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Mitä tarkoittaa vapaaehtoismatkailu?

• Vapaaehtoismatkailu = matkailumuoto, mikä yhdistää perinteisen vapaa-ajan tarpeen 
sekä mahdollisuuden suorittaa vapaaehtoistoimintaa (organisoituun tapaan). 
Matkanjärjestäjän näkökulmasta se määritellään ostettavaksi matkaksi, jonka aikana on 
mahdollista tehdä vapaaehtoistyötä (Brown 2005).

• Englanniksi termit voluntourism, volunteering tourism, volunteering for development
ja community tourism

• Vapaaehtoismatkailija = matkailija, joka monin eri syin lähtee organisoidun osapuolen 
järjestämänä lomalle tekemään avustavaa työtä ja tarjoaa apua kohteessa, jossa on tarve 
sosiaalisen tai ympäristöllisen toiminnan kehittämiselle (esim. Wearing 2001)



Vapaaehtoismatkailijan yleisimmät motiivit

Tutkimukset ovat paljastaneet erilaisia motiiveja riippuen siitä, missä yhteydessä tietoa on 
kerätty. Esimerkiksi Seibert ja Benson (2009) tekivät tutkimuksen Afrikan mantereella 
käyneistä, ja heidän motiivejaan olivat 1) jonkin uuden kokeminen, 2) afrikkalaisten 
ihmisten tapaaminen, 3) oppia uudesta maasta ja sen kulttuurista, 4) asua toisessa maassa, 
5) avartaa omaa mieltään.

• Matkailija etsii altruistisia matkailukokemuksia, jotka eroavat massaturismista. 

• Itsensä kehittäminen

• Haluaa antaa takaisin jollekin yhteisölle (host community)

• Osallistuu yhteisön kehittämiseen

• Etsii kulttuurin ymmärrystä tai haluaa oppia kulttuuria (Live like a local)

• Vertaiskokemusten jakaminen (perheelliset perheissä)



Vapaaehtoismatkailijan motiivit (teoria)

• Tutkimusten mukaan ei voida erotella aina sitä, milloin matkailu on ensisijainen tarve, sillä toisten 
auttaminen ja vapaaehtoistoiminta on ominaisin motiivi. Esimerkki Callananin ja Thomasin (2005) 
teoriasta, jota voidaan soveltaa käytännön typologiaksi:

• Matkailijat voidaan jakaa kolmeen profiiliin

• ‘Pyhittäjät’ 

• Keskitason kulkijat

• Syvästi vapaaehtoisuuteen sukeltavat

-> Henkilöt eivät kuitenkaan synny altruismin ominaisuuden kanssa!

• Onnistumisen edellytyksenä on 6 kriteeriä: 1) matkan kohde, 2) toiminnan kesto, 3) kokemuksen 
fokus (oma kiinnostus vai toisen auttamisen ominaisuus), 4) toimijan edellytykset, 5) aktiivinen 
vai passiivinen osallistuminen, 6) paikallisväestön panostuksen aste/määrä.



Mitä vapaaehtoismatkailija tekee?

• Kulttuurisissa ja historiallisissa entisöintitehtävissä
• Kylätalon ympäröivän kiviaidan puhdistaminen

• Hoito- ja lääkintätyyppisessä aputehtävissä

• Koulutuksen tuessa
• Opettajan työparina kylän koulussa

• Ekologisen suojelun piirissä
• Arktisen luonnon lajien huolinta

• Ympäristöllisen avun tarjonnassa
• Puiden istuttaminen

• Perhesiteitä
• Perhetehtävävässään haasteita kokevien tukeminen



The Gibbon Rehabilitation Project

“2,500 THB registration fee, 
this very small fee can only 
feed just a little over half of 
our gibbons in care for one day. 
However, you will also be given 
an orientation and access to 
the national park on your work 
day (which normally the Park 
will charge you 200 Baht an 
entry).”
https://www.gibbonproject.org



Vapaaehtoistyö koordinoidun 
matkailun muotona 

• Vapaaehtoismatkailijan motiivit ovat siis sekä 
vapaaehtoistyöpanos että matkailukokemus 
paikalliskulttuurissa.

• 911 ja Tsunami –tapahtumat vauhdittivat 
vapaaehtoismatkailua

• 698 tuotetta www.GoAbroad.com –sivustolla 
vuonna 2005 vs. 2018: parhaimmillaan yli 
1000. 

