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1 JOHDANTO 

Mielen hyvinvointi on perusta toimintakyvylle sekä omannäköisen mie-

lekkään elämän toteuttamiselle. Se on myös osa ihmisen terveyttä. Mie-

lenterveyden käsite on kulttuurisidonnainen.  

Eri elämän- tai ympäristötekijöiden, ihmissuhteiden tai perimän vaikutuk-

sesta mielenterveys saattaa heiketä aiheuttaen elämänlaadun heikenty-

mistä yhdellä tai usealla osa-alueella, ongelmia työ- tai yksityiselämässä 

ja ihmissuhteissa, jolloin tuen piiriin hakeutuminen on ensisijaisen tär-

keää, jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

 

Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen ymmärtää omat ky-

kynsä, pystyy toimimaan normaaleissa stressitilanteissa, työskentele-

mään tuottavasti tai tuloksellisesti ja olemaan yhteisönsä jäsen (WHO, 

2013).  

 

Mikäli mielenterveysongelmiin ei puututa tarpeeksi ajoissa, on vaarana 

syrjäytyminen, elämänhallinnan menettäminen, päihderiippuvuuteen 

ajautuminen sekä itsemurhariskin kasvaminen.   

Mielenterveysongelmia esiintyy Suomessa kaikenikäisillä, taustasta, am-

matillisesta asemasta tai sukupuolesta riippumatta.  

Mielenterveysongelmaisilla on suurempi todennäköisyys ajautua päihde-

riippuvuuteen, kuin ihmisillä, joilla mielenterveyden häiriötä ei ole. Mo-

nissa tapauksissa mielenterveysongelmaiset kärsivät jostain päihderiippu-

vuudesta, joka vaikeuttaa osaltaan palveluihin hakeutumista ja oikeanlai-

sen avun saamista. 

 

Mielenterveys- ja päihdeongelmia voidaan ehkäistä auttamalla ihmisiä 

löytämään omia voimavarojaan ja vahvuuksiaan haastavissa elämäntilan-

teissa sekä etsimällä yhdessä läheisten ja ammattilaisten kanssa ratkai-

suja ongelmiin.  
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Tutkin opinnäytetyössäni mielenterveysongelmia sekä mielenterveys- ja 

päihdepalveluja, joista erityisen tarkastelun alle valitsin tukiasumisen. Tu-

kiasumisessa asiakas työskentelee tiiviisti tukiasumisen omaohjaajan 

kanssa kohti yhteisiä tavoitteita. 

Tukiasuminen mahdollistaa asiakkaalle omien voimavarojen löytämisen 

sekä mahdollisuuden opetella elämänhallintaa tämän mahdollistaessa tu-

levaisuudessa itsenäisesti omassa asunnossa asumisen. 

 

 

 

 

2 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ 

Kerron tässä kappaleessani yleisesti tietoa mielenterveys- ja päihde-

työstä, sosiaalisesta kuntoutuksesta ja kaksoisdiagnoosin merkityksestä. 

Kerron lisäksi kahdesta yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä, skitsofre-

niasta ja masennuksesta, joita tutkimassani tukiasumisessa asuvilla asiak-

kailla ilmenee. 

 

2.1 Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä 

 

Kuntien tehtävänä on järjestää yksityisellä ja julkisella sektorilla mielen-

terveys- ja päihdeongelmaisille erilaisia palveluita, joiden tarkoituksena 

on edistää yksilön mielenterveyttä, elämänhallintaa sekä työllistymistä. 

 

Osa kunnista tuottaa kaikki päihdepalvelut kokonaan itse, ja joissakin 

kunnissa päihdehoitopalvelut on toteutettu pääasiassa kunnan omana 
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toimintana avohoidon osalta. Laitosmuotoinen katkaisuhoito ja kuntou-

tuspalvelut ostetaan päihdehuollon kuntayhtymän, järjestöjen tai yksi-

tyisten ylläpitämistä kuntoutumisyksiköistä.  

Päihdehuoltolaki (41/1986) edellyttää kunnan järjestävän päihdepalveluja 

kunnassa ilmenevän tarpeen mukaisesti. Avohoito sekä omaehtoinen hoi-

toon hakeutuminen ovat ensisijaisia lähtökohtia hoidolle. Päihdehuolto-

laki painottaa myös sekä asiakkaan itsensä osallisuutta että myös läheis-

ten huomioimista päihdehoidossa. (Haavio, s. 99-100). 

 

2.2 Mielenterveys- ja päihdeongelmat 

 

Mielenterveyden häiriöissä on paljon yhtäläisyyksiä. Hoidon ja tutkimuk-

sen toteuttamiseksi ja onnistumiseksi ne pyritään kuitenkin erottelemaan 

eli diagnosoimaan eri sairauksiksi. Päihdehäiriöt lukeutuvat myös mielen-

terveyshäiriöihin. 

 

Mielenterveyden häiriöt voidaan jakaa mielialahäiriöihin, ahdistuneisuus-

häiriöihin, syömishäiriöihin, psykoottisiin häiriöihin, persoonallisuushäiri-

öihin sekä päihdehäiriöihin. Päihdehäiriöitä ovat alkoholiriippuvuus, lää-

keriippuvuus ja lääkkeiden väärinkäyttö sekä huumeriippuvuus. (päihde-

hoitotyö kirja) 

Mielenterveysongelmat voivat esiintyä lievempinä tai vaikea-asteisem-

pina. Mitä vaikea-asteisempi ongelma on, sitä suurempi todennäköisyys 

ihmisellä on sulkeutua sosiaalisen verkoston sekä työ- tai opiskeluelämän 

ulkopuolelle.  

Moniin vakavimpiin mielenterveysongelmiin liittyy sairaudentunnotto-

muus, jolloin ihminen ei itse tunne lainkaan olevansa sairas. 
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Alttius mielenterveys- ja päihdeongelmiin määrittyy pääsääntöisesti ym-

päristön, perimän, sosiaalisen luokan ja koulutustason, sekä yksilön per-

soonallisuuden, elämäntilanteen ja kehityksen mukaan.  

Mikään edellä mainituista ei yksinään aiheuta mielenterveyden häiriötä, 

vaan yleensä häiriö muotoutuu usean tekijän yhteissummana, jolloin lau-

kaiseva tekijä voi olla stressi tai erilaisten päihteiden käyttö. 

