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1 JOHDANTO  

 
 

Yksinäisyys lisääntyy kiihtyvällä vauhdilla nyky-yhteiskunnassa. Vapaaeh-

toinen ystävätoiminta on tehokas keino taistella yksinäisyyttä vastaan. Väes-

törakenteen muutos ja yksinäisten vanhusten määrällinen kasvu asettaa va-

paaehtoistoiminnalle ja erityisesti ystävätoiminnalle huomattavia haasteita. 

SOSTEn Järjestöbarometri 2013 mukaan yli puolet järjestöistä on huolissaan 

vapaaehtoistoimijoiden määrästä. Vapaaehtoisten määrän kasvattaminen vaa-

tii järjestöjen toimintaan muutoksia. Järjestöjen on kehitettävä omaa toimintaa 

vastaamaan entistä paremmin ihmisten osallistumistarpeita ja löydettävä uu-

sia keinoja kertoa omasta toiminnasta siten, että se houkuttelee mukaan uusia 

osallistujia. Lisäksi järjestöjen tulee tuottaa tarpeeseen vastaavaa koulutusta ja 

kehittää uudenlaista tukea vapaaehtoisille. (Eronen, Hakkarainen, Londén, 

Peltosalmi & Särkelä 2013, 151.)  

 

Väestörakennemuutoksen ja yksinäisyyden lisääntymisen paine on havaittu 

myös Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnassa. Ystäväpyyntöjen jatkuva 

määrällinen kasvu ja haastavien tilanteiden lisääntyvä esiintyminen ystä-

väsuhteissa kasvattavat tuen tarvetta ystävätoiminnassa toimiville vapaaeh-

toisille. Tämä vaatii ystävätoiminnan kehittämistä. Suomen Punaisen Ristin 

Länsi-Suomen piirissä keväällä 2012 alkaneessa ystävätoiminnan alueellisen 

tuen kehittämisprojektissa yhtenä osa-alueena on uusien toimintamallien ke-

hittäminen, jolla pyritään vastaamaan havaittuihin muutospaineisiin.     

  

Opinnäytetyön aiheena on palveluihin ohjaamisen toimintamallin ja oppaan 

rakentaminen Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnan vapaaehtoisille ystä-

ville. Aiheen tilaajana on Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri. Tietoa 

palveluihin ohjaamisen tarpeesta Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnassa 
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on ollut olemassa jo pitkään, mutta palveluihin ohjaaminen ja sen käyttämi-

nen auttamisen muotona on vielä vierasta ja tarvitsee kehittämistä. 

 

   

2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata palveluihin ohjaamisen oppaan raken-

tamisprosessia ja sen yhteydessä syntynyttä palveluihin ohjaamisen toimin-

tamallia. Opas on tarkoitettu Suomen Punaisen Ristin ystävinä toimiville va-

paaehtoisille, jotka käyvät yksinäisten luona ja voivat kohdata tilanteita, joissa 

ystäväasiakasta olisi ohjattava tarvitsemiensa palvelujen piiriin. Opasta on 

rakennettu yhdessä Länsi-Suomen piirin ystävätoiminnan vapaaehtoisten ys-

tävien kanssa tarvelähtöisesti.  

 

Palveluihin ohjaamisen toimintamallin ja oppaan rakentaminen vaatii seuraa-

vien asioiden selvittämistä: 

 

 Millaisia ovat vapaaehtoisten ystävien kokemat haastavat tilanteet ys-

täväsuhteessa? 

 Kuinka vapaaehtoiset ystävät ovat toimineet kyseisissä tilanteissa?  

 Kuinka heidän mielestään tulisi toimia kyseisissä tilanteissa? 

 

Ystävän apuri-opas auttaa vapaaehtoisia ystäviä tunnistamaan poikkeavat 

tilanteet ja rohkaisee sekä antaa tukea ystäväasiakkaiden ohjaamisessa tarvit-

taviin palveluihin. Ystävän apuri-oppaan avulla vapaaehtoiset ystävät; 

 

 hahmottavat millaisissa tilanteissa palveluihin ohjaamisesta on hyötyä 

 hahmottavat palveluihin ohjaamisen paikat omassa toiminnassaan 

 saavat ohjausta kuinka ottaa vaikea asia puheeksi 
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 tietävät mihin palveluihin ystäväasiakasta voi ohjata 

 löytävät yhteystiedot palveluihin ohjaamista varten 

 

Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että vapaaehtoiset näkevät ja ymmärtäisivät 

palveluihin ohjauksen yhtenä auttamisen muotona vapaaehtoistehtävässään. 

 

 

2.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, jossa yhdistyvät toiminnallisuus, teo-

reettisuus ja raportointi. Tämän kehittämistyön tavoitteena on ohjeistaa ja 

opastaa käytännön toimintaa. Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnassa 

esiin nousseiden haastavien tilanteiden ja kasvavan tuen tarpeen perusteella 

opinnäytetyön toteutustavaksi on valikoitunut vapaaehtoisille ystäville suun-

nattu opas palveluihin ohjaamisesta. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) 

 

Opinnäytetyön alussa kerrotaan vapaaehtoistoiminnan merkityksestä, tarkas-

tellaan yksinäisyyttä yhteiskunnallisena ilmiönä ja perustellaan palveluihin 

ohjaamisen tarvetta ystävätoiminnassa. Tietoperustan muodostavat kaksi ko-

konaisuutta; Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminta ja ystäväasiakkaan oh-

jaaminen.  Oppaan tuotteistamisprosessissa kuvataan ystäväryhmätapaami-

sissa ja ystävätoiminnan aluetapaamisissa kartoitettuja vapaaehtoisten ystävi-

en kokemia haastavia tilanteita ystäväsuhteissa, joiden pohjalta on rakennettu 

haastavien tilanteiden toimintamallia ja palveluihin ohjaamisen prosessiku-

vausta sekä koottu Ystävän apuri-oppaan sisältöä. Opinnäytetyön lopussa 

kuvataan, minkälaisia tuloksia on saatu ja minkälaisiin johtopäätöksiin on 

päädytty. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65.)   
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Palveluihin ohjaamisen toimintamallin rakentamisessa ja oppaan kokoamises-

sa keskitytään vapaaehtoisten ystävien oman näkökulman esiin tuomiseen. 

Lähestymistapana käytetään ratkaisukeskeistä menetelmää, joka mahdollistaa 

pääsyn lähelle vapaaehtoisen ystävän tuntemuksia kokemistaan haastavista 

tilanteista ystäväsuhteissa. Avaamalla erilaisia näkökulmia ja etsimällä erilai-

sia vaihtoehtoja löydetään ratkaisuja haastavissa tilanteissa toimimiselle, näin 

saadaan rakennettua palveluihin ohjaamisen toimintamallia Suomen Punai-

sen Ristin vapaaehtoiseen ystävätoimintaan (Juuti 2005, 74).   

 

Ystäväasiakkaan kanssa puheeksi ottamisessa voidaan käyttää erilaisia lähes-

tymistapoja. Dialoginen kunnioittava puheeksi ottaminen ja ratkaisukeskei-

nen lähestymistapa herättävät luottamusta eivätkä loukkaa. Ne sopivat erin-

omaisesti palveluihin ohjaamisen lähestymistavaksi. Näitä teorioita käytetään 

opinnäytetyön teoreettisena viitekehyksenä. Menetelminä ystäväryhmäta-

paamisissa ja ystävätoiminnan vapaaehtoisten aluetapaamisissa käytetään 

ryhmäkeskusteluja ja kyselylomaketta.  

 

 

3 VAPAAEHTOISTOIMINTA YHTEISKUNNALLISE-

NA VOIMAVARANA 

 

Vapaaehtoistoiminta on tärkeä yhteiskunnallinen voimavara, jossa yksilöt 

käyttävät omia henkilökohtaisia resurssejaan toisten hyvinvoinnista huoleh-

timiseen. Suomalaisista runsas kolmannes osallistuu jonkinlaiseen vapaaeh-

toistoimintaan (Yeung 2002, 24). Vapaaehtoistoiminnassa yksilöiden omat ar-

vot ja auttamisen tavat yhdistyvät yhteiskunnan tilaan ja avun tarpeeseen. 

Snyder (1993, 251–264) esittääkin vapaaehtoistoiminnan olevan samanaikai-

sesti sekä yksilöllinen että kollektiivinen ilmiö. Vapaaehtoistoiminta voidaan 

laajasti määritellä toiminnaksi, jossa annetaan vapaaehtoisesti aikaa toisen 

ihmisen, ryhmän, yhteisön tai organisaation hyväksi (Wilson 2000, 215–240). 
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Penner nimeää julkaisuissaan (2002, 447–467; 2004, 645–666) edellä mainittu-

jen lainalaisuuksien lisäksi vapaaehtoistoiminnalle neljä ominaispiirrettä, jot-

ka ovat; suunnitelmallisuus, pitkäaikaisuus, velvoitteista vapaa ja organisato-

rinen konteksti. Nylund (2000, 18) ja Yeung (2004, 53) korostavat vapaaehtois-

toiminnalle tyypillisenä palkattomuutta. He myös esittävät, että ystävien ja 

perheenjäsenten auttaminen ei ole vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoistoiminta 

sijoittuu yhteiskunnan auttamisjärjestelmässä julkisen ammattiavun ja henki-

lökohtaisen avun väliin (Lehtinen 1994, 13; Lehtinen 1997, 6). Usein käytetään 

termiä kolmas sektori kuvaamaan julkisen ja yksityisen toiminnan välimuo-

toa. Lehtisen (1994, 11–12) mukaan vapaaehtoistoiminnalla ei ole tarkoitus, 

eikä sillä saa korvata ammattiapua. Vapaaehtoistoiminta tukee ja täydentää 

sosiaalialan ammatillista työtä (mts. 12).  

 

Järjestöt toteuttavat merkittävää hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. 

Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEn Järjestöbarometrin mukaan 

suomalaiset arvostavat järjestötoimintaa. Puolet suomalaisista pitää järjestöjen 

tarjoamaa tietoa ja neuvontaa tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Oman hyvinvoin-

nin kannalta järjestöjen tarjoamaa tukea pitää vähintään jonkin verran tärkeä-

nä 60 prosenttia. Vapaaehtoistoiminnassa toimimista pitää itselleen vähintään 

jonkin verran tärkeänä kaksi kolmesta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen erityis-

piirteenä on se, että niiden jäseninä, toimijoina ja käyttäjinä ovat usein hanka-

lissa elämäntilanteissa elävät kuten pitkäaikaissairaat, vammaiset sekä päih-

de- ja mielenterveyskuntoutujat. (Tamminiemi 2013.)  

 

Tamminiemen (2013) mukaan Sosiaali ja terveysjärjestöjen toiminta ehkäisee 

ongelmien syntymistä ja ylläpitää ihmisten toimintakykyä kooten ihmisiä, 

tarjoten tukea ja palveluja sekä harrastusmahdollisuuksia paikallisesti, työllis-

täen ihmisiä sekä tarjoamalla kansalaisille matalan kynnyksen paikkoja osal-

listua ja kokea vertaisuutta. Järjestöt toimivat ihmistä lähellä. Toimintaan osal-

listuu lähes miljoona suomalaista, jotka antavat osaamistaan ja aikaansa muun 
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muassa vapaaehtoisina. Vapaaehtoistoiminta vastaa yhteensä 21 000 henkilö-

työvuotta. Vielä tärkeämpi argumentti, joka puhuu vapaaehtoistoiminnan 

puolesta, on että yksi vapaaehtoistoimintaan sijoitettu euro tuo takaisin kuusi. 

Järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta ehkäisee myös yksinäi-

syydeltä. (Mt.)  

 

Vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallista merkitystä voidaan arvioida monin 

tavoin. Sen rahallisen arvon ja kansantaloudellisen vaikutuksen laskeminen 

edellyttää täsmällistä tietoa työmäärästä ja rahallisesta panostuksesta, jonka 

laskeminen vapaaehtoistoiminnan luonteen vuoksi tekee siitä haasteellista. 

(Kurki 2011.) Vuonna 2009 Suomen Punaisessa Ristissä tehdyn vapaaehtois-

toiminnan tuntimäärä oli noin 2 064 000 tuntia ja keskimääräinen tuntihinta 

2,94 euroa. Tästä laskettuna yksistään Suomen Punaisen Ristin kansantalou-

dellisen vaikutuksen keskiarvo on noin 36 miljoonaa euroa. Mikäli julkinen 

sektori suorittaisi vastaavat tehtävät, aiheutuisi siitä yhteiskunnalle saman-

suuruinen lisäkustannuserä. Suomen Punaisen Ristin suurimman piirin, Län-

si-Suomen piirin kansantaloudellisen vaikutuksen keskiarvo-osuus tästä on 

noin kahdeksan miljoonaa. Tämän perusteella Länsi-Suomen piirin alueella 

tehdyn vapaaehtoistoiminnan arvo on noin viidennes koko järjestön vapaaeh-

toistoiminnan arvosta. Näiden tulosten valossa voidaan todeta että vapaaeh-

toistoiminnalla on huomattava rahallinen arvo, joka korostaa järjestön vapaa-

ehtoistoiminnan merkitystä yhteiskunnassa. (Laasanen 2011, 17.)  

 

Suomen väestörakenne muuttuu rajusti lähimpien vuosikymmenten aikana  

maamme väestön ikääntyessä erittäin voimakkaasti. Eläköitymisen tiedetään 

lisääntyvän, talouden kiristyvän ja hoivatarpeen kasvavan. Tätä väestöraken-

teen muutosta voidaan kuvata väestöllisellä huoltosuhteella, mikä tarkoittaa 

alle 15- ja yli 65-vuotiaiden määrää suhteessa sataa työikäistä kohti. Etelä-

Pohjanmaalla esimerkiksi Lappajärvellä huoltosuhde lähes kaksinkertaistuu 

kahdenkymmenen vuoden aikana, kasvaen vuoden 2010 indeksiluvusta 65.9 
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vuoden 2030 indeksilukuun 126.2. (valtioneuvosto.) Tämä sama väestöllisen 

huoltosuhteen heikentyminen ei ole paikallinen ilmiö vaan näkyy hyvin laaja-

alaisesti myös valtakunnallisesti tarkasteltuna (ks. kuvio 1). Kunta- ja palvelu-

rakenteen uudistuksilla kunnat pyrkivät selviytymään edessä olevista kovista 

muutoshaasteista, kuten voimakkaasta ikääntymisestä ja kuntatalouden kes-

tävyyden asettamista paineista. Rakenneuudistuksilla voidaan katsoa olevan 

selvää vaikutusta ihmisten arkeen ja sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimin-

taedellytyksiin (Kivikoski-Hannula 2012.)  

 

 

 

KUVIO 1. Lähivuosien väestörakenteen muutoksen kuvaus väestöllisellä 

huoltosuhteella (Valtionneuvosto) 

 

Edellä mainittujen kunta- ja palvelurakenteen uudistusten lisäksi tarvitaan 

kunta-järjestöyhteistyön kehittämistä. Tamminiemen (2013) mukaan yhteistyö 

on tulevaisuutta. Kunnat ovat järjestöjen yhteistyökumppaneista keskeisimpiä 

ja niiden toiminta-avustukset ovat yhdistysten merkittävimpiä avustuslähtei-

tä. Kuntien omistamissa tiloissa toimii lähes puolet kaikista yhdistysten pai-



10 

 

kallisyhdistyksistä, ja vain joka kuudes toimii maksullisissa tiloissa. (Eronen 

ym. 2013, 151). Yhdistyksistä 72 prosenttia tekee säännöllistä yhteistyötä kun-

tien kanssa. Yhdistysten aluetyöntekijöistä 84 prosentilla tehtävänkuvaan 

kuuluu kuntiin suuntautuvaa yhteistoimintaa. Viime vuosina 19 prosentilla 

avustukset ovat vähentyneet (Tamminiemi 2013.) Erosen ja muiden (2013, 152) 

mukaan lähes neljäsosalla toimitilojen hinta on kallistunut ja aiemmin mak-

suttomista tiloista peräti seitsemän prosenttia on muuttunut maksullisiksi. 

Kuntien suhtautuminen järjestöihin on pääosin myönteistä, mutta ammatilli-

sen ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen ei ole riittävää. Tämä tiedos-

tetaan myös kunnissa. Yhteistyörakenteisiin tulisi saada joustavuutta muuttu-

vassa toimintaympäristössä. (Tamminiemi 2013.) Myös uusi vanhuspalvelula-

ki edellyttää kunnilta yhteistyötä kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritys-

ten sekä ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllis-

ten yhteisöjen kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimin-

takyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos ja Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 6.) 

