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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

vapaaehtoistyön roolista taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä
(2007/2149(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neljännen kertomuksen taloudellisesta ja sosiaalisesta 
yhteenkuuluvuudesta (KOM(2007) 273),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1904/2006/EY, 
annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, aktiivisen Euroopan kansalaisuuden edistämiseksi 
vuosina 2007—2013 toteutettavasta "Kansalaisten Eurooppa" -ohjelmasta1,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1719/2006/EY, tehty 
15 päivänä marraskuuta 2006, nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) perustamisesta 
ajanjaksoksi 2007–20132,

– ottaa huomioon neuvoston päätöksen 2006/144/EY, tehty 20 päivänä helmikuuta 2006, 
maaseudun kehittämistä koskevista yhteisön strategisista suuntaviivoista (ohjelmakausi 
2007–2013)3,

– ottaa huomioon neuvoston päätöksen 2006/702/EY, tehty 6 päivänä lokakuuta 2006, 
yhteisön koheesiopolitiikan strategisista suuntaviivoista4,

– ottaa huomioon neuvoston päätöslauselman 2003/C 295/04, annettu 25. marraskuuta 
2003, nuorten osallistumiselle ja heitä koskevalle tiedottamiselle asetettavista yhteisistä 
tavoitteista5,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Nuorten saaminen täysipainoisemmin mukaan 
koulutukseen, työelämään ja yhteiskunnan toimintaan" (KOM(2007) 498),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen 2001/613/EY, annettu 
10. heinäkuuta 2001, opiskelijoiden, koulutuksessa olevien, vapaaehtoisten, opettajien ja 
kouluttajien liikkuvuudesta6,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan lausunnon vapaaehtoistyön osuudesta 
taloudellisessa ja sosiaalisessa yhteenkuuluvuudessa (CdR xxx/08),

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta 
Vapaaehtoistoiminta, sen rooli ja vaikutukset eurooppalaisessa yhteiskunnassa (SOC/243, 
CESE 1575/2006),

                                               
1 EUVL L 378, 27.12.2006, s. 32.
2 EUVL L 327, 24.11.2006, s. 30.
3 EUVL L 55, 25.2.2006, s. 20.
4 EUVL L 291, 21.10.2006, s. 11.
5 EUVL C 295, 5.12.2003, s. 6.
6 EYVL L 215, 9.8.2001, s. 30.



PE400.301v01-00 4/12 PR\702000FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

– ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon aiheesta "Yleishyödyllisten yhdistysten 
merkitys – lisä eurooppalaiseen yhteiskuntaan" (CdR 306/97)7,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 158 ja 159 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksensä 45 säännön,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A6-0000/2008),

A. katsoo, että on luotettavasti arvioitu yli 100 miljoonan EU:n kansalaisen tekevän 
vapaaehtoistyötä8,

B. katsoo, että YK:n yleishyödyllisiä yhteisöjä käsittelevän käsikirjan täytäntöönpanosta 
saadut alustavat tulokset osoittavat, että yleishyödyllisten yhteisöjen osuus BKT:stä on 
keskimäärin 5 prosenttia ja että vapaaehtoisaika muodostaa jopa varovasti arvioituna tästä 
luvusta yli neljänneksen9,

C. katsoo, että hiljattain tehty tutkimus vapaaehtoisia käyttävistä järjestöistä Euroopassa 
kertoi suuresta lisäarvosta: jokaista järjestöjen vapaaehtoisten tukemiseen käyttämää euroa 
kohden nämä järjestöt saivat takaisin keskimäärin 3–8 euroa10,

D. katsoo, että vapaaehtoistyön erittäin merkittävä osuus sosiaalisen pääoman 
muodostamisessa on tunnustettava täysimääräisesti, 

E. katsoo, että Eurofoundin tuoreessa raportissa todettiin, että sosiaalinen pääoma on 
avainasemassa pyrittäessä kehittämään politiikkoja maaseudun taloudellisen kehittämisen 
edistämiseksi11,

F. katsoo, että tuoreessa tutkimuksessa hyvin onnistuneesta Urban-ohjelmasta Århusissa 
korostetaan erityisesti, että paikalliset asukkaat ja vapaaehtoistyö olivat ratkaisevan 
tärkeitä ohjelman onnistuneen toteuttamisen kannalta12,