Yleisimpiä mielenterveysongelmia ovat ahdistuneisuushäiriö sekä masen-

nus.  

Mielenterveys- ja päihdeongelmia on mahdollista hoitaa monella eri ta-

voilla (Haavio, 2014). 

2.2.1 Sosiaalinen kuntoutus 

’’Sosiaalinen kuntoutus on yksi vuonna 2015 voimaan tulleen sosiaali-

huoltolain palveluista.  Lain mukaan sosiaalisella kuntoutuksella tarkoite-

taan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tu-

kea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi 

ja osallisuuden edistämiseksi. 

Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan syrjäytyneiden henkilöiden paluuta 

yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä 

ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytyksiä.   

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluvat sosiaali-

sen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen, kuntoutusneu-

vonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittami-

nen, valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallin-

taan, ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä muut 

tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet (Kuntou-

tusportti, 2016). ’’ 

 

Tukiasumisen omaohjaajatyöskentelyssä toteutetaan ja edistetään sosi-

aalihuoltolain mukaisesti asiakkaiden sosiaalista kuntoutusta. 

Palvelusuunnitelma määrittelee asiakkaan tuen tarpeen, jonka mukaan 

yhteistyötä omaohjaajan ja asiakkaan kesken toteutetaan.  
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Omaohjaaja työskentelee moniammatillisen verkoston kanssa, johon kuu-

luvat asiakkaan tuen ja hoidon piiriin kuuluvat eri tahot, joita voivat olla 

esimerkiksi sosiaalityöntekijä sekä terveydenhuollon ammattihenkilöt. 

Käytännön valmennus elämänhallintaan ja arkipäivän toiminnoista suo-

riutumiseen toteutuvat viikoittain tehtävillä kotikäynneillä, jossa asiak-

kaan tuen tarpeen mukaan esimerkiksi muistutetaan lääkäri- tai virasto-

käynneistä, ohjataan siivoamisessa ja laskujen maksussa sekä suunnitel-

laan tarvittaessa asiakkaan jatkosuunnitelmaa opintoihin, kuntouttavaan 

työtoimintaan tai työelämään siirtymisessä. 

2.2.2 Kaksoisdiagnoosi 

Monesti mielenterveysongelmista kärsivillä on suurempi taipumus myös 

päihderiippuvuuteen, jolloin käytetään termiä kaksoisdiagnoosi. Tämä 

tuo oman haasteensa hoidon ja kuntoutuksen järjestämiseen sekä toteut-

tamiseen, koska molemmat sairaudet tulee ottaa tällöin huomioon. Mie-

lenterveysongelmista kärsiviä päihteiden ongelmakäyttäjiä on n. 40-80%. 

Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät henkilöt käyttävät yleisim-

min alkoholia, lääkkeitä, kannabista, opiaatteja ja amfetamiinia. Heillä on 

usein persoonallisuushäiriöitä, mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöitä sekä 

psykoottisia häiriöitä (Haavio, 2014). 

Päihteet voivat aiheuttaa erilaisia psyykkisiä oireita. Esimerkiksi alkoholi 

voi aiheuttaa huomattavia masennus- ja ahdistusoireita. Päihteen käytön 

loppuessa nämä oireet kuitenkin useimmiten häviävät kuukauden kulu-

essa. Tällöin ensisijaista on päihdehäiriön hoito. Sen sijaan samanaikai-

sessa päihde- ja mielenterveyden häiriössä eli kaksoisdiagnoosissa on 

päihdehäiriön lisäksi päihteiden välittömistä vaikutuksista, kuten käytöstä 

ja vieroitusoireista riippumaton mielenterveyden häiriö. Kaksoisdiagnoo-

sipotilaan psyykkiset oireet eivät häviä pitkänkään raittiuden jälkeen 

(Päihdelinkki, n.d.).  

Päihteitä käyttävän henkilön mielenterveyden häiriö tai sen oire voi olla 

päihteen aiheuttama tai niin sanotusti itsenäinen, päihteistä johtumaton 

häiriö. Päihteiden suorasta vaikutuksesta riippumattomaan itsenäiseen 
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mielenterveyden häiriöön viittaa, että oireita on ilmennyt tai ilmenee 

raittiiden jaksojen aikana tai oireet ovat voimakkaampia kuin niiden voisi 

olettaa olevan päihteiden käytön perusteella. Lisäksi otetaan huomioon, 

voiko käytetty päihde aiheuttaa oirekuvan (Aalto. 2018). 

 

Mielenterveyspalveluihin hakeutuessa kartoitetaan alkuvaiheessa päih-

teidenkäyttötottumukset verikokein ja huumeseuloin, jolloin hoidon 

suunnittelu ja toteutus voivat toteutua tarkoituksenmukaisesti. Mielen-

terveysongelmia hoidettaessa tuetaan päihteettömyyden toteutumista, 

välttäen riippuvuutta aiheuttavia lääkkeitä. Esimerkiksi psykoterapian 

aloittamisen edellytys on riittävän pitkän jakson ajalta toteutunut päih-

teettömyys, jota seurataan laboratoriossa säännöllisesti annettavin seu-

loin.  

 

Kaksoisdiagnoosipotilaiden hoidossa ovat olleet vallitsevia jaksottaisen ja 

rinnakkaisen hoidon mallit, joissa molemmissa on kaksi hoitotahoa.  

Jaksottaisessa mallissa hoidetaan ensin toista häiriötä esim. päihdehäi-

riötä päihdeklinikalla ja kun hoidossa on päästy riittävän hyvään hoitotu-

lokseen, aloitetaan toisen ongelman hoito, esim. masennusta psykiatrian 

poliklinikalla.  

Rinnakkaisen hoidon mallissa sen sijaan hoidetaan samanaikaisesti mo-

lempia ongelmia mutta kummallekin häiriölle on oma erillinen hoitotaho. 

