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Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää sosiaaliohjaajien kokemuksia 
viljelyspalstalla toteutetusta ryhmätoiminnasta osana Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveysviraston alaisuudessa tehtävää toimeentulotukityötä ja 
sosiaaliohjausta. Opinnäytetyö oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jonka 
aineistona oli ryhmäkeskustelu.  
 
Aineisto analysoitiin käyttämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. 
Opinnäytetyön tuloksia olivat sosiaaliohjaajien kokemukset 
viljelyspalstaryhmästä ja sen merkityksistä osana sosiaaliohjausta ja 
toimeentulotukityötä. Tuloksiin sisältyivät ryhmätoiminnan perustamisen 
mahdollistaneet tekijät, joita olivat työyhteisön henkinen tuki, työnantajan 
taloudellinen tuki, sosionomikoulutuksen tuoma osaaminen sekä 
sosiaaliohjaajien halu kehittää omaa työtään asiakaslähtöisesti. Sosiaaliohjaajat 
halusivat tarjota asiakkaille mahdollisuuden mielekkääseen tekemiseen, 
yhdessäoloon ja virkistymiseen luonnon keskellä. Sosiaaliohjaajat kokivat 
viljelyspalstaryhmän kokonaisuudessaan voimauttavaksi, virkistäväksi ja 
avartavaksi työkokemukseksi. Asiakkaiden koettiin saaneen ryhmän 
toiminnallisen ja vuorovaikutuksellisen luonteen kautta osallistavia ja 
voimaannuttavia kokemuksia. Luontokokemusten positiiviset vaikutukset 
kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille olivat merkittävä tutkimuksellinen löytö 
aineistosta.  
 
Sosiaaliohjaajien kokemuksien perusteella opinnäytetyössä voitiin todeta 
ryhmätoiminnalla olleen monisäikeisiä merkityksiä työntekijöiden ja asiakkaiden 
kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Luonnon ja maaseutumaisen ympäristön 
positiiviset merkitykset hyvinvoinnille korostuivat tutkimusaineistoista. 
Työntekijöiden kokemusten perusteella voidaan sanoa, että työn kehittäminen 
oli tuonut työhön uusia näkökulmia ja lisännyt työn mielekkyyttä ja työiloa.  
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ABSTRACT 

 
Reinikka, Erik. Group Activities among Subsidy-Entitled Citizens and in Social 
Counselling – Social Councillor’s Experiences of Group Work in Allotment Plots. 
64 p.,1 Appendice. Language: Finnish. Helsinki, Spring 2014.The Diaconia 
University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services. Degree: 
Bachelor of Social Servises. Option on Diaconal Social Work.   
 
The purpose of the study was to examine the experiences of social councillors 
instructing an activity-oriented group, as a part of the Social and Health 
Department of the City of Helsinki. The study is a qualitative study based on 
group discussions. The study material was analysed by applying a data-based 
content analysis. The results of the analysis were based on the experiences of 
the social councillors while working at allotment plots with clientel, and its 
effects on social councilling and subsidy-related work. Included in the results 
were the factors which have enabled the group work: the mutual support of the 
work community, the financial support of the employer, the skills provided by the 
educational program, and the desire of the social councillors to elaborate their 
work toward a more client-orientated model. The social councillors wished to 
provide their clients an opportunity for socially meaningful and recreational 
activities. The social councillors considered the allotment group an uplifting, 
refreshing, and eye-opening work experience. The clients were observed to 
have received supportive experiences and sensing togetherness. The positive 
effects of being in nature on the holistic well-being of the group members were 
a significant finding in the data. 
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1 JOHDANTO 

 

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston strategiasuunnitelmassa vuosille 2014–

2016 kuvataan sosiaali- ja terveysviraston perustehtäväksi eli missioksi tuottaa 

hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta helsinkiläisille (Helsingin 

kaupunki 2014a). Helsingin kaupungin verkkosivuilla (2014b) sosiaalisen ja 

taloudellisen tuen keskeisiksi tehtäviksi määritellään aikuisten työhön 

kuntoutuminen sekä elämän ja talouden hallinnan edistäminen. Edellä 

määriteltyjä tehtäviä aikuissosiaalityössä toteuttavat Helsingin kaupungin 

sosiaaliohjauksen palvelupisteillä työskentelevät sosiaaliohjaajat ja sosiaalityön 

palvelupisteillä työskentelevät sosiaalityöntekijät. Aikuissosiaalityön asiakkailla 

on taloudellisten ongelmien lisäksi yhä useammin myös muita ongelmia kuten 

sairautta, päihteiden käyttöä ja ongelmia sosiaalisissa suhteissa. (Yliruka 2005, 

138.) Asiakkaat tarvitsevat taloudellisen avun lisäksi tukea elämän muillakin 

osa-alueilla. Usein aikuissosiaalityön asiakkaiden auttamiseksi tarvitaan 

asiakkaan kokonaisvaltaisen tilanteen huomioivaa muutostyötä. Sen lopullisena 

tavoitteena on asiakkaan yhteiskunnallisen osallisuuden palauttaminen. 

Muutostyössä tuetaan hyviä ihmissuhteita ja etsitään asiakkaille mielekästä 

tekemistä. (Kaljonen 2008, 53.) 

 

Sosiaaliohjauksen voidaan katsoa sisältävän asiakkaan kanssa yhdessä 

tekemistä, aktivoimista ja motivoimista (Jauhiainen 2004, 43). Sosiaaliohjaajina 

toimivat sosionomit työskentelevät lähellä asiakasta ja kulkevat rinnalla 

muutostyön prosessissa, jonka alkuun saaminen ja onnistuminen edellyttävät 

luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentumista (Kaljonen 2008, 53–54). 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää ja kuvata aikuissosiaalityötä tekevien 

sosiaaliohjaajien kokemuksia viljelyspalstalla toteutetusta ryhmätoiminnasta 

osana sosiaaliohjausta ja toimeentulotukityötä. Opinnäytetyö tukee 

sosiaaliohjauksen palvelupisteillä tehtävää aikuissosiaalityötä antamalla tietoa 

palvelupisteellä työskentelevien sosiaaliohjaajien kokemuksista ryhmätoiminnan 

järjestämisestä ja asiakkaiden kohtaamisesta viljelyspalstaryhmässä. 
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Aihe on ajankohtainen, sillä aikuissosiaalityössä työskentelevien 

sosiaaliohjaajien työ sosiaaliohjauksen palvelupisteillä keskittyy tällä hetkellä 

palvelupisteen sisällä tehtävään työhön. Haastatteluun osallistuneiden 

sosiaaliohjaajien toiveena on tehdä aikuissosiaalityötä myös palvelupisteen 

ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Sosiaaliohjausta tekevät sosionomit 

kokevat sosionomikoulutuksen (AMK) tukevan osaamista erityisesti 

vuorovaikutustaidoissa ja toiminnallisuudessa (Jauhiainen 2004, 47). 

Aikuissosiaalityötä tekevät pitävät asiakkaan kannalta merkityksellisenä 

yhteisöllisyyttä, joka luo asiakkaille mahdollisuuden sosiaalisiin kontakteihin ja 

sekä tarjoaa samalla mielekästä tekemistä. Monet asiakkaista ovat yksinäisiä 

eivätkä heidän omat sosiaaliset suhteensa ole välttämättä kannattelevia. 

(Tonteri 2011, 152.) 

 

Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Helsingin sosiaali- ja terveysviraston 

alaisuudessa toimivan sosiaaliohjauksen Maunulan palvelupisteellä 

työskentelevien sosiaaliohjaajien kanssa. Sosiaaliohjauksen Maunulan 

palvelupiste on osa Helsingin kaupungin sosiaalisen ja taloudellisen tuen 

yksikköä. Ryhmäkeskusteluun osallistuneet sosiaaliohjaajat työskentelevät 

aikuissosiaalityössä sosiaalisen ja taloudellisen tuen parissa. Asiakkaat 

ohjautuvat sosiaaliohjaajan asiakkuuteen yleensä taloudellisen tuen tarpeen 

seurauksena.  
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2 SOSIAALIOHJAAJANA AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ 

 

 

2.1 Aikuissosiaalityö 

 

Suomalaisen yhteiskunnan kehityksen aikana on aina keskusteltu vastuun 

jakamisesta hyvinvoinnin edellytysten rakentamisessa. Aluksi hyvinvointivastuu 

kuului perheille ja lähiyhteisöille. Myöhemmin vastuuta siirrettiin uskonnollisille 

yhteisöille ja kansalaisjärjestöille, ja lopulta kunnille ja valtiolle. (Helin, Hiilamo & 

Jokela 2010, 12.) Vaivaishoidon ja köyhäinhoidon aikana sosiaalityön 

tavoitteena oli ongelmien ratkaisemisen sijaan pyrkimys ongelmien hallintaan. 