G. katsoo, että vapaaehtoistyöhön ei ainoastaan liity merkittävää taloudellista arvoa vaan se 
saattaa aikaansaada huomattavia säästöjä julkisissa palveluissa, ja katsoo, että tässä 
yhteydessä on tärkeää varmistaa, että vapaaehtoistoiminta on lisä julkisten palveluiden 
tarjonnan rinnalla ja ettei sitä käytetä kyseisten palvelujen korvaamiseen,

H. katsoo, että vapaaehtoistyö edistää vapaaehtoisen henkilökohtaista ja sosiaalista 
kehittymistä ja että sillä on myönteinen vaikutus yhteisöön,

I. katsoo, että vapaaehtoistyön ja kestävän kehityksen välillä on yhteys,

                                               
7 EYVL C 180, 11.6.1998, s. 57.
8 Eurobarometrin raportti "Social Reality Stocktaking" (helmikuu 2007).
9 Johns Hopkins -yliopiston raportti "Measuring Civil Society and Volunteering". Syyskuu 2007, 
www.jhu.edu/ccss.
10 "Volunteering works", Institute for volunteering research and volunteering. Englanti, syyskuu 2007.
11 Katso Mandl, I., Oberholzner, T. & Dörflinger, C. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö. Social capital and job 
creation in rural Europe. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/18/en/1/ef0718en.pdf.
12 Vestergaard Poulsen, L.: "From Deprived Neighbourhood to Sustainable Community", englanninkielinen 
tiivistelmä. Urban II -ohjelma Århusissa 2002–2007. 
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J. katsoo, että on tärkeää edistää ja tukea vapaaehtoistyön hallinnan parhaita käytäntöjä 
vapaaehtoisia käyttävissä järjestöissä,

K. katsoo, että edellä mainitussa neuvoston päätöslauselmassa 2003/C 295/04 neuvosto tukee 
nuorten aktiivisempaa osallistumista kansalaistoimintaan, osallistumisjärjestelmiin, 
vapaaehtoistyöhön jne.,

L. katsoo, että vapaaehtoistyöllä voi olla myönteinen vaikutus ihmisten terveyteen13; katsoo, 
että tämä terveysetu voi vaikuttaa kaikkiin ikäryhmiin ja että sillä voi olla fyysisiä ja 
henkisiä sairauksia ehkäisevä vaikutus,

M. katsoo, että vapaaehtoistyöllä on merkitystä paikallisten kehittämisaloitteiden tukemisessa 
ja useiden EU:n rahoittamien aloitteiden, kuten Leader-, Interreg- ja Peace-ohjelmien, 
menestyksekkään täytäntöönpanon helpottamisessa,

1. kannustaa jäsenvaltioita sekä alueellisia ja paikallisia viranomaisia tunnustamaan 
vapaaehtoistyön arvon sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä; 
kannustaa lisäksi työskentelemään yhdessä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa ja kuulemaan 
mielekkäällä tavalla vapaaehtoissektoria suunnitelmien ja strategioiden kehittämiseksi 
vapaaehtoistyön tunnustamiseksi, arvostamiseksi, tukemiseksi, helpottamiseksi ja 
kannustamiseksi;

2. kehottaa jäsenvaltioita sekä alueellisia ja paikallisia viranomaisia ponnistelemaan 
tosissaan helpottaakseen vapaaehtoisjärjestöjen rahoituksen saantia ilman liiallista 
lomakkeiden täyttämistä, paperisotaa tai byrokratiaa pitäen samalla kiinni julkisten 
varojen käytön välttämättömästä valvonnasta;

3. kiinnittää komission huomion siihen, että sekä maaseudun kehittämistä koskeviin yhteisön 
strategisiin suuntaviivoihin (ohjelmakausi 2007–2013) että yhteisön koheesiopolitiikan 
strategisiin suuntaviivoihin kirjattua kumppanuusperiaatetta ei aina noudateta kansallisella 
tasolla14, ja kehottaa näin ollen komissiota ryhtymään asianmukaisiin hallinnollisiin ja 
institutionaalisiin toimiin sen varmistamiseksi, että sen omia politiikkoja, menettelyjä ja 
käytäntöjä todella noudatetaan ja pannaan täytäntöön rakennerahastojen kuulemisten, 
neuvottelujen ja niitä seuraavien toimien aikana;

