
Vapaaehtoistoiminta

Kehittämisasiantuntijat, Vapaaehtoistoiminta

Helsingin kaupunki, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala



Sisältö

1 Mitä on vapaaehtoistoiminta?

2 Kuka voi olla vapaaehtoinen?

3 Mitä vapaaehtoinen voi tehdä?

4 Mitä ovat vapaaehtoisen oikeudet ja velvollisuudet?

5 Mitä tarkoittaa sopimus?

6 Mitä tarkoittaa vakuutus?

7 Olet Helsingille tärkeä

8 Vapaaehtoinen keskustelee

9 Todistus

10 Yhteystietoja ja linkkejä

2



1 Mitä on 
vapaaehtoistoiminta?
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Vapaaehtoinen

• Teet työtä vapaaehtoisesti eli olet vapaaehtoinen.

• Vapaaehtoistoiminta on työtä, josta et saa palkkaa.

• Käytät omaa aikaasi vapaaehtoistyöhön:

se on sinulle harrastus.

• Voit tehdä vapaaehtoistyötä vähän tai paljon.

• Voit tehdä asioita, jotka kiinnostavat sinua.

• Teet asioita muiden ihmisten kanssa.

• Saat vapaaehtoistoiminnasta hyvän mielen.

4



Mitä teet, kun olet vapaaehtoinen?
Olet yhdessä muiden ihmisten kanssa. 

Voitte esimerkiksi

• jutella ja olla yhdessä

• laulaa, valokuvata, maalata ja askarrella

• lukea ja pelata pelejä

• opetella tietokoneen käyttöä

• tanssia ja urheilla

• käydä kävelyllä ja retkellä

• järjestää juhlat 

• laittaa ruokaa.

Voit esimerkiksi

• opettaa toisille asioita, joita osaat

• hoitaa eläimiä ja ympäristöä. 5



Vapaaehtoiset Helsingissä

Vapaaehtoisia on sadoissa paikoissa Helsingissä.

Helsingissä on 3200 vapaaehtoista.

Monet vapaaehtoisista osallistuvat 1–2 kertaa viikossa, 2–4 tuntia.

Vapaaehtoisilla on satoja erilaisia tehtäviä.

Vapaaehtoisia ohjaa monta kymmentä työntekijää.

Vapaaehtoinen tekee sopimuksen vapaaehtoistoiminnasta, 

ja hän saa vapaaehtoistoiminnasta todistuksen. 

Vapaaehtoisille on kursseja ja koulutuksia.



2 Kuka voi olla 
vapaaehtoinen?
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Sinä voit olla vapaaehtoinen 

• Et ole työpaikan työntekijä, vaan autat ilman palkkaa.

• Haluat itse olla vapaaehtoinen.

• Saat iloa työstä vapaaehtoisena.

• Haluat olla erilaisten ihmisten kanssa.

• Kunnioitat muita ihmisiä.

• Tutustut uusiin ihmisiin.

• Opit uusia asioita.

• Saat ohjausta ja tukea.
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Lähde: Meeri Kuikka 2018, Pro gradu -tutkimus Lapin yliopisto/ sosiaalityö, Voimaannuttava vapaaehtoistoiminta, s. 55
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On monta syytä olla vapaaehtoinen

Esimerkiksi:

• Haluat kokeilla jotain uutta.

• Sinulla on aikaa ja haluat tehdä jotain hyödyllistä.

• Olet itse saanut apua ja haluat nyt auttaa muita. 

• Sinulle tuttu ihminen pyytää sinut mukaan.

• Vapaaehtoistoiminta on sinulle harrastus.

• Vapaaehtoistoiminta on sinulle tärkeää 

esimerkiksi uskontosi vuoksi.

• Voit saada vapaaehtoistoiminnasta suorituksia opintoihin.

• Voit saada vapaaehtoistoiminnasta kokemusta, 

josta on hyötyä työn hakemisessa. 
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Tiina ja Eki ovat vapaaehtoisia 

palvelukeskuksessa:

"Olemme mukana vapaaehtoistoiminnassa, 

niin kauan kuin jalat liikkuvat. 

Muuten tulee mökkihöperöksi. 

Kun tutustumme ihmisiin palvelukeskuksessa, 

annamme samalla jotain ja saamme itse. 

On niin paljon yksinäisiä ihmisiä, 

mutta täällä saa puhua niin paljon kuin haluaa.”
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Videoita vapaaehtoisista

https://drive.google.com/open?id=1I0i-eUDOo5faoI4-t5rtE70QhSL73eRn
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Vapaaehtoiseen voi luottaa

• Olet rehellinen ja luotettava.

