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Vapaaehtoistyö.fi-verkkopalvelun käyttöohjeet
Tehtävien tarjoaja
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1. Ylänavigaatio

Vapaaehtoistyö.fi-palvelun ylänavigaatio pysyy samana riippumatta siitä, millä alasivulla olet. Pääset aina
palaamaan etusivulle klikkaamalla logoa vasemmassa ylänurkassa. Myös ”Löydä tehtävä” -linkki vie sinut
etusivun tehtävähakuun. ”Ilmoita tehtävä” -linkkiä klikkaamalla pääset rekisteröimään yhteisösi joko
perusversion tai maksullisen laajan version käyttäjäksi. ”Kokemuksia”-linkistä pääset lukemaan blogeja
vapaaehtoisuudesta. Uusimmat Kokemuksia-blogit näkyvät myös etusivulla tehtävähaun alapuolella.
Ylänavigaation oikeassa reunassa voit valita palvelun kieliversion (suomi, englanti, ruotsi). Klikkaamalla
kysymysmerkkiä pääset lukemaan usein kysytyt kysymykset. Jos vapaaehtoinen on klikannut itselleen
suosikkitehtäviä, ne löytyvät oikean ylänurkan sydänikonia klikkaamalla. Ihmishahmoikonista (”ukkelista”)
pääset kirjautumaan sisään, rekisteröimään yhteisösi tai vaihtamaan (unohtuneen) salasanasi:

