Arvokas tutkii:
Yksinäisyys
Yksinäisyyden kokemuksia Arvokas-hankkeissa

Arvokas tutkii: Yksinäisyys
Yksinäisyyden kokemuksia Arvokas-hankkeissa

Teksti: Pilvikki Heinonen, Mona Särkelä-Kukko
Taitto: Ella Niini
Helsinki 2021
Setlementtijulkaisuja nro 56
ISBN

978-952-7141-40-3

ISNN

1456-2936

Tärkeimmät havainnot
Arvokas (2018–2021) on eriarvoisuutta vähentävä ja osallisuutta edistävä ohjelma, johon kuuluu 25 sosiaali- ja terveysalan järjestöjen hanketta ja Suomen Setlementtiliiton koordinaatiohanke. Arvokkaan hankkeet luovat mahdollisuuksia
yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen ja vähentävät sitä kautta eriarvoisuutta. Avustusohjelmaa tukee STEA Veikkauksen tuotoilla.

Yksinäiseksi itsensä tuntee
jatkuvasti tai melko usein 25 % vastaajista.
6%

40 %

11 %

19 %
23 %

40 %
● En koskaan ● Hyvin harvoin ● Joskus ● Melko usein ● Jatkuvasti

Itsensä yksinäisiksi tuntevat
•

kokivat vähäisempiä merkityksen, arvokkuuden sekä tarpeellisuuden
kokemuksia

•

suhtautuivat muita useammin pessimistisesti tulevaisuuteen ja uskoivat
muita vähemmän omiin mahdollisuuksiinsa vaikuttaa oman elämänsä
kulkuun

•

olivat muita vastaajia tyytymättömämpiä omiin ihmissuhteisiinsa
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Yksinäisyys on helpottanut
hankeaikana erityisesti kaikkein
yksinäisimpien kohdalla

54 %
kaikista vastaajista nimesi toisten
kohtaamisen hanketoimintaan
osallistumisen tärkeimmäksi
anniksi

56 %
yksinäisimmistä vastaajista
nosti yksinäisyyden kokemuksen
vähenemisen tärkeimpien hanketoiminnan vaikutusten joukkoon

81 %
yksinäisimmistä yksinäisyys
vähentyi toimintaan
osallistumisen aikana

		

Johtopäätökset
1. Arvokkaan hankkeet ovat tavoittaneet toimintoihinsa
yksinäisyyttä kokevia ihmisiä. Yksinäisimmillä vastaajilla
oli myös muita enemmän sosiaalisen hyvinvoinnin vajeita.
2. Arvokkaan hankkeiden toiminta on helpottanut yksinäisyyden
kokemuksia.