• Teet asiat, joista on sovittu.

• Noudatat ohjeita.

• Tulet ajoissa.

• Kerrot, jos et pääse tulemaan.

• Kerrot, jos et halua tehdä jotain.

• Kysyt, jos et ymmärrä jotain.

• Et kerro muille työpaikan asioita.
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3 Mitä vapaaehtoinen
voi tehdä?



Esimerkkejä vapaaehtoisen toiminnasta

Voit olla vapaaehtoinen eri-ikäisten kanssa

ja erilaisissa Helsingin kaupungin paikoissa.

Kotoklubi Kaneli

Nuoret

Vammaiset aikuiset

Seniorit 

Naapuruuspiiri

Lukulähettiläs

Puistokummi 

Talkoot

Kotakummi

Adoptoi monumentti



Vapaaehtoisia digineuvojia                           Vapaaehtoiset retkellä                      Eläintenhoitoa Fallkullassa
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Kotoklubi Kaneli 

• Kotoklubi Kaneli tarkoittaa toimintaa leikkipuistossa.

• Kotoklubi Kanelissa aikuiset ja lapset oppivat yhdessä suomea.

• Kotoklubin Kanelin asiakkaita ovat perheet,

jotka opettelevat suomea tai jo osaavat sitä.

• Leikit, laulut, liikkuminen, taiteet ja retket auttavat suomen oppimista.

• Suomea opitaan myös Toisto-menetelmän avulla: www.suomenkielisanootervetuloa.fi

• Sinut perehdytetään toimintaan.

• Toimit ohjaajan parina opetustuokioissa ja retkillä. 

Lisätiedot ja tutustuminen Kotoklubi Kaneli -toimintaan

• Anna-Leena Soininen, leikkipuistojen positiivisen diskriminaation sosiaaliohjaaja, anna-leena.soininen@hel.fi p. 09 310 73078

• Alla Kurhinen, leikkipuistojen positiivisen diskriminaation sosiaaliohjaaja, alla.kurhinen@hel.fi p. 09 310 20351

• Kirsi-Marja Hyvönen, leikkipuistojen positiivisen diskriminaation sosiaaliohjaaja, kirsimarja.hyvonen@hel.fi p.09 310 45022
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Nuoret

• Nuorisotyötä tehdään nuorisotaloissa ja projekteissa. 

• Nuoret ovat 9–18-vuotiaita

• Toimintaa on etenkin 13–17-vuotiaiden kanssa.

• Toimit yhdessä nuoriso-ohjaajien kanssa. 

• Voit käydä nuorisotalolla säännöllisesti 

tai tulla mukaan tapahtumiin vain joskus. 

• Tuot mukana omaa osaamistasi ja olet läsnä. 

• Työntekijät perehdyttävät taloon, tapoihin, 

toimintaan ja sääntöihin.

• Työntekijät tukevat vapaaehtoista.

Lisätiedot

Kehittämisasiantuntija 

Soili Voipio

soili.voipio@hel.fi

09 3107 9484
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Vammaiset aikuiset

• Vietät aikaa asiakkaiden kanssa.

• Juttelet, pelaat, luet, ulkoilet.

• Olet mukana retkillä.

• Opastat tietokoneen käytössä.

• Osallistut erilaisten ryhmien toimintaan. 

• Tuot iloa ja vaihtelua.

• Voit toimia oman aikataulusi mukaan 

säännöllisesti tai tulla mukaan kerran.

Video vapaaehtoistyöstä:

https://drive.google.com/file/d/1j66FW0eQB6kUDsE0Aq0rltE3WvSCH-

Ww/view

Lisätiedot

Meeri Kuikka, 09 3105 8485

meeri.kuikka@hel.fi

Kuva: Via Visual Hunt/Honza Soukup

https://drive.google.com/file/d/1j66FW0eQB6kUDsE0Aq0rltE3WvSCH-Ww/view
mailto:meeri.kuikka@hel.fi