Lisääntyvästi kaksoisdiagnoosipotilaiden hoitomallina on käytetty ns. in-

tegroitu hoitoa. Siinä sama työryhmä hoitaa molempia ongelmia. Erityi-

sesti vaikeimmissa mielenterveyden häiriöissä tarvitaan usein integroitua 

hoitoa (M. Aalto, Päihdelinkki, n.d.). 
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2.2.3 Skitsofrenia 

Skitsofrenia on yleensä nuorella aikuisiällä alkava vakava psykiatrinen sai-

raus, joka on yleisin psykooseiksi eli mielisairauksiksi luokitelluista sai-

raustiloista. Skitsofrenialle ovat ominaisia erilaiset ajattelun tai havaitse-

misen vääristymät eli harhaluulot ja aistiharhat sekä usein myös tunneil-

maisujen poikkeavuus tai latistuminen.  

Nykyisen määritelmän mukaan skitsofrenian diagnoosi edellyttää, että 

henkilöllä on ilmennyt vähintään kuukauden ajan ainakin kaksi sairau-

delle ominaista viidestä oiretyypistä. Oiretyyppejä ovat harhaluulot, aisti-

harhat, hajanainen puhe, hajanainen tai outo käytös tai selvämotorinen 

jäykkyys tai kiihtyneisyys sekä niin kutsutut negatiiviset eli puutosoireet, 

joita ovat tunneilmaisujen selvä latistuminen, puheen selvä köyhtyminen 

tai tahdottomuus (M. Huttunen, 2018). 

 

Vuorilehto kuvaa myös kirjassaan skitsofrenian ilmenemisestä seuraavan-

laisesti:  

’’Toimintakyvyn heikkeneminen ilmenee arjen toiminnassa, kuten työssä 

käymisessä, opiskelussa tai ihmissuhteissa. Vaikka henkilö olisi jatkanut 

opiskeluaan, hän ei ole saanut mitään suoritetuksi. Hän saattaa lopettaa 

ystäviensä tapaamisen ja vetäytyy täysin kotiin. Hän voi laiminlyödä kodin 

siisteyttä tai henkilökohtaista hygieniaa.’’ 

 

Skitsoaffektiivinen häiriö, jossa saman sairausjakson aikana ilmenee skit-

sofreniatyyppisten oireiden lisäksi depressio tai mania, on skitsofreniaa 

harvinaisempi häiriö. 

Skitsofreniaan liittyy moninkertainen itsemurhariski.  

Osalla skitsofreniaan sairastuneista häiriö ilmenee selvinä jaksoina, ja nii-

den välillä he ovat oireettomia tai melkein oireettomia. Toiset puolestaan 

oireilevat jossain määrin koko ajan, mutta kykenevät tiedostamaan 

harha-aistimustensa epätodellisuuden. Pieni osa sairastuneista voi paran-

tua täysin oireettomaksi.  
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Ennakko-oireiden tunnistaminen ja hoidon aloittaminen jo riskivaiheessa 

saattaa siirtää, jopa estää varsinaisen psykoosin alkua. Siksi varhainen 

tunnistaminen on tärkeää.  

 

Kannabiksen käytön on todettu lisäävän skitsofreniaan sairastumisen ris-

kiä. Tämä on eri asia, kuin kannabiksen laukaisema akuutti psykoosi.  

Skitsofrenia on pitkäaikainen sairaus, kun taas kannabispsykoosista voi 

kokonaan parantua. Se ei myöskään koskaan toistu, jos kannabiksen 

käyttö loppuu. (Vuorilehto, M. 2014) 

 

 

2.2.4 Masennus 

Masennustila eli depressio on yleinen, herkästi uusiutuva ja joskus pitkä-

aikaiseksi muuttuva, taustaltaan monitekijäinen sairaus. Se lamaa toimin-

takykyä ja aiheuttaa huomattavaa inhimillistä kärsimystä sekä masentu-

neelle itselleen että hänen läheisilleen.  

Masennukseen ei ole yhtä syytä, vaan sen kehittymiseen vaikuttavat bio-

logiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät. Ihminen voi masentua, kun elä-

mässä sattuu ikäviä asioita, ja hän tuntee ettei niille voi tehdä mitään tai 

niistä ei selviydy. Jos elämän kuormittavuus ja stressi kasvavat liian suu-

reksi, ihminen joutuu elämään jatkuvassa hälytystilassa; tämä heikentää 

aktiivisuutta niillä aivojen alueella, jotka vaikuttavat ongelmanratkaisuun 

ja päämäärähakuisuuteen. Pitkään jatkuvalla stressillä on altistava vaiku-

tus masennussairaudessa ja sen mahdollisessa uusiutumisessa.  

Yli kaksi kolmasosaa vakavista masennustiloista alkaa jonkin merkittävän 

yksittäisen tai useamman kielteisen elämänmuutoksen jälkeen. Tällaisia 

ovat esimerkiksi avioero, suhteen katkeaminen, työttömäksi joutuminen 

tai oma tai lähiomaisen vakava sairastuminen sekä kuolema.  
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Laukaisevia tekijöitä voivat olla menetykset ja raskaat pettymykset ihmis-

suhteissa tai sosiaalisissa rooleissa, varsinkin sellaisissa, jossa kokee me-

nettäneensä jotain korvaamatonta, joutuneensa umpikujaan tai tulleensa 

nöyryytetyksi.  

Biologisia ja psyykkisiä tekijöitä masennuksen puhkeamiselle voivat olla 

perinnöllinen alttius, naissukupuoli, aiemmat masennusjaksot, herkkä ja 

epävakaa tunne-elämä, hormonaaliset muutokset sekä kirkkaan valon 

puute talvikuukausina. Myös päihteiden käyttö, erilaiset mielenterveyden 

häiriöt sekä somaattiset sairaudet voivat vaikuttaa sairauden kehittymi-

seen. (Heiskanen, T. Huttunen, M. Masennus, Suomen Mielenterveys-

seura) 

 

3 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN ASIAKASOHJAUS 

Asiakasohjausyksikkö neuvoo sosiaaliasemien sosiaalityöntekijöitä ja 

muita yhteistyökumppaneita päihde- ja mielenterveysasiakkaiden päih-

dehoitoon ja asumispalveluihin hakeutumisessa. (tampere.fi/asiakasoh-

jaus) 

Mielenterveyspalveluihin hakeudutaan hoitavan tahon esimerkiksi ter-

veydenhuollon henkilökunnan tai sosiaaliaseman sosiaalityöntekijän 

kautta. Palvelutarpeen arvion tekee lääkäri yhteistyössä sosiaalityönteki-

jän kanssa, jonka jälkeen palvelupyyntö toimitetaan mielenterveyspalve-

lujen asiakasohjaukseen asiakkaan tarvitseman asumispalvelun järjestä-

miseksi. 

