppimiskokemusta 
(Kovan & Dirkx 2003).

Järjestötoiminnassa oppimisen hyödyt eivät kui-
tenkaan jakaudu tasaisesti. Suomalaisissa yhdis-
tyksissä, joissa aktiivit ovat pitkälle kouluttau-
tuneita, vakaalla työuralla ym., on tarjolla enem-
män koulutusta ja muuta opintotoimintaa kuin 
muissa. Tilannetta voidaan jonkin verran tasoittaa 
yhteiskuntapoliittisilla toimilla, kuten osoittamalla 
tukea esimerkiksi aliedustettuja ryhmiä kannusta-
vaan ns. hakevaan toimintaan. Esimerkiksi Britanni-
assa järjestöjen koulutustoiminta on aiemmin ver-
tailtaessa tavoittanut enemmän aikuiskoulutuksessa 
muuten aliedustettuja ryhmiä kuin Suomessa. Tähän 
on vaikuttanut kohdennettu rahoitus (yleisavustus-
tyyppistä rahaa on järjestöille tarjolla kuitenkin Suo-
mea vähemmän) ja järjestötoiminnan perinteinen 
hyväntekeväisyyden eetos, jolla on ollut yhteys maas-
sa harjoitettuun sosiaalipolitiikkaan (Fields 2016).

Koulutus on vapaaehtoistoiminnassa toki vain yksi 
osa oppimisprosessia. Iso osa oppimisesta tapahtuu 
tekemällä. Tämän artikkelin tehtävänä on selvittää 
oppimista suomalaisessa vapaaehtoistoiminnassa 
2010-2020-luvun taitteessa. Artikkeli perustuu 
vuoden 2018 Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa 
-kyselytutkimukseen, jonka Taloustutkimus toteutti 
keväällä 2018 Opintokeskus Siviksen, Kansalaisa-
reenan ja Kirkkohallituksen toimeksiannosta. Tut-
kimus toteutettiin haastatteluin, ja se edustaa tilas-
tollisesti Suomen aikuisväestöä eli 15 vuotta täyt-
täneitä. Vastaukset on artikkelia varten analysoitu 
SPSS-ohjelmistolla.

Vapaaehtoistehtävässä oppiminen on luokiteltu 
niin, että vastaaja on kertonut, mitä taitoja hän on 
vapaaehtoistoiminnassa oppinut ja nämä on sijoitel-
tu 15 luokkaan + luokkaan muut.

Artikkelissa pyritään selvittämään seuraavia asioita:

1) Mitä taitoja suomalaisessa vapaaehtoistoimin-
     nassa opitaan?

2) Mitä taitoja kukakin vapaaehtoistoiminnassa oppii?
 
3) Miten hyvin vapaaehtoiset pystyvät hyödyntä-
     mään toiminnasta saamaansa kokemusta 
     (ml. taidot) muussa elämässä?

Vuorovaikutustaidot ovat 
vapaaehtoistoiminnan ytimessä

Noin 40 % suomalaisista aikuisista oli vuonna 2018 
tehnyt vapaaehtoistyötä kyselyä edeltäneen neljän 
viikon aikana. Vastaajien joukossa on ollut ilmeisesti 
myös aikaisemmin toiminnassa olleita henkilöitä, 
sillä 475 vastaajaa tuhannesta nimesi ainakin yhden 
vapaaehtoistoiminnassa oppimansa taidon. Näin 
ollen tarkastellaan koko aineistoa, ei vain vastaajia, 
joiden viimeisin vapaaehtoiskokemus on tuore. 

Vapaaehtoistyö hyödyttää työelämässä nuoria, hyvin 
koulutettuja ja työssä olevia – analyysi vuoden 2018 
vapaaehtoistyön tekeminen suomessa -aineistosta 
oppimisen näkökulmasta
               – Marion Fields, Asiantuntija, Opintokeskus Sivis –
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Vastaajien oppimien taitojen lukumäärässä on huo-
mioitu myös ne 10 vastaajaa, jotka ovat ilmoitta-
neet, etteivät ole oppineet mitään. Muut 515 ovat 
jättäneet tähän vastaamatta.

Eniten on opittu vuorovaikutustaitoja, jotka kyse-
lyssä käytetyn jaottelun mukaisesti pitävät sisällään 
mm. viestintätilanteita toisten kanssa sekä ryhmäs-
sä toimimista. Tämän oli maininnut 73 % (n=357) 
kysymykseen vastanneista. Noin 40 % vastaajista 
oli oppinut ongelmanratkaisutaitoja, viestintää tai 
ohjaamista ja kouluttamista.