3. Yksinäisyyttä voidaan helpottaa esimerkiksi tarjoamalla matalan
kynnyksen kohtaamispaikkoja, vertaistukea, mielekästä toimintaa ja
mahdollisuuksia kohdata muita ihmisiä hyvässä ilmapiirissä.
4. Toimivan palvelujärjestelmän rooli korostuu silloin, kun yksinäisyydellä
on jokin selkeä juurisyy, esimerkiksi päihdeongelma. Tarvitaan riittävästi
sekä matalan kynnyksen tukea että tarkemmin kohdistettua apua
suoraan näiden ongelmien ratkaisemiseksi.
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Arvokas-hankkeet ovat tavoittaneet yksinäisiä
Arvokas-ohjelman osallistujakyselyyn vastanneista 25 prosenttia tunsi itsensä
hankkeiden aloituskyselyyn vastatessaan melko usein tai jatkuvasti yksinäisiksi.
Vastaajilta kysyttiin Koetko itsesi yksinäiseksi? Vastausvaihtoehtoja oli viisi: en
koskaan, hyvin harvoin, joskus, melko usein, jatkuvasti.
Koronapandemia on lisännyt yksinäisyyden kokemuksia (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020; FinSote 2020) ja tekee kyselytulosten vertailusta haastavaa. Arvokkaan kyselyissä pandemian aikana kerätyt vastaukset eivät eroa yksinäisyyden
kokemusten osalta muista vastauksista. Varovaista vertailua voi tehdä esimerkiksi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietoihin vuosilta 2017–2018, jolloin 8 prosenttia suomalaisista kertoi olevansa yksinäinen (FinSote-tutkimus 2017–2018).
RAY tutkii -barometrin vastaajista (2016) itsensä yksinäiseksi tunsi 17 prosenttia
vastaajista. Molemmissa kyselyissä käytettiin samaa mitta-asteikkoa.
Tilastokeskuksen Elinolotilastojen mukaan vuonna 2018 yksinäisiksi itsensä tunsi
koko ajan tai suurimman osan ajasta 4 prosenttia yli 16-vuotiaista suomalaisista.
Kun mukaan laskettiin myös joskus itsensä yksinäisiksi tuntevat, kertoi joka viides
(21 %) vastaaja kokevansa yksinäisyyttä vähintään toisinaan. Samalla rajauksella Arvokkaan osallistujakyselyn vastaajista yksinäisyyttä kokee vähintään joskus
kaksi kolmasosaa (65 %) vastaajista. Arvokas-hankkeet ovat tavoittaneet yksinäisyyttä kokevia ihmisiä hyvin.
Yksinäisimpien vastaukset Arvokkaan aloituskyselyyn eroavat muista vastauksista myös monen muun kysymyksen kohdalla. Itsensä yksinäisiksi tuntevat vastaajat suhtautuivat tulevaisuuteensa muita vastaajia useammin pessimistisesti (25 %
vs. 5 %) Samalla he uskoivat muita vähemmän omiin mahdollisuuksiinsa vaikuttaa oman elämänsä kulkuun. Asteikolla 1–10 vastauksen 9 tai 10 antoi yksinäisistä
joka kymmenes (10 %) ja muista kolme kymmenestä (30 %). Myös keskiarvoissa
oli eroa (6 vs. 7). Arvokkaan hankkeissa tavoitetuilla yksinäisillä on selvästi muita
osallistujakyselyn vastaajia synkempi kuva tulevaisuudestaan.
Yksinäiset olivat muita vastaajia useammin tyytymättömiä ihmissuhteisiinsa (31
% vs. 8 %). Myös arvokkuuden, tarpeellisuuden ja oman tekemisen merkityksellisyyden kokemukset olivat yksinäisillä vähäisempiä kuin muilla vastaajilla. Yksinäisimmät vastasivat selkeästi muita useammin olevansa eri mieltä väitteiden tunnen olevani arvokas kanssa (25 % vs. 11 %), koen olevani tarpeellinen jollekin toiselle
ihmiselle (25 % vs. 4 %) ja tunnen, että päivittäiset tekemiseni ovat merkityksellisiä (27
% vs. 13 %) kanssa. Luvut puhuvat karua kieltä. Arvokkuuden, tarpeellisuuden ja
merkityksellisen tekemisen kokemukset ovat tärkeitä tekijöitä hyvinvoinnin pohjalla (vrt. esim. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019).
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Yksinäisyyttä kokevien vastaukset väittämiin eroavat muiden vastaajien vastauksista. He kokivat arvokkuuden, tarpeellisuuden ja oman tekemisen merkityksellisyyden kokemuksia muita vastaajia harvemmin. (Kysymyksiin vastanneiden
itsensä yksinäiseksi tuntevien määrä vaihtelee välillä 60–68 ja muiden vastaajien määrä välillä 192–205.)

Koen olevani tarpeellinen jollekin toiselle
ihmiselle
Yksinäiset
Muut vastaajat

Tunnen olevani arvokas
Yksinäiset
Muut vastaajat

Yksinäiset
Muut vastaajat
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Tunnen että päivittäiset tekemiseni ovat
merkityksellisiä