 

Päihdehoidon palveluihin hakeudutaan sosiaaliaseman, opiskelija- tai työ-

terveyshuollon tai terveysaseman kautta tai vaihtoehtoisesti hakeutu-

malla A-Klinikan Nuorten Palvelut Tampere -yksikköön, A-klinikalle, Breik-

kiin tai Ensiohjaus Ension hoitoon. Päihdepalvelujen asiakasohjaus järjes-

tää asiakkaan tarvitseman palvelun sosiaalityöntekijän tekemän palvelu-

tarpeen arvion perusteella. 
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4 TUKIASUMINEN 

 

Monet kokevat suurta yksinäisyyttä muutoksen vakiinnuttamisvaiheessa, 

joka seuraa päihdekierteen katkaisemista ja käynnistynyttä kuntoutu-

mista. Tällöin houkutus palata aiempaan päihdekeskeiseen mutta usein 

sosiaalisempaan elämäntapaan voi olla suuri.  

Tässä vaiheessa moni vaikeasti päihderiippuvainen tarvitsee asumis- ja 

muita tukipalveluja pystyäkseen irrottautumaan päihdekeskeisestä elä-

mäntavastaan (Haavio ym. 2014, s. 101-102). 

 

Sosiaalihuoltolain 21 § mukaan asumispalveluja järjestetään henkilöille, 

jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumi-

sensa järjestämisessä. 

Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäi-

seen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumi-

sella tarkoitetaan asumisen tukemista sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaa-

lipalveluilla (Finlex). 

 

Englannin kielellä asioiville suunnattu Info Finland-internetsivusto määrit-

telee tukiasumisen sopivan henkilöille, jotka selviytyvät päivittäisistä as-

kareista lähes itsenäisesti. Saatava tuen määrä riippuu asiakkaan tuen 

tarpeesta, joka voi vaihdella päivittäisistä henkilökunnan tapaamisista vii-

koittaisiin tapaamisiin. Tuen kesto riippuu asiakkaan omista tarpeista 
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sekä elämäntilanteestaan. Tukiasumisen tarkoituksena on antaa asiak-

kaalle mahdollisuus järjestää tämän elämään liittyviä asioita tuen avulla 

tarpeeksi hyvin, jotta asiakas voi siirtyä täysin itsenäiseen asumiseen (info 

Finland, Supported and service housing. Haettu 22.4.2019) 

 

Tarkastelin tässä opinnäytetyössäni yhtä asumispalvelumuotoa, tuettua 

tukiasumista, jossa tuki tarjotaan asiakkaan omaan kotiin. 

Mielenterveys- ja päihdeongelmien ilmaantuessa elämänhallinnan ylläpi-

täminen voi olla hankalaa tai lähes mahdotonta täysin itsenäisesti, sekä 

uudenlaiseen arkeen ja elämään kuntouttamisen ja/tai päihteettömyyden 

myötä totuttautuminen voi vaatia ohjausta ja tukea. Tukiasumisessa asia-

kas saa tarvitsemaansa tukea ja ohjausta arkeensa tukiasumisen ohjaa-

jilta, jotka ovat tarpeen tullen yhteydessä asiakkaan hoitoon osallistuviin 

tahoihin tai omaisiin ja toteuttavat palvelua asiakkaan tarpeiden mukai-

sesti. 

 

Sosiaalityöntekijä arvioi asiakkaan palvelutarpeen kriteerit ja tekee palve-

lupyynnön tukiasumispalveluja varten. 

Palvelutarpeen selvittämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn 

palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mah-

dollisuudet. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottu-

vuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toi-

mintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikke-

nemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät riskitekijät kuten tervey-

dentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten 

kontaktien vähyys tai kipu (Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma, 

2019). 

 

Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuvat ensisijaisesti va-

paaehtoisuuteen ja palveluja toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta 

henkilön itsemääräämisoikeutta. Asiakkaan asioita ei saa käsitellä ilman 

tämän läsnäoloa tai ilman hänen suostumustaan.  
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Tukiasumiseen hakeuduttaessa asiakas ja tukiasumisen työntekijät sekä 

mahdollisesti myös tämän hoitoa järjestävä taho ja omaiset toteuttavat 

yhteisen haastattelun, jossa arvioidaan asiakkaan tarpeen sekä tukiasu-

misen tarjoaman palvelun yhteensopivuus. 

 

Tukiasumisen alkaessa asiakkaalle nimetään omaohjaaja. Omaohjaaja on 

ensisijainen henkilö, jonka kanssa tukiasumisen tavoitteita asetetaan ja 

seurataan. Tukea on mahdollista saada muun muassa etuushakemusten 

tekemiseen, työnhakuun, virasto- ja terveydenhuollon henkilökunnan 

kanssa tehtäviin asiointeihin ja yleisen arjenhallinnan saavuttamiseen. 

Omaohjaajalta voi kysyä ja pyytää neuvoa matalalla kynnyksellä kaikenlai-

sissa arkeen ja elämään liittyvissä kysymyksissä. Asiakas voi saada tukea 

psyykkisen voinnin seurantaan ja tukemiseen keskustelun keinoin sekä 

tarvittaessa muihin palveluihin ohjaamisessa eteenpäin. 

 

Tukiasuminen on tavoitteellista toimintaa. Asiakkaan tulee allekirjoittaa 

ja sitoutua tukisopimukseen, joka pitää sisällään omaohjaajan viikoittai-

set tapaamiset sekä asunnon yleisestä kunnosta ja siisteydestä huolehti-

misen sekä tarvittaessa yhteistyötahojen kanssa työskentelyn. Palvelu-

suunnitelma määritellään yhdessä ohjaajan ja asiakkaan kanssa asiakkuu-

den alussa, tavallisesti 2-4 viikon kuluessa.  