Keskimäärin vastaaja ilmoitti oppineensa 4,4 erilais-
ta taitoa (mediaanitulos 4). Kyselyhetkeä edeltänei-
den neljän viikon aikana vapaaehtoistyötä tehneet 
henkilöt arvioivat oppineensa 4,6 taitoa. Vastaajat, 
jotka eivät olleet tehneet vapaaehtoistyötä viimei-
sen neljän viikon aikana, arvioivat oppineensa 
vapaaehtoistyössä 3,7 taitoa. Tällä vastaajaryhmällä 
on todennäköisesti kokemusta aiemmin tehdystä 
vapaaehtoistyöstä. Tuoreella kokemuksella on siis 
yhteys arvioihin.

Myös vapaaehtoistyön luonne ja kesto vaikuttavat 
arvioihin oppimisen laajuudesta:

• Jos vapaaehtoinen on ollut pitkäkestoisessa toi-
  minnassa tai sekä pitkä- että lyhytkestoisessa toi- 
  minnassa, hän arvioi keskimäärin oppineensa 5,0 
  erilaista taitoa, kun taas pelkästään lyhytkestoises-
  sa toiminnassa olleet nimesivät 3,9 taitoa (merkit-
  sevä ero p<0.01). 

• Verkkovapaaehtoisuus lisää vastaajien arvioissa 
  oppimisen laajuutta: verkossa vapaaehtoistehtävää 
  hoitaneet arvioivat oppineensa keskimäärin 5,1 
  taitoa, ja sekä verkossa että kasvotusten toimin-
  nassa olleet 6,1 taitoa, kun taas pelkästään kasvo
  tusten toimineet vapaaehtoiset arvioivat oppineen
  sa 4,2 taitoa (erittäin merkitsevä ero p<0.001). 

• Organisoidussa toiminnassa (esimerkiksi yhdis-
  tyksessä tai seurakunnassa) toimineet vastaajat 
  arvioivat oppineensa keskimäärin 4,9 erilaista tai
  toa, kun taas organisoimattomassa toiminnassa 
  olleet kokivat oppineensa vähemmän taitoja (3,9). 
  Jos vastaaja oli ollut molemmissa, arvioiden 
  keski-arvo oli korkein, 5,1 (melkein merkitsevä ero, 
  p<0.05). 

Mitä taitoja vapaaehtoistoiminnassa on opittu?

Kyselyn luokitusten mukaan jaoteltuna 485 vastaajaa ilmoitti oppineensa seuraavia taitoja 
(prosenttiosuuksina vastaajien lukumäärästä):

1. vuorovaikutus
2. ongelmanratkaisu
3. viestintä
4. ohjaaminen ja koulutus

5. esiintyminen
6. vaikuttaminen
7. verkostoituminen
8. organisointi-/projekti-

9. toiminnan kehittäminen
10. johtaminen
11. käden taidot
12. kokous- tai kirjanpito

13. varainhankinta
14. kielitaidot
15. tietotekniikka
16. muut

73%

40% 38% 37% 35% 33% 32%
26% 26% 23% 22% 20% 19%

14% 12%

2%

  1         2          3         4         5         6         7         8          9        10       11       12      13       14       15       16
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Vuorovaikutustaidot korostuvat selkeästi vastauk-
sissa riippumatta siitä, millaista vapaaehtoistyötä 
vastaaja on tehnyt. Muuten tehtävät määrittelevät 
pitkälti, mitä opitaan. Seuraavaksi taitojen oppimis-
ta arvioidaan vapaaehtoistehtävien mukaan. Ryh-
mittelyssä on hyödynnetty Makin ja Snyderin (2017) 
mallia vapaaehtoisten kiinnostuksen kohteista ja 
aineistosta nousevia teemoja ja korrelaatioita. Tämä 
koskee erityisesti suoran ja epäsuoran auttamisen 
välistä eroa. Suora auttaminen on esimerkiksi ruoan 
jakelua tai toisen avustamista, kun taas epäsuoralla 
auttamisella tarkoitetaan esimerkiksi kouluttamista 
ja valmennusta, jossa vapaaehtoinen auttaa toista
kehittymään tai auttamaan itse itseään.1 On hyvä 
pitää mielessä, että osa vastaajista on tehnyt monen-
laisia tehtäviä. Alla analysoiduissa vastauksissa
näkyy myös, että mukana ovat vain kyselyä edel-

täneen neljän viikon aikana vapaaehtoistyötä teh-
neet, joten tunnistettujen taitojen määrä on suh-
teellisen suuri.

Hallinnollisia ja johtamistehtäviä tehneet 
vapaaehtoiset:

• kokevat oppineensa lähes kaikkia taitoja merkit
  sevästi enemmän ja laajemmin kuin muut vastaa-
  jat: keskimäärin vastaajat ovat arvioineet oppi-
  neensa 6,4 taitoa.

 • korostivat toiminnan kehittämiseen ja johtami-
  seen liittyviä taitoja (esimerkkinä 48 % ryhmän 
  vastaajista arvioi oppineensa kehittämistä). 

Opittujen taitojen mukaan vastaajat jaettiin neljään ryhmään:

1Vapaaehtoistyön luokat muodostettiin tarkastelemalla, millaisille tehtäville vastaaja oli antanut aikaa seuraavasti 
(ryhmästä muut vastaukset sijoitettiin todennäköisimpään luokkaan): 1. hallinnolliset/ johtamistehtävät (hallinto, 
johtaminen, kehittäminen, toimisto; 12 % vastaajista); 2. yhteiskunnallinen toiminta ja viestintä (netti, markkinointi, 
rekrytointi, kampanjointi, viestintä, vaikuttaminen, verkosto; 7 % vastaajista); 3. suora auttaminen (auttaminen, 
isäntäperheenä olo, ruoan jakelu, tukihenkilönä olo, vertaistuki, ystävätoiminta, sovittelu; 23 % vastaajista); 4. epäsuo-
ra auttaminen (opetus/koulutus, neuvonta, puhelinneuvonta, valmennus, kerhon/ryhmän ohjaaminen; 16 % vastaa-
jista); 5. raha (taloushallinto, varainhankinta; 7 % vastaajista); 6. rakennus/logistiikka (kuljetus/logistiikka, piha/puu-
tarha, rakentaminen/remontointi, siistiminen; 15 % vastaajista); 7. toiminnan & tapahtumien tuotanto (esiintyminen/
taide, hengellinen, ruoan valmistus, tapahtuman järjestäminen/toimitsijana olo, talkoot; 22 % vastaajista).

Vähän erilaisia
taitoja (0-2) oppineet

166 vast., 34%

Jonkin verran erilaisia
taitoja (3-4) oppineet

137 vast., 28%

Melko paljon erilaisia
taitoja (5-6) oppineet

72 vast., 15%

Runsaasti erilaisia taitoja 
(7 tai enemmän) oppineet 

(110 vast.; 23 %)
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Yhteiskunnallista toimintaan ja viestintään 
liittyviä tehtäviä toteuttaneet vapaaehtoiset:

• arvioivat oppineensa tehtävässään lähes kaikkia 
  taitoja enemmän ja laajemmin kuin muut vastaajat: 
  keskimäärin vastaajat ovat arvioineet oppineensa 
  6,5 taitoa.

• korostivat erityisesti viestintä- (58 %), verkostoitu
  mis- (55 %) ja vaikuttamistaitoja (53 %). 
Suoraan auttamistyössä olleet vapaaehtoiset:

• arvioivat oppineensa muita vastaajia vähemmän 
  erilaisia taitoja (ka. 4,4). 

• korostivat vuorovaikutustaitoja, joita arvioi oppi
  neensa 79 % auttajista.

Epäsuorasti auttamisessa olleet vapaaehtoiset:

• korostivat erityisesti kouluttamisen/ohjaamisen 
  taitoja (59 %) sekä vuorovaikutus- (81 %) ja esiin
  tymistaitoja (47 %). 

• arvioivat oppineensa toiminnassa keskimäärin 5,9 
  erilaista taitoa.

Rahaan liittyvissä tehtävissä olleet vapaaehtoiset:

• arvioivat oppineensa useita erilaisia taitoja 
  (ka. 6,7). 

• korostivat erityisen paljon verkostoitumista (62 %), 
  vaikuttamista (59 %) ja varainhankintaa (55 %), 
  mutta arvioivat oppineensa lähes kaikkia taitoja 
  muita useammin.

Rakentamis- ja logistiikkatehtäviä hoitavat 
vapaaehtoiset:

• poikkeavat muista vastaajista tehtävien organisa
  torisen luonteen takia. Käytännön taitoja ryhmään 
  kuuluvista vastaajista kokee oppineensa 29 % ja 
  organisointia 34 %. 

• kokevat oppineensa keskimäärin 5,2 erilaista 
  taitoa.

Toiminnan järjestelyissä ja tapahtumatuotan-
nossa työskennelleet vapaaehtoiset:

• korostavat vuorovaikutus- (78 %), verkostoitumis- 
  (42 %), esiintymis- (44 %) ja kädentaitoja (28 %). 

• arvioivat oppineensa keskimäärin 5,2 erilaista 
  taitoa.

