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Kansalaisareena on ainoa vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen 
vaikuttaja Suomessa. Luomme edellytyksiä vapaaehtoistoiminnan 

määrän lisäämiseksi ja laadun kehittämiseksi
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Kansalaistoiminnan muutos

• Kansalaistoimintaa ovat perinteisesti 
leimanneet 
• läheinen kytkentä valtioon

• yhdistysmuotoisuus ja hallinnon hierarkkisuus

• Uusien vaikuttamismuotojen luonteena
• eivät kanavoidu olemassa olevien ryhmien, 

yhdistysten tai puolueiden kautta 

• kansalaistoiminta henkilöityy ja muuttuu 
hetkellisiksi verkostoiksi.



42% 15 tuntia

Osallistuisin, jos joku kysyisi ja olisi 
aikaa

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

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


2,5 miljardia

1,7 miljoonaa henkilöä 

15 tuntia kuukaudessa x 10 kk

252 miljoonaa tuntia x 10e/h







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, järjestöjen ulkopuolella ja 
lyhytaikaisesti tehdään yhä enemmän

• Pitkäkestoinen, järjestöjen kautta kasvokkain 
tapahtuva vapaaehtoistyö edelleen tärkein. 





Vapaaehtoisuuden uudet 
muodot



Sitoutuminen löystyy

Ihmiset kiinnittyvät enemmän ilmiöihin 
ja merkityksiin kuin organisaatioihin



Pop-up -toiminta on pop



Itseorganisoituminen nousee

27.10.17



Rajapinnat häviävät



Vapaaehtoistoiminta henkilöityy



https://twitter.com/hyvansaanaikana/status/1053976935666200577

https://twitter.com/hyvansaanaikana/status/1053976935666200577




Kokeileva ja ketterä 
kehittäminen yleistyy

vs perinteiset suunnittelu- ja 
organisointimenetelmät



Savonlinnan kulttuurikellari

”Toiset tekee mitä osaa, me tehdään, mitä halutaan”





Asukasloikka





Digitalisaatio ja tekoäly muuttaa ja 
disruptoi vapaaehtoistoimintaa



Diginatiivit ja digimaahanmuuttajat



Miten digitalisaatio muuttaa..

• Käyntikorttien ja esitteiden sijaan verkkosivut

• Tietosanakirjojen ja tutkimusten sijaan google

• Kirjeiden ja postikorttien sijaan sähköpostit

• Mielipidekirjoitusten sijaan blogit ja Facebook-
päivitykset

• Kokousten sijaan sähköistä päätöksentekoa ja 
skype-tapaamisia

• Jäsenlehtien sijaan sähköiset uutiskirjeet



Miten digitalisaatio muuttaa..

• Seminaarien sijaan webinaareja, LIVE-lähetyksiä
ja -striimauksia

• Paperivetoomusten sijaan kansalaisaloite.fi tai 
adressit.com

• Päättäjätapaamisten sijaan Twitter

• Valokuvien sijaan Instagram ja tubetus

• Sähköpostien ja puheluiden sijaan 
pikaviestisovellukset

• Tietokoneiden sijaan mobiililaitteet





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.”



”The only
thing we

have to fear, 
is fear itself” 

Franklin D. 
Roosevelt 

1933



Tehdään Suomesta maailman paras 
paikka vapaaehtoistoiminnalle

Ota yhteyttä: 

Leo Stranius
leo.stranius@kansalaisareena.fi
puh. 040-754 7371
www.kansalaisareena.fi

Kiitos!