4. suosittelee, että kaikki jäsenvaltiot tuottavat säännöllisiä yleishyödyllisiä yhteisöjä 
koskevia "satelliittitilejä", ja kehottaa sisällyttämään vapaaehtoistyön näihin 
satelliittitileihin, jotta päättäjät voivat ottaa yleishyödylliset yhteisöt huomioon 
politiikkoja laatiessaan; pyytää lisäksi arvioimaan keinoja vapaaehtoistyön 
sisällyttämiseksi erityiskategoriana Eurostatin tilastoihin;

5. on myös ehdottomasti sitä mieltä, että vapaaehtoistyö ja vapaaehtoistoiminta eivät saa 
korvata palkallista työtä;

6. kehottaa komissiota pyrkimään sellaisen järjestelmän käyttöön ottamiseen kaikkien 

                                               
13 Katso The Health Benefits of Volunteering - A Review of Recent Research (Corporation for National and 
Community Service, 2007). 
14 Katso Civil Society as a Partner in European Union Structural Funds. European Citizen Action Service. 
Marraskuu 2004.
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rahastojen kohdalla, jossa vapaaehtoistoiminta tunnustetaan osana hankkeiden 
yhteisrahoitusta, ja suunnittelemaan mekanismeja, joiden avulla vapaaehtoistoiminta 
voidaan hinnoitella sopivasti; suhtautuu myönteisesti joidenkin komission pääosastojen 
pyrkimyksiin noudattaa ymmärtäväisempää lähestymistapaa vapaaehtoistoiminnan 
käyttöön keinona täydentää EU:n rahoittamien hankkeiden rahoitusta;

7. kehottaa komissiota parantamaan vanhempien vapaaehtoisten mahdollisuuksia käyttäen 
ohjelmia, jotka voisivat toimia rinnan nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) kanssa 
ja täydentää sitä, ja lisäksi edistämään erityisohjelmia sukupolvien välisen 
vapaaehtoistyön edistämiseksi;

8. kannustaa jäsenvaltioita edistämään vapaaehtoistyötä kaikissa yhteisöissä, sekä 
todellisissa että virtuaalisissa, esimerkiksi perhevapaaehtoistyötä tai vapaaehtoistyötä 
syrjäytyneissä ryhmissä tai ryhmissä, jotka eivät perinteisesti tekisi vapaaehtoistyötä;

9. kehottaa komissiota vahvistamaan vapaaehtoistyön tunnustamista toimintana, jonka kautta 
voi hankkia pätevyyttä ja taitoja Youthpass-todistuksen avulla, varmistaen samalla, ettei 
vapaaehtoistyön katsota korvaavan muodollista koulutusta vaan täydentävän sitä; kehottaa 
lisäksi tutkimaan yhteisen kehyksen ja kielen kehittämistä kansallisten/paikallisten 
työkalujen toimintaa varten vapaaehtoisten liikkuvuuden lisäämiseksi;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tutkimaan sellaisen vapaaehtoisia koskevan 
eurooppalaisen peruskirjan hyväksymistä, jossa vahvistettaisiin vapaaehtoisjärjestöjen 
rooli, mukaan lukien niiden oikeudet ja velvollisuudet;

11. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita sekä alueellisia ja paikallisia viranomaisia edistämään 
vapaaehtoistyötä koulutuksen kautta kaikilla tasoilla tuomalla esiin vapaaehtoistoiminnan 
mahdollisuuden koulutusjärjestelmän varhaisessa vaiheessa, niin että se nähdään 
tavanomaisena panoksena yhteisöelämään; jatkamaan tällaisen toiminnan edistämistä 
vanhempien opiskelijoiden kohdalla, esimerkiksi kolmannella asteella "palveluksessa 
oppimisen" (service learning) helpottamiseksi – palveluksessa oppimisen puitteissa 
opiskelijat työskentelevät vapaaehtois- tai yhteisöryhmien kanssa kumppanuusmallissa 
osana tutkinto-ohjelmaansa; edistämään yhteyksiä vapaaehtoissektorin ja koulutussektorin 
välillä kaikilla tasoilla ja edistämään vapaaehtoistyötä osana elinikäistä oppimista;

12. kehottaa komissiota tutkimaan sellaisen oikeusperustan luomista yhteisön lainsäädäntöön, 
jonka perusteella vapaaehtoisjärjestöjen hankinnat jätettäisiin alv-järjestelmän 
ulkopuolelle;

13. kehottaa jäsenvaltioita, toissijaisuusperiaatetta kunnioittaen, rakentamaan kestävän 
vapaaehtoistyön infrastruktuurin, jonka puitteissa käsitellään vapaaehtoisjärjestöjen 
perusrahoituksen kaltaisia kysymyksiä;