Yksinäisyyden pitkäkestoiset vaikutukset
Jokainen meistä kokee jossain vaiheessa elämäänsä yksinäisyyttä. Yksinäisyyden
tunne on eri asia kuin yksin oleminen. Niina Junttilan (2015) mukaan yksinäisyyttä
kuvataan usein seuraavasti: yksinäisyys on subjektiivinen kokemus ja johtuu sosiaalisten suhteiden laadullisista tai määrällisistä puutteista. Ihminen voi olla yksin
olematta yksinäinen tai hän voi olla yksinäinen ollessaan muiden seurassa. Näin
ollen yksinäisyyden kokemus on riippumatonta todellisista sosiaalisista verkostoista ja fyysisistä välimatkoista. Yksinäisyyttä voi kokea missä elämänvaiheessa
vain tai se voi liittyä johonkin tiettyyn elämäntilanteeseen, kuten koulun aloittamiseen, uudelle paikkakunnalle muuttamiseen tai vakavaan sairastumiseen.
Suomalaisista 40–60-vuotiaista aikuisista yksinäisistä noin kolmasosa kertoo olleensa yksinäisiä jo lapsuudestaan saakka ja yli puolet sanoo yksinäisyytensä alkaneen viimeistään nuoruudessa. Noin puolet yksinäisistä ihmisistä uskoo olevansa
lopun elämäänsä yksinäisiä. (Junttila ym. 2016.)
Yksinäisyydellä on suuri vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja vaikutukset ovat pitkäkestoisia. Pitkään jatkunut yksinäisyys heikentää ihmisten hyvinvointia. Se vaikuttaa esimerkiksi yleiseen sairastavuuteen, mielen hyvinvointiin, aiheuttaa ahdistusta ja jopa fyysistä kipua. Juho Saaren (2016) mukaan yksinäisyys on inhimillisen
kärsimyksen lisäksi myös yhteiskunnallinen kysymys. Muutenkin huono-osaiset
ovat usein myös yksinäisiä ja yksinäisyys lisää huono-osaisuutta.
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Mikä avuksi yksinäisyyteen?
Ihmisten kohtaaminen ja sitä kautta yksinäisyyden väheneminen nousi esille tärkeänä teemana Arvokkaan osallistujakyselyn vastaajien tulevaisuuden toiveissa.
Toiminnan alkaessa osallistujilta kysyttiin, minkä asioiden he toivoisivat muuttuvan elämässään. Joka viides (22 %) nosti esille yksinäisyyteen ja muiden ihmisten
kohtaamiseen liittyviä asioita. Eniten toivottiin uusia ystäviä sekä nykyisten ystävyyssuhteiden syventymistä.
Vastaajilta kysyttiin myös monivalintakysymyksellä, mitä he toivoivat tapahtuvan, kun he osallistuvat hanketoimintaan. Yksinäisyyden kokemusten vähenemisen valitsi viiden tärkeimmän toiveen joukkoon joka viides (22 %) vastaaja. Itsensä
yksinäisiksi tuntevista joka toinen (48 %) toivoi yksinäisyyden kokemusten vähenevän hankkeen toimintaan osallistumisen myötä. Yksinäisten vastauksissa tämä
nousi eniten mainintoja saaneeksi toiveeksi.