 

1.7.2013 voimaan tulleen uuden vanhuspalvelulain tavoitteena on ennaltaeh-

käisevän ja edistävän toiminnan painottaminen sekä ikäihmisten ohjaus- ja 

neuvontapalveluiden kehittäminen (Guzenina-Richardson 2012). Lain mu-

kaan ikäihmisen itsenäistä suoriutumista eri toimintaympäristöissä on tuetta-

va ja vahvistettava (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 15). Kehittämällä Suo-

men Punaisen Ristin ystävätoimintaa kehitetään samalla ikäihmisten asioita, 

tuetaan ja toteutetaan vanhuspalvelulain tavoitteiden toteutumista monella 

tapaa.  
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4 YKSINÄISYYS VAPAAEHTOISEN YSTÄVÄTOI-

MINNAN LÄHTÖKOHTANA 

 

Yksinäisyyttä pidetään aikamme ilmiönä ja yhtenä keskeisistä yhteiskunnalli-

sista kysymyksistä (Saari 2010). Yksinäisyyteen suhtautumisessa on kuitenkin 

vahva subjektiivinen lataus: jokainen kokee sitä tavallaan ja usein hyvin erilai-

sista syistä (ks. esim. Mikkola 2005). Tavallisimmin yksinäisyys on ymmärret-

ty kielteiseksi kokemukseksi johtuen tyydyttävien vuorovaikutussuhteiden 

puutteesta. Yksinäisyyteen voidaan hakeutua, mutta useimmiten sinne joudu-

taan ihmissuhteisiin kohdistuvien odotusten ja toiveiden jäädessä toteutumat-

ta. (Marangoni & Ickes 1989, 93.)  

 

Ystävien merkitys hyvinvoinnille ja onnellisuudelle korostuu erityisesti Suo-

messa, jossa sosiaalisten suhteiden puutteesta on tullut entistä merkittävämpi 

hyvinvointivaje. Yhteiskuntapoliittisesti tarkasteltuna yksinäisyys on sosiaali-

nen ongelma, josta kärsii määritelmistä ja lähestymistavasta riippuen noin 

joka viides tai joka kymmenes suomalainen. Yksinäisyys on lisääntyvä on-

gelma, johon vaikuttaa yhteiskunnan siirtyminen perheyhteiskunnasta ystä-

väyhteiskuntaan. Perheyhteisössä ei kanneta enää niin suurta vastuuta toisis-

taan kuin ennen. Köyhyyden tiedetään lisäävän yksinäisyyteen ajautumista, 

mutta yksinäisyyttä esiintyy kaikissa yhteiskuntaluokissa. (Saari 2010, 103–

105.) 

 

Ikääntyvien yksinäisyyttä on tutkittu kansainvälisesti varsin paljon, myös 

Suomessa sen tutkiminen on lisääntynyt 2000-luvulla. Aiheesta on julkaistu 

useita tutkimuksia (esim. Pitkälä, Routasalo, Kautiainen, Savikko & Tilvis 

2005; Tiikkainen 2006; Savikko 2008). Useiden tutkimusten mukaan yksinäi-

syyttä koetaan vanhemmissa ikäryhmissä useammin kuin nuoremmissa 

(Berg, Melleström, Persson & Svanborg 1981; Holmén, Ericsson, Andersson & 

Windblad 1992; Vaarama, Hakkarainen & Laaksonen 1999; Routasalo, Pitkälä, 



12 

 

Savikko & Tilvis 2003), mutta myös päinvastaisia tuloksia on saatu (Haapola, 

Karisto & Kuusinen-James 2009). Tiikkainen (2006, 16) toteaakin, ettei yksinäi-

syyden esiintyvyydessä ole välttämättä eroa ikäryhmien välillä, mutta sitä 

määrittävät tekijät saattavat poiketa toisistaan samoin kuin vuorovaikutus-

suhteiden merkitys. Tarve vuorovaikutuksellisiin sosiaalisiin suhteisiin ei 

muutu ikääntyessä, mutta usein ihmisten mahdollisuus ylläpitää näitä suhtei-

ta vähenee lukuisten fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten muutosten mukana 

(Tiikkainen, Heikkinen & Leskinen 2004). Läheisissä sosiaalisissa suhteissa ei 

ole tärkeää ainoastaan saada emotionaalista tukea, vaan myös konkreettista 

apua ja neuvoja (Tiikkainen ym. 2004). 

 

Vanhuuteen liittyy paljon menetyksiä, ja yksinäisyyden tunteet ovat ikäänty-

neillä tavallisia. Yksinäisyys voi ilmetä ikäihmisellä läheisten menetyksinä, 

yksin asumisena ja toimintakyvyn huononemisena. Epidemiologisten tutki-

musten mukaan eri maissa ja kulttuureissa 4 - 36 % vanhoista ihmisistä tuntee 

jatkuvaa yksinäisyyttä (Savikko 2008). Yksinäisyys on yhteydessä leskeksi 

jäämiseen, sairastamiseen, toiminnanvajeisiin ja masennukseen. Se liittyy 

myös heikentyneeseen elämänlaatuun (Routasalo & Pitkälä 2003). 

 

Yksinäisyyden tiedetään heikentävän ikäihmisen terveyttä ja hyvinvointia. 

Psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn heikkeneminen ovat usein yhteydes-

sä toisiinsa. Yksinäisyyden moninaiset vaikutukset ikäihmisen terveyteen 

voivat vaikeuttaa kotona asumista. Yksinäisyys voi lisätä esimerkiksi ikäihmi-

sen alkoholin käyttöä, jolloin riskit kotona asumiselle lisääntyvät. (Lyyra, Pik-

karainen & Tiikkainen 2007, 146, 153; Laatikainen 2009, 9.) Toimiva tukiver-

kosto edistää ikäihmisen fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Yksinäisyys yhdis-

tettynä tukiverkoston puutteeseen lisää ikäihmisen turvattomuuden tunnetta. 

Turvattomuuden tunteen kokeminen on varsin yleistä ikäihmisten keskuu-

dessa ja se johtaa usein eristyneisyyteen. Kodista poislähtemisen uskalluksen 

puuttuminen muuttaa sosiaalisten suhteiden ylläpitämisen mahdottomaksi. 
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Tilanne huononee edelleen, jos omaiset väsyvät ikäihmisen hoitoon tai huo-

lehtivia omaisia ei ole ja sosiaaliset suhteet kuolevat. Tällöin kotona asuminen 

muuttuu todella haasteelliseksi. (Lyyra ym. 2007, 72; Laatikainen 2009, 9-11.) 

 

Suomen Punaisen Ristin paikallisosastot ovat nostaneet vanhusten määrän 

lisääntymisen ja yksinäisyyden yleistymisen ystävätoiminnan keskeiseksi 

haasteeksi (Suomen Punaisen Ristin osastokysely 2010; Sosiaalipalveluiden 

nykytila- ja toimintaympäristöanalyysi 2010). Jyväskylässä tehdyssä tutki-

muksessa on tutkittu yksinäisyyden yleisyyttä Länsi-Suomessa. Jatkuvasti 

yksinäiseksi 80–85 -vuotiaista itsensä kokee 10 % ja aika-ajoin yksinäiseksi 30 

% vastaajista (Tiikkainen 2006, 64). Suomalaisen hyvinvointitutkimuksen mu-

kaan melko usein tai jatkuvasti yksinäiseksi itsensä kokee 15 % yli 85-

vuotiaista miehistä ja 14 % naisista (Vaarama, Moisio & Karvonen 2010, 155). 

Erityisesti vanhusten katsotaan olevan yksinäisyystaskussa (Saari 2010, 117). 

Varsinkin yksinasuvilla vanhuksilla yksinäisyys on yleinen ongelma. Kotihoi-

don työntekijöistä 94,4 % kohtaa työssään yksinäisyyttä päivittäin tai viikoit-

tain. (Laukkarinen & Miettinen 2008, 42.)  

 

Vanhusten yksinäisyys lisääntyy väestörakenteen muuttuessa. Suomessa oli 

943 985 yli 65-vuotiasta vuonna 2010. Väestöennusteen mukaan määrä kasvaa 

vuoteen 2030 mennessä puoleentoista miljoonaan yli 65-vuotiaaseen. Vuoteen 

2030 mennessä jatkuvasti yksinäiseksi itsensä kokevien yli 65-vuotiaiden mää-

rä Suomessa nousisi vähintään 58 000 ja osa-aikayksinäisten määrä 174 000 

henkilöllä. (Tilastokeskus 2012.) Näin ollen Suomen Punaisen Ristin Länsi-

Suomen piirin alueella jatkuvasti yksinäisten määrä kasvaisi vuoteen 2030 

mennessä yli 7000 ja osa-aikaisesti yksinäisten määrä reilulla 21000 yli 65-

vuotiaalla henkilöllä (ks. kuvio 2). Jos kaikille uusille jatkuvasti yksinäisille 

koulutettaisiin vapaaehtoiset ystävät, olisi seuraavan 20 vuoden aikana järjes-

tettävä vuosittain lähes 600 ystävätoiminnan peruskurssia. Peruskurssilla tuli-

si tuolloin olla keskimäärin 15 osallistujaa ja toimintaan tulisi lähteä mukaan 
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viisi uutta vapaaehtoista ystävää jokaiselta kurssilta. (Projektisuunnitelma 

2011.) 

 

 

 

KUVIO 2. Yli 65-vuotiaiden määrän muutos 2010–2030 Länsi-Suomessa (Pro-

jektisuunnitelma 2011, 4) 

 

Väestörakenteen muutos ja yksinäisten vanhusten määrän kasvu näkyy Länsi-

Suomen piirin paikallisosastoissa. Ystävävälittäjille tulee paljon pyyntöjä yk-

sinäisyyden takia, esimerkiksi muille paikkakunnille työn perässä muuttaneet 

lapset ovat yhä useammin huolissaan kotona asuvista vanhemmistaan. Yk-

sinasuvien määrä on kasvanut ja yksin eletään yhä vanhemmaksi. Riski jäädä 

omaan kotiin neljän seinän sisälle kasvaa esimerkiksi kun oman ikäluokan 

ystävät eivät enää pysty käymään, tai lapset ovat muuttaneet töiden perässä 

kauas vanhempiensa asuinpaikkakunnalta. Kaikilla ei myöskään ole luontai-

sia sosiaalisia verkostoja. (Projektisuunnitelma 2011.)  
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4.1 Yksinäisyyden vaikutuksia 

 

Yksinäisyydellä on tutkitusti useita terveydelle haitallisia vaikutuksia. Kali-

fornian yliopiston tutkimuksen mukaan yksinäisyys sekoittaa ihmisen im-

muunijärjestelmän toimintaa ja siten heikentää vastustuskykyä. Tutkimukses-

sa verrattiin kroonisessa yksinäisyydessä elävien ihmisten leukosyyttien kaik-

kien geenien toimintaa normaalia sosiaalista elämää viettävien ihmisten gee-

neihin. Tulokset osoittivat, että yksinäisillä ihmisillä näitä tärkeitä im-

muunisoluja ohjailevien geenien toiminta poikkesi normaalista. Geenit jotka 

ajavat tulehdusreaktiota, toimivat ylikierroksilla. Vastaavasti geenit jotka tais-

televat bakteereja, viruksia ja muita mikrobeja vastaan, toimivat vain puolella 

teholla. Tutkimuksen mukaan geenien toimintaan ei vaikuta niinkään se 

kuinka monta ihmistä kyseinen henkilö tuntee, vaan kuinka läheiseksi hän 

tuntee itsensä heidän kanssaan. (Cole 2007.) 

  

Yhdysvaltain johtava yksinäisyystutkija professori John Cacioppo arvelee yk-

sinäisyyden juontuvan osin siitä, etteivät yksilön aivot palkitse sosiaalista 

käyttäytymistä. Tutkimus osoittaakin että yksinäisyys näkyy ihmisen aivoista. 

Itsensä yksinäiseksi tuntevien ja ei-yksinäisten ihmisten aivojen vertailussa 

aivojuovion toiminnan vilkkaudessa on eroja. Ei-yksinäisten ihmisten aivo-

juovio toimii vilkkaammin kuin yksinäisten. Tulokset viittaavat siihen, että 

aivot ruokkivat yksinäisyyttä. Yksinäisyys ei välttämättä johdu sosiaalisten 

taitojen puutteesta vaan siitä, että yksinäinen ei viihdy kovin hyvin sosiaali-

sissa tilanteissa. (Cacioppo 2009.) 

 

Yksinäisyys altistaa Alzheimerin taudille. Yksinäiset vanhukset sairastuvat 

Alzheimerin tautiin kaksi kertaa todennäköisemmin kuin vanhukset, jotka 

eivät koe itseään yksinäisiksi. Tuloksiin eivät vaikuttaneet vanhuksen sosiaa-

lisen verkoston koko tai muut ns. objektiiviset yksinäisyyden ilmentymät. 
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Myöskään tutkittavien kokema yksinäisyys ei liittynyt Alzheimerin taudille 

ominaisten aivomuutosten runsauteen, joka todettiin tutkimuksen aikana 

kuolleiden ruumiinavauksissa. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että sosi-

aalisten suhteiden määrän lisäksi myös niiden laatu vaikuttaa siihen, miten 

haavoittuvainen ihminen on iän myötä tapahtuville neurologisille muutoksil-

le. Mekanismi, jolla yksinäisyys aiheuttaisi dementoitumista, kaipaa kuitenkin 

lisäselvitystä. Tutkimukseen osallistui 823 kahdeksankymppistä miestä ja 

naista, jotka arvioivat yksinäisyyttään asteikolla yhdestä viiteen tutkimuksen 

alussa ja vuosittain koko nelivuotisen tutkimuksen ajan. Seurannan aikana 76 

vanhusta sairastui Alzheimerin tautiin. (Wilson, Krueger, Arnold, Schneider, 

Kelly, Barnes, Tang & Bennett 2007, 234–240.)  

 

Tutkimukset osoittavat että yksinäisyys ja yksinasuminen ovat yhdistelmä, 

jotka lisäävät riskiä sairastua muistihäiriöihin ja Alzheimerin tautiin. Yk-

sinelävillä on suurempi riski muistihäiriöille ja Alzheimerin taudille kuin pa-

risuhteessa elävillä, tämä tuli esiin naimattomien, eronneiden ja leskien koh-

dalla. Erityisesti leskeksi jääminen lisää sairastumisen riskiä. Jatkoanalyyseis-

sa havaittiin, että yksinasuminen yhdistettynä yksinäisyyden tunteeseen li-

säävät erityisesti muistihäiriöiden ja Alzheimerin taudin riskiä. (Håkansson, 

Rovio, Helkala, Vilska, Winblad, Soininen, Nissinen, Mohammed & Kivipelto 

2009.)  

 

Yksinäisyyden tiedetään lisäävän verenpainetta ja sydäntautiriskiä. Sosiaali-

sen eristäytyneisyyden väitetään lisäävän verenpainetta siinä missä tupakoin-

tikin. Eläkeikää lähestyvillä yksinäisyys voi lisätä yläpainetta peräti 30 mit-

tayksikköä. Tutkimuksessa yläpaineen nousua ei selittänyt tupakanpoltto, 

alkoholi, sosioekonominen asema tai ylipaino. Tutkimuksen mukaan yksinäi-

syys ei ole vain stressiä tai masennusta, vaan aivan omanlaisensa fysiologinen 

ja psykologinen reaktio, josta voi kärsiä ulospäinsuuntautunutkin henkilö. 
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Tutkimukseen osallistui 229 vuosina 1935–1952 syntynyttä amerikkalaista. 

(Cacioppo 2009.)  

 

Yksinäisyys heijastuu ikäihmisten toimintakykyyn ja heikentää mahdolli-

suuksia asua kotona. Yksinäisyys kolminkertaistaa riskin siirtyä kotihoidon 

palveluiden käyttäjäksi ja kuusinkertaistaa laitoshoitoon siirtymisen riskin 

(Vaarama 2004, 147, 166–167). Yksinäisyyden aiheuttaman muistitoimintojen 

heikentymisen ja dementian kehittymisen on todettu lisäävän pitkäaikaista 

laitoshoitotarvetta. (Fratiglioni, Wang, Ericsson, Maytan & Winblad 2000, 

1315-9; Tilvis, Pitkälä, Jolkkonen & Strandberg 2000, 76-8.) 

 

Terveystutkimuksesta saatujen tulosten mukaan yksinäisyydellä on haitallisia 

vaikutuksia terveyskäyttäytymiseen. Läheisten ihmisten puuttuminen tai 

muuten ohuet sosiaaliset suhteet johtavat usein oman terveyden laiminlyön-

tiin. Yksinäiset nauttivat elämästä vähemmän kuin muut, heillä on alhaisempi 

motivaatiotaso ja he reagoivat esimerkiksi iloisiin kasvoihin passiivisemmin 

kuin väestö keskimäärin. Yksinäisillä on kehossaan enemmän stressihormonia 

kuin väestöllä keskimäärin ja he ovat keskimääräistä passiivisempia ongelma-

tilanteissa. Yksinäiset nukkuvat keskimääräistä huonommin, joka pitkällä ai-

kavälillä vaikuttaa kielteisesti terveyteen. (Cacioppo & Patrick 2008; Cacioppo 

2014.) 