• “we provide the safest and most affordable fully-
hosted volunteer experiences. Programs start at just 
$180 for 1 week, including airport pickup, 
accommodation, meals and 24/7 in-country support. 
Our flexible booking policy means you can make free 
changes and volunteer abroad with confidence.”

http://www.goabroad.com/


Matkanjärjestäjän 
näkökulma

• Vasta viime aikoina tutkimuksissa on 
paneuduttu vapaaehtoismatkailun
matkailukohteiden tutkimisen
näkökulmista ja erityisesti sen roolista
vastuullisessa matkailussa.

• Earthwatch – järjestö kansainvälisenä
toimijana (www.earthwatch.org)

http://www.earthwatch.org/


Kuka organisoi 
vapaaehtoismatkailua?

• Tutkimusten mukaan vapaaehtoismatkailu ei ole kiinnostanut 
alkuaikoina kaupallisia toimijoita (Elliot 2002), mutta viime 
vuosikymmeninä järjestäytyneisyys on muuttunut myös 
kaupallisten toimijoiden organisoimaksi (esim. matkanjärjestäjät).

• Suomessa vapaaehtoistoimintaa tekevät mm. seuraavissa Anu 
Pitkäsen (2020) kokoamassa taulukossa mainitut tahot. Toimijat 
eivät kuitenkaan viestitä sitä vapaaehtoismatkailuna.

• Purola käyttää toiminnassaan termistöä ’kulttuurinvaihdos’

• Äijälä käyttää toiminnassaan termistöä ’leiri’

• ”Suomessa vapaaehtoismatkailun päätoimijoita ovat 
kansalaisjärjestöt. Kansalaisjärjestöjen päätoimenkuva on lähettää 
suomalaisia vapaaehtoistöihin ulkomaille, mutta osa järjestöistä 
välittää vapaaehtoismatkailijoita myös Suomeen. Kaupallista 
Suomeen suuntautuvaa vapaaehtoismatkailua ei juurikaan ole 
olemassa, joten hankkeen yhtenä toimenpiteenä on selvittää, 
voisivatko kaupalliset työlomat tarjota uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia.”



Kansalaisjärjestöt

Toiminta-
muoto

Toimijoita Rahoitusmuoto Toiminta 
ulkomailla

Suomeen suun-
tautuva matkailu

Kansalaisjär-
jestöt

Kansainvälinen 
vapaaehtois-
työ, Maailman-
vaihto Ry, Alli-
anssi, AIESEC, 
Euroopan soli-
daarisuusjou-
kot, Suomen 
Merimies-
kirkko

Valtaosa voittoa 
tavoittelematto-
mia yhdistyksiä. 
Matkailija yleensä 
maksaa matkaku-
lunsa, osallistu-
mismaksun ja toi-
mistokulut. Jär-
jestöt saavat ra-
hoitusta tukina ja 
lahjoituksina. 
Esim. EU rahoitta-
jana. 

Suomalaisten 
välittäminen 
ulkomaille 
työleireille ja 
pitkäaikai-
seen vapaa-
ehtoistyö-
hön.

KVT järjestää työ-
leirejä Suomessa 
kansainvälisille 
matkailijoille. 
Maailmanvaihto 
välittää pitkäaikai-
sia vapaaehtoisia 
Suomeen töihin ja 
etsii heille työpaik-
koja ja isäntäper-
heitä.



vapaaehtoistyön välittäjät

Toiminta-
muoto

Toimijoita Rahoitusmuoto Toiminta 
ulkomailla

Suomeen suun-
tautuva matkailu

Kaupalliset va-
paaehtoistyön
välittäjät

Kilroy, 
GoExplore, 
useita muita

Osallistuja mak-
saa kaupallisesta, 
koordinoidusta 
vapaaehtoistoi-
minnasta

Ulkomaille si-
joittuvat va-
paaehtoisoh-
jelmat

Suomeen suuntau-
tuvaa kaupallista 
vapaaehtoismat-
kailua ei juurikaan 
ole. 



Internetalustat

Toiminta-
muoto

Toimijoita Rahoitusmuoto Toiminta 
ulkomailla

Suomeen suun-
tautuva matkailu

Internetalustat Workaway, 
HelpX, WWoof
Independents

Sekä matkailija 
että Host maksa-
vat alustan käyt-
tömaksun. Mat-
kailija maksaa 
omat matkaku-
lunsa. Host tar-
joaa ruuan ja ma-
joituksen.