Minkä asioiden toivot muuttuvan elämässäsi?
Että saisin töitä, että saisin puolison tai läheisempiä ystäviä.
Tunnen olevani sivuhenkilö muiden elämissä.
Saan kavereita ja yksinäisyys vähenee.
Löytäisin lisää ystäviä tai samankaltaisessa tilanteessa
olevia / vertaistukea.
Haluaisin päihteettömän ystäväpiirin sekä sitä että
elämäni olisi turvallista ja mielekästä. Asunnon
hankinta / saanti olisi ihana juttu!
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Miten yksinäisyyttä sitten voidaan helpottaa? Kysyimme tätä Arvokkaan hankkeiden työntekijöiltä. Työntekijät nostivat esille muun muassa mielekkään tekemisen
ja mahdollisuuden päästä osalliseksi hyväksyvään ja ennakkoluulottomaan yhteisöön. Yhtenä ideana esitettiin kaikille avoimia toiminnallisia ryhmiä, joissa tehtäisiin yhdessä mukavia asioita. Yksinäisyysministeriäkin ehdotettiin.
Myös palvelujärjestelmällä on tärkeä rooli. Arvokkaan hankkeiden työntekijät
muistuttavat, että erilaisia matalan kynnyksen tukimuotoja ja palveluita on oltava
riittävästi tarjolla ja tarve niihin on tärkeää tunnistaa. Kun yksinäisyydelle on olemassa jokin selkeä juurisyy, on puututtava siihen: esimerkiksi laadukasta päihdekuntoutusta tulisi olla tarjolla jokaiselle sitä haluavalle.
Erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa vertaistuki antaa voimaa arkeen. Esimerkiksi vakava sairastuminen voi johtaa yksinäisyyteen. Yhteys samaa kokeviin
toisiin ihmisiin voi helpottaa yksinäisyyden kokemusta merkittävästi. Työelämän
ulkopuolille syystä tai toisesta jääminen voi syventää yksinäisyyden tunteita. Pitkittyneen yksinäisyyden vaikutukset heikentävät kenen tahansa hyvinvointia.
Työ yksinäisyyden vähentämiseksi yhdistää Arvokkaan hankkeita. Monen hankkeen toiminnan osatavoitteena on helpottaa osallistujien yksinäisyyden kokemuksia. Seuraavan otsikon alla on nostoja Arvokkaan hankkeiden tekemästä työstä. Myös muut Arvokkaan hankkeet työskentelevät tuloksekkaasti yksinäisyyden
vähentymiseksi. Poiminnat on nostettu hanketyöntekijöiden STEA:lle toimittamista tuloksellisuusraporteista.
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Onnistumisia ja hyviä esimerkkejä
Epilepsialiiton Mahdollistaja-hanke kehittää mentorointitoimintaa työikäisten epilepsiaa sairastavien tueksi. Sekä osallistujat että vapaaehtoiset ovat kokeneet saaneensa toiminnasta tukea itselleen. Ryhmämuotoiseen toimintaan osallistuneista kolme neljäsosaa
(77 %) sai toiminnasta vertaistukea.
Uudenmaan Lihastautiyhdistyksen ALS ja elämä -hanke kehittää vertaistoimintaa ALS:iin
sairastuneille. Hankkeen ryhmätoimintaan osallistuneista 93 % koki yksinäisyyden tunteen vähentyneen ryhmätoiminnan myötä.
Kehitysvammaisten tukiliiton Aarne ja Aune -hankkeessa tarjotaan ryhmätoimintaa ja
yksilöohjausta neuvokkaan arjen tueksi kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Ryhmätoimintaan osallistuneet arvioivat itsensä seurantakyselyssä aiempaa vähemmän yksinäisiksi.
Helsingin NMKY:n Kiintopiste-hankkeessa tuetaan nuoria, jotka eivät ole palveluiden
piirissä tai ovat syrjäytyneet kotiinsa, ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella ja tarvitsevat ammatillista tukea elämänhallintaansa. Nuorille suunnattuun toimintaan osallistuneista 95 % on pitänyt hankkeen toimintaa jokseenkin tai todella merkityksellisenä
itselleen.
Mannerheimin lastensuojeluliiton lasten ja nuorten kuntoutussäätiön Tyttö olet helmi!
-hankkeen toiminta on suunnattu tytöille, joilla on alkavaa mielenterveyden oireilua, kuten masennusta ja ahdistusta. Toiminnassa vahvistetaan tytön ja äidin välistä suhdetta