 

Yksinäisyyden on todettu heikentävän elämänlaatua merkittävästi ja lisäävän 

ennenaikaisen kuoleman riskiä. Chicagon yliopiston tutkimuksen mukaan 

yksinäisyyden tunteen huomattiin lisäävän masennusta ja yleisesti vähentä-

vän tunnetta elämän merkityksellisyydestä. Tutkimus osoitti että itsensä jat-

kuvasti yksinäiseksi tuntevilla on 14 prosenttia suurempi riski kuolla ennen-

aikaisesti kuin niillä, jotka eivät ole yksinäisiä. Yksinäisyys on kaksi kertaa 

suurempi riski ennenaikaiselle kuolemalle kuin ylipaino ja lähes yhtä iso riski 

kuin köyhyys, jonka on todettu lisäävän ennenaikaisen kuoleman riskiä 19 
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prosenttia. Kuuden vuoden seurantajaksoon osallistui 2 100 yli 55-vuotiasta. 

(Cacioppo 2014.) 

 

Yhdysvaltalaistutkijoiden mukaan yksinäisyyden tunne voi levitä ihmisestä 

toiseen. Chicagon, Kalifornian ja Harvardin yliopistojen tutkijoista koostunut 

ryhmä seuloi laajan seurantatutkimuksen aineistoa, johon on kerätty ihmisten 

terveystietoja yli 60 vuoden ajalta. Yli 5000 henkilön tietojen analyysi paljasti, 

että yksinäiseksi itsensä tuntevat ihmiset siirtävät tunteensa toisille. (Cacciop-

po 2009.) 

 

 

4.2 Ystävyyden vaikutuksia 

 

Sosiaalisten suhteiden terveyttä ja hyvinvointia lisäävistä vaikutuksia on vii-

me vuosina saatu runsaasti tutkimusnäyttöä. Vuonna 2013 tehdyssä tutki-

muksessa todettiin että sosiaalisuus ja sosiaaliset verkostot liittyvät vahvasti 

ihmisen terveyskäyttäytymiseen. Tutkimuksen mukaan luottamus ja vasta-

vuoroisuus ovat ihmisen terveydelle yhtä tärkeitä tekijöitä kuin unirytmi, tu-

pakoimattomuus tai terveellinen ruokavalio. Sosiaalisesta asemasta riippu-

matta ihmiset joilla on sosiaalisia verkostoja ja ovat sosiaalisesti aktiivisia elä-

vät terveemmin ja tuntevat itsensä fyysisesti ja psyykkisesti terveemmiksi. 

(Nieminen, Prättälä, Martelin, Alanen, Härkänen, Hyyppä & Koskinen 2013.) 

Sosiaalisella tuella ja aktiivisella sosiaalisella verkostolla tiedetään olevan 

vahva yhteys myös ikääntyneiden hyvinvointiin, fyysiseen ja psyykkiseen 

terveyteen (Kahn, Hessling & Russell 2003; Greenglass, Fiksenbaum & Eaton 

2006). 

 

Läheisten ihmissuhteiden antama elämän tarkoituksellisuuden tunne, muilta 

ihmisiltä saatu tuki, neuvot ja apu tai heidän harjoittamansa kontrolli voivat 
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auttaa ja kannustaa ihmistä huolehtimaan omasta terveydestä. Terveellinen 

ravinto, riittävä liikunta, tupakoinnin lopetus, alkoholinkäytön rajoittaminen, 

avun hakeminen sairauden sattuessa ja hoito-ohjeiden noudattaminen voivat 

olla tällaisia sosiaalisten suhteiden aikaansaamia vaikutuksia käyttäytymi-

seen. Sosiaalinen tuki vaikuttaa myös yksilön tunteisiin ja mielialaan. Erityi-

sen tärkeää toiselta saatu tuki on stressiä aiheuttavissa tilanteissa, kuten esi-

merkiksi sairastumisen yhteydessä. Tuki toimii silloin puskurina stressiä vas-

taan ja lieventää sen haitallisia vaikutuksia. Terveyteen vaikutukset välittyvät 

verenpaineen, hormonaalisten tekijöiden, hermoston toiminnan ja im-

muunijärjestelmän kautta. (Martelin, Hyyppä, Joutsenniemi & Nieminen 

2009.) Samansuuntainen tulos saatiin myös Chicagon yliopiston tutkimukses-

sa, jonka mukaan laadukkaat ihmissuhteet ovat tärkeitä terveyden kannalta. 

Tutkimuksessa esitettiin että stressiä ja vastoinkäymisiä on helpompi kestää, 

kun on joku, jonka kanssa jakaa ikävät tuntemukset (Cacioppo 2014). 

 

Sosiaalisilla suhteilla ja virikkeillä on todettu olevan tärkeä merkitys aivojen 

hyvinvoinnin kannalta. Sosiaalisten suhteiden on todettu suojaavan dementi-

alta. Tutkimuksen tulokset osoittavat että psykososiaaliset tekijät ovat erityi-

sen tärkeitä dementian riskin kannalta hyvin iäkkäillä henkilöillä, 80 vuoden 

iästä eteenpäin. (Wallin, Boström, Kivipelto & Gustafson 2013, 1135–43; Wil-

son ym. 2007, 234–240 .)   

 

Ystävyyden on todettu pienentävän sydänkohtauksen riskiä. USA:ssa tehdys-

sä tutkimuksessa miehet joilla oli hyvä ystävä saivat 50 % epätodennäköi-

semmin toisen sydäninfarktin kuin miehet ilman ystävää (Dickens, McGowan, 

Percival, Douglas, Tomenson, Cotter, Heagerty, A & Creed 2003, 518–522). 

 

Ystävyyden on todettu pidentävän ikää. Metatutkimuksessa selvitettiin sosi-

aalisten suhteiden ja kuolleisuusriskin yhteyttä. Meta-analyysin mukaan ih-

misillä joilla on vahvoja sosiaalisia suhteita, on puolet paremmat mahdolli-

http://heart.bmj.com/search?author1=C+M+Dickens&sortspec=date&submit=Submit
http://heart.bmj.com/search?author1=L+McGowan&sortspec=date&submit=Submit
http://heart.bmj.com/search?author1=C+Percival&sortspec=date&submit=Submit
http://heart.bmj.com/search?author1=J+Douglas&sortspec=date&submit=Submit
http://heart.bmj.com/search?author1=B+Tomenson&sortspec=date&submit=Submit
http://heart.bmj.com/search?author1=L+Cotter&sortspec=date&submit=Submit
http://heart.bmj.com/search?author1=A+Heagerty&sortspec=date&submit=Submit
http://heart.bmj.com/search?author1=F+H+Creed&sortspec=date&submit=Submit
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suudet välttää ennenaikainen kuolema kuin niillä, joilta tukiverkot puuttuvat. 

Aineistona käytettiin 148 tutkimusta ja tutkimuksiin osallistui yli 308 000 ih-

mistä.  (Holt-Lunstad, Smith & Layton 2010.)  

 

 

5 TARVE PALVELUIHIN OHJAAMISELLE YSTÄVÄ-

TOIMINNASSA 

 

Vapaaehtoisten tukeminen on tärkeää ystävätoiminnan ja koko vapaaehtois-

toiminnan tulevaisuuden kannalta ja erityisesti vapaaehtoisten jaksamisen 

kannalta. Tämä tuli esiin myös Hietamäen (2013, 52–52) tutkimuksessa, jossa 

kehittämisen kohteeksi nousi esiin vapaaehtoisten tuen ja koulutuksen tarve 

haastavien ystäväasiakkaiden kohtaamisessa ja heidän kanssaan toimiessa. 

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin sosiaalipalveluvaliokunnan te-

kemässä laajassa nykytila- ja toimintaympäristöanalyysissä vuosina 2009 ja 

2010 nousi keskeiseksi tulevaisuuden haasteeksi niin ikään osastojen sosiaali-

palveluiden vapaaehtoistoimintaan saama tuen vähyys (Projektisuunnitelma 

2011).  

 

Kuntien palveluntuotannon tehostaminen lisää paineita siirtää osa hoivateh-

tävistä vapaaehtoisille. Suomen Punaisen Ristin paikallisosastojen kokemuk-

sen mukaan kuntien säästöt ovat esimerkiksi kiristäneet kotihoidon työnteki-

jöiden työtahtia ja aiheuttaneet päivätoimintakeskusten sulkemisia. Osa kun-

nista on alkanut kirjata vapaaehtoisavun käytön vanhuspalveluiden asukkai-

den hoitosuunnitelmiin. Sosiaali- ja terveysalalta kiihtyvä eläkkeelle jääminen 

lisää paineita siirtää vapaaehtoisille osa ammattilaisten tekemästä työstä. So-

siaali- ja terveysalan uuden työvoiman tarve on esimerkiksi Etelä-

Pohjanmaalla vuoteen 2025 mennessä 10 000 henkilöä. Nähtäväksi jää pystyy-

kö lainsäädäntö ja koulutusjärjestelmä korvaamaan syntyneen vajeen. Vapaa-

ehtoisessa ystävätoiminnassa on tarkennettava ammatti- ja vapaaehtoisen 
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työn rajoja sekä kehitettävä palveluihin ohjaamista ammattiavun, muiden jär-

jestöjen ja nettituen pariin silloin kun vapaaehtoisen oma osaaminen sekä 

voimavarat auttamiseen eivät riitä. (Projektisuunnitelma 2011.) 

 

Palveluihin ohjaamisen kehittäminen ystävätoiminnassa on tarpeellista. 

Ikäihmisillä voi tulla ystäväsuhteen aikana monenlaisia avuntarpeita, joista 

osa on terveyteen liittyviä. Ikääntyneiden kanssa toimivien vapaaehtoisten 

ystävien tulisi olla tietoisia erilaisista avuntarpeista ja palvelua tarjoavista ta-

hoista.  Vapaaehtoisen ystävän olisi hyvä tietää esimerkiksi masennukseen 

yhteydessä olevista tekijöistä, jotta hän tunnistaisi ystäväasiakkaan masennus-

riskin ja osaisi ohjata hänet avun piiriin. Tutkimuksissa onkin todettu että in-

terventioita, jotka keskittyvät esimerkiksi masennukseen yhteydessä oleviin 

tekijöihin, kuten ikääntyneiden sosiaaliseen harrastamiseen ja sosiaalisiin suh-

teisiin, tulisi lisätä. (Ylönen 2011.) 

 

Palveluihin ohjaamisen kehittäminen on yksi mahdollisuus lisätä paikallis-

osastojen osaamista ja valmiutta ystävätoiminnassa. Vanhusten määrän kas-

vaessa ja yksinäisyyden lisääntyessä ystäväpyyntöjen määrä kasvaa ja palve-

luihin ohjaamista tullaan tarvitsemaan nykyistä enemmän. Tärkeää on erottaa 

vapaaehtoisen tekemä palveluihin ohjaaminen virallisesta palveluohjauksesta. 

Ystävätoiminnassa palveluihin ohjaamista tehdään tavallisen ihmisen taidoin. 

Palveluihin ohjaamisella parannetaan apua tarvitsevien ohjautumista tilantee-

seen sopivien palveluiden piiriin.  

 

Ystävätoiminnassa palveluihin ohjaamista tarvitaan sekä ystävävälityksessä 

että ystäväsuhteessa. Tässä opinnäytetyössä keskitytään ystäväsuhteessa tar-

vittavan palveluihin ohjaamisen kehittämiseen. Kehitettävä palveluihin oh-

jaamisen malli on työväline vapaaehtoiselle ystäväasiakkaan vapaaehtoisavun 

tarpeen arviointiin ja ohjaamiseen tarvittaessa eri palveluihin. Mallin avulla 
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selkeytyy; ketä voidaan auttaa vapaaehtoistoiminnalla ja kuka mahdollisesti 

tarvitsee ammattiapua.  

 

Ystäväsuhteissa ikäihmisen tarpeet voivat muuttua ja vapaaehtoisen tiedot ja 

taidot tilanteessa toimimiseen voivat tuntua riittämättömiltä. Ystävätoimin-

nan peruskurssilla tapausharjoituksissa vapaaehtoiset ovat epäilleet omaa 

osaamistaan muuttuvissa tilanteissa ja siten myös omaa sopivuuttaan ystä-

väsuhteeseen.  Vapaaehtoiset tarvitsevat enemmän koulutusta ja harjoittelua 

mahdollisten haastavien tilanteiden varalta, kehittyäkseen ja saadakseen var-

muutta ystävänä toimimiseen. Vapaaehtoisille on taattava myös riittävä tuki 

ystäväsuhteen aikana. Palveluihin ohjaamisen malli helpottaa vapaaehtoisia 

löytämään tietoa ja toimintatapoja näissä muuttuvissa tilanteissa. 

 

 

6 SUOMEN PUNAINEN RISTI JA YSTÄVÄTOIMIN-

TA   

 

Suomen Punainen Risti (SPR) on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjes-

töistä, se on osa maailmanlaajuista verkostoa, johon kuuluu 186 muuta Punai-

sen Ristin tai Punaisen Puolikuun järjestöä. Näiden järjestöjen tehtävänä on 

auttaa suurimmassa avun tarpeessa olevia ihmisiä kotimaassa ja ulkomailla. 

Punaisen Ristin toimintaa ohjaa seitsemän perusperiaatetta: inhimillisyys, ta-

sa-puolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, yleismaa-

ilmallisuus ja ykseys. Suomen Punaiseen Ristiin kuuluu lähes 90 000 jäsentä ja 

yli 25 000 vapaaehtoista, jotka toimivat 12 piirissä ja 500 osastossa eri puolilla 

maata. (Suomen Punainen Risti 2014.) Suomen Punaisen Ristin toiminnan vas-

tuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistoiminnan vakuutukset ovat LähiTapiolas-

sa. 
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Länsi-Suomen piiri muodostuu Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjan-

maan ja Keski-Pohjanmaan maakunnista (ks. kuvio 3). Alueella toimii 73 Pu-

naisen Ristin paikallisosastoa, joista suurimmat ovat Jyväskylä, Seinäjoki, 

Vaasa ja Kokkola. Länsi-Suomen piirin osastoilla on yhteensä yli 11 000 jäsen-

tä. Reilut 3000 vapaaehtoista toimii EA-ryhmissä, keräystoiminnassa, osasto-

jen hallinnossa, päihdetyössä, monikulttuurisuustyössä, ystävätoiminnassa ja 

valmiustoiminnassa kuten etsinnöissä. Osastojen toimialueella asuu noin 600 

000 ihmistä. (Projektisuunnitelma 2011.)  

 

KUVIO 3. Länsi-Suomen piiri, toiminta-alueet ja osastot (projektisuunnitelma 

2011, 16) 
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6.1 Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminta 

 

Ystävätoiminta on osa Suomen Punaisen Ristin sosiaalipalvelutoimintaa. Ys-

tävätoiminta perustuu vahvaan vapaaehtoisuuteen ja se on laaja-alaisesti ver-

kostoitunutta. Toimiva koulutus-, tuki- ja ohjausjärjestelmä antaa ystävätoi-

minnalle edellytykset tehokkaaseen vaikuttamistyöhön ja monimuotoiseen 

hyvinvoinnin edistämiseen (ks. kuvio 4).  

 

KUVIO 4. Suomen Punaisen Ristin monimuotoinen ystävätoiminta (Borén & 

Jalosalmi 2014) 

 

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisella ystävätoiminnalla lievitetään yksi-

näisyyttä ja lisätään turvallisuutta. Ystävätoiminta perustuu paikallisiin tar-

peisiin ja sitä toteutetaan Suomen Punaisen Ristin paikallisosastoissa toimivis-

sa ystävävälityksissä. Osastot tekevät ystävätoimintaa haluamassaan laajuu-

dessa. Länsi-Suomen piirissä on 56 osastossa ystävätoimintaa ja niissä kaikki-

aan 1602 vapaaehtoista ystävää. Piirin jokainen osasto on erilainen ja paikalli-
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suus näkyy osastojen toiminnassa. Ystävätoiminta on käynnistynyt Länsi-

Suomessa jo 1950-luvun lopussa Seinäjoella. (Hintsa 2014.)  