14. suosittelee, että vuosi 2011 julistetaan Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodeksi;

15. tunnustaa vapaaehtoistyön moninaisuuden jäsenvaltioissa mutta kannustaa jäsenvaltioita 
sekä alueellisia ja paikallisia viranomaisia mahdollisuuksien mukaan oppimaan toisiltaan 
vaihtamalla parhaita käytäntöjä kaikilla tasoilla;

16. suosittelee rajat ylittävien vapaaehtoishankkeiden edistämistä;
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17. kehottaa Euroopan komissiota ottamaan "vapaaehtoissuotuisuuden" osaksi kaikkia 
politiikan ja lainsäädännön aloja;

18. kehottaa asianosaisia tiedottamaan kansalaisille asianmukaisesti vapaaehtoistyön 
mahdollisuuksista;

19. kehottaa komissiota kansanvaltaa, kuulemista ja keskustelua koskevan K-suunnitelman 
ohella laatimaan V-suunnitelman vapaaehtoisten arvostamiseksi, arvioimiseksi ja 
näkyvyyden varmistamiseksi (Valuing, Validating and ensuring Visibility of Volunteers);

20. pyytää komissiota tarkistamaan viisumipolitiikkaansa tunnustettuihin EU:n 
vapaaehtoisohjelmiin osallistuvien kolmansien maiden kansalaisten osalta 
vapaamielisemmän viisumijärjestelmän käyttöön ottamiseksi, erityisesti EU:n 
naapurimaista tulevien vapaaehtoisten kohdalla;

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
alueiden komitealle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.
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PERUSTELUT

Johdanto

Vapaaehtoistyö on korvaamaton apu yhteiskunnalle. Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen on 
osallistuvan demokratian konkreettinen ilmentymä, ja vapaaehtoistyön ja aktiivisen 
kansalaisuuden välillä on kiinteä yhteys.

Suurin osa vapaaehtoistoiminnasta tapahtuu paikallisella tai alueellisella tasolla, ja 
kumppanuus on keskeinen väline vapaaehtoisryhmien mielekkään osallistumisen 
varmistamisessa. Aidon kumppanuuden luomat synergiat antavat todellista lisäarvoa kaikkiin 
tuloksiin. Kumppanuusperiaate on ilmaistu erittäin selvästi asetuksessa EAKR:ää, ESR:ää ja 
koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä.15

Paikallisella ja alueellisella tasolla vapaaehtoistoiminta helpottaa paikallisten toimijoiden 
osallisuutta; he saavat lisää vaikutusmahdollisuuksia osallistumisen ja toiminnan kautta. Tämä 
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen parantaa itseluottamusta ja motivaatiota ja voi 
aluetasolla vahvistaa huomattavasti alueellista identiteettiä.

Kansallisella tasolla tämä vaikutusmahdollisuuksien lisääminen voi muuttaa kansalaisen ja 
valtion suhteen asiakas – isäntä -tilanteesta tilanteeksi, jossa kansalaisilla yhteisen toiminnan 
kautta on merkittävä rooli myönteisessä panostamisessa yhteisön elämään. On syytä huomata, 
että vaikka tällaisia tuloksia pidetään yleisesti myönteisinä, vaikutusvaltaisessa asemassa 
olevat eivät aina ilahdu niistä. Tähän on useita syitä, ja yksi tärkeimmistä on se, että 
osallistavien menettelyjen voidaan katsoa kyseenalaistavan vakiintuneen tilanteen ja että ne 
joskus voivat osoittautua epämukaviksi. ECAS:n (European Citizen Action Service) hiljattain 
tekemä tutkimus kansalaisyhteiskunnan järjestöjen osallisuudesta kahdeksassa uudessa 
jäsenvaltiossa osoittaa, että tilanne kumppanuuden osalta on epätyydyttävä.16 Tähän 
"osallisuuden illuusioon"17 on puututtava, jos halutaan noudattaa kaikkien EU:n toimielinten 
kannattamaa kumppanuusperiaatetta. Eurooppalaista hallintotapaa koskevassa valkoisessa 
kirjassa18 kannatetaan kansalaisten ja paikallistason organisaatioiden kasvavaa sitoutumista 
paikallisdemokratiaan monitasoisessa kumppanuudessa.19 Monille ihmisille osallistuminen 
vapaaehtoisjärjestön toimintaan saattaa olla heidän ainoa kokemuksensa demokraattisista 
prosesseista normaalin vaaliprosessin ulkopuolella20, ja asianomaisten viranomaisten pitäisi 
helpottaa tätä osallisuutta.