Jos olet kirjautunut palveluun, klikkaamalla ”ukkelia” pääset omiin tietoihisi tai voit kirjautua ulos:
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2. Rekisteröityminen
2.1 Perusversio
Kun haluat ottaa Vapaaehtoistyö.fi-verkkopalvelun käyttöön, pääset rekisteröimään yhteisösi palvelun
käyttäjäksi klikkaamalla ylänavigaation “Ilmoita tehtävä” -linkkiä. Tämä avaa rekisteröitymissivun, jossa
annetaan mahdollisuus rekisteröityä maksuttoman perusversion tai maksullisen laajan version käyttäjäksi.
Perusversion käyttäjänä voit ilmoittaa vapaaehtoistehtäviä helposti ja nopeasti, hallinnoida tehtäviin
ilmoittautuneita vapaaehtoisia, lisätä vapaaehtoisia manuaalisesti ja lähettää viestejä valitsemillesi
vapaaehtoisille. Perusversion tunnus on henkilökohtainen, eikä tiliin voi lisätä muita käyttäjiä. Saman
yhteisön työntekijät voivat kuitenkin luoda itselleen omat perusversion käyttäjätunnukset, mutta jokaisen
käyttäjän tehtävät ja vapaaehtoiset näkyvät vain hänelle itselleen. Rekisteröidy perusversion käyttäjäksi
klikkaamalla Rekisteröidy-painiketta.
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Tämä avaa rekisteröitymislomakkeen, johon syötetään yhteisön tiedot. Kaikki yleishyödylliset yhteisöt
(järjestöt, seurakunnat, kaupungit, kunnat ja neljännen sektorin yleishyödylliset yhdistykset) voivat käyttää
palvelua vapaaehtoistehtävien ilmoittamiseen. Y-tunnusta lukuun ottamatta kaikki kentät ovat pakollisia
(sukupuolta ja syntymävuotta kysytään anonyymia tilastointia varten, näihin voi myös vastata “en halua
vastata”). Samalla sähköpostiosoitteella ei voi rekisteröityä sekä tehtävien tarjoajaksi että
vapaaehtoiseksi, eikä myöskään useamman kuin yhden tilin käyttäjäksi.
Salasanan tulee sisältää vähintään 8 merkkiä, joista vähintään yksi on iso kirjain, yksi pieni kirjain, yksi
numero ja yksi erikoismerkki (esim. !#%&).
Kun rekisteröityminen on lähetetty, tulee annettuun sähköpostiin vielä automaattinen salasanan
vahvistuslinkki, jota klikkaamalla pääset kirjautumaan palveluun.
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2.2 Laaja versio
Kun haluat ottaa Vapaaehtoistyö.fi-verkkopalvelun käyttöön, pääset rekisteröimään yhteisösi palvelun
käyttäjäksi klikkaamalla ylänavigaation “Ilmoita tehtävä” -linkkiä. Tämä avaa rekisteröitymissivun, jossa
annetaan mahdollisuus rekisteröityä maksuttoman perusversion tai maksullisen laajan version käyttäjäksi.
Yhdellä sähköpostiosoitteella voi rekisteröityä vain yhden tilin käyttäjäksi. Uuden tietosuojalain takia eri
organisaatiot eivät voi käyttää yhteistä tiliä, jossa esim. vapaaehtoisten tiedot ovat kaikille näkyvillä.
Laajan version käyttäjänä voit ilmoittaa vapaaehtoistehtäviä helposti ja nopeasti, hallinnoida ja lajitella
organisaation vapaaehtoisia, lisätä vapaaehtoisia manuaalisesti ja lähettää viestejä valitsemillesi
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vapaaehtoisille. Laajassa versiossa organisaatiolla on käytössään 1-5 tai yli 6 käyttäjätunnusta tilauksesta
riippuen. Laajan version käyttäjät näkevät toistensa vapaaehtoistehtävät ja vapaaehtoiset sekä pystyvät
lajittelemaan niitä mm. ilmoittajan perusteella. Käyttäjät saavat ajantasaista tilastotietoa organisaationsa ja
paikkakuntansa vapaaehtoistoiminnasta.
Järjestötoimijat ja neljännen sektorin yleishyödylliset yhdistykset voivat tilata laajan version joko
luottokortilla tai laskulla suoraan verkkosivuiltamme klikkaamalla Rekisteröidy ja osta -painiketta.
Paikallisjärjestöjen 1-5 tunnuksen tilauksen kuukausihinta on 45 € ja yli kuuden käyttäjätunnuksen tilaus 65
€. Valtakunnalliset järjestöt saavat käyttöönsä myös koontisivun, jossa näkyvät kaikkien paikallisosastojen
ja piirien vapaaehtoistehtävät. He saavat myös tilastotietoa eri paikkakuntien toiminnasta. Valtakunnallisen
järjestön kuukausihinta 1-5 tunnukselle on 165 € ja yli kuudelle tunnukselle 200 €.
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Seurakuntien, kaupunkien ja kuntien hinnoittelu perustuu asukasmäärään ja nämä tilaukset hoidetaan
asiakaspalvelun kautta (asiakaspalvelu@vapaaehtoistyo.fi tai Ilkka Kalmanlehto,
ilkka.kalmanlehto@vapaaehtoistyo.fi, p. 050 330 9308).
3. Käyttöliittymä: perusversio
Kirjautuneena omia tietojaan pääsee tarkastelemaan klikkaamalla oikean yläkulman ukkelia ja valitsemalla
“Omat tiedot”. Tämä avaa profiilin käyttöliittymän, jossa voin ilmoittaa uusia tehtäviä, tarkastella julkaistuja
tehtäviä, luonnoksia ja vanhentuneita tehtäviä, vapaaehtoisia ja omia tietoja. Profiilinäkymään tulee myös
ilmoitukset uusista työtodistuspyynnöistä ja vapaaehtoisista.

3.1 Uuden tehtävän lisääminen
Profiilin käyttöliittymän ensimmäisen välilehden (Lisää uusi tehtävä) alta pääsee luomaan uuden
vapaaehtoistehtäväilmoituksen. Koko kaavake näkyy täyttöohjeiden alla.
Oletusasetuksena palvelun tehtävissä on kuvana Vapaaehtoistyö.fi-logo. Houkuttelevaan ilmoitukseen
kannattaa kuitenkin aina lisätä toimintaa kuvaava kuva. Kuvia löytyy myös ilmaisista kuvapankeista.
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Varmista, että sinulla on kuvan käyttöoikeudet ennen julkaisemista. Voit lisätä kuvan klikkaamalla logon alla
näkyvää Lisää kuva -painiketta (se avaa tietokoneesi tiedostokansiot).
Kuvan lisäksi vapaaehtoinen näkee ensimmäiseksi tehtävän otsikon. Otsikon tulisi olla tehtävää kuvaava ja
mielellään mahdollisimman innostava ̶ pelkkä “etsitään vapaaehtoisia” -tyyppinen otsikko ei kerro
vapaaehtoiselle, mistä tehtävässä on kyse.
Tehtävän osoitteen voi antaa katuosoitteen, kaupunginosan, postinumeron, kaupungin tai maakunnan
tasolla. Verkkopalvelu käyttää Googlen karttaominaisuuksia, joten annettu osoite täytyy valita
pudotusvalikosta.

