
 
 

   

   

 

Ystävävälitys uudistuu, vastauksia yleisimpiin kysymyksiin 
 
Useissa ystävävälityksissä otetaan vuonna 2018 käyttöön uusi sähköinen välitysjärjestelmä ja se on 
herättänyt paljon kiinnostusta ja kysymyksiä osastoissa ympäri Suomen. Alla on useimmin kysytyt ja 
niihin tiiviit vastaukset.  
 
Kehitystiimin puolesta Matti Hetemäki 
 
 
Ystävävälitys sähköistyy ja uudistuu – mitä se tarkoittaa? 
 
Eräs Suomen Punaisen Ristin merkittävimmistä toiminnoista on ystävätoiminta. Noin 9000 
vapaaehtoistamme toimii ystävänä yli 30 000:lle ystävää tarvitsevalle. Toiminnan keskiössä ovat 
eri puolilla maata toimivat sadat vapaaehtoiset ystävävälittäjämme, jotka vastaanottavat 
ystäväpyyntöjä, yhdistävät ystäväpareja ja tarjoavat neuvoja ja tukea ongelmatilanteissa. 
Toistaiseksi ystävävälittäjät operoivat pääasiassa paperikortein, joille vapaaehtoisten ja 
asiakasystävien tiedot on kirjattu. Joissain välityksissä on myös vuosien varrella otettu käyttöön 
erilaisia tietokoneohjelmia työn helpottamiseksi. 
 
Vuoden 2014 yleiskokouksessa osastot esittivät, että ystävävälittäjille tulisi kehittää yhteinen 
tietokoneohjelma, joka olisi räätälöity Suomen Punaisen Ristin välittäjien tarpeita vastaavaksi. 
Paperikorttien käyttö koettiin kankeaksi ja hitaaksi etenkin isommissa välityksissä. Vuoden 2018 
aikana esittelemmekin nyt uuden kaikkien välitysten käyttöön tarkoitetun välitysjärjestelmän, joka 
helpottaa välittäjien työtä monella tavalla. Järjestelmää on kehitetty yhdessä vapaaehtoisten 
kanssa ja kehitystyön erityisenä tavoitteena on ollut helppo käytettävyys. 
 
Uudessa Välitysjärjestelmässä näkyvät tallennettuna niin alueen ystävävapaaehtoisten kuin 
asiakkaidenkin kortit ja näistä on helppo etsiä toisilleen sopivia pareja. Isompia välityksiä 
hyödyttää erityisesti toiminto, jossa järjestelmä ehdottaa automaattisesti toisilleen hyvin sopivia 
pareja esimerkiksi välimatkan ja kiinnostuksenkohteiden perusteella. 
 
Uusi järjestelmä ei ole paikkaan sidottu, vaan välittäjät voivat kirjautua järjestelmään omilla 
tunnuksillaan miltä tahansa tietokoneelta. Välityksiä on myös mahdollista yhdistää isommiksi 
kokonaisuuksiksi ja samasta järjestelmästä voi välittää vapaaehtoisia eri ystävätoiminnan 
muotoihin. 
 
Yhtenäinen välitysjärjestelmä helpottaa myös välittäjien tukemista, kun kaikki välitykset toimivat 
samoilla välineillä. Koulutusten järjestäminen ja ohjeiden tuottaminen on helpompaa, kun samat 
sopivat kaikille. Samoin erilaisiin välitykseen liittyviin ongelmiin ja parannusehdotuksiin on 
helpompi reagoida ja tehdyt korjaukset koituvat kaikkien välitysten hyödyksi. 
 
 
Miten ja milloin välitysjärjestelmä otetaan eri alueilla käyttöön? 
 
Välitysjärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain ja ensimmäisenä käyttöönotto alkaa Helsingin ja 
Uudenmaan piirin, Länsi-Suomen piirin ja Hämeen piirin alueilla. Käyttöönoton tarkemmasta 



 
 

   

   

 

aikataulusta ja toimenpiteistä sovitaan aina etukäteen piirin ystävätoiminnasta vastaavan 
työntekijän, sekä mukaan lähtevien osastojen kanssa. Osastoja tiedotetaan, kun käyttöönotto 
alueella alkaa. Vaiheittaiseen käyttöönottoon on päädytty, jotta mukaan lähteviä osastoja voidaan 
tukea riittävästi ja välittäjille järjestää riittävä määrä koulutusta. Tämä ei olisi mahdollista, jos 
kaikki ottaisivat järjestelmän käyttöön samanaikaisesti. 
 
Tärkeintä käyttöönotossa on se, että osastosta löytyy ystävävälittäjiä, jotka ovat valmiita 
siirtymään uuden järjestelmän käyttöön. Luonnollisesti välittäjät voivat osallistua tarpeidensa 
mukaan koulutukseen ja myös kokonaan uudet vapaaehtoiset voivat kouluttautua välittäjiksi. 
Välittäjillä tulee myös olla käytössään tietokone sekä erilliset vain välityksen käyttöön tarkoitetut 
puhelimet. Mikäli osaston välittäjillä ei ole tietokonetta tai puhelimia on niiden hankintaan 
mahdollista hakea avustusta.  
 