Aikuisten vammaisten toimintapaikat

Länsi-Helsinki

• Mörssärinaukion ryhmäkoti 

– Kannelmäki

• Solinan ryhmäkoti – Pikkuhuopalahti

• Tilkan ryhmäkoti – Pikkuhuopalahti

Itä-Helsinki

• Rastilankallion ryhmäkoti – Rastila

• Rudolfin asuntoryhmä – Laajasalo

• Toimintakeskus Tanhua - Kontula

• Wetterin ryhmäkoti – Laajasalo

Pohjois-Helsinki

• Kankarepolun ryhmäkoti – Jakomäki

• Toimintakeskus Polku  – Malmi

Etelä-Helsinki

• Isonniitynkadun ryhmäkoti – Käpylä

• Kipparintalo – Kalasatama

• Pasilan ryhmäkoti – Koskelan sairaala-alue 

• Pasilan toimintakeskus - Pasila

• Ruusulankadun ryhmäkoti – Töölö

• Sofianlehdon toimintakeskus  - Käpylä

• Suezin päivätoiminta – Jätkäsaari

• Toimintakeskus Cäpsä – Käpylä

• Tyynelän ryhmäkoti – Töölö

• Tyynelän toimintakeskus – Töölö

• Vallilan ryhmäkoti – Vallila

• Vallilan työ- ja valmennuskeskus – Vallila
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Senioripalvelut
• Autat seniorikeskuksessa, palvelukeskuksessa, palvelutalossa,ryhmäkodissa tai 

päivätoiminnassa.

• Olet vanhojen ihmisten ilo. 

Esimerkiksi

• Avustat ruokasalissa, ulkoilussa tai tapahtumissa.

• Ohjaat ryhmiä tai avustat ohjaajaa virkistystoiminnassa.

• Autat järjestämään tapahtumia ja retkiä. 

• Opastat tietotekniikan käytössä.

• Opetat suomea iäkkäille maahanmuuttajille.

• Keskustelet, luet ja olet ystävä.

• Liikut, laulat, leivot ja teet kaikkea kivaa yhdessä.

• Vierailet lemmikin kanssa.

• Olet mukana hengellisessä toiminnassa.
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Esimerkkejä vapaaehtoisista

Liikuntaryhmän ohjaus Kampin palvelukeskuksessa
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Naapuruuspiiri

• Naapuruuspiiri on ryhmätoimintaa kaikenikäisille.

• Piirit kokoontuvat joka viikko alueen ilmaisissa tiloissa.

• Naapuruuspiirissä tehdään asioita, joita osallistujat haluavat tehdä.

Vanhusten toiveet otetaan huomioon toiminnassa.

• Osallistuminen on ilmaista,

tai osallistujat maksavat omat kulut. 

• Vapaaehtoiset ohjaavat toimintaa:

jokainen vapaaehtoinen voi käyttää omia taitojaan.

• Tukena toimivat Naapuruuspiirien yhteyshenkilöt. 

• Jos haluat, voit perustaa Naapuruuspiirin.

Saat siihen ohjeita yhteyshenkilöiltä.

Lisätiedot 

• Itä-Helsinki: hannele.aberg@hel.fi, p. 050 376 3435

• Länsi-Helsinki: inka.aronen@hel.fi, p. 040 334 5277

• Pohjois-Helsinki: soile.atacocugu@hel.fi, p. 050 349 7611

• Etelä-Helsinki: hanna.m.paunonen@hel.fi, p. 040 336 1034
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Lukulähettiläs

• Luet ääneen vanhuksille ja muille, 

jotka tarvitsevat apua lukemisessa. 

• Tuet lukuharrastuksen säilymistä.

• Luet esimerkiksi palvelutaloissa 

• Lukulähettilääksi pääset osallistumalla vapaaehtoistoiminnan koulutukseen sekä 

kirjaston järjestämään tapaamiseen. 

• Helsingin kirjastoista saat koulutusta ja tukea: 

• Osallistut ainakin kerran tapaamiseen (2 tuntia).

• Saat vinkkejä kirjoista ja lukemisesta. 

• Jaat kokemuksia muiden lukulähettiläiden kanssa.

• Lue lisää www.helmet.fi/lukulahettilas tai www.helmet.fi/laskamrat

• ota yhteyttä lukulahettilas@hel.fi tai kysy lisää kirjastoista

• Tai vapaaehtoistoiminta@hel.fi
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Puistokummi

• Olet vapaaehtoinen Helsingin puistoissa tai muilla vihreillä alueille.

• Autat, että ympäristö on kaunis ja siisti.

• Teet työtä niin usein kuin haluat.

• Voit ilmoittautua puistokummiksi

kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa.

• Saat asiakaspalvelijalta Hyvällä asialla -huomioliivin ja roskapihdit 

sekä puistokummiohjaan yhteystiedot.

Hänen kanssaan sovit puistotyöt, joita haluat tehdä. 

Lisätiedot

Armi Koskela 

armi.koskela@hel.fi tai puistokummit@hel.fi

040 719 0824

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu p. 09 3102 2111.
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Talkoot
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• Talkoot tarkoittaa vapaaehtoista työtä yhdessä muiden kanssa.

• Voit järjestää kaupungin puistoissa ja vihreillä alueilla talkoita,

joihin kutsut alueen muita asukkaita. 