Lisää seuraavaksi tehtävän alkamis- ja päättymispäivämäärät. Tehtävä voi olla avoin maksimissaan kahden
vuoden ajan. Kun klikkaat päivämääräkenttää, aukeaa kalenterinäkymä, josta voit valita päivämäärät.

Voit valita tehtävälle myös kellonajan tai vaihtoehtoisesti valita “Ei kellonaikaa”.
Yksi tärkeimpiä kohtia vapaaehtoistehtävän ilmoituksessa on tehtävän kuvaus. Kerro kuvauksessa mihin
tarkoitukseen vapaaehtoisia haetaan, mitä vapaaehtoiselta odotetaan (mitä tehtävä sisältää) sekä missä ja
milloin tehtävä tapahtuu. Mainitse, mitä vapaaehtoinen saa osallistumisesta (hyvää mieltä, sosiaalisia
kontakteja, ryhmänohjaustaitoa, tms.). Kerro kuvauksessa, jos tehtävään vaaditaan esimerkiksi täysi8

ikäisyyttä tai ajokorttia. Jos erityisvaatimuksia ei ole, kannattaa sekin mainita (“tule sellaisena kuin olet, et
tarvitse erityistaitoja”)! Muista myös kertoa, että vapaaehtoisuudesta saa halutessaan työtodistuksen.
Lisää Ota yhteyttä -kenttään yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Voit halutessasi
lisätä myös esim. verkkosivujenne osoitteen. Tämä kenttä on pakollinen.
Palvelussa on 17 teemaa tai kategoriaa, jotka kuvaavat vapaaehtoistehtävien luonnetta. Moni tehtävä
saattaa kuulua useampaan teemaan. Ilmoitukseen kannattaa valita kaikki sopivat teemat; niiden
perusteella vapaaehtoiset hakevat itseään kiinnostavia tehtäviä. Vapaaehtoistehtävien hakutuloksissa
näkyy kaikki tehtävät, joissa yksikin ilmoittamistasi teemoista on valittu.
Kun tehtäväilmoitus on valmis, sen voi joko julkaista heti, ajastaa myöhemmin julkaistavaksi tai tallentaa
keskeneräisenä luonnokseksi.
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Alla esimerkki vapaaehtoisen hakutuloksista – kuvat ja otsikot ovat tärkeitä! Tehtävän kuvaus ja
ilmoittautuminen aukeaa klikkaamalla otsikkoa tai kuvaa (riippuen selaimesta).

3.2 Tehtävät-välilehti
Tehtävät-välilehdellä näkyy julkaistut tehtävät, luonnokset ja vanhentuneet tehtävät.
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Voit poistaa, muokata ja kopioida tehtäviä klikkaamalla tehtävän otsikkoa tai kuvaa (riippuen selaimesta).
Tämä avaa tehtäväkortin, jossa kuvan alla vasemmalla on roskakorin kuva (poista tehtävä) ja oikealla
kynätyökalu (muokkaa tehtävää) ja kopioikoni (kopioi tehtävän tiedot uuteen tehtävään). Jos haluat
muokata tehtävää, aukeaa se “Lisää uusi tehtävä” -välilehdelle siten, että tehtävän tiedot on syötetty
valmiiksi kenttiin. Tee haluamasi muutokset ja julkaise tehtävä tai tallenna luonnos.
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3.3 Vapaaehtoiset-välilehti
Vapaaehtoiset-välilehdellä voit tarkastella tehtäviisi ilmoittautuneita vapaaehtoisia. Jos johonkin tehtävääsi
on ilmoittautunut uusi vapaaehtoinen, näkyy siitä ilmoitus nimesi yläpuolella. Uudesta vapaaehtoisesta
tulee aina myös automaattinen ilmoitus sähköpostiisi.
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Kun klikkaat Näytä-painiketta tekstin “Sinulla on x uutta vapaaehtoista” vieressä, näkyy uusi/uudet
vapaaehtoiset Ilmoittautuneet vapaaehtoiset -otsikon alla ensimmäisenä, ennen organisaatiosi muita
(vanhoja) vapaaehtoisia.