                                               
15 Neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006 , Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) 
N:o 1260/1999 kumoamisesta, 9 artikla. EUVL L 210, 11.7.2006, s. 38.
16 Katso Harvey, B. (heinäkuu 2004): "The illusion of inclusion" Access by NGOs to the structural funds in the 
new member states of eastern and central Europe. European Action Servicelle laadittu raportti.
17 Katso Harvey, B. (heinäkuu 2004): "The illusion of inclusion" Access by NGOs to the structural funds in the 
new member states of eastern and central Europe. European Action Servicelle laadittu raportti.
18 Katso eurooppalaista hallintotapaa koskeva valkoinen kirja KOM(2001) 428 lopullinen, Bryssel, 25.7.2001, s. 
11, 3.1.
19 Harvey, B. (heinäkuu 2004): "The illusion of inclusion" Access by NGOs to the structural funds in the new 
member states of eastern and central Europe. European Action Servicelle laadittu raportti. 
20 Katso komission tiedonanto yhdistysten ja säätiöiden tukemisesta Euroopassa (1997).
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Yhdistysten ja säätiöiden tukemisesta Euroopassa laaditun komission tiedonannon mukaan on 
arvioitu, että 15 jäsenvaltion EU:ssa kolmannes tai jopa puolet asukkaista on mukana 
jonkinlaisessa vapaaehtoistoiminnassa21, ja vaikka luvut ja toiminnan laatu vaihtelevat eri 
maissa, 27 jäsenvaltion EU:ssa yli 100 miljoonaa kansalaista osallistuu 
vapaaehtoistoimintaan22. Näin ollen vapaaehtoistyön edistäminen yhteisön politiikoilla, 
vapaaehtoistoiminnan tukeminen käyttämällä yhteisön varoja sekä vapaaehtoistoiminnan 
tunnustaminen ja siihen sitoutuminen yhteisön tasolla auttavat luomaan suoria siteitä 
kansalaisten, heidän yhteisöjensä ja EU:n välille.

Yksi suurimmista haasteistamme on globalisaatioprosessin hallitseminen, erityisesti niissä 
yhteyksissä, joissa kansalaiset kokevat, että heidän tulevaisuuteensa vaikuttavia päätöksiä 
tehdään kaukana heistä ja että he voivat kontrolloida maailmanlaajuisia tapahtumia vain 
vähän tai eivät lainkaan. Vapaaehtoistyön voidaan katsoa olevan vastalääke joihinkin 
globalisaation kielteisiin vaikutuksiin; sen puitteissa kansalaiset eivät ole ainoastaan kuluttajia 
vaan voivat toimia muutoksen käynnistäjinä vaikuttamalla paikalliseen toimintaan 
parantaakseen taloudellista tilannettaan ja yhteisönsä elämänlaatua. Näin toimimalla he voivat 
edistää paikallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Samoin vapaaehtoiset voivat antaa 
lisäarvoa globalisaation myönteisille vaikutuksille esimerkiksi osallistumalla 
vapaaehtoistyöhön verkossa tai virtuaaliseen vapaaehtoistyöhön. Virtuaalinen vapaaehtoistyö 
tarkoittaa vapaaehtoistehtäviä, jotka suoritetaan kokonaan tai osittain Internetin kautta. Se 
antaa mahdollisuuden vapaaehtoistoimintaan niille, jotka aikapulan, henkilökohtaisten 
mieltymysten, vamman tai kotiin liittyvien velvollisuuksien takia eivät voi tai halua tehdä 
vapaaehtoistyötä paikan päällä. Vapaaehtoiset, jotka matkustavat ulkomaille 
vapaaehtoistyöhön, edistävät huomattavasti kulttuurien välistä vuoropuhelua ja 
yhteisymmärrystä. Sama pätee maahanmuuttajiin, jotka tekevät vapaaehtoistyötä "uudessa" 
maassaan.

Henkilökohtaisella tasolla vapaaehtoistyö parantaa omanarvontunnetta sekä tunnetta 
yhteydestä muihin. Vapaaehtoistyö on ehkä uusiutuvan energian kestävin muoto.