• Jos olet puistokummi, voit järjestää yhteisiä tapahtumia:

• kävelyt, joissa kerätään roskia.

• talkoot, joissa kitketään rikkaruohoja.

Ilmoita talkoista vapaaehtoistyön koordinaattorille, 

ja hän lisää tiedot siitä työlistaan.

Talkoista tiedotetaan Hyvä kasvaa Helsingissä -sivuilla.

Lisätiedot

Armi Koskela 

armi.koskela@hel.fi tai puistokummit@hel.fi

040 719 0824

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu p. 09 3102 2111.
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Kotakummi
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• Kota on maja Skatan tilalla Uutelassa.

• Kota on auki ulkoilijoille lauantaina ja sunnuntaina klo 12–18. 

• Kotakummi on vapaaehtoinen, joka päivystää kodalla: 

• Kotakummi sytyttää tulen ja pitää sitä yllä.

• Kotakummi juttelee mukavia ulkoilijoiden kanssa. 

• Kotakummi valvoo, että kodassa käyttäydytään hyvin.

Lisätiedot

Armi Koskela 

armi.koskela@hel.fi tai puistokummit@hel.fi

040 719 0824

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu p. 09 3102 2111.

mailto:armi.koskela@hel.fi
mailto:puistokummit@hel.fi


Uutelan kota                            Kaupungin puutarha  
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Adoptoi monumentti

• Adoptoi monumentti tarkoittaa,

että vapaaehtoiset hoitavat vanhoja rakennuksia 

ja muinaisjäännöksiä. 

• Muinaisjäännökset ovat ihmisten toiminnan jälkiä,

jotka ovat syntyneet kauan sitten.

Niitä ovat esimerkiksi vanhat haudat ja kivirakenteet.

• Vapaaehtoisena voi toimia yhdistys tai koulu. 

• Museo ja vapaaehtoiset tekevät sopimuksen. 

• Kaupunginmuseo tekee hoitosuunnitelman,

ja vapaaehtoiset noudattavat sitä.

• Saat mukavan kokemuksen yhdessä tekemisestä

ja tärkeästä vanhan ympäristön hoitamisesta.

Lisätiedot: https://adoptoimonumentti.fi

Muinaisjäännökset: Rakennukset: 

Heini Hämäläinen Anne Salminen, 

040 334 5521 040 334 7012 

heini.hamalainen@hel.fi anne.salminen@hel.fi
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4 Mitä ovat vapaaehtoisen 
oikeudet ja velvollisuudet?
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Vapaaehtoisella on oikeuksia

• Saat toiminnasta iloa.

• Voit valita sinulle sopivan tehtävän.

• Sitoudut sille ajalle, joka sopii sinulle.

• Saat perehdytystä, tukea ja ohjausta.

• Voit osallistua kursseille ja koulutuksiin.

• Saat palautetta ja saat antaa palautetta.

• Tiedät, kuka auttaa, jos tulee ongelmia.

• Voit kieltäytyä tehtävästä.  

• Voit vaihtaa toiseen tehtävään.

• Saat vakuutuksen.



Vapaaehtoisella on velvollisuuksia

• Olet vapaaehtoinen: et ole työpaikan työntekijä.

• Noudatat Helsingin kaupungin ohjeita.

• Kohtelet kaikkia hyvin.

• Kunnioitat jokaisen ihmisen oikeutta määrätä omista asioista 

eli itsemääräämisoikeutta. 

• Pidät kiinni sovituista asioista ja lupauksista.

• Et käytä päihteitä.

• Sinulla on salassapitovelvollisuus

eli et kerro työpaikan asioita muille.
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Mitä et saa kertoa? 
Mitä sinun täytyy kertoa?

Mitä et saa kertoa?

• Et kerro työpaikan ja työpaikan ihmisten asioita muille 

eli noudatat vaitiolovelvollisuutta.

• Tästä käytetään myös sanoja tietosuoja ja salassapito.

Mitä sinun täytyy kertoa?

• Kerrot työpaikalla, jos huomaat siellä ongelmia. 

• Kerrot työpaikalla, jos joku tarvitsee apua.

• Kerrot, kun haluat lopettaa vapaaehtoisena. 

34



5 Mitä tarkoittaa sopimus?
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Vapaaehtoistoiminnan sopimus

• Teet kirjallisen sopimuksen, 

kun osallistut Helsingin kaupungin vapaaehtoistoimintaan.

• Sitoudut noudattamaan ohjeita ja sääntöjä 

sekä kunnioittamaan Helsingin kaupungin arvoja. 