 

 

6.2 Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 

 

Länsi-Suomen piirissä tehtiin vuosina 2009–2010 nykytila- ja toimintaympäris-

töanalyysi, jonka perusteella haettiin Raha-automaattiyhdistyksen rahoitusta 

ystävätoiminnan kehittämiseen. Analyysissä keskeisiksi haasteiksi nousivat 

vapaaehtoisten saama tuen vähyys, vanhusten lisääntyvä yksinäisyys ja kun-

tien heikkenevä taloustilanne. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämis-

projekti käynnistyi huhtikuussa 2012. Nelivuotisessa projektissa kehitetään 

paikallisosastojen tukemista ystävätoiminnassa sekä ystävätoiminnan muoto-

ja, joita ovat vanhusten ryhmätoiminta, etsivä ystävätyö ja palveluihin ohjaa-

minen. Projektissa on kolme työntekijää: projektipäällikkö sekä aluetyönteki-

jät Jyväskylän aluetoimistossa ja Seinäjoen aluetoimistoissa.  

 

Projekti on osa Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan kokonaiskehit-

tämistä. Yleiskokouksessa 2011 hyväksyttiin vuosien 2011 – 2014 toimintalin-

jaus, jossa ystävätoiminnan laajentaminen ja monipuolistaminen on yksi kes-

keisistä kehittämiskohteista. Projekti tukee Kansainvälisen Punaisen Ristin 

strategian 2020 (2010, 17–19) päälinjan 3 toteutumista: Promote social inclusi-

on and a culture of non-violence and peace. Projekti tukee Suomen Punaisen 

Ristin hyvinvointi ja terveyslinjauksen tavoitetta arjen turvallisuuden lisäämi-

sestä vapaaehtoistoimintaa vahvistamalla. Tavoitteen saavuttamiseksi hyvin-

vointi ja terveyslinjauksessa (2008, 7) toimenpiteeksi on määritelty: ”kehite-

tään ikääntyvän väestön tarvitsemia vapaaehtoisia sosiaali- ja terveyspalvelui-

ta tarpeita vastaaviksi ja lisätään heille tarkoitettua ohjausta, neuvontaa ja tu-

kea matalan kynnyksen paikoissa”. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehit-
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tämisprojekti tulee vastaamaan tämän tavoitteen saavuttamiseen Länsi-

Suomen piirin alueella. Suomen Punaisen Ristin senioritoiminnan linjaus pai-

nottaa väestörakenteen muutoksen aiheuttamia haasteita, joihin niin ikään 

Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti pyrkii vastaamaan. (pro-

jektisuunnitelma 2011.) 

 

 

6.3 Vapaaehtoinen ystävä 

 

Vapaaehtoiset ystävät voivat olla eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia ih-

misiä. Heiltä edellytetään, että oma elämä on tasapainossa. Tärkein ominai-

suus vapaaehtoisella ystävällä on kyky kuunnella ja olla läsnä. Vapaaehtoinen 

ystävä toimii tavallisen ihmisen tiedoin, taidoin ja voimavaroin: hän ei tee hoi-

toalan ammattilaiselle kuuluvia tehtäviä. SPR kouluttaa vapaaehtoiset ystävät 

tehtäväänsä ystävätoiminnan perus- ja lyhytkurssilla, jossa valmentaudutaan 

toimimaan erilaisissa vapaaehtoistehtävissä ja perehdytään sekä vapaaehtois-

toiminnan pelisääntöihin, että Punaisen Ristin arvomaailmaan. Myös ihmis-

suhde- ja vuorovaikutustaidot sekä itsetuntemus ovat kurssisisältöjen osa-

alueita. Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnan kautta voi toimia ikäihmi-

sen -, maahanmuuttajan -, mielenterveyskuntoutujan -, vammaisen tai nuoren 

ystävänä. Kurssin käyneillä on mahdollisuus toimia ystävärenkaassa, ikäih-

misten virkistystoiminnassa, vapaaehtoisena sairaalassa tai vanhainkodissa. 

Jatkokoulutuksen avulla voi pätevöityä toimimaan vankilavierailijana, vapaa-

ehtoisten ohjaajana sekä kouluttajana. 

 

Ystävätoiminnan peruskurssilla vapaaehtoisten kanssa perehdytään psyykki-

sen kriisin vaiheisiin ja harjoitellaan miten ystäväasiakasta tuetaan vaikeassa 

elämäntilanteessa. Kurssilla käsitellään hyvää kohtaamista, jossa korostetaan 

kuuntelemista, vuorovaikutusta ja dialogia. Tärkeitä asioita asiakkaan koh-
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taamisessa ovat arvostus, kunnioitus ja tasa-arvoisuus. Vapaaehtoisilla on 

mahdollisuus osallistua henkisen tuen jatkokoulutukseen, jossa saa lisää ohja-

usta ystäväasiakkaan tukemisesta vaikeissa tilanteissa. Ystäväsuhteen muut-

tuvia tilanteita varten vapaaehtoiset saavat jatkuvaa tukea ja ohjausta säännöl-

lisissä ystävätapaamisissa, joissa myös vertaistuella on merkittävä vaikutus. 

(Ystävätoiminnan peruskurssimateriaali 2012.)  

 

Vapaaehtoisella ystävällä on oikeuksia ja velvollisuuksia. Vapaaehtoisella ys-

tävällä on vaitiolovelvollisuus. Hänellä on oikeus sitoutua itselleen sopivaksi 

ajaksi itselleen sopivaan tehtävään. Vapaaehtoisella ystävällä on velvollisuus 

pitää kiinni sovituista asioista ja luvatuista sitoumuksista. Hänellä on oikeus 

perehdytykseen, tukeen ja ohjaukseen. Vapaaehtoisella ystävällä on velvolli-

suus osallistua jatkokoulutuksiin, tapaamisiin, palautteen antamiseen, tilas-

tointiin tai muihin tehtävään liittyviin käytäntöihin. Hänellä on oikeus saada 

etukäteen opastusta siihen, miten toimia ja keneen ottaa yhteyttä ongelmati-

lanteissa. Vapaaehtoisella on oikeus yhteistyöhön. Hänellä on oikeus saada 

toiminnasta iloa ja jaksamista. Vapaaehtoisella on myös oikeus siirtyä muihin 

tehtäviin. (Jalosalmi & Hartikka 2014, 6.)  

 

 

6.4 Tuen ja ohjauksen rakenne  

 

Vapaaehtoistoiminta tarvitsee ympärilleen ammatillista ja järjestöllistä tukea 

vapaaehtoisten tukemiseen, sillä vapaaehtoinen tarvitsee koulutusta ja ohjaus-

ta sekä mahdollisuuden mietityttävien asioiden jakamiseen ja purkamiseen. 

Raninen, Raninen, Toni & Tornaeus 2007). Länsi-Suomen piirissä Punaisen 

Ristin ystävätoiminnan vapaaehtoisia tuetaan ja ohjataan viiden tahon; Länsi-

Suomen piirin, sosiaalipalvelupäällikön, ystävätoiminnan kehittämisprojektin, 

alueellisten vastuukouluttajien ja osastojen hallitusten kautta. (Ks. kuvio 5) 
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KUVIO 5. Tuen ja ohjauksen rakenne Suomen Punaisen Ristin ystävätoimin-

nassa Länsi-Suomen piirissä (Vastuukouluttajan ohje 2014, 6) 

 

Länsi-Suomen piiri tukee vapaaehtoisia tuottamalla markkinointi- ja koulu-

tusmateriaalia ja tarjoamalla koulutustiloja. Piiri järjestää eri koulutuksia, 

Promo-ohjaajakoulutusta ja muita Suomen Punaisen Ristin sosiaalipalvelu-

koulutuksia, järjestötiedon koulutusta sekä kummitapaamisia. Lisäksi piiri 

tukee osastoja sähköisessä viestinnässä RedNet-sivustolla. 

  

Sosiaalipalvelupäällikkö tukee vapaaehtoisia haastavissa tilanteissa. Sosiaali-

palvelupäällikkö järjestää koulutuksia ja jatkokoulutuksia, aiheina esimerkiksi 

ohjaajana toimiminen ja jaksaminen. Hän tukee tilaisuuksien järjestämisessä, 

vapaaehtoisten hankkimisessa sekä tiedottamisessa. Lisäksi hän toimii yhtey-

denpitäjänä osastojen hallituksiin nimetyn yhteyshenkilön, yleisimmin sosiaa-

lipalvelujen yhteyshenkilön kautta. Sosiaalipalvelupäällikkö osallistuu osasto-

jen järjestämiin tapahtumiin ja pitää säännöllisesti yhteyttä vapaaehtoisiin. 

Hän järjestää virkistystoimintaa sekä antaa kiitosta ja palkitsee. 
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Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012–2016 tukee vapaa-

ehtoisia osallistumalla osastojen hallitusten kokouksiin ja tapahtumiin. Projek-

ti järjestää ystävätoiminnan aluetapaamisia puolivuosittain. Projekti kehittää 

toiminnan tueksi etsivää ystävätyötä, palveluihin ohjaamista ja ryhmätoimin-

taa.  Toiminnan muoto ja sisältö nousevat osastojen ja vapaaehtoisten koke-

mista tarpeista.  

 

Alueelliset vastuukouluttajat antavat vapaaehtoisille ”yksilöllistä tukea” 

oman aluetuntemuksensa kautta. He ovat haastavissa tilanteissa vapaaehtois-

ten tukena. Vastuukouluttajat ovat mukana ystävätoiminnan aluetapaamisis-

sa ja jatkossa järjestävät näitä tilaisuuksia projektin jälkeen. Vastuukouluttajat 

järjestävät ystäväkoulutuksia sekä kouluttavat itse tai ohjeistavat toista kou-

luttajaa ja toimivat koulutusten yhdyshenkilönä oman alueensa osastoissa 

järjestettävissä koulutuksissa. 

 

Osastojen hallitukset antavat vapaaehtoisille tukea tarjoamalla resursseja toi-

mintaa varten, esimerkiksi tilat, puhelin, kahviraha, matkakorvaukset, koulu-

tuskustannukset, virkistysmatkat ja tiedotuskustannukset. Hallitukset kutsu-

vat ystävätoiminnan vapaaehtoisia hallituksen kokoukseen osoittaen kiinnos-

tustaan ystävätoimintaa kohtaan ja näin ystävätoimijat saavat ajankohtaista 

tietoa osaston muusta toiminnasta. Hallitus ylläpitää osaston RedNet – sivus-

toa. 

 

 

7 YSTÄVÄASIAKKAAN OHJAAMINEN   

 

Vapaaehtoisessa ystävätoiminnassa ystäväsuhteen rakentaminen sekä luotta-

muksellisen ja avoimen vuorovaikutussuhteen ylläpitäminen vaatii vapaaeh-

toiselta ystävältä taitoja, keinoja ja osaamista. Erityisesti puheeksi ottamisen ja 
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ohjaamisen osaaminen korostuu haastavissa tilanteissa. Toimivien menetel-

mien, kuten kunnioittavan puheeksi ottamisen ja ratkaisukeskeisen lähesty-

mistavan avulla hankaliltakin tuntuvista tilanteista voidaan selvitä ja jatkaa 

hyvässä vuorovaikutussuhteessa ystäväasiakkaan kanssa. (Mannström-

Mäkelä & Saukkola 2008, 46–47). Näitä menetelmiä käytetään tässä opinnäyte-

työssä teoreettisena pohjana ja ne sopivat hyvin lähestymistavaksi palveluihin 

ohjaamisessa.   

 

Ystäväsuhteissa vapaaehtoisia ystäviä ohjataan ratkaisukeskeiseen lähesty-

mistapaan, jossa korostetaan tulevaisuuteen suuntautumista ja tavoitteelli-

suutta, voimavarojen ja toiveikkuuden nostamista keskipisteeksi. Tärkeitä 

näkemyksiä ovat edistyksen seuraaminen ja kannustaminen pienin askelin 

sekä arvostuksen osoittaminen. Myönteisyyttä, luovuutta ja huumoria tuo-

daan esiin tasavertaisessa vuorovaikutuksessa ja keskustelussa. (Ystävätoi-

minnan peruskurssiaineisto 2012.)  

 

Yksinäiset ihmiset ovat erilaisissa elämäntilanteissa. Toisille sopii tueksi Suo-

men Punaisen Ristin vapaaehtoinen ystävä. Joskus tulee eteen tilanteita joihin 

tarvitaan ensisijaisesti ammatillista tukea. Vapaaehtoisena toimiva ystävä tar-

vitsee palveluihin ohjaamisen osaamista ystäväsuhteen muuttuvissa tilanteis-

sa vapaaehtoisavun tarpeen arviointiin ja ystäväasiakkaan ohjaamiseen eri 

palveluihin. Vapaaehtoiset ystävät tekevät ystävätoimintaa tavallisen ihmisen 

taidoin ja voimavaroin, ja se asettaa tietyt rajat toiminnalle. Monissa tilanteissa 

on pohdittava tarkkaan, ettei vapaaehtoistoiminnassa tehdä ammattilaisen 

työtä. Vapaaehtoisen ja ammatillisen avun käsitteiden tarkastelu voi helpottaa 

vapaaehtoisen tekemää vapaaehtoisavun tarpeen arviointityötä. Vapaaehtoi-

sessa avussa korostuu palkattomuus ja apua saavan vastavuoroinen suhde 

auttajaansa. Vapaaehtoisessa avussa tehtävään perehdytetty henkilö tarjoaa 

toiminnan tavoitteiden mukaista tukea ystäväasiakkaalle. Ammatillisessa 

avussa puolestaan on kyse maksullisesta avusta, jossa hoitosuhteessa apua 
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saava on yksin hyötyvä osapuoli. Ammatillista apua tarjoaa ystäväasiakkaalle 

ammatillisen koulutuksen saanut henkilö. (Borén & Jalosalmi 2014, 20.)   

 

Palveluihin ohjaaminen sopii auttamisen muodoksi tilanteeseen jossa ystävä-

asiakas pyytää apua jonkun asian tai palvelun tekemiseen, josta vapaaehtoi-

sen ystävän voi olla vaikeaa kieltäytyä. Palveluihin ohjaamista voi käyttää 

tilanteessa, jossa vapaaehtoisen ystävän on vaikeaa ottaa puheeksi havaitse-

miaan ystäväasiakkaan elämänlaatuun heikentävästi vaikuttavia asioita. Pal-

veluihin ohjaaminen sopii myös tilanteeseen, jossa vapaaehtoisen ystävän on 

vaikea toimia havaitessaan ystäväsuhdetta kuormittavia tekijöitä. Edellä mai-

nituissa tilanteissa palveluihin ohjaamisen käyttäminen antaa vapaaehtoiselle 

ystävälle tukea ystävänä toimimiseen ja omaan jaksamiseen. (Ks. liite 3. Ystä-

vän apuri-opas 2014, 5.)  

 

 

7.1 Puheeksi ottaminen 

 

Ystäväsuhteessa voi tulla eteen asioita, jotka on hyvä ottaa ystäväasiakkaan 

kanssa puheeksi. Tarve keskusteluun on lähtöisin vapaaehtoisen ystävän huo-

lesta. Puheeksi ottaminen perustuu siis vapaaehtoisen ystävän tekemiin ha-

vaintoihin. (Hirvihuhta & Litovaara, 2003, 142.)  Puheeksi ottamisen aihe voi 

olla jokin konkreettinen asia esimerkiksi ystäväasiakkaan liika alkoholinkäyt-

tö, masennus oireet, väsyminen tai selviäminen puolison kuolemasta. Aihe 

voi olla myös abstraktimpi kokemus esimerkiksi ystäväasiakkaan muuttunut 

olemus tai luonne. (Eriksson & Arnkil 2012, 23.) 

 

On tilanteita, joissa puheeksi ottaminen on hyvin tärkeää asioiden etenemisen 

kannalta. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi kun ystäväasiakas vaikuttaa 

huolestuneelta, ahdistuneelta tai poissaolevalta. Asia on hyvä ottaa puheeksi 
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kun ystäväasiakas yrittää selvästi kertoa jotain vapaaehtoiselle ystävälle, mut-

ta ei saa asiaa kerrottua. Kyseessä voi olla mikä tahansa tilanne, jossa vapaa-

ehtoinen ystävä huomaa jotain tavallisuudesta poikkeavaa. Puheeksi ottami-

nen kannattaa silloin kun vapaaehtoinen ystävä kokee jonkin asian huolestut-

tavana. Keskustelussa huomioidaan ystäväasiakkaan tunteet, keskustelua 

käydään ystäväasiakasta loukkaamatta. Asioihin ei tule muutosta, jos niiden 

olemassaoloa ei tiedosteta. (Ks. liite 3. Ystävän apuri-opas 2014, 8.) 

 

Puheeksi ottaminen voi tuntua vaikealta. Vapaaehtoinen ystävä saattaa epä-

röidä asian puheeksi ottamista: Miten ystäväasiakas reagoi? Tunkeutuuko hän 

toisen alueelle? Onko aihetta ottaa asiaa puheeksi? On erilaisia tapoja ottaa 

asia esille. Kunnioittava dialogi ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa lisäävät 

luottamusta ja helpottavat puheeksi ottamista. Puheeksi ottamista edeltävästi 

vapaaehtoinen ystävä selvittää itselleen missä ja miten puheeksi ottaminen 

kannattaa tehdä, mitä puheeksi ottamisella haluaa tuoda esille ja lisäksi va-

paaehtoinen ystävä hahmottelee itselleen mahdollisia tahoja, joista apua voisi 

saada. Ystäväasiakkaan kanssa keskustellessa tuodaan esille oma aito huoli, 

kuunnellaan, vältetään kärkkäitä mielipiteitä ja edetään asiassa ystäväasiak-

kaan ehdoilla. Joskus on tilanteita joissa ystäväasiakkaan olisi hyvä puhua 

asiasta ammattilaiselle. Vapaaehtoisen ystävän ei pidä ryhtyä ammattilaiseksi 

ystäväasiakkaalle, ei sittenkään vaikka hänellä olisi tähän koulutus. Vapaaeh-

toinen ystävä voi ohjata ja tukea ystäväasiakasta, mutta hän ei voi ratkaista 

asioita ystäväasiakkaan puolesta.   

  

Puheeksi ottamisessa vaikuttavat aina kolme merkittävää tekijää, jotka ovat 

ystäväasiakas, vapaaehtoinen ystävä ja ympäristö. Koska asiat tapahtuvat yh-

teydessä muihin ihmisiin ja ympäristöön voi tavoitteeseen päästä erilaisia 

polkuja pitkin. Yhtä ainoaa oikeaa tapaa toimia ei ole. On mahdollista kokeilla 

useita lähestymistapoja, samallakin kerralla. (Mannström-Mäkelä & Saukkola 

2008, 49.) Puheeksi ottamisen jälkeiset tulokset eivät välttämättä ole havaitta-
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vissa heti, vaan ne voivat näkyä vasta myöhemmin. Huomion kiinnittäminen 

pieniin edistysaskeliin, etenemiseen kohti tavoitetta kannustavat ystäväasia-

kasta jatkamaan. Oikeaan suuntaan liikahtaminen on jo riittävää (mts.48). 

Vaikeissa tilanteissa vapaaehtoinen ystävä voi kysyä apua oman osaston ystä-

vävälittäjältä. Toisen kanssa keskustelu voi tuoda asiaan erilaista näkökulmaa. 

Puheeksi ottamisen sopivaa ajankohtaa voi olla tarpeen miettiä, samoin palve-

luihin ohjaamisen ajankohtaa.   

 

 

7.2 Kunnioittava dialogi 

 

Dialogilla tarkoitetaan sanallista ja eleisiin perustuvaa vuoropuhelua, joka 

tapahtuu vähintään kahden ihmisen välillä. Ystävätoiminnassa käytetään pal-

jon kahdenkeskistä vuoropuhelua, mutta joskus keskusteluissa voi olla use-

ampikin henkilö esimerkiksi omainen. Kaikkien keskustelujen sanotaan ole-

van dialogeja, mutta niiden dialogisuus voi vaihdella jatkumolla monologises-

ta dialogiseen dialogiin. (Markovà 1990, 1-22.) Tässä opinnäytetyössä ja Ystä-

vän apuri-oppaassa keskitytään dialogiseen dialogiin, jossa puhujan lausumat 

ovat aina vastausta edellisen puhujan ilmaisuun, eli ne ovat dialogisessa suh-

teessa toisiinsa (Haarakangas 2008). Sanotaankin että ilmaisu saa merkityksen 

vasta vastaukselta. Ystäväsuhteessa ystäväasiakkaalle vastaaminen ei ole tul-

kinnan tai selityksen antamista vaan ystäväasiakkaan ilmaisun huomiointia. 

Silloin ystäväasiakas tulee kuulluksi ja ilmaisulle tulee merkitys (Seikkula & 

Arnkil 2005; Seikkula & Trimble 2005, 461–475.)   

 

Dialoginen kunnioittava puheeksi ottaminen on vuorovaikutteinen lähesty-

mistapa. Kun ystäväasiakasta lähestytään tavalla, joka ei loukkaa häntä, ystä-

väasiakkaan reaktiot voivat olla myönteisempiä ja samalla kynnys ottaa asiat 

puheeksi madaltuu. Eli sen sijaan, että ilmoitettaisiin, mikä ongelma ystävä-
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asiakkaalla on ja kehotettaisiin ystäväasiakasta muuttamaan toimintaansa, 

kerrotaankin omasta huolesta ja pyydetään apua huolen huojentamiseksi. 

(Eriksson & Arnkil 2012, 23.) Tämä lähestymistapa avaa dialogia sen sijaan, 

että määrittelisi tilannetta toiselle ja toisen puolesta.  

 

Ystävätoiminnan peruskurssilla hyvän kohtaamisen käsittelyyn sisältyy tär-

keinä osa-alueina kuuntelu, vuorovaikutus ja dialogia. Ystäväasiakkaan ar-

vostus, kunnioitus ja tasa-arvoinen vuorovaikutus tulevat esiin dialogisessa 

puheeksi ottamisessa. 

 

 

7.3 Ratkaisukeskeinen lähestymistapa 

 

Ratkaisukeskeisellä lähestymistavalla tarkoitetaan tietynlaista asennetta on-

gelmallisiin tilanteisiin. Menetelmä sai alkunsa USA:sta jo 1950-luvulla, kun 

psykiatri Milton H. Erickson työskentelytapa asiakkaiden kanssa herätti mie-

lenkiintoa. Työskentelytavassa korostui asiakkaan kuunteleminen, jokainen 

tapaus oli hänelle ainutkertainen kohtaaminen. Erickson uskoi että jokaisella 

ihmisellä on viisautta, taitoja, kykyjä ja voimavaroja päästä eteenpäin. (Mann-

ström-Mäkelä & Saukkola 2008, 47.) Ratkaisukeskeisyys on tieteellisesti tutkit-

tu ja maailmalle laajasti levinnyt kehittämisen menetelmä, joka painottaa 

myönteisyyttä ja ihmisen omia voimavaroja ja tulevaisuuteen suuntaamista 

(Lindholm, Pajunen & Salminen 2012, 122). Tänä päivänä ratkaisukeskeisyys 

on osa monia työtapoja ja hyviä käytäntöjä, jonka periaatteet ovat edenneet 

asiakastyöstä opiskelun ohjaukseen (mts. 76).   Ratkaisukeskeisyyden periaat-

teet toimivat hyvin myös tässä opinnäytetyössä vapaaehtoisen ystävätoimin-

nan puheeksi ottamisen lähestymistapana.  
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Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa ystäväasiakasta autetaan toimimaan 

hänelle luontevalla tavalla hänen omien tavoitteidensa hyväksi. Ratkaisukes-

keisyys tarkoittaa sitä, että osapuolten osaamista hyödyntäen toimitaan arkis-

ten ja elämänarvoja toteuttavien tavoitteiden saavuttamiseksi. Ratkaisut löy-

tyvät suuntaamalla huomio resursseihin ja tulevaisuuteen. Ongelmien synty-

historiaa ei tarvitse tuntea. Ratkaisukeskeisessä mallissa arkiset tavoitteet ovat 

merkittävässä asemassa. Arkisilla tavoitteilla tarkoitetaan sellaisia tavoitteita, 

jotka ystäväasiakkaan näkökulmasta ovat tärkeitä, pieniä, konkreettisia ja 

mahdollisia. Ne aloittavat jotain parempaa ja sisältävät jotain uutta. (Dejong P. 

& Kim Berg 1997.) 

 

Tavoitteita asettaessaan ystäväasiakas pohtii mahdollisuutensa, riskit, koke-

muksensa, elämänarvot ja tiedot. Tavoitteen määrittely merkitsee ei-

ongelmatilan määrittelyä. Yleensä ongelmasta ei tarvitse tietää sen enempää. 

Väitettä voidaan perustella sillä, että inhimilliset ongelmat perustuvat aina 

edeltäviin tapahtumasarjoihin, joiden alkuperää on jokseenkin mahdotonta 

määritellä ja toisaalta menneisyys on joka tapauksessa läsnä nykyisessä käyt-

täytymisessä. Mikäli tavoitemäärittelijöitä on useita, tavoitteista neuvotellaan 

yleensä kunnes yhteisymmärrys saavutetaan. Vapaaehtoinen ystävä voi aut-

taa ystäväasiakasta löytämään tavoitteen jonka työstämistä ystäväasiakas voi 

tarvittaessa jatkaa ammatillisen auttajan kanssa. Ratkaisukeskeinen ohjaami-

nen perustuu ihmisten julkituotuihin toiminta- ja ajattelutapoihin. Tunteita ja 

ei-sanallisia viestejä ei analysoida erikseen muista kokemuksista, eikä niitä 

varsinkaan tulkita merkitsevän muuta kuin mitä ihmiset sanovat niiden mer-

kitsevän (Dejong P. & Kim Berg 1997.)  

 

Ratkaisukeskeisessä ohjaamisessa tähdätään ystäväasiakkaan omien voimava-

rojen vahvistumiseen. Voimavaroihin keskittymisessä korostetaan ystäväasi-

akkaan oman tahdon kunnioittamista, maalaisjärkistä toimintaa, arkista muu-

tosta sekä riittävän pieniä mutta näkyviä muutosaskeleita. Tässä perustana 
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ovat ajatukset ystäväasiakkaan valtautumisesta, oman elämän hallinnasta se-

kä itsemääräämisoikeudesta. (Vänskä, Laitinen-Väänänen, Kettunen & Mäke-

lä 2011, 77.)    

 

 

8 OPPAAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

 

Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojektin alkuvaiheessa syksyllä 

2012 sovittiin kahdentoista osaston kanssa osastotapaamiset Keski-

Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Järvi-Pohjanmaan ja rannikon alueilla. Osas-

totapaamisissa kohdattiin yhteensä viitisenkymmentä hallituksen jäsentä ja 

aktiivivapaaehtoista. Tutustuttiin osastojen ystävätoimintaan ja todettiin, että 

kunkin osaston ystävätoiminnan kehittämistarpeet olivat hyvin erilaiset. Al-

kuvaiheessa kehittäminen kohdentui perustoiminnan eli ystävävälityksen 

käynnistämiseen, vapaaehtoisten rekrytointiin ja kouluttamiseen sekä etsi-

vään ystävätyöhön.  

 

Ensimmäisissä ystävätoiminnan vapaaehtoisten aluetapaamisissa keväällä 

2013 oli koolla kaikkiaan lähes kuusikymmentä ystävätoiminnan aktiivia. 

Aluetapaamisten pääaiheena oli alkava projekti: miten projekti voi tukea osas-

toa ja miten osasto pääsee projektiin mukaan. Tärkeää oli kuulla osastojen 

odotuksia projektille. Tapaamisessa osastoille jaettiin kysely, jossa kartoitettiin 

osastojen ystävätoimintaa. Heille, jotka eivät olleet tapaamisessa, kysely posti-

tettiin. Vastausten perusteella vahvistui näkemys siitä, että Länsi-Suomen pii-

rin alueen osastot ovat kooltaan, toimintarakenteeltaan ja aktiivisuudeltaan 

hyvin erilaisia, mutta lähes jokaisessa osastossa on tuen ja kehittämisen tarpei-

ta. Ystäväryhmätapaamisissa ja ystävätoiminnan vapaaehtoisten aluetapaami-

sissa keväällä ja syksyllä 2013 arvioitiin vapaaehtoisten ystävien tarvetta tu-

keen vapaaehtoistehtävässä, painottuen ystäväsuhteessa ikäihmisen kanssa 
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toimimiseen. Pienryhmäkeskusteluissa nousivat toistuvasti esiin vapaaehtois-

ten ystävien tarve tukeen ystäväasiakkaan vapaaehtoisavun tarpeen määritte-

lyssä. Ystäväryhmätapaamisissa pohdittiin ystäväasiakkaan kuntoisuuden 

muuttumista ja siitä seuraavia ystäväsuhteessa tapahtuvia muutoksia. Oli sel-

vää että vapaaehtoiset ystävät tarvitsevat enemmän tukea ystäväasiakkaan 

toimintakyvyn ja palvelujen tarpeiden arviointiin.  

 

 

8.1 Toimintamallin ja oppaan rakentaminen 

 

Ystäväsuhteissa saattaa tulla eteen tilanteita, joissa vapaaehtoisen ystävän tie-

dot ja taidot eivät ole riittävät. Ystäväasiakas voi tarvita ohjausta esimerkiksi 

terveyteen tai talouteen liittyvissä asioissa. Ongelmia voi lisäksi aiheuttaa ys-

täväasiakkaan liiallinen tukeutuminen vapaaehtoiseen ystävään tai erilaiset 

vapaaehtoiseen ystävään kohdistuvat syytökset. Ystäväryhmätapaamisissa ja 

aluetapaamisissa suunniteltiin ja kehitettiin yhdessä osastojen ystävätoimin-

nan vapaaehtoisten kanssa näitä haastavia tilanteita varten palveluihin oh-

jaamisen mallia, jossa tavoitteena oli saada apuväline vapaaehtoisille ystäville 

ystäväsuhteessa toimimiseen. 

 

 

8.2 Pilottiosaston ystäväryhmätapaamiset 

 

Pilottiosastoksi palveluihin ohjaamisen mallin kehittämiseksi valikoitui Pu-

naisen Ristin Ähtärin osasto, josta otettiin yhteyttä ja pyydettiin apua vapaa-

ehtoisten tukemiseen. Ystäväryhmätapaamisia pidettiin keväällä 2013 kaikki-
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aan neljä. Ensimmäisessä tapaamisessa helmikuussa osallistujia oli 19 henki-

löä. Toisessa tapaamisessa maaliskuussa osallistujia oli 18 henkilöä. Kolman-

nessa tapaamisessa huhtikuussa osallistujia oli 22 henkilöä ja viimeisessä ta-

paamisessa toukokuussa 18 henkilöä.  

 

Ensimmäinen tapaaminen aloitettiin suhdeverkostotehtävällä, jossa mietittiin 

vapaaehtoisen omaa ihmissuhdeverkostoa (Peavy 2001, 63). Omat kokemuk-

set - tehtävässä mietittiin kolmen hengen ryhmissä millaisia haastavia tilantei-

ta ystäväsuhteessa tai ystävätoiminnassa on tullut vastaan. Kokemukset pu-

rettiin yhdessä. Ystäväryhmätapaamisissa keskustelujen aiheeksi nousivat 

muistihäiriöisen ja masentuneen asiakkaan kanssa toimiminen, yhteistyö ko-

tihoidon, pienkotien ja omaisten kanssa, omat rajat vapaaehtoistoiminnassa 

sekä vastuukysymykset. Toisessa tapaamisessa vapaaehtoiset saivat miettiä 

pienryhmissä: Onko haastaviin tilanteisiin löytynyt ratkaisuja? Miten toimit 

tai miten toimisit? Millaista tukea olet saanut? Mitä olisit toivonut? Lopuksi 

kokemukset purettiin yhdessä. Kolmas tapaaminen aloitettiin kuvakorttihar-

joituksella, jossa vapaaehtoiset saivat valita kuvan, joka parhaiten vastasi hä-

nen tämänhetkistä tunnettaan ystävätoiminnassa. Vuorollaan jokainen näytti 

kuvan ja kertoi mitä kuva esittää ja mikä siinä puhutteli, miksi hän valitsi juu-

ri tämän kuvan? Lopuksi vapaaehtoisten kanssa hahmoteltiin haastavien ti-

lanteiden toimintamallia fläppitaululle.  

 

Neljän tapaamisen aikana vapaaehtoisten kanssa rakennettiin heidän omista 

kokemuksistaan ja haastavissa tilanteissa käytetyistä tai löydetyistä keinoista 

toimintamalli (ks. kuvio 6). Toimintamallissa on eritelty haastavien tilanteiden 

esiintulokohdat: ystäväpyynnön vastaanotto, ystävävälitys, ensimmäinen ta-

paaminen ystäväasiakkaan kanssa ja ystäväsuhde. 
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                     TILANNE                                RATKAISU 

 

ystävävälitys

• avuntarpeen kartoitus

• omaisten yhteystiedot

• edelleen ohjaus

• tuki

I tapaaminen

• sopimus, pelisäännöt

• omaiset mukana / tietoisia

• tiedonkulku muuttuvissa tilanteissa

ystäväsuhde

• omat rajat

• sopimus

• tuki

ystäväpyyntö

• pyyntöjen rajaus

• tarvepisteytys

• asiakkaan kortti

 

KUVIO 6. Haastavien tilanteiden esiintulot ja ratkaisut 

 

Jo ennen ystäväpyynnön saapumista on tehtävä pyyntöjen rajausta, johon 

voidaan vaikuttaa tiedotusta lisäämällä esimerkiksi vahvistaa yhteistyötä ko-

tihoidon kanssa. Ystäväpyynnöt tulevat kaupungin kotihoidolta, omaisilta, 

vanhuspalvelujohtajalta tai ystäväasiakkailta itseltään sähköpostitse tai puhe-

linsoitoilla. Ystäväpyyntöä vastaanottavan vapaaehtoisen eli ystävävälittäjän 

tehtävä helpottuisi, mikäli hänellä olisi ystäväasiakkaiden tarvepisteytys käy-

tössä. Tärkeää on kartoittaa ystäväasiakkaan muut tukijat, turvaverkko. Asi-

akkaan kortti täytetään tässä vaiheessa, johon tulee ystäväasiakkaan tietoja 

muun muassa vapaaehtoisavun tarpeesta ja terveydentilasta.  

 

Ystävävälityksessä tehdään ystäväasiakkaille vapaaehtoisavun tarpeen kartoi-

tus ja tarvittaessa edelleen ohjaus, jossa ystävävälittäjä käyttää apunaan Ystä-

vän apuri- opasta. Mikäli kyseessä on kotihoidon piirissä oleva asiakas, tulee 
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ystävävälittäjän olla yhteydessä kotihoitoon ja selvittää minkä tiimin asiak-

kaasta on kyse ja informoida asiakkaan aloittamisesta Suomen Punaisen Ristin 

ystävätoiminnassa. Myös omaisten tietoisuus ystäväasiakkaan osallistumises-

ta Suomen Punaisen Ristin ystävätoimintaan on varmistettava ja omaisten 

yhteystietojen saatavuus ja tiedon kulku selvitettävä.  

 

Ystäväasiakkaan ja vapaaehtoisen ystävän ensimmäisessä tapaamisessa teh-

dään sopimus, johon kirjataan mm. suunniteltu käyntitiheys ja osapuolten 

yhteystiedot. Tärkeää on kerrata Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnan 

pelisäännöt ja sopia toimintatavoista muuttuvissa tilanteissa. Suositeltavaa on, 

että omaiset ovat mukana ensimmäisessä tapaamisessa, tai vähintään tietoisia 

sovituista asioista. Tässä kohtaa voidaan miettiä tulisiko ystäväsuhteessa so-

pia myös määräajasta, joka kirjattaisiin sopimukseen. Määräajan päättyessä 

arvioitaisiin tilannetta uudelleen, onko tarve yhä olemassa tai onko sen luon-

ne muuttunut. 

 

Ystäväsuhteessa korostuu vapaaehtoisen ystävän omien rajojen merkitys, jot-

ka ohjaavat vapaaehtoisen toimintaa tehtävässään. Myös alussa tehty sopimus 

antaa selkeät raamit toiminnalle. Koko ystäväsuhteen ajan vapaaehtoinen ys-

tävä saa tukea monelta taholta. Tulevaisuudessa vapaaehtoinen ystävä saa 

tietoa ja tukea Ystävän apuri-oppaasta ohjatessaan ystäväasiakasta muihin 

palveluihin.  

 

 

8.3 Aluetapaamiset 

 

Ystävätoiminnan vapaaehtoisten aluetapaamisissa syksyllä 2013 käytyjen kes-

kustelujen pääasiat olivat yhteneviä kaikilla viidellä toiminta-alueella. Vapaa-

ehtoiset kokivat että palveluihin ohjaaminen on yksi auttamisen muoto, joka 
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tukee myös vapaaehtoisen ystävän omaa jaksamista. Lähtökohtana pidettiin 

sitä, että vapaaehtoisen ystävän tehtävä on kannustaa ystäväasiakasta hoita-

maan itse palveluihin ohjaamisen asiaa eteenpäin. Lähes kaikissa tilanteissa 

ensisijainen yhteydenotto on omaisiin, joiden kanssa keskustellaan ja sovitaan 

miten asioissa edetään. Asiaa eteenpäin voi hoitaa joko asiakas itse tai omaiset 

tai sovitusti vapaaehtoinen ystävä.  

 

Keskustelua käytiin tilanteista, joissa palveluihin ohjaamisesta olisi apua. 

Keskusteluissa todettiin että kotihoito on ensimmäinen taho johon ollaan yh-

teydessä tukipalvelun asioissa, muisti-, näkö- ja kuulo-ongelmissa sekä liik-

kumisen ongelmissa. Kotihoidosta tullaan tekemään kotiin palvelutarpeen 

arviointi, minkä perusteella arvioidaan kotihoidon käyntien tarpeellisuus. 

Kotihoito järjestää tarvittaessa muistitestaukset, turvapuhelimen, ateriapalve-

lun, apuvälineitä ja ohjausta kodinmuutostöihin. Kotihoidosta riittää Ystävän 

apuri-oppaaseen yksi puhelinnumero kotihoidon vastaavalle. Sosiaalityönte-

kijään voi olla yhteydessä jos etuisuus, edunvalvonta tai taloudellisissa asiois-

sa on kysymyksiä. Niissä voi auttaa myös diakonia. Mielenterveysasioissa 

puolestaan otetaan ensin yhteys ystävävälittäjään, joka auttaa sopivan tahon 

määrittelyssä palveluihin ohjaamista varten. Tämä taho voi olla esimerkiksi ter-

veyskeskuksen mielenterveyshoitaja tai seurakunnan diakoniatyöntekijä. (Ks. 

taulukko 1.)   
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TAULUKKO 1. Aluetapaamisissa kootun palveluihin ohjaamisen toiminta-

mallin yhteenveto 

Yleisimmät tilanteet, joissa pal-

veluihin ohjaamisesta on apua 

Ensimmäisenä 

kysytään 

Palveluihin ohjaamisen taho 

Tukipalvelut (siivous, pyykit, 

ateriapalvelu) 

omaiset o kotihoito 

 

Muistiin liittyvät ongelmat, 

päihdeongelmat, kuulon ja näön 

ongelmat  

omaiset o kotihoito 

 

Talous, etuisuudet, edunvalvon-

ta 

omaiset o sosiaalityöntekijä 

o diakonia 

Mielenterveyden ongelmat omaiset o terveyskeskus (mielenter-

veyshoitaja) 

o diakonia 

o ystävävälittäjä 

Liikkumisen ongelmat (apuväli-

neet) 

omaiset o kotihoito 

o terveyskeskuksen apuvä-

linelainaamo 

Seksuaalisuuteen liittyvät asiat omaiset o kotihoito      kotisairaanhoi-

to 

o ystävävälittäjä 

Hätätilanne - o soitto 112 

 

Kurikassa pidetyssä Etelä-Pohjanmaa ja rannikkoalueen tapaamisessa oli 

koolla ystävätoimijoita kuudesta paikallisosastosta. Palveluihin ohjaamisen 

pienryhmässä oli kymmenen ystävätoimijaa Seinäjoen, Ilmajoen, Kurikan, 

Ähtärin ja Jurvan osastoista. Tapaamisessa käydyssä keskustelussa korostui 

herkkien asioiden käsittely, joka vaatii vapaaehtoiselta ystävältä erityisesti 

hienovaraisuutta. Suora yhteydenotto asiantuntijaan mielenterveys-, muisti- ja 

päihdeasioissa todettiin olevan liian loukkaavaa. Terveyskeskuksen yhteys-

tiedot, kuten ambulanssin, päivystyksen ja apuvälineiden numerot olisi tärke-

ää olla Ystävän apuri oppaassa. Mikäli asiakas ei kuulu kotihoidon piiriin, 

apuvälineitä on mahdollista tiedustella suoraan terveyskeskuksesta.  

 

Lohtajalla pidetystä Keski-Pohjanmaan aluetapaamisessa oli koolla ystävä-

toimijoita kuudesta paikallisosastosta. Palveluihin ohjaamisen pienryhmässä 

oli seitsemän ystävätoimijaa Lohtajan, Kannuksen, Kokkolan, Pietarsaaren ja 

Toholammin osastoista. Postijakelun siirto kotiovelle voisi olla yksi turvalli-
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suuden lisääjä. Ystäväasiakasta on hyvä ohjata tässä asiassa, jos liikkuminen 

postilaatikolle on vaikeaa ja vahinkojen riski liian suuri. Turvallisuus puhutti 

paljon. Vapaaehtoinen ystävä voi rohkaista ystäväasiakasta turvarannekkeen 

hankintaan ja käyttöönottoon, myös turvarannekkeeseen painamisen rohkaisu 

kaatumistilanteessa on tärkeää. Pöydällä turvaranneke ei auta, vaan sen tulee 

olla ranteessa.  

 

Vimpelissä pidetyssä Etelä-Pohjanmaan ja Järvi-Pohjanmaan alueen tapaami-

sessa oli koolla ystävätoimijoita neljästä paikallisosastosta. Palveluihin ohjaa-

misen pienryhmässä oli seitsemän ystävätoimijaa Vimpelin, Alajärven, Soinin 

ja Lappajärven osastoista. Vapaaehtoisen ystävän jaksaminen ystävänä mie-

lenterveyskuntoutujan rinnalla oli asia, joka pohditutti monia. Keskusteltiin 

tuen tarpeesta ja sen merkityksestä vapaaehtoiselle ystävälle. On tärkeää että 

vapaaehtoinen ystävä käy ystäväryhmässä ja saa sieltä vertaistukea. Ystä-

väsuhteen asioista on tarpeellista keskustella toisten vapaaehtoisten kanssa ja 

jakaa mielipiteitä. Ystäväasiakkaan luona käyntejä kannattaa vuorotella toisen 

vapaaehtoisen ystävän kanssa, varsinkin jos kyseessä on henkisesti kuormit-

tava, esimerkiksi masentunut tai muistihäiriöinen ystäväasiakas. Lopuksi to-

dettiin että vapaaehtoinen ystävä ei ole viime kädessä vastuussa ystäväasiak-

kaan hyvinvoinnista, vaan ystäväasiakas itse. 

                                                                                                                                                                                                                  

Petäjävedellä pidetyssä eteläisen Keski-Suomen aluetapaamisessa oli koolla 

ystävätoimijoita 11 paikallisosastosta. Palveluihin ohjaamisen pienryhmässä 

oli 11 ystävätoimijaa Jämsän, Petäjäveden, Jyväskylän, Keuruun, Jämsänkos-

ken, Joutsan, Kuokkalan ja Haapamäki-Pihlajaveden osastoista. Palveluihin 

ohjaamista pidetään ennaltaehkäisevänä toimintana, jolla tänä päivänä on 

merkittävä asema vanhustenhoidossa. Tapaamisessa pohdittiin ikäihmisten 

asioita laajemminkin. Tehdäänkö kodista vanhukselle vankila vai nostetaanko 

sosiaalisilla kontakteilla elämän laatua? On tärkeää, ettei ystäväasiakkaita au-

teta avuttomaksi, esimerkiksi kauppapalvelun asemasta lähdetään itse mu-
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kaan tueksi kauppa-asioille. Yksinäiselle välitetään tietoa oman kunnan järjes-

tö- ja harrastustoiminnasta. Tietoja löytyy kansalaisopiston- ja kunnan palve-

luoppaista. Yksinäistä ohjataan harrastustoimintaan, saatellaan kynnyksen yli 

ja houkutellaan ulos. Tapaamisessa keskusteltiin uudesta vanhuspalvelulaista. 

Usein vanhukset tuntevat vaatimattomuutta, heidän voi olla vaikeaa pyytää 

apua. Tässä vapaaehtoinen ystävä voi auttaa. Vapaaehtoinen ystävä voi ohjata 

ja tukea hakemaan etuisuuksia ja apua. 

 

Kannonkoskella pidetyssä pohjoisen Keski-Suomen aluetapaamisessa oli kool-

la ystävätoimijoita viidestä paikallisosastosta. Palveluihin ohjaamisen pien-

ryhmässä oli seitsemän ystävätoimijaa Kyyjärven, Kivijärven, Saarijärven, 

Karstulan ja Kannonkosken osastoista. Tapaamisessa keskusteltiin hyvästä 

ystäväkäynti-mallista, jossa aluksi tehdään kotikäynti yhdessä vapaaehtoisen 

ystävän ja ystävävälittäjän kanssa. Ensimmäisellä käynnillä kartoitetaan avun 

tarvetta ja selvitetään mihin tahoon tarvittaessa ohjataan. Joitain ongelma-

alueita pohdittiin syvemmin. Kuinka kauan vapaaehtoisen ystävän tulisi jat-

kaa ystäväsuhteessa, jota päihdeongelmat kuormittavat? Yhdessä päädyttiin 

että vapaaehtoinen ystävä jatkaa käyntejä niin kauan kuin se hänestä tuntuu 

oikealta. Turvallisuusasioissa päällimmäiseksi nousi ystäväasiakkaan oman 

näkökannan tärkeys. Ystäväasiakas päättää itse esimerkiksi ottaako turva-

puhelimen käyttöön.  

 

 

 

9 PALVELUIHIN OHJAAMISEN PROSESSI 

 

Pilottiosaston ystäväryhmätapaamisissa ja ystävätoiminnan vapaaehtoisten 

aluetapaamisissa kerättyjen tietojen pohjalta tuli tarve havainnollistaa palve-

luihin ohjaamisen toimintamallia prosessikuvauksena. Prosessikuvaus sel-
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keyttää vapaaehtoiselle ystävälle vapaaehtoisen roolia ja toimintatapoja koto-

na asuvan yksinäisen mahdollisissa palveluihin ohjaamisen tilanteissa.    

 

Palveluihin ohjaamisen prosessi käynnistyy kahdella tavalla; joko vapaaehtoi-

sen ystävän havaitessa palveluihin ohjaamisen tarpeen tai ystäväasiakkaan 

pyytäessä apua vapaaehtoiselta ystävältä. Yleisimmin palveluihin ohjaamisen 

tarve tulee esille liikkumisessa, turvattomuudessa, päivittäistoiminnoissa, ko-

din turvallisuudessa, terveyteen liittyvissä tai taloudellisissa asioissa. Vapaa-

ehtoisen ystävän havaitessa palveluihin ohjaamisen tarpeen hän tarvittaessa 

keskustelee ystävävälittäjän kanssa tai ottaa asian suoraan puheeksi ystävä-

asiakkaan kanssa häntä loukkaamatta. Palveluihin ohjaamisessa korostuu ys-

täväasiakkaan tarpeet, hän on päättävä osapuoli. Vapaaehtoisen tehtävä on 

ohjata ja tukea. Palveluihin ohjaaminen on siis ystäväasiakaslähtöistä. (Vänskä 

& muut 2011, 81.) Kun ongelma havaitaan, otetaan se puheeksi ystäväasiak-

kaan kanssa mahdollisimman pian. Ystäväasiakasta kannustetaan itse hoita-

maan asiaa eteenpäin, tai häntä tuetaan siinä. Tarvittaessa yhteydenotto pal-

velua tarjoavaan tahoon tehdään hänen puolestaan. 

 

Ystäväasiakkaan pyytäessä apua vapaaehtoiselta ystävältä avuntarvetta tulee 

arvioida. Kaikkiin ystäväasiakkaan pyyntöihin ei voi vastata. On asioita jotka  

kuuluvat ammattilaisten hoidettaviksi. Vapaaehtoinen ystävä on tavallisen 

ihmisen taidoin toimiva rinnallakulkija. Ystäväasiakas on itse vastuussa omas-

ta hyvinvoinnistaan. Jos ystäväasiakkaalla on omaisia, keskustellaan asiasta 

heidän kanssaan ennen yhteydenottoa palvelua tarjoavaan tahoon. Yhteyden-

oton voi tehdä myös omainen. Yleisimmin yhteyttä otetaan terveyskeskuk-

seen, muistihoitajaan, kotihoitoon, sosiaalityöntekijään tai diakoniatyönteki-

jään. (Ks. kuvio 7.)  
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KUVIO 7. Palveluihin ohjaamisen prosessi (Ystävän apuri-opas 2014, 7) 

 

 

10 POHDINTA 

 

Palveluihin ohjaamisen mallin rakentaminen Suomen Punaisen Ristin ystävä-

toimintaan yhdessä vapaaehtoisten kanssa on hyvin tarpeellinen ja tehokas 

osastojen toiminnan kehittämisen keino. Mallin rakentaminen oli kuitenkin 

toisinaan työlästä johtuen vaikeasta aiheesta ja voimakkaista asenteista. Vai-

keutta lisäsi toiminta-alueen laajuus ja hyvin erilaiset osastot, joiden kanssa 

palveluihin ohjaamista suunniteltiin. Vastustamistakin palveluihin ohjaami-

selle oli, vaikka tulevan toimintamallin tiedettiin selkeyttävän toimintatapoja 

jatkossa. Kaikki vapaaehtoiset eivät kokeneet tarvetta palveluihin ohjaamisen 

osaamisen kehittämiselle lainkaan tai osa jopa koki sen olevan täysin ammatti-

laisten työtä, eikä lainkaan vapaaehtoistoimintaan kuuluvaa. Jo palveluihin 



47 

 

ohjaamisen toimintamallin suunnitteluvaiheessa tuli esiin, että palveluihin 

ohjaamisen kehittäminen paikallisosastoissa vaatii ensin löytämään oikeat 

keinot, millä saada vapaaehtoiset avautumaan ja näkemään kehittämisen tar-

peet ja mahdollisuudet. Palveluihin ohjaamiseen kouluttamisen tarkoituksena 

ei ole ammatillistaa vapaaehtoistoimintaa, vaan palveluihin ohjaamistakin 

tehdään tavallisen ihmisen taidoin, vapaaehtoistoiminnan periaatteen mukai-

sesti. Palveluihin ohjaamisen koulutuksella voidaan lisätä osastojen auttamis-

valmiutta ja osaamista ystävätoiminnassa.  