Määritelmä

Tässä mietinnössä määrittelen vapaaehtoistyön käyttäen seuraavia perusteita:
1) Vapaaehtoistyötä ei tehdä taloudellista korvausta vastaan eli siitä ei makseta.
2) Sitä tehdään omasta vapaasta tahdosta.
3) Se hyödyttää kolmatta osapuolta perhe- ja ystäväpiirin ulkopuolella.
4) Se on kaikille avointa.
Vapaaehtoistyön muotoja on useita, ja niihin kuuluvat laajasti nähtynä vastavuoroinen ja/tai
oma-apu, filantropia tai muiden palveleminen, kampanjointi ja asianajo sekä osallistuminen ja 
itsehallinto.23

Eurooppalainen vapaaehtoistyö EVS on vapaaehtoistoiminnan erityismuoto, jota Euroopan 
komissio tukee nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) 2007–2013 puitteissa. Ohjelmassa 
nuoret saavat tilaisuuden ilmaista oman henkilökohtaisen sitoutumisensa palkattomalla ja 
kokopäiväisellä vapaaehtoistoiminnalla ulkomailla, EU:ssa tai sen ulkopuolella.

                                               
21 Katso komission tiedonanto yhdistysten ja säätiöiden tukemisesta Euroopassa (1997), s. 4. 
22  Katso Eurobarometri-raportti "Social Reality Stocktaking" (helmikuu 2007). 
23 Measuring volunteering, A Practical Toolkit. Independent Sector and United Nations Volunteers.
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Sosiaalinen pääoma

Erittäin usein, vaikka ei aina, vapaaehtoistyöllä on merkittävä rooli sosiaalisen pääoman 
luomisessa. Vapaaehtoistyö toimii usein yhdistystoiminnan ja näin ollen sosiaalisen pääoman 
luomisen käynnistäjänä erityisesti maaseudulla ja taloudellisesti taantuneilla alueilla. 
Sosiaalista pääomaa on vaikea määritellä, mutta siihen kuuluvat ehdottomasti seuraavat 
osatekijät: luottamus, yhteistyö ja jakaminen, sosiaaliset verkostot, yhteisten 
käyttäytymissääntöjen noudattaminen, sitoutumisen ja yhteenkuuluvuuden tunne. Sosiaalinen 
pääoma on ryhmien sisäisissä ja niiden välisissä suhteissa piilevä voimavara.

Asiakirjassa "Social Capital – The Missing Link" todetaan, että luonnonvarojen, fyysisen ja 
tuotetun pääoman sekä inhimillisen pääoman on perinteisesti katsottu muodostavan 
kansakuntien vaurauden sekä talouskasvun ja kehityksen perustan. Nyt on tajuttu, että nämä 
kolme pääomamuotoa määrittävät vain osittain talouskasvun prosessia, koska ne eivät ota 
huomioon tapaa, jolla taloudelliset toimijat ovat vuorovaikutuksessa ja järjestäytyvät 
luomaan kasvua ja kehitystä. Puuttuva linkki on sosiaalinen pääoma.24

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että vapaaehtoistyöllä sosiaalisen pääoman olennaisena 
osana on tärkeä tehtävä taloudellisten erojen supistamisessa. 25 Etenkin sosiaalista pääomaa ja 
eurooppalaisia arvoja koskevassa tutkimuksessa nimeltä "Social Capital in the European 
Values Study Surveys"26 päätellään, että sosiaalinen pääoma aktiivisen vapaaehtoistyön 
muodossa liittyy myönteisesti alueelliseen talouskasvuun. Daniel Moucquen27 EU:n alueiden 
välisiä sosio-ekonomisia eroja koskevassa tutkimuksessa "A survey of socio-economic 
disparities between the regions of the EU" todetaan samansuuntaisesti, että sosiaalinen 
pääoma on tärkeä tekijä alueellisten erojen supistamisessa.

Vapaaehtoistyön rooli taloudellisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä

Vapaaehtoistyö tukee Lissabonin tavoitteita seuraavanlaisesti:

1) Työllistyvyyden edistäminen

Vapaaehtoistyöllä on tärkeä rooli taitojen hankkimisessa ja vapaaehtoisen työllistyvyyden 
parantamisessa. Vapaaehtoiset hankkivat erittäin laajan valikoiman taitoja ja pätevyyksiä. 
Komission uusimman tiedonannon "Nuorten saaminen täysipainoisemmin mukaan 
koulutukseen, työelämään ja yhteiskunnan toimintaan"28 mukaan vapaaehtoistoiminta tarjoaa 
arvokkaan epävirallisen oppimiskokemuksen, jonka avulla nuoret voivat hankkia taitoja ja 