 

Tukiasumisessa pätevät samat säännöt, kuin tavallisessa vuokra-asumi-

sessa järjestyssääntöineen. Asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan, jonka 

he sisustavat omilla huonekaluillaan. 

 

4.1 Tukiasumisyksikön toiminta 
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Tutkimani tukiasumisyksikkö tarjoaa tukiasumista henkilöille, jotka tarvit-

sevat tukea ja ohjausta arjen- ja elämänhallinnassa, asumisessaan, riippu-

vuuksien hallinnassa sekä sosiaaliseen verkostoon kiinnittymisessä. Työtä 

toteutetaan kuntouttavan työotteen keinoin. Tukiasumisen kesto vaihte-

lee 1-2 vuotta asiakkaan tarpeen mukaan. Tukiasumisen tavoitteena on, 

että asiakkaat saavat valmiuksia oman elämän hallintaan ja omaan asun-

toon muuttamisessa itsenäisesti.  

 

Tukiasumisessa työskentelee moniammatillinen henkilökunta, joilta löy-

tyy erityisosaamista päihde- ja mielenterveystyöstä, palveluohjauksesta 

ja sosiaalityöstä.  Henkilökunta pyrkii ylläpitämään työssään moniamma-

tillisuutta hyödyntäen parityöskentelyä ja tiivistä verkostotyötä. 

Asiakastyö toteutetaan kotikäynneillä, tapaamisilla toimistotiloissa sekä 

henkilökohtaisilla keskusteluilla.  

Ohjaajat tukevat ja neuvovat asiakkaita etuushakemusten teossa sekä 

päivä- ja työtoimintapaikkojen etsinnässä ja niihin tutustumisessa. 

 

Jokaisella asiakkaalle määräytyy omaohjaaja, jonka kanssa asiakas laatii 

tukiasumisen palvelusuunnitelman. Palvelusuunnitelman avulla työsken-

nellään asiakkaan tavoitteiden mukaisesti yhdessä omaohjaajan ja asiak-

kaan verkoston kanssa.  

Tavoitteita kohti pyrittäessä hyödynnetään asiakkaan omia voimava-

roja ja ohjaajan ammatillista osaamista. 

Yksikön arvot ja toimintaperiaatteet ovat lämminhenkisyys, luotettavuus, 

avoimuus, asiakaskeskeisyys ja tuloksellisuus.  

Asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja osallistumista kunnioitetaan lakien 

määräämällä tavalla.  

 

Opinnäytetyöni aiheen valintaan vaikutti oma kiinnostus kyseistä sosiaa-

lialan kenttää kohtaan sekä työkokemukseni mielenterveys- ja päihde-

työstä tukiasumisyksikössä ohjaajana. 
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4.2 Yhteistyökumppanit 

Yhteistyötahojen kanssa toimiminen edellyttää asiakkaan suostumusta.  

Tukiasumisen työntekijät työskentelevät tarpeen mukaan tiiviisti myös 

asiakkaan hoitoon osallistuvien yhteistyötahojen kanssa, joita ovat mm. 

- Asiakkaan omaiset 

- Nuoriso- ja aikuispuolen sosiaalityöntekijät 

- A-klinikat 

- Terveysasemat 

- Psykiatriset- ja oikeuspsykiatriset sairaalat 

- Psykologit sekä psykoterapeutit  

- Rikosseuraamuslaitos  

 

Yhteistyötahojen kanssa toimiminen helpottavat asiakkaan hoidon ja 

tuen suunnittelua sekä toteuttamista. Mikäli asiakkaan tila vaatii esimer-

kiksi sairaalajaksoa, yhteistyötahojen kanssa on mahdollista järjestää hoi-

toneuvottelu, johon on mahdollista osallistua asiakas, tämän lähiomaiset, 

hoitoa tarjoava taho kuten psykiatrinen sairaala sekä omaohjaaja.  

5 AIEMMAT TUTKIMUKSET OMAOHJAAJATYÖSTÄ 

 

Omaohjaajatyöstä ja sen vaikutuksista eri asiakasryhmillä on tehty tutkimuksia aiem-

pina vuosina, joista valtaosassa on tutkittu lastensuojelun ja nuorisotyön omaohjaaja-

työskentelyä.  

Seuraavaksi eniten tutkimusta on tehty vammaistyön omaohjaajatyöstä. Mielenter-

veys- ja päihdetyön kentältä löytyi muutama tutkimus, joissa on tutkittu asiakkaiden 

kokemuksia omaohjaajatyöstä haastattelun avulla.  
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Yksi tällainen oli aiemmin tehty ammattikorkeakoulun opinnäytetyö ’’Kuntoutuskoti 

Mainingin asukkaiden ja ohjaajien kokemuksia omaohjaajamenetelmästä’’ (T. Raja-

niemi, 2016) jossa haastateltiin sekä asiakkaita sekä ohjaajia. Haastateltavat olivat mie-

lenterveyskuntoutujia.  

Toinen samankaltaiseen aiheeseen liittyviä opinnäytetyö oli ’’Asukkaiden kokemuksia 

tuetusta asumisesta’’ (S. Väisänen, 2011), jossa haastateltiin mielenterveys- ja päihde-

kuntoutujien kokemuksia tuetusta asumisesta. 

 

’’Omaohjaaja - luotettava ja lempeä huolehtija: lasten kokemuksia lastensuojelun oma-

ohjaajuudesta’’ (A. Nenonen, S. Blumén, 2012) oli lastensuojelutyön kentällä tehty 

myös omaohjaajaan liittyvä tutkimus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Opinnäytetyöni tutkimustehtävänäni oli selvittää tukiasumisessa vähin-

tään vuoden ajan asuneiden henkilöiden kokemuksia omaohjaajan työstä 

sekä siitä, millä tavoin kotiin tarjottava tuki on vaikuttanut heidän elä-

määnsä. Samalla halusin saada mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden ääni 

kuuluviin koskien heidän omaa palvelun tarvettaan.  
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Kyseisessä tukiasumisyksikössä ei ole aiemmin toteutettu vastaavanlaista 

tutkimusta. Tutkimukseni tarkoituksena oli myös tuottaa tietoa tuki-

asumisyksikölle palvelun toimivuudesta sekä henkilöstölle heidän omasta 

työstään. 