• Sopimuksessa lukee, että et saa palkkaa. 

• Sopimuksessa on tietoja oikeuksista, velvollisuuksista ja tietosuojasta. 
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Salassapito ja tietosuoja

• Sopimuksessa sitoudut salassapitoon ja tietosuojaan. 

• Se tarkoittaa, että pidät salassa työpaikan asiat.

• Et kerro muille asiakkaista, työntekijöistä ja muista työn asioista.

• Et kerro niistä edes silloin,

kun olet lopettanut vapaaehtoistoiminnan.
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Sopimuksen allekirjoittaminen

• Allekirjoitat sopimuksen.

• Sen allekirjoittaa myös vapaaehtoistyön koordinaattori, 

ohjaaja tai muu henkilö. 

• Sopimuksesta on kaksi kappaletta:

• Sinä saat toisen kappaleen. 

• Toinen kappale jää vapaaehtoistoiminnan työpaikkaan. 
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    SOPIMUS VAPAAEHTOISTOIMINNASTA 

        

        

        

        
VAPAAEHTOISEN HENKILÖTIEDOT 

Sukunimi ja etunimet 

      
Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

                  
Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

            
Syntymäaika Alle 15-v. huoltajan kirjallinen suostumus 

            

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen 

 Rikosrekisterinote on esitetty  Rikosrekisteriotetta ei tarvitse esittää 

Vapaaehtoistoimintaan osallistuvan henkilön tehtävät 

      

Vapaaehtoistoiminnan periaatteet 

 
Vastikkeettomuus 

 
Vapaaehtoistoimintaan osallistuvalle ei makseta palkkaa tai palkkiota. 
 

 
Vakuutus 

 
Vapaaehtoistoimintaan Helsingin kaupungilla osallistuva henkilö on vakuutettu 
ryhmätapaturmavakuutuksella. Vakuutus on voimassa vapaaehtoistoimintaa suoritettaessa ja 
näihin tehtäviin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla. Vakuutus kattaa julkisen 
terveydenhuollon käyttämisestä aiheutuneet kustannukset. 
 

 
Salassapito 

 
Vapaaehtoistoimintaan osallistuva sitoutuu siihen, että hän ei kerro sivullisille sellaisia salassa 
pidettäviä tietoja, joita hän on saanut tietoonsa vapaaehtoistoiminnan aikana ja jotka koskevat 
mm. asiakkaita, kaupungin henkilöstöä tai yhteistyökumppaneita. Salassapitositoumus on 
voimassa myös vapaaehtoistoiminnan päättymisen jälkeen. 
 

 
Muutoksista ilmoittaminen 

 
Vapaaehtoistoimintaan liittyvistä mahdollisista muutoksista tai esteistä sekä toiminnan 
lopettamisesta tulee ilmoittaa vapaaehtoistoiminnan koordinaattorille tai muulle viraston tai 
liikelaitoksen nimeämälle henkilölle. 
 

  

Olen tutustunut edellä mainittuihin vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin ja annan salassapitositoumuksen sekä suostumukseni siihen, 
että vapaaehtoistoiminnan järjestämisen kannalta olennaiset tietoni voidaan viedä viraston tai liikelaitoksen vapaaehtoisrekisteriin. 
 
Paikka ja päivämäärä 

      

Vapaaehtoisen allekirjoitus ja nimenselvennys Vapaaehtoistoiminnan järjestäjän edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

  

  

            

 

Tämä sopimus on laadittu kahtena (2) samanlaisena kappaleena, yksi kummallekin sopijapuolelle. 
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6 Mitä tarkoittaa vakuutus?
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Vapaaehtoisen vakuutus

• Sinulle tehdään vakuutus.

• Vakuutus korvaa kuluja,

jos sinulle tapahtuu vapaaehtoistyön aikana tapaturma.

• Vakuutus on voimassa 

• vapaaehtoistoiminnan aikana 

• vapaaehtoistoiminnan menomatkalla ja paluumatkalla.

• Vakuutuksella ei ole ikärajaa.

• Vakuutusyhtiö on Fennia.

• Vakuutuksen nimi on ryhmätapaturmavakuutus.
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Mikä on tapaturma?

• Tapaturma on onnettomuus tai vahinko.

• Se on äkillinen eli se tapahtuu nopeasti.

• Sitä ei voi tietää etukäteen,

eli tapaturma tapahtuu vahingossa.

• Saat tapaturmasta vamman:

• Lihas tai jänne tulee heti kipeäksi

liikkeen tai ponnistuksen jälkeen.

Olet saanut siihen lääkärin hoitoa 7 vuorokauden kuluessa. 