Toimivat kan-
sainvälisesti
ympäri maail-
maa, ei koti-
paikkaa. Mat-
kailija itse 
huolehtii vii-
sumit yms. 
Alusta auttaa

Suomessa on lu-
kuisia yksityisiä ja 
yrityksiä, jotka 
hyödyntävät itse-
näisesti matkaavia 
vapaaehtoisia.



sisäinen vapaaehtoistyö

Toiminta-
muoto

Toimijoita Rahoitusmuoto Toiminta 
ulkomailla

Suomeen suun-
tautuva matkailu

Suomen sisäi-
nen vapaaeh-
toistyö

Metsähallituk-
sen paimenvii-
kot, suomalais-
ten tekemä 
järjestötyö

”Työlomat” Suo-
men sisällä, mat-
kailija maksaa lo-
mastaan. 

Voisivatko ulko-
maalaiset vapaa-
ehtoismatkailijat 
tulevaisuudessa 
hyödyttää suoma-
laisia järjestöjä?



Mitä työtehtäviä 
vapaaehtoismatkailussa?

• Suomessa vapaaehtoistoimintaa tekevät tai 
voisivat tehdä mm. seuraavan Anu Pitkäsen (2020) 
kokoaman taulukon mukaan:



Mitä tehtäviä
Keski-Suomessa
voisi tehdä? 
(ideatyöpajan
satoa 2020)

Kalastus, 
roskakalojen 
pyynti

Kielen opetus lumityöt, koiran 
hoito

Marjanpoiminta 
(vs. 
palkkatyövoima)

Rakennusten 
kunnostus, 
tilojen kunnostus

Hukkakauran 
kerääminen

Maatiloilla 
eläinten hoito –
asiakkaan oma 
hyvinvointi

Lintujen 
rengastaminen 
”harvinaiset 
viirupöllöt”

Tilan työt; 
istutus, korjuu, 
heinätyöt

Kylien 
kehittäminen

Metsän istutus ja 
metsän hoito –
vesakot

Niittotyö

Vieraslajien 
torjunta

Eläinten suojelu Tapahtumien 
talkootyö

Soiden 
ennallistaminen

Seuralaispalvelu 
ikääntyneille

Perinnetyöt 
esim. käsityöt

Perinnemaisema
n hoito

Tuotekehitys, 
viljely, 
sadonkorjuu



Hyödyt: 
Miksi minä 
lähtisin 
mukaan?

• Toimijoilla (esim. yritykset) on mahdollisuus oman 
toiminnan sesongin pidentämiseen

• Kylän elinvoiman edistäminen ja matkailijoiden 
osallistaminen kylässä jo olemassa olevaan 
yhteisölliseen tekemiseen

• Talkootyön edelleen herättäminen

• Tekemättömän työn loppuunsaattaminen (kun ei ole 
tarkoitus työllistää aputyövoimaa)

• Vapaaehtoismatkailijoista on tullut jopa kohteen 
tarjoavien ystäviä

• Voisiko yhteisön (community) projektiin nimetä 
vapaaehtoismatkailija yhdeksi toimijaksi tuottamaan 
lisäarvoa yhteisölle (esim. oppiminen, ulkopuolinen 
näkemys)?



Matkailijat: Ketkä 
tulevat/tulisivat 
Suomeen?
• Vapaaehtoismatkailijat haluavat kokea paikallista 
elämää ja kulttuuria sen omassa aidossa ympäristössä 
(autenttisuus). Tämä on mahdollisuus myös 
maaseudulle.

• Modernit humanistit (Visit Finland)

• Z-sukupolvi

• Kestävyyden arvot

• Ulkomaiset opiskelijat

• Boomerit

• Nostalgian kaipuu

• Uuden ajan kohderyhmiä?



Vapaaehtoismatkailulla
on riskejä, kuten…

• …työ ei voi olla sellaista, johon palkattaisiin tekijä eli
vapaaehtoistoimintaa suorittavia ei saa käyttää rahan tulon
lähteenä

• ---vapaaehtoistoiminnan suorittaja ei voi korvata
ammattityövoimaa

• …vapaaehtoistoiminnan suorittajista on enemmän haittaa
kuin hyötyä

• …usein vaihtuvat vapaaehtoistoimijat

• …vapaaehtoistoimijan olot ovat paremmat kuin
paikallisasukkaiden

• …jos edullinen matkailumuoto on päämotivaattori hyvää
tekevän vapaaehtoistoiminnan sijaan

• …matkailijan epärealistiset odotukset

• …matkailijan ilmastokuorma

• -> ? Suomen lainsäädäntö ? (hygienia, jne.)
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Virtuaalimatka Keski-Suomeen

Virtuaalimatka Keski-Suomeen (jamk.fi)

https://homes.jamk.fi/~seppja/value/