                                               
24 Grootaert, C.: "Social Capital: The Missing Link". Social Capital Initiative Working Paper No. 3. 
Maailmanpankki (huhtikuu 1998).
25 Katso Zak and Knack: Trust and Growth.
     Katso Fukuyaman tutkimus luottamuksesta (1995).
     Katso Knack and Keefer (1995, 1997): Paper on Social Capital.
     Katso Sonja Mikkelsen, ohjelmajohtaja, Urban-ohjelma II Århusissa, Tanskassa: "A model for 
developing deprived neighbourhoods.
26  Katso Van Schaik, Tilburgin yliopisto. "Social Capital in the European Values Study Surveys".
27 Daniel Moucque toimii Euroopan komission aluepolitiikan pääosastolla. Hän toimitti kuudennen 
kausikertomuksen ja oli yksi ensimmäisen koheesioraportin laatijoista.
28 KOM(2007) 498.
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siirtyä helpommin koulumaailmasta työelämään. Lisäksi kevään 2005 Eurooppa-neuvosto 
totesi, että "paikallisella tasolla on sitouduttava entistä paremmin uudistetun Lissabonin 
toimintaohjelman tavoitteisiin ja että alueelliset ja paikalliset toimijat sekä 
työmarkkinaosapuolet on otettava mukaan". Se myös painotti jälleen, että strategisissa 
suuntaviivoissa29 tunnustetaan tällaisen osallistumisen merkitys. On tärkeää huomata, että 
vaikka vapaaehtoistyö on tärkeä väline työllistyvyyden edistämisessä, sitä ei saa käyttää 
vaihtoehtoisena työllistämistoimenpiteenä. Vapaaehtoistyö on myös tapa harrastaa elinikäistä 
oppimista.

Vapaaehtoistyön avulla yhteiskunnan haavoittuvaisimmat ryhmät saavat mahdollisuuksia 
muuttaa elämäänsä, osallistua aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan ja hankkimiensa taitojen ja 
pätevyyksien avulla päästä kiinni paremmin palkattuihin työpaikkoihin tai löytää tien takaisin 
koulutukseen.

2) Sosiaalisen osallisuuden edistäminen

Epävirallisena ja epämuodollisena oppimiskokemuksena vapaaehtoistyö tarjoaa todellisia 
mahdollisuuksia muodollisen koulutusjärjestelmän ulkopuolelle jääneille ja myös 
pitkäaikaistyöttömille. Käytettävissä olevien tutkimustietojen mukaan vapaaehtoistyössä 
mukana olleiden todennäköisyys joutua työttömiksi on pienempi.30 Koska lähes joka kuudes 
nuori EU:ssa lopettaa koulunkäynnin jo varhaisessa vaiheessa ja joka neljäs nuorista (25–29-
vuotiaista) aikuisista ei ole suorittanut keskiasteen tutkintoa31, vapaaehtoisten hankkimat 
taidot voivat osoittautua äärimmäisen arvokkaiksi työnsaannissa ja sosiaalisen osallisuuden 
edistämisessä.

Vapaaehtoistyön taloudellinen arvo

Johns Hopkins -yliopiston 25. syyskuuta 2007 julkaistun raportin "Measuring Civil Society 
and Volunteering"32 mukaan yleishyödyllisten yhteisöjen sektorin osuus BKT:stä on monissa 
maissa suunnilleen yhtä suuri kuin rakennus- ja rahoitusalojen osuus ja kaksi kertaa niin suuri 
kuin julkisten palvelujen. Tämä tarkoittaa, että sen osuus BKT:stä on tutkimukseen 
osallistuneissa maissa 5–7 prosenttia. Nämä tulokset selviävät virallisten tilastoviranomaisten 
kahdeksassa maassa (Australia, Belgia, Japani, Kanada, Ranska, Tšekin tasavalta, Uusi-
Seelanti ja Yhdysvallat) kokoamista tiedoista. On huomionarvoista, että kaksikymmentä 
muuta maata, sekä kehittyneitä että kehittyviä maita, on sitoutunut julkaisemaan nämä 
satelliittitilit ja joukko muita on aloittamassa täytäntöönpanon. Tämä osoittaa selvästi, että yhä 
useampi maa on tunnustamassa, että on tärkeää sisällyttää vapaaehtoistyö kansantalouden 
tilinpitoon.