ja tytön minäkuvan kehittymistä. Toimintaan osallistuneet tytöt raportoivat vähemmän
yksinäisyyteen liittyviä oireita kuin toimintaa aloittaessa.
Perheidenpaikka ry:n Tuu mukkaan -hankkeessa järjestetään vertaisryhmiä alle kouluikäisten lasten perheille sekä mummi- ja ukkitoimintaa. Toiminnasta tehtyjen havaintojen
mukaan toimintaan osallistuneet saivat itselleen uusia ystäviä ja sosiaalisia tukiverkostoja.
Mannerheimin lastensuojeluliiton Vanhemmuuden verkkotuki -hanke tarjoaa anonyymia ja luotettavaa tukea kuormittuneissa ja vaikeissa elämäntilanteissa eläville vanhemmille. Joka toisella (53 %) ajanvarauschattiin yhteyttä ottaneella ei ole sosiaalista verkostoa tai verkosto ei syystä tai toisesta pysty tukemaan perhettä riittävästi. Perheet ovat
saaneet hyvin tukea chatin kautta ja ajanvarauschatista onkin ohjattu peräti 84 % asioineista eteenpäin avun ja tuen piiriin.
SOS Lapsikylän Lähellä-hanke tarjoaa mahdollisuuden tutustua oman asuinalueen ihmisiin ja verkostoitua heidän kanssaan. Tavoitteena on lisätä eri sukupolvien välistä kanssakäymistä sekä ylläpitää ikääntyneiden ja lapsiperheiden positiivista mielenterveyttä.
Toimintaan osallistuneet kokivat yhteisöllisyyden tunteita ja kertoivat toiminnan vahvistaneen voimavarojaan.
Satakunnan yhteisöt ry:n Yhteinen keittiö -hanke tukee hyvinvointia ja arjenhallintaa
kehittämällä sosiaalista kuntoutusta antavaa keittiötoimintaa. Avoimen toiminnan kyselyyn vastanneista kolme neljästä (75 %) ilmoitti yksinäisyyden vähentyneen. Myös keittokiertueella ja ryhmissä annettiin palautetta yksinäisyyden vähenemisestä.
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Erityisesti yksinäisimpien yksinäisyys väheni
hankeaikana
Koronapandemia lisäsi yksinäisyyden kokemuksia (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020; FinSote 2020) ja vaikeutti samalla työtä yksinäisyyden vähentämiseksi
kokoontumisrajoitusten muodossa. Myös Arvokkaan hankkeissa monia toimintoja
jouduttiin perumaan. Tästä huolimatta yksinäisyys näyttää jonkun verran helpottaneen hankkeiden toiminta-aikana.
Arvokkaan seurantakyselyssä kysyttiin, mikä toimintaan osallistumisessa on ollut
osallistujille tärkeintä. Kysymys oli avoin kysymys ilman valmiita vastausvaihtoehtoja. Joka toinen (54 %) vastaaja oli kokenut toiminnassa tärkeimmäksi muut
ihmiset, yhteisöllisyyden tai kuulumisen kokemuksen, uudet tuttavuudet tai jotain
muuta toisiin ihmisiin liittyvää. Suurimmalle osalle heistä merkittävintä oli yhdessä oleminen, yhteisöllisyys ja muiden ihmisten tapaaminen.
Osallistujia pyydettiin myös valitsemaan monivalintakysymyksestä itselleen tärkeimmät vastaukset kysymykseen Mitä vaikutuksia tähän toimintaan osallistumisella on ollut elämääsi. Joka kolmas (33 %) valitsi viiden tärkeimmän vaikutuksen
joukkoon yksinäisyyden kokemusten vähentymisen. Yksinäisimmistä joka toinen
(56 %) kertoi yksinäisyyden kokemusten vähentyneen. Itsensä yksinäiseksi kokevien vastauksissa tämä oli eniten mainintoja saanut hanketoimintaan osallistumisen vaikutus.
Kaikkein yksinäisimpien yksinäisyys vaikuttaa helpottaneen ainakin jonkin verran
hanketoiminnan aikana. Heistä valtaosalla (81 %) oli seurantakyselyn aikaan alkukyselyä vähemmän yksinäisyyden kokemuksia. Tämä kaikkein yksinäisimpien
joukko, josta on seurantatietoa hankeajalta, on melko pieni (N=31) eikä siitä voida
tehdä laajempia yleistyksiä. Muutos on kuitenkin vähintään näiden ihmisten kohdalla tärkeä. Kohtaavan järjestötoiminnan avulla on mahdollista helpottaa yksinäisyyden kokemusta.
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Mikä toimintaan osallistumisessa on ollut sinulle tärkeintä?