• Olet saanut lämpöhalvauksen tai auringonpistoksen

tai olet saanut kylmässä paleltuman eli paleltumisvamman.

• Sinua puree tai potkaisee eläin,

esimerkiksi koira, kissa tai hevonen.

• Saat myrkytyksen aineesta,

jota olet ottanut vahingossa.
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Mitä teet, kun tapahtuu tapaturma?

1. Mene hoitoon julkiseen terveydenhuoltoon. 

Huomaa tämä:

Mene heti hammaslääkäriin,

jos hampaat vahingoittuvat tapaturmassa. 

Vakuutus ei korvaa vahinkoja, 

jos et käy heti hammaslääkärissä.

2. Ilmoita tapaturmasta vapaaehtoistoiminnan ohjaajalle. 

Täytät korvaushakemuksen yhdessä ohjaajan kanssa. 

Korvaukset täytyy hakea vuoden kuluessa tapaturmasta.

3. Säilytä kaikista kuluista kuitit ja reseptit.

Kuitit ja reseptit liitetään korvaushakemukseen. 

Saat päätökset korvauksista kotiin.
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Tapaturmavakuutus korvaa

Tapaturmavakuutus korvaa seuraavia kuluja:

• sairaanhoidon kulut julkisessa terveydenhuollossa,

esimerkiksi maksut 

• terveyskeskuksessa

• poliklinikalla

• sairaalassa

• yhden tapaturman hoidon kulut 10 000 euroon saakka

• lääkekulut 

• matkakulut, kun ne ovat välttämättömiä ja kohtuullisia

• korjauksen tai uuden hankinnan kulut,

jos tapaturman aikana on mennyt rikki

silmälasit, kuulokoje, hammasproteesi, tukisidos tai tukiliivi.

44



45

 

 

KORVAUSHAKEMUS Vakuutusnumero 

Ryhmätapaturmavakuutus 5273914 
 Käsittelytunnus 

      

HENKILÖTIEDOT Vakuutetun täydellinen nimi Henkilötunnus 

            
Lähiosoite Postinumero Osoitetoimipaikka 

                  
Puhelin kotiin Matkapuhelin 

            
Sähköpostiosoite 

      
VAKUUTUS- 
TIEDOT 

Vakuutuksenottajan täydellinen nimi Jaos  

 Helsingin kaupunki       
VAKUUTUKSEN-
OTTAJAN 
VAHVISTUS 

Allekirjoitus Osoite 

       
Nimen selvennys Postinumero ja -toimipaikka 

            

PANKKIYHTEYS Henkilö tai yritys, jonka tilille korvaus maksetaan 

      
Pankin ja konttorin nimi Täydellinen tilinumero 

            
HUOLTAJAN 
YHTEYSTIEDOT 

Nimi Osoite 

            
Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero 

            

TAPATURMA- 
TIEDOT 

Tapaturma sattui  Tapahtumapaikka 
pvm       klo             
Tapaturma sattui 

 Oppilaitoksessa tai matkalla sinne/-sieltä  Päiväkodissa tai matkalla sinne/-sieltä  Luottamustoimessa tai matkalla sinne/-sieltä 

 Vapaaehtoistyössä tai matkalla sinne/-sieltä  Muualla missä ?        

Miten tapaturma sattui? Kertokaa, mitä tapahtui ja miksi? 

      

      

Minkälaisia vammoja saitte ja mihin? 

      

      

  Oikea          Vasen        

VAMMAN HOITO Milloin menitte ensi kerran lääkäriin? Hoitolaitoksen ja lääkärin nimi 

            
Hoidettiinko Teitä sairaalassa? Sairaalan nimi 

  Ei    Kyllä       
Lääkäri, jonka hoidossa olitte sairaalassa? 

      
AIKAISEMMAT 
TAPATURMAT    
TAI SAIRAUDET  

Ennen tapaturmaa olleet tapaturmat ja sairaudet 

      

      

      

Lääkäri, jonka hoidossa olette ollut niiden johdosta Milloin 

            
AIKAISEMMAT 
KORVAUKSET 

Oletteko saanut jostakin yhtiöstä korvausta aikaisemmin Yhtiön nimi Korvausvuosi 

sattuneen tapaturman vuoksi?  Ei    Kyllä             

MUUT 
KORVAUKSET 

Haetteko tämän tapaturman johdosta korvausta jostain Minkä vakuutuksen perusteella? Yhtiö 

muusta vakuutusyhtiöstä?  Ei    Kyllä             

ALLEKIRJOITUS Vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi ilmoitamme vahingosta vakuutusyhtiöiden yhteiseen tietojärjestelmään.  
(Tämä koskee luonnollista henkilöä.) Vakuutusyhtiöt käyttävät näin saamiaan tietoja ainoastaan korvauskäsittelyn yhteydessä 
tarkistaessaan mitä vahinkoja muille yhtiöille on ilmoitettu.  
Ilmoitan suostuvani siihen, että minua tutkineet ja hoitaneet lääkärit, sairaalat, terveyskeskukset, neuvolat, työterveyshuollon yksiköt, 
mielenterveystoimistot ja yksityiset sairaanhoitolaitokset sekä toiset vakuutusyhtiöt ja vakuutus- ja eläkelaitokset antavat Fennialle 
korvausasian käsittelemistä varten tarpeellisia terveydentilaani koskevia henkilötietoja. Tarvittavien tietojen hankkimiseksi vakuutusyhtiö 
voi luovuttaa edellä mainituille tahoille terveydentilaani ja vakuutustani koskevia yksilöityjä tietoja. 

 Vakuutus:
Korvaushakemus



7 Olet Helsingille tärkeä
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Helsingissä kaikki 
pääsevät mukaan

• Toiminta on rehellistä, oikeudenmukaista

yhdenvertaista ja avointa.

• Kaupunki järjestää asukkaille 

hyviä palveluita. 

• Kaikkien osaamista tarvitaan.

• Kaupunki tekee mahdolliseksi 

oma-aloitteisen toiminnan. 

• Kaikki saavat osallistua.

• Helsinki on hyvää ja hauskaa elämää varten!



Vapaaehtoisen ja kaupungin 
yhteiset periaatteet

Helsingin kaupungilla on eettiset periaatteet.

Ne ovat hyviä ja oikeita tapoja elää ja toimia. 

Vapaaehtoinen noudattaa niitä.

• Rehellisyys: asioista kerrotaan totuus.

• Oikeudenmukaisuus: kaikkia kohdellaan reilusti

sekä samojen sääntöjen ja ohjeiden mukaan.

• Yhdenvertaisuus: kaikilla ihmisillä on sama arvo.

Siihen ei vaikuta sukupuoli, tausta, kansallisuus, ulkonäkö,

uskonto eikä seksuaalinen suuntautuminen.

• Avoimuus: kaikilla on oikeus tietää kaikkia koskevat päätökset. 

Yhteiseen toimintaan osallistuminen on avointa.
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Helsingin kaupungin arvot

Vapaaehtoinen noudattaa Helsingin kaupungin arvoja

eli kaikille tärkeitä asioita.

• Asukaslähtöisyys: toiminta lähtee asukkaiden tarpeista.

• Ekologisuus: toiminnassa otetaan huomioon ympäristö.

• Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus: kaikki ovat tasa-arvoisia.

• Taloudellisuus: toiminta on järkevää, eikä tuhlata varoja.

• Turvallisuus: kaikilla on turvallinen olo.

• Osallisuus ja osallistuminen: kaikki pääsevät osallistumaan.

• Yrittäjämyönteisyys: yrittäminen ja oma-aloitteisuus on tärkeää.
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8 Vapaaehtoinen keskustelee
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Kysymyksiä sinulle

• Millaisista asioista sinä pidät?

• Millaisista asioista et pidä?

• Missä olet hyvä?

• Miksi osallistut tähän koulutukseen?

• Mitä vapaaehtoistoimintaa sinä haluat tehdä?



Vuorovaikutus on tärkeää

Vuorovaikutus tarkoittaa sitä,

että kaksi tai useampi ihminen viestii toistensa kanssa.

Vuorovaikutukseen kuuluvat esimerkiksi

- sanat ja puhe

- äänet ja äänen sävyt

- eleet ja ilmeet

- katse

- kosketus.

Vapaaehtoinen kuuntelee ja juttelee.

Vuorovaikutusta helpottaa ystävällisyys, rauhallisuus ja kunnioitus. 

Hymy on tärkeä: se valaisee huoneen.
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Kaikki eivät keskustele 
samalla tavalla

• Jokainen on erilainen.

• Joku voi tarvita vuorovaikutuksen apua,

esimerkiksi puhumisen ja puheen ymmärtämisen apuvälineitä.

• Kaikilla ei ole yhteistä kieltä,

mutta silti voi olla yhdessä ja ymmärtää toista.

• Kysy aina apua ja ohjeita työntekijöiltä.

He kertovat hyvä tapoja toimia asiakkaiden kanssa.
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Miten voit auttaa keskustelua?

Kysy ja tarkenna

• Tuntuuko sinusta…?