 

Tukiasumisyksikön yksikönpäällikkö sekä työntekijät ottivat erittäin 

myönteisesti vastaan ehdotukseni tehdä tutkimusta tästä aiheesta. 

 

5.2 Aineiston käsittely 

Ennen jokaista haastattelua kerroin jokaiselle asiakkaalle tekeväni tutki-

musta Hämeen Ammattikorkeakoulun sosiaalialan opinnäytetyötäni var-

ten haastattelemalla asiakkaita heidän kokemuksistaan omaohjaajan 

työstä. Kerroin, että aion esittää tutkimustulokset nimettömästi, säilyttää 

äänitetyt nauhoitukset pelkästään itselläni siihen saakka, että olen saanut 

litteroitua haastattelut ja lopuksi aion tuhota nauhoitukset ja litteroinnit 

saatuani tutkimustulokset valmiiksi esittämistä varten. 

 

Tein nauhoitukset digitaalisella ääninauhurilla, johon tallennetut haastat-

telut litteroin eli purin nauhoitukset tekstimuotoiseksi. Litterointi mah-

dollisti haastattelujen läpikäymisen johdonmukaisesti ja se auttoi tuo-

maan haastattelun teemat selkeästi esiin analysoitavaksi. 

 

5.3 Eettisyys ja luotettavuus tutkimuksessa 

 

Otin eettiset periaatteet huomioon haastattelun rakennetta ja sisältöä 

suunnitellessani. Muodostin kysymykset tavalla, jossa vaitiolovelvollisuu-

den merkitys korostuu. Kysymyksiin vastaaminen ei edellytä yksityiskoh-

taisia taustatietoja mielenterveysdiagnooseista, päihdeongelmista eikä 
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tukiasumisen palvelun piiriin johtaneista syistä tarkemmin. Tässä opin-

näytetyössä käyttämistäni haastattelujen vastauksista ei ilmene vastan-

neiden henkilöllisyyttä, sukupuolta tai ikää.  

Korostin ennen haastattelujen tekoa tutkimukseni pohjautuvan ehdotto-

maan vapaaehtoisuuteen haastatteluun osallistumisessa sekä kysymyk-

siin vastaamisessa, eli painotin jokaiselle asiakkaalle, että halutessaan ky-

symyksiin voi jättää vastaamatta. Jokainen haastateltava halusi vastata 

jokaiseen kysymykseen. 

 

 

 

 

 

 

 

6 TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimuskysymykseni oli: 

Minkälaisia kokemuksia mielenterveys- ja päihdekuntoutujilla on omaoh-

jaajan työskentelystä tukiasumisessa? 

 

Toteutin haastattelun teemahaastatteluna, joka mahdollisti avoimen kes-

kustelun ennalta suunniteltujen teemojen mukaisesti. Koin teemahaas-

tattelun olevan luontevampi tapa tehdä tutkimusta kyseisen asiakasryh-

män kanssa kuin esimerkiksi kyselylomake, koska se mahdollisti asiakkai-

den äänen saamisen kuuluviin vapaamuotoisen keskustelun avulla. Tutki-

mustulokset esitän teemojen mukaisessa järjestyksessä.  

Käytän tuloksien esittämisessä haastattelusta saamiani suoria lainauksia, 

koska ne kuvaavat hyvin omaohjaajan työstä saatuja kokemuksia. 
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6.1 Haastateltavien taustatiedot ja haastattelutilanne 

 

Valitsin itse kaikki haastateltavat ja jokainen haastateltava suostui haas-

tatteluun heti. Kaikki haastattelut toteutettiin asiakkaiden omissa ko-

deissa yksilöhaastatteluna, joka mahdollisti haastattelujen toteuttamisen 

heille itselleen tutussa ja luontevassa ympäristössä. Haastateltavien valin-

nan perusteina oli asumisen kesto sekä heidän vointinsa. 

 

Yksityisyyden suojaamiseksi haastateltavien taustatietoja ei kysytty yksi-

tyiskohtaisesti. Haastatteluun osallistuvia tukiasumisen asiakkaita oli yh-

teensä 5, joista 2 oli miehiä ja 3 naisia. Heidän ikäjakaumansa oli 19-52 

vuotta. Haastateltavien vähimmäisaika tukiasumisessa oli noin vuosi ja 

enimmillään 1,5 vuotta.  

Perusteena valita haastateltavat asumisen keston mukaan oli riittävän 

pitkältä ajalta omaohjaajan kanssa työskentelyn ja tapaamisten toteutu-

minen.  

Suurimmalla osalla vastaajista oli vaikeuksia arjenhallinnassaan tai talous-

asioissaan sekä päihde- tai mielenterveysongelmataustaa. Haastatteluun 

vastanneilla oli taustalla mm. masennusta, skitsofreniaa tai ahdistunei-

suushäiriötä.  

Jokainen haastatteluun vastannut oli työtön. Yhdellä vastaajalla oli päih-

deongelmaan liittyvä hoitokontakti. Kolmella vastaajalla oli tukiasumisen 

lisäksi avohoitokontakti muissa psykiatrisissa palveluissa. 

 

 

Jokainen vastaaja kertoi kokevansa tukiasumisen olevan sopiva palvelu-

muoto itselleen, jossa yhtäältä toteutuu oman itsenäisen elämän toteut-

taminen sekä toisaalta tarvittaessa nopeasti ohjaajilta saatava tuki elä-

män erilaisiin tilanteisiin.  

6.2 Kokemukset omaohjaajatyöstä  
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Aloitin haastattelun kysymällä jokaiselta haastateltavalta, kuinka he mää-

rittelisivät omaohjaajan. Jokainen vastaaja koki omaohjaajan neuvovan ja 

auttavan arkipäivän asioissa. Kaksi vastaajista kuvasi omaohjaajan olevan 

eräänlainen asioiden edistäjä, jonka koettiin kannustavan kodin siivoami-

sessa sekä lähtevän mukaan asioimaan virastoihin kuten Kelaan tai sosi-

aaliasemalle. Omaohjaaja koettiin kannustavan, kun omat voimavarat ei-

vät välttämättä riitä asioiden hoitoon, sekä tekevän yhteistyötä eri taho-

jen kanssa.  