Vapaaehtoistyön rooli sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä

                                               
29 Neuvoston päätös N:o 2006/702/EY, tehty 6 päivänä lokakuuta 2006, yhteisön koheesiopolitiikan strategisista 
suuntaviivoista. Johdanto-osan 7 kappale. EUVL L291/12.
30 Eurooppalaisen vapaaehtoistyökeskuksen CEV:n yleiskokouksen loppuraportti, 23.3.07 (Pariisi, Ranska). 
31 KOM(2007) 498.
32 Johns Hopkins -yliopiston raportti "Measuring Civil Society and Volunteering". Syyskuu 2007. 
www.jhu.edu/ccss.
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Vapaaehtoistyöllä on tärkeä rooli sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä. Yhteisön 
tasolla vapaaehtoistyö toteuttaa käytännössä eurooppalaisia arvoja, kuten 
yhteisvastuullisuutta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta. Vapaaehtoistyöhön 
osallistuminen antaa ihmisille mahdollisuuden saada takaisin tunteen päämäärästä ja vastuusta 
sekä jäsentää elämäänsä.

Vapaaehtoistyö sukupolvien yli
Vapaaehtoistyö lisää nuorten yhteyttä yhteisöönsä antamalla nuorille takaisin vastuuta – se 
antaa nuorille mahdollisuuden tehdä jotain omaksi hyväkseen. Vanhemmat vapaaehtoiset 
voivat osallistua hyödyntäen kokemustaan ja asiantuntemustaan. Väestönmuutoksen takia 
vanhempien ihmisten vapaaehtoistyö on yhteisöissämme piilevä valtava, käyttämätön 
voimavara. Kun nuoret ja vanhemmat osallistuvat paikalliseen toimintaan, vapaaehtoistyö on 
keino tuoda sukupolvet yhteen, jotta ne voivat oppia toisiltaan ja edistää keskinäistä 
yhteisymmärrystä.

Vapaaehtoistyö jakautuneissa yhteiskunnissa

Pohjois-Irlannissa usein Peace- tai Interreg-rahoituksen tukemat vapaaehtoiset ovat olleet 
keskeisessä roolissa sovinnonteossa ja rauhan rakentamisessa. Erilaisista sosiaalisista ja 
poliittisista perinteistä ja uskonnollisista taustoista lähtöisin olevat vapaaehtoiset ovat 
työskennelleet yhdessä konkreettisissa hankkeissa ja tämän toiminnan kautta auttaneet 
rakentamaan uudelleen luottamuksen siteitä jakautuneiden yhteisöjen välille. Samankaltaisia 
tuloksia on saatu Kyproksessa ja Baltian maissa.

Vapaaehtoistyö voi edistää integraatiota ja kulttuurien välistä vuoropuhelua

Vapaaehtoistyö helpottaa maahanmuuttajien ja kolmansien maiden kansalaisten osallistumista 
paikallisyhteisöjen toimintaan. Lisäksi se helpottaa kulttuurien välistä vuoropuhelua ja 
kokemusten vaihtoa ja voi myös olla väline, jonka avulla ulkomailla vapaaehtoistyössä olevat 
nuoret saavat myönteisen kokemuksen moninaisuudesta ja edistävät näin ollen syrjinnän ja 
ennakkoluulojen ehkäisemistä.

Vapaaehtoiset edistävät suoraan kulttuurin kehittämistä

Vapaaehtoistoiminta takaa kulttuuriin liittyvän ilmaisun ja osallistumisen mahdollisuuksien 
lisääntymisen.

Loppukommentti

Meidän roolimme parlamentissa pitäisi olla antaa mahdollisuuksien mukaan lisäarvoa 
jäsenvaltioissa jo käynnissä olevalle hyvälle työlle. Meidän on varmistettava, että yhteisön 
politiikkoja, menettelyjä jne. noudatetaan lisäarvoa tuovien synergioiden luomiseksi.

Meidän pitäisi kannustaa kehittämään kansalaisyhteiskuntaa ja osallistuvaa demokratiaa 
helpottaen siten kansalaisten mahdollisuuksia osallistua tähän prosessiin ja antaen näin ollen 
todellista merkitystä päämäärälle tuoda Eurooppa lähemmäs kansalaisiaan. Vapaaehtoistyön 
ja -toiminnan edistäminen, tukeminen ja helpottaminen, yhdessä sosiaalisen pääoman kasvun 
kanssa, tulee osoittautumaan korvaamattomaksi työkaluksi näiden tulosten saavuttamisessa.
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