Voidaan arvioida, että hallinnon ja johtamisen, 
rahan käsittelyn ja viestinnän tehtävät ovat va-
paaehtoisille opettavaisia. Näitä tehtäviä oli kyse-
lyhetkellä kuitenkin hoitanut suhteellisen harva 
vastaaja. Lisäksi yksilön hoitamien tehtävien kirjolla 
on vahva yhteys opittujen taitojen määrään: yhtä 
tai kahta tehtävää hoitaneet vapaaehtoiset arvioi-
vat oppineensa 3-4 erilaista taitoa, kun taas kuutta 
tai seitsemää erilaista tehtävää kyselyä edeltäneen 
neljän viikon aikana hoitaneet vapaaehtoiset arvioi-
vat oppineensa noin yhdeksän erilaista taitoa.2

Ikä, koulutus ja muut tekijät 
vaikuttavat vapaaehtoistoiminnassa 
oppimiseen

Vapaaehtoistoiminnan tekeminen Suomessa -kyse-
lyssä vastaajilta kerättiin runsaasti demografisia tie-
toja. Vertailuun on otettu mukaan vastaajien suku-
puoli, ikä, koulutus- ja työtausta sekä asuinkunnan 
koko.3

Jo aiemmassa tutkimuksessa on havaittu, että suku-
puolen merkitys järjestötoiminnassa koettuun oppi-
miseen on vähäinen (Fields 2005), ja sama toistui 
tässä aineistossa. Tilastollisesti merkitseviä eroja ei 
syntynyt yksittäisten taitojen tai opittujen taitojen 
määrän kohdalla. Myöskään vastaajan kotikunnan 
koolla ei ollut suurta merkitystä. Sen sijaan ikä, kou-
lutus- ja työtausta ovat yhteydessä joihinkin eroihin 
vastauksissa.

 2 Tulos on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<0.001).

3 Asuinkunnan koko on liitetty mukaan kirjoittajan aiemman havainnon (Fields 2005) perusteella: Suomessa yhdis-
   tykset ja järjestöt tarjoavat jäsenilleen usein sitä enemmän koulutusta, mitä suuremmalla paikkakunnalla ne toimivat.
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• Nuorten vapaaehtoistehtävät eivät poikkea suures-
   ti koko vastaajaryhmästä. Ainoastaan suorassa 
  auttamistyössä heitä on jonkin verran muita ikä-
  ryhmiä vähemmän (15-29-vuotiaista 14 %, muista 
  23 %).

• Alle 44-vuotiaat vastaajat ovat kokeneet oppineen-
  sa muita enemmän kouluttaja-/ohjaamistaitoja 
  (molemmissa ryhmissä 70 %, koko aineistossa 37  %). 
  Projektinhallinnan ja organisoinnin taitoja taas ko-
  kevat oppineensa useimmin 30-44-vuotiaat (40 %,). 
  15-29-vuotiaista 51 % ja 30-44-vuotiaista 46 % 
  arvioi oppineensa ongelmanratkaisutaitoja, mutta 
  heitä vanhemmat vastaajat huomattavasti vähem-
  män. Erot ovat merkitseviä myös johtamistaitojen 
  suhteen: nuorimmissa ryhmissä yli neljäsosa kokee 
  oppineensa näitä, kahdessa vanhimmassa ikäryh-
  mässä alle 15 %. 

 

• Opittujen taitojen määrässä ero on huomattava:
  15-29-vuotiaat vastaajat kokevat oppineensa vapaa-
  ehtoistyössä keskimäärin 5,0 taitoa ja 30-44-vuo-
  tiaiden kohdalla keskiarvo oli vähän korkeampi 
  (5,3). 45-60-vuotiaiden vastausten keskiarvo oli 
  4,6, 60-75-vuotiaiden 3,4 ja vanhempien vastaa-  
  jien 3,5. (Ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä 
  p<0.001).

Erityisen kiinnostavia ovat erot opittujen taitojen
lukumäärässä. On vaikeaa arvioida, mistä erot joh-
tuvat, mutta voidaan arvella, että nuorten kyky 
arvioida omaa osaamistaan on saattanut parantua, 
sillä kouluissa on itsearvioinnilla aiempaa vahvempi 
jalansija. Toiminnassa oppimisesta ja osaamisen 
tunnistamisesta ja tunnustamisesta myös puhutaan 
aiempaa enemmän, ja erityisesti nuoret yhdisty-
stoimijat kokevat sen tärkeänä osaamistarpeena 
yhdistystoiminnassa, kuten Opintokeskus Siviksen 
vuoden 2018 koulutus- ja osaamistarvekysely osoitti 
(Fields 2018).

