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Suomessa kansalaiset luottavat toisiinsa. Vaikeina aikoina kaveria ei jätetä ja vapaaehtoinen
toisen tukeminen on arvossa. Vapaaehtoistyön esteet on poistettava. Eduskunnan
vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä järjestää yhdessä Kansalaisareenan ja vapaaehtoiskentän
kanssa norminpurkuseminaarin 1.6. klo 13.30–15.30 Eduskunnan Kansalaisinfossa. Tukiryhmä ja
kenttäväki haastavat teemasta ministeri Anne Berneriä.
Nykyisen lainsäädännön mukaan julkisen sektorin ja seurakuntien vapaaehtoisina toimivat eivät
ole oikeutettuja verottomiin kulukorvauksiin. Esimerkiksi Helsingin kaupungilla ja Metsähallituksen
luontopalveluilla on useampia tuhansia ja seurakunnilla kymmeniä tuhansia
vapaaehtoistyöntekijöitä, joiden saamat vaikkapa matkakulukorvaukset tulkitaan Suomen
verolainsäädännön laajan tuloveropohjan mukaisesti vapaaehtoiselle verotettavaksi tuloksi.
On yhtenäistettävä vapaaehtoisten kohtelu verotuksessa niin, että kaikille
vapaaehtoistyöntekijöille julkisessa ja yleishyödyllisessä toiminnassa voidaan
maksaa verottomia kulukorvauksia.
Norminpurku työttömän oikeudesta tehdä vapaaehtoistyötä
Nykykäytännössä työttömän täytyy ilmoittaa TE-toimistolle, mitä vapaaehtoistyötä hän aikoo
tehdä, jonka jälkeen TE-toimisto antaa työvoimapoliittisen lausunnon oikeudesta
työttömyysetuuteen vapaaehtoistyön aikana. Työttömyysetuuden maksaja voi tarveharkintaisesti
keskeyttää työttömyysetuuden maksamisen TE-toimiston selvityksen ajaksi. Työvoimapoliittisia
lausuntoja annettiin vuonna 2014 yhteensä 2,5 miljoonaa (2006 yhteensä 1,8 miljoonaa).
Vapaaehtoistyön perusteella kielteisiä työvoimapoliittisia lausuntoja annettiin vuonna 2014
yhteensä 138 (2006 yhteensä 348).
On luovuttava käytännöstä, että viranomainen voi tarveharkintaisesti
työvoimapoliittisella lausunnolla päättää työttömän vapaaehtoistyön
esteellisyydestä/esteettömyydestä työmarkkinatuessa silloin, kun työtön tekee
tavanomaista vapaaehtoistyötä julkisessa tai yleishyödyllisessä toiminnassa.
Mikäli työttömän yleishyödyllistä tavanomaista vapaaehtoistyötä käsitellään
työvoimatoimistossa, se tulee aina lukea eduksi työttömälle työvoimatuen
maksamisen näkökulmasta.

Lisätietoja: Anne Kalmari, p. 050 512 2084, anne.kalmari(at)eduskunta.fi,
anitta.raitanen(at)kansalaisareena.fi, p. 050 4420 429
Seminaariohjelma: http://kansalaisareena.fi/eduskunta/wpcontent/uploads/2016/05/Miniseminaari-1.6.20162.pdf
Käytössä ovat hashtagit #norminpurku ja #vapaaehtoistyö
Seminaarin järjestävät: Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä, Kansalaisareena, VALO,
Allianssi, SOSTE, Opintokeskus Sivis sekä Sivistysliitto Kansalaisfoorumi.
Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmään kuuluvat seuraavat kansanedustajat: Anne
Kalmari (Kesk.) pj, Sanna Lauslahti (Kok.) vpj, Riitta Myller (SDP) vpj, Kari Uotila (Vas.) vpj, Outi
Alanko-Kahiluoto (Vihr.), Tarja Filatov (SDP), Pirkko Mattila (PS), Krista Mikkonen (Vihr.), Mikaela
Nylander (RKP), Sari Sarkomaa (Kok.), Katja Taimela (SDP) ja Sari Tanus (KD). Lisätietoa
tukiryhmän toiminnasta saa www.kansalaisareena.fi/eduskunta.
Vapaaehtoistoiminnan koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän
loppuraportti (VM): Vapaaehtoistyö, talkootyö, naapuriapu:
http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoistyonraportti.pdf
Lausuntoyhteenveto raportista:
www.kansalaisareena.fi/eduskunnanseminaari/lausuntoyhteenveto2016.pdf