Voit tarkastella vapaaehtoisiasi vapaaehtoiskorttien tai listanäkymän avulla. Voit vaihtaa näkymää
klikkaamalla korttien oikeassa yläreunassa näkyvää lista- tai kortti-ikonia. Vapaaehtoiset näkyvät
aakkosjärjestyksessä.
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Vapaaehtoisen kortin saa näkyviin tai piilotettua klikkaamalla perustietojen alla olevaa sinistä nuolta.
Kortista näkee, mihin tehtäviin vapaaehtoinen on hakenut. Korttiin on myös mahdollista merkitä onko
vapaaehtoiseen otettu yhteyttä, onko hänet perehdytetty ja aloittaako hän tehtävässä.
Muistiinpanokenttään voi vapaasti syöttää omia muistiinpanoja – vapaaehtoinen ei näe itsestään
kirjoitettuja tietoja omassa profiilissaan. Voit myös poistaa vapaaehtoisen klikkaamalla roskakorin kuvaa.
Muutokset tallentuvat “Tallenna muutokset” -painiketta klikkaamalla.

Vapaaehtoiskortista ja listanäkymästä voi ottaa vapaaehtoiseen yhteyttä tekstiviestillä (vain puhelin)
klikkaamalla puhekuplaikonia tai sähköpostilla klikkaamalla kirjekuori-ikonia. Sähköposti aukeaa selaimelle
tai tietokoneelle asennettuun oletusohjelmaan, yleensä Outlookiin tai Gmailiin. Voit myös lähettää
sähköpostia useammalle vapaaehtoiselle kerrallaan klikkaamalla joko valitsemiesi vapaaehtoisten kortteja
(ne muuttuvat siniseksi) tai listanäkymässä valitsemalla vapaaehtoiset, joille haluat lähettää viestin. Jos
haluat lähettää sähköpostia kaikille vapaaehtoisille, voit valita kaikki kerralla klikkamalla vapaaehtoisten
listanäkymässä ylintä valintaruutua. Kun olet valinnut haluamasi vapaaehtoiset, klikkaa yläoikealta ”Lähetä
viesti valituille” -linkkiä.
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Vapaaehtoisia voi lisätä myös manuaalisesti klikkaamalla yläreunasta “Lisää uusi” -linkkiä. Jos haluat lisätä
vapaaehtoisen tiettyyn tehtävään, valitse oikea tehtävä ”Valitse tehtävä” -pudotusvalikosta. Voit myös
tallentaa vapaaehtoisen tiedot ilman, että lisäät häntä mihinkään tiettyyn tehtävään.
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Verkkopalvelumme tarjoaa vapaaehtoisille mahdollisuuden pyytää vapaaehtoistoiminnastaan
työtodistusta. Nämä pyynnöt tulevat automaattisesti tehtäväntarjoajan sähköpostiin ja niitä voi tarkastella
profiilin Vapaaehtoiset-välilehden “Pyydetyt työtodistukset” -linkistä. Valmis työtodistuspohja löytyy
verkkopalvelun Aineistot ja linkit -sivulta. Kannustamme työtodistusten käyttöönottoon, tämä saattaa olla
esim. työttömälle tai nuorelle vapaaehtoiselle todella tärkeä motivaatiotekijä osallistumiseen.
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3.4 Omat tiedot -välilehti
Omat tiedot -välilehdellä voit tarkastella, lisätä ja muokata organisaatiosi tietoja. Uudessa
Vapaaehtoistyö.fi-verkkopalvelussa entisten paikallissivujen tilalla on paikkakuntakohtaisia ja kattoorganisaatioiden koontisivut. Jos haluat, että yhteisösi vapaaehtoistehtävät näkyvät myös paikkakuntasi
omilla sivuilla tai tietyn katto-organisaation sivuilla, valitse yhteisösi kuvauksen alapuolelta.

Koontisivut löytyvät sivun alalaidan footterista kohdasta “Paikkakunnat ja organisaatiot”. Koontisivujen urlosoitteet ovat muotoa https://vapaaehtoistyo.fi/fi/community/collection/espoo.
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Koska perusversiossa käyttäjätunnuksia voi olla vain yksi, “Käyttäjät”-linkki ei ole toiminnassa. Perusversion
voi aina vaihtaa laajaan versioon klikkaamalla “Käyttöoikeudet”-linkkiä ja valitsemalla haluamansa laajan
version tilauksen (kts. kohta 2.2).

4. Käyttöliittymä: laaja versio
4.1 Uuden tehtävän lisääminen
Verkkopalvelun laajassa versiossa tehtäviä lisätään samalla lailla kuin perusversiossa (kts. kohta 3.1). Ainoa
ero on se, että laajan version käyttäjät voivat lisätä tehtäviinsä myös työvuoroja (esim. eri kellonaikoja tai
päivämääriä). Lomake täytetään samoin kuin perusversiossa ja vuorot lisätään klikkaamalla aloitus- ja
lopetusaikojen alla olevaa “Lisää vuoroja tehtävään” -linkkiä.
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Tämä avaa pop up -ikkunan, josta pääsee valitsemaan haluamansa päivämäärän, kellonajat ja
vapaaehtoisten enimmäismäärän. Vuoroja voi lisätä haluamansa määrän klikkaamalla aina uudelleen “Lisää
vuoroja tehtävään”. Vuoro tallennetaan klikkaamalla punaista Lisää-painiketta (kuvassa kalenterin alla).

21

4.2 Tehtävät-välilehti
Tehtävät-välilehdellä on samat ominaisuudet kuin perusversiossa (kts. kohta 3.2).
4.3 Vapaaehtoiset-välilehti
Vapaaehtoiset-välilehdellä laajan version käyttäjä näkee omat vapaaehtoisensa sekä organisaation muut
vapaaehtoiset (muiden käyttäjien vapaaehtoiset). Laajan version käyttäjät voivat myös lajitella eli suodattaa
vapaaehtoisia eri tavoin. Vapaaehtoisten tiedot voi viedä Excel-taulukkoon klikkaamalla “Vie Exceltiedostoon" -linkkiä.

Klikkaamalla Suodata-linkkiä pääsee luomaan uuden suodattimen (lajittelun). Tallennetut suodattimet
näkyvät punaisella; alla olevassa kuvassa on luotu suodatin, joka näyttää kaikki Opi piirtämään marsu! vapaaehtoistehtävän vapaaehtoiset. Tallennetun suodattimen voi nimetä itse.

Uuden suodattimen voi luoda käyttäjän (tehtävän tarjoajan), vapaaehtoistehtävän tai vapaaehtoisen iän ja
sukupuolen perusteella. Vapaaehtoisia voi tarkastella klikkaamalla Suodata-painiketta tai listan voi tallentaa
Tallenna suodatin -painikkeesta. Kehitämme lajittelutoimintoa tulevaisuudessa käyttäjäkyselyiden
perusteella vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita.
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4.4 Tilastot-välilehti
Tilastointi on käytössä vain laajan version käyttäjillä. Tilastot-välilehdellä voi tarkastella ajantasaista tietoa
oman organisaation vapaaehtoistoiminnasta verrattuna omaan paikkakuntaan. Tilastonäkymä on hieman
erilainen eri organisaatioiden välillä, esimerkiksi kaupungit ja kunnat voivat vertailla oman paikkakuntansa
tilastoja valtakunnallisiin tilastoihin. Tilastointiominaisuutta kehitetään jatkuvasti.
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4.5 Omat tiedot -välilehti
Omat tiedot -välilehti on muuten sama kuin perusversiossa, mutta laajan version käyttäjät voivat tarkastella
muiden tilin käyttäjien tietoja. Pääkäyttäjä (Administrator) voi myös lisätä käyttäjiä lähettämällä heille
kutsun sähköpostiin klikkaamalla Lisää käyttäjä -painiketta. Pääkäyttäjä voi poistaa käyttäjiä klikkaamalla
heidän tunnuksen vieressä olevaa roskakori-ikonia. Käyttäjät voivat muuttaa ja täydentää tietojaan
klikkaamalla oman tunnuksensa vieressä olevaa kynätyökalua.
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5. Yleistä
Jos haluat tutustua käyttöehtoihin, tietosuojalausekkeeseen, saavutettavuusselosteeseen tai eri
paikkakuntien koontisivuihin, löydät linkit footterista, eli sivun alalaidasta. Aineistot ja linkit -sivulle
keräämme tietoa vapaaehtoisuudesta ja sieltä löytyvät myös mm. palvelun käyttökoulutuswebinaarin
tekstitetty tallenne, kuvalliset käyttöohjeet ja valmis työtodistuspohja.
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