Ikä

Vastaajat jaettiin iän perusteella viiteen ryhmään:

15-29 -vuotiaat
238 vast., 24%

30-44 -vuotiaat
220 vast., 22%

45-60 -vuotiaat
220 vast., 22%

61-74 -vuotiaat
253 vast., 25%

75-vuotiaat
tai vanhemmat

69 vast., 7%
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• Korkeakoulutetut vastaajat ovat toimineen huo-
  mattavasti muita useammin tehtävissä, joissa on 
  opittu monia erilaisia taitoja: hallinnon tehtäviä 
  heistä on hoitanut 19 %, viestinnällisiä 11 % ja 
  raha-asioiden hoitamista 12 %. 

• Korkeakoulutetut vastaajat arvioivat oppineensa 
  toiminnassa melkein kaikkia taitoja enemmän 
  kuin muut vastaajat. Kädentaitojen suhteen 
  tilanne oli kuitenkin toisenlainen: korkeakoulute-
  tuista 15 % koki oppineensa niitä toiminnassa, 
  kun muissa ryhmissä osuus vaihteli 22-33 prosen-
  tin välillä. Erityisen selvä tilanne oli verkostoitu-
  mistaitojen suhteen, joita kansa-/peruskoulun 
  suorittaneista koki oppineensa 17 %, toisen asteen 
  suorittaneista 22 %, opistoasteen suorittaneista 36 
  % ja korkeakoulutetuista 47 %. Myös viestintä- ja 
  vaikuttamistaitojen suhteen tilanne oli hyvin sa-
  manlainen.

• Siinä, montako eri taitoa vastaaja ilmoitti oppi
  neensa vapaaehtoistoiminnassa, on myös tilastol-
  lisesti merkitseviä eroja koulutustaustan suhteen: 
  kansa-/peruskoulun käyneet nimesivät 3,4 erilaista 
  taitoa, toisen asteen suorittaneet 4,2, opistoasteen 
  suorittaneet 4,6 ja korkeakoulutetut 5,1.

Korkeakoulutetut vapaaehtoiset kokevat oppivansa 
toiminnassa enemmän kuin muut. Mikä tähän on 
syynä? Aineisto ei tätä suoraan kerro, mutta siitä 
voidaan havaita, että he toimivat muita useammin 
esimerkiksi vaikuttamis- ja viestintätehtävissä, 
joissa on mahdollista oppia useita erilaisia taitoja. 
On myös mahdollista, että kyky tunnistaa omaa 
osaamista kehittyy mitä pitempään yksilö osallistuu 
muodolliseen koulutukseen ja saa siihen ohjausta. 
Onkin huomattava, että kyselyssä on kyse vastaajan 
arviosta eikä todennetusta oppimisesta.

Vastaajan koulutustausta

997 vastaajaa ilmoitti koulutustaustansa. Vastaajat jaettiin kunkin ilmoittaman korkeimman saavutetun 
koulutuksen mukaan ryhmiin seuraavasti:

4  Erot ovat kaikki merkitseviä väh. p<0.01-tasolla eli merkitseviä tai erittäin merkitseviä.

5 Erot muihin vastaajiin olivat kaikki tilastollisesti merkitseviä (p<0.01) 
   tai erittäin merkitseviä (p<0.001).

Kansa-/peruskoulu
176 vast., 18%

Toinen aste
(lukio / ammattikoulu)

377 vast., 38%
Opistoaste

128 vast., 13%

Korkeakoulu
(AMK / yliopisto)

316 vast., 32%
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• Osallistumisessa vapaaehtoistehtäviin kyselyä 
  edeltäneen neljän viikon aikana oli pieniä eroja. 
  Tilastollisesti ainoa merkitsevä ero (p<0.01) oli 
  hallinto-/johtamistehtävissä: kun muiden ryhmien 
  kohdalla tätä tehtävää tehneiden vastaajien osuus 
  oli 7-10 %, niin yrittäjistä 18 % oli tehnyt hallin-
  non/johtamisen tehtäviä, ylemmistä toimihenki-
  löistä 21 % ja johtavassa asemassa olevista jopa 38 %.

• Eroja oli jonkin verran siinä, mitä taitoja eri amma-
  teissa toimivat ihmiset arvioivat oppineensa. Joh-
  tavassa asemassa olevat vastaajat kokevat oppi-
  neensa useammin kaikkia kyselyssä luokiteltuja 
  taitoja kuin muut, mutta myös opiskelijoiden 
  ja ylempien toimihenkilöiden joukossa oli useita 
  taitoja maininneita. Kouluttamisen ja ohjaamisen 
  taitoja oli johtavassa asemassa olevista kokenut 
  oppineensa 75 % ja opiskelijoista 66 %, kun muissa 
  ryhmissä osuus oli alle puolet. Verkostoitumistaito
  ja koki saaneensa 52 % ylemmistä toimihenkilöistä 
  (muissa ryhmissä osuus oli 17-43 %) ja ongelman
  ratkaisukykyä koki kehittäneensä 62 % opiskeli-
  joista (muista 29-45 %).6