Tavata muita ihmisiä, luottamusta muihin ihmisiin.
Se, että tapasi ihmisiä ja näki et ei oo yksin.
Kun kokee kuuluvansa joukkoon, saa ystäviä, ja on päivittäin tekemistä.
Saada olla mukavassa seurassa, missä kaikki ovat selvinpäin.
Yksinäisyyden tunne on vähentynyt, en ole enää niin yksin.
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Johtopäätökset
Arvokas-ohjelman hankkeet ovat tavoittaneet toimintoihinsa yksinäisyyttä kokevia ihmisiä. Jatkuvasti tai melko usein itsensä yksinäiseksi tunsi 25 prosenttia Arvokkaan aloituskyselyyn vastanneista. Itsensä yksinäiseksi tunteneiden vastaajien
joukossa on havaittavissa myös muita sosiaalisen hyvinvoinnin vajeita. Yksinäiset
suhtautuivat tulevaisuuteensa muita useammin pessimistisesti ja uskoivat muita
vähemmän mahdollisuuksiinsa vaikuttaa oman elämänsä kulkuun. He olivat myös
muita tyytymättömämpiä ihmissuhteisiinsa ja kokivat muita vähemmän arvokkuuden, tarpeellisuuden sekä merkityksellisen tekemisen kokemuksia.
Järjestöjen toiminta tavoittaa yksinäisiä onnistuneesti. Koronpandemian takia on
jouduttu perumaan monia sellaisia toimintoja, joissa ihmiset kohtaavat toisiaan.
Tästä huolimatta Arvokas-ohjelman osallistujakyselyn vastaukset antavat viitettä
siitä, että yksinäisyyden kokemukset ovat vähentyneet toimintaan osallistumisen
myötä etenkin niiden joukossa, jotka alun perin kokivat itsensä kaikkein yksinäisimmiksi.
Joka toinen kyselyyn vastannut nosti toiminnasta itselleen tärkeimmäksi muiden
ihmisten kohtaamisen ja yhteisöllisyyden kokemuksen. Erityisesti aloituskyselyssä itsensä yksinäisimmiksi arvioineiden kohdalla tapahtui hankeaikana muutosta. Yksinäisimmistä neljä viidestä (81 %) arvioi itsensä seurantakyselyn kohdalla
aiempaa vähemmän yksinäiseksi. Joka toinen (56 %) valitsi yksinäisyyden kokemusten vähentymisen yhdeksi viidestä tärkeimmästä hankkeen vaikutuksesta
omassa elämässään.
Yksinäisyyttä voidaan helpottaa kohtaamisia mahdollistavalla toiminnalla. Arvokas-hankkeiden työntekijät nostavat esille mielekkään tekemisen ja yhteisöön
mukaan pääsemisen tärkeyttä. Esimerkiksi kaikille avoimet toiminnalliset ryhmät
ja matalan kynnyksen kohtaamispaikat luovat tilaa kohtaamisille. Vertaistuki tuo
voimaa monenlaisiin haastaviin elämäntilanteisiin. Yhteys samaa kokeviin toisiin
ihmisiin voi helpottaa yksinäisyyden kokemusta merkittävästi.
Toisinaan yksinäisyydelle on olemassa jokin selkeä syy, kuten esimerkiksi päihdeongelma. Tällöin on tärkeää tunnistaa tarve ja tarjota siihen oikeaa palvelua. Palvelujärjestelmällä on tässä olennainen rooli. Matalan kynnyksen tukimuotoja ja
tarkemmin kohdennettua apua on oltava riittävästi tarjolla.
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Arvokas-ohjelma pähkinänkuoressa