Tuolloin ongelmien hallintaa pyrittiin tehostamaan luokittelemalla ongelmia 

pienempiin ryhmiin. Esimerkiksi vaivaisuuden käsite jaettiin kahtia; vammaisiin 

ja köyhiin. Sosiaalityön sisältöä määritteltiin jo vaivaishoidon aikana kahden 

peruselementin varaan. Sosiaalityön nähtiin olevan luonteeltaan ennen kaikkea 

materiaalista auttamista, mutta myös apua tarvitsevien ”henkis-sielullista 

tukemista”. (Toikko 2005, 213–214.) Nykyisen suomalaisen aikuissosiaalityön 

juuret ulottuvat vuonna 1956 voimaan tulleeseen huoltoapulakiin, jossa 

määriteltiin tarkemmin sosiaalihuollon käsitettä. Huoltoapulaki korvasi aiemman 

köyhäinhoitolain. Sosiaalihuollon katsottiin sisältävän lastensuojelun, 

toimeentulotuen, päihdehuollon ja irtolaisten kanssa tehtävän sosiaalityön. 

Kunnallisen sosiaalihuollon organisaatiot jäsentyivät pitkään huoltoapulain 

määrittelemiin sosiaalityön eri osa-alueisiin. (Juhila 2008, 84.) 

 

Kyösti Raunion (2009, 50) mukaan aikuissosiaalityö käsitteenä on 

epämääräinen, siihen voidaan sisällyttää hyvin erilaisia ongelmia ja 

asiakasryhmiä. Aikuissosiaalityö samaistetaan monesti pitkäaikaistyöttömien 

parissa tehtävään sosiaalityöhön kuten työelämään aktivointiin ja 

kuntoutukseen sekä toimeentulo-ongelmiin. Samoin myös päihde- ja 

mielenterveyspalvelut sekä asunnottomuus katsotaan sisältyvän 

aikuissosiaalityöhön. Toisaalta ikääntyneiden ja vammaisten parissa tehtävää 

sosiaalityötä siihen ei lasketa. 
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2000-luvulla asiakkaiden ohjaus eri sosiaalipalveluihin nojaa sosiaalityössä yhä 

vahvemmin käytössä olevaan elinkaarimalliin. Iästä on tullut keskeisempi 

kriteeri palveluohjauksessa. Elinkaarimallissa sosiaalipalvelut järjestään 

ikävaiheittain; janan alkupäässä on lastensuojelutyö ja loppupäässä 

gerontologinen sosiaalityö, joka sisältää vanhuksille suunnatut palvelut. (Juhila 

2008, 83.) Hämäläisen & Väisäsen (2008, 90) mukaan aikuissosiaalityö voidaan 

määritellä yli 18 –vuotiaiden kanssa tehtäväksi työksi sekä niiden 

lapsiperheiden kanssa tehtäväksi työksi, joilla ei ole lastensuojelun tarvetta tai 

asiakkuutta. Aikuissosiaalityö on suunnitelmallista sosiaalityötä; tavoitteiden 

saavuttamiseksi hyödynnetään eri sosiaalihuollon palveluita kuten 

päihdehuoltoa, toimeentulotukea tai sosiaalista luototusta (Tossavainen & Kärki 

2009, 27). Aikuissosiaalityön palveluiden kirjo suomalaisessa yhteiskunnassa 

on laaja. Sen toteuttajina on kunnallisten sosiaalipalveluiden lisäksi julkisia 

erityispalveluita, järjestöjä ja seurakuntien diakoniatyö. (Kananoja, Lähteinen & 

Marjamäki 2011, 211.)  

 

 

2.2 Sosiaaliohjaus osana aikuissosiaalityötä 

 

Kuntien aikuissosiaalityössä tapahtui muutos 1990-luvulla, kun sosiaaliohjaajia 

alkoi tulla mukaan kuntien sosiaalityöhön. Kunnat ovat uudelleen järjestelleet 

aikuissosiaalityön työnjakoa yliopistotutkinnon suorittaneiden 

sosiaalityöntekijöiden ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden 

sosionomien välillä. (Borg 2011, 24.) Helsingissä sosiaalityöntekijöiden 

vakansseja muutettiin sosiaaliohjaajien vakansseiksi etenkin vuonna 2004. Jo 

tätä ennen Helsingissä sosiaalityössä oli työskennellyt jonkin verran 

sosionomitutkinnon (AMK) suorittaneita sosiaaliohjaajia. (Liukonen, Lukman & 

Typpi 2007, 18.) Sosiaaliohjaajien tehtävät vaihtelevat kuitenkin eri kunnissa. 

Helsingissä sosiaaliohjaajat antavat ammatillista ohjausta, neuvontaa ja tekevät 

tilannearvioita sekä suunnitelmia. Helsingissä sosiaaliohjaajat myös vastaavat 

yksilöhuollon päätöksenteosta sekä antavat ohjeistuksia etuuskäsittelyyn. 

Sosiaaliohjaajat myös työskentelevät asiakkaiden verkostojen kanssa, tekevät 

lähityötä alueilla ja ohjaavat ja neuvovat tarvittaviin palveluihin. Espoossa 

sosiaaliohjaajat työskentelevät uusien asiakkaiden ja neuvontapalveluiden 



10 
 

tiimeissä, joissa annetaan esimerkiksi palvelu- ja puhelinneuvontaa. Vantaalla 

sosiaaliohjaajien tehtävänä on vastaanottotiimeissä ottaa vastaan uusia 

asiakkaita, ohjata ja neuvoa sekä tehdä tilannearvioita ja 

toimeentulotukipäätöksiä. (Borg 2011, 24.) 

 

Sosiaaliohjaus on osa sosiaalityön kenttää ja se sijoittuu psykososiaalisen työn 

alueelle. Sosiaaliohjauksen lähtökohtana on ihminen elämäntilanteessaan ja 

yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Työ perustuu ammatilliseen tietoon sekä 

monipuoliseen menetelmä- ja kehittämisosaamiseen (Helminen 2013, 248). 

Sosiaaliohjaus on suunnitelmallista ja tavoitteellista, sosiaalisia ongelmia 

korjaavaa ja ehkäisevää toimintaa, jota tehdään yksilöiden ja ryhmien kanssa 

vuorovaikutussuhteessa lähellä asiakasta. Sosiaaliohjauksessa hahmotetaan 

yksilön elämäntilanne ja kartoitetaan palvelutarve. Siinä tähdätään asiakkaan 

elämänhallinnan, arjen sujuvuuden, toimintakyvyn ja osallisuuden 

vahvistamiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Sosiaaliohjauksessa asiakasta 

motivoidaan, tuetaan, neuvotaan ja ohjataan asiakkaan kokonaisvaltaisen 

tilanteen pohjalta. Sosiaaliohjauksella pyritään myös vaikuttamaan 

yhteiskunnan epäoikeudenmukaisiin rakenteisiin. (Helminen 2013, 243–244.) 

 

 
2.3 Toimeentulotukityö aikuissosiaalityötä raamittamassa 

 

Toimeentulotukityön käsite on suhteellisen uusi, eikä sille ole olemassa yhtä 

selkeää määritelmää. Toimeentulotukityötä tehdään osana sosiaaliohjausta ja 

palveluneuvontaa. Sen katsotaan sisältävän erilaisia tehtäviä toimeentulotuen 

myöntämisprosessin eri vaiheissa. Toimeentulotukityötä on esimerkiksi 

toimeentulotuen käsittelyyn ja päätöksen tekemiseen liittyvä työskentely. 

Toimeentulotukityötä on luonnollista tarkastella osana aikuissosiaalityötä, jossa 

painottuvat taloudellinen tuki ja toimeentuloon liittyvät kysymykset. (Saikku & 

Kuivalainen 2013, 115.) Blomgrenin ja Kivipellon kartoituksen (2012, 52)  

perusteella toimeentulotuki raamittaa yhä paljon aikuissosiaalityötä. Heidän 

mukaansa toimeentulotuki on aikuissosiaalityön ”rakas vihollinen”, joka vie 

työaikaa, mutta siitä ei olla valmiita kokonaan luopumaan. Toimeentulotukeen 

liittyviä kysymyksiä on vaikea irrottaa aikuissosiaalityöstä sillä asiakkaiden 
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ongelmat usein kytkeytyvät myös taloudelliseen tilanteeseen. Suurimmissa 

kaupungeissa toimeentulotukityötä on siirretty huomattavasti 

sosiaalityöntekijöiltä ja sosiaaliohjaajilta etuuskäsittelijöille (Borg 2011, 37). 