• Opittujen taitojen määrään liittyvät erot olivat 
  vastaajaryhmien välillä erittäin merkitseviä. Eni-
  ten erilaisia taitoja kokivat oppineensa johtavassa 
  asemassa olevat (ka. 6,1), vähiten eläkeläiset (3,3) 
  ja kotona olevat vanhemmat (3,3). Enemmän kuin 
  viisi taitoa kokivat oppineensa myös ylemmät toi-
  mihenkilöt (ka. 5,1) ja opiskelijat (ka. 5,8). Muiden 
  kohdalla opittujen taitojen keskiarvo oli 4,3:n ja 
  4,9:n välillä.

• Työttömät vastaajat olivat osallistuneet vapaaeh-
  toistehtäviin lähes yhtä paljon kuin muut ryhmät. 
  He tunnistivat oppineensa vapaaehtoistoiminnassa 
  keskimäärin 4,9 erilaista taitoa.

Ammatilla on yhteys arvioihin oppimisesta: mitä 
korkeammassa sosio-ekonomisessa asemassa vas-
taajat olivat, sitä optimistisemmat olivat arviot 
vapaaehtoistoiminnassa oppimisesta. 

Vastaajan ammatti

Kyselyssä vastaajat oli jaettu ammateittain seuraavasti:

6  Erot ovat kaikki merkitseviä väh. p<0.01-tasolla eli merkitseviä tai erittäin merkitse
   viä. Opiskelijoiden kohdalla voidaan huomata, että ongelmanratkaisukyvyn oppi-
   minen korostui myös nuorten vastaajien kohdalla.

Työntekijät
223 vast., 22%

Toimihenkilöt
88 vast., 9%

Ylemmät toimihenkilöt
111 vast., 11%

Yrittäjät
44 vast., 4%

Johtavassa asemassa olevat
13 vast., 1%

Kotiäidit / -isät
14 vast., 1%

Koululaiset / opiskelijat
125 vast., 13%

Eläkeläiset
296 vast., 30%

Työttömät
85 vast., 9%
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Vapaaehtoistyön hyödyt 
kasautuvat

Vapaaehtoistoiminnan ja siinä opittujen taitojen hyö-
dynnettävyys töissä ja opinnoissa on puhuttanut vii-
me vuosina. Kyselyn väittämää ”vapaaehtoistyöstä 
on ollut minulle hyötyä työelämässä” tarkastellaan 
keskiarvoittain. Vertailuun otettiin mukaan suku-
puoli, asuinkunta, ikä, koulutus, ammatti, vapaaeh-
toistyön luonne ja se, miten monta erilaista taitoa 
vapaaehtoinen on oppinut. Näin voidaan tarkastella 
osaamisen ja työelämähyödyn välistä yhteyttä.

Vastaajat vastasivat hyötyä arvioivaan kysymykseen 
Likertin asteikolla (1= täysin eri mieltä…5= täysin
samaa mieltä). Suurempi keskiarvo tarkoittaa suu-
remmaksi koettua hyötyä. Kaikkien vastaajien jou-
kossa keskiarvo oli 2,8 ja mediaani 3. Vapaaehtois-
työtä kyselyä edeltäneiden viikkojen aikana tehnei-
den vastaajien arvioiden eli vastausten keskiarvo oli 
luonnollisesti korkea (3,3) verrattuna heihin, jotka 
eivät olleet mukana (2,5; p<0,001).

Seuraavaksi arvioidaan vapaaehtoistyön hyödynnet-
tävyyttä taustamuuttujien mukaan niiden 399:n 
vastaajan joukosta, jotka olivat tehneet vapaaehtois-
työtä kyselyä edeltäneiden viikkojen aikana.

Sukupuolen tai asuinkunnan koon yhteys vastauk-
siin oli tässäkin tapauksessa pieni. Voidaan arvioida, 
että naiset ja miehet kykenevät hyödyntämään 
vapaaehtoistyöstä saamaansa kokemusta yhtä lailla.

Vapaaehtoistyön luonteella oli jonkin verran yh-
teyttä kokemuksiin hyödystä: Vain verkossa toimin-
taansa tehneiden arvioiden keskiarvo oli 3,6, sekä 
verkossa että kasvokkain toimineiden 3,6 ja ainoas-
taan kasvokkain toimineiden 3,2 8p<0.05). Voimak-
kain yhteys oli vapaaehtoistoiminnan organisoitu-
misella: kyselyä edeltäneiden neljän viikon aikana 
pelkästään organisoimatonta vapaaehtoistyötä teh-
neiden arvioiden keskiarvo oli 2,9, organisoidussa 
toiminnassa olleiden 3,3, ja molemmissa olleiden 
3,8 (p<0.001). Toiminnan kestolla ei kuitenkaan ol-
lut vahvaa yhteyttä koettuun hyötyyn.

Muiden vertailuryhmien kohdalla erot olivat huo-
mattavia. Alle 29-vuotiaiden keskiarvo oli 3,6 ja 
30-44- sekä 45-60-vuotiaiden vuotiaiden 3,4 ja alle 
muiden ryhmien vastausten jäädessä keskiarvon alle 

(p<0.01). Tämä voitaneen selittää sillä, että kolme 
nuorinta vastaajaryhmää ovat työelämässä ja arvioi-
vat tilannettaan tuoreeltaan. Nuorilla ei välttämättä 
ole paljoa kokemusta palkatusta työstä, jolloin vapaa-
ehtoistoiminta todennäköisemmin nousee esiin 
esimerkiksi työnhaussa.

Korkeakoulutettujen vapaaehtoistyössä olleiden 
vastausten keskiarvo oli 3,5, kun taas kansa-/pe-
ruskulun suorittaneiden keskiarvo oli 2,8 (kahden 
muun ryhmän vastausten keskiarvot olivat 3,30; 
p<0.01). Ammatilla oli selkeä yhteys arvioihin. 
Johtavassa asemassa olevien vastaajien vastausten 
keskiarvo oli korkea, 4,0, samoin kuin opiskelijoiden 
ja yrittäjien (3,7). Kaikissa työelämässä olevissa ryh-
missä (työntekijät, toimihenkilöt, yl. toimihenkilöt, 
yrittäjät) vastausten keskiarvo oli vähintään 3,4. 
Eläkeläisten vastausten keskiarvo oli 2,8, mikä on 
ymmärrettävää, sillä he eivät enää ole työelämässä. 
Myös työttömien vapaaehtoistoiminnassa mukana 
olleiden henkilöiden vastausten keskiarvo 3,0 on 
vapaaehtoistyötä tehneiden keskuudessa alhainen 
(p<0.01).

Kaikkein selkein yhteys oli koetun oppimisen ja 
työelämähyödyn välillä: 

• 0-2 taitoa mielestään oppineiden vastausten 
  keskiarvo oli 2,7

• 3-4 taitoa oppineiden vastausten keskiarvo oli 3,3

• 5-6 taitoa oppineiden vastausten keskiarvo oli 3,4

• 7 taitoa tai enemmän oppineiden vastausten 
  keskiarvo oli 4,1 

Selkeimmin työelämähyötyä ovat kokeneet tieto-
teknisiä taitoja (ka. 4,0), verkostoitumistaitoja 
(3,9) kielitaitoa (3,9) ja johtamistaitoja (ka. 3,9) 
vapaaehtoistoiminnassa kehittäneet. Rahaan liitty-
viä (kuten varainhankintaa tai taloushallintoa) ja 
viestintään tai vaikuttamiseen liittyviä vapaaehtois-
tehtävien hoitaneiden käsitys vapaaehtoistyön hyö-
dynnettävyydestä oli myös huomattavan korkea 
(keskiarvot 3,8 ja 3,7). 
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Pohdintaa tuloksista

Aikuiskoulutuksessa puhutaan usein kasautumises-
ta: hyvin koulutetut osallistuvat koulutukseen sekä 
yhteiskunnalliseen ja kulttuuritoimintaan muita 
enemmän, jolloin heille kasautuu kulttuurista ja 
sosiaalista pääomaa (esim. Suomen virallinen tilasto 
2018, Hanifi 2012). Tässäkin aineistossa voidaan 
havaita vastaavanlaista kasautumista. Altruistisesta 
luonteestaan huolimatta vapaaehtoistoiminta tuot-
taa yksilölle oppimista ja muita resursseja, joiden 
avulla hän voi pärjätä elämässään (tutkimuksessa on 
viime vuosina myös kiinnitetty huomiota vapaaeh-
toistoiminnan terveyshyötyihin). He, jotka eivät 
osallistu, jäävät näistä paitsi. Tässäkin aineistossa 
korkeakoulutetuista 46 % oli kyselyä edeltäneen 
neljän viikon aikana tehnyt vapaaehtoistyötä, kun 
muissa ryhmissä vapaaehtoistyötä tehneiden osuus 
oli pienempi, 37 %.