 

Omaohjaan kyky saada asiakas aktivoitumaan arjen askareiden, kuten sii-

voamisen tai ruuanlaiton aloittamisessa koettiin tärkeäksi. Toisaalta tär-

keäksi koettiin myös omaohjaajan oma vointi sekä tilannetaju sen suh-

teen, kuinka paljon itse auttaa ja toisaalta antaa asiakkaalle tilaa, kuten 

seuraavassa lainauksessa todetaan:  

 

''No ehkä et on itellä hyvä elämänhallinta ja hyvä vointi, semmonen et se 

pystyy niinku ohjaa toistakin tai auttaa siihen että ne asiat rullais et on 

kiinnostunu auttaan  ja kans tietää sillai et miten sopivan verran voi aut-

taa et ei niinku liikaa eikä liian vähän vaan sopivasti.'' 

 

 

Aineistosta nousi esiin kaksi teemaa hyvän omaohjaajan määrittelystä, 

jotka ovat soveltuva persoonallisuus sekä ammattitaito. 

 

 

 

6.2.1 Soveltuva persoonallisuus 

 

 

 

 

SOVELTUVA 
PERSOONALLISUUS 
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Omaohjaajan koettiin olevan helposti tavoitettavissa matalalla kynnyk-

sellä. Omaohjaajan koettiin myös vahvistavan itsenäistä selviytymistä ja 

lisäävän kykyä hoitaa arjen asioita oma-aloitteisemmin. Turvallisuuden-

tunteen lisääntyminen koettiin merkityksellisenä, samoin mahdollisuus 

päästä keskustelemaan mieltä askarruttavista aiheista. Yksi vastaajista 

kertoi ruuanlaiton olleen haastavaa ja lähes mahdotonta aiemmin, mutta 

koki saaneensa omaohjaajan tuella varmuutta tehdä ruokaa itsenäisesti 

sekä kokeilla uusia reseptejä rohkeammin. 

Kaksi vastaajaa koki omaohjaajan kanssa kasvokkain keskustelun itselle, 

sillä hetkellä ajankohtaisista asioista olevan hyödyllistä ja merkityksellistä. 

 

Toivotuiksi omaohjaajan ominaisuuksiksi kuvailtiin myös kiinnostusta oh-

jaajan työtä kohtaan, halua ja kykyä auttaa, rehellisyyttä sekä ymmärtä-

väisyyttä heikentyneen jaksamisen ja voinnin suhteen. Moni vastaaja ko-

rosti myötätuntoisuuden ja helposti lähestyttävyyden merkitystä.  

 

''Ohjaaja on oikeesti hyvä työ, monelle siitä on apua, nii ku mulleki, en mä 

tiedä miten pärjäisin ainakaan ihan vielä omillani asioissa. Mulla on vielä 

paljon opittavaa, ja se on tosi hyödyllistä, että mulla on omaohjaaja siinä 

sivussa'' 

 

''Osaa kuunnella ainakin ja auttaa parhaansa mukaan, siin tietty yksinker-

tasimmat, ja sitte mahdollisuus siihen että selvittää asioita parhaansa 

Autta-
vaisuus 

Kannus-
tava 

luonne 
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mukaan, ymmärtäminen tietty ja että tietää mitä tekee - - ei siihen sen 

isompia tarvi oikeestaan''. 

6.2.2 Ammattitaitoisuus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raha-asioiden hahmottaminen sekä laskujen maksu itsenäisesti koettiin 

hankalina asioina, joiden hoitamiseen omaohjaajan tuki koettiin välttä-

mättömänä niiden onnistumiseksi.  

 

Seuraavassa haastateltavien lainauksia omaohjaajan ammattitaitoon liit-

tyen: 

 

''Joku sellanen ihminen, joka auttaa mua sellasis asiois mihin mä tarviin 

apua tai auttaa siinä miten mä pystyn 

kasvamaan siihen, että mä pystyn hoitaan omat hommani'' 

 

''Jos mulla on vaikka joku ongelma, vaikka jos mä en ymmärrä jotain 

asiaa, joku  

 
 

AMMATTITAITOISUUS 

Osaaminen  
talous- ja 

etuusasioissa 
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paperi vaikka tulee Kelalta, vien sen ohjaajalle ja me yhessä katotaan se. 

Tai jos mä haluan sen kauppaan, Kelalle tai sosiaalityöntekijälle mukaan 

niin  

ohjaaja lähtee miun mukaan, elikkä se on sellanen turva joka auttaa asi-

oissa, tekee yhteistyötä ihmisten kanssa'' 

 

''No mulle se on semmonen joka auttaa mua arkipäivän asioissa; las-

kuissa, joskus siivoamisessa, just tämmösessä muistamisessa, joskus läh-

temisessä jonnekin. Se on sellanen, joka avustaa mua, kun ei ite jaksa tai 

muista'' 

 

''Mun on helpompi hoitaa niitä asioita, mitkä on ollu mulle hankalia hoi-

taa ja tota sitte mä oon saanu sellasta turvallisuudentunnetta elämään, 

et jos mä tarviin apua johonki nii sit mä myös saan sitä, se tuntuu hy-

vältä.'' 

 

''Työkaluja oon saanu osittain ainakin, osa niistä asioista on vielä kehitty-

mässä, mutta osittain joo''. 

 

’’- jos vaikka tulee vaikka joku ongelma, huono olo tai huonon mielen 

päivä, nii ohjaaja sanoo aina että voi soittaa jos tulee jotain, jos painaa 

joku asia''.'' 

 

 

 

 

 

 

 

7 YHTEENVETO 
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Tutkimusten tulosten perusteella voidaan todeta, että omaohjaajatyös-

kentely on vaikuttanut positiivisesti asiakkaiden elämään sekä edistänyt 

heidän elämänhallintaansa. Asiakkaat kokivat, että he selviytyivät arjes-

taan paremmin omaohjaajan tuella. 

Omaohjaajan vaikuttamisesta omaan elämään nousseita teemoja olivat 

hoidettavien asioiden organisointi ja niiden toteuttaminen sekä itsevar-

muuden- ja turvallisuudentunteen lisääntyminen asiakkaan omassa elä-

mässä.  

