
Handbok  
för frivillig-
verksamhet



Välkommen som frivillig för 
Helsingfors stad!

Uppskattningsvis ca. 40 % av alla finländare gör frivilligarbete 
(Taloustutkimus 2018). Man upplever alltså helt klart att frivilligverksamhet 
är viktigt – så fint att du också är med i vår glada trupp frivilliga! 

Helsingfors har som vision att vara världens bäst fungerande stad. Vår 
verksamhet baserar sig på jämlikhet, jämställdhet, stark gemenskap och 
verksamhetsmetoder som möjliggör öppet deltagande. Helsingfors är 
i främsta rum en plats och en gemenskap, inte en byråkratisk maskin. 
Helsingfors är för det goda livet. 

Det finns många orsaker varför man vill delta i frivilligverksamheten. 
Alla orsaker är individuella och olika. Ofta berättar de som deltar i 
frivilligverksamheten att det ger dem mening i livet, upplevelser, en 
känsla av delaktighet och lyckan att ge och få (Nylund – Yeung, 2005). 
Frivilligverksamhet uppstod i tiderna från en känsla av gemenskap och det 
mänskliga behovet att hjälpa varandra (Harju, 2005). I Helsingfors används 
en delaktighetsmodell, som frivilligverksamheten är starkt länkad till. 
Frivilligverksamheten är ett sätt att möjliggöra deltagande och delaktighet. 

Denna handbok gör dig bekant med grunderna och rättesnörena för 
Helsingfors stads frivilligverksamhet. Vår personal hjälper dig gärna och 
svarar på alla frågor du har.

Tack för att du är med och ökar välmåendet och delaktigheten i Helsingfors! 

Utvecklingsexperter för frivilligverksamheten, 
Helsingfors stad
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”Det bästa med frivilligarbete 
är att man gör något för 
andra. Det tvingar en att sluta 
vara så självcentrerad. Aktiv 
verksamhet med andra har 
hjälpt mig mycket, och det har 
varit lätt att komma med: när 
man frågat mig, har jag inte 
sagt nej.” 

Jani, Kamratgruppshandledare

Hur kan jag delta?
Det är lätt att delta. Du kan direkt kontakta den aktör som du 
skulle vilja vara frivillig hos. Du kan också komma till utbildningen 
om frivilligverksamhetens grunder och/eller vara i kontakt med 
utvecklingsexperterna för frivilligverksamheten för att få tips om uppgifter 
inom frivilligverksamheten som kan passa dig, jämte kontaktuppgifter. Vi 
rekommenderar dock att alla går vår ungefär två timmar långa utbildning i 
grunderna för frivilligverksamheten. Det finns dessutom utbildningar som 
är inriktade på specifika frivilligaktiviteter. Alla verksamhetsformer har en 
orientering. 

En handledare för frivilligverksamheten eller motsvarande ansvarig 
kontaktperson sköter orienteringen. Hen ger dig också annat stöd vid 
behov. Oberoende av vad verksamheten är arrangeras möten, fortbildning 
och rekreation åt alla frivilliga. Du får mer information om dessa från din 
kontaktperson.  

Vad för slags  
frivilligverksamhet erbjuds?
Helsingfors stad erbjuder mångsidiga frivilligverksamheter vid olika 
verksamhetsplatser. Formerna som frivilligverksamheten tar varierar till 
sitt innehåll, hur förbindande de är och vilka målgrupperna är. Du kan till 
exempel agera som stöd, vän, kamrat e.d. med alla olika åldersgrupper, 
eller jobba med miljön och kulturen. Du kan också vara verksam i till 
exempel lekparker och familjehus, ungdomsgårdar, med seniorer eller inom 
stödpersons- och stödfamiljsverksamheten eller förlikningsverksamheten. 
Det finns många olika verksamhetsplatser, bl.a. servicehus och -center för 
seniorer, invånarhus, centraler för hälsa och välbefinnande, familjecenter, 
psykiatri- och missbrukartjänster, grannkretsar, dag- och arbetsverksamhet 
för handikappade samt boendeenheter, bibliotek, museer. Du kan också 
själv komma på idéer om frivilliga aktiviteter och påverka verksamhetens 
innehåll.
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”Det känns fint att med rätt lite 
besvär vara till hjälp för andra. 
Själv har jag fått ganska mycket 
i livet och det känns roligt att få 
ge vidare av det goda till någon 
annan.” 

Julius, Medians multi-talang

Definitionen på frivilligverksamhet

Vid Helsingfors stad definierar vi frivilligverksamhet på följande vis: 

Frivilligverksamhet är oavlönad verksamhet som görs för individers, miljöns 
och samfunds väl, av egen fri vilja och motivation. Frivilligverksamhet 
främjar delaktighet och ett gott liv.

Frivilligverksamhet är verksamhet som kompletterar Helsingfors stads 
tjänster, och som baserar sig på den frivilligas egen vilja, och som ökar

•	 Deltagande 
•	 Möjligheten att hjälpa och få hjälp
•	 Välmående och glädje
•	 Upplevelsen av att kunna påverka och vara betydelsefull
•	 Jämlikt bemötande av olika Helsingforsbor
•	 Gemenskapsanda och ägarskap över områden och staden
•	 Värnandet av miljön

Frivilligverksamhet är också förebyggande, kraftgivande verksamhet, 
genom vilken vi kan förebygga utslagning och minska ensamhet. 
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Foto: Ole Hyvä Helsinki 2017