 

Toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi taloudelliseksi tueksi nykyisessä 

sosiaaliturvajärjestelmässä, joka perustuu sosiaalihuoltolakiin, ja jonka juuret 

ulottuvat vaivais- ja köyhäinhoidon aikakaudelle. Toimeentulotuki on 

tarveharkintainen ja viimesijainen tuki. Sen myöntää asuinpaikkakunta ja se 

rahoitetaan verovaroista (Hiilamo, Kangas & Niemelä 2014, 200). 

Toimeentulotukea myönnetään vain silloin, kun henkilöllä ei ole muita tuloja tai 

muut tulot eivät riitä kattamaan hyväksyttyjä menoja. (Kuivalainen 2013, 15.) 

Toimeentulotuen tarkoitus määritellään toimeentulotukilaissa (30.12.1997/1412) 

seuraavasti: 

 

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen 
taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja 
perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. 
Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen 
ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. 

 

Toimeentulotukea saavien henkilöiden määrällä ja yleisillä taloussuhdanteilla on 

yhteys, joka on näkynyt esimerkiksi 1990-luvun laman aikana sekä 

finanssikriisin aiheuttaman taloudellisen taantuman myötä vuonna 2009. 

Toimeentulotuen asema muuttui 1990-luvun laman seurauksena, kun 

toimeentulotukea saavien henkilöiden määrä kaksinkertaistui muutamassa 

vuodessa. Korkeimmillaan tuen varassa eli Suomen väestöstä 12 prosenttia eli 

noin 610 000 henkilöä vuonna 1996. Vuonna 2011 sama luku oli 6,9 prosenttia. 

(Kuivalainen 2013, 17.) Raunion (2009, 258) mukaan toimeentulotukea saavien 

määrän kasvu 1990-luvulla johtui työttömyyden nopean kasvun lisäksi myös 

ensisijaiseen sosiaaliturvaan kohdistuneista leikkauksista. 

 

1990-luvun laman jälkeen toimeentulotukea saavien henkilöiden määrä on 

pysynyt suurena ja asiakkuudet toimeentulotuessa ovat pitkittyneet. 

Toimeentulotuesta on tullut yhä useammalla sen saajalle pysyvä toimeentulon 

muoto. Verrattaessa toimeentulotukea saavien henkilöiden hyvinvointia muuhun 
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väestöön voidaan havaita selkeitä eroavaisuuksia esimerkiksi terveydentilassa, 

elämänlaadussa tai asumisoloissa. Toimeentulo-ongelmat heijastelevat 

suurempaa kokonaistilannetta, jossa toimeentulotuen saajat elävät. 

Toimeentulotuen saajat kokevat esimerkiksi terveytensä ja elämänlaatunsa 

heikommaksi kuin muu väestö. Toimeentulotuen saajat kokevat myös itsensä 

yksinäisiksi ja alakuloisiksi muuta väestöä yleisemmin. (Hannikainen-Ingman, 

Kuivalainen & Sallila 2013, 108.)   

 

 

2.3.1 Toimeentulotuen saajat Helsingissä 

 

Toimeentulotukea saavien helsinkiläisten kotitalouksien määrässä on 

tapahtunut muutoksia, jotka heijastelevat yhteiskunnan kulloistakin taloudellista 

kokonaistilannetta. Taloudellisen laman koetellessa Suomea vuonna 1995 

Helsingissä oli 55 060 toimeentulotukea saanutta kotitaloutta, sama luku 

vuonna 2000 oli 39 257 kotitaloutta. Toimeentulotukea saavien kotitalouksien 

määrä laski 2000-luvun alkupuolella; vuonna 2005 oli 36 792 toimeentulotukea 

saanutta kotitaloutta Helsingissä. Vuonna 2008 alkanut taloudellinen taantuma 

näkyy vuoden 2010 tilastossa, tuolloin toimeentulotukea saaneiden 

kotitalouksien määrä kasvoi 41 947 kotitalouteen Helsingissä. Kasvu taittui 

kuitenkin jo vuonna 2011, kun luku hiljalleen väheni ja oli tuolloin 41 576. 

Vuonna 2012 toimeentulotukea saaneiden helsinkiläisten kotitalouksien määrä 

hieman kasvoi ja luku oli 42 480 kotitaloutta. (Helsingin kaupunki, tietokeskus 

2013, 152.) 

 

Toimeentulotukea saaneista kotitalouksista oli yksin asuvien talouksia 32 987 ja 

niistä miehiä 20 085 henkilöä ja naisia 12 902 henkilöä. Kaikista 

toimeentulotukea saaneista kotitalouksista yksinhuoltajaperheitä oli 4857, 

lapsettomia pariskuntia saajissa oli 1885 ja pariskuntia joilla oli lapsia 

huollettavana 2751. Yhteensä toimeentulotukea saaneita henkilöitä vuonna 

2012 oli 61 588, mikä on 10,2-prosenttia koko Helsingin väestöstä. (Helsingin 

kaupunki, tietokeskus 2013, 152.) Luvuista on havaittavissa yhden hengen ja 

yksinhuoltajatalouksien suhteelliseen suuri osuus kaikista toimeentulotukituen 

saajista. Tyypillinen toimeentulotuen saaja on näiden lukujen perusteella yksin 
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asuva mieshenkilö. Kauppisen, Moision & Mukkilan (2013, 55) tutkimuksen 

mukaan yksinasuvien mieshenkilöiden toimeentulotuen asiakkuus usein myös 

pitkittyy; 40 -prosenttia yli 36 kuukautta tukea saaneista kotitalouksista oli yhden 

miehen talouksia. Pitkään tukea saaneista lähes puolet oli sosioekonomiselta 

asemaltaan pitkäaikaistyöttömiä. 

 

 

2.3.2 Toimeentulotukityö Helsingin kaupungin organisaatiossa 

 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston alaisuudessa toimii kuusi 

osastoa, joista yksi on perhe- ja sosiaalipalveluiden osasto (Helsingin kaupunki 

2014c). Osastoa johtaa osastopäällikkö. Helsingin kaupungin organisaatiossa 

toimeentulotukityö sijoittuu perhe- ja sosiaalipalveluiden alaisuuteen. Perhe- ja 

sosiaalipalveluiden alaisuudessa toimii nuorten palveluiden ja aikuissosiaalityön 

osasto, joka jakautuu viiteen eri yksikköön. Osaston alaisuudessa toimivat 

nuorten palvelut, sosiaalinen ja taloudellinen tuki, toimeentulotuen maksatus, 

työllistymisen tuki sekä maahanmuuttajapalvelut. Toimeentulotukityötä aikuisten 

parissa tehdään sosiaalisen ja taloudellisen tuen alaisuudessa. (Helsingin 

kaupunki 2012, 16.) 

 

Sosiaalisen ja taloudellisen tuen yksikkö hoitaa toimeentulotuen myöntämisen 

ja siihen liittyvän sosiaalityön ja -ohjauksen yli 25-vuotiaiden osalta. 

Toimeentulotuen myöntämisen lisäksi sosiaalisen ja taloudellisen tuen yksikkö 

huolehtii talous- ja velkaneuvonnan palveluiden toteuttamisesta.  Myös 

asunnottomuutta ennaltaehkäisevä ja asunnon hankinnassa opastava 

asumisneuvonta sisältyy sosiaalisen ja taloudellisen tuen yksikköön. 

Sosiaalisen ja taloudellisen tuen yksikkö jakautuu sosiaalityön ja 

sosiaaliohjauksen yksiköihin alueille. Sosiaaliohjauksen yksikköön kuuluu 

kahdeksan palvelupistettä. Palvelupisteet ovat Kallio, Kamppi, Haaga, Malmi, 

Maunula, Herttoniemi sekä Myllypuro ja Vuosaari. (Helsingin kaupunki 2014c.) 
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3 KOHTAAMINEN SOSIAALITYÖN HAASTEENA 

 

 

3.1 Sosiaalialan ammattilaisen ja asiakkaan kohtaaminen 

 

Asiakkaan arvokas kohtaaminen voi toteutua tai jäädä toteutumatta asiakkaan 

ja sosiaalialan työntekijän kohtaamisessa. Asiakkaan kohtaamisen 

onnistuneisuutta voidaan tarkastella tukeutumalla Sarah Banksin jaotteluun 

kohtaamisen perustasta. Perustaan kuuluu asiakkaan ainutlaatuisuuden 

tunnistaminen toiminnan lähtökohtana sekä asiakkaan hyväksyminen sellaisena 

kuin hän on. Muita kohtaamisen perustaan kuuluvia asioita ovat hallittu 

emotionaalinen osallistuminen, määrätietoinen tunteiden ilmaisu, 

tuomitsemattomuus, asiakkaan itsemääräämisoikeuden tunnustaminen sekä 

luottamuksellisuus. (Laitinen & Kemppainen 2010, 153.) Asiakkaan arvokas 

kohtaaminen toteutuu silloin, kun asiakas kohdataan tavallisena ihmisenä tai 

perheenä, joka tämän hetkisessä elämäntilanteessaan tarvitsee yhteiskunnan 

tarjoamia palveluitaja sosiaalialan ammattilaisen osaamista. Tästä 

näkökulmasta tarkasteltuna asiakas on elämänsä paras asiantuntija ja toimija. 

(Laitinen & Kemppainen 2010, 155.) 

 

Sosiaalialan ammattilaisen ja asiakkaan kohtaamisessa on ulottuvuuksia, jotka 

työntekijän on hyvä tiedostaa. Työntekijä kohtaa asiakkaan ammattilaisena, 

oman työyhteisönsä edustajana sekä yksilönä. Nämä ulottuvuudet 

tiedostamalla ammattilaisella on mahdollisuus hyödyntää niitä asiakastyössä 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Ammattilaisen ja asiakkaan kohtaamista voidaan 

kuvailla  myös erilaisilla tasoilla, joita ovat ammatillinen kohtaaminen, yhteisöjen 

kohtaaminen ja kahden ihmisen kohtaaminen. (Lammi-Taskula 2011, 148–149.) 

 

Ammatillisessa kohtaamisessa asiakkaalla on tarve, jonka vuoksi hän hakeutuu 

asiaan perehtyneen ammattilaisen vastaanotolle. Yhteisön kohtaamisessa 

ammattilaisen edustama työyhteisö ja asiakkaan edustama sosiaalinen yhteisö 

kohtaavat. Yhteisöjen kohdatessa kohtaavat usein myös kaksi erilaista 

kulttuuria. Ammattilaisen ja asiakkaan kohtaamisessa molempien omat 

kokemukset, tunteet ja elämänkokemukset kohtaavat ja vaikuttavat 
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asiakassuhteen onnistumiseen. (Lammi-Taskula 2011, 148.)  Ammattilaisen ja 

asiakkaan suhteessa on läsnä aina molempien ”työminä” ja ”kotiminä”.  Asiakas 

joutuu paljastamaan työntekijää enemmän omaa ”kotiminäänsä” 

ammattilaiselle. (Rostila 2001, 48.) Ammattiroolin tai työasun alla on aina 

tunteva yksilö, jolla on mielipiteitä, kokemuksia ja ennakkoluuloja. Ammattilaisen 

tehtävänä on olla riittävän neutraali, ja tiedostaa omat ennakkoluulot ja reaktiot 

asiakkaisiin ja asiakastilanteisiin. (Lammi-Taskula 2011, 150.)  

 

Auttavan kohtaamisen yhtenä edellytyksenä on asiakkaan ottaminen vakavasti. 

Parhaiten se onnistuu kun ihminen kohdataan tuntevana ja kokevana olentona. 

Työntekijän ja asiakkaan kohtaamisen kannalta on merkityksellistä, että 

asiakkaan tunne-elämä otetaan todesta. Todesta ottaminen on mahdollista 

vasta sitten, kun työntekijä antautuu vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. 

Työntekijä oppii tuntemaan asiakkaan vuorovaikutuksen kautta, ja saa tiedon 

mihin asiakasta tarvitsee apua. Työntekijän on kunnioitettava asiakasta oman 

elämänsä asiantuntijana. Asiakkaan kunnioittaminen tukee autettavan 

itsetuntoa  ja itsearvostusta, jotka ovat koetuksella aina silloin, kun ihminen 

joutuu pyytämään ulkopuolista apua. (Kettunen, 2013, 114.) 

 

 

3.2 Luottamussuhteen merkitys kohtaamisissa 

 

Lapsuuden kokemukset vaikuttavat siihen, miten hyvin ihminen aikuisena 

kykenee rakentamaan luottamussuhteita. Lapsena ihmiset ovat luottavaisia ja 

odottavat elämältä hyviä asioita. Luottamussuhteessa ihminen uskaltaa olla 

avuttomana ja haavoittuvana ilman oman kontrollin tarvetta. Sen edellytyksenä 

ovat aikaisemmat kokemukset luotettavista ihmisistä. Turvallisessa 

ympäristössä ihminen uskaltaa näyttää, mitä hänen sisällään on, koska hän on 

varma hyväksytyksi tulemisesta. Sosiaalialan ammattilaisen haastavana 

tehtävänä on olla asiakkaan turva erilaisissa asiakastilanteissa. (Isokorpi 2004, 

146.)  

 

Arvokkaan kohtaamisen periaatteiden toteutuessa on luottamussuhteen 

rakentuminen asiakkaan ja työntekijän välillä mahdollista (Laitinen & 
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Kemppainen 2010, 170). Luottamussuhde luo sosiaalialan ammattilaiselle 

mahdollisuuden asiakkaan kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen. Asiakkaan on 

kyettävä luottamaan esimerkiksi sosiaalityöntekijään. Luottamuksellisuus on 

kiinteä osa asiakkaan ja työntekijän välistä suhdetta ja siihen liittyviä eettisiä 

periaatteita. (Rostila 2001,33.) Sosiaalialan työntekijän ja asiakkaan välisessä 

suhteessa on samoja piirteitä kuin ystävyysuhteissakin; molempiin kuuluu 

avoimuus, uskoutuminen, lojaalisuus, toiseen luottaminen, tuki ja neuvojen 

antaminen (Rostila 2001, 46).  

 

Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan suhdetta voidaan jossakin määrin luonnehtia 

terapeuttiseksi suhteeksi, joka eroaa tavallisista ihmissuhteista esimerkiksi 

siinä, että suhde on luottamuksellinen. Sillä tarkoitetaan, että työntekijä käyttää 

ja säilyttää asiakasprosessin aikana saatuja tietoja vastuullisesti esimerkiksi 

siten ettei ylimääräiset henkilöt saa tietoja haltuunsa (Laitinen & Kemppainen 

2010, 170). Asiakas luottaa erityistä asiantuntemusta omaavaan 

sosiaalityöntekijään ja odottaa työntekijän olevan pätevä ja luottamuksen 

arvoinen siten, että hän toimii aina asiakkaan parhaaksi ja ammatin normien 

mukaisesti. Tämän kaltainen suhde perustuu vallan ja vastuun epätasaiseen 

jakaantumiseen työntekijän ja asiakkaan välillä. Työntekijän täytyy huolehtia 

ettei käytä asemaansa väärin ja hänen tulee olla rehellinen ja lojaali. (Rostila 

2001, 47.)  
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4 RYHMÄMUOTOINEN SOSIAALITYÖ 

 

 

4.1 Ryhmämuotoisen sosiaalityön tausta 

 

Ihmisten sosiaaliset verkostot koostuvat pienemmistä osasista joita kutsutaan 

ryhmiksi. Ryhmällä voidaan tarkoittaa kahden tai useamman keskenään 

toistuvasti vuorovaikutuksessa olevan ihmisen yhteenliittymää eli joukkoa. 

Ryhmässä on ominaista kokea yhteenkuuluvuutta muiden ryhmän jäsenten 

kanssa, sitoutua yhteisiin tavoitteisiin ja erikoistua erilaisiin rooleihin. (Kouvo 

2014, 138.) Suomessa sosiaalityötä tehdään pääasiassa yksilökohtaisesti. 

Ryhmämuotoista sosiaalityötä on tehty hankkeiden ja projektien puitteissa. 

Aikuissosiaalityön työtavat ovat kuitenkin muuttumassa; työtä tehdään yhä 

enemmän  sosiaalityön ja –ohjauksen palvelupisteiden ulkopuolisissa 

toimintaympäristöissä. (Borg 2011, 37.) Sosiaalityön perinteeseen on kuulunut 

myös osallistumiseen aktivoivien ja elämänhallintaa tukevien ryhmien 

järjestäminen sosiaalityön asiakkaille. Sosiaalityön yhteisöllisen ja toiminnallisen 

työotteen kehittäjänä voidaan pitää setlementtiliikkeen parissa työskennellyttä 

Jane Addamsia. (Niemelä 2009, 228.) Ryhmätoimintaa käytetään 

postmodernissa yhteiskunnassa yhteisöllisyyden rakentamisessa ja se on 

väline, jolla hyödynnetään yksilön sosiaalista olemusta ihmisen, ryhmän ja 

laajemman yhteisön sekä yhteiskunnan asioiden ja ongelmien ratkaisuun 

(Jouttimäki 2011, 93). 

 

 

4.2 Osallistavan ja kuntouttavan ryhmän merkitys asiakkaalle 

 

Osallistavan sosiaalityön yksi keskeisistä lähtökohdista ja tavoitteista on 

täysivaltainen kansalaisuus. Siihen sisältyy ajatus kansalaisen oikeuksista 

lainsäädännöllä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin sekä oikeus aktiiviseen 

kansalaistoimintaan. Osallistava sosiaalityö on yksinkertaisimmillaan sitä, että 

asiakasta tuetaan vahvistamaan osallisuuttaan suhteessa omaan elämään sekä 

siihen sisältyviin tapahtumiin ja ratkaisuihin. Osallistava sosiaalityö toteutuu 

silloin, kun se on asiakaslähtöistä, ja perustuu asiakkaan itse esille nostamiin 
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tietoihin. Merkityksellinen osallistava kokemus asiakkaalle on myös kokemus 

siitä, että tulee kuulluksi ja otetuksi vakavasti. (Juhila 2006, 118–119.) 
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5 EKOPSYKOLOGIA JA GREEN CARE  

 

 

5.1 Ekopsykologia 

  

Ekopsykologia on mielestäni kiteytetty ansiokkaasti lauseessa ”terve mieli 

terveessä luonnossa” (Hirvi 2006, 11). Tämä tutusta suomalaisesta sanonnasta 

tehty uusi muoto avaa mielestäni hyviin haastavalta tuntuvaa termiä 

ekopsykologia.  Ekopsykologian mukaan ihmisen heikentynyt luontosuhde 

aiheuttaa ihmiselle psyykkistä huonovointisuutta (Salonen 2006, 51). 

Ekopsykologia sisältää aineksia esimerkiksi ekofilosofiasta, 

ympäristöpsykologiasta ja ekopsykiatriasta. Sen yhtenä tavoitteena on 

tarkastella ihmisen ja luonnon suhdetta monista eri näkökulmista yhteyksiä 

painottavaa otetta hyödyntäen. Toisaalta ekopsykologiassa ihmisen katsotaan 

olevan niin kiinteä osa luontoa, että suhteesta puhuminen voi olla 

harhaanjohtavaa. (Salonen 2006, 51.) 

 

Ekopsykologiassa tutkitaan ihmisen ja kulttuurin suhdetta luontoon ja asiakkaat 

viedään esimerkiksi luonnon keskelle keskustelemaan ympäristön liittyvistä 

kysymyksistä (Hirvi 2006, 12). Ekopsykologian yhteinen katsomus sisältää 

ajatuksen ihmisen elämisestä vastavuoroisessa suhteessa luontoon. Ihmisen 

mielen koetaan olevan kulttuurin ja luonnonolosuhteiden välisen 

vuorovaikutuksen ja riippuvuuden peilikuva. Toisin sanoen ihmisen 

mielenterveyden nähdään olevan sidoksissa ihmisen ja luonnon välisen 

suhteen terveyteen. Hirven (2006, 13) mukaan tämä on ekopsykologian 

ydinajatus.  

 

Ekopsykologian luonteeseen kuuluvaa asioiden välistä riippuvuutta voidaan 

hahmottaa termillä ”ekologinen minuus”. Ekofilosofi Arne Naessi on määritellyt 

ekologisen minuuden tarkoittavan kaikkea sellaista mihin yksittäinen ihminen 

samaistuu. Naessin mukaan ihminen samaistuu yhteisön kautta tiettyyn 

paikkaan, luontoon ja koko biosfäärin kokonaisuuteen. Tämä antaa hänen 

mukaansa pohjan ekologisesti vastuullisessa elämässä tarvittavalle 
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vastavuoroisuudelle, osallistuvuudelle ja johonkin kuulumisen kokemukselle. 

(Hirvi 2006, 13.)  

 

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ekopsykologian opetukset nähdään 

samoina. Molemmissa on kyse yhteyden tunteesta, yhteydessä elämisestä, 

kunnioituksesta ja omaan elämänympäristöön liittyvästä toiminnasta. 

Ekopsykologinen minuus nähdään ”tyhjän minuuden” vastakohtana. Läntisen 

kulttuurin vaikutuksesta ihmisen minuuden koetaan olevan usein ”tyhjä”. 

Länsimainen elämäntapa nähdään eristäytyneenä, yksilöllisyyden 

elämäntapana pienine perheineen, loputtomana itsensä toteuttamisen 

prosessina, joka johtaa lopulta tyhjään minuuteen. Tyhjään minuuteen kuuluu 

ihmisen kokemus merkityksettömyydestä, itsearvostuksen puute ja huono 

itsetunto. Ekopsykologian mukaan minuuden tyhjyyttä täyttää henkilökohtaisten 

ihmissuhteiden lisäksi ihmisen emotionaalinen suhde maahan. (Hirvi 2006, 13–

14.)  

 

Ekopsykologian mukaan ihmisen kokonaisvaltainen elpyminen alkaa sillä 

hetkellä, kun ihminen tiedostaa oman pienuutensa maailmankaikkeuden 

keskellä. Luontoympäristö tarjoaa parhaimmillaan paikan, jossa ihmisen on 

mahdollista pysähtyä ja tunnistaa omia sisäisiä tuntemuksia. Tällainen 

myönteinen kokemus omana itsenään olemisesta mahdollistaa myös itsensä 

unohtamisen. Psykologi Kirsi Salonen (2006, 59) kutsuu tätä tilaa olemisen 

kokemukseksi. Sitä voidaan kutsua myös ydintilakokemukseksi, jonka 

kuvaillaan olevan ”vain olemista, vain rauhaa, kauneutta, 'yhteyttä 

maailmankaikkeuteen'.” Siinä ei ole mitään kohdetta tai tekijää, se on vain 

olemista. (Salonen 2006, 60.) 

 

Luontoympäristön nähdään tukevan ihmisen psyykkisen kuormituksen 

helpottumista. Luonnossa saatavassa olemisen kokemuksessa oleellisinta on 

saada kokemus omasta riittävyydestä. Se palauttaa ihmisen elämään rauhan, 

rytmin ja tasapainon. Luontokokemuksen myönteistä vaikutusta kuvataan 

ekopsykologiassa elpymiseksi. Elpymisessä toimintakyky paranee; ihminen 

palautuu uupumuksesta tai ylikuormittavasta tilanteesta henkisesti ja fyysisesti. 
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Ihminen ei välttämättä ole tietoisesti hakeutunut elvyttävään tilanteeseen, vaan 

usein elpyminen tapahtuu tiedostamatta. (Salonen 2006, 60.)  

 

Elpymistä tapahtuu tehokkaimmin elvyttävässä ympäristössä eli luonnossa. 

Siellä ihmisen voimavarat palautuvat ja stressi vähenee. Rasituksen jälkeen 

ihminen luontaisesti hakeutuu ympäristöön jossa kokee palautuvansa. 

Elpymiseen riittää lyhytkin pysähtyminen omassa elvyttävässä ympäristössään. 

Se voi olla erimerkiksi päivittäinen istahdus laiturin nokalla tai katse toimiston 

ikkunasta läheiseen metsään. Ekopsykologian elvyttävyystutkimukset ovat 

osoittaneet, että luontoympäristöllä on yllättävän suuri elvyttävä vaikutus, joka 

syntyy hyvin nopeasti. Elvyttävän kokemuksen sisältöä ovat ensimmäisinä 

tutkineet yhdysvaltalaiset tutkijat Rachel ja Stephen Kaplan 1970 -luvulla. 

Heidän tutkimuksensa mukaan elvyttäville kokemuksille olivat tyypillisiä sellaiset 

paikat joissa syntyi lumoutumista, kokemus arkipäivästä irtautumisesta, paikan 

tai maiseman jatkuvuutta sekä kokemus ympäristön sopivuudesta itselleen.  

(Salonen 2006, 60–61.) 

 

Lumoutumisella tarkoitetaan tarkkavaisuuden tahatonta kiinnittymistä 

ympäristössä olevaan kohteeseen. Kohde voi olla jokin sellainen näkymä, johon 

ihminen tiedostamattaankin uppoutuu, jolloin muu maailma voi kadota ja 

unohtua. Esimerkiksi vesi koetaan lumoavana elementtinä kuten myös vihreä 

kasvillisuus. Arkipäivästä irtautuminen on tila, jossa ihminen kokee pääsevänsä 

pakoon kiirettä ja rutiineja. Roolien ja kuormittavuuden alta vapautuminen 

mahdollistaa olemisen kokemuksen. Yleensä tämä on mahdollista uudessa 

ympäristössä, joka tarjoaa arjesta poikkeavia kokemuksia. Tällainen paikka voi 

sijaita hyvinkin lähellä omaa kotia tai työpaikkaa. Toisaalta irtautuminen omasta 

ympäristöstä voi tapahtua myös mielikuvien tasolla. (Salonen 2006, 61–62.) 

 

Jatkuvuuden kokemuksella tarkoitetaan sellaista kokemusta, jossa ihminen 

kokee menevänsä kokonaan uuteen maailmaan. Parhaimmillaan ihminen saa 

paikasta myönteisen kokemuksen yhteydestä johonkin ympärillä olevaan. 

Yhteensopivuuden kokemuksessa ihminen kokee, että omat arvot, päämäärät 

ja tarpeet sopivat yhteen sen kanssa mitä ympäristö tarjoaa. Tuolloin ihminen 

kokee kuuluvansa tähän ympäristöön. Luontokokemuksille ominaista on niiden 
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ainutkertaisuus; jokainen luonnon kappale ja näkymä on ainutlaatuista. 

(Salonen 2006, 62–63.)  

 

 

5.2 Green Care  

 

Ekopsykologian menetelmiä yhdistetään toiminnallisuuteen Green Care  

-hyvinvointipalveluissa. Green Care (GC) on luonnossa tai 

maaseutuympäristössä tapahtuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on lisätä 

ihmisen hyvinvointia ja parantaa elämänlaatua. Green Care (GC) on yläkäsite 

erilaisille menetelmille, joissa luontoa käytetään tavoitteellisesti ihmisen 

hyvinvoinnin lähteenä ja edistäjänä. Green Care -toiminnan yhteisen perustan 

kolme peruselementtiä ovat luonto, toiminta ja yhteisö. Luonto koetaan ihmistä 

elvyttävänä ympäristönä, jossa saatava luontokokemus lisää ihmisen 

osallisuuden tunnetta ympäristöönsä. Osallisuuden tuntu voi Green Care -

toiminnassa syntyä vuorovaikutuksesta ihmisten, mutta myös luonnon, kasvien, 

eläinten tai tietyn paikan kanssa. (Green Care Finland ry 2014 ia.) 

 

Lisääntyneen osallisuuden, kokemuksellisuuden ja aktivoitumisen katsotaan 

vaikuttavan ihmisen hyvinvointiin positiivisesti. Sen katsotaan lisäävän ihmisen 

fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Green Care -toiminta mielletään 

usein maaseutuympäristössä tapahtuvaksi, tosiasiassa luontokokemuksia on 

mahdollista saada kaupunkiympäristössäkin. Green Care sisältää erilaisia 

menetelmiä, joita käytetään vastuullisesti ja tavoitteellisesti esimerkiksi sosiaali- 

ja terveysalalla sekä kuntoutuksessa. Menetelmiä käytetään myös 

voimaantumisen edistämisessä, työhyvinvoinnin lisäämisessä ja sairauksien 

ehkäisemisessä. Green Care menetelmiä ovat esimerkiksi puutarhaterapia, 

sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhatoiminta ja ekopsykologian menetelmät. 

(Green Care Finland ry 2014 ia.) 

 



23 
 

 

Kuvio 1: Green Care Finland ry 2014 ia. 

 

Puutarhaterapian käsite syntyi yhdistäessä puutarhanhoidon ja terapian. 

Puutarhahoidon terapeuttista luonnetta alettiin tutkia ja käyttää hyväksi 

hoitotyössä. Puutarhanhoidon toiminnallisen luonteen tuomiin psykologisiin 

vaikutuksiin ja kasvien rauhoittavaan olemukseen alettiin kiinnittää huomiota 

1930-luvulla urbanisoituneessa Pohjois-Amerikassa. (Nikkilä 2003, 4.)  

 

Nikkilän (2003, 5) mielestä puutarhanhoito on saamassa elintason nousun 

myötä uusia ulottuvuuksia myös Suomessa. Puutarhanhoidosta on tullut yksi 

merkittävä vapaa-ajanviettomuoto, jolla on merkityksensä ihmisten henkiseen ja 

fyysiseen hyvinvointiin. Puutarhaterapiassa keskeistä on ihmisen ja kasvien 

välisen vuorovaikutuksen kokeminen rauhoittavaksi ja mieltähoitavaksi. Nikkilän 

(2003, 9) mukaan sosiaalisuus ja vuorovaikutus ovat keskeisessä asemassa 

prosessin aikana; työskentely muiden kanssa luo hedelmällisen mahdollisuuden 

lähestyä muita ihmisiä ja sen kautta voi syntyä halu yhteistoiminnallisuuteen 

ihmisten kanssa. Puutarhatoiminnan keskeisinä tavoitteina on palauttaa ihmisen 

osallisuuden tunne sekä auttaa tuntemaan elämän maku ja mielekkyys (Nikkilä 

2003, 14). 

 

Luonnossa tai maaseutumaisessa ympäristössä toimimisella on monipuolisia 

hyvinvointivaikutuksia ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Green Care -

toiminta tarjoaa esimerkiski hyviä mahdollisuuksia fyysisen kunnon 

ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Ulkona työskentelyn seurauksena kehon 
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hapensaanti paranee ja vaihtelevassa maastossa liikkuminen parantaa 

kehonhallintaa. Fyysisen rasituksen seurauksena ruokahalu palautuu ja unen 

saanti helpottuu. Luontoympäristö rauhoittaa mieltä ja antaa mahdollisuuden 

omien sisäisten tuntemusten kuulemiseen. Toisaalta Green Care -toiminnassa 

on mahdollisuus saada myös itsetuntoa tukevia onnistumisen kokemuksia. 

(Green Care Finland ry 2014, ia.) 

  

 



25 
 

6 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET JA PROJEKTIT 

 

 

6.1 ”Mikä ihmeen Green Care?” 

 

Heidi Kajander (2013) on tutkinut ylemmän ammattikorkeakoulun 

opinnäytyössään luonnon ja eläimien merkitystä vankeinhoidossa. Kajanderin 

opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Keravan vankilan vankien kokemuksia 

puutarhatyötoiminnasta. Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jonka aineisto 

kerättiin käyttämällä narratiivista haastattelua seitsemän vangin haastattelussa. 

Vangit kokivat luontoympäristön tarjoavan levähdyspaikan arjesta sekä 

menneiden asioiden muistelemisesta. Opinnäytteen mukaan luonnon mukainen 

ympäristö, kasvit ja eläimet auttoivat unohtamaan hetkeksi vankilassa olon ja 

etenkin lampaiden hoitaminen koettiin merkitykselliseksi. Green Care -

menetelmät soveltuvat Kajanderin mukaan hyvin osaksi vankeinhoitoa. 

(Kajander 2013, 3.) 

 

 

6.2 Voimavaraistavaa sosiaalityötä Elämäni kuvat -ryhmässä 

 

Elämäni kuvat -ryhmän toiminnallisena tavoitteena oli antaa asiakkaille 

mahdollisuus tarkastella omaa elämäänsä ryhmässä kuvien kautta. 

Ryhmätyöskentelyn tarkoituksena oli voimavaraistaa ryhmän jäseniä 

käyttämällä valokuvia apuvälineinä oman elämän ja ajatusten jäsentämisessä. 

Ryhmämuotoisuus sosiaalityön menetelmänä mahdollistaa asiakkaalle 

kokemuksia onnistumisesta ja sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. (Jouttimäki 

2011, 98.) Ryhmä oli tarkoitettu ensisijaisesti sosiaaliaseman asiakkaille; 

muuten ryhmään osallistumista ei rajoitettu. Ryhmään osallistuneet asiakkaat 

olivat pääsääntöisesti toimeentulotuen asiakkaita, vaikka ryhmää mainostettiin 

myös Länsi-Helsingin seurakunnille ja kumppanuustalo Horisontille. (Jouttimäki 

2011, 99.) 

 

Ensimmäinen Elämäni kuvat -ryhmä kokoontui alkukeväänä 2011. Tuolloin 

ryhmään haettiin uusia yli 25-vuotiaita asiakkaita. Ryhmäläisten saaminen ei 
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ollut yksinkertaista, vaikka ryhmään rekrytoitiin puhelinsoitoilla ja mainoksilla, 

joita postitettiin toimeentulotukipäätöksen mukana. Ensimmäisessä ns. 

pilottiryhmässä oli mukana 2–4 ryhmäläistä. Toisessa Elämäni kuvat -ryhmässä 

loppukeväällä 2011 ryhmään haettiin sosiaaliaseman pitkäaikaisia asiakkaita. 

Ryhmään rekrytoitiin postittamalla mainoksia asiakkaille noin 300 kappaletta ja 

pyytämällä sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia mainostamaan ryhmää omille 

asiakkailleen. Tuolloin ryhmään saatiin mukaan kuusi henkilöä. Kolmas Elämäni 

kuvat -ryhmä kokoontui syksyllä 2011, tuolloin ryhmän lopullinen koko oli 

seitsemän henkilöä. Kolmatta ryhmää mainostettiin kaikille sosiaaliaseman 

asiakkaille iästä tai asiakkuuden kestosta riippumatta. Kaikki ryhmät olivat 

suljettuja ryhmiä jotka kokoontuivat läntisellä sosiaaliasemalla asukastila 

Hopealassa. (Jouttimäki 2011, 99–100.) 

 

Elämäni kuvat -ryhmässä sisällöllisen rungon muodostivat ohjaajien antamat 

valokuvaustehtävät, jotka liittyivät kulloisenkin kokoontumisen teemoihin. 

Tärkeintä ryhmässä oli kuitenkin ryhmän jäsenten omaa elämää tarkasteleva 

prosessi. Jouttimäen (2011, 123) mukaan valokuvaustehtävien suorittaminen ei 

ollut pääasia, vaan tärkeää oli ryhmäläisten saapuminen paikalle ja läsnäolo. 

Ryhmässä oli mahdollista osallistua keskusteluun ja saada uusia näkökulmia 

käsiteltävään teemaan.  

 

Tässä opinnäytetyössä esitellään Elämäni kuvat -ryhmästä tehtyä raporttia 

siitäkin huolimatta, että se sisällöllisesti poikkeaa opinnäytetyössäni 

käsiteltävästä viljelyspalstaryhmästä. Elämäni kuvat -ryhmä on kuitenkin myös 

Helsingin kaupungin sosiaalityön palvelupisteellä toteutettua ryhmätoimintaa ja 

on mielenkiintoista tarkastella siihen liittyviä pohdintoja osana opinnäytetyötä. 

Ryhmätoiminta osana toimeentulotukityötä on suhteellisen harvinaista eikä 

ekopsykologian menetelmiä hyödyntäviä ryhmätoimintaa ole ennen juurikaan 

järjestetty, joten on perusteltua tehdä vertailua näiden kahden ryhmätoiminnan 

välillä.  
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

7.1 Tutkimustehtävä ja kysymys 

 

Aloin pohtia opinnäytetyön aihetta kesällä 2013. Kiinnostavaa ja hyödyllistä 

aihetta pohtiessani päädyin rajaamaan aiheen toimeentulotukityössä 

järjestettyyn viljelyspalstatoimintaan. Aihe on itselleni läheinen, sillä 

työkokemukseni sosiaalialalta on kertynyt toimeentulotukityöstä Helsingin 

kaupungin sosiaali- ja terveysviraston alaisuudessa. Kiinnostustani aiheeseen 

lisää oma kokemukseni viljelyspalstalla toimineesta ryhmästä sekä aikaisempi 

koulutukseni maatalousalalta. Varsinainen tutkimuskysymys on rajautunut 

hiljalleen opinnäytetyön edetessä. Minua kiinnosti tietää, minkälaisia 

kokemuksia viljelyspalstatoimintaa ohjanneilla sosiaaliohjaajilla on tästä 

erityisestä ryhmätoiminnasta ja toiminnan eri vaiheista. Halusin myös selvittää, 

miksi toimeentulotukityössä työskentelevät sosiaaliohjaajat tahtovat järjestää 

ryhmätoimintaa, ja mitkä asiat ovat edesauttamassa toiminnan järjestämistä. 

Kiinnostavaa oli myös kuulla sosiaaliohjaajien kokemuksia ryhmätoiminnan 

merkityksistä omaan ammatillisuuteen, työhyvinvointiin ja asiakassuhteisiin.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja kuvata sosiaaliohjaajien kokemuksia 

viljelyspalstalla toteutetusta ryhmätoiminnasta osana toimeentulotukityötä ja 

sosiaaliohjausta.  

 

Tutkimuskysymykseni oli: 

 

Minkälaisia kokemuksia sosiaaliohjaajilla on viljelyspalstaryhmästä osana 

toimeentulotukityötä ja sosiaaliohjausta? 
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7.2 Tutkimusmenetelmän ja kohdejoukon valinta 

 

Opinnäytetyöni aiheen rajauduttua käsittelemään viljelyspalstalla toteutettua 

ryhmätoimintaa, oli luonnollista päätyä haastattelemaan kyseisen 

ryhmätoiminnan perustamiseen ja ohjaamiseen osallistuneita sosiaaliohjaajia. 

Halusin mahdollisimman laajan kuvan viljelyspalstatoimintaan osallistuneiden 

sosiaaliohjaajien kokemuksista, joten päädyin kutsumaan ryhmäkeskusteluun 

kaikki toimintaan osallistuneet kolme työntekijää. Ryhmäkeskustelun tarkempi 

ajankohta varmistui saatuani tutkimusluvan Helsingin kaupungilta tammikuussa 

2014. Tutkimukseen osallistuneet sosiaaliohjaajat ovat koulutukseltaan 

sosionomeja (AMK). He työskentelevät sosiaaliohjaajina toimeentulotukityössä 

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston alaisuudessa. Haastateltavista kaksi on 

työskennellyt sosiaaliohjaajina toimeentulotukityössä yli viisi vuotta ja kolmas yli 

kaksi vuotta. Heillä on työkokemusta myös muista sosiaalialan työtehtävistä. 

 

Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jonka aineisto kerättiin nauhoittamalla 

ryhmäkeskustelu. Ryhmän kokoontuminen oli ennalta suunniteltua ja tähtäsi 

tiedon keräämiseen, joten sitä voidaan kutsua myös haastatteluksi (Hirsjärvi & 

Hurme 1995, 25). Tähän opinnäytetyöhön sopi kvalitatiivinen eli laadullinen 

tutkimusmenetelmä, sillä opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata ja selvittää 

keskusteluun kutsuttujen kokemuksia aineiston pohjalta. Tuomen (2007, 24) 

mukaan tämän kaltaisella tutkimuksella kerätään kokemustietoa. Kokemustieto 

voidaan jakaa välilliseen ja välittömään kokemustietoon. Välillinen kokemustieto 

syntyy tilanteessa jossa henkilö tekee havainnon toisen ihmisen kokemuksesta. 

Välittömässä kokemuksessa taas henkilö on itse kokemuksen kohteena. (Tuomi 

2007, 24.) 

 

Opinnäytetyön tekeminen on opiskelijalle myös oppimistapahtuma. Laadullista 

tutkimusta voidaan luonnehtia prosessiksi, joka kehittyy ja muotoutuu kunnes 

tutkimus on valmis. Laadullisen tutkimuksen ominaisuuteen kuuluu siten se, että 

tutkimuskysymys, aineiston keruu ja -analyysi sekä teorian kerääminen kehittyy 

tutkimuksen aikana. (Kiviniemi 2007, 70.) 
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7.3 Tutkimusaineiston keruu 

 

Laadullisen tutkimuksen aineisto kerätään sellaisilla menetelmillä, jotka 

lähentävät tutkijaa ja tutkimuksen kohdetta. Yleensä laadullisen tutkimuksen 

tavoitteena on päästä lähemmäs tutkittavien omia kokemuksia, näkökulmia tai 

näkemyksiä tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. (Kiviniemi 2007, 70.) 

Keräsin opinnäytetyön aineiston käyttämällä tiedonkeruumetodina 

ryhmäkeskustelua. Ryhmäkeskustelulla tarkoitetaan tilaisuutta, johon on 

kutsuttu joukko ihmisiä keskustelemaan tiettyyn aiheeseen keskittyen, mutta 

kuitenkin vapaaehtoisesti (Valtonen 2005, 223). Ryhmäkeskustelun etenemistä 

ohjattiin ja helpotettiin tekemälläni keskustelurungolla. Runko sisälsi 

keskustelun ohjaajan aloitus- ja lopetuspuheenvuorot sekä avoimia kysymyksiä. 

Aloituspuheenvuoron tarkoituksena oli toivottaa keskustelijat tervetulleiksi ja 

antaa tietoa keskustelun tarkoituksesta ja kulusta. Aloituspuheenvuorossa 

annettiin informaatiota keskustelun luonteesta ja sen nauhoittamisesta. 

Loppupuheenvuorossa kiitettiin osallistumisesta keskusteluun ja kerrottiin 

mahdollisuudesta olla tarvittaessa vielä yhteydessä opinnäytetyön tekijään.  

 

Keskustelurungon (LIITE) haastattelukysymykset voidaan jakaa 

tosiasiakysymyksiin ja mielipidekysymyksiin. Tosiasiakysymyksillä halutaan 

selvittää mitä vastaajat tietävät tai muistavat jostakin asiasta. 

Mielipidekysymyksillä taas tiedustellaan keskustelijoilta minkälaisia kokemuksia 

tai tunteita heillä on valitusta aiheesta.  (Hirsjärvi & Hurme 1995, 44–45.) 

Ryhmäkeskustelun luonteeseen kuuluu keskustelun vapaamuotoisuus; 

kysymyksillä haluttiin vain varmistaa keskustelun pysyminen päälinjoissa. 

Keskustelurungon kysymykset olivat avoimia kysymyksiä. Niillä voidaan ilmaista 

mistä ja miten keskustelijoiden oletetaan keskustelevan. Ne ovat luonteeltaan 

kertomuksia kutsuvia, jolloin osallistujien kertomukset eli tarinat täydentävät 

toinen toisiaan. (Valtonen 2005, 235.) 

 

Keskustelu toteutui haastateltavien työpaikalla yhden keskustelijan 

työhuoneessa tammikuussa 2014.  Kaikki keskustelijat osallistuivat 

keskusteluun yhtä aktiivisesti. Ryhmäkeskustelusta saatu aineisto oli 

monipuolinen ja olenkin tyytyväinen onnistuneesta tiedonkeruutavan valinnasta. 
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Ryhmäkeskustelussa oli avoin ilmapiiri, keskustelu oli vilkasta ja vuorovaikutus 

toimivaa. Keskustelu eteni vapaasti keskustelunrunkoa hyväksikäyttäen. 

Keskustelun ohjaajana esitin haastateltaville muutamia tarkentavia kysymyksiä 

vapaamuotoisesti sekä keskustelurungon pohjalta.   

 

Tarkoituksenani oli luoda yhteinen keskustelutilanne viljelyspalstatoimintaan 

osallistuneille sosiaaliohjaajille, ja kerätä tietoa sosiaaliohjaajien kokemuksista. 

Ryhmäkeskustelua käytetään tiedonkeruumenetelmänä usein silloin, kun 

haastateltavilla on esimerkiksi yhteinen työpaikka, tai kaikki jäsenet ovat 

kiinnostuneita toistensa ajatuksista ja käsityksistä (Anttila 2005, 198). 

Ryhmäkeskustelu oli hyvä valinta tiedonkeruumetodiksi; sillä selvitettiin 

sosiaaliohjaajien kokemuksia menneistä tapahtuneista ja ryhmässä käyty 

keskustelu mahdollisti yhteistä pohdintaa, muistelua ja ideointia. Silloin kun 

keskustelu kohdentuu muistinvaraisiin asioihin, ryhmä auttaa väärin 

ymmärrysten korjaamisessa ja sen jäsenet täydentävät toistensa kertomuksia 

(Hirsijärvi; Remes & Sajavaara 2001, 198). Keskustelutilanteessa oli 

virikemateriaalina samankaltaisia tuotteita joita viljelyspalstalla on kasvatettu tai 

joita siellä on tarjoiltu ja nautittu yhteisen kahvin yhteydessä. Virikemateriaalin 

tarkoituksena oli auttaa keskustelijoita muistelemaan viljelyspalstalla 

toteutunutta ryhmätoimintaa eri aisteja hyväksikäyttäen. Tarjoilujen kautta 

voidaan myös viestiä tilaisuuden luonteesta ja poistaa keskustelun alun 

epävarmuutta sekä helpottaa keskustelijoiden ryhmäytymistä (Valtonen 2005, 

234). Mielestäni tarjoilut loivat luonnollista vuorovaikusta keskustelijoiden välille 

antamalla tilaa vapaamuotoisemmalle keskustelulle ja muistelemiselle.   

 

Ryhmäkeskustelussa keskeistä on keskustelun ohjaajan rooli ja läsnäolo. 

Ohjaajan tehtävänä on virittää keskusteleva, rohkaiseva ja kannustava ilmapiiri 

ja ohjata keskustelua tavoitteiden mukaisesti. Ohjaaja ei itse osallistu 

keskusteluun aktiivisesti, vaan siirtää keskustelun tietoisesti muille osallistujille. 

Ryhmäkeskustelun ohjaaja pyrkii tietoisesti samaan aikaan keskustelua 

keskustelijoiden välille, samalla itse tarjoillen keskustelun aiheena olevia 

teemoja kommentoitavaksi ja keskusteltavaksi. (Valtonen 2005, 223–224.) 

Opinnäytetyön liitteenä on ryhmäkeskustelun runko (LIITE). Ryhmäkeskustelun 

runko lähetettiin haastateltaville noin viikko ennen keskustelutilaisuutta. 
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Aineiston keruu tapahtui nauhoittamalla ryhmäkeskustelu, nauhoitteita tallensin 

varalta kahdella eri välineellä varmistaakseni nauhoitteiden säilymistä ja laatua. 

Nauhoitteita oli mahdollisuus kelata eteen ja taaksepäin, ja siten tarkistaa 

keskustelun sisältöä yhä uudelleen. Nauhoitteiden äänenlaatu oli mielestäni 

hyvä, joten aineisto on myös siltä osin luotettava.  

 

 

7.5 Tutkimusaineiston käsittely ja analyysi 

 

Laadullisessa tutkimuksessa suositaan aineistolähtöistä analyysiä. Tulokset 

ovat ainutlaatuisia ja ne koskevat vain tätä aineistoa eikä tutkimuksella haeta 

yleistettävyyttä. Laadullisen tutkimuksen raportissa on perusteltua kuvailla 

tutkimusprosessia hyvin yksityiskohtaisesti. (Tuomi 2007, 97–98.) Aloitin 

tutkimusaineiston käsittelyn nauhoitetun ryhmäkeskustelun litteroinnilla eli 

kirjoitin keskustelun tekstinkäsittelyohjelmaan sanasta sanaan. Litteroitua 

tekstiä eli aineistoa sain yhteensä 25 liuskan verran. Aineisto tuli minulle tutuksi 

jo litterointivaiheessa, sillä kuuntelin nauhoitteen läpi noin kolme kertaa 

saadakseni mahdollisimman tarkan aineiston käydystä ryhmäkeskustelusta.  

 

Aineiston analyysin ensimmäisenä vaiheessa tutkimuksen tekijä päättää mikä 

aineistossa kiinnostaa. Tutkijan tulee tehdä vahva päätös mitä aineistosta 

otetaan tutkimukseen mukaan ja mitä jää sen ulkopuolelle. (Tuomi & Sarajärvi 

2003, 94.) Päätin ottaa opinnäytetyön aineistosta mukaan kaiken sen mikä liittyi 

viljelyspalstatoimintaan. Muu aineisto rajautui tämän opinnäytetyön ulkopuolelle. 

Tämä oli luonteva päätös, sillä opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa 

sosiaaliohjaajien kokemuksista viljelyspalstaryhmästä. Tutkimuksen kannalta 

kiinnostava aineisto kerätään yhteen ja erotetaan muusta aineistosta. Sen 

jälkeen aineistoa voidaan alkaa luokitella, teemoitella tai tyypitellä. (Tuomi & 

Sarajärvi 2003, 94.)  

 

Aineistoa käsitellessäni ja havainnoidessani aloin hahmottaa aineistossa 

esiintyviä teemoja. Järjestin litteroitua tekstiä tutkimukseni kannalta tärkeiden 

teemojen mukaan tekstinkäsittelyohjelmaan. Tekstin teemoittelun aikana ja sen 

jälkeen tein aineistosta omia havaintoja, joita kirjoitin ylös. Keskeisiksi 
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pääteemoiksi muodostuivat viljelyspalstaryhmän lähtökohdat, palstatoiminnan 

merkityksiä asiakkaalle, ryhmätoiminnan merkitys asiakassuhteeseen, 

yhteisöllisyys ja vertaisuus haasteena sekä palkitseva kokemus työn 

kehittämisestä. Viljelyspalstaryhmän lähtökohdat teemaan sisältyö alateemoja 

jotka ovat halu tarjota asiakkaille toimintaa ja uusia kokemuksia, esimiehen 

tuella iso merkitys ja työntekijöiden ammattitaitojen hyödyntäminen. Aineiston 

analysointi teemoittelun pohjalta oli perusteltua tässä opinnäytetyössä, sillä 

aineisto oli suhteellisen suppea eikä tarkemmalle analysoinnille ollut siten 

tarvetta.  

 

 

7.6 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Tutkimuksissa pyritään välttämään virheitä, mutta silti tutkimustulosten 

luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Siksi tutkimuksissa on tärkeää arvioida 

tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Laadullisissa tutkimuksissa luotettavuutta 

voidaan parantaa tutkijan tarkalla selostuksella tutkimuksen eri vaiheista. 

Aineiston tuottamisen olosuhteet tulisