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Tiivistelmä 
Ystävätoiminnan vapaaehtoiset ovat tyypillisimmin naisia (noin 90%) ja yli 60 vuotiaita (noin 70%). Reilusti yli puolet 

vapaaehtoisista on eläkkeellä ja reilut 20 % työelämässä, työttömiä ja opiskelijoita oli yhteensä alle kymmenesosa. Punaisen 

Ristin jäseniä vapaaehtoisissa oli noin 80 %. Kyselyyn vastanneet ovat myös hyvin aktiivisia muissa vapaaehtoistehtävissä, 

jopa 40 % vastaajista on mukana vähintään kahdessa muussa vapaaehtoistoiminnan muodossa ystävätoiminnan lisäksi. 

Yleisimmin vastaajat olivat olleet mukana toiminnassa 1-3 vuotta (35%). Pidempään mukana olleiden osuus vastaajista oli 

vuoden 2015 kyselyä suurempi. 

Yleisimmin ystävätoiminnan vapaaehtoiset toimivat henkilökohtaisina ystävinä (yli 80%) ja vapaaehtoisena 

ryhmänohjaajana toimii lähes 15 %. Tyypillisimmin ystäviä on yksi (60%), mutta lähes 20 %:lla on 3 ystävää tai enemmän. 

Suurin osa (80%) tapaa ystäväänsä vähintään kerran kahdessa viikossa. Ystävätoiminnassa vastaajille on ylivoimaisesti 

tärkeintä saada auttaa toisia (85%). Hyvin tärkeänä pidetään myös sitä, että ystävätoiminta on mielenkiintoinen harrastus 

ja siinä saa itse uusia ystäviä.  

Ystäväasiakkaat ovat tyypillisimmin ikäihmisiä (75%) ja reilulla 10 %:lla ystäväasiakas oli nuori. 18 %:lla ystäväasiakkaista 

oli maahanmuuttajatausta. Yleisimmin ystäväasiakas asuu kotona yksin (51%), ikääntyneiden palvelutalossa tai 

hoivakodissa (25%) tai kotona puolison tai muun läheisen kanssa (18%). Yleisin avun tarpeen syy ystäväasiakkailla on 

yksinäisyys (62%) sekä korkea ikä (40%), rajoittunut liikuntakyky (50%), sairaudet tai vammat (37%) ja omaisten kaukana 

asuminen (31%) olivat hyvin yleisiä syitä. Kysymys päihteistä nosti yksittäisiä tapauksia esille, mutta päihteet eivät ole 

selvästikään keskeisessä osassa ystäväasiakkaiden elämää. 

Ystävätoiminnan ja vierailujen merkitys on hyvin suuri ystäväasiakkaille, tapaamiset virkistävät mieltä ja niitä odotetaan 

kovasti. Ystäväasiakkaat uskaltavat puhua asioistaan ja pitävät vapaaehtoisia melko läheisinä ystävinä. Vapaaehtoisten 

mielestä vierailut ovat vähentäneet ystäväasiakkaidensa yksinäisyyttä varsin hyvin. 

Ikääntyneistä kolmasosa asuu ikääntyneiden asumispalveluissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Tällaisissa paikoissa 

asuvilla on vapaaehtoisten mukaan melko vähäiset mahdollisuudet virkistys- ja harrastustoimintaa ja erityisesti ulkoiluun. 

Kaikista ikääntyneistä yli 10 % tarvitsisi vapaaehtoisten mielestä enemmän ammatillista apua lähinnä sairauksiensa tai 

alentuneen toimintakyvyn vuoksi. Lähes 20 % vapaaehtoisista oli joutunut auttaman ikääntynyttä ystäväänsä jossakin hätä- 

tai poikkeustapauksessa, kuten ambulanssi tilaamisessa tai saattanut ystäväasiakkaansa sairaalaan tai terveyskeskukseen 

tämän sairastuttua. Kokonaisuudessaan ikääntyneiden ystävänä toimiminen koettiin hyvin mielekkääksi ja 

molemminpuolista iloa tuottavaksi, vaikka haasteilta ja ikäviltä tilanteilta ei aina voida välttyä. 

Nuorista ystäväasiakkaista valtaosa oli maahanmuuttajataustaisia ja heidän parissaan toimivat vapaaehtoiset ovat 

yleisemmin työelämässä tai opiskelijoita kuin muiden ystäväasiakasryhmien kanssa toimivat. Vapaaehtoisille oli korostetun 

tärkeää ystävätoiminnassa toisten auttaminen sekä hieman useammin kuin muille vapaaehtoisille, ammatillisen osaamisen 

kehittäminen. Nuorten maahanmuuttajataustaisuuden vuoksi heille tärkein tuen tarpeen syy on uudelle paikkakunnalle tai 

uuteen maahan muutto sekä yksinäisyys, joka on kuitenkin vähemmän tärkeä nuorten kuin muiden ystäväasiakkaiden 

kohdalla. Vapaaehtoiset olivat ohjanneet lähes kolmasosan ystäväasiakkaista jonkin palvelun piiriin, erityisesti eri 

viranomaisiin asioimaan sekä terveydenhuoltoon. Nuorille on tapaamisissa tärkeintä tuki ja apu, vaikka sosiaalinen 

kanssakäyminen ja yhdessä tekeminenkin ovat tärkeitä. Nuorten ystävänä toimivat vapaaehtoiset arvioivat myös muita 

selvästi useammin, että ystävätoiminnan myötä ystäväasiakas on muutenkin rohkaistunut ja aktivoitunut.  Lähes puolet 

nuorten ystävänä toimivista oli kokenut tietonsa ja taitonsa riittämättömiksi, kun kaikista vastaajista näin oli kokenut 20 %. 

Nuorten kanssa toimivien vapaaehtoisten vastauksista ilmeni samalla toiminnan vaativuus ja haasteet, mutta myös yhdessä 

jaetut ilot ja vastavuoroinen oppiminen, joka oli selvästi myös hyödyttänyt ystäväasiakkaita.  

Vapaaehtoiset kokevat yleisesti ystävätoiminnan hyvin mielekkääksi ja myönteiseksi asiaksi elämälleen. Lisäksi he ovat 

valmiita lähes ehdoitta suosittelemaan ystävätoimintaan osallistumista muillekin. Se nähdään toimintana, josta sekä 

ystäväasiakas ja vapaaehtoinen saavat iloa ja hyöty. Vapaaehtoisten mukaan ystävätoiminnassa on mahdollista päästä 

kokemaan ja oppimaan sellaisia asioita, joita muuten ei olisi tapahtunut. Pelkästään auttaminen itsessään tuo iloa ja 

merkitystä vapaaehtoisille, mutta parhaimmillaan ystävätoiminnasta saa läheisen ystävän. 

Vapaaehtoiset kaipaisivat jonkin verran enemmän tunnustusta osallistumisestaan ystävätoimintaan. Punaiselta Ristiltä 

kaivattaisiin tukea vapaaehtoisten keskinäisten tapaamisten ja virkistystoiminnan muodossa. Näitä kaivattiin vielä jonkin 

verran enemmän kuin edellisessä kyselyssä. Lisäksi vapaaehtoistyön ohjausta ja koulutusta monet kaipaavat lisää.  
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1. KYSELYN ESITTELY 

 

Kyselyn tarkoituksena on ollut kerätä tietoa ystävätoiminnasta vapaaehtoisten 

näkökulmasta. Tuloksia on tarkoitus käyttää ystävätoiminnan kehittämiseen ja 

viestinnällisiin tarkoituksiin.  

Kyselyyn oli mahdollista vastata sekä suomeksi että ruotsiksi. Kyselyssä on 50 

kysymystä, joista osa moni-tai kertavalintaisia ja osa avoimia vastauksia. Kaikki 

kysymykset eivät avautuneet kuitenkaan kaikille vastaajille, vaan ikääntyneiden ja 

nuorten vapaaehtoisystäville esitettiin kohdennettuja kysymyksiä.  

Edellinen kysely toteutettiin 2015 vuoden lopulla. Nyt toteutettu kysely oli tehty 

aiemman kyselyn pohjalle, joka mahdollistaa joiltakin osin kyselyaineistojen 

vertailua. Vuoden 2017 kyselyä on kuitenkin laajempi ja siihen on tehty 

välttämättömiksi katsottuja parannuksia. 

Kysely julkaistiin 8.11.2017. Jakelu toteutettiin toimittamalla kutsu ja vastauslinkki 

sähköpostitse Suomen Punaisen Ristin piirien sosiaalipalvelusuunnittelijoille, jotka 

välittivät jälleen parhaaksi katsomallaan tavalla kutsun kyselyyn ystävätoiminnan 

vapaaehtoisille. Vastausaika päättyi 10.12.2017. Kysely toteutettiin Questback-

verkkokyselyalustalla. 

Kyselyyn vastasi yhteensä 518, mutta kyselyn aikana on tapahtunut 

vastauskatoa. Kyselyn viimeisessä osassa vastauksia on parhaimmillaan 

yksittäisessä kysymyksessä 469. Kyselyyn vastasi siis lähes 6 % kaikista 

ystävätoiminnan vapaaehtoisista, kun ystävätoiminnassa mukana olevia 

vapaaehtoisia on yhteensä noin 9 000 (SPR 2016).  

Oletuksena on, että vastauskatoa on voinut aiheuttaa tekniset ongelmat, kyselyn 

pituus, kyselyn soveltumattomuus vastaajan ystävätoiminnan muotoon tai kyselyn 

aloittanut vastaaja ei ole mukana ystävätoiminnassa. Viimeksi mainittuja, jotka 

eivät olleet mukana ystävätoiminnassa henkilökohtaisena ystävänä tai 

vapaaehtoisena ryhmänohjaajan, oli yhteensä 18 ja karsiutuivat pois vastaajien 

joukosta. Tekniset ongelmat ovat mahdollisia erityisesti vanhentuneilla selaimilla. 

Kysely on voinut olla myös liian pitkä joillekin vastaajille. Kysely on lähetetty 

kaikille, jotka ovat ystävätoiminnassa mukana, mutta ystävätoiminnan ollessa 

hyvin monimuotoista, kyselyn muotoileminen kaikille sopivaksi on haasteellista. 

Kyselyn soveltumattomuudesta oli vastauksissa joitakin viitteitä. Ajantasaisen 

aktiivisten vapaaehtoisten rekisterin puutteen vuoksi kysely on myös voinut mennä 

SPR:n toiminnassa mukana oleville, jotka eivät ole aktiivisesti tai ollenkaan mukana 

ystävätoiminnassa.  
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Tässä raportissa käydään kyselyn vastaukset läpi pääpiirteittäin ja vastaukset on 

eroteltu eri alaotsikoiden alle. Tilastollisia tunnuslukuja esitetään pylväs- ja 

ympyräkaavioina sekä joiltakin osin havainnollistetaan vuoden 2015 ja 2017 

kyselyiden eroja ja yhtäläisyyksiä. Tilastokuvioista on kuvion jälkeen esitetty 

keskeisimmät havainnot tekstimuodossa. Avoimien vastausten osalta on tehty 

yleisluonteinen yhteenveto kunkin kysymyksen vastauksista sekä annetaan joitakin 

havainnollistavia ja/tai kiinnostavia esimerkkejä. Helpottaakseen raportin 

silmäilyä, keskeiset ja kiinnostavat havainnot on korostettu. 

Kyselyn ja tämän raportin on tehnyt Suomen Punaisen Ristin keskustoimistolta 

Terveyden ja hyvinvoinnin yksiköstä harjoittelija Santtu Rumbin. 

 

2. KYSELYYN VASTANNEIDEN TAUSTATIETOJA 

Vastaajien sukupuolta koskevassa kysymyksessä oli neljä vastausvaihtoehtoa: 

Nainen, Mies, Muu, En halua määritellä. Taulukosta on jätetty pois muun 

sukupuoliset, koska vastaajia ei ollut yhtään ja vuoden 2015 kyselystä kyseinen 

vastausvaihtoehto puuttui.  

 

2.1 Sukupuolijakauma 

 

Kyselyyn vastanneissa naisia (88,8 %) oli selvästi enemmän kuin miehiä 10,4 %. 

Edellisessä vuoden 2015 kyselyssä naisvastaajia (90,5 %) oli vielä hieman 

enemmän kuin miehiä (9,5 %). Sukupuolen suhdeluku on varsin yhdenmukainen 

Punaisen Ristin tilastokirja 2016 - lukujen valossa, jossa ystävätoiminnassa 

mukana olevia miesvapaaehtoisia esitettiin olevan noin 12 %.  

9,5 %

90,5 %

10,4 %

88,8 %

0,8 %

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Mies

Nainen

En halua määritellä

Sukupuoli (2015 N=337; 2017 N=511)

2017 2015
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2.2 Vastaajat asuinpaikan mukaan 

 

Alueellisesti kyselyyn vastanneet keskittyivät 2017 vuoden kyselyssä 

Uudellemaalle (30,6 %), Keski-Suomeen (10,5 %), Pohjanmaalle (9,7 %), Pohjos-

Savoon (9,3 %), Varsinais-Suomeen (7,4 %) ja Pirkanmaalle (7,0 %). Kyselyssä 

käytetty asuinpaikan aluejako ei ole aivan yhdenmukainen ja yksiselitteinen 

Punaisen Ristin piirijaon kanssa, joten tarkka vastaajien alueellisen jakautumisen 

vertailu todellisiin ystävätoiminnan vapaaehtoisten määriin on rajoittunutta.  

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Ahvennamaa
Etelä-Karjala

Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo

Kainuu
Kanta-Häme

Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi

Kymeenlaakso
Lappi

Pirkanmaa
Pohjanmaa

Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Savo
Päijät-Häme

Satakunta
Uusimaa

Varsinais-Suomi

Asuinpaikka (2015 N=337; 2017 N=516)

2017 2015

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Helsingin ja uudenmaan piiri

Hämeen piiri

Kaakkois-Suomen piiri

Lapin piiri

Länsi-Suomen piiri

Oulun piiri

Satakunnan piiri

Savo-Karjalan piiri

Varsinais-Suomen piiri

Åbolands distrikt

Ålands distrikt

Österbottens svenska distrikt

Ystävätoiminnan vapaaehtoiset piireissä 2016 (N=8781) Lähde: SPR - Tilastokirja 2016
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Karkeasti arvioiden kyselyn vastaajat muodostavat alueellisesti edustavan joukon 

ystävätoiminnan vapaaehtoisista. Tosin esimerkiksi Hämeen, Satakunnan ja Oulun 

piirien osalta vastaajia oli suhteellista osuutta vähemmän ja Helsingin-ja 

Uudenmaan, Savo-Karjalan ja Länsi-Suomen piirin alueelta suhteellista osuutta 

enemmän. 

 

2.3 Ikäjakauma 

 

  

Vapaaehtoisten ikää oli kysytty eri asteikolla vuosina 2015 ja 2017, joten tulokset 

eivät ole aivan vertailukelpoisia. Vapaaehtoisten ikäjakauma painottuu kuitenkin 

selvästi molempina vuosina yli 60 vuotiaisiin, joita 2017 oli 69,4 % vastaajista. 

Vuonna 2015 yli 65 vuotiaita oli 45,7 % ja voidaan olettaa, että tuolloin 46-64 

vuotiaista vastaajista, joita oli 35 %, on jonkin verran yli 60 vuotiaita. Voidaan 

olettaa, että vanhempien vastaajien osuus on hieman kasvanut edellisestä 

kyselykerrasta. Nuorimpia ikäluokkia vastaajissa on myös suhteellisesti hieman 

vähemmän, kun lasketaan yhteen 18-29 ja 30-39 vuotiaiden osuudet, oli heitä 

yhteensä 12,4 %. Vuonna 2015 vastaajia oli 18-25 ja 26-35 vuotiaissa yhteensä 

13 %. 

 

 

 

 

5,3 %

7,7 %

6,2 %

35,0 %

45,7 %

Vapaaehtoisten ikä 2015 (N=337)

18-25

26-35

36-45

46-64

Yli 65

5,6 %

6,8 %

8,5 %

9,7 %

46,7 %

21,5 %

1,2 %

Vapaaehtoisten ikä 2017 (N=516)

18-29 vuotta

30-39 vuotta

40-49 vuotta

50-59 vuotta

60-69 vuotta

70-79 vuotta

Yli 80 vuotta
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2.4 Vapaaehtoisen elämäntilanne 

 

Vastaajien pääasiallinen toiminta on varsin yhdenmukainen ikäjakaumien kanssa. 

Vastaajista selvästi suurin osa on eläkkeellä: vuonna 2017 65,8 % ja vuonna 2015 

59,3 %. Eläkkeellä olevien osuus on siis vuoden 2017 kyselyssä jonkin verran 

kasvanut ja samalla työelämässä olevien, työttömien ja opiskelijoiden osuus on 

hieman pienentynyt vuoden 2015 kyselystä. Vuoden 2017 vastaajista 2,3 % oli 

vastannut ”Jokin muu, mikä?” eli yhteensä 12 vastaajaa. Nämä vastaajat olivat 

pääosin osatyökykyisiä tai osa-aikaeläkeläisiä tai muutoin työelämän ja muun 

elämäntilanteen välillä. 

 

2.5 Punaisen Ristin jäsenyys 

 

Kyselyyn vastanneista ystävätoiminnan vapaaehtoisista molempina vuosina 

hieman alle 80 % on Punaisen Ristin jäseniä ja ilman jäsenyyttä vapaaehtoisena 

ystävänä toimivista on hieman yli 20 %.  

 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Opiskelija

Työelämässä

Eläkkeellä

Vuorottelu- tai hoitovapaalla

Työtön

Jokin muu, mikä

Vapaaehtoisen elämäntilanne (2015 N=337; 2017 N=515)

2017 2015
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Kyllä

En

Punaisen Ristin jäsen (2015 N=337; 2017 N=465)

2017 2015
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2.6 Muuhun vapaaehtoistoimintaan osallistuminen 

 

Kyselyyn vastanneet ystävätoiminnan vapaaehtoiset ovat myös muussa Punaisen 

Ristin toiminnassa varsin aktiivisia vapaaehtoisia. Erityisesti lipaskerääjänä (42,3 

%) ja verenluovutuksessa (32,5 %) toimivat monet ystävätoiminnan 

vapaaehtoisista ja lisäksi verenluovutuksessa toimivien vastaajien osuus on 

kasvanut selvästi vuoden 2015 kyselystä, jolloin verenluovutuksessa toimi 17,2 % 

vastaajista. Ensiapuryhmien (13,1 %), monikulttuurisuustyön (15,8 %) ja Läksy-

Helpissä (5,1 %) ystävätoiminnan lisäksi toimivien vapaaehtoisten osuus on 

selvästi kasvanut vuoden 2015 kyselystä.  

”Jokin muu, mikä?” (19,8 %) vastauksista nousi esille erityisesti, että 16 vastaajaa 

eli 3,6 % ilmoittivat toimivansa osaston hallituksessa ja 6 vastaajaa eli 1,3 % 

ilmoitti toimivansa osaston rahastonhoitajana. Kuitenkin lähes 30 % vastaajista 

myös ilmoitti, etteivät ole mukana missään muussa kuin ystävätoiminnassa. 

Huomionarvoista on sen sijaan se, että 188 (noin 40 %) vastaajaa ilmoitti olevansa 

mukana vähintään kahdessa muussa toiminnan muodossa ystävätoiminnan lisäksi. 
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Oletko mukana Punaisen Ristin muussa toiminnassa? (2015 N=337; 2017 N=449)

2017 2015
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3. KYSELYN VASTAAJAT YSTÄVÄTOIMINNASSA 

 

 

3.1 Mukanaoloaika ystävätoiminnassa 

 

  

Selvästi suurin osuus kyselyn vastaajista on ollut Punaisen Ristin 

ystävätoiminnassa 1-3 vuotta, vuonna 2015 tällaisia vastaajia oli 27,9 % ja vuonna 

2017 35 %. Kiinnostavaa kyselyiden tulosten vertailussa on se, että kyselyyn 

vastanneista ystävätoiminnan vapaaehtoisista vuonna 2015 oli toiminut alle 

vuoden 24 % ja vuonna 2017 16,1 %. Tämä antaa viitteitä siitä, että uusien 

vapaaehtoisten mukaantulo on ollut hieman maltillisempaa kuin vuonna 2015, 

mutta 2015 ystävätoimintaan mukaan tulleet ovat todennäköisesti pysyneet 

toiminnassa mukana varsin hyvin, koska vuonna 2017 1-3 vuotta toiminnassa 

mukana olleiden osuus on 7,1 % suurempi kuin vuonna 2015. Lisäksi pitkään 

toiminnassa mukana olleita on vastaajissa paljon ja osuus on kasvanut edellisestä 

kyselystä. Vuonna 2017 yli 10 vuotta toiminnassa mukana olleita oli 18,5 %. Yli 30 

vuotta toiminnassa mukana olleita oli 2,1 %. Vaikka kyselyyn vastanneissa on 

varmasti valikoitumista jo pelkästään jakelutavan vuoksi, on silti mahdollista 

todeta, että ystävätoiminnassa mukanaolovuodet puhuvat sen puolesta, että 

ystävätoiminnan parissa viihdytään. 

24,0 %
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16,7 %
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Mukana Punaisen Ristin 
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3.2 Ystäväasiakkaiden määrä 

 

Ystävätoiminnassa selvästi yleisintä (60,2 %) on, että vapaaehtoisella on yksi 

ystävä, jota käy tapaamassa, eli ns. henkilökohtainen ystävä. Tämä on myös 

hieman yleisempää kuin vuoden 2015 kyselyssä, mutta tuolloin vastaajista 

suuremmalla osalla ei ollut ystävää vastaushetkellä, eli tämä ero kertoo 

ennemminkin kyselyn jakelusta tai mahdollisesti siitä, ettei ystäviä ole saatu 

välitettyä niitä haluaville. 3 tai enemmän ystävää oli vastannut kyselyssä 19,2 %, 

joista suurin osa on mukana ryhmätoiminnassa (noin 85 %) ja sellaisia 

vapaaehtoisia joilla on 3 tai enemmän henkilökohtaista ystävää on noin 15 % näistä 

vastaajista. 

3.3 Osallistumistapa ystävätoimintaan 

 

Kysymys toiminnan muodosta vahvistaa edellisen taulukon tuloksia, mutta 

taulukoiden tuloksia ei voi tarkkarajaisesti verrata toisiinsa. 83,5 % vastanneista 

toimi kuitenkin henkilökohtaisena ystävänä ja 12,2-13,8 % toimi muissa 

ystävätoiminnan tehtävissä. Merkille pantavaa on myös, että sama vastaaja voi 

toimia useissakin eri toiminnan muodoissa. ”Muulla tavoin, miten?” vastanneita on 

suhteellisen suuri määrä, 14,2 % selittyy sillä, että monet vastaajista ovat 

tarkentaneet toiminnan muotoaan tähän kohtaan ja osa on ilmaissut tarkemman 

toimintamuodon, joka kuuluisi ”Henkilökohtaisena ystävänä” tai ”Vapaaehtoisena 

ryhmänohjaajana” vastausvaihtoehdon alle. 

0 10 20 30 40 50 60 70

1

2

3 tai enemmän

Ei tällä hetkellä ystävää

Vapaaehtoisen Punaisen Ristin ystävien määrä (2015 N=337; 2017 N=500)

2017 2015
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Ystävätoiminnan yhteyshenkilönä

Ystävävälittäjänä

Muulla tavoin, miten?

Vapaaehtoinen osallistuu ystävätoimintaan (2017 N=465)
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3.4 Ystävätoiminnassa tärkeää 

 

Ystävätoiminnassa vapaaehtoisille on tärkeää toisen auttaminen. Näin 

vastasi 88,2 % kyselyyn vastanneista vapaaehtoisista, joka on 2 % 

enemmän kuin vuoden 2015 kyselyssä, mutta muutosta ei voida pitää 

merkittävänä. Tärkeäksi koetaan myös se, että saa itse uusia ystäviä (35,1 %), 

mielenkiintoinen harrastus (33,4 %), saada tekemistä eläkepäiviin (28,3 %) ja 

elämäntapa (23,7 %). Näiden vastauksien osuus oli kasvanut jonkin verran 

edellisestä kyselystä. ”Jokin muu, mikä?” vastanneet olivat pääosin tarkentaneet 

syitään ja vastaukset olisi pääosin sovitettavissa luokitukseen. Muutamia 

vastauksia oli kuitenkin, jossa ilmoitettiin tärkeäksi eri kulttuurien ja kielten 

oppiminen. 

 

3.5 Toiminnan tapa 
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Vapaaehtoiselle ystävätoiminnassa on tärkeää (2015 N=337; 2017 N=455) 

2017 2015
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Jossain muussa tehtävässä, missä?

Vapaaehtoinen toimii... (2015 N=332; 2017 N=465)
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Selvästi yleisin vapaaehtoisen ystävän toiminta on olla keskustelukumppanina. 

Näin on vastannut lähes 90 % ja osuus on kasvanut selvästi edellisestä kyselystä. 

Kiinnostavaa on erityisesti, että seurana harrastuksissa vuoden 2017 kyselyssä on 

selvästi useampi (26,2 %) kuin edellisessä kyselyssä (14,2 %). Hyvin yleisiä 

toiminnan muotoja ovat myös ulkoilemisessa (44,7 %) ja asioinnissa (30,1 %) 

avustaminen. ”Jossakin muussa tehtävässä, missä?” vastauksista nousi esille 

useampia vastauksia, jossa vapaaehtoinen mainitsee auttavansa pienimuotoisissa 

arkisissa askareissa ystäväasiakasta sekä Suomen kielen ja kulttuurin 

opettamisessa. Useat näistä vastauksista olisi voinut kuitenkin sijoittaa ”Apuna 

asioinnissa”, ”Apuna ulkoilemisessa” ja ”Seurana harrastuksissa” luokituksiin, 

mutta vastaaja on halunnut tarkentaa vastausvaihtoehdossa toimintaansa.  

 

3.6 Tapaamistiheys 

 

Jopa 80 % vapaaehtoisista tapaa ystäväänsä vähintään joka toinen viikko, 

jota voidaan pitää millä tahansa aikuisiän ystävyyden mittarilla todella 

tiheänä tapaamisvälinä. 50 % tapaa vähintään kerran viikossa ja lähes 5 

% tapaa ystävää kaksi kertaa viikossa tai useammin. Vertailtaessa kahden 

kyselyn vastauksia, oleellisia eroja on vain harvemmin kuin kerran kuukaudessa 

tavanneiden osalta, joita oli 2015 11,9 % kun 2017 kyselyssä heitä oli enää 4,6 %. 

Voidaan olettaa, että hieman passiivisemmat ystävyyssuhteet ovat karsiutuneet ja 

tapaamisten määrä ainakin jonkin verran on lisääntynyt aiemmasta. 
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Kaksi kertaa viikossa tai useammin
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Harvemmin kuin kerran kuukaudessa

Kuinka usein tapaa ystävää (2015 N=337; 2017 N=461)
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4. YSTÄVÄN TAUSTATIETOJA VAPAAEHTOISEN 

ILMOITTAMANA 

 

4.1 Ystäväasiakkaan ikäryhmä ja asumismuoto sekä muita 
taustatietoja 

 
*Vuoden 2017 kyselyssä nuorten osalta kysymys muotoiltu ”Nuori (alle 18 vuotias) tai Nuori (18-29-vuotias)”, kun vuoden 
2015 kyselyssä oli vain vastausvaihtoehto ”Nuori”. 

Suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista vapaaehtoisista vuonna 2017 

ystäväasiakas oli ikäihminen. Osuus on hieman kasvanut vuodesta 2015. Aikuisia 

ja nuoria ystäväasiakkaita vuoden 2017 kyselyyn vastanneilla oli hieman 

useammin, samoin maahanmuuttajataustaisia; vuonna 2015 11,9 % ja vuonna 

2017 17,8 %. Kovinkaan pitkälle meneviä yleistyksiä tuskin ystäväasiakkaiden 

muutoksesta on mahdollista tehdä kyselyiden erilaisuuden ja jakelutavan vuoksi, 

mutta vaikuttaisi, että kaikkien eri ryhmien ystäväasiakkaita on hieman 

useammalla vapaaehtoisella. Huomioitavaa on, että kyselyyn vastannut on voinut 

valita useita vaihtoehtoja. 

Vuoden 2017 kyselyssä oli lisäksi eritelty nuoret alle 18-vuotiaisiin ja 18-29-

vuotiaisiin nuoriin (aikuisiin), jotka nuorisolain mukaan katsotaan nuoriksi. Vuoden 

2015 kyselyssä vastaavaa erottelua ei ollut, joten on oletettavaa, että kyselyyn 

vastanneet ovat ainakin jonkin verran vastanneet ”aikuinen”, vaikka ystäväasiakas 

olisikin ollut alle 29-vuotias. Vuoden 2017 kyselyyn vastanneista 12,5 % oli nuori 

ystäväasiakas ja 6,2  % oli alle 18-vuotias nuori ja 8,8 % 18-29-vuotias nuori. 

Huomioitavaa on, että joillakin vastaajilla on ollut useita ja eri-ikäisiä nuoria. 

4,2 %
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0,6 %
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22,9 %

75,8%
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Vankilassa olevien ystäviä kysely ei juuri tavoittanut, sillä vuonna 2015 vastaajia 

oli 2 ja vuonna 2017 vain 1. 

 

 

Muilla taustatiedoilla pyrittiin saamaa tietoa ystäväasiakkaiden asumismuodoista. 

Kotona asuvia oli yhteensä 68,7 % vastaajien ystäväasiakkaista. Kotona yksin 

asuvia kaikista ystäväasiakkaista oli yli 50 %. Ikääntyneiden 

palvelutalossa/hoivakodissa tms. asui neljännes vastaajien 

50,8 %

17,9 %

24,6 %

1,5 %

0 %

0,6 %

0,2 %
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0,6 %

3,7 %
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Päihdekuntoutujien asumispalveluissa

Kehitysvammaisten asumispalveluissa

Vankilassa

Vailla vakinaista asuntoa

En osaa sanoa

Muu, mikä?

Ystävän muut taustatiedot (2017, N=463)
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82,8 %
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Kiintiöpakolainen

Turvapaikanhakija

Muu maahanmuuttaja

Syntynyt Suomessa

Muualla kuin Suomessa syntyneitä 

ystäväasiakkaita oli 17,2 % 

kyselyyn vastanneilla, eli yhteensä 

81 vastanneella.  

Eniten Suomen ulkopuolella 

syntyneistä oli kiintiöpakolaisia 

(45,7 %) ja turvapaikanhakijoita 

(37 %). Vähiten näistä oli muita 

maahanmuuttajia (17,3 %). 

Ulkomaalaistaustaisten osuus 

ystäväasiakkaista on tämän kyselyn 

perusteella siis varsin suuri.   
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ystäväasiakkaista. Muissa asumispalveluissa asuvia oli lähinnä yksittäisiä, mistä 

kiinnostavimpana voidaan pitää sitä, että 7 ystäväasiakasta eli 1,5 %, asuu 

mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa. Osuus ei ole suuri kaikesta 

toiminnasta, mutta tietona itsessään kiinnostava. Kolmella vastaajalla (0,6 %) 

ystäväasiakas asuu kehitysvammaisten asumispalveluissa. Päihdekuntoutujien 

asumispalveluissa asuvia ja vailla vakinaista asuntoa olevia ystäväasiakkaita ei 

ollut vastaajilla ollenkaan. Vankilassa oleva ystäväasiakas oli vain yhdellä 

vastaajalla, joka ei vastaa täysin vankilavierailutoiminnan suhteellista kokoa, joka 

tosin on melko pientä kaikkeen ystävätoimintaan suhteutettuna. 

Vankilavierailutoiminnassa vuonna 2017 on noin 50 aktiivista vapaaehtoista, joka 

on noin 0,6 % kaikista ystävätoiminnan vapaaehtoisista. "Jossakin muualla, 

missä?" vastauksissa (3,7 %) suurin osa vastaajista oli tarkentanut asumistietoa, 

mutta yksittäisistä vastauksista ilmenee, että ystäväasiakas asuu 

vastaanottokeskuksessa tai jakaa asunnon muiden turvapaikanhakijoiden 

kanssa ja yksi vapaaehtoinen on vastannut, että ystäväasiakas asuu 

vapaaehtoisen luona. 

 

5. YSTÄVÄASIAKAS YSTÄVÄTOIMINNASSA 

 

5.1 Tuen tarve 
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Selvästi yleisin syy ystäväasiakkaan tuen tarpeelle vapaaehtoisen 
mielestä on yksinäisyys. Vuoden 2017 kyselyssä näin ilmoitti 61,5 % 

vastaajista ja yksinäisten ystäväasiakkaiden osuus tämän kyselyn valossa 
on kasvanut 10,2 % vuodesta 2015. Tosin kaikkien muidenkin syiden kohdalla 

on kasvua, mutta vain omaisten kaukana asuminen tuen tarpeen syynä on noussut 
määrällisesti yhtä paljon. Kolme muuta tärkeintä avun tarpeen syytä ovat 

ystäväasiakkaan rajoittunut liikuntakyky (49,8 %), korkea ikä (39,8 %) 

ja sairauden tai vamman aiheuttamat toimintarajoitteet (36,8 %). Nämä 
syyt menevät varmasti monella tavoin päällekkäinkin, mutta ilmentää silti hyvin 

ystäväasiakkaiden tuentarpeita, joihin ystävätoiminnalla vastataan.  

Suhteellisesti eniten edelliseen kyselyyn verrattuna kasvua tuen tarpeen syissä on 

seuraavissa: ”sosiaaliset tilanteet ovat hänelle vaikeita” (8,9 %) ja ”Omaisia tai 
läheisiä ei ole” (10,4 %). Molemmissa vastaajien määrän muutos on yli 40 %. 

Uudelle paikkakunnalle tai uuteen maahan muuttaminen on myös lisääntynyt 
jonkin verran, mitä selittää kyselyyn vastanneiden vapaaehtoisten 

ystäväasiakkaiden maahanmuuttotaustaisuuden lisääntyminen edellisestä 
kyselystä. 

”Jokin muu syy, mikä?” vastaukset olivat suurelta osin tarkentavia vastauksia, 
kuten näkövammaisuus, muistisairaudet, ”ei ole juttukaveria”, ulkoilun 

mahdollistaminen ja seuran tarve. Yksittäisissä vastauksissa ystäväasiakkaan 
tuen tarpeeksi esitettiin yksinhuoltajuuden aiheuttama tuen tarve, kielen 

oppimisessa tukeminen ja viranomaisissa asioimisessa tukeminen. 

 

5.2 Ystäväasiakkaan päihteiden käyttö 

 

Vuoden 2017 kyselyssä tiedustelimme vapaaehtoisilta, ovatko he keskustelleet tai 

onko puheeksi tullut päihteiden käyttö. Voidaan todeta, että ”vain” 5,2 % vastasi 

5,2 %

93,9 %

0,9 %

Onko ystävän kanssa tullut puheeksi päihteiden käyttö tai onko havainnut 
viitteitä huolestuttavasta päihteiden käytöstä? (2017 N=460)

Kyllä

Ei

Ei osaa sanoa
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kysymykseen myöntävästi, sillä koko väestössä liikaa alkoholia käyttävien osuus 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastotietojen mukaan vuonna 2017 on 

29,5 %, yli 65 vuotiailla liikaa käyttävien osuus on 14,6 % ja vielä yli 75-

vuotiaillakin 6,1 % (THL 2017).  

 

5.2.1 Avoimia vastauksia 

”Kyllä” vastanneille esitettiin myös avoin jatkokysymys, jossa vastaajia pyydettiin 

halutessaan kertomaan, miten päihteitä on käsitelty ja/tai miten päihteiden käyttö 

ilmenee. Avoimia vastauksia saatiin 22 vastaajalta. 

Vastaukset tarkensivat kuvaa siitä, miten päihteistä on puhuttu. Tämä kysymys ei 

muutoinkaan kuvaa ilmiön laajuutta ystäväasiakkaiden parissa, vaan ennemminkin 

vastaa kiinnostukseemme siitä, onko päihdeongelmilla roolia ystävätoiminnassa tai 

puhutaanko aiheesta ystäväasiakkaan kanssa. 

Alle puolesta avoimista vastauksista kävi ilmi jokseenkin selvästi, että 

ystäväasiakas käyttää päihteitä, lähinnä alkoholia, ainakin säännöllisesti 

ja mahdollisesti käyttöä voisi pitää jopa alkoholin riskikuluttamisena. 

”Ystävä puhunut päihteiden käytöstä (päivittäistä), mutta kertonut ottavansa 
kohtuudella.”  

”Osa maahanmuuttajakamuista pyrkii "hoitamaan" masentunutta mielialaansa ja 

suruansa päihteiden avulla.” 

”On keskusteltu päihteiden huonosta vaikutuksesta terveyteen varsinkin, kun on 

runsas lääkitys. Joskus joku tuo hänelle lastin juomista pyynnöstä (useita pulloja 

sekä mietoa että väkevää juomista). Joskus ottaa ollessani hänen luonaan. Kertoo, 

etteivät lääkkeet poista kipuja, joita hänellä on ja jonka vuoksi ei saa oikein 
nukuttua.” 

 

Jotkin avoimet vastaukset antoivat viitteitä, että ystävätoiminnalla on 

saattanut olla vaikutusta ystävän päihteiden käytön vähenemiseen.  

”Alkoholin käyttö on kestänyt keskustelujen mukaan jo pitkään melko runsaana. 

Ystävyytemme aikana ehkä kuitenkin vähemmän. Haittojakin on sivuttu, mutta en 
ole halunnut asiasta ”saarnata”.” 

”Ystäväni oli huolissaan alkoholin käytöstään. Keskustelimme asiasta, ja hän kävi 

joitakin kertoja päihdehoitajan vastaanotolla. Minun tavatessani ystävääni hän ei 
ole päihtynyt, joten omakohtaisia kokemuksia minulla ei ole.” 
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”Olemme puhuneet ystävän ongelmallisesta alkoholinkäytöstä ja miettineet 

yhdessä, miten asiaa voisi muuttaa. Hän ei ole ollut päihtyneenä tapaamistemme 
aikana, mutta on kertonut liikakäytöstään.” 

”Olemme puhuneet avoimesti. Ystävyytemme aikana päihteiden käyttö on 

loppunut kokonaan.” 

 

Keskustelua päihteistä oli monessa tapauksessa käyty yleisellä tasolla ja 

muutamissa tapauksissa oli käsitelty nuoruuden tai aiempien ikävaiheiden 

runsaampaa päihteiden käyttöä sekä kahdessa tapauksessa läheisten aiempaa 

runsasta päihteiden käyttöä.  

”Olemme keskustelleet alkoholinkäytöstä yleensä. Ystävälläni EI ole 

päihdeongelmaa. Hän saattaa juoda esimerkiksi yhden saunaoluen viikossa ja 

ostaa sen, kun käymme yhdessä kaupassa.” 

”Ryhmässä käyty "yleistä keskustelua" Suuria ongelmia ei ole tullut esiin” 

”Asiaa käsitelty enemmän ystävän läheisten päihteidenkäytön kannalta. Ystävä 

itse on nykyisin onneksi jokseenkin päihderiskistä vapaana.” 

Avoimena vastauksena oli myös annettu, ei suoranaisesti päihteisiin 

liittyvä, mutta peliriippuvuuteen liittyvä kokemus. 

”Monilla turvapaikanhakijoilla on ongelmia uhkapelien kanssa. Olen auttanut 

säästämällä ystävän kaikki rahat tililleni ja menen hänen kanssaan ostoksille kun 

hänen tarvitsee ostaa ruokaa tai muuta tarpeellista. Olemme myös ostaneet 

lahjakortin hänelle, jota hän voi käyttää ilman apua ja ilman että hänellä on 
käteistä rahaa, joka helposti päätyy peliautomaatteihin.” (Käännetty teksti) 

 

Kokonaisuudessaan päihteidenkäytöstä ei voida tehdä pitkälle meneviä 

johtopäätöksiä ystäväasiakkaiden keskuudessa. Joitakin huolestuttavia 

päihteidenkäyttötapauksia vastauksissa oli, mutta lähinnä päihteistä oli puhuttu 

varsin yleisellä tasolla ja ilman varsinaista päihdeongelman olemassaoloa. 
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5.3 Ystävätoiminnan ja vierailujen merkitys ystäväasiakkaalle 

 

 

Tällä mittarilla pyrimme saamaan tieto ystävätoiminnan vierailujen ja tapaamisten 

merkityksellisyydestä ystävälle vapaaehtoisen arvioimana eikä arvio perustu 

ystäväasiakkaan omaan arvioon. Mittarin kehittämisessä on otettu vaikutteita UCLA 

Loneliness Scale – yksinäisyys mittarista (ks. esim. Saari 2016; Fetzer Institute). 

Vapaaehtoisen arvio on oletettavasti kuitenkin varsin hyvin suuntaa antava 

ystävyyssuhteen merkityksellisyydestä. 

Lähestulkoon kaikki vapaaehtoiset arvioivat (täysin tai jokseenkin samaa 

mieltä) vierailujen olevan odotettuja (95,1 %) ja vierailujen virkistäneen 

ystävän mieltä (98 %). Ystäväasiakkaan aktivoituminen ja rohkaistuminen 

muutenkin arvioitiin vähäisemmäksi, mutta täysin ja jokseenkin samaa mieltä oli 

kuitenkin 57 % vastaajista, mikä on kuitenkin varsin kelpo tulos. 14,6 % vastasi 

tähän, ettei osaa sanoa. Varsin myönteisiä tuloksia on yksinäisyyden 

vähenemisen (82 % täysin tai jokseenkin samaa mieltä) osalta sekä sen, 

että ystävä uskaltaa puhua asioistaan vapaaehtoiselle (83,3 % täysin tai 

jokseenkin samaa mieltä). Huonona tuloksena tuskin voidaan pitää sitäkään, 

että ystävyyssuhteen syvälliseksi eikä pinnalliseksi sekä ystävän hyvin 

läheiseksi arvioi lähes 70 % (täysin tai jokseenkin samaa mieltä). Kaikkien 

vastausten keskiarvoksi muodostui 4,26 asteikolla (5) täysin samaa mieltä – (1) 

täysin eri mieltä. Tulokset antavat rohkaisevaa kuvaa ystävätoiminnan 
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merkityksellisyydestä ja tarpeellisuudesta ystäväasiakkaille, mutta mahdollisesti 

myös vapaaehtoisille. 

 

6. IKÄÄNTYNEET YSTÄVÄT 

 

6.1 Muut ystävän luona vierailevat 

 

Ystäväasiakkaiden luona vierailevat erityisesti omaiset ja/tai läheiset. Näin on 

ilmoittanut noin 80 % vastaajista. Määrä on noussut selvästi edellisestä kyselystä, 

johon tosin ei selvää syytä ole tässä kyselyssä löydettävissä. Kääntäen tämän 

tuloksen, 20 % ei ole omaista ja/tai läheistä, jotka vierailisivat koskaan 

ystäväasiakkaan luona. Muiden vierailijoiden osalta muutokset ovat varsin 

vähäisiä kyselyiden välillä. Mahdollisesti tulos johtuu siitä, että omaiset ja/tai 

läheiset kyllä vierailee satunnaisesti, mutta käyntien vähäisyys eivät täytä 

ystäväasiakkaana olevien sosiaalisia/emotionaalisia/fysiologisia tarpeita, kuten 

seurustelun, yhdessä tekemisen, ulkoilun tai muun avun tarvetta.  

Toiseksi yleisimmin ystäväasiakkaan luona vierailevista on kotihoito. Näin ilmoitti 

yli 40 % vastaajista. Varsin harva (12,1 %) myöskään pystyy itse käymään 

harrastuksissa ja näiden osuus onkin jopa pienentynyt vuoden 2015 

kyselystä. Pienellä osalla, 1,5 %, ystäväasiakkaista ei vieraile kukaan muu, 

kun näin vastasi 2015 4,7 % vapaaehtoisista. Tosin vuoden 2015 kyselyssä ei ollut 

”En tiedä” vastausvaihtoehtoa, joka hieman voi vääristää tältäkin osin vastauksia. 
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Vuoden 2017 kyselyssä ”En tiedä” vastasi 5,6 % vastanneista. Lisäksi noin 10 % 

ystäväasiakkaista vierailee toinen vapaaehtoinen. ”Joku mu, kuka?” vastauksia 

oli 14,7 % ja näistä selvimmin nousi esille naapurit (13 vastaajaa), siivooja 

(5 vastaajaa), palvelukodin henkilökunta (4), diakoni tai muu kirkon työntekijä (4 

vastaajaa) sekä muita yksittäisiä ammattinsa puolesta vierailevia. Lisäksi useita 

vastuksia oli tässä, että joitakin sukulaisia tai muita läheisiä vierailee ystävän 

luona, mutta on haluttu ilmeisesti antaa tarkentava vastaus, kuka on kyseessä. 

Toisaalta näissä vatsauksissa vain harvoin oli lisäksi valittu ”sukulaiset ja/tai 

läheiset”. 

 

6.2 Ikääntyneet laitoksissa ja asumispalveluissa 

 

Vuoden 2017 kyselyssä tämä kysymys esitettiin vain vastaajille, joilla oli ikääntynyt 

ystävä, kun vuoden 2015 kyselyssä tämä esitettiin kaikille vastaajille. Kysymys 

esitettiin vain ikääntyneiden ystävien vapaaehtoisille, koska ikääntyneet ovat 

ystävätoiminnassa selvästi suurin ryhmä, jotka asuvat muualla kuin kotona. 

Mittaustapa erojen vuoksi vastaukset eivät ole vertailukelpoisia ja kysymyksen 

tarkoitus onkin ollut lähinnä toimia ”kynnyskysymyksenä” jatkokysymyksiin. 

Lisäksi 2017 kysymys oli muotoiltu eri muotoon ollen neutraalimpi. Siinä kysyttiin 

asuuko ystävä ”ikääntyneiden asumispalveluissa” tai ”pitkäaikaisessa 

laitoshoidossa”. Jatkokysymyksiin ohjattiin 2017 vuoden kyselyssä 34 % 

ikääntyneiden ystävänä toimivista vapaaehtoisista.  

Jatkokysymyksien osalta on huomioitava, että vastaukset perustuvat 

vapaaehtoisen arvioon, eikä vapaaehtoisella ole välttämättä täydellistä kuvaa 

laitoksen tai muun asumisyksikön toiminnoista. Tosin vastaajilla, jotka eivät ole 

kokeneet, että heillä olisi tarpeeksi hyvä kuva tilanteesta, ovat voineet vastata ”En 

osaa sanoa”. 
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6.2.1 Virkistys- ja harrastustoiminnan riittävyys 

 

Niiden vastaajien osuus, jotka arvioivat virkistys- tai harrastustoiminnan 

olevan riittämätöntä, on hieman lisääntynyt vuoden 2017 kyselyssä 

verrattuna edelliseen. Samalla kuitenkin myös niiden osuus, jotka 

arvioivat näiden toimintojen järjestämisen olevan riittävää, on kasvanut. 

Tämä selittyy ainakin osin sillä, että ”En osaa sanoa” vastauksien osuus 

on pienentynyt. On mahdollista, että ystävyyssuhteiden ollessa 

pitkäkestoisempia, kuva laitoksen tai asumisyksikön toiminnasta paranee ja 

arviointi tulee mahdolliseksi. Voidaan todeta, että oleellisia muutoksia tilanteessa 

ei ole tapahtunut ja epäkohtia virkistys- ja harrastustoiminnan riittämättömyyden 

osalta ilmenee edelleen suhteellisen laajasti. Tämän tilanteen parantamiseksi 

ystävätoiminnalle voidaan katsoa olevan selvästi tarvetta. 

 

6.2.2 Henkilökunnan mahdollisuudet avustaa 

 

*2017 vuoden tulokset laskettu keskiarvona kahden erillisen kysymyksen tuloksista. 
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Vapaaehtoisten arvion mukaan henkilökunnalla on liian vähän aikaa 

virkistys- ja harrastustoiminnassa sekä ulkoilemisessa avustamiseen. 

Vastauksissa ei ole vuosien välillä erityistä muutosta. Molempina kyselyn 

toteuttamisvuosina yli 60 % vastasi, ettei henkilökunnalla ole aikaa tarpeeksi 

näissä toiminnoissa avustamiseen. Yli 30 % ei myöskään osannut tai halunnut 

arvioida asiaa. Vuonna 2017 kysymys esitettiin kahdessa osassa, sillä kahta erillistä 

asiaa ei lähtökohtaisesti ole mahdollista selvittää asianmukaisesti yhdellä 

kysymyksellä. Luvut eivät ole siten täysin vertailukelpoisia, mutta suuntaa antavia. 

Yleisesti voidaan todeta, että henkilökunnalla on vain hyvin harvoin aikaa auttaa 

laitoksissa ja muissa asumispalveluissa asuvia ikääntyneitä virkistys- ja 

harrastustoiminnassa sekä ulkoilussa. Näitä toimintoja on siis tarpeellista 

vapaaehtoisten ystävätoiminnan kautta mahdollistaa. 

 

6.2.3 Ikääntyneiden ulkoilu-, harrastus- ja virkistysmahdollisuudet 

 

Vuoden 2017 kyselyssä ikääntyneiden ystävänä toimivilta vapaaehtoisilta kysyttiin 

tarkemmin henkilökunnan mahdollisuuksista avustaa asukkaita ulkoilussa ja 

tarjota virkistys- ja harrastustoimintaa sekä sitä, että onko asukkailla ylipäänsä 

riittävästi mahdollisuuksia ulkoiluun. Selkeimmin riittämättömäksi arvioitiin 

henkilökunnan mahdollisuudet auttaa ulkoilemisessa, vain alle 1 % piti 

mahdollisuuksia riittävinä. Tätä tulosta voidaan tarkastella 

vapaaehtoisten arvioita vasten, jossa 13 % vastaajista arvioi asukkaiden 

ulkoilumahdollisuuksien olevan riittäviä. On oletettavaa, että nimenomaan 

vapaaehtoiset tai ikääntyneiden luona käyvät muut ihmiset ovat 

käytännössä ainoita, jotka ehtivät avustamaan ulkoilussa. 

Kokonaisuudessaan tämä luo mielikuvaa asumispalveluyksiköiden ja 

pitkäaikaisessa laitoshoidossa asuvien ikääntyneiden varsin virikkeettömästä 

ympäristöstä ja olemattomista ulkoilumahdollisuuksista. Tosin jälleen noin 30 % 
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vastaajista valitsivat ”En osaa sanoa” vastausvaihtoehdon. Nämä tulokset 

vahvistavat kuvaa vapaaehtoisten roolin tärkeydestä ikääntyneiden ystävinä 

erityisesti niille, jotka asuvat pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai 

asumispalveluyksiköissä. 

6.3 Ammatillisen avun ja palveluiden riittävyys ikääntyneille 

 

Ikääntyneiden ystävien ammatillisen avun ja palveluiden saannin arvioi 12 % 

vastaajista riittämättömäksi. Vuoden 2015 kyselyssä näin arvioi 18,1 % 

vastaajista. Muutoksen syitä on haastava arvioida tämän kyselyn pohjalta, mutta 

”En osaa sanoa” vastauksien selkeä lisääntyminen viittaa siihen, että vastaajat 

eivät ole osanneet tai halunneet arvioida asiaa vajavaisten tietojensa vuoksi. Näin 

ollen muutoksesta on vaikea tehdä johtopäätöksiä. Sen sijaan myönteisenä 

voidaan yleisesti pitää sitä, että ikääntyneet ystäväasiakkaat saavat 

ammatillista apua ja palveluita melko hyvin, sillä yli 60 % vastaajista 

pitivät ystävien avun ja palveluiden saamista riittävänä. 

6.3.1 Avoimia vastauksia 

Niille jotka vastasivat kysymykseen ”Ei”, esitettiin jatkokysymys, jossa vastaajat 

saivat halutessaan kertoa tarkemmin, millaista ammatillista apua tai palveluita 

ystäväasiakas vapaaehtoisen arvion mukaan tarvitsisi. 

Selvimmin avoimista vastauksista erottui tarve saada enemmän ja 

kiireettömämmin kotihoidon palveluita sekä muita kotona asumista 

tukevia palveluita. 

”Enemmän kotihoitoa. Aikaa on niin vähän ja aina on niin kiire, että työt pitää 

tehdä hutaisemalla ja osa töistä jää kokonaan tekemättä.” 

”Ystävälläni käy kotihoito, mutta lähes joka kerta eri ihminen sieltä. Hänen 

itsenäinen asuminen muistin takia alkaa olla vähän kyseenalaista riippuen 

päivästä/ystävän kunnosta. Ja nämä jää huomaamatta kotihoidolta, koska aina 
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uusi ihminen käy hänen luonaan. Ja tässäkin tilanteessa vaan kerran viikossa 
tuomassa lääkkeet.” 

”Kotihoidon pitäisi ottaa kantaa asiakkaan hoidosta. Auttaa vastahakoista 

asiakasta järjestämään kotiympäristöään elämistä helpottavaksi. Nyt käydään 

ovella ja todetaan että jahas, suihkuun ei nyt tällä viikolla ole kiinnostusta. Ei 

haluta ymmärtää tilannetta.” 

”Kylvetystä, ateriapalvelun, lääkkeiden jaon” 

”Siivousapua, ruoan laittoa mutta siivous on tärkeintä.” 

”Hän ei pääse kodistaan ulos sillä asuu hissittömässä talossa, tarvitsisi mielestäni 

kaupassakäynti apua ja apua jotta pääsisi ulos ja esim. lääkärillä käymään, 
äänestämään jne.” 

Toisaalta nähtiin tarpeelliseksi saada kuntoutusta sairauksiin ja 

toimintarajoitteisiin sekä tarkoituksenmukaista terveydenhuollon 

palvelua. 

”Ajoittain tarvetta tuntuisi olevan tehostetummalle mielenterveystyön 

ammattiavulle ja tiheämmälle terapia-avulle.  Tilanne kyllä vaihtee, välillä on 

hyviäkin ja hyvin positiivisia aikoja, välillä ystävällä rankempia alakulosävytteisiä 
jaksoja, pitkälti riippuen ystävän omais- ja lähipiirin tilanteista.” 

”Apua asioiden hoitoon. Muistisairautta ei mielestäni ole diagnosoitu oikein. Ystävä 

tuntee olonsa turvattomaksi, ei saa nukuttua.” 

”Helpompaa pääsyä lääkärille, sairaanhoitajan neuvontaa esim. puhelimitse mutta 

ajan kanssa.” 

”Kuntoutusta aivoinfarktin aiheuttamiin liikerajoitteisiin” 

”Kuntoutusta jossain laitoksessa. Lääkäri ei anna lähetettä, kun pystyy itse 

soittamaan puhelimella apua. Ruokailumahdollisuus hakien ja vieden syömään 
(pyörätuoli).” 

Myös nykyinen asumismuoto muutamissa vastauksissa esitettiin ystävälle 

soveltumattomaksi. 

”Kun on sairas sotaveteraani, ei pelkkä kotihoidon käynti aamuisin riitä. Joutuu 

käymään usein sairaalassa. Terveyden hoito apua tarvitsee, pitäisi ehkä asua 

palvelutalossa. Haluaa asua yksin kotonaan. Alkoholiongelma estänee 

palvelutalossa asumisen.” 

”Ystäväni tarvitsisi paikan jossa olisi koko aikaisesti hoitohenkilökuntaa.  Mielestäni 

hänen terveydellinen tilansa on tällä hetkellä sellainen, ettei yksin pärjää.” 
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6.4 Avustaminen kotihoidolle kuuluvissa tehtävissä 

 

Ikääntyneiden ystävistä yli 80 % ei ole avustanut missään mainituissa 

tehtävissä, joita voidaan katsoa kuuluvan ennemmin kotihoidolle tai 

muulle ammattilaiselle. Vastausosuuksissa ei ole tapahtunut merkittäviä 

muutoksia 2015 ja 2017 vuosien kyselyiden perusteella. Yleisintä on ollut 

ruokailemisessa (5,1 %) ja WC:ssä käymisessä (3,6 %) avustaminen, joskin 

suhteellisen harvinaisia. Vaikka tämän tapaiset avustukset eivät suoranaisesti 

kuulu ystävätoiminnan vapaehtoiselle, on jokseenkin ymmärrettävää, että näissä 

toimissa autetaan, koska ollaan paikalla ja toisaalta ystävyyssuhde on voinut olla 

jo pitkä ja läheinen, jolloin asia tuntuu luontevalta.  

”Jossain muussa, missä?” vastauksia oli tällä kertaa edellistä kyselyä selvästi 

vähemmän, 11,1 %. Tästä vastausvaihtoehdosta nousi esille, että vapaaehtoiset 

ovat auttaneet ystäväasiakkaitaan muun muassa ulkoilemisessa, kynsien 

leikkaamisessa, kaupassa käynnissä, lääkäriin saattamisessa, toiseen asuntoon 

muutossa, pienissä kodinhoito- ja siivoustöissä.  

6.5 Hätä- tai poikkeustapauksessa avustaminen 

*2017 kyselyssä kysymyksen yhteydessä tarkennusteksti: ”Esim. Ambulanssin soittaminen, suunnittelematon 
lääkäriin/sairaalaan vieminen, ensiavun antaminen, henkisenä tukena elämän kriiseissä, jossakin muussa yllättävässä 
tilanteessa auttaminen” 
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Lähes 20 % vapaaehtoisista oli joutunut auttamaan ystäväasiakasta jossakin hätä- 

tai poikkeustapauksessa. Osuus on hieman kasvanut edellisestä kyselystä, mutta 

muutosta ei voi pitää kovinkaan merkittävänä. Tarkennusteksti on myös voinut 

ohjata vastaajia. Tosin tarkennuksen tehtävänä oli ennemmin rajata vastauksia 

koskemaan vain hätä- tai poikkeustapauksia, mutta se on myös voinut edistää 

vastaajaa muistamaan tai kokemaan jokin ystäväasiakkaalle sattunut tapahtuma 

sellaisena.  

6.5.1 Avoimia vastauksia 

Kysymykseen ”Kyllä” vastanneille esitettiin jatkokysymys, jossa he halutessaan 

saivat kertoa tarkemmin, millaisessa hätä- tai poikkeustilanteessa ovat joutuneet 

auttamaan ystäväänsä. Avoimia vastauksia annettiin 59. Muutamia vastuksia oli 

annettu, jossa hätä- ja poikkeustilanne oli ymmärretty varsin laajassa mielessä. 

Yleisimpiä tapauksia olivat yllättävissä tai poikkeavissa 

sairaustapauksissa auttaminen, jolloin on soitettu ambulanssi tai saatettu 

terveyskeskukseen/sairaalaan/(hammas-)lääkäriin. 

”Akuutissa hammassäryssä, lääkäriin ajanvaraus ja saattajaksi mukaan. Ei ollut 

lähellä omaisia, kipuun en voinut häntä jättää joten lähdin saattajaksi ja 

hammaslääkäriin kipu jäi.” 

”Ambulanssin hälyttäminen sairaustapauksessa.” 

”Kodinhoito oli tilannut lääkäriajan, taksi tuli hakemaan, kun olin ystävän luona ja 

hän ei muistisairaana ollut asiasta tietoinen, soitin kotihoitoon ja he pyysivät minua 

lähtemään saattamaan, saattoreissu jatkui sitten paikalliselta hyvinvointiasemalta 

keskussairaalan poliklinikalle jonne ystävä jäi viikoksi.” 

”Toista ystävää olen saattanut mm. hammashoitolaan ja fysioterapeutille 

kotihoidon pyynnöstä.  On myös muistisairas ja eksyy helposti.” 

”Terveydentilaan liittyvissä asioissa olen useinkin informoinut hoitohenkilökuntaa 

tekemistäni havainnoista ystävän voinnissa. Erään kerran havaintoni olivatkin 

sairaalahoitoa vaativasta tilanteesta johtuvia; olin huojentunut että olin 

sinnikkäästi maininnut havaintojani hoitajille. Ystävä sai tarvitsemaansa hoitoa 
vaivaansa.” 

”Ystäväkäynnillä on ystävä ollut niin kipeänä ja heikkokuntoisena että lähdin hänen 

tuekseen sairaalapäivystykseen menoon.” 

”Ystävän asuessa vielä kotonaan, olen kerran soittanut ambulanssin, kun hän oli 

sekavassa tilassa sairauskohtauksen takia.” 
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Joissakin tapauksissa poikkeusapu oli varsin käytännöllistä avustamista, 

mutta varsin tarpeellista. 

”Esim. kännykän korjaaminen, tv-kanavien asentaminen. Nuo ei monelle 

hätäjuttuja, mutta ystävälleni ovat, koska hänellä alzheimerin tauti ja hän 
hätääntyy ja panikoituu helposti.” 

”Kaatumisen seurauksena oli silmälasit vioittuneet eikä hän voinut olla yön yli 

ilman laseja, joten nopeasti käytin ne Instrumentariumissa korjattavana, jotta 
pärjäsi taas eteenpäin.” 

”On käyty avannepolilla ja ensiavussa normaali lääkärikäyntien lisäksi. Kaikissa ns. 

poikkeustilanteissa saan soiton avun tarpeesta. Viimeksi mehulasi oli kaatunut 

kaukosäätimen päälle. Kävin ostamassa uuden ja vein sen sekä viritin televisiolle 
sopivaksi.” 

 

Vapaaehtoiset ovat joissakin tapauksissa ystäväasiakkaiden läheisenä 

tukena ja luotettuina. 

”Toistuvissa flimmeritapauksissa olen kiirehtinyt paikalle ennen ambulanssin tuloa 
(ystävä itse fiksusti soittanut ensin ambulanssin ja sitten minulle).” 

”Silloin kun hän tuntee itsensä sairaaksi ja pelottaa olla yksin.” 

”Olimme sopineet ystävän kanssa, että menemme katsomaan hänen miestään 

Terveyskeskuksen vuodeosastolle. Ystävä asui vanhainkodilla. Sen automatkan 

aikana mies olikin kuollut. Ystävä halusi minut mukaansa miehensä huoneeseen 

jättämään jäähyväiset. Sisällä lauloimme jokusen laulun ja lähdimme pois. 

Olipahan suuri apu hoitaja taustastani.” 

 

Avoimet vastaukset hätä- ja poikkeustilanteista antavat kuvaa siitä, että 
vapaaehtoiset ovat ystäville varsin tärkeitä ja läheisiä ihmisiä. Heihin ollaan 

yhteydessä, kun jotakin poikkeavaa tapahtuu, ajaudutaan odottamattomiin 
tilanteisiin auttamaan ja toisaalta vapaaehtoiset ovat muutenkin suuri apu 

ikääntyneille ystäväasiakkaille.  

 

6.6 Vapaaehtoisten ajatuksia ystäviensä tapaamisista  

Ikääntyneen ystävänä toimiville vapaaehtoisille suunnatun osuuden 

lopussa esitettiin vielä avoin kysymys, jossa vapaaehtoinen voi 

halutessaan kertoa jotakin ystävän tapaamisista. Lähes 200 vastaajaa jätti 

tähän avoimen vastauksen. Tarkoitus oli mahdollistaa vastaajalle kommentin ja 
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ajatuksen jakaminen, mitä kyselyssä oli tähän mennessä herännyt ja sitä ei ole 

voinut aiemmin esittää.  

Vastauksissa oli selvästi esillä kolme teemaa, jotka osittain menivät päällekkäin ja 

täydentyivät muilla alateemoilla. Ensinnäkin vastauksissa korostui 

ystävätapaamisten aikaan saama ilo ystäväasiakkaalle, mutta myös 

vapaaehtoiselle. Tällaisia vastauksia oli yli kolmannes. 

 

”Meistä on tullut parhaita ystäviä ja tapaamisemme ovat päivän kohokohtia ja 

usein vain istumme ja juttelemme.” (käännetty teksti) 

”Hän on 82 vuotias. Ilahtuu kovasti tapaamisistamme, ja odottaa niitä hyvillä 

mielin.”  

”Ihania hetkiä, ystäväni jo lähellä 100 vuotta. Mielenkiintoisia keskusteluja.” 

”Käyntini piristävät sekä häntä että hänen seuransa minua.” 

”Kovasti hän aina odottaa minua saapuvaksi ja on silmin nähden iloinen 

seurastani.” 

”Ystäväni tuntuu arvostavan minua kuten minäkin häntä. Tapaamisemme ovat 

sydämellisiä, olemme oikeita ystäviä.” 

”Erityisen tyytyväinen hän on siihen, että seurassani (autokyydillä) pääsee hänelle 

rakkaan Helluntaiseurakunnan iltatapahtumiin, joihin hän ei muuten voisi 

osallistua.” 

”Heti ensi kerrasta alkaen koimme yhteyden toisiimme ja ystävystyimme. Olen 
saanut itsekin tärkeän ihmisen elämääni.” 

”On sydäntä lämmittävää kun ystävä ottaa ovella vastaan, halii ja sanoo niin 

odottaneensa taas meidän tapaamistamme.” 

”Ystäväni on erittäin iloinen tapaamisista. Hänellä ei ole keskustelu kumppania, 

koska osastolla missä hän on, muut ovat muistisairaita, joitten kanssa vaikea 

saada juttua aikaseksi ja hoitaja ei ole koko aikaa paikalla juttelemassa. Käymme 

aina ulkoilemassa hänen kanssaan, koska hän ei muuten pääse ulos. Hoitajat ovat 

joskus käyttäneet, mutta se on resurssi pulasta johtuen harvinaista. Sukulaiset 

asuvat kaukana ja täten eivät käy kovin usein. Meillä on samanlainen huumorintaju 

ja positiivinen mieli ja siksipä olemme pysyneet hyvinä ystävinä. Ystävälläni on 

erittäin hyvä muisti korkeasta iästä huolimatta eli voimme puhua mistä vaan meitä 

kiinnostavista asioista. Vaikka palvelutalossa on tapahtumia, ystävälläni on korkea 

kynnys lähteä mukaan, mutta jos olen mukana hän lähtee mielellään. Minulle 

tuottaa suurta iloa, kun näen kuinka toivottu vieras olen. Koska olen  työelämässä 

ja kaikki lapset vielä kotona, käyn säännöllisen epäsäännöllisesti. En halua että 
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itse myöskään vapaaehtoisena stressaannun liiasta kiireestä ja silloin kun menen 

ystäväni luo en katsele kelloa vaan otan sen ajan minkä se ottaa. Ystäväni on 
sanonut että olen hänen parhain ystävä. Olen otettu siitä <3” 

”Ystävätapaamisessa saa palkakseen ison ilon, kun tuntee olevansa odotettu ja 

toivottu. Sen näkee ikäihmisen kasvoilta hymynä ja kuulee sanoista, että olipa 

kiva kun tulit. Monesti he kysyvät, että mitä sinun elämääsi kuuluu, missä olet 

käynyt ja mitä olet puuhannut. Joku taas kertoo vaivoistaan tai pyytää soittamaan 

määrätyn kappaleen tai lukemaan määrätyn, hänelle tärkeän runon. Keskustelu 

ohjautuu ajankohtaisiin kuulumisiin sekä usein menneen elämän tapahtumiin. 

Muistoja on mukava jakaa kuuntelevan ihmisen kanssa ja olla vuorovaikutuksessa 

"samanhenkisen" kanssa, kuten eräs ikäihminen totesi kiitollisena! On mukava 

joskus ilahduttaa pienillä viemisillä, kesän marjoilla, hedelmällä tai kotipihan tai 

luonnon pienellä kukkasella tai aikakausilehdellä, jonka itse on jo lukenut! 

Merkkipäivän muistaminen tai juhlapyhän juhlistaminen vaikka kahvihetkellä tuo 
virkistystä!” 

”Tapaamisemme sujuvat aina rupattelun, kahvittelun, ulkoilun ja pienten asioiden 

(automaatilla, apteekissa, kaupassa käynti) hoidon merkeissä. En ole koskaan 

joutunut mihinkään hoidollisiin hommiin, enkä näihin ryhtyisikään. Meille on 

reilussa 1,5 vuodessa syntynyt lämmin ja luottamuksellinen ystävyys: ystäväni 

uskaltaa kanssani lähteä paikkoihin, joihin ei ehkä rollaattoria käyttävänä yksin 

uskaltautuisi jo ihan siksi, että esteettömyys huolettaa jo etukäteen. Olen myös 

tavannut ystäväni lähiomaisia, mikä on itselleni ollut hyvä juttu siinä mielessä, 

että hekin tietävät kuka minä olen.” 

”Hän on erittäin iloinen käynneistä. Hän on rohkaistunut pyytämään apua 

terveydenhuollosta esim. nyt hän odottaa uusia pohjallisia kenkiin ja toivon 

kovasti, että saa apua reuman runtelemiin jalkoihin. Hän saa parhaillaan myös 

fysikaalista hoitoa hartiat/kädet. Kävimme myös hankkimassa yhdessä uuden 

talvitakin, jonka hän olisi tarvinnut jo aikaisemmin. Hänen läheisensä on poika, 

joten meiltä se kävi luontevammin.” 

”Jotenkin raastavaa kun ystäväni ei ole voinut poistua asunnostaan viimeisen 5 

vuoden aikana huonon liikuntakyvyn takia ja koska taloyhtiössä ei ole hissiä. Hän 

on aina hieman varovainen ja apaattinen kun menen tapaamaan häntä, mutta 

tunnin jutustelun jälkeen on ihana huomata kuinka hän on iloisempi ja enemmän 
läsnä ja jotenkin pystyy olemaan taas positiivinen asioiden suhteen!” 

”Meillä on noin 60 vuotta ikäeroa, mutta meistä on oikeasti tullut ystäviä. 

Puhumme melko syvällisistäkin asioista, ja ystäväni on auttanut minua 

avartamaan maailmankuvaani. Hän on melko hyvässä kunnossa, mutta on 

muuttamassa palvelukotiin, koska ei pysty enää pitkään asumaan yksin. Mielestäni 

tämä on rohkea päätös, ja arvostan sitä, että hän tunnistaa, milloin on tullut aika 
muuttaa muualle.” 

”Meitä on aina kaksi sillä hän on iäkäs ja liikuntarajoitteinen. Ja meillä kaikilla on 

aina mukavaa. Saamme tästä ystävänä olemisesta paljon itsekin. Useimmiten 

ulkoilemme, kahvittelemme ja ollaan käyty jääkiekko pelissä ja teatterissakin. 

Kaiken tämän kruunaa korttipeli ristiseiska minkä hän useimmiten voittaa. Ikää 
hänellä on jo 95v. Jatkamme tätä niin kauan kun elonpäiviä meillä on.” 
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”Olen kiitollinen, että olen saanut ystäväkseni näin teräväpäisen 90-vuotiaan, jolla 

on ihailtavan positiivinen elämänasenne ja terävä huumorintaju! Tapaamiset ovat 

erittäin miellyttäviä ja piristäviä meille molemmille, eikä vastaan ole tullut mitään 

epämiellyttävää tai negatiivista tilannetta.” 

”On ollut ihanaa huomata miten avoimesti voidaan puhua elämästä; sekä iloista 

että suruista. Ystävälläni (yli 80v) on loistava huumorintaju ja voidaan nauraa 
yhdessä samalla tavalla kuin nauran muiden ystävieni kanssa.” 

”On ollut tosi virkistävää olla ystävänä; "korvana ja kynkkänä" ent. 

omaishoitajalle. Olemme tunteneet toisemme jo yli 12 vuotta ja ystävyys jatkuu! 

Viimeksi eilen meillä oli taas hyvänmielen tapaaminen! Soittelemme aina, kun siltä 
tuntuu.” 

”Tapaamiset ovat hyviä ja käsitykseni mukaan molemmille mieleisiä. Juttelemme, 

vaihdamme kuulumisia, kahvittelemme ja laulamme yhdessä tuttuja lauluja. 

Ystäväni on harrastanut aktiivisesti laulamista aiemmin, muttei ikänsä ja kuntonsa 

vuoksi käy enää lauluharrastuksissa. Ystäväni ja hänen omaisensa ovat 

viestittäneet minulle, että yhteiset lauluhetkemme ovat olleet ystävälleni mieleisiä 
ja mukavaa ajanvietettä. ” 

”Tapaamiset ovat ilon hetkiä varmasti meille molemmille, mutta tunnen kyllä että 

olen odotettu henkilö. Ikäihmisenä häntä on alkanut huolestuttaa miten pärjätä 
ns. Digimaailmassa. Siinä luulen, että käynnilläni saan autettua ja rauhoiteltua.” 

 

Toiseksi vastauksissa nousi esille, lähes yhtä usein kuin ilo, 

ystävätapaamisten tuoma hyöty erityisesti ystäväasiakkaille ja joissakin 

tapauksissa ystävävapaaehtoiselle. Ilon ja hyödyn teemat tosin kulkivat 

monessa tapauksessa rinnakkain. Useissa vastauksissa nousi esille vapaaehtoisen 

hyödyllisyys ikääntyneelle tämän sairauksien, liikuntarajoitteiden tai yksinäisyyden 

vuoksi tai ihan vain, että vapaaehtoinen mahdollistaa tekemistä. Myös 

vapaaehtoiset kokivat saavansa hyötyä oppimalla asioita ikääntyneiltä ja kokemalla 

asioita heidän kanssaan. 

”Juttelemme kerralla 2-3 tuntia, hän usein mainitsee, ettei ole puhunut kenenkään 

kanssa ainakaan viikkoon. Asioita riittää.” 

”Järjestämme koko laitoksen vanhuksille erilaista toimintaa, jota he odottavat 

viikottain. Mm. Bingoa, ulkoilua, leipomista, askartelua ja jutustelua entisajan 
matkalaukun (johon on kerätty entisajan tavaraa) äärellä.” 

”Muistisairaiden edetessä jouduin myös tutustumaan ajoittain (harvoin) 

aggressiivisuuden kanssa. Ulkoilemme, laulamme yhdessä, juttelemme, 

hassuttelemme ja käymme hoitokodin musiikki -ja hartaushetkissä. Joskus olen 

hänen seuranaan kahvi- ja ruokailutila Elissa. Nämä toimet ovat tulleet hitaiksi. 

Samoin kun lähdemme ulos, autan häntä pukeutumisessa.” 
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”Nykyinen ystäväni on 92 v. henkisesti ja fyysisesti ikäisekseen hämmästyttävän 

hyväkuntoinen - ei käytä edes rollaattoria. Hänen kanssaan kahvittelemme, 

keskustelemme ajankohtaisista tapahtumista ja katsomme TV:tä. Sen sijaan 

edellinen ystäväni, joka kuoli vuosi sitten 89-vuotiaana ja jonka luona kävin 4 v., 

oli loppuvaiheessa täysin muistisairas ja liikuntakyvytön. Minut kutsuttiin 

hautajaisiinkin, ja tutustuin myös hänen perheeseensä. Ystävätoiminnan olen 
kokenut erittäin avartavana.” 

”Huolimatta siitä, että ystävälläni on useita tukihenkilöitä, hänen henkisen 

auttamisen tekee vaikeaksi hänen masennuksensa. Hän on hyvin riippuvainen 

lääkityksestään ja hän ajattelee kokoajan vain kehossaan olevia kipuja. 

Keskustelemalla muista asioista, hän ajoittain unohtaa vaivansa. Meillä on usein 

mielenkiintoisia keskustelutuokioita ja hän sanoo niiden auttavan häntä jaksamaan 

ainakin hetken paremmin. Vuosien varrella meistä on tullut läheisiä ystäviä ja hän 

sanoo arvostavansa sitä kovasti” (Käännetty teksti) 

”Ystävällä muistisairaus, josta johtuen omaisten kanssa teemme tiivistä 

yhteistyötä. Ystäväni ei esim. useinkaan tapaamispäivän iltana muista, että olen 

käynyt tai mitä olemme tehneet. Tapaamisissa ystävä on hyvin läsnä ja niistä 

todella nauttii. Muistelemisen tueksi olemme omaisten kanssa ottaneet käyttöön 

päiväkirjan. Itse en koe muistisairaan ystävänä oloa hankalaksi/haastavaksi, 

koska olen tehnyt työurani vanhusten parissa ja paljon hoitanut muistisairaitakin.” 

”Ystäväni luona käyminen on opettanut minua paljon paikkakunnan historiasta, 

koska hän on puolisonsa kanssa asunut täällä kymmeniä vuosia. Myös tarinat 
vanhoista ajoista ovat kiehtovia. ” 

”Kun hänen puolisonsa kuoli kaksi vuotta sitten, en ollut pääasiallinen tukija 

(tuskin olisin osannutkaan), mutta varmasti osana tukijapiiriä. Käynti puolison 

hautajaisissa ja haudalla pari kertaa myöhemmin ystäväni kanssa ovat olleet 
mieleenpainuvia tapahtumia.” 

”Olen käynyt moikkaamassa ystävääni joskus lastenikin kanssa ja olipa kerran 

puolisonikin mukana. Etenkin pienten ihmisten näkeminen selvästi toi rutiineihin 

kaivattua poikkeusta ja virkistyminen on silmin havaittavaa niillä kerroilla.” 

”Ystäväni lähisukulaiset käyvät hänen luonaan säännöllisesti, jopa päivittäin, 

mutta minun kanssani jutellaan luonnollisesti muista asioista kuin sukulaisten 

kanssa. Itse olen kiinnostunut ystäväni evakkomatkoista ja lapsuudesta Viipurin 

lähistöllä, sillä 91-vuotiaana hän muistaa vielä arkiset asiat yksityiskohtineen. 

Näkövammasta johtuen hän kuuntelee radiosta päivän tapahtumat kotimaassa ja 

maailmalla, joista meillä riittää keskustelemista.” 

”Ystäväni on 104 v pirteä, ajankohtaisia asioita seuraava joka nauttii kahvipöydän 

tai viinilasillisen ääressä juttelemisesta. Hän ei koe itseään yksinäiseksi eikä halua 

uutta ystävää vaikka olen muuttanut syksyllä pois Espoosta. Yritän silti tavata 
häntä parin kuukauden välein.” 

”Ystäväni on näkörajoitteinen, huono lähinäkö ja värisokea ja tarvitsee kulkiessaan 

rollaattoria. Meillä on vain 3 vuotta ikäeroa mutta elämänkulku on ollut erilainen. 
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Olemme nyt 2 vuotta tavanneet säännöllisesti. Olen hänen niin halutessaan ollut 

mukana erilaisilla lääkärikäynneillä ym. asioissa. Hänellä sisarukset asuvat ympäri 

maata joten kanssakäymiset enimmäkseen puhelimitse. 1 veli tässä lähellä, joka 

hoitaa pankki ym viralliset asiat. Minulla 2 pientä lastenlasta joista meillä riittää 

tarinaa. Ja kaikesta muusta maailmanmenosta. Hän sanookin minua "taivaan 
lahjaksi”.” 

”Ystäväni pitää erikoisen tärkeänä, että pystyn kuuntelemaan ja juttelemaan, 

vanhoista sodan jälkeisistä ajoista, nuoret sukulaiset eivät ole niinkään 

kiinnostuneet kun eivät ole eläneet sitä aikaa. Ystävä on 92v. ja minä 13 vuotta 

nuorempi, mutta muistan aika hyvin sen pula-ajan kaikkine rajoituksineen. 
Melkein joka viikko palataan niihin muistoihin.” 

”Ystäväni asuu ikäihmisten palvelutalossa, jossa on kyllä tarjolla erilaisia 

virkistysmahdollisuuksia, mutta hän ei jostain syystä halua niihin osallistua, kokee 

ne hieman "lapsellisiksi", eikä sieltä juuri löydy keskustelukumppania. Meidän 

tapaamisemme ovat hyvin syvällisiäkin keskustelutuokioita ja joskus myös nauru 

maittaa.” 

 

Kolmantena vastauksista nousi esille ystävätapaamisten vaativuus, kun 

ikääntyneellä ystävällä on sairauksia (muistisairaus, mielenterveydellisiä ongelmia, 

näkövamma jne.) ja liikuntarajoitteita. Joissakin tapauksissa sairaudet ja rajoitteet 

ovat ystävyyden aikana voineet pahentua. Muutamissa tapauksissa ystävän kanssa 

ei olla ”samalla aaltopituudella” tai ystävä vaatii lisää tapaamisia. Toisaalta 

ystävätapaamisten vaativuus on vain osa kokonaisuutta ja niissä koetaan olevan 

silti positiivisiakin asioita. Ystävätapaamisten vaativuus ensisijaisena asiana nousi 

esille noin 5 % vastauksista. 

 

”Verrattuna aikaisempiin ystäviini, joita on ollut kolme, tämän henkilön kanssa ei 

ole syntynyt samanlaista "oikeaa" molemminpuolista ystävyyttä kuin 

aikaisempien, vaikka heilläkin on ollut muistisairaus perussairautena jo jossain 

vaiheessa. Heidän jälkeensä jäi syvä aito suru poistuttuaan tästä maallisesta ja 

sain olla mukana viimeisellä matkallakin. Ulkoilu toimii tämän nykyisen ystävän 

kanssa, tunti suunnilleen joka toinen viikko, mutta aina hän ei "jaksa/halua", mikä 

on vähän turhauttavaa. Tavatessamme hän on kuitenkin iloinen ja kiitollinen, että 

tulin kaveriksi lenkille? Näin se vaan on, että kemiat ei aina kohtaa, mutta 

toistaiseksi aion olla kävelykaverina ainakin siihen asti, kun hän pääsisi 

jonkinlaiseen hoitopaikkaan, missä olisi enemmän seuraa. Ainahan omat lapset 
voisivat olla enemmänkin yhteyksissä???” 

”Vaikka ystäväni ei tavanomaisesti muista kuka minä olen, hetken jutustelun 

jälkeen hänelle tulee muistikuvia, että ollaan juteltu aiemminkin. Dementia ei 

sinänsä ole ongelma, kun jutellaan arkisista asioista ja päivän kulusta. Toisinaan 

keskustelut käyvät kuitenkin yksipuolisiksi, kun samat asiat ikään kuin puhutaan 
joka kerta uudestaan ja uudestaan läpi.” 
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”Ensimmäisen vuoden aikana ulkoilutin säännöllisesti kerran viikossa ystävääni. 

Toisen vuoden aikana ystävän kunto on huonontunut oleellisesti ja tarvitsisi 

pukeutumiseen kaksi henkilöä. Tämän hoitokodin henkilökunnan asenne 

pukemiseen on aika negatiivinen joten vaikka ystävä haluaisi ulos, niin se ei enää 

toteudu. Yksin pukeminen on turvallisuusriski. Ystävä sairastaa parkinsonintautia, 

joka on jo aika pitkällä, joten puhe ei useimmiten suju ja muutenkaan ei ole aina 

tässä maailmassa. Olen kuitenkin käynyt hänen luonaan viikoittain, koska toisten 

ystävien mukaan hän arvostaa sitä.” 

”Hankala ollut sopia tapaamisia viime aikoina, kun ystävän vointi huono ja 

keskusteltu paljon vain puhelimitse. Hän ei jaksa vierasta kotiinsa, koska 

liikkuminen hankalaa ja vieraan tulo aiheuttaa ylimääräistä liikkumista (oven 
avaaminen jne.).” 

”Aika vaativaa henkisesti, kun on mielenterveydellisiä ongelmia, pyörätuoli ja 

vahvatahtoinen ihminen kysymyksessä. Itselleni se ei ole miellyttävää, otan sen 

velvollisuutena auttaa (mielialavaihtelut, tunnetilat jne.) Sukulaiset (lapset) eivät 

ole olleet mitenkään mukana, en ole nähnyt heitä. Ystäväni on heistä ja 
perheistään kertonut, mutta emme ole tavanneet.” 

”Koen tehtävän stressaavana, koska ystäväni saattaa soittaa jopa kymmenisen 

kertaa päivässä, toivoo seuraa useita kertoja viikossa jne. aivan kuin elämässäni 

ei olisi muuta sisältöä kuin palvella häntä. Koen hänen käyttävän minua hyväksi = 

"ilmaisena piikana", vaikka en suostukaan tekemään kaikkia kotitöitä, mitä hän 

toivoo.” 

”Käyn joka viikko ja olen n. puolitoista tuntia. Luen hänelle lehtiä, juttelemme ja 

laulamme. Melkein joka kerta hän on itkenyt ja pelännyt, etten tulisikaan. Joskus 

on nähnyt jopa yöllä unta ja herännyt itkuun. Hänellä käy poika ja tuo pastilleja 

aina viikoksi. Joskus on käynyt diakonissa n. 2x puolessa vuodessa. tuttuja hänellä 

täällä ei ole kun on muuttanut syntymäpitäjästään vasta jokunen vuosi sitten 

ennen halvaantumistaan tänne. Pojan perhe ei ole käynyt ja tytär asuu Helsingissä 

perheineen enkä ole kuullut että sieltä olisi muita käynyt kuin tytär pari kertaa 

tämän kahden vuoden aikana. Joten todella on yksinäinen vanhus. Siksi ajattelisin, 

että voisi joskus olla ryhmässä oleskelutilassa. Se vaatisi työntekijöiltä aikaa 

nostaa hänet pyörätuoliin tai viedä vuoteella muitten joukkoon. Kerran olimme 

kuorosta osa laulamassa kyseisellä osastolla ja silloin hänet oli tuotu laulamaan 
yleiseen tilaan.   Voi kun ystävä nautti.” 

”Vanhuksella mielenterveyssairaus, vaikea puhua siitä ja on aika rajoittunut 

elämässään. Ei aina halua että menen käymään, soittokin riittää." 

”Ystävyyttä ohjaa rankat syöpähoidot. Hoidot on käyneet henkiesti voimille. Toinen 

ystävyys on kehitysvammaisen aikuisen omaishoitajaäiti, joka kokee yksinäisyyttä 

ja tarvitsee joskus hengähdystaukoa. Kolmas ystävä on sairauden rajoittama 

henkisesti väsynyt ikäihminen, joka asuu miehensä kanssa.  Lasten perheet asuvat 
lähellä. Lapset on toivoneet perheen ulkopuolista ystäväkävijää.” 

”Ystävä on toisinaan hyvin ahdistunut, kun lapset eivät käy, varsinkaan pojat (2) 

eivät käy lainkaan. Tytär käy, en osaa sanoa kuinka usein, ystävän mukaan ei 

usein. Tytär oli harmitellut kun äiti elää niin vanhaksi, 90v. Tästä hän puhuu 
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useinkin, että kuolisin pois, en olisi toisten rasitteena. En tiedä, mikä on oikea 

asiain tila, koska kuulen vain ystävän kertomuksen, silti minua surettaa. On aika 

raskasta valaa uskoa paremmasta, useimmiten onnistun ja saan hänet lopulta 

hymyilemään ja kertomaan mukavia muistojaan.” 

”Ystäväni on murehtijaluonne ja pessimistinen. Olemme molemmat läpikäyneet 

syöpähoidot ja tämäkin on yhdistänyt meitä valtavasti. Itse optimistisena olen 
saanut luoda häneen uskoa tulevaisuuteen, mistä hän useasti kiittelee.” 

”Puoliso on ollut lähes kymmenen vuotta laitoshoidossa ja heidän ainoa tyttärensä 

(perheetön) on kuollut vain 40vuotiaana, mistä ystävä on katkera. Näitä asioita 
hän luonnollisesti murehtii jos ei joka tapaamisessa, mutta hyvin usein.” 

Kolme vapaaehtoista kertoi ystävänsä kuolemasta, joista viimeisin oli 

tapahtunut vain kaksi viikkoa ennen vastaushetkeä.  

”Ystäväni oli 92 vuotias sotaveteraani, ulkoilimme kerran viikossa. Ystäväni kuoli 

kaksi viikkoa sitten joten nyt minulla ei ole ystävää, pyydän lähitulevaisuudessa 
uutta ystävää.” 

”Tunsin ystäväni vain noin neljän kuukauden ajan. Hän joutui sairaalaan, jossa oli 

kuutisen viikkoa. Siellä kävin häntä tapaamassa kerran tai kaksi krt viikossa. Hän 

kuitenkin menehtyi muutama päivä sitten.  Vastaukset kysymyksiin on ajalta 
ennen kuin ystäväni joutui sairaalahoitoon.” 

”Iäkäs ystäväni kertoi minulle paljon asioita, joita hän ei omien sanojensa mukaan 

voi/halua puhua lapsilleen. Hän puhui kuolemasta mm. että haluaisi jo päästä pois.  

Meillä oli hyvin hauskaa tapaamisessa, varsinkin kun muisteli nuoruuttaan, 

tansseissa käymistä ja seurusteluaikaa miehensä kanssa. Ystäväni nukkui pois 

noin kuukausi sitten.” 

 

 

7. NUORET YSTÄVÄT 

 

Tässä osiossa käydään läpi nuorten ystävänä toimiville vapaaehtoisille 

suunnattujen kysymysten vastauksia. Lisäksi käydään läpi yleisten kysymysten 

vastauksia, jossa vertaillaan nuorten ystävänä toimivien vapaaehtoisten 

vastausosuuksia suhteessa kaikkiin kyselyyn vastanneiden vastausosuuksiin. 
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7.1 Nuorten ystävänä toimivien taustatietoja 

 

Nuorten ystävänä toimivat vapaaehtoiset eivät oleellisesti eroa 

sukupuolijakaumaltaan kaikista ystävistä. Miespuolisia vapaaehtoisia on tosin 

suhteellisesti hieman enemmän. Yhteensä nuoren ystävänä toimivia vapaaehtoisia 

vastasi kyselyyn 57. 

 

Vertailtaessa vapaaehtoisten pääasiallista toimea, nuorten ystävänä toimivat 

vapaaehtoiset ovat selvästi useammin työelämässä (38,6 % vs. 22,3 %) ja 

opiskelijoita (12,3 % vs. 3,7 %). Samalla eläkkeellä olevia vapaaehtoisia on 

vähemmän kuin kaikkien ystäväasiakkaiden parissa toimivissa (40,4 % vs. 65,8 

%). 

14,0 %

10,4 %

84,2 %

88,8 %

1,8 %

0,8 %

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Nuorten ystävät (N=57)

Kaikki ystävät (N=511)

Vapaaehtoisten sukupuolijakauma

Ei halua määritellä Nainen Mies

40,4 %

38,6 %

12,3 %

5,3 %

3,5 %

65,8 %

22,3 %

3,7 %

4,9 %

3,3 %

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Eläkkeellä

Työelämässä

Opiskelija

Työtön

Muu

Vapaaehtoinen on tällä hetkellä...

Kaikki ystävät Nuorten ystävät



36 
 

7.2 Nuorten ystävänä toimiville tärkeää 

 

Nuorten ystävänä toimivat vapaaehtoiset pitivät hieman useammin 

ystävätoiminnassa olevan heille tärkeää toisen auttaminen (93 % vs. 88,2 

%), jokin muu syy (12,3 % vs. 4,4 %) ja ammatillisen osaamisen 

kehittäminen (14 % vs. 7,8 %). Sen sijaan ”saada tekemistä eläkepäiviin” ja 

”mielenkiintoinen harrastus olivat selvästi harvemmin tärkeinä pidettyjä syitä. 

7.3 Nuoret ystäväasiakkaat 

 

Kyselyyn vastanneiden vapaaehtoisten nuorista ystäväasiakkaista selvästi 

suurin osa oli muualla kuin Suomessa syntyneitä (87,7 %). Eniten oli 

kiintiöpakolaisia (47,4 %) ja turvapaikanhakijoita (29,8 %). Suomessa 

syntyneitä nuoria ystäväasiakkaita oli kyselyyn vastanneilla vain 12,3 %, 

mikä oli varsin yllättävä tulos.  
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Nuorten parissa tehtävä ystävätoiminta onkin ollut varsin pienimuotoista. Punaisen 

Ristin tilastokirja 2016 mukaan, nuorten ystäväasiakkaiden määrä oli 112. Samana 

vuonna monikulttuurisen ystävätoiminnan asiakasmäärä oli 7392 (SPR 2016). 

Monikulttuurien ystävätoiminta ei kohdistu pelkästään nuoriin, mutta erityisesti 

turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten joukossa on suhteellisen suuri osuus 

nuoria, nuoria aikuisia tai perheitä, joissa lapsia ja nuoria. Nuorten ystävänä 

toimiville vapaaehtoisille suunnattujen kysymysten laatimisessa ei osattu 

ennakoida, että nuorten parissa tehtävä ystävätoiminta on suurelta osin 

monikulttuurista. 

7.4 Nuoren tuen tarve 

 

Kyselyyn vastanneiden vapaaehtoisten mukaan nuorten tuen tarve eroaa 

kaikista ystäväasiakkaista selvimmin siinä, että yli 80 % tuen tarpeen 

syynä on ”Ystävä on muuttanut uudelle paikkakunnalle tai uuteen 

maahan”. Selvä ero kaikkiin ystäväasiakkaisiin verrattuna on myös sen 

osalta, että omaisia tai läheisiä ei ole. Näin ovat kyselyyn vastanneet 

ilmoittaneet yli 20 % vastauksissa, kun kaikkien ystäväasiakkaiden osalta tuen 

tarve tästä syystä on vain 10,4 %. Toisaalta ystävän kokemus yksinäisyydestä 

on selvästi vähäisempi nuorilla ystäväasiakkailla (40,4 %), kun se on 

kaikkien ystäväasiakkaiden osalta selvästi yleisin tuen tarpeen syy (61,5 

%). Muiden vastausten osalta erot eivät ole merkittäviä. 

Erot tuen tarpeessa johtuvat todennäköisesti nuorten ystäväasiakkaiden 

maahanmuuttotaustasta, jolloin ensisijainen tuen tarve liittyy ennemmin 

kotoutumiseen ja läheisten verkostojen puutteeseen kuin yksinäisyyteen, vaikka 

yksinäisyyskään ei ole poissuljettu tuen tarpeen syy. 
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7.5 Nuoren pääasiallinen toiminta 

 

Tämän kysymyksen perusteella oli tarkoitus saada tietoa nuorten pääasiallisesta 

toiminnasta. Kysymyksen muotoilussa sovellettiin ns. NEET –mittaria (Not in 

Employment, Education or Training). Eli NEET nuorilla tarkoitetaan sellaisia, jotka 

eivät ole työssä, koulutuksessa tai kurssimuotoisessa koulutuksessa. Ne, jotka 

eivät ole missä mainituissa toiminnoissa, voidaan katsoa olevan syrjäytymisriskin 

alaisia tai ”ulkopuolisia”. Joskaan ei ole aivan yksiselitteistä, kuinka hyvin mittari 

kuvaa syrjäytyneitä tai syrjäytymisriskien alaisia, sillä nuorten elämäntilanteet ovat 

vaihtuvia eivätkä sovi välttämättä tiukasti tällaiseen luokitteluun. (ks. esim. 

Tilastokeskus 2013.) 

Vapaaehtoisten mukaan heidän ystäväasiakkaistaan 8,8 % ei ole mukana 

missään mainituista toiminnoista. Ottaen huomioon suuren 

turvapaikanhakijoiden osuuden, on vaikea tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä 

syrjäytymisriskin osalta, mutta ainakin voidaan näiden nuorten olevan monelta osin 

”ulkopuolisia” suhteessa yhteiskunnan toimintaan osallistumisesta. Toisaalta 12,3 

% ei osannut sanoa ystäväasiakkaan pääasiallisesta toiminnasta. Myönteisenä 

merkkinä yleisemmin voidaan kuitenkin pitää, että lähes 70 % 

ystäväasiakkaista käy koulua tai opiskelee. Hieman yli 10 % ystäväasiakkaista 

on työelämässä tai sinne hakeutumassa. 
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7.6 Nuoren vapaa-ajanvietto 

 

Vapaaehtoisten mukaan nuoret ystäväasiakkaat viettävät pääasiassa vapa-

aikaansa yleisimmin perheen sekä kaverin tai kavereiden kanssa. 7,8 % vastasi 

nuoren ystäväasiakkaan viettävänsä aikaa pääasiassa harrastuksissa. 

Kiinnostavimpana tietona tässä on, että 13,7 % nuorista 

ystäväasiakkaista viettää eniten aikaansa yksin. Sama osuus ei myöskään 

osannut vastata. Vapaaehtoisten vastaamana ei välttämättä välity täysin 

totuudenmukainen kuva nuoren ystäväasiakkaan vapaa-ajanvietosta, mutta toimii 

suuntaa antavana. Kaverit ja perhe ovat nuorien elämässä keskeisimpinä 

läsnä ja osa viettää paljon aikaa yksin, joka ei suoraan kerro 

yksinäisyydestä, mutta viittaa ulkopuolisuuteen sosiaalisista kontakteista. 

7.7 Nuori tarvinnut palveluita 
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Noin yksi kolmesta vapaaehtoisesta oli joutunut ohjaamaan ystäväasiakkaansa 

jonkin palvelun piiriin, jota voi pitää varsin suurena osuutena.  

7.7.1 Avoimia vastauksia 

”Kyllä” vastanneille esitettiin jatkokysymys, että mihin palveluun nuori oli ohjattu. 

Avoimet vastaukset (N=14) jakautuivat pääpiirteittään kolmeen eri 

palvelumuotoon, joihin nuoria oli ohjattu: terveydenhuollon piiriin, 

asioimaan eri viranomaisissa ja harrastusten pariin. 

”Lääkäriin ahdistuksen ja masennuksen vuoksi.” (Käännetty teksti) 

”Lääkäriin ja psykologille mielenterveysongelmien vuoksi.” 

”Ohjannut tekemään rikosilmoituksen, koska kaksi muslimiveljeä hyökkäsi hänen 

päälleen, koska olivat saaneet tietää hänen luopuneen islamin uskosta.” 
(Käännetty teksti) 

”Pakolaisohjaajalla on päävastuu, mutta mm pankkiasioissa, kelalla asioinnissa, 

kerhotoimintaan ja harrastuksiin olen ohjannut.” 

”Sosiaalityöntekijälle, oikeusaputoimistoon ja koulutuksen järjestäjälle.” 

(Käännetty teksti) 

”Erilaisille lääkärikäynneille, joita on ollut vaikea järjestää sellaiselle, jolla ei ole 

oleskelulupaa ja asia ei ole ollut akuutti. Osa tarvitsisi psykologin apua, mutta eivät 
halua vastaanottaa sellaista.” (Käännetty teksti) 

”Liikuntaharrasuksiin, ettei aika mene kännykkäpeleihin.” 

7.8 Ystävätapaamisissa tärkeää nuorelle 
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Vapaaehtoisten näkemyksen mukaan nuorille on tärkeää 

ystävätapaamissa erityisesti saatu tuki ja apu, mutta vastaukset 

jakautuivat melko tasaisesti myös muiden syiden osalta. Huomioitavaa tässä 

kysymyksessä on, että vastaaja pystyi valitsemaan vain yhden 

vastausvaihtoehdon, jolloin vastaus edustaa vapaaehtoisen ensisijaisimpana 

pitämää syytä. ”Muuta, mitä?” vastauksia ei annettu kuin 3, joissa annettiin 

vastauksina mm. ”arjen vertaisena juttelu”, ”ylimääräinen perhe täällä” (käännetty 

teksti) ja kielen oppiminen. 

7.9 Ystävätoiminnan ja vierailujen merkitys nuorelle 
ystäväasiakkaalle 

 

Vertailtaessa ystävätoiminnan ja vierailujen merkitystä ystävälle 

vapaaehtoisen arvioimana, selvin ero nousee siinä, että vierailuiden 

ansiosta nuoret ystäväasiakkaat ovat rohkaistuneet ja aktivoituneet 

muutenkin selvästi useammin kuin kaikki muut ystävät. Erot muutoin ovat 

pienempiä kaikkien ja nuorten ystäväasiakkaiden välillä ja suunta on useimmin 

toisin päin. Esimerkiksi kaikkien ystävien vastauksien osalta ”minusta tuntuu, että 

ystäväni uskaltaa puhua asioista minulle”, ”vierailuni ovat vähentäneet ystäväni 

yksinäisyyttä” ja ”vierailuni ovat virkistäneet ystäväni mieltä” vastauksissa kaikkien 

ystäväasiakkaiden keskiarvo on hieman korkeampi kuin nuorten ystäväasiakkaiden 

osalta. Erot voivat johtua esimerkiksi nuorten ystäväasiakkaiden erilaisista avun 

tarpeista.  
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Kuvio havainnollistaa kaikkien ystäväasiakkaiden ja nuorten ystäväasiakkaiden 

vapaaehtoisena toimivien vastausosuuksien eroja. Negatiiviset arvot tarkoittavat, 

että nuorten ystävänä toimivat vapaaehtoiset ovat vastanneet useammin kyseisellä 

tavalla ja positiiviset vastaukset puolestaan tarkoittavat, että kaikkien ystävänä 

toimivat vapaaehtoiset ovat vastanneet useammin kyseisellä tavalla. Vastauksia on 

tiivistetty siten, että täysin ja jokseenkin samaa mieltä vastaukset on yhdistetty 

sekä täysin ja jokseenkin eri mieltä vastaukset on yhdistetty. 

Keskeisimpänä tuloksena on, että nuorten ystävänä toimivat 

vapaaehtoiset ovat arvioineet ystävätoiminnan rohkaisseen ja aktivoineen 

ystäväänsä selvästi useammin, kuin kaikkien muiden ystävinä 

vapaaehtoisena toimivat. Eli nuoriin ystävätoiminta vaikuttaa enemmän 

rohkaisevasti ja aktioivasti. Lisäksi nuorten ystävänä toimivat vapaaehtoiset 

ovat arvioineet useammin olevansa ystävälleen hyvin läheinen. Kaikkien 

ystävänä toimivat vapaaehtoiset sen sijaan ovat arvioineet useammin kuin 

nuorten ystävänä toimivat, että ystävätoiminta on vähentänyt ystävän 

yksinäisyyttä. Tässä huomioitavaa on, että nuorilla ystäväasiakkailla tuen tarve 
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ei ensisijaisesti olekaan välttämättä yksinäisyys, kuten nuoren tuen tarvetta 

koskevissa vastauksissa ilmeni (katso 7.4 Nuoren tuen tarve). Muutoin vastauksien 

erot eivät ole merkittäviä ja eroja on lähinnä ”ei samaa eikä eri mieltä” 

vastanneiden joukossa.  

 

7.10 Vapaaehtoisen kokemus tietojen ja taitojen 
riittämättömyydestä 

 

Nuorten ystävänä toimivat vapaaehtoiset kokivat selvästi useammin 

olleensa tilanteessa, jossa tiedot tai taidot eivät olleet vapaaehtoisen 

itsensä mielestä riittäneet. Lähes puolet nuorten ystävänä toimivista 

vapaaehtoisista vastasi näin, kun kaikista vastaajista ”Kyllä” vastasi 21,1 

%.  

7.10.1 Avoimia vastauksia 

”Kyllä” vastanneille esitettiin jatkokysymys, jossa pyydettiin kertomaan tilanteesta, 

jossa on kokenut, etteivät vapaaehtoisen tiedot ja taidot ole riittäneet. Nuorten 

ystävänä toimivista kyselyyn vastanneista vapaaehtoisista 25 antoi avoimen 

vastauksen. Vastaukset kuvaavat nuorten ja maahanmuuttajataustaisten 

ystäväasiakkaiden parissa tehtävässä ystävätoiminnassa kohdattavia haasteita, 

jotka vaikuttavat kuormittavan auttamishaluisia vapaaehtoisia varsin kovasti. 

Keskeisimmin avoimissa vastauksissa ilmeni yhteisen kielen puute tai 

kommunikointiongelmat, ystäväasiakkaan mielenterveydelliset ongelmat 

ja vaikeus auttaa ystäväasiakasta viranomaisasioinnissa. Joissakin 

vastauksissa joko suoraan tai epäsuorasti kerrottiin siitä, että 

ystäväasiakkaat ovat hyvin riippuvaisia vapaaehtoisen ystävän 

tarjoamasta avusta.  
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”Yhteisen kielen puute aiheuttaa hankaluuksia. Myös perheen 4 alaikäistä lasta, 

jotka ovat kovien kokemustensa takia levottomia, olivat aluksi meille kovin 

haasteellisia. Ajan mittaan opimme toimimaan paremmin heidän kanssaan.  

Perheen äidin ajoittaisesta ahdistuksesta tunnemme avuttomuutta.” 

”Tilanne, jossa maahanmuuttaja/pakoilaisperheen sosiaalityöntekijä käyttäytyi 

epäammattimaisesti perhettä kohtaan, niin että perheen äiti alkoi itkeä. Kyseessä 

oli sosiaalityöntekijän kotikäynti, ja satuin olemaan paikalla myös. Olin järkyttynyt 

ja tilanne oli vaikea. Keskityin äidin tukemiseen, enkä tiennyt, miten suhtautua 

kunnan sosiaalityöntekijän asiattomaan käytökseen. Aion viedä asiaa kuntaan ja 

keskustella siitä myös oman koordinaattorini kanssa.  On ollut raskasta, kun 

viranomaistaho suhtautuu jotenkin hämmentävän vihamielisen oloisesti 

perheeseen. Joudun tekemään ehkä hieman liikaa asiointia perheen tukena 

(soiteltava sinne ja tänne, käännettävä mitä postissa on taas tullut jne). Mutta 

kuten sanottu, aion ottaa tilanteen nyt puheeksi kunnan ja paikallisyhdistyksen 
kanssa, näin ei voi jatkua.” 

”Jos ei ole yhteistä kieltä ystäväperheen kanssa, riittämättömyys on joka kertaista 

ja ilmiselvää! Puhelintulkkaus googlen avulla on hankalaa ja aikaa vievää. 

Kysymys suhteen pinnallisuudesta on tällaisessa tilanteessa ystävyyssuhteen 

aliarvioimista. Pitkämielisyys ja kärsivällisyys käytettävän ajan suhteen ovat 

tärkeitä.” 

”Kerroin siitä jo edellä. Alku oli vaikeaa, kun ystäväni sanoi, ettei hän luota 

ainoaankaan ihmiseen, eikä päästänyt lähelleen. Tuntui, ettei toista pysty 

auttamaan. Oli uuvuttavaa kuulla samoja raskaita asioita joka kerta. Vaikeata oli 

säilyttää kiinnostus ja löytää myönteistä ja kannustavaa sanottavaa. Onneksi 
kouluttajamme, jolle hädässäni soitin, osasi kannustaa ja neuvoa.” 

”Ystävääni on erittäin vaikea saada vuorovaikutuksellista kontaktia. Olen yrittänyt 

parhaani olla avoin, lämmin ja antaa hänelle tilaa olla oma itsensä, mutta tilanne 

ei ole muuttunut melkein vuoden tuttavuuden jälkeen. En ole saanut vahvistusta 

siitä, että seurani olisi kaivattua tai että siitä olisi iloa/hyötyä. Tästä on jäänyt 

hieman ikävä ja riittämätön olo, vaikka toisaalta ymmärrän, että sosiaalinen 
kanssakäyminen ja tunteiden näyttäminen on ystävälleni vaikeaa.” 

”Olen ollut neuvoton, kun olen huomannut hänen tietämättömyytensä raha-

asioiden hoidossa” 

”Työn ja kielen oppimisen edistämiseen. On täysin lukutaidoton henkilö.” 

”Kun ystäväni siirrettiin Vaasasta Kristiinankaupunkiin ja sai ensimmäisen 

turvapaikkapäätöksensä. Minulla ei ollut mitään käsitystä siitä, mitä tulee 

tapahtumaan tai mitä voimme tehdä ja en myöskään saanut mitään tietoa, koska 

en ollut sukulainen. Huolimatta siitä, että olin hänen läheisin perheenjäsen tässä 

maassa ja silloin hän oli todella tarvinnut minun tukea ja apua.” (Käännetty teksti) 

”Isot kulttuurierot aiheuttavat joskus väärinkäsityksiä” (Käännetty teksti) 
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”Välillä se, että mitkä ovat minun tehtäviäni ja mitkä kuuluisivat oikeasti 

ammattilaisille.” 

”Traumat. Ystävätoiminnassa ei ole käytössä tulkkeja. Väärinymmärryksiä tulee 

helposti. Muiden ihmisten asenteet.” 

”Terveysasioissa. Joskus tuntuu, että pitäisi olla lääkärin ja psykologin koulutus, 

että pystyisi auttamaan, vaikka se ei meille vapaaehtoisille kuulukaan. Ystäväni 
olettaa saavansa apua myös näissä asioissa.” 

”Yhteydenpidossa viranomaisiin koskien oleskelulupahakemuksen, työperäisen 

oleskelulupahakemuksen uusimista jne. Eri viranomaiset antavat täysin 

vastakkaista viestiä. Migri [Maahanmuuttovirasto] haluaa, että turvapaikanhakija 

hakisi kotimaansa passia, asianajajat neuvovat usein, että passi ”helpottaisi” 
hylkäämistä.”  (Käännetty teksti) 

”Alkuvaiheessa yhteisen kielen puute ... uudella tavalla kommunikoinnin opettelu” 

7.11 Nuorten ystävänä toimivien vapaaehtoisten avoimia 
vastauksia 

Ystävätoiminnan monimuotoisuuden vuoksi, vapaaehtoisille esitettiin lisäksi kolme 

itsenäistä avointa kysymystä, joihin nuorten ystävänä toimivat vapaaehtoiset 

saivat vastata.  

7.11.1 Keskustelunaiheet nuorten kanssa 

Ensimmäisenä näistä avoimista kysymyksistä oli ”Millaisista asioista 

keskustelette nuoren kanssa?”. Kysymykseen vastasi 42 vapaaehtoista. Tällä 

haluttiin selvittää nuorten ystäväasiakkaiden tapaamisten sisällöllistä puolta. 

Vastauksissa yleisimpänä keskustelun aiheena nousi koulu ja opiskelu, 

joka mainittiin lähes puolissa vastauksista. Keskusteluiden arkisuutta 

korostettiin myös monissa vastauksissa. Usein toistuvia keskustelun 

aihealueita olivat harrastukset, molempien perheet, kulttuurierot, 

ajankohtaisasiat Suomessa ja ystävän kotimaassa, suomalaiset tavat, 

ystävät ja ihmissuhteet, tulevaisuuden suunnitelmat ja haaveet sekä 

jonkin verran keskustelua oli ystäväasiakkaiden erinäisistä ongelmista. 

Keskusteluaiheita voisi kuvata varsin arkisiksi tuttavallisiksi, mutta monet 

vastaukset myös viittaavat varsin luottamuksellisiin keskusteluihin, jonka voi 

olettaa kertovat ystävyyssuhteen olevan muutakin kuin vain pinnallinen ja 

tuttavallinen. 

”Hänen ihmissuhteistaan sekä päihdeongelmastaan, mutta myös kevyemmistä ja 

arkisimmista asioista kuten ruuasta, kirpputorilöydöistä, 
viikonloppusuunnitelmista jne.” 
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”Koulusta, kulttuurieroista, kotimaistamme, kaikesta mistä ihmiset puhuvat 

keskenään.” 

”Hänen huolesta tulevaisuudesta, saako hän jäädä vai karkotetaanko hänet. 

Hänen huolesta liittyen muihin turvapaikanhakijoihin, jotka ovat hänen ystäviään 
ja voivat psyykkisesti todella huonosti.” (Käännetty teksti) 

”Miten koulussa menee, mitä tekee vapaa-ajalla, miten hänen sukulaisilla menee 

kotimaassa, mitä meille kuuluu ja  mitä me olemme tehneet” (Käännetty teksti) 

”Olemme tavanneet vasta kaksi kertaa mutta olemme puhuneet paljon hänen 

kokemastaan yksinäisyydestä. Ystäväni haluaisi kovasti suomalaisen tyttöystävän 

koska kokee sen helpottavan hänen integraatiotaan. Hänestä on vaikeaa tutustua 

suomalaisiin, varsinkin oman ikäisiin ihmisiin. Olemme jutelleet myös hänen 
tulevaisuuden toiveistaan ja siitä miten hän pääsisi tavoitteeseensa.” 

”Kuulumisia, askartelu, leivonta, suomen kieli ja suomen tavat.” 

”Läksyistä, arkisista ongelmista. Hän on kuin perheen jäsen.” (Käännetty teksti) 

”Hän harrastaa kännykkäkuorien tekemistä ja pitää kissoista, eli puhumme aika 

paljon niistä. Muuten puhumme ihan "tavallisista" asioista: mitä uusia leffoja on 

tullut teatteriin, millaisen talvitakin haluaisi ostaa, millaisen kahvin valitsee 

kahvilassa...” 

”Erilaisista harrastusmahdollisuuksista omalla paikkakunnalla. Esittelen SPR 

järjestämiä tapaamisia.” 

”Jalkapallosta, tytöstä, koulusta, kulttuureista” 

”Miten koulupäivä on mennyt, oliko vaikeaa?  Mikä olisi hauskaa tekemistä. 

Lauletaan . Kerron tulevista tapahtumista , joihin voi osallistua.” 

”Keskustelemme kaikesta, minusta on hienoa olla aikuistukena hänelle. Hän 

tarvitsee sitä ja olemme hyviä ystäviä” (Käännetty teksti) 

”Asumisesta Suomessa, uskonnosta, tytöistä, eniten hänen tilanteestaan ja 

huolesta tulevaisuuden suhteen. Hän myös kertoo paljon perheestään.” 
(Käännetty teksti) 

”Elämästä Suomessa. Tavoista ja käytännöistä. Molempien perhetilanteista, 

uudesta uskonnosta. Ruoanlaittovinkeistä, kissan ja koirien hoidosta.” (Käännetty 
teksti) 

”Mitä ystävät ja mitä me olemme tehneet edellisen näkemisen jälkeen. Ystävän 

tulevaisuudensuunnitelmista ja mahdollisuuksista Suomessa. Uutisista ystävän 

kotimaasta. Ajankohtaisista asioista Suomessa. Millaista elämä  on Suomessa ja 

ystävän kotimaassa.” (Käännetty teksti) 
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”Suomalaista käytännöistä ja tavoista. Arkipäivän asioista. Suomalaisten ystävien 

puutteesta. Ajankohtaisista yhteiskunnassa tapahtuvista asioista.” 

”Aluksi lähinnä elämästä Suomessa ja miten hoitaa erilaisia asioita. Eri tavoista ja 

käytännöistä. Olemme harjoitelleet ruotsia. Nykyisin voimme keskustella kaikesta 

maan ja taivaan väliltä. Meillä on erinomainen suhde ja kunnioitamme toisiamme.” 

(Käännetty teksti) 

 

7.11.2 Nuoren kokemus tapaamisista 

Toisena avoimena kysymyksenä kysyttiin ”Miten nuori on mielestäsi 

kokenut tapaamiset?”, jolla pyrittiin saamaan tietoa nuorten kokemuksista 

ystävätapaamisiin liittyen. Tosin vapaaehtoisen näkökulma ei välttämättä luo 

parasta mahdollista kuvaa asiasta. Kysymykseen vastasi 41 nuoren ystävänä 

toimivaa vapaaehtoista. Vastaukset antoivat vaikutelman, että nuoret 

ystäväasiakkaat kokevat tapaamiset hyvin positiivisina ja tärkeinä heille. 

Vain muutamassa vastauksessa vapaaehtoinen oli hieman epävarma siitä, 

kokeeko ystäväasiakas tapaamiset ehdottoman myönteisinä. 

 

”Luulen että hänestä on ollut mukavaa saada seuraa, mutta oikeastaan minun on 

vaikea sanoa, sillä hän ei ilmaise tunteitaan avoimesti. Kun olen kysynyt, mitä 

mieltä hän on tapaamisista, hän ei osaa sanoa muuta kuin että 'on ihan kivaa'.” 

”Hän on pitänyt tapaamisista ja siitä ettei tarvitse olla yksin, mutta samalla hän ei 

halua meitä liian lähelle peläten sitä, että alkaa viihtyä meidän kanssa ja yhtäkkiä 

joutuu repäistyksi pois myös meidän perheestä.” (Käännetty teksti) 

”Toivon että positiivisesti mutta keskusteleminen on vaikeaa sillä hänen 

kielitaitonsa on todella huono. Minä olen aina ollut se osapuoli joka on ehdottanut 
tapaamista. Aloitimme tapaamiset kesäkuun alussa.” 

 

Ote vastauksista, joista ilmenee ystävätapaamisten olevan mielekkäitä 

nuorille ystäväasiakkaille. 

”Haluaa mielellään tavata ja saada mielekästä ajanvietettä.” 

”Ensimmäisen tapaamisen jälkeen hän vaikutti epävarmalta ja kertoikin 

myöhemmin viestillä että hänen on vaikea luottaa ihmisiin. Toisen tapaamisen 

jälkeen hän vaikutti kuitenkin iloiselta. Koin että etenkin toinen tapaaminen nosti 
hänen mielialaansa ja sai hänet luottamaan minuun paremmin.” 
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”Hän on kokenut tapaamiset mielekkäiksi. Maahanmuuttajana hän saa 

tapaamisista suomenkielisen ystävän.” 

”Koen, että tapaamiset ovat virkistäneet häntä, kun on saanut jutella jonkun toisen 

kanssa. Olemme myös tehneet jotain sellaisia juttuja, joita hän on halunnut tehdä, 

kuten vaikkapa käydä jossain uudessa kahvilassa, joten siinä mielessä tapaamiset 

ovat olleet tärkeitä ja merkityksellisiä.” 

”Kaipaa minua kun en ole paikalla ja keskustelemme somessa sitten” 

”Erittäin positiivisesti, ja haluaisi useamminkin tavata” 

”Tiedän, että hän arvostaa minun ja minun perheeni ystävyyttä paljon, hän tietää 

että olen täällä häntä varten ja että hän on kuin ylimääräinen poika minulle. Että 

minä haluan auttaa ja tukea jos vain voin. Me puhumme kaikesta, ja se tuntuu 
niin hyvältä.” (Käännetty teksti) 

”Hän pitää minua ja minun perhettä ainoina, joihin voi luottaa ja kokee, että 

olemme hänen turvaverkkonsa Suomessa.” (Käännetty teksti) 

”Positiivisena ja piristävänä lisänä arkeen. Ei paljoa muita säännöllisesti toteutuvia 

tapaamisia, joten kokenut mukavaksi kirjata jotain kalenteriin ja saada rytmiä 
elämään sitä kautta.” 

”Uskon hänen olevan iloinen siitä, että on joku jolle soittaa ja pyytää apua, jos ei 

itse tiedä. Lisäksi uskon hänen pitävän minusta ja kunnioittava minua sekä muita 

perheenjäseniä – ja me pidämme hänestä ja kunnioitamme häntä.” (Käännetty 

teksti) 

”Meidän nuori ystävä luottaa meihin ja pitää meitä eräänlaisina isovanhempina. 

Hän arvostaa tapaamisiamme ja olemme yhteydessä lähes päivittäin.” (Käännetty 
teksti) 

”Olemme molemmat pitäneet niistä. Ulkoilemme koirien kanssa metsässä ja 

puhumme samalla. Olemme n. 50 vuoden ikäerosta huolimatta tasaveroisia 
kavereita.” 

7.11.3 Muuta nuoren ystävän tapaamisista 

Kolmannessa avoimessa kysymyksessä vastaajille annettiin mahdollisuus 
kertoa vapaasti ystävän tapaamisista: ”Haluatko kertoa jotakin muuta 

ystävän tapaamisista?”. Vastauksia annettiin 20. Tällä kysymyksellä 
mahdollistettiin vastaajille vapaamuotoinen vastaus nuorten ystävänä toimiville 

vapaaehtoisille suunnatun osion lopuksi, jotta voivat halutessaan tuoda esille 
mieleensä tulleita asioita. Tämän kysymyksen avoimet vastaukset välittivät 

pääsääntöisesti kuvaa ystävyyden tuomista myönteisistä kokemuksista – 
puolin että toisin. 
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”Olen tutustunut myös hänen perheeseensä ja yhdessäolostamme on tullut 

luontevaa normaalia kanssakäymistä. Olen myös ainoa suomalainen, jonka kanssa 
hän on vapaa-aikana, mikä on hänelle tärkeää.” 

”Alkuun oli hyvin vaikeaa seurustella ilman yhteistä kieltä kun hän oli niin ujo ja 

sulkeutunut, mutta ajan kanssa se tuli helpommaksi ja nykyään puhumme 

puhelimessa tai kirjoittelemme whatsappissa kun etäisyys ja sairauteni aiheuttivat 
ettemme voi enää tavata.” (Käännetty teksti) 

”Toivon, että minulla olisi enemmän aikaa ja energiaa kutsua käymään ja nähdä.” 

(Käännetty teksti) 

”Olen saanut mahdollisuuden olla mukana lapsiperheen arjessa, vähän apunakin 

asioidensujumisessa.” 

”Sydämellisyys ja lämpö on tunne jonka saa kokea tapaamisissa. Halu oppia 

suomea hyvin. On ulospäin suuntautunut ja innostunut esitettyihin asioihin ja 

osallistuva.” 

”Aika ajoin tuntuu, että hän tukeutuu minuun liikaakin ja vaatii enemmän.” 

”Mikä on tuntunut minulle tärkeimmältä on että olen saanut auttaa häntä 

löytämään uusia yhteyksiä, joissa hän voi olla tekemisissä muiden suomalaisten 

kanssa. Olen myös nähnyt että hän on saanut opeteltua ruotsia joka helpottaa 

häntä kanssakäymisessä uusien ystäviensä kanssa tässä kaupungissa. Löysin 

lentopalloporukan jossa hän nyt pelaa ja se hetki viikosta on lähes hauskinta aikaa 

mitä hänellä on tänne tulon jälkeen ollut. On ihana nähdä kun niin pienet asiat 

voivat merkitä niin paljon sellaiselle joka on hätätilanteessa.” (Käännetty teksti) 

”Olen aktiivisesti esitellyt minun nuorta ulkomaalaista ystävääni ja ikääntynyttä 

ystävääni naapureilleni ja ystävilleni. He ovat saaneet mukavan kohtaamisen ja 

monet kaupungissamme tietävät että se on ”mama Ritan poika”.” (Käännetty 
teksti) 

”Tapaamiset ovat antaneet meille valtavan paljon. Sitä huomaa, että me olemme 

enemmän samanlaisia kuin erilaisia huolimatta eri kulttuureista ja uskonnoista. 
Ystävyyssuhde on rikastuttanut paljon meidän perhettä.” (Käännetty teksti) 

”Kuutisen vuotta sitten, kun aloitimme tapaamiset, elämäntilanne oli sekava ja 

takana oli vaikeita tapahtumia ja kokemuksia. Olin ystävänä pulassa, kun 

kelasimme vaikeita minun kokemuspiirini ulkopuolella olevia tapahtumia. Olin 

yksin, sillä silloin ystävätoiminnassamme ei ollut mitään tukihenkilöä niin kuin 

nykyään. Tilanne on kaikilta osin nyt toisin. En katso että muutos on minun 

ansiotani, ystäväni on itse kasvanut ja osaa tehdä valintoja ja näkee tulevaisuuden 

hyvänä. Oikeastaan hän ei tarvitse enää minua. Olemme leikkimielisesti tuuminet, 
että voisime vaikka vaihtaa rooleja.” 

”Autoimme häntä löytämään kesätyön jossa hän viihtyi todella hyvin. Etsimme 

hänelle asunnon ja olemme auttaneet häntä monissa käytännön asioissa. Teemme 
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usein yhdessä ruokaa ja kesäisin käymme paljon meidän kesämökillä.” (Käännetty 
teksti) 

”Moni puhuu siitä, miten ystävätoiminta saattaa väsyttää ja rasittaa, pitäisi oppia 

tuntemaan omat rajat. Näin ehkä onkin. Itse koen kyllä saavani ystävätoiminnasta 

niin paljon, ettei kertaakaan ole pieneen mieleenkään tullut ajatusta lopettaa. Toki 

välillä toiminta vie aikaa ja resursseja; järjestelin nyt vasta perheelle matkaa 

Iraniin. Siihen liittyi matka Helsinkiin Iranin suurlähetystöön, lukemattomien 

asiakirjojen hankinta ja jännittävät hetket suurlähetystössä, kun kaikki asiakirjat 

eivät kelvanneetkaan, vaan piti puhelimitse alkaa järjestellä toiselta puolelta 

Suomea lisää... Mutta nämä kaikki opettavat myös minua. En ajattele 

ystävätoimintaa sellaisena solidaarisuutena, missä minä "hyvän hyvyyttäni" 

lähtisin auttamaan pikkurilli ylhäällä muita, vaan se on antanut minulle 

mahdollisuuden oppia muista, ihanista ihmisistä. Kiintymys molemmin puolin on 

aitoa ja vilpitöntä.” 

 

 

 

8. VAPAAEHTOISTEN KOKEMUKSIA YSTÄVÄTOIMINNASTA 

 

8.1 Kokemus ystävänä toimimisesta 

 

Vapaaehtoisten kokemukset ystävänä toimimisesta ovat todella 

myönteisiä. Ystävänä toimiminen on ollut mielekästä (Täysin tai 

jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa) 97,3 % vapaaehtoisista ja vain 
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6 (1,3 %) vastaajaa on vastannut, ettei ole samaa eikä eri mieltä väittämän kanssa 

ja vastaajista vain 5 (1,1 %) on sitä mieltä, ettei ystävänä toimiminen ole ollut 

mielekästä. Lähes samat vastausosuudet on saatu väittämään ”Koen, että 

ystävänä olemistani arvostetaan”. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä 

väittämän kanssa oli 96,1 % vastaajista ja vain 3 vastaajaa on ollut väittämän 

kanssa eri mieltä. Yksittäisten vapaaehtoisten kohdalla kielteiset kokemukset 

ystävätoiminnasta avoimien vastauksien perusteella johtuvat ystäväasiakkaiden 

erityisen haastavista tilanteista ja henkilökemioiden yhteensopimattomuudesta. 

Lisäksi vapaaehtoisten saama vähäinen tuki ja koulutus saattaa olla syynä. 

Kokonaisuutena tulokset ovat erittäin myönteisiä, olisi ennemmin ihme, 

mikäli kielteisiä kokemuksia ei olisi ollenkaan. 

Vapaaehtoisten vastaukset väittämään ”Ystävänä toiminen on vaikuttanut 

myönteisesti omaan elämääni” ovat myös varsin myönteisiä. Samaa mieltä 

väittämän kanssa oli 87,2 %, mutta ”jokseenkin samaa mieltä” vastanneiden 

osuus oli kuitenkin yli kolmanneksen kaikista vastauksista. Pääasiassa ystävänä 

toimiminen on siis vaikuttanut myönteisesti, mutta ei täysin varauksettomasti. Eri 

mieltä väittämän kanssa olevien osuus on hyvin pieni, mutta ei samaa eikä eri 

mieltä olevia on lähes 10 %. Kokonaisuudessaan ystävänä toimisella on 

kuitenkin varsin myönteisiä vaikutuksia vapaaehtoisena toimivan 

elämään. 

Vastaukset väittämään ”Olen saanut riittävästi tunnustusta 

ystävätoimintaan osallistumisesta” ovat pääosin myönteisiä, mutta 

myönteisten vastausten osuus on kuitenkin matalin tämän osion 

vastauksista, 78,7 % vastaajista oli samaa mieltä väittämän kanssa. ”En 

samaa enkä eri mieltä” vastaajista oli 13,4 %, eri mieltä 3,7 % ja 4,2 % ei osannut 

sanoa. Sinänsä vastaukset ovat myönteisiä, mutta tämän osion vastaukset 

antavat viitteitä, että vapaaehtoiset kaipaisivat hieman enemmän 

tunnustusta ystävätoimintaan osallistumisesta. 
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8.2 Tukea vapaaehtoistyöhön 

 

Vapaaehtoiset kaipaavat Punaiselta Ristiltä yleisimmin virkistystoimintaa (46,9 %) 

ja vapaamuotoisia tapaamisia toisten vapaaehtoisten kesken (56,2 %). 
Vastausosuudet ovat myös kasvaneet jonkin verran vuodesta 2015, joten on 

oletettavaa, ettei tällaista tukea ole järjestetty tai alettu järjestämään suuremmissa 
määrin. Suurista vastausosuuksista voi päätellä, että mainituille tuen 

muodoille on tarvetta. 

Vapaaehtoistyön ohjausta (30,7 %) ja lisää koulutusta (26,4 %) myös 
kaivataan varsin paljon, mutta vastausosuudet eivät ole muuttuneet 

oleellisesti vuoden 2015 kyselystä. Voidaan olettaa, että ohjausta ja 
lisäkoulutusta on kohtuullisen hyvin tarjolla, mutta koulutuksien ja ohjauksen 

järjestämisessä on alueellista vaihtelua. Lisäksi eri ystävätoiminnan muodoissa voi 
olla enemmän tarvetta ohjaukselle ja lisäkoulutukselle. 

”Jotain muuta, mitä?” vastauksia oli hieman enemmän kuin edellisessä 
kyselyssä, 10,1 %. Tähän vastaukseen on lähinnä tarkennettu millaista tai mitä 

tukea tarvitsisi, esimerkiksi millaista koulutusta. Koulutuksen suhteen yksittäisiä 
toivomuksia oli mm. ilmainen ensiapukurssi, koulutusta muistisairaan 

kohtaamiseen, tietoa arabikulttuurista sekä yhdessä vastauksessa mainittiin, että 
maahanmuuttajakoulutus pitäisi saada paremmalle tasolle. Yhdeksän vastaajaa oli 

halunnut ilmaista tässä, etteivät tarvitse enempää tukea ja pitävät nykytilannetta 
riittävänä. Vapaaehtoistyön ohjaukseen liittyen oli myös muutama vastaus, 

jossa tarkennettiin, että olisi hyvä saada neuvontaa tai tarvittaessa tukea 

puhelimitse tai sähköpostitse ystävätoimintaan liittyen. Lisäksi muutamassa 
vastauksessa toivottiin uusia vapaaehtoisia ystävätoimintaan sekä muutamassa 

vastauksessa esitettiin, että kaipaisivat uusia ideoita ja malleja toiminnan 
kehittämiseksi. 
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Tämän kysymyksen osalta on myös huomioitavaa, että yli 60 vastaajaa, 
jotka muuten ovat vastanneet kyselyn loppuun saakka, ovat jättäneet 

vastaamatta tähän. Voidaan siis olettaa, että noin 10 - 15 % kaikista kyselyyn 
vastanneista eivät kaipaa mitään erityistä tukea. 

8.3 Vapaaehtoisen kokemus tietojen ja taitojen 
riittämättömyydestä 

 

Kyselyyn vastanneista vapaaehtoisista molempina vuosina, 2015 ja 
2017, hieman yli 20 % vastaajista oli ollut tilanteessa, jossa 

vapaaehtoisen tiedot tai taidot eivät ole omasta mielestään riittäneet. 
Nuorten ystävänä toimivien vapaaehtoisten osalta, kuten aiemmin jo kävi ilmi, 

lähes puolet oli ollut tällaisessa tilanteessa. 

8.3.1 Avoimia vastauksia 

”Kyllä” vastanneille esitettiin jatkokysymys, jossa vastaajaa pyydetiin 

kertomaan tarkemmin tilanteesta, jossa vapaaehtoisen tiedot tai taidot 
eivät olleet riittäneet. Nuorten ystävänä toimivien vapaaehtoisten osiossa 

esitettiin jo avoimia vastauksia nuorten osalta. Tähän osaan koostetaan vielä 
kaikkien muiden vastaajien osalta kiinnostavimpia tapauksia. Avoimia vastauksia 

annettiin tähän yhteensä 79, joista 25 nuorten ystävänä toimivilta vapaaehtoisilta. 

Huomiomatta tässä nuorten ystävänä toimivien vapaaehtoisten vastauksia, 

erityisesti mielenterveysongelmista ja muista eri sairauksista kärsivien 
sekä maahanmuuttajataustaisten ystävänä toimivat vapaaehtoiset olivat 

kohdanneet tilanteita, etteivät omat tiedot ja taidot ole riittäneet. 
Joissakin vastauksissa myös tuotiin esille vaikeutta vetää raja 

vapaaehtoisen roolille. 

”Ilmi tulleet lapsen ruumiillinen kuritus ja ympärileikkaus ovat tuottaneet 

ongelmia.” (Käännetty teksti) 

”Yksin ikääntyneen nostaminen tuolilta tai WC-pöntöltä” (Käännetty teksti) 

”Elämän tuomien ahdistusten lievittämisessä.” 
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”Esimerkiksi ystävävälittäjänä kehitysvammaisten kanssa toimiminen on asettanut 

haasteita, kun erilaisiin rajoitteisiin ei ole tutustunut. On vaikea tietää milloin 

henkilö on kykenevä tekemään itseään koskevia päätöksiä ja milloin ei, tai voiko 

hänen sanomisiinsa luottaa yms.” 

”Keski-ikäisen mielenterveysongelmista kärsivän kohdalla oli pakko katkaista 

ystävyys, kun mukaan tulivat raha-ongelmat, sekä liiallinen takertuminen. Mm. 

kun ystäväni pääsi sairaalasta, hän oli ilmoittanut minut 

lähiomaisekseen/vastuuhenkilökseen. Ja hänen kotonaan olisi pitänyt olla 

päivittäin - hän loukkaantui, kun selitti, että ystävänä toimivan "toimenkuva" ei 

kata ympärivuorokautista päivystystä. Tarvitsi monien eri tahojen apuun tuloa. 

Ystävyyssuhteemme loppui kuitenkin halauksiin!! Se oli itsellenikin tärkeää, 
"epäonnistumisen" tunnetta lievittävä.” 

”Kulttuurilliset erot ovat niin suuret, varsinkin naisen asema eri maissa! Välillä on 

todella vaikeaa ymmärtää naisten rajoitettua elämää, varsinkin kun se meille täällä 

Suomessa on niin itsestään selvää, vapaus ja itsemääräämisoikeus! Vapaus liikkua 

kodin ulkopuolella, vapaus tehdä itsenäisesti päätöksiä.” 

”Kun ystävä alkaa puhua raha-asioista ja siitä, miten lapset vievät hänen rahansa. 

En halua puuttua niihin, mutta miten sen hänelle kerron.” 

”Mielenterveysongelmista kärsineen ystävän kohdalla.” 

”Mielenterveysongelmien käsittely on näihin asioihin perehtymättömälle 

haasteellista. Lisäksi moniin sairauksiin määrätyt lääkkeet saattavat aiheuttaa 

väsymystä, masennusta yms., ja ne tuovat omat ongelmansa ystävätapaamisiin. 

Minulla on ollut tällainen ystävä runsaan vuoden, mutta hän on muuttanut nyt 

toiselle paikkakunnalle. Uusi ystävä on vielä tuntematon, mutta hän on 

aspergerdiagnosoitu, joten epäilen, että oma tietämykseni ja kokemukseni ei riitä 
ystävän auttamiseen.” 

”Montakin tilannetta jossa esim. kodin töissä avustamisessa ei saa tehdä 

sähkö/vesiasennuksia ammattipätevyyden puuttuessa. Joskus ikäihmisen on 

vaikeaa tätä ymmärtää. Pyörätuolin liikuttelu vaikeissa paikoissa, esim. ahtaat tilat 

liikkeissä yms. Tähän on kuitenkin jo alkanut oppimaan ja sopeutumaan. Pieniä 

yllätyksiä tulee aina silloin tällöin. Tarvitaan tietoa esim. henkilön allergioista jos 
ja kun käydään kahvilla/ pikkupurtavaa ottamassa.” 

”Miten neuvoa SPR:n ystävää toimimaan muistisairaan tai masentuneen 

asiakkaansa kanssa. Mitkä ovat asiakkaana olemisen kriteerit. Eli missä tilanteissa 

pitää hyväksyä asiakkaaksi. Kaikkia ei kuitenkaan voi auttaa.” 

”On välillä vaikea pitää rajaa ystävätoiminnan ja avun antamisen välillä, sillä 

ystävä ei tunnu luottavan, että poikansa osaisi hoitaa asioita, joten turvautuu 

monesti minuun. Itselläni ei ole mitään sitä vastaan, mutta pelkään, että liiallisesta 
auttamisesta voi tulla sanomista, varsinkin kun ystävällä on muistiongelmia.” 

”Vaikeasti muistisairas, joka käyttäytyy aggressiivisesti” 
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”Vakavissa terveysongelmissa (sekä psyykkisissä että fyysisissä) olen kokenut, 

etten osaa tukea tarpeeksi. Myös huonokuntoisen ihmisen avustaminen esim. 
pyörätuoliin on ollut vaikeaa ilman hoiva-alan koulutusta.” 

”Välillä se, että mitkä ovat minun tehtäviäni ja mitkä kuuluisivat oikeasti 

ammattilaisille.” 

”Ystävän kohdattua hyvin vaikeita asioita omassa lähipiirissään (vakavia 

sairauksia, kuolemantapauksia, läheistensä päihde- ja huumeongelmia).” 

”Ystäväni oli sairauden takia masentunut ja hänellä oli itsetuhoisia ajatuksia. Mutta 

onneksi tämä meni ohitse, eikä enää pitkään aikaan ole näitä puheitä ilmennyt.” 

”On ollut tilanteita, jolloin on selvästi ollut huomattavissa ystävän muistin 

heikkeneminen. Muistisairauden eteneminen/alkaminen. On ollut ikävä jättää 

ihmistä yksin, kun ei tiedä kenelle olisi voinut ilmoittaa asiasta. Sittemmin sain 
kotihoidon numeron.” 

8.4 Muuta kerrottavaa ystävätoiminnasta (avoin vastaus) 

Kyselyn loppupuolella vastaajille annettiin mahdollisuus antaa vielä avoin 

vastaus halutessaan, mikäli kyselyn aikana ei ole päässyt kertomaan 
jotakin ystävänä toimimiseen liittyen. 148 vapaaehtoista antoi avoimen 

vastauksen tähän. Vastaukset vaihtelevat palautteenannosta, 
kehitysehdotuksista, kokemuksien ja vapaiden ajatusten jakamiseen sekä 

perusteluihin siitä, miksi on mukana ystävätoiminnassa. Kooste avoimista 
vastauksista satunnaisessa järjestyksessä: 

”Olin ystävä näkövammaisille naiselle, yli 10 vuoden ajan. Meille syntyi syvempi 

ystävyys, kuin pelkät vierailut. Olin hänen kuolivuoteellaan läsnä kun hän nukkui 

pois. Kaunis hetki ja kokemus. Järjestin hautajaiset yhdessä hänen toisen 
ystävänsä kanssa, kun hänellä ei ollut lähiomaisia.  Jäi kauniit muistot.” 

”Ystäväni on iäkäs rouva. Hänellä on ollut hyvin mielenkiintoinen ja rikas elämä. 

Uskoisin, että olemme molemmat saaneet toisiltamme paljon. Hän odottaa 

tapaamisiamme, ja jos jostain syystä tapaaminen venyy yli viikon, hän on jo niin 

ikävissään.  Siellä on aina leivottu kahvin kanssa jotain herkkua.  Ja meillä on 

usein hyvin hauskaa. Olen todella iloinen, että lähdin mukaan toimintaan jäätyäni 
työelämästä pois.” 

”Alussa jännittää ja pelottaakin, mutta kun paremmin tutustuu niin itsekin yllättyy 

positiivisesti.” 

”Antoisaa ..henkisesti palkitsevaa ..tulee itselle hyvä mieli kun toinenkin osapuoli 

on kiitollinen.” 

”Ystävyys on tuntunut tärkeältä ja myös omaa elämää ja identiteettiä rakentavalta 

asialta. Ystävän kanssa on jaettu monia asioita ja yhteisiä tekemisiä yli 6 vuoden 

ajan. Ystävä on ollut luotettava ja käyttäytynyt aina ystävällisesti ja 
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kunnioittavasti. Ystävän vamma aiheuttaa sen, että minun vapaaehtoisena pitää 

olla varsin aktiivinen ja ylläpitää keskustelua ja esim. päättää mitä tehdään. Eli 

ystävyys ei ole pelkkää lepolomailua, vaan minulla vapaaehtoisena on vastuu 

tapaamisten sujumisesta. Ystävän seura on kuitenkin tuntunut myös itselleni 
merkittävältä ja ystävä on minulle rakas ja tärkeä ihminen.” 

”Ystävänä oleminen on ollut hyvin antoisaa minulle. Hyöty on todella 

molemminpuolinen. Minä olen oppinut miten turvapaikkaprosessi toimii. Olen 

oppinut ystävän maasta, kulttuurista ja uskonnosta. Olemme oikeastaan kaikki 

hyvin samanlaisia. Meillä on samat turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tarpeet. 

Välillä me valmistamme hänen kotimaansa ruokaa. Ensimmäisellä kerralla kuin 

teimme niin, oli hän niin onnellinen että hän hieroi vain silmiään. Me jopa käymme 

hänen kavereiden luona ja minulla on hyvät välit heihin. Olemme myös kutsuneet 

heitä meille. Koko minun perheeni on mukana ystävätoiminnassa ja voidaan 

sanoa, että olemme saaneet yhden perheenjäsenen lisää. En ole koskaan katunut, 

että olemme ystäväperhe ja voisimme milloin vain ottaa hoitaaksemme tehtävän 

uudestaan. Kaikilla turvapaikanhakijoilla/pakolaisilla pitäisi olla ystäväperhe. 

Prosessi toimivaan arkeen mukaan pääsemiseksi tapahtuu siten paljon 
nopeammin.” (Käännetty teksti) 

”Se ei ole erityisen monimutkaista, mutta toki on selvää että eri ihmisten kanssa 

klikkaa enemmän tai vähemmän. Minun kaksi nuorta ystävää ovat keskenään 

hyvin erilaisia ja näen itseni enemmänkin ylimääräisenä tätinä heille; sukulaisena 

joka välittää ja on aina olemassa kun tarvitaan, mikä ei ehkä ole yhtä hauskaa 

kuin olla tekemisissä oman ikäisten kanssa.” (Käännetty teksti) 

”Itse pohdin/emmin liittymistä ystävätoimintaan, mutta kun liityin ja olen nyt 

toiminut siinä vuoden ajan, niin olen todennut liittymisen oikeaksi ja olen saanut 

siitä itsellenikin paljon positiivisia kokemuksia ;-)” 

”Minun arjestani tunti pari kahden viikon välein ei ole paljoa, mutta ystävälleni se 

on ainoita mahdollisuuksia päästä ulos asunnosta. Meistä on tullut todella läheisiä, 

ja hän on pyytänyt minut mukaan myös esimerkiksi palvelutalonsa 

tiedotustilaisuuksiin, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu perheenjäsenille. Hänelle 

minä olen kaupungissa läheisin omainen, vaikkemme verta jaakaan. Aion käydä 

häntä tapaamassa niin pitkään kuin se vain on mahdollista.” 

”Minusta se on antoisaa. Vanhemmilta ihmisiltä oppii edelleen minunkin iässä uusia 

elämänkatsomuksia. He pystyvät keskustelemaan laaja-alaisesti eri elämän osa-

alueista. Toisilla tuntuu olevan väärä kuva SPR:n ystävätoiminnasta. He luulevat, 

että SPR:n ystäväpalvelusta saa myös konkreettista apua jokapäiväisten 
askareiden hoidossa, kuten siivous, pyykinpesu, tiskaaminen ym.” 

”Nyt eläkeläisenä olen huomannut kuinka paljon tarvetta ihmisillä on saada jutella 

vieraankin henkilön kanssa (mm. kaupassa, bussissa, harrastuspaikoissa, ym). 

Kynnys on kuitenkin korkea pyytää vakituista ystävää kanssakulkijaksi.” 

”Olen huomannut, että ystävätoimintaan tulee mukaan ihmisiä, joilla on "suuri 

sydän" Näin olen saanut tutustua upeisiin ihmisiin.” 
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”Olen kiitollinen ystävästäni ja nautin hänen seurastaan” 

”Sinun ei tarvitse olla hyvä tarinan kertoja, (ei siitä haittaakaan tietysti ole), vaan 

enempikin sillä on merkitystä että olet läsnä ja olet hyvä kuuntelija. Siihen meillä 
kaikilla on mahdollisuus :)” 

”Tuntuu enemmän että SPR:n ystävätoiminnan kautta tutustuttiin helpommin kuin 

oltaisi tavattu muuten. Nyt minun ja ystäväni tapaamiset ovat ihan tavallisia 
kavereiden välisiä treffailuja ja yhdessä tekemistä.” 

”Ystäväksi lähtemiseen saattaa liittyä paljon stereotypioita siitä, millainen on 

yksinäinen ihminen ja millainen henkilö on vastassa. Ystävänä toimiminen on 

haastanut omia ennakkokäsityksiäni siitä, millaisista syistä yksinäisyys voi johtua 

ja kuinka yleistä se on. Ystävyystoiminta ei ole ollut suurilta osin kuormittavaa, 

mutta vastoinkäymisiä ja "hanskat tiskiin" hetkiäkin on ollut. Ystävyyssuhteen 

rakentaminen tyhjästä vaatii sinniä ja sitoutumista, ja on tärkeää, ettei palveluun 

hakeutuneille nuorille tuoteta enempää pettymyksiä ja riittämättömyyden 

tunteita. Parhaimmillaan ystävyyssuhde on tuonut paljon hauskoja hetkiä, hyviä 
nauruja ja uusia mielenkiintoisia kokemuksia!” 

”Ystävänä toimiminen sopii minulle, koska siinä voi tutustua lähemmin toiseen 

ihmiseen, hänen elämäänsä ja ongelmiinsa ja olla niissä apuna. Samalla saa myös 
ystävän itselleen.” 

”Meille ystäville on tällä paikkakunnalla paljon erilaisia yhteistapaamisia, 

teemaluentoja, kahvihetkiä, retkiä, tempauksia yms. Kiitos niistä paikkakunnan 
spr-aktivisteille.” 

”Enemmän näkyvyyttä ystävätoiminnalle. On varmasti paljon nuoriakin, joita 

ystävätoiminta kiinnostaisi jos vain tietäisi, miten ja minne voisi ottaa yhteyttä 
asian tiimoilta.” 

”Jossakin määrin henkisesti raskasta tavata monisairasta ihmistä. Pitää siis olla 

omat asiat kunnossa, jotta jaksaa tukea toista, eikä rasita omilla ongelmillaan.” 

”Lisää mukaan miespuolisia toimijoita. Kaupunkien ja kuntien vastaantuloa esim. 

harrastusmaksuihin. Se voisi olla jonkinlainen etuseteli ystävän perheen nuorille, 

koska harrastaminen on kallista ja kustannuksia aiheuttavaa vapaaehtoisena 
ystävänä toimivalle.” 

"Maahanmuuttajanaiset tuntuvat olevan heikommassa asemassa kuin miehet, 

jotka kotoutuvat nopeammin kuin naiset. Naiset jäävät kotiin, kotoutuminen ja 

kielen oppiminen on hidasta. Lapset kotoutuvat kouluissa ja päiväkodeissa, 

oppivat nopeasti kielen. Naisten kotoutumiseen tulisi kiinnittää enemmän 

huomiota. Kun eivät opi kieltä, eivät pääse töihin ja syrjäytyvät!” 

”Tuntuu siltä, että joskus olisi hyvä saada kertoa toisille ystävänä toimiville 

kokemuksiaan sekä myös kuulla vastaavasti heidän kokemuksiaan. Ystäväilloissa 

sellaista mahdollisuutta ei ole varsinkaan, jos ystävänä toimivat eivät tunne 
toisiaan kovin hyvin.” 
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”Työnohjaus olisi tarpeellista. Toisinaan törmää asioihin, jotka herättävät 

kummastusta ja ärtymystäkin. Näistä asioista olisi mukava jutella vertaisten 
kanssa asiantuntevan ihmisen johdolla.” 

 

8.5 Miten suositella ystävätoimintaa? 

 

Viimeisenä haluttiin vastaajien kertovan, miten he suosittelisivat 

ystävätoimintaan mukaan lähtemistä. Vastauksen antoi yli 300 kyselyyn 
vastannutta. Yleisin tapa suositella oli tuoda esille sitä, että antaessaan 

omaa aikaansa toiselle, molemmat saavat iloa ja hyötyä. 
Yksinkertaisuudessaan: ”Antaessaan saa”, Antaa enemmän kuin ottaa”, ”Antoisaa 

toimintaa, sinä sekä ystävä saa tapaamisista paljon”. Vastauksista muodostuu 
vaikutelma, että ystävätoimintaan mukaan tulemalla, on mahdollista kokea ja 

oppia jotakin sellaista mielekästä eri ihmisten kanssa, mitä ei muuten olisi 
tapahtunut. Vastauksien suuresta määrästä selkeän ryhmittelyn toteuttaminen on 

haasteellista, jonka vuoksi alle on poimittu näyte vapaaehtoisten suositteluista.  

"Antaa sisältöä elämään auttamisen muodossa, antaa uusia ystäviä, on hyvä 

harrastus, lisää itsetuntemusta, opettaa hyväksyntää ja toisten ihmisten 

ymmärtämistä, auttamisen kautta tuntee itsensä tarpeelliseksi, on hyvä vapaa-

ajan viettomahdollisuus” 

”Suosittelisin osallistumaan, koska se antaa sekä ystävälle että vapaaehtoiselle 

paljon - se on elämänrikkaus - eikä siihen tarvitse tutkintoa suorittaa ja aikaa ei 

mene paljon - jokaisella on pieni hetki aikaa tehdä hyvää, kun vaan siihen 
asennoituu.” 

”Auttamalla muita ihmisiä siitä saa itselleen valtavasti. Se on parasta mitä ihminen 

voi toivoa. Olla hyödyksi apua tarvitseville. Auttaminen ei vaadi itseltä kuin aikaa.” 

”Eläkkeelle tai työttömäksi jäätyään, saattaa olla hyvä liittyä ystäväpalveluun, 

varsinkin jos omat vanhemmat ovat kuolleet ja lastenlasten hoito ei työllistä liikaa. 
Samalla saa uusia ystäviä ja pääsee mukaville retkille.” 

”Ensinnäkin SPR on turvallinen yhdistys toimia,…, Toiminta on organisoitua ja 

määrätietoista. Toiminnassa saat ystäviä ja voit olla ystävä toisille. Isolla 
sydämellä mukana, on ilo auttaa.” 

”Haluatko auttaa yksinäisiä?  Jos sinulla on antaa aikaasi 1-2 tuntia joka toinen 

viikko tule mukaan Punaisen Ristin Ystävätoimintaan. Sinun aikasi on 

korvaamatonta yksinäiselle.” 

”Hyvä keino laajentaa oma elämänkatsomusta ja ystäväpiiriä. Tuo omaan arkeen 

sisältöä.” 
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”Jo kahden tapaamisen jälkeen koen että mukanaoloni on ollut 

maahanmuuttajaystävälleni tärkeää. On ollut hienoa huomata heti miten 

arvokasta työtä teen. Olen puhunut ystävieni kanssa paljon siitä miten 

haastavassa maailmantilanteessa elämme kun vihamielisyys etenkin 

maahanmuuttajia kohtaan kasvaa. SuomiKamun kautta pystyy vaikuttamaan 

tilanteeseen suoraan ja heti, auttamalla edes yhden maahanmuuttajan 

integroitumista tarjoamalla hänelle positiivista kuvaa uudesta kotimaastaan ja 

auttamalla kielen oppimisessa.” 

”Jos haluaa auttaa toisia ihmisiä, tämä on hyvä kanava. Itse olen aina arvostanut 

vanhoja ihmisiä jo saamani kasvatuksen pohjalta. Nykyään puhutaan vanhusten 
yksinäisyydestä, niin tässä on hyvä ja turvallinen tapa olla mukana toiminnassa.” 

”Jos sinulla on aidosti aikaa olla hetken verran ystävä yksinäiselle, tulet 

huomaamaan että toisen ilahtumisesta saat iloa itsellesikin.” 

”Mielekästä ja hyödyllistä toimintaa jonka saa itse määritellä. Arvostettua 

toimintaa josta saa myös itselle hyvän mielen. Edullinen harrastus.” 

”Mukava, turvallinen tapa löytää uusia ihmisiä.  Rikastuttaa molempien elämää.” 

”Mukavaa toimintaa. tykkään itse olla vanhojen ihmisten kanssa ja koen heidän 

kanssaan keskustelut virkistävinä ja mielenkiintoisina. Oma vanhukseni on erittäin 
puhelias, aina on keskusteltavaa.” 

”Nykyään kun ihmiset eivät halua sitoutua niin voi tulla mukaan yksittäisiin 

tapahtumiin ja jos ei halua henkilökohtaista ystävää niin voi tulla mukaan 

ryhmätoimintaan.” 

”Olen kehottanut lähipiiriäni osallistumaan ystävätoimintaan kertomalla omista 

positiivisista kokemuksista ystävänä olemisesta. Miten hyvältä toisen auttaminen 

tuntuu, kun tuntee tekevänsä jotain millä on merkitystä. Se on asia, jota moni 

varmasti haluaa lisää omaan arkeensa. Yritän myös selittää, että on helppo löytää 

aikaa ystävänä olemiselle, kun järjestää aikataulun niin; sen sijaan, että käyttää 

2-3h elokuvan katsomiseen tai kännykällä olemiseen, voi käydä ystävän luona. Ja 

toki moni on sanonut myös, että vieraan ihmisen kohtaaminen pelottaa. Mutta 

oman mukavuusalueen ulkopuolelle menemisestä saa niin paljon irti; silloin oppii 

ja kasvaa ihmisenä, saa enemmän rohkeutta.  Joten auttamisen ilo on kai se, mitä 

kautta lähtisin suosittelemaan ystävätoimintaa muille ihmisille. Siitä tulee sekä 

itselle että toiselle hyvä mieli. Ja miten paljon siinä oppii sekä itsestään että 
toisesta ihmisestä.” 

”Olen kertonut ystävätoiminnan antoisuudesta jokaisessa tilanteessa ja 

tapaamisissa: tämä on mukavaa toimintaa, kun saa itse valita miten voi olla 

mukana. Töissä ollessa oli "pakko" toimia työnkuvan mukaisesti, tässä saa valita 

mieleisensä ja itselle sopivan toimintatavan.” 

”Olen suositellut sitä tapana tehdä maailmasta pikkuisen parempi paikka. Tekee 

myös hyvää nähdä maailmaa ja jokapäiväistä elämää toisen ihmisen vinkkelistä, 

esim. mitä haasteita on liikkua rollaattorilla, ja kuinka paljon jonnekin meneminen 
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voi etukäteen jännittää kun ei tiedä onko paikassa hissiä, ovatko ovet raskaita jne. 

Siis asioita, joita ei koskaan itse ajattele. Toisaalta olen myös aina 

ystävätoiminnasta kertoessani maininnut, että minulla on käynyt "tuuri" siinä 

mielessä, että tulimme välittömästi ensi tapaamisella todella hyvin juttuun 

ystäväni kanssa, olemme 56 vuoden ikäerosta huolimatta aika samanhenkisiä, 

puhumme ja nauramme paljon. Koska ihmiset ovat erilaisia, kaikki eivät ehkä 
löydä samalle aallon pituudelle.” 

”Oman kokemukseni perusteella voin lämpimästi suositella. Toiminta antaa 

enemmän kuin ottaa. Se avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ja sfäärejä nähdä 

maailma ja ympärillä tapahtuvat asiat. Ystäväperheen myötä olen päässyt 

tutustumaan muihinkin kiintiöpakolaisina ja turvapaikan hakijoina tulleisiin 

ihmisiin. Maailmankuva on avartunut entisestään, ja empatiakyky positiivisella 
tavalla lisääntynyt. Tämä on vastavuoroisen oppimisen mahdollisuus.” 

”Omat kokemukseni ovat olleet hyvin myönteisiä. Ei sukua olevan avustaminen on 

ollut osittain jopa helpompaa kuin aikaisemmin oman vanhan sukulaisen, johon 

liittyi liikaa oma pelko omasta geeniperimästä ja omasta tulevaisuudesta.” 

”On mielenkiintoista tavata vanhuksia, kuulla heidän tarinaansa, muisteluja 

menneiltä ajoilta. Osa todella ajassa kiinni, puhutaan ajankohtaisista asioista, 
harrastetaan teatteria ja konsertteja. Osa haluaa liikkua yhdessä, yksin ei uskalla.” 

”On rikasta ja antoisaa työtä. Antaessaan saa, eli vastavuoroisuus ystävän kanssa 

rikastuttaa elämää, antaa uusia kokemuksia. Vanhuksilta kuulee elävää historiaa 
ja elämän viisautta. Aito ilo kokiessaan olevansa tärkeä ja odotettu vieras.” 

”On rikkaus tutustua eri elämäntilanteessa olevaan henkilöön. Ystävänä 

toimiminen yksinäiselle ihmiselle parantaa merkittävästi hänen elämänlaatua sekä 
antaa paljon myös vapaaehtoiselle.” 

”Parhaimmillaan ystävätoiminta on kahden ihmisen välistä vapaamuotoista 

keskustelua, tapaamisia, ulkoilua. Ystävyys luo uusia siteitä ja luottamusta ja 

poistaa edes hetkittäin jatkuvasti kasvavaa yksinäisyyttä. Ystävyys mahdollistaa 

asioiden hoitamista ja tekee mahdolliseksi monelle ulkoilun (moni ei uskalla yksin 

liikkua kaatumisen tai lihasten heikkouden vuoksi). Ystävyys opettaa uusia asioita 
ihmisen elämänkaaresta.” 

”Sinulle se on vain tunti, kaksi, hänelle se tuo iloa pitkäksi aikaa. Kun näkee miten 

iloiseksi ystävä tulee vierailustasi, saat itse siitä erittäin hyvän mielen.” 

”On tärkeätä merkityksellistä toimintaa, ystävyys antaa myös itselle paljon eli 

uuden luotettavan ystävän, tuntee itsensä hyvin hyödylliseksi, piristää, aktivoi 
myös muihin harrastuksiin ja toimintoihin, tärkeätä toimintaa minulle ja ystävälle” 

”Suosittelen ystävätoimintaa kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita ihmisten 

kanssa toimimisesta ja tahtovat itselleen mielekkään harrastuksen. Ystävätoiminta 

on muutakin, kuin yksittäisen henkilön ystävänä olemista. Ystävätoiminnassa voi 

osallistua mm. palvelukotivierailuihin viriketoiminnan, kuten yhteislaulun, 
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merkeissä. Ystävätoiminnassa pääsee mukaan vapaaehtoisten ystävien ryhmään, 
ja ryhmän yhteisiin aktiviteetteihin ja tapaamisiin (yhteisöllisyys!).” 

”Suosittelisin ystävätoimintaa muille, mikäli heillä on kunnolla aikaa sellaiseen. 

Ystävätoiminta vaatii jonkin verran omistautumista ja itse huomasin, että 

maahanmuuttajaperheen ystävänä minulla ei opiskelutahdin kiristyessä ollut heille 

aikaa ihan niin paljon, kuin he olisivat halunneet kanssani viettää. Onkin tärkeää, 

että ystävätoiminnasta ei tule liiaksi velvollisuuden kaltaista, vaan se säilyy 

mukavana yhteisenä jaettava asiana. Olen saanut ystäväperheeltäni paljon. 

Heidän kauttaan olen tutustunut erilaiseen kulttuuriin ja saanut kokea harvinaista 

vieraanvaraisuutta. Olen myös saanut arvokkaita kokemuksia muiden 

auttamisesta pienissä arjen asioissa. Yhden maahanmuuttajanaisen ystävänä sain 

tutustua koko perheeseen, joten sain oikeastaan 7 ystävää. Ystävänä toimiminen 
on avartanut maailmankuvaani ja auttanut kohtaamaan omia ennakkoluulojani.” 

”Tämä antaa uutta merkitystä omallekin elämälle. Mahdollisuus kohdata uusia 

tilanteita ja haasteita, elämänpiiri laajenee, ei pienene. Enemmän saat kuin 

annat!” 

”Vaatii sitoutumista, mutta kuitenkin antaa paljon. Ei tarvitse olla muuta kuin oma 

itsensä.” 

”Yksin asuvalle ikäihmiselle merkitsee paljon, että hänen luonaan käy joku 

säännöllisesti. Joku jonka kanssa keskustella, joku joka kuuntelee. Me kaikki 

vanhenemme, ja jotkut meistä jäävät yksin. Pidetään huoli toisistamme.” 

”Ystävätoiminnasta tulee hyvä olo, ja siitä saa todellisen ystävän itselleen. Kuulee 

tarinoita, joita ei muuten kuulisi.” 

”Ystävätoiminta laajentaa omaa maailmankuvaa, antaa arvokasta kokemusta 

vuorovaikutuksesta toisinaan hyvinkin erilaisesta tausta tulevan ihmisen kanssa ja 

tuo merkityksellisyyden kokemuksia elämään. On hienoa, että ystävätoiminnan 
kautta voi auttaa konkreettisesti.” 

”Ystävätoiminta on erittäin antoisaa ja tutustuessani paremmin ystävääni hän on 

kertonut minulle paljon elämästään ja olen saanut arvokasta tietoa nykyisestä 

asuinpaikkakunnastani. Ystävä vie aikaa vähän (n.  tunti/viikko tai kaksi) ja ystävä 

saa vierailustani paljon kuten saan myös minäkin. Meillä on ystäväni kanssa todella 

mielenkiintoisia keskusteluja.” 

”Ystävätoiminta on hyvin konkreettista auttamista ja vaatii lopulta hyvin vähän 

vaivaa. Olen nähnyt, että voin tuottaa valtavasti iloa ja tuoda valoa antamalla 

hieman aikaa toiselle. Minulle se on pieni panostus, mutta toiselle minun vierailuni 
voi olla ainoa ihmiskontakti viikon aikana ja merkitä valtavasti.” 

”Ystävätoiminta on vapaaehtoistoiminnan muoto joka perustuu vuorovaikutukseen 

ts. molemmat osapuolet ovat sekä antavana että saavana osapuolena. 

Ystävätoiminnassa saat kokea yhteistä iloa ja onnistumista. Vertaistukea ja 

ystävyyttä on mahdollista kokea tavatessaan muita vapaaehtoisia. Ystävätoiminta 

on arvokasta yhteiskunnallista vastuunottoa ja vaikuttamista. Ihanaa on kuunnella 
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vanhuksen kokemuksia ja elämäntapaa menneiltä vuosilta. Tärkeää on myös 
huojentaa lähiomaisten "taakkaa" vanhusten arjesta huolehtimisessa.” 

”Ystävätoimintaan osallistuakseen ei tarvitse "osata" mitään: homman hienous on 

siinä, että riittää kun vain on läsnä toiselle. Ystävätoiminta osoittaa myös todella 

hyvin, että sosiaalinen media ja televisio eivät voi ikinä korvata oikeita, aitoja 

ihmiskontakteja.” 

 

9. YHTEENVETO 

 

Tämä vuoden 2017 ystävätoiminnan vapaaehtoisille suunnattu kysely oli toinen 

lajissaan. Edellinen kysely toteutettiin 2015 ja siihen vastasi 337 

ystävätoiminnassa mukana olevaa vapaaehtoista, kun vuonna 2017 vastaajia oli 

518. Tosin kyselyn aikana tapahtui jonkin verran vastauskatoa. Vuoden 2017 

kysely toteutettiin edellisen kyselyn pohjalta, mutta sitä uudistettiin reilulla kädellä. 

Kuitenkin siten, että tuloksia pystyttiin vertailemaan. Täysin uutena oli osio, jossa 

oli kysymyksiä suunnattuna vain nuorten ystävänä toimiville vapaaehtoisille. 

9.1 Vapaaehtoisista 

Kyselyyn vastanneista ystävätoiminnan vapaaehtoisista oli lähes 90 % naisia ja 

noin 10 % miehiä, pieni osuus ei halunnut määritellä sukupuoltaan. 

Sukupuolijakauma vastaa melko hyvin ystävätoiminnan vapaaehtoisten 

sukupuolijakaumaa. Vuosien 2015 ja 2017 kyselyissä ei ollut oleellisia eroja. 

Asuinpaikan mukaan eniten vastaajia oli Uudeltamaalta, Keski-Suomesta, 

Pohjanmaalta ja Pohjos-Savosta. Noin 60 % vastaajista oli näiltä alueilta. 

Vastauksia kuitenkin saatiin kaikilta muilta alueilta, paitsi Ahvenenmaalta. Kyselyn 

jakelutapa, johon ei ole vielä ollut vaihtoehtoja vapaaehtoisten sähköisen 

jäsenrekisterin puutteen vuoksi, vaikuttaa siihen, ettei kysely tavoita välttämättä 

tasapuolisesti vapaaehtoisia. 

Vapaaehtoisten ikäjakauma kyselyn tulosten valossa on varsin korkea, yli 60 

vuotiaita oli vastaajista lähes 70 % ja nuoria alle 30 vuotiaita oli vain 5,6 %.  

Vuoden 2015 kyselyyn vertaaminen ei eri mittaustavan vuoksi onnistu ongelmitta, 

mutta vastaajien voidaan sanoa olevan vanhempia vuoden 2017 kyselyssä. 

Vastaajat ovat korkean ikänsä vuoksi yleisimmin eläkkeellä (65,8 %) ja toiseksi 

yleisimin työelämässä (22,3 %). Huomioitavaa on, että eläkkeellä olevien osuus oli 

kasvanut edellisestä kyselystä noin 6 %.  
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Vastaajista noin 80 % on lisäksi Punaisen Ristin jäseniä. Osuus on pysynyt samana 

edellisestä kyselystä. Kyselyyn vastanneet ovat myös usein mukana muussa 

Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnassa, yleisimmin verenluovutuksessa, 

lipaskerääjinä, monikulttuurisuustyössä ja ensiapuryhmissä. Hieman alle 30 % 

vastaajista oli mukana vain ystävätoiminnassa. Kiinnostavaa oli, että vuoden 2017 

kyselyssä ensiapuryhmissä ja verenluovutuksessa ystävätoiminnan lisäksi mukana 

olevien määrä oli kasvanut huomattavasti. 

Vastaajat olivat yleisimmin olleet mukana 1-3 vuotta (35 %) ystävätoiminnassa ja 

yli 10 vuotta mukana olleita oli lähes 20 %. 6 % oli ollut mukana yli 20 vuotta. Alle 

vuoden mukana olleiden osuus oli hieman pienentynyt edellisestä kyselystä, mutta 

erityisesti 1-3 vuotta mukana olleiden osuus taas oli kasvanut saman verran, joten 

oletettavasti 2 vuotta sitten alle vuoden mukana olleet ovat varsin hyvin jatkaneet 

mukana toiminnassa.  

Yleisimmin vapaaehtoisilla oli 1 ystäväasiakas (60 %), mutta lähes 20 % oli 3 tai 

enemmän ystäväasiakasta. Suurin osa kyselyyn vastanneista osallistui 

ystävätoimintaa henkilökohtaisena ystävänä (83,5 %) ja toiseksi eniten 

osallistuttiin vapaaehtoisena ryhmänohjaajana (13,8 %). Ystävävälittäjänä (13,2 

%) ja ystävätoiminnan yhteyshenkilönä (12,2 %) toimivia oli myös runsaasti 

vastaajien joukossa.  

Ystävätoiminnassa useimmin tärkeänä vastaajat pitivät sitä, että saa auttaa toista 

(88,2 %), saa itse uusia ystäviä (33,4 %), ystävätoiminta on mielenkiintoinen 

harrastus (33,4 %) ja saa tekemistä eläkepäiviin (28,3 %). Auttamisen halu on siis 

erityisen korkea vapaaehtoisten joukossa, mutta ystävätoiminnasta myös itse 

saadaan monenlaista iloa ja hyötyä.  

9.2 Ystäväasiakkaat 

Yleisimmin vapaaehtoiset toimivat ehdottomasti keskustelukumppanina (lähes 90 

%), mutta lisäksi ulkoiluapuna (45 %), asioimisapuna (30 %) ja seurana 

harrastuksissa (26 %). Kiinnostavaa on, että erityisesti harrastuksissa seurana 

toimivien osuus oli kaksinkertaistunut edellisestä kyselystä. Ystävätoiminnan 

vapaaehtoiset tarjoavat siis varsin käytännönläheistä tukea ja apua, mutta 

keskustelukumppanina ja seurana harrastuksissa toimiminen antaa ymmärtää, 

että ystävätoiminnan ystäväsuhteet vastaavat varsin usein tavanomaista ystävyys- 

tai kaverisuhdetta. Tätä tukee myös se, että noin 80 % vastaajista ilmoitti 

tapaavansa ystäväasiakasta vähintään joka toinen viikko, jota voidaan pitää hyvin 

tiheänä tapaamisvälinä missä vain aikuisiän ihmissuhteessa. 
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Ystäväasiakkaiden tarkkaa ikää ei kyselyssä selvitetty, vaan ystäväasiakkaan 

ikäryhmä. Suurin osa ystävistä on ikääntyneitä (75,8 %). Aikuisia ystäväasiakkaita 

oli 22,9 % ja nuoria 12,5 % kyselyyn vastanneilla. Vankilassa olevia 

ystäväasiakkaita ei ollut kummankaan vuoden kyselyssä kuin yksittäisiä. Sen sijaan 

maahanmuuttajataustaisia ystäväasiakkaita oli 17,8 % ja osuus oli kasvanut 

edellisestä kyselystä, jolloin osuus oli 11,9 %. Suurin osa 

maahanmuuttajataustaisista oli kiintiöpakolaisia ja turvapaikanhakijoita. 

Monikulttuurinen ystävätoiminta on siis varsin merkittävästi edustettuna tässä 

kyselyssä.  

Asumismuodon suhteen yleisimmin ystäväasiakkaat asuivat kotona yksin (50,8 %), 

toiseksi yleisimmin asuivat ikääntyneiden palvelutalossa, hoivakodissa tai muussa 

vastaavassa (24,6 %) ja kolmanneksi yleisimmin kotona puolison, vanhemman tai 

muun läheisen kanssa (17,9 %). Myös mielenterveyskuntoutujien 

asumispalveluissa (1,5 %) ja kehitysvammaisten asumispalveluissa (0,6 %) asuvia 

ystäväasiakkaita oli yhteensä kymmenellä kyselyyn vastanneella vapaaehtoisella.  

Selvästi yleisin syy ystäväasiakkaan tuen tarpeelle vapaaehtoisen mielestä on 

yksinäisyys. Vuoden 2017 kyselyssä näin ilmoitti 61,5 % vastaajista ja yksinäisten 

ystäväasiakkaiden osuus tämän kyselyn valossa on kasvanut 10,2 % vuodesta 

2015. Kolme muuta tärkeintä avun tarpeen syytä ovat ystäväasiakkaan rajoittunut 

liikuntakyky (49,8 %), korkea ikä (39,8 %) ja sairauden tai vamman aiheuttamat 

toimintarajoitteet (36,8 %). Monilla ystäväasiakkailla on useita päällekkäisiä tuen 

tarpeita. 

Vuoden 2017 kyselyssä esitettiin kysymys liittyen päihteisiin, mutta vain 5 

prosenttia vastasi kysymykseen myöntävästi, joka tarkoitti, että olivat joko 

keskustelleet päihteiden käytöstä tai on havainnut huolestuttavaa 

päihteidenkäyttöä. Kyllä vastanneet saivat avoimissa vastauksissa tarkentaa näitä 

tilanteita. Joistakin vastauksista ilmeni, että ystävällä on ainakin säännöllistä ja 

mahdollisesti runsastakin päihteidenkäyttöä. Muutamat vastaukset antoivat 

viitteitä ystävätoiminnan vähentäneen mahdollisesti ystäväasiakkaan päihteiden 

käyttöä. Toisaalta keskustelua oli myös käyty varsin yleisellä tasolla nuoruuden tai 

aiempien ikävaiheiden päihteiden käytön näkökulmasta tai oli keskusteltu läheisten 

päihteiden käytöstä. Yleisesti voidaan todeta, etteivät päihteet ole kovinkaan 

suuressa osassa ystäväasiakkaiden elämää. 

Vapaaehtoiset arvioivat kyselyssä myös ystävätoiminnan ja vierailuiden merkitystä 

ystäväasiakkaalleen. Lähestulkoon kaikki vapaaehtoiset arvioivat (täysin tai 

jokseenkin samaa mieltä) vierailujen olevan odotettuja (95,1 %) ja vierailujen 

virkistäneen ystävän mieltä (98 %). Ystäväasiakkaan aktivoituminen ja 
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rohkaistuminen muutenkin arvioitiin vähäisemmäksi, mutta täysin ja jokseenkin 

samaa mieltä oli kuitenkin 57 % vastaajista, mikä on kuitenkin varsin kelpo tulos. 

Varsin myönteisiä tuloksia on yksinäisyyden vähenemisen (82 % täysin tai 

jokseenkin samaa mieltä) osalta sekä sen, että ystävä uskaltaa puhua asioistaan 

vapaaehtoiselle (83,3 % täysin tai jokseenkin samaa mieltä). Huonona tuloksena 

tuskin voidaan pitää sitäkään, että ystävyyssuhteen syvälliseksi eikä pinnalliseksi 

sekä ystävän hyvin läheiseksi arvioi lähes 70 % (täysin tai jokseenkin samaa 

mieltä). Kaikkien vastausten keskiarvoksi muodostui 4,26 asteikolla (5) täysin 

samaa mieltä – (1) täysin eri mieltä. Tulokset antavat rohkaisevaa kuvaa 

ystävätoiminnan merkityksellisyydestä ja tarpeellisuudesta ystäväasiakkaille, 

mutta mahdollisesti myös vapaaehtoisille. 

9.3 Ikääntyneet ystäväasiakkaat 

Ikääntyneiden ystävänä toimiville vapaaehtoisille esitettiin lisäkysymyksiä. 

Ikääntyneiden luona yleisimmin vierailivat omaiset ja/tai läheiset sekä kotihoito. 

Toisaalta 20 % luona ei vieraillut ollenkaan omaisia tai läheisiä. 1,5 % luona ei 

vieraile kukaan muu. Ystäväasiakkaista noin kolmasosa asui laitoksissa ja kaksi 

kolmasosaa kotona. Laitoksissa asuvia ikääntyneitä oli vuoden 2017 kyselyssä 5 % 

enemmän kuin vuoden 2015 kyselyssä.  

Ikääntyneiden asumisyksiköissä tai laitoksissa asuvien ystävänä toimivat 

vapaaehtoisista 40,5 % arvioi, ettei siellä ole tarpeeksi virkistys- ja 

harrastusmahdollisuuksia. Lähes 70 % mukaan henkilökunnalla ei ole tarpeeksi 

aikaa avustaa ikääntyneitä ulkoilussa ja lähes 60 % vastasi, ettei henkilökunnalla 

ole aikaa muutoinkaan avustaa harrastus- ja virkistystoiminnassa.  Huomioitavaa 

on, että noin 30 % vastasi ettei osaa sanoa, eli niiden osuus, jotka vastasi kyllä, 

on hyvin pieni. 

Ammatillisen avun riittämättömäksi arvioi 12 % ikääntyneiden ystävistä, joka oli 

jonkin verran pienempi osuus kuin edellisessä kyselyssä. Niiden vastaajien osuus, 

jotka eivät osanneet sanoa, oli lähes 25 %. Ikääntyneet ystäväasiakkaat saavat 

ammatillista apua ja palveluita siis melko hyvin, sillä yli 60 % vastaajista pitivät 

ystävien avun ja palveluiden saamista riittävänä. ”Ei” vastanneille esitettiin avoin 

jatkokysymys, jossa saivat tarkentaa, millaista ammatillista apua tai palveluita 

ystävä tarvitsisi. Selvimmin avoimista vastauksista erottui tarve saada enemmän 

ja kiireettömämmin kotihoidon palveluita sekä muita kotona asumista tukevia 

palveluita. Toisaalta nähtiin tarpeelliseksi saada kuntoutusta sairauksiin ja 

toimintarajoitteisiin sekä tarkoituksenmukaista terveydenhuollon palvelua. Myös 

nykyinen asumismuoto muutamissa vastauksissa esitettiin ystävälle 

soveltumattomaksi.  
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Kotihoidolle kuuluvissa tehtävissä vapaaehtoiset olivat vain hyvin vähäisissä 

määrin auttaneet ja vastausosuudet ovat kyselyiden välillä lähes samat. Muutama 

prosentti oli auttanut WC:ssä käymisessä, peseytymisessä, lääkkeiden ottamisessa 

ja ruokailemisessa. Reilu 10 % vastaajista oli vastannut, että olivat auttaneet 

jossakin muussa tehtävässä ja kertoneet auttaneensa esimerkiksi ulkoilemisessa, 

kynsien leikkauksessa, kaupassa käynnissä, lääkäriin saattamisessa, toiseen 

asuntoon muutossa sekä pienissä kodinhoito- ja siivoustöissä.  

Yllättävissä poikkeus- tai hätätapauksissa oli auttanut ystäväasiakastaan lähes 20 

% vapaaehtoisista. Vastausosuus oli hieman edellistä vuotta suurempi, mutta myös 

kysymyksenasettelu on hieman tarkentava. Yleisimpiä tapauksia olivat yllättävissä 

tai poikkeavissa sairaustapauksissa auttaminen, jolloin on soitettu ambulanssi tai 

saatettu terveyskeskukseen/sairaalaan/(hammas-)lääkäriin.  

Ikääntyneiden ystävinä toimiville avoimista vastauksista selvimmin nousi esille 

ystävätapaamisten tuottama molemminpuolinen ilo ja hyöty. Toisaalta joissakin 

vastauksissa korostui myös ystävätapaamisten vaativuus, erityisesti kun ystävällä 

on erilaisia sairauksia. Myös muutamalla vastaajalla oli ystävä kuollut jokin aika 

sitten, mikä luonnollisesti on mahdollista kun ystävä on ikääntynyt. 

9.4 Nuoret ystäväasiakkaat 

Nuorten ystävänä toimiville vapaaehtoisille oli suunnattu myös omia kysymyksiä ja 

nuorten osalta eriteltiin joistakin yleisistä kysymyksistä nuorten vapaaehtoisena 

toimivien vastaukset ja verrattiin kaikkiin muihin vastauksiin. Nuorten ystävänä 

toimivista vapaaehtoisista ehkä kiinnostavinta oli se, että he ovat selvästi 

useammin työelämässä olevia. Eläkkeellä olevia ja työssä käyviä oli lähes yhtä 

paljon nuorten ystävävapaaehtoisista. Heille oli myös hieman yleisemmin tärkeää 

ystävätoiminnassa toisen auttaminen ja toisaalta ammatillisen osaamisen 

kehittäminen oli myös heille selvästi tärkeämpää kuin kaikille muille 

ystävätoiminnan vapaaehtoisille. 

Hieman yllättävänä tuloksena kyselystä oli myös se, että nuorista 

ystäväasiakkaista (N=57), oli suomessa syntynyt vain 12,3 % ja loput olivat joko 

kiintiöpakolaisia, turvapaikanhakijoita tai muita maahanmuuttajia. Osittain tämän 

vuoksi nuorten tuen tarve nähtiin johtuvan erityisesti siitä syystä, että ystävä on 

muuttanut uudelle paikkakunnalle tai uuteen maahan sekä siitä syystä, että 

omaisia tai läheisiä ei ole. Lisäksi ystävän kokemus yksinäisyydestä on varsin 

yleinen, mutta ei niin yleinen kuin muilla ystäväasiakkailla. Nuorista 

ystäväasiakkaista suurin osa käy koulua tai opiskelee taikka on mukana muussa 

toiminnassa, mutta noin 9 % voidaan sanoa olevan ”ulkopuolisia” suhteessa 

yhteiskunnan toimintaan osallistumisesta. Nuoret viettävät eniten vapaa-aikaansa 
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kaverien ja perheen kanssa, melko pieni osa harrastuksissa ja noin 14 % viettää 

aikaansa pääosin yksin. Nuorten ystävänä toimivat vapaaehtoiset ovat myös hyvin 

usein joutuneet ohjaamaan nuoria jonkin palvelun piiriin. Näin ilmoitti tehneensä 

noin 32 % vastaajista. Nuoria oli ohjattu muun muassa asioimaan viranomaisissa, 

terveydenhuoltoon sekä harrastuksiin. Nuorille tärkeintä ystävätoiminnassa 

vapaaehtoisten ilmoittama olikin tuki ja apu, mutta myös sosiaalinen 

kanssakäyminen ja yhdessä tekeminen oli tärkeää. Ystävätoiminnan merkitys 

nuorille ystäväasiakkaille ei oleellisesti eronnut kaikista muista, paitsi 

ystävätapaamisten oli selvästi useammin ilmoitettu rohkaisseen ja aktivoineen 

nuorta ystävää muutenkin elämässä. 

Lähes puolet nuorten ystävänä toimivista vapaaehtoisista oli kokenut, että heidän 

tiedot tai taidot eivät ole riittäneet, kun kaikkien muiden osalta vastaava osuus oli 

noin 20 %. Avoimista vastauksista päätellen syinä olivat yhteisen kielen puute tai 

kommunikointiongelmat, ystäväasiakkaan mielenterveyden ongelmat ja vaikeus 

auttaa ystäväasiakasta virnaomaisasioinnissa. Joissakin vastauksissa ilmeni myös 

ystäväasiakkaiden voimakas riippuvaisuus vapaaehtoisten tarjoamasta avusta. 

Muista avoimista vastauksista kävi ilmi, että haasteista huolimatta, keskustelut 

nuorten kanssa on varsin arkisia ja kaverillisia sekä niissä keskustellaan myös 

varsin luottamuksellisista asioista. Ystävätapaamiset vaikuttavat olevan myös 

hyvin tärkeitä ja mielekkäitä tapahtumia, ja vain muutamissa tapauksissa 

vapaaehtoiset eivät osanneet sanoa, kokevatko nuoret tapaamisia ehdottoman 

mielekkäinä. Vapaamuotoisista avoimista vastauksista oli kuitenkin tulkittavissa, 

että ystävätapaamiset olivat kuitenkin suurelta osin molemmin puolin myönteisiä 

ja antoisia tapahtumia.  

9.5 Vapaaehtoisten kokemukset ystävänä toimimisesta 

Yleisesti kaikille vapaaehtoisille suunnatuissa ystävänä toimisen kokemuksia 

kartoittaneissa kysymyksissä välittyi hyvin myönteinen kuva, vain muutamia 

yksittäisiä vastaajia lukuun ottamatta ystävänä toimiminen on koettu mielekkääksi 

ja ovat kokeneet että ystävänä olemista arvostetaan. Lisäksi valtaosa on myös sitä 

mieltä, että ystävänä toimiminen on vaikuttanut myönteisesti omaan elämään. 

Vapaaehtoiset kaipaisivat Punaiselta Ristiltä tukea vapaaehtoistyöhön erityisesti 

vapaamuotoisten tapaamisten muodossa muiden ystäväasiakkaiden kanssa sekä 

virkistystoimintaa. Toisaalta monet myös kaipaavat lisää koulutusta ja ohjausta. 

Vastausosuudet vapaamuotoisten tapaamisten ja virkistystoiminnan osalta olivat 

myös kasvaneet 6-7 %, joten oletettavaa on, ettei edellisen kyselyn jälkeen asian 

eteen ole tehty toistaiseksi ainakaan merkittäviä ponnisteluja.  
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Tilanteita, joissa vapaaehtoinen oli kokenut tietonsa ja taitonsa riittämättömäksi, 

oli kohdannut noin 20 % vastaajista, joka on käytännössä sama osuus kuin 

edellisessä kyselyssä. Erityisesti mielenterveysongelmista ja muista sairauksista 

kärsivien sekä maahanmuuttajataustaisten ystävänä toimivat vapaaehtoiset olivat 

kohdanneet tällaisia tilanteita. 

Kyselyn lopussa annettu mahdollisuus esittää vapaamuotoinen avoin vastaus 

yleisesti ystävätoiminnasta, keräsi 148 vastausta. Siinä vastaajat kertoivat yleisiä 

havaintoja ystävänä toimimisesta, antoivat palautetta ja kehitysehdotuksia ja 

yleisimmin kerrottiin jotakin myönteistä ystävänä toimimisesta ja kuinka se motivoi 

ja tekee ystävätoiminnasta mielekästä. 

Lisäksi lopussa haluttiin kysyä vapaaehtoisilta, miten he suosittelisivat 

ystävätoimintaan mukaan lähtemistä ja yli 300 vapaaehtoista antoi vastauksensa. 

Yleisin tapa motivoida mukaan oli korostaa sitä, että ystävätoiminnasta saa iloa ja 

hyötyä sekä ystäväasiakas että vapaaehtoinen ja ystävätoiminta katsotaan 

mahdollistavan sellaisia kokemuksia ja oppimista, mitä muuten ei olisi päässyt 

kokemaan. 

9.6 Pohdintaa 

Kokonaisuutena ystävätoiminnan vapaaehtoisten kyselystä saa vaikutelman, että 

ystävätoiminta on hyvin antoisaa mukana oleville; siinä oppii itsestä ja muista, saa 

iloa ja oikeita ystäviä ja kavereita, pääsee tekemään jotakin merkityksellistä, josta 

saa myös itselle hyvän mielen.  

Vapaaehtoiset myös tapaavat ystäviään hyvin aktiivisesti, sillä noin 80 % tapaa 

ystäväasiakastaan vähintään kerran kahdessa viikossa ja vähintään kerran viikossa 

tapaavia on noin 50 %.  

Ystävätoiminnassa on kuitenkin myös mahdollista joutua haastaviin tilanteisiin, 

koska ystäväasiakkailla voi olla vaikeitakin sairauksia tai toimintarajoitteita sekä 

elämäntilanne voi olla haastava, kuten monilla maahanmuuttajataustaisilla, joka 

lisää vaativuutta ystävänä toimimiseen. Erityisen vaativaksi ystävätoiminnan 

kokeviin vapaaehtoisiin on syytä kiinnittää huomiota ja tarjota enemmän 

koulutusta, ohjausta sekä muuta tukea Punaiselta Ristiltä. Joissakin yksittäisissä 

kommenteissa toivottiin maahanmuuttajien kanssa toimiville kattavampaa ja 

paremmin toimintaan valmistavaa koulutusta.  

Siinä missä joillekin vapaaehtoisille ystävänä toiminen on hyvin haastavaa ja 

kuormittavaa, on ystävänä toimiminen kuitenkin selvästi suurimmalle osalle 

miellyttävää, antoisaa ja iloa tuottavaa. Tällaista mielekästä toimintaa on helppo 

suositella kenelle vain, mikä kävi ilmi vapaaehtoisten esittämistä suositteluista.  
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Ystävätoiminnan vapaaehtoisille olisi lisäksi suositeltavaa järjestää heidän kovasti 

kaipaamiansa mahdollisuuksia vapaamuotoisiin tapaamisiin toisten vapaaehtoisten 

kanssa sekä virkistystoimintaa. Se voisi mahdollisesti lisätä sitoutumista 

ystävätoimintaan ja vähentää kuormittavuutta, kun vapaaehtoiset pääsivät 

jakamaan ajatuksiaan ja kokemuksia vertaistensa kanssa ja pääsisivät selvemmin 

osaksi vapaaehtoisyhteisöä.  Ystävätoiminnan ympärille järjestettävä oheistoiminta 

voisi lisätä toimintaan osallistumisen houkuttelevuutta uusille eri-ikäisille 

vapaaehtoisille. Nuoria ystäväasiakkaita on toistaiseksi varsin vähän 

ystävätoiminnassa ja heistä suurin osa on maahanmuuttajataustaisia. Punaisen 

Ristin uudet ystävätoiminnan muodot, kuten verkkoystävätoiminta ja nuori-

nuorelle toiminta sekä yleisemmin lähitulevaisuudessa käyttöön otettava 

vapaaehtoistoiminnan tietojärjestelmä voivat hyvin lisätä nuorten 

ystäväasiakkaiden kuin nuorempien vapaaehtoisten mukaan tuloa 

ystävätoimintaan. Toimintamuotojen vakiintuminen ja leviäminen tosin ottaa oman 

aikansa ja edellyttää aktiivisuutta jo muutoinkin monessa mukana olevilta 

vapaaehtoisilta.  
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