Itse järjestelmä voidaan aktivoida osaston käyttöön muutamalla napin painalluksella. Suurin 
käytännön työ liittyy kuitenkin paperikorteilla olevien ystävien kirjaamiseen: tiedot eivät siirry 
järjestelmään itsestään, vaan jokainen henkilö on kirjattava uudestaan. Ne vapaaehtoiset, joilla on 
tietotekniikkataitoja voivat itse omalta kotikoneeltaan syöttää omat tietonsa, mutta muiden osalta 
tiedot on siirrettävä talkootyönä. Tietojen kirjaaminen on helppoa, mutta hieman aikaa vievää. 
Myös kirjaamiseen on saatavissa tukea tilanteen mukaan, eikä sen anneta muodostua missään 
kynnyskysymykseksi. 
 
 
Onko järjestelmä saatavilla eri kielillä? 
 
Välitysjärjestelmää voi alusta alkaen käyttää joko suomen tai ruotsinkielisenä versiona.  
Ruotsinkielisiä alueita tuetaan heidän äidinkielellään huhtikuusta 2018 alkaen. 
 
rednet.rodakorset.fi/vatisvenska internetsivulle kerätään ruotsinkielistä ohjeistusta ja 
informaatiota. 
 
 
Kukaan välityksessämme ei koe osaavansa käyttää tietokonetta hyvin, mistä apua? 
 
Alueilla joissa järjestelmä otetaan käyttöön järjestetään koulutuksia, joihin voi tulla 
harjoittelemaan ja kokeilemaan järjestelmän käyttämistä. Minkäänlaisia erityistaitoja ei tarvitse 
olla, sillä välitysjärjestelmästä on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertainen. Järjestelmästä 
on saatavissa myös kokeiluversio, jolla voi itsenäisesti harjoitella ja kokeilla eri toimintoja. 
 
Käytön aikaisten ongelmien varalle on koulutettu vapaaehtoisia, joiden tehtävänä on kädestä 
pitäen tai puhelimitse neuvoa erilaisissa ongelmatilanteissa. Käyttäjien tukena toimivat myös 
piirien ja keskustoimiston työntekijät. 
 
Tueksi on myös saatavilla ohjevideoita sekä kirjallisia ohjeita internetistä osoitteesta 
rednet.punainenristi.fi/vati tai tulostettuna ohjevihkosena. 
 
 
 



 
 

   

   

 

Uudistuuko välityksissä myös jokin muu? 
 
Henkilötietolaki velvoittaa, että vapaaehtoisten ja asiakkaiden tiedoista pidetään tarkkaan huolta. 
Lakiin tulevat uudistukset aiheuttavat sen, että myös Suomen Punaisella Ristillä on entistä 
suurempi vastuu valvoa lain noudattamista. Uudessa välitysjärjestelmässä tiedot ovat hyvässä 
turvassa, mutta myös niiden välitysten osalta joissa tiedot ovat vielä paperikorteilla, on toimittava 
entistä huolellisemmin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki henkilötietoja sisältävät 
paperit pidetään lukitussa ja turvallisessa paikassa.  
 
Useissa paikoissa välityksiä hoidetaan vielä henkilökohtaisista puhelimista. Vapaaehtoistemme 
turvallisuuden ja jaksamisen vuoksi edellytämme tulevaisuudessa, että jokaisella välityksellä on 
käytössään oma vain välityksen käyttöön tarkoitettu puhelin ja liittymä. Tämä turvaa myös 
välityksen toiminnan välittäjän mahdollisesti vaihtuessa, kun puhelinnumero pysyy samana.  
 
Jotta välitys voi toimia Suomen Punaisen Ristin välityksenä, on henkilötieto- ja puhelinasia oltava 
kunnossa viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. 
 
Edellä esitetyn ukaasin lisäksi myös koulutukset ja sitä myöten jotkin käytännöt uudistuvat ja 
yhtenäistyvät. Tavoitteena on, että Suomen jokaisessa ystävävälityksessä saavutettaisiin tietty 
laatutaso. Välityksen käyttäjien kannalta olisi hyvä, että välitys olisi kattavasti ja säännöllisesti auki 
ja se pystyisi auttamaan mahdollisimman useassa eri tarpeessa laajalla alueella. Samoin on 
tärkeää, että uudet vapaaehtoiset pääsevät nopeasti mukaan toimintaan. Sähköinen järjestelmä ja 
välittäjien omat puhelimet antavat hyvä mahdollisuuden tällaisiin uudistuksiin.  
 

 

 