Toisaalta kysyttäessä, millaisiin asioihin asiakas koki tarvitsevansa vielä 

lisää tukea tai ohjausta, teemoiksi nousivat myös itsevarmuuden lisäämi-

nen sekä oma-aloitteisuuden vahvistaminen ohjauksen keinoin.  

Jokainen haastateltava koki omaohjaajan kanssa työskentelyn edistäneen 

heidän taloudenhallintaansa sekä kykyään hoitaa arkeen liittyviä asioita. 

Tutkimus osoitti myös, että asiakkaat kokivat merkitykselliseksi ohjaajan 

kyvyn kohdata asiakas ihmisenä mielenterveys- tai päihdeongelmien ta-

kana. 

Tuloksista voidaan päätellä, että asiakkaat kokivat saaneensa jo hieman 

itsevarmuutta itselleen haastavien asioiden toteuttamiseen ja suunnitte-

luun, mutta itsevarmuuden ei koettu vielä olevan tarpeeksi vankalla poh-

jalla. 

Hyvän omaohjaajan ominaisuuksista nousseet teemat olivat työhön so-

veltuva persoonallisuus, laaja ammattitaito sekä kuuntelu- ja kohtaamis-

taidot.  

Lopuksi voidaan päätellä asiakkaiden kokevan, että ilman omaohjaajan 

tukea päivittäiset arkiset asiat eivät sujuisi niin hyvin, kuin ne nyt sujuvat.  

 

8 POHDINTA 

Opinnäytetyön prosessointini alkoi opintojen toisen vuoden aikuissosiaa-

lityön opintojen suorittamisen myötä, jolloin tiesin, että haluan toteuttaa 

tulevan opinnäytetyöni mielenterveys- ja päihdetyön kentältä.  
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On ollut ilo huomata, kuinka tuolloin alkuun asetettu idea on kytenyt, kul-

kenut mukana ja lopulta johtanut tämän opinnäytetyön tekoon. 

Vaikka en tuolloin vielä tiennyt tarkkaan, mitä kaikkea tulevat kuukaudet 

tulisivat pitämään sisällään, on kyseinen idea ohjannut valintojani ja 

suuntaani kohti nykyistä mielenterveys- ja päihdetyön ohjaajan työtä.  

Olen oppinut valtavasti sekä käytännön työn että opinnäytetyön proses-

sin myötä omaohjaajatyön merkityksestä ja sen vaikuttavuudesta asiak-

kaiden elämässä.  

Pohdin syytä, miksi erityisesti talous- ja etuusasioihin liittyvät toimet ko-

ettiin asiakkaiden osalta haasteellisiksi. Jos otetaan huomioon ohjaajien 

koulutukset, jotka ovat lähihoitajan ja sairaanhoitajan sekä sosionomin 

tutkinnot, on täysin luonnollista, että ohjaajien työssä painopiste on siinä 

osa-alueessa, joka on vahvempi. Vaikka ohjaajan työhön kuuluu tietämys 

erilaisista sosiaalietuuksista ja erityisesti etuushakemuksien teossa ohjaa-

minen, se ei ole kokonaisuus, jota hoitoalalla pääsääntöisesti opiskellaan. 

Sosionomin osaaminen painottuu enemmän palvelujärjestelmän tunte-

mukseen sekä ohjaamiseen erilaisissa tilanteissa, kuten näiden erilaisten 

sosiaalietuuksien hakemisessa asiakkaan elämäntilanteen mukaan. 

 

Suurin oppi on ollut asiakkaiden kanssa suoraan käytyjen keskustelun 

kautta oman työn kehittäminen ja sitä kautta oman ammatillisuuden vah-

vistuminen. Dialogisuus on avartanut arvokkaalla tavalla ymmärrystäni 

mielenterveys- ja päihdetyön piirissä olevien asiakkaiden arjesta ja anta-

nut näkökulmaa heidän elämästään - mitkä asiat ovat heille merkitykselli-

siä, kuinka he kokevat elämän omasta näkökulmastaan? 

 

 

Opinnäytetyön aihe ja valinta tulivat päätettyä lopulta kuin itsestään.  

Suurimmaksi haasteeksi itselleni tuli kysymysten asettelu niin, että saisin 

niiden kautta mahdollisimman paljon informaatiota. 

Lisäksi haastateltavien lukumäärä nousi askarruttavaksi aiheeksi. Riittäi-

sikö viideltä henkilöltä saamat haastatteluvastaukset opinnäytetyöhöni?  
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Asiakaspaikkoja tutkimassani tukiasumisyksikössä on 19, johon nähden 

haastateltavia olisi voinut olla myös enemmänkin. Koin kuitenkin haastat-

teluihin valikoitujen viiden asiakkaan edustavan juuri sitä kohderyhmää, 

jota halusinkin tässä opinnäytetyössäni tutkia.  

Olen loppujen lopuksi tyytyväinen saamiini vastauksiin ja haastateltavien 

lukumäärään. Ilokseni sain todella monipuolisia ja avoimia vastauksia 

haastatteluihin. Tutkimukseni tuloksista toivon olevan hyötyä tukiasumi-

sessa työskenteleville ohjaajille ja yksikönpäällikölle.   

Vastaukset olivat pääosin saman suuntaisia, joka kertoo osaltaan myös 

ohjaajien tekemästä työstä ja sen laadusta, joka on kohdistunut tasaver-

taisesti asiakkaisiin.  

Mielestäni tärkein sanoma, jonka tätä tutkimusta tehdessäni sain selville, 

on asiakkaiden kokemus hyvästä ja laadukkaasta ohjaajatyöstä, jolla on 

oikeasti merkitystä.  
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TEEMAHAASTATTELUKYSYMYKSET 

 
1. Kuinka kauan olet asunut tukiasumisessa? 

 

2. Mitä omaohjaaja mielestäsi tarkoittaa? 

 
3. Millä tavoin omaohjaaja on vaikuttanut sinun elämääsi tukiasumisessa? 

 

4. Koetko saaneesi työkaluja itsenäiseen oman elämän ja arjen hallintaan omaoh-

jaajalta? 

 

5. Minkälaisiin asioihin toivoisit saavasi lisää tukea/ohjausta omaohjaajalta? 

 
6. Minkälaisia ominaisuuksia on mielestäsi hyvällä omaohjaajalla? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 

 