 

 

10.1 Ystäväryhmätapaamisten arviointi 

 

Pilottiosaston ystäväryhmäläisille tehtiin palautekysely koskien kevään ta-

paamisia (liite 1). Palautekyselyn vastausprosentti oli 100 % (22 / 22), joka ker-

too tapaamisten tärkeydestä ja vapaaehtoisten aktiivisuudesta. Palautteessa 

kysyttiin vapaaehtoisten halua osallistua ystäväryhmän tapaamisiin, johon he 

vastasivat seuraavasti:  

    

 Haluan selkeyttä ystävätoimintaan 

 Tarvitsen tukea ja tietoa vapaaehtoisena toimimiseen 

 Ei lisäoppia saa koskaan tarpeeksi 

 Haluan lisää tietoa ystävätoiminnasta 

 Tulee uusia tärkeitä asioita esille 

 Haluan olla asioista perillä 

 Vasta-alkajana saan tavata muita vapaaehtoisia 

 Hyvä ilmapiiri 

 On mukava vaihtaa kokemuksia leppoisassa tunnelmassa ja oppia uusia asi-

oita 

 Auttaa minua toimimaan arjessa ystävänä, vertaistuki on voimaa 

 Saan lisätietoa, tukea, mistä apua jos tarvii  

 Ystävätoiminta on tärkeää 

 Tieto ja toimintaohjeet on tärkeät tietää 

 Saan koulutusta, tietoa ja vertaistukea 

 Haluan lisää tietoa SPR:n arvoista, toiminnasta ja muiden vapaaehtoisten ko-

kemuksista 
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 Haluan tutustua syvällisemmin ystävä/vapaaehtoistoimintaan 

 

Vastauksista kuvastui että ystäväryhmän kevään tapaamiset ovat lähteneet 

vapaaehtoisten omista tarpeista käsin. Heillä oli halua kehittää oman alueen 

ystävätoimintaa. 

 

Kysymykseen kaksi saatujen vastausten perusteella kaikki vapaaehtoiset ko-

kivat tapaamisten ilmapiirin miellyttäväksi ja turvalliseksi. Suurin osa vapaa-

ehtoisista, 91 % piti tapaamisten tarkoitusta hyvin tärkeänä, 95 % piti ohjaajaa 

asiantuntevana ja ohjausta selkeänä. Vastaajista 77 % koki saavansa ilmaista 

mielipiteitään ja näkemyksiään sekä koki tulleensa kuulluksi ja saavansa vai-

kuttaa käsiteltäviin asioihin. Vapaaehtoisista 73 % tunsi, että käsiteltävät asiat 

vähensivät heidän ahdistustaan ja 73 % koki että pystyvät hyödyntämään ta-

paamisten antia ystävätoiminnassa. (Ks. kuvio 8.) 

  

 

 

KUVIO 8. Pilottiosaston palautekyselyn yhteenveto 
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Olen samaa mieltä En osaa sanoa Olen eri mieltä

1.         Tapaamisten tarkoitus
oli mielestäni hyvin tärkeä.

2.         Tapaamisten ilmapiiri oli
turvallinen ja miellyttävä.

3.         Harjoitustehtävät ja
ryhmätyöt olivat
tarkoituksenmukaisia ja tukivat
tavoitteihin pääsyä.

4.         Ohjaaja oli
asiantunteva.

5.         Ohjaus oli selkeää.



49 

 

 

Lyhyitä perusteluja väittämiin tuli muutamia: 

 Väittämä 1: Tuli esille uusia asioita.  

 Väittämä 2: Ryhmässä on tuttuja ihmisiä ja vetäjä kiva. Hyvä porukka 

ja ohjaaja.  

 Väittämä 3: Kyllä, asiat tuli puhuttua monelta kantilta.  

 Väittämä 4: Erinomainen.  

 Väittämä 9: Toivon niin. Osittain.  

 

Tärkeimpiä asioita, joita vapaaehtoiset tapaamisissa oppivat ja oivalsivat: 

 Ystävätoiminnan selkeys, mitä siihen kuuluu 

 Monet asiat jäsentyivät ja selkeytyivät niistä keskusteltaessa ja toisia kuunnel-

lessa 

 Esim. vakuutukset, hoitovastuu, rajat 

 Lisää innostusta ystävätoimintaan 

 Vastuu ongelmien ilmaantuessa, kenen ja mihin yhteys 

 Tuntea rajat ystävätoiminnassa, mistä saa tukea ja tietoa 

 Vakuutusasiat 

 Ystävätoiminnan rajat ja tärkeys 

 En ole yksin tässä toiminnassa, mikä on hyvä 

 Vapaaehtoisessa ystävätoiminnassa ei voi tehdä kaikkea mitä olis tarve, eikä 

tarvitse kaikessa kantaa huolta 

 Missä rajat kulkevat 

 Mihin vetää rajat 

 Yhteistoiminnassa on voimaa  

 Omat rajat pitää muistaa. Vahvistusta siihen, että olen toiminut ”oikein”. It-

sellä on helpot ystävät verrattuna moniin muihin. 

 Että olen todella vain vapaaehtoinen. 

 Ystävyys on myös minulle rikkaus, ei taakka 

 Omat rajat, ystävän vastuu eri tilanteissa, vakuutusasiat 

 Vertaistuki, vakuutusasiat, ongelmien käsittely 

 Täytyy tuntea omat rajat 

 

Muita vapaaehtoisten mielipiteitä, toiveita ja huomautuksia vastaavia ystävä-

ryhmän tapaamisia varten olivat: 

 Jatkoa näille tapaamisille 

 Ystäväryhmän tapaamisia ja koulutusta pitää jatkaa edelleen 

 Tapaamiset rakentavia ja toivottavasti pysyvät samanlaisina 

 On tärkeää saada näin lisätietoa tästä toiminnasta 

 Lisää vaan! Samaan malliin! 

 Iloinen mukava ilmapiiri, hyvä näin! 
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 Toivottavasti saamme jatkoa toiminnalle 

 Samassa hengessä jatkettanee! Kiitos!  

 Lisää koulutusta  

 

Ystäväryhmätapaamisista seurasi laajempiakin vaikutuksia Ähtärin vanhus-

työhön. Yhteistyöpalaveri SPR:n Ähtärin osaston ja Virkun päivätoiminnan 

kanssa toteutui huhtikuun alussa Ostolanhovissa. Kuusiokuntien kiertävä 

Virkun päivätoiminnan vastaava hoitaja oli kuullut SPR:n ystäväryhmän ta-

paamisista ja samoja toimintaa hankaloittavia asioita kohdanneena tarjosi yh-

teistä tapaamista. Tässä tapaamisessa päädyttiin kutsumaan koolle isompi 

joukko eri toimijoita, että toimintaan saataisiin muutosta. Huhtikuun lopussa 

toteutui ”toimialarajoja ylittävä” yhteistyön suunnittelupalaveri, johon osallis-

tuivat SPR:n Ähtärin osaston ystävätoiminnan yhdyshenkilö ja piirin alue-

työntekijä, vanhustyönjohtaja, kotihoidon johtaja, kotihoidon tiimien vastaa-

va, Virkun päivätoiminnan vastaava hoitaja ja muistihoitaja. Tapaamisessa 

keskusteltavia aiheita olivat: keinot sujuvampaan tiedonkulkuun, Suomen 

Punaisen Ristin ystävätoiminta tukena vanhustyössä ja vaitiolovelvollisuus 

asiakkaan turvana. Lisäksi ystäväryhmän kanssa nähtiin tarpeelliseksi jatko-

koulutuksen järjestäminen vakuutus- ja vastuukysymys asioista, johon suun-

niteltiin kouluttajaksi paikallisen yhteistyökumppanin LähiTapiolan asiantun-

tijaa.  

 

 

10.2 Oman ammatillisen osaamisen arviointi 

 

Tapaamisten sisältöjen rakentuminen ryhmäläisten tarpeiden mukaisiksi ja 

toimintamallissa näkyvä vapaaehtoisten “käden jälki” ovat onnistuneen yh-

teistyön tulosta. Käytettyjen menetelmien ja ohjauksen avulla tapaamisiin saa-

tiin turvallinen ja miellyttävä ilmapiiri, joka mahdollisti vapaaehtoisten aktii-

visen osallistumisen. Aktiivisuuteen vaikutti myös se, että vapaaehtoiset ko-
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kivat harjoitustehtävät ja ryhmätyöt tarkoituksenmukaisina ja tavoitteisiin 

pääsyä tukevina. Tärkein lopputulemaan vaikuttava tekijä oli se, että tapaa-

misissa onnistuttiin vuorovaikutuksellisen ilmapiirin luomisessa. Tapaamisis-

sa kuunneltiin, arvostettiin ja kunnioitettiin toisten näkemyksiä ja tuotiin esille 

myös omia näkemyksiä. (Porkka 2009, 145.) 

 

Tapaamisissa käytettiin paljon ratkaisukeskeistä lähestymistapaa ohjauksessa. 

Ohjauksessa korostui tulevaisuuteen suuntautuminen ja tavoitteellisuus, voi-

mavarojen ja toiveikkuuden nostaminen keski-pisteeksi, tasaveroisuus ja yh-

teistyön merkitys. Erityisesti pilottiosaston kohdalla tärkeitä näkemyksiä oli-

vat edistyksen seuraaminen ja kannustaminen pienin askelin ja arvostaminen. 

Nämä ovat samoja asioita, joita myös ystävätoiminnan peruskurssilla ja ly-

hytkurssilla vapaaehtoisille ohjataan. (Ystävätoiminnan peruskurssimateriaali 

2012, 8). Pilottiryhmän tapaamiset ja aluetapaamiset sekä opinnäytetyön teko 

antoivat mahdollisuuden syventyä omaan ohjaustyyliin. Sain mahdollisuuden 

kehittää ohjaajaidentiteettiä ja vahvistua ohjaajuudessa.  

 

Ystäväasiakkaan toimintakyvyn havainnointi ja arviointi, muuttuneen tarpeen 

tiedostaminen sekä tarvittaessa ystäväasiakkaan ohjaaminen eri palveluihin 

ovat tärkeitä osa-alueita, joissa vapaaehtoiset ystävät tarvitsevat tukea ja ohja-

usta. Näen että Kuntoutuksen ohjauksen ja suunnittelun koulutusohjelmaan 

sisältyvästä kuntoutuksen palvelujärjestelmäosaamisesta on ollut suuri hyöty 

palveluihin ohjaamisen mallin kehittämisessä, jossa on tarvittu kuntoutuksen 

palvelujärjestelmien, toimintamuotojen, toimijoiden ja asiakasryhmien tunte-

mista. Kuntoutuksen asiakastyön osaaminen ja kuntoutustarpeen arvioin-

tiosaaminen ovat auttaneet palveluihin ohjaamisen prosessikuvauksen raken-

tamisessa, tässä myös aiempi fysioterapeuttitutkinto ja kertynyt monipuolinen 

työkokemus ovat olleet hyvänä pohjana. Omalle ammatilliselle kasvulleni 

opinnäytetyön tekeminen oli hyvin merkityksellinen prosessi. Prosessin aika-

na syvennyin laajemmin vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnalliseen merkityk-
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sellisyyteen ja vapaaehtoisten tekemän palveluihin ohjaamisen tarpeellisuu-

teen, jonka pohjalta vahvistin omaa ammatti-identiteettiäni. Vapaaehtoisessa 

ystävätoiminnassa palveluihin ohjaamisen toimintamallin kehittämisessä tar-

vitaan ystäväasiakkaan tarpeiden ja odotusten tunnistamista sekä ystäväasi-

akkaiden tarpeita aiheuttavien tekijöiden ymmärtämistä. Tulevana kuntou-

tuksen ohjaajana koen että palveluihin ohjaamisen toimintamallin suunnitte-

lussa ja vapaaehtoisten ystävien ohjauksessa on tärkeää kuntoutuksellisen 

näkökulman ylläpito, joka hyödyntää ja tukee ystäväasiakkaiden voimavaroja 

ja vahvuuksia sekä vahvistaa heidän autonomiaansa. 

 

 

10.3 Kehittämisehdotukset ja johtopäätökset 

 

Kahden vuoden aikana yhdessä rakennettu palveluihin ohjaamisen toiminta-

malli ja Ystävän apuri-opas on selkeyttänyt ja laajentanut vapaaehtoisten ys-

tävien käsitystä haastavista tilanteista, erilaisista toimintatavoista haastavissa 

tilanteissa ja palveluihin ohjaamisen tahoista. Tämä on ollut havaittavissa ke-

vään 2014 aluetapaamisissa käydyistä keskusteluista vapaaehtoisten ystävien 

kanssa. Kevään tapaamisissa on suunniteltu oppaan käytön mahdollisuuksia 

ja käyty mielenkiintoisia keskusteluja oppaan käyttöönoton ajankohdasta. Osa 

mieltää oppaan tuovan turvaa uudelle vapaaehtoiselle ystävälle, ja siten oikea 

ajankohta oppaan käyttöönotolle olisi heti ystävätoiminnan peruskurssilla 

ystäväsuhteen alkutaipaleella. Osa on sitä mieltä että opas voi olla säikäyttävä 

ja aiheuttaa jopa epäröintiä toimintaan mukaan lähtemiselle ja siten ehdotta-

vatkin oppaan jakamista vasta ystävävälityksessä, tilanteissa joissa vapaaeh-

toinen ystävä on ollut ystäväsuhteessa pidempään ja on parhaillaan haastavan 

tilanteen äärellä ja ottanut yhteyttä ystävävälittäjään. Ystävän apuri-opas tulee 

olemaan yksi ystävävälittäjän käyttämistä välineistä ystävävälityksessä, jonka 

he saavat osallistuessaan ystävävälittäjäkoulutukseen. Kyselyjen ja keskuste-
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lujen perusteella näyttää siltä, että ystäväsuhteissa olevat vapaaehtoiset hyö-

tyvät myös erilaisista jatkokoulutuksista koskien haastavia tilanteita ja palve-

luihin ohjaamista. Myös vertaistuellisten tapaamisten merkitys palveluihin 

ohjaamisen asioissa on korostunut entisestään. 

 

Opinnäytetyön aikana tutustuttiin paikallisosastojen ystävätoimintaan ja hei-

dän toimintatapoihinsa, arvioitiin osastojen yhteistyön toimivuutta eri järjes-

töjen ja yhdistysten sekä julkisen sektorin toimijoiden kanssa ja samalla arvioi-

tiin yhteistyön kehitysmahdollisuuksia. On selvää että myös vapaaehtoisia 

ystäviä kannattaa ohjata havainnoimaan laajemmin toimintaympäristöään, 

arvioimaan yhteistyön sujuvuutta ja tunnistamaan mahdollisia kehittämisen 

paikkoja. Esiin nousi tarve kehittää yhteistyötä eri tahojen kanssa. On tärkeää 

että Punainen Risti tekee ystävätoiminnasta läpinäkyvämpää, se helpottaa 

yhteistyökumppaneiden kanssa toimimista. Ystäväpyyntöjä lähettävät tahot 

(mm. kotihoito) tarvitsevat myös tietoa ja ohjausta vapaaehtoisavun tarpeen 

arviointiin. Heidän tulee olla tietoisia Punaisen Ristin ystävätoiminnan pe-

lisäännöistä, että he tahollaan pystyvät arvioimaan ketkä asiakkaat ovat sopi-

via ystävätoiminnan asiakkaiksi. 

 

Ystävän apuri-opas on herättänyt kiinnostusta myös muissa Suomen Punai-

sen Ristin piireissä. Yhteistyötapaamisessa Helsinki-Uudenmaan piirin ystä-

vätoiminnan työntekijöiden kanssa esitettiin ehdotus oppaan kääntämisestä 

ruotsinkielelle. Keskustoimistossa Helsingissä päätettiin että palveluihin oh-

jaamisen oppaan sisältöä tullaan arvioimaan monimuotoisessa ystävätoimin-

nan koordinaatiokokouksessa valtakunnallista käyttöönottoa varten.  