Principerna för frivilligverksamhet

•	 Frivillig och oavlönad verksamhet 
•	 Skillnaden mellan den frivilliga och den anställda
•	 Konfidentialitet och tystnadsplikt
•	 Pålitlighet och förbindande 
•	 Jämlikhet och växelverkan
•	 Tolerans och likvärdighet
•	 Deltagande och gemenskapsanda
•	 Meningsfullhet och aktivt deltagande
•	 Förbindande till Helsingfors stads värden, frivilligverksamhetens 

anvisningar och principer
•	 Respekt för personen och/eller parten som får hjälp genom 

frivilligverksamheten, och att följa anvisningar
•	 Rätt till stöd och handledning
•	 Glädje i verksamheten

Den frivilligas rättigheter  
och skyldigheter

Den frivilliga har rätt att själv välja en lämplig uppgift:
•	 Förbinda sig under en tid som passar en själv
•	 Vägra en erbjuden uppgift  
•	 Övergå till andra uppgifter

Den frivilliga har rätt att få:
•	 Orientering och guidning 
•	 Stöd och handledning
•	 Information om vem man ska kontakta i problemsituationer
•	 Delta i utbildningar, möten
•	 Respons och ge respons
•	 Försäkringar
•	 Glädje och ork genom verksamheten

Den frivilliga är skyldig att:
•	 Upprätthålla tystnadsplikten 
•	 Iaktta Helsingfors stads värden, anvisningar och principer
•	 Vara tolerant och respektera självbestämmanderätten 
•	 Hålla det man kommit överens om och lovat göra
•	 Vara frivillig, inte anställd
•	 Inte använda rusmedel
•	 Meddela personalen om brister, vandalism eller andra saker att oroa sig 

för (t.ex. en klient som behöver hjälp eller vandalism i miljöobjekt m.m.).
•	 Meddela ifall hen vill sluta vara frivillig
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Avtal och försäkring

Personer som deltar i frivilligverksamhet arrangerad av Helsingfors stad 
skriver under ett skriftligt avtal om deltagandet i frivilligverksamheten, 
och förbinder sig därmed att iaktta anvisningar och regler som 
frivilligverksamhetens arrangör ger samt att respektera Helsingfors stads 
värden. Avtalet för frivilligverksamhet innehåll en konfidentialitets- och 
dataskyddsklausul, som är i kraft även efter att frivilligverksamheten 
upphört. 

Helsingfors stad har försäkrat de frivilliga med en 
gruppolycksfallsförsäkring, som är i kraft medan frivilligarbetet utförs och 
under direkta resor till och från dessa uppgifter. På basen av försäkringen 
ersätts enbart sådana sjukvårdskostnader som omfattas av den offentliga 
hälsovården, till exempel hälsocentrals-, polikliniks- och sjukhusavgifter, 
samt läkemedelskostnader som har att göra med olyckan samt nödvändiga 
och rimliga resekostnader. Mer information om försäkringen får du vid 
behov av din kontaktperson för frivilligverksamheten.

Visste du att om du vill kan du få ett intyg över att du deltagit i 
frivilligverksamhet och/eller utbildning för frivilligverksamhet?
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“I love playing music and playing 
as volunteer also makes other 
people happy.” 

Ali, Musician 
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Skickligt bemötande inom 
frivilligverksamheten

Delfaktorer av god växelverkan: 
•	 Första intryck och att visa intresse
•	 Underlättande faktorer är vänlighet, lugn och tålamod
•	 Respekt
•	 Hur omgivningen och stämningen påverkar – det är viktigt att lyssna och 

ha ögonkontakt
•	 ”En mun och två öron”
(Vertaistoiminta kannattaa! 2010)

God växelverkan omfattar oftast samma element oberoende om det handlar 
om växelverkan med unga, vuxna, seniorer, handikappade, klienter, patienter 
eller vem som helst annan eller andra. 

Det är viktigt att uppmärksamma 
•	 Människornas individualitet och mångfald.
•	 Eventuella särskilda drag som växelverkan har (t.ex. hjälpredskap eller 

-metoder för kommunikation, olika språkgrupper m.m.)
•	 Man får hjälp och får be om hjälp, tips och anvisningar från personalen.
•	 Ett leende kan lysa upp rummet!
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Kontaktuppgifter
Kultur- och fritidssektorn, Utvecklingstjänster, frivilligverksamhet 
tfn. 09 310 64884, 09 310 58485, 09 310 46940, 09 310 79484
e-post: vapaaehtoistoiminta@hel.fi
Internet: www.vapaaehtoistoiminta.hel.fi 
        facebook.com/VapaaehtoistoimintaHelsinki

Kontaktuppgifter till frivilligverksamhetens  
närmsta handledare

Kontaktpersonens namn:

E-postadress:

Telefonnummer:

Källor
Harju, Aaro 2005. Kansalaisyhteiskunta vapaaehtoistoiminnan innoittajana. 
Teoksessa: Nylund, Marianne – Yeung, Anne Birgitta (toim.) 2005. 
Vapaaehtoistoiminta: anti, arvot ja osallisuus. Tampere: Vastapaino.

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/
kaupunkistrategia/strategia-ehdotus/#luku1

Nylund, Marianne – Yeung, Anne Birgitta (toim.) 2005. Vapaaehtoistoiminta: 
anti, arvot ja osallisuus. Tampere: Vastapaino.

Taloustutkimus. Tutkimusraportti. Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa. 
Juha Rahkonen 2018.

Vertaistoimintaistoiminta kannattaa! 2010.
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”Jag är intresserad av 
kultur, och jag tyckte det var 
fint att jag inte var bunden 
till en viss tid och plats, utan 
verksamheten var flexibel 
och jag kunde själv välja 
en tid som passade mig. 
Dessutom gör jag det möjligt 
för klienterna att få nya 
upplevelser. Frivilligarbete 
som kulturkompis består 
av roliga möten mellan 
människor, och är väldigt 
roligt.” 

Iida-Maria, Kulturkompis