Lisäksi vapaaehtoistyöhön osallistumiseen vaikut-
taa perustaitojen hallinta. Grotlüschen (2018) on 
analysoinut eurooppalaista PIAAC-testiaineistoa 
havainnut, että heikosti luku- numero ja tietotekni-
sissä soveltamistehtävissä menestyneet eurooppa-
laiset aikuiset osallistuvat vapaaehtoistoimintaan 
vähemmän kuin korkeammilla tasoilla testin suorit-
taneet.

Kuitenkin myös vapaaehtoistoiminnan sisällä tapah-
tuu kasautumista, jonka voi havaita tästä aineistosta 
ja aiemmasta tutkimuksesta (esim. Fields 2006): 
korkeasti koulutetut, hyvässä työmarkkina-asemas-
sa olevat ja nuoret ovat toimineet kyselyä tehdessä 
muita useammin laajaa oppimista mahdollistavissa 
tehtävissä ja tunnistavat oppineensa muita enem-
män erilaisia taitoja. He ovat myös pystyneet hyö-
dyntämään vapaaehtoistyöstä saamaansa kokemus-
ta muita enemmän.

Vastauksissa oli eroja vapaaehtoistoiminnan luon-
teen mukaan. Epämuodollinen auttamistyö ei tuo 
tekijälleen samanlaista kokemusta hyödynnettävyy-
destä, vaikka siinä opitaan usein samanlaisia taitoja. 
Kaikkien vastauksien kohdalla on toki huomattava, 
että kyse on subjektiivisista arvioista, ja vastaajan 
taustalla voi olla merkitystä kykyyn niin kutsutusti 
sanoittaa omaa osaamistaan. Osaamista kertyy kai-
kille, mutta sen tunnistaminen on jo taito sinällään.

Koulutuspolitiikassa järjestöt usein nähdään tasa-
arvoisten oppimismahdollisuuksien edistäjänä, 
mutta kentällä tilanne on toisenlainen. Yhdistykset 
ja järjestöt ovat toki olemassa omaa jäsenistöään 
varten, eikä niiden toiminnan perusperiaate yleensä 
ole toteuttaa koulutuspolitiikkaa. Kuitenkin monet 
niistä haluavat toiminnallaan edistää tasa-arvoa ja 
oikeudenmukaisuutta. Onkin syytä pohtia, mitä ne 
voisivat tehdä edistääkseen erilaisten ihmisten op-
pimista.

Järjestöissä voisi olla hyvä tarkkailla, miten erilai-
siin vapaaehtoistehtäviin valikoidutaan. On toki 
luontevaa, että vapaaehtoiset antavat aikaansa ja 
osaamistaan kiinnostuksensa mukaan (ja nykyään 
esimerkiksi yritykset lähettävät yhä enemmän 
työntekijöitään vapaaehtoisiksi osaamista vaativiin 
projekteihin; ks. esim. Nygren 2018). Kuitenkin 
esimerkiksi tehtäväkierron avulla oppimista voisi 
avata erilaisille vapaaehtoisille. Tämä koskee esimer-
kiksi johtamisen ja viestinnän tehtäviä, joissa tämän 
aineiston mukaan arvioidaan opittavan runsaasti 
erilaisia taitoja. 

Jotta osaamisen tunnistamista ja tunnustamista 
voidaan vapaaehtoistoiminnassa kohdistaa myös 
henkilöihin, joilla ei ole pitkää muodollista koulu-
tusta tai vakaata työuraa, tarvitaan saavutettavia 
työkaluja ja ohjausta. Esimerkiksi Kansalaisareenan 
Jeesaan-hankkeessa saatujen kokemusten mukaan 
etenkin nuoret, vielä työelämässä kokemattomat 
vapaaehtoiset, tarvitsevat runsaasti ohjausta oman 
osaamisensa esiin tuomiseen (Lumiaro & Kostiainen 
2018).

Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa 2018 -aineis-
tossa suurimaksi syyksi olla tekemättä vapaaehtois-
työtä mainittiin aikapula ja se, että vastaajaa ei ku-
kaan ole kysynyt mukaan. Kilpailu ihmisten ajasta 
on nykyään kovaa, mutta järjestöillä ja muilla vapaa-
ehtoistoimintaa järjestävillä organisaatioilla on 
vielä potentiaalia rekrytoida uusia ihmisiä mukaan 
toiminnan pariin.

Tässä artikkelissa on käsitelty erilaisten taustamuut-
tujien yhteyttä vapaaehtoistoiminnassa oppimiseen. 
Koska hyvin selkeitä tilastollisesti merkitseviä eroja 
löytyi, aineistosta on mahdollista luoda erilaisia 
tilastollisia malleja, joiden avulla aihetta voisi tutkia 
syvällisemminkin. Aineisto on vapaasti saatavana 
esimerkiksi Kansalaisareenan verkkosivulla.
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