• En oikein ymmärrä mitä tarkoitat… Tarkoititko että…? 

• Ymmärsinkö oikein, että…?

• Voisitko kertoa enemmän?

Kuuntele tarkasti

• Anna toisen kertoa rauhassa.

• Arvosta ja ymmärrä toisten ajatuksia ja toimintaa, 

vaikka ne ovat erilaisia kuin sinun.
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Kuunteluharjoitus pareittain

Huomaa, miten tärkeää on kuunnella. 

1. Sovi parin kanssa,

kumpi on ensin puhuja ja kumpi kuuntelija.

2. Puhuja kertoo itsestään:

• Miten minä keskustelen ihmisten kanssa?

• Miten minä kerron ajatuksia ja mielipiteitä? 

• Miten minä kuuntelen muita?

3. Kuuntelija kuuntelee puhujaa: hän ei keskeytä. 

4. Kuuntelija kertoo omin sanoin puhujalle,

mitä puhuja kertoi.

5. Sitten vuoro vaihtuu.

Lähde: https://www.hel.fi/static/nk/Klaari/Menetelmapaketti.pdf 55



Keskustelu muistisairaan kanssa

Muistisairas ei ehkä löydä oikeita sanoja

tai ei ymmärrä kaikkea.

Hänelle on kuitenkin tärkeää olla yhdessä.

• Anna aikaa.

• Odota, että hän saa sanottua asian.

• Lue ilmeitä ja muita sanattomia viestejä.

• Käytä tuttuja, tavallisia sanoja.

• Puhu vain yhdestä asiasta kerrallaan. 

• Kysy kysymyksiä, joihin voi vastata ”kyllä”, ”ei” tai ”en tiedä”.

• Toista asia kerran, sano asia uudestaan eri sanoin 

tai palaa asiaan myöhemmin.

• Lopeta tilanne ystävällisesti, jos hän ei halua jatkaa.
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9 Todistus
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Tervetuloa 
mukaan 
vapaaehtois-
toimintaan!
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TODISTUS  
 

 
___________________________________________________ 

on suorittanut Helsingin kaupungin vapaaehtoistoiminnan perusteet 

koulutuksen 27.2.2019. Koulutuksen kesto 2 H.  

 

Koulutukseen kuuluivat mm. seuraavat aiheet: 

 

 Vapaaehtoistoiminnan käytännöt  

- vakuutus, sopimus ja perehdytys tehtävään 

- Vapaaehtoistoiminnan periaatteet 

- Vapaaehtoisen oikeudet ja velvollisuudet 

- Vapaaehtoistehtävien esimerkkejä 

 

 Vuorovaikutus ja kohtaaminen 
 

 

 

Helsingissä 27.2.2019 

 

 

___________________________________ 

Kristiina Stenman 

Vapaaehtoistoiminnan Kehittämisasiantuntija 

Helsingin kaupunki, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

 

 

 

 

Saat todistuksen

koulutuksesta ja

vapaaehtoisena    

toimimisesta.



10 Yhteystietoja ja linkkejä
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Yhteystiedot

vapaaehtoistoiminta@hel.fi

Helsingin kaupunki/ Kulttuuri ja vapaa-aika/ Kehittämispalvelut

Kehittämisasiantuntijat vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä:

• Meeri Kuikka: +358 50 547 4287 meeri.kuikka@hel.fi

• Eliisa Saarinen: + 358 50 595 5322 eliisa.saarinen@hel.fi

• Kristiina Stenman: +358 40 334 7282 kristiina.stenman@hel.fi

• Soili Voipio: +358 40 7160 957 soili.voipio@hel.fi
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Linkit

• Helsingin kaupunki. www.hel.fi

• www.vapaaehtoistoiminta.hel.fi

• Helsingin kaupunki. Vapaaehtoistoiminta. hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-

vaikuta/asukas-jarjesto-toiminta/vapaaehtoistoiminta/

• Vapaaehtoisen opas. 

https://www.hel.fi/static/sote/vapaaehtoistoiminta/vapaaehtoisen_opas_2014.pdf

• Vapaaehtoistoiminta. Helsinki. https://www.facebook.com/VapaaehtoistoimintaHelsinki

Selkokieliset oppaat vapaaehtoisista

Sinä voit olla vapaaehtoinen! 

https://www.valli.fi/fileadmin/user_upload/Yhdessa/Sinae_voit_olla_vapaaehtoinen_NETTIIN.p

df

Vapaaehtoinen vanhuksen kanssa. 

https://www.valli.fi/fileadmin/user_upload/Yhdessa/Vapaaehtoinen_vanhuksen_kanssa_pdf.pdf
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