Arvokas on eriarvoisuuden vähentämisen ja osallisuuden vahvistamisen avustusohjelma. Ohjelmassa on mukana 25 hanketta ja Suomen Setlementtiliiton
hallinnoima koordinaatiohanke. Arvokkaan hankkeet kehittävät hankekauden
2018–2021 aikana uusia järjestölähtöisiä eriarvoisuutta vähentäviä ja osallisuutta vahvistavia toimintatapoja. Arvokas-ohjelmaa rahoittaa STEA Veikkauksen tuotoilla.
Arvokkaan hankkeet tarjoavat toimintaansa erityisesti haasteellisessa elämäntilanteessa eläville sekä tavalla tai toisella huono-osaisuutta kokeville ihmisille. Pääkohderyhmänä ovat työikäiset, mutta mukana on myös nuorille ja lapsiperheille suunnattuja hankkeita. Hankkeet pyrkivät parantamaan
muun muassa työttömien, asunnottomien, vankeusrangaistusta suorittavien
ja suorittaneiden, pitkäaikaissairaiden, maahanmuuttajaryhmien ja muiden
erityisryhmien toimintamahdollisuuksia ja edellytyksiä parempaan elämään
suomalaisessa yhteiskunnassa. Hankkeet toimivat kaiken kaikkiaan 30 paikkakunnalla sekä valtakunnallisesti.
Arvokas-ohjelman erityispiirteenä on huomattava heterogeenisyys. Ohjelmassa mukana olevat hankkeet ovat hyvin erilaisia kohderyhmiltään ja toiminnaltaan. Kaikissa hankkeissa työskennellään eriarvoisuuden vähentämisen eteen.
Eriarvoisuuden taustalla on lukuisia eri tekijöitä, joista erityisesti köyhyys, yksinäisyys ja ulossulkeminen on tunnistettu ohjelman hankkeita yhdistäviksi
teemoiksi.
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Mukana ohjelmassa ovat:
Aseman Lapset •Barnavårdsföreningen i
Finland • EHYT ja Kehitysvammaliitto • Epilepsialiitto •
Diakonissalaitos• Helsingin NMKY• Jyvälän Setlementti •
Kehitysvammaisten Tukiliitto • Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki
• Kukunori • Lahden Diakoniasäätiö • Loisto setlementti •
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö• Mannerheimin Lastensuojeluliitto • Pakolaisnuorten tuki•
Pesäpuu • Perheidenpaikka • Porttiteatteri • Rauman Seudun
Katulähetys• Romano Missio• Satakunnan yhteisöt• Sirkkulanpuiston toimintayhdistys• Sirkus Magenta • SOS-Lapsikylä•
Uudenmaan Lihastautiyhdistys
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Arvokkaan osallistujakysely
Mukana
ohjelmassa
ovat:
Arvokas-ohjelman koordinaatiohanke selvittää hankeaikana tapahtuneita yksilötason muutoksia sekä hankkeiden yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tietoa hankkeista kerätään muun muassa osallistujakyselyn avulla. Kysely on toteutettu kahdessa
osassa: osallistujat ovat vastanneet kyselyyn toiminnassa aloittaessaan sekä myöhemmin toiminnassa jo mukana oltuaan. Vastaukset on linkitetty toisiinsa tunnisteen avulla, vastaajien kuitenkin pysyessä anonyymeinä. Tietoa on kerätty vuosina
2019–2021.
Osallistujakyselyssä kartoitetaan vastaajan taustatietoja, muutamia elämäntilanteeseen liittyviä tietoja, kysytään osallisuuteen ja toimijuuteen liittyviä kysymyksiä sekä seurataan vastaajan omia tavoitteita toimintaan osallistumiselle sekä jälkimmäisessä kyselyssä myös toiminnan vaikutuksia. Yksinäisyyden kokemuksia
kysytään vastaajilta sekä aloitus- että seurantakyselyssä kysymyksellä: Koetko itsesi yksinäiseksi? Vastausvaihtoehtoja on viisi: en koskaan, hyvin harvoin, joskus,
melko usein, jatkuvasti.
Yksinäisiksi on tässä yhteydessä laskettu vastaajat, jotka kertoivat kokevansa itsensä yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti. Tässä on seurattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinSote-tutkimuksen (2017–2018) tulkintaa samasta kysymyksestä.
Arvokkaan osallistujakyselyyn saatiin 437 vastausta yhteensä 310 henkilöltä. Yhdistettävissä olevaa seurantatietoa on 127 henkilöltä. Kaikki tässä tekstissä esitetyt
aineistoon pohjautuvat ryhmien väliset erot ovat tilastollisesti merkitseviä. Vastaajajoukko ei ole suoraan yleistettävissä.
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Muita hyödynnettyjä tietoja
Tämän tekstin koostamisessa on hyödynnetty myös Arvokas-ohjelman hankkeiden työntekijöiltä saatuja tietoja, ohjelmaan kuuluvien hankkeiden vuotta 2020
koskevia tuloksellisuusselvityksiä sekä RAY tukee -barometria.
Arvokas-ohjelman hankkeiden työntekijöiltä on kerätty kommentteja köyhyydestä. Lisäksi koosteen kirjoittamisessa on hyödynnetty hanketyöntekijöiden vuonna
2019 kokoamia tietoja toiminnoistaan sekä heidän STEA:lle toimittamiaan vuoden
2020 toimintaa koskevia tuloksellisuusraportteja.
RAY tukee -barometri on Raha-automaattiyhdistyksen vuonna 2016 teettämä kyselytutkimus. Kysely kohdentui niihin järjestöihin, jotka saivat avustusta yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien tavoitealueelta. Näistä 294 järjestöstä
poimittiin maantieteellisen edustavuuden huomioivalla satunnaisotannalla 54 järjestöä. Kustakin järjestöstä hyväksyttiin korkeintaan 40 vastausta ja näin lopullisessa aineistossa oli 1551 vastausta. Barometrin kysymyksillä on pyritty mittamaan
erilaisten asiakas- ja kohderyhmien kokemuksia järjestötoiminnan hyödyistä.
(Raha-automaattiyhdistys 2016.)
Arvokkaan osallistujakyselyn suunnittelussa on hyödynnetty RAY tukee -barometrin kysymyksiä vertailtavuuden varmistamiseksi. RAY tukee -barometriaineisto sopii erityisen hyvin vertailuaineistoksi, koska siinä on mukana nimenomaan
yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien vahvistamiseen suunnattujen
hankkeiden osallistujien vastauksia.
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