 

Ystävätoiminnan edelleen kehittämisen kannalta on tärkeää selvittää sopiva 

ajankohta milloin palveluihin ohjaamisen opas on tarkoituksenmukaista antaa 

vapaaehtoiselle ystävälle. Lisäksi on tarpeen arvioida tarvitaanko oppaan 

käyttöönottoon omaa jatkokoulutusta tai voisiko opas olla osa ystävätoimin-
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nan peruskurssiaineistoa. Mielenkiintoista olisi myös saada tietoa siitä, kuinka 

opasta on käytetty paikallisosastoissa ja onko ystäväasiakkaan palveluihin 

ohjaaminen lisännyt jaksamista vapaaehtoisena ystävänä toimimisessa.    

 

Tämä opinnäytetyön tekeminen ja yhdenaikainen ystävätoiminnan kehittä-

mistyö Suomen Punaisessa Ristissä ovat vahvistaneet tulevana kuntoutuksen 

ohjaajana näkemystäni palveluihin ohjaamisen tärkeydestä ystävätoiminnassa 

ja sen vaikutuksesta ikäihmisten elämänlaatuun. Olen saanut olla mukana 

hetkissä, joissa vapaaehtoiset ystävät ovat kertoneet kuinka palveluihin oh-

jaamisen avulla ystäväasiakkaan kotona-asumista on voitu tukea ja kuinka 

ystäväasiakkaan ohjaaminen palveluihin on mahdollistanut vapaaehtoisen 

ystävän jatkamisen tehtävässään. Olen vakuuttunut että palveluihin ohjaami-

nen on merkittävä auttamisen muoto Suomen Punaisen Ristin ystävätoimin-

nassa.  Palveluihin ohjaamisen toimintamallin ja Ystävä apuri-oppaan avulla 

voidaan tukea vapaaehtoista ystävää ja samalla auttaa ystäväasiakasta. Palve-

luihin ohjaaminen on ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka merkitys yhteiskun-

nassa nykypäivänä korostuu. Tarjoamalla riittävästi tukea ja koulutusta va-

paaehtoisille ystäville, voimme turvata ystävätoiminnan jatkuvuutta ja osal-

tamme varautua yhteiskunnan muutoksiin ja niiden mukanaan tuomiin haas-

teisiin. Vapaaehtoiset ystävät voivat antaa yksinäiselle jotain, mitä mikään 

muu taho ei pysty antamaan: olemaan ihminen ihmiselle, olemaan ystävä. 
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LIITTEET 

Liite 1. Pilottiosaston ystäväryhmätapaamisten palautekysely 

 

               
Ähtärin osaston ystäväryhmän tapaamiset 
19.2, 12.3 ja 2.4.2013 
Ohjaajana Teija Matalamäki 

       

Palaute 
 

1. Halusin osallistua näihin ystäväryhmän tapaamisiin, koska 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Rengasta jokaisen kysymyksen kohdalta omaa näkemystäsi parhaiten vastaavan vaihtoehdon 
numero ja jos haluat, perustele vastauksesi lyhyesti.   
 
3= olen samaa mieltä, 2= en osaa sanoa, 1= olen eri mieltä  

    Perustelut 

1. Tapaamisten tarkoitus oli mielestäni 
hyvin tärkeä. 

3 2 1 
 
 

 

2. Tapaamisten ilmapiiri oli turvallinen 
ja miellyttävä.  

3 2 1 
 
 

 

3. Harjoitustehtävät ja ryhmätyöt 
olivat tarkoituksenmukaisia ja 
tukivat tavoitteihin pääsyä. 

3 2 1 
 

 

4. Ohjaaja oli asiantunteva. 3 2 1 
 

 

5. Ohjaus oli selkeää. 
 

3 2 1 
 

 

6. Käsiteltävät asiat lisäsivät 
ahdistustani. 

 

3 2 1 
 

 

7. Sain ilmaista mielipiteitäni ja 
näkemyksiäni. 

3 2 1  

8. Tulin kuulluksi ja sain vaikuttaa 
käsiteltäviin asioihin.  

 

3 2 1 
 

 

9. Pystyn hyödyntämään tapaamisten 
antia ystävätoiminnassa. 

3 2 1  

 

10. Tärkeimmät asiat, jotka opin / oivalsin tapaamisissa olivat: 

_______________________________________________________________________________________ 

11. Muita mielipiteitä/toiveita/huomautuksia vastaavia ystäväryhmän tapaamisia varten:  

_______________________________________________________________________________________ 

Kiitos arvioinnista. 
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Liite 2. Ystävän apuri-opas 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Palveluihin ohjaamisen opasvihko vapaaehtoiselle ystävälle 

 

 
Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- 

Ystävän 

apuri 

TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN 
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Oppaan sisällöstä: 

 

Tämä opas on tarkoitettu Punaisen Ristin vapaaehtoisille ystävinä toimiville haas-

tavien ystäväasiakastilanteiden tueksi. Oppaaseen on kerätty asioita ikäihmisen 

kanssa toimimisen näkökulmasta. Tämä opas tarjoaa ohjeita niiden tilanteiden 

tunnistamiseen, jolloin ystäväasiakas tarvitsee ammattimaista apua.   

 

Opasta on rakennettu yhdessä Länsi-Suomen piirin ystävätoiminnan vapaaehtois-

ten ystävien kanssa heidän tarpeistaan ja kokemuksistaan käsin. Ystäväryhmäta-

paamisissa ja Ystävätoiminnan aluetapaamisissa on kartoitettu vapaaehtoisten 

ystävien kokemia haastavia tilanteita ystäväsuhteissa, joiden pohjalta on raken-

nettu palveluihin ohjaamisen toimintamallia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisältö  Teija Matalamäki  

 

Julkaisija  Suomen Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri 

Ystävätoiminnan alueellisen tuen  

kehittämisprojekti 2014  
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VAPAAEHTOISELLE YSTÄVÄLLE 

 

Sinä olet tärkeässä tehtävässä 
 

Olet Punaisen Ristin vapaaehtoinen ja mukana tärkeässä toiminnassa. Punaisen 

Ristin ystävätoiminta tarjoaa läsnäoloa, tukea ja mielekästä tekemistä kotona ja 

laitoksissa asuville ihmisille. Ystävätoiminnalla lievitetään yksinäisyyttä ja lisätään 

turvallisuutta. Ystävätoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja sitä toteutetaan 

Punaisen Ristin paikallisosastoissa. Antamasi aika on arvokasta. On hienoa että 

olet tässä mukana, KIITOS Sinulle!   

 

Vapaaehtoinen ystävä 
 

Toimit vapaaehtoisena ystävänä tavallisen ihmisen taidoin. Vapaaehtoistoiminnan pelisäännöt ja Pu-

naisen Ristin periaatteet ohjaavat sinua tehtävässäsi.  

 

Sinulla on oikeus saada opastusta siihen, miten toimia ja keneen ottaa yhteyttä ystäväsuhteen haasta-

vissa tilanteissa. Saat tukea osastosi ystävätoiminnan yhdyshenkilöltä, ystävävälittäjältä, vastuukoulut-

tajalta sekä piirin sosiaalipalvelupäälliköltä. 
  

Ystävävälittäjä ____________________________________puh._____________________  

 

Tämä Ystävän apuri - opas auttaa sinua 
 

 o hahmottamaan palveluihin ohjaamisen paikat omassa tehtävässäsi 
 

 o löytämään tietoa ja toimintatapoja haastaviin tilanteisiin 
 

 o ottamaan puheeksi ja ohjaamaan ystäväasiakasta tarkoituksenmukaisesti 
 

 o löytämään tärkeimpiä yhteystietoja palveluihin ohjaamista varten 
 

 o näkemään palveluihin ohjaamisen yhtenä auttamisen muotona 
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PALVELUIHIN OHJAAMINEN 

 

Palveluihin ohjaaminen - yksi auttamisen muoto  
 

Vapaaehtoisen ystävän voi olla vaikeaa kieltäytyä ystäväasiakkaan pyynnöstä 

jonkin asian tai palvelun tekemiseen.  

 

Vapaaehtoisen ystävän voi olla vaikeaa ottaa puheeksi havaitessaan ystäväasiak-

kaan elämänlaatuun heikentävästi vaikuttavia asioita. 

 

Vapaaehtoisen ystävän voi olla vaikeaa toimia havaitessaan ystäväsuhdetta 

kuormittavia tekijöitä. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palveluihin ohjaaminen - mihin tarvitaan 
 

Ystävää tarvitsevat ihmiset ovat erilaisissa elämäntilanteissa. Toisille sopii tueksi 

Punaisen Ristin vapaaehtoinen ystävä. Joskus tulee eteen tilanteita joihin tarvi-

taan ensisijaisesti ammatillista tukea. Toisinaan tarvitaan vapaaehtoisen ystävän 

antaman tuen rinnalle myös ammatillista tukea. 

 

Vapaaehtoinen ystävä tarvitsee palveluihin ohjaamisen osaamista   
 

 o ystäväsuhteen muuttuvissa tilanteissa vapaaehtoisavuntarpeen arviointiin 
 

 o ystäväasiakkaan ohjaamiseen eri palveluihin 

 

 

 

 

 

 

Palveluihin ohjaaminen voi olla tällöin  

 oikea auttamisen muoto.  

 

Palveluihin ohjaaminen antaa vapaaehtoiselle  

tukea ystävänä toimimiseen ja omaan jaksamiseen. 

 

Palveluihin ohjaaminen on  

ennaltaehkäisevää toimintaa.  
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Palveluihin ohjaamisessa korostuu ystäväasiakkaan tarpeet, hän on päättävä 

osapuoli. Sinun tehtäväsi on ohjata ja tukea. Kun havaitset ongelman, ota asia 

puheeksi ystäväasiakkaan kanssa mahdollisimman pian. Kannusta ystäväasiakas-

ta itse hoitamaan asiaa eteenpäin, voit tukea häntä siinä tai tarvittaessa tehdä 

sen hänen puolestaan. Jos ystäväasiakkaalla on omaisia, on syytä keskustella 

asiasta heidän kanssaan ennen yhteydenottoa palvelua tarjoavaan tahoon. Yh-

teydenoton palvelua tarjoavaan tahoon voi tehdä myös omainen. Sopikaa toimin-

tatavasta yhdessä.  
 

 
 

 

Kaikkiin ystäväasiakkaan pyyntöihin et voi vastata. On asioita jotka kuuluvat 

ammattilaisten hoidettaviksi. Palauta mieleesi ystävätoiminnan pelisäännöt, ensi-

tapaamisessa sovitut asiat ja pidä kiinni omista rajoistasi. On tärkeää että tiedos-

tat, että ystäväasiakas on itse vastuussa hyvinvoinnistaan. Sinä olet vapaaehtoi-

nen ystävä, sinä olet tavallinen ihminen, sinä olet rinnallakulkija. 
 

 
 

 

Ethän auta avuttomaksi. Ystäväasiakkaan edunmukaista on miettiä yhdessä sopi-

via vaihtoehtoja eri toimintoihin. Tarjolla on monenlaista tukea ja toiminnanmuo-

toa, niistä saa tietoa mm. kunnan palveluoppaasta johon voitte yhdessä tutustua.  

Esimerkiksi kauppapalvelun asemasta voit itse lähteä tueksi kauppareissulle. 

Rohkaise, houkuttele ulos, saattele ”kynnyksen yli”. Pyrkimyksenä on nostaa ys-

täväasiakkaan elämänlaatua. 
        

  
 

 

Palveluihin ohjaamisessa voi tulla vastaan herkkiä asioita, jotka vaativat erityistä 

hienovaraisuutta (esimerkiksi muisti-, mielenterveys- ja päihdeasiat). On hyvä 

miettiä sopivaa lähestymistapaa, sillä voi olla ratkaiseva vaikutus asioiden ete-

nemiseen.  

   

 

 

 

 

 

 

Palveluihin ohjaaminen ei ole ammattimaista 

Palveluihin ohjaaminen on toiminnallisuutta tukevaa 

Palveluihin ohjaaminen on yksilöllistä 

 Palveluihin ohjaaminen on ystäväasiakaslähtöistä
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Palveluihin ohjaamisen prosessi 
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PUHEEKSI OTTAMINEN  

 

Jos havaitset ystäväasiakkaallasi palveluihin ohjaamisen tarpeen, on se tärkeää 

ottaa puheeksi toista loukkaamatta. Asioihin ei tule 

muutosta, jos niiden olemassaoloa ei tiedosteta. Puheeksi ottaminen perustuu siis 

vapaaehtoisen tekemiin havaintoihin. 

 

Puheeksi ottamisen aihe voi olla jokin konkreettinen asia – esimerkiksi liika alko-

holinkäyttö, masennus, väsyminen tai selviäminen puolison kuolemasta. Tai se 

voi abstraktimpi kokemus – esimerkiksi ystäväasiakkaan muuttunut olemus tai 

luonne.   

 

Milloin on aika ottaa asia puheeksi  

 

 o kun ystäväasiakas vaikuttaa huolestuneelta, ahdistuneelta, poissaolevalta 
 

 o kun huomaat itse jotain tavallisuudesta poikkeavaa 
 

 o kun ystäväasiakas yrittää selvästi kertoa jotain, mutta ei saa asiaa kerrot-

tua 
 

 o kun koet jonkin asian huolestuttavana  

 

Huoli kannattaa ottaa puheeksi varhain, heti kun asia alkaa askarruttaa. Tarvitta-

essa voit keskustella asiasta ystävävälittäjän kanssa. On eri tapoja ottaa asia 

esille. Huoli on helpompi nostaa esille kun käyttää tapoja, jotka lisäävät luotta-

musta.  

  

  Mieti etukäteen tahoja, joista voisi tarvittaessa saada ammattiapua 
 

  Tuo esille oma huolesi. Ole kunnioittava, kuuntele. Anna positiivista palau-

tetta. 
 

  Ohjaa eteenpäin 
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Kunnioittava puheeksi ottamisen malli  

 

Ota esiin oma huolesi aidosti ja vilpittömästi ja pyydä apua sen huojentamiseen. 

Avunpyyntöön vastataan tavallisesti tarjoamalla apua. 

 

Kun lähestyt ystäväasiakasta kunnioittavalla tavalla, joka ei loukkaa, ja pyydät 

häntä yhteistyöhön, huomaat että hänen reaktionsa ovat odotettua myönteisem-

piä. Samalla kynnys ottaa asiat puheeksi madaltuu. 

 

 

 

Ratkaisukeskeinen malli 

 

Ratkaisukeskeisessä mallissa ystäväasiakasta autetaan toimimaan hänelle luon-

tevalla tavalla hänen omien tavoitteidensa hyväksi. 

 

Tässä mallissa arkiset tavoitteet ovat merkittävässä asemassa. Arkiset tavoitteet 

ovat ystäväasiakkaan näkökulmasta tärkeitä, pieniä, konkreettisia ja mahdollisia. 

Ne aloittavat jotain parempaa ja sisältävät jotain uutta. 

 

Tavoitteita asettaessaan ystäväasiakas pohtii mahdollisuutensa, ris-kit, kokemuk-

sensa, elämänarvot ja tiedot. Ratkaisut löytyvät suuntaamalla huomio resurssei-

hin ja tulevaisuuteen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voit tukea ja ohjata eteenpäin 

mutta 

et voi ratkaista tilanteita  

toisen puolesta 
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PAIKALLISIA YHTEYSTIETOJA ___________________:lla 

 

TERVEYSASIAT 

 

Terveyskeskus  

 • ambulanssi       112 

 • päivystys      _______________ 

 • apuvälineet      _______________ 

 

Kotihoito 

 • kotihoidon vastaava _____________ 

(ateriapalvelu, turvapuhelin) 

 • omaishoito asiat   _______________  

 

Muisti 

 • muistihoitaja       ______________ 

 • muistiyhdistys       ______________ 

 

Kriisi 

 • valtakunnallinen  

kriisipuhelin  01019 5202 

 • Mobile                 _______________  

 • sosiaalipäivystys  _______________ 

 • mielenterveyshoitaja_____________ 
 

 

RAHA-ASIAT 

 

Sosiaalityöntekijä       ______________ 

Diakoniatyöntekijä       ______________ 

Ruoka-apu       ______________ 
 

 

 

Huomioithan 

että meillä jokaisella on 

auttamisvelvollisuus henkeäuhkaavissa tilanteissa! 

 

 

 

 

 

 

YLEINEN HÄTÄNUMERO: 112 
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Muistiinpanoja: 

 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

      
 

                

 
 

       

 
 

 
 

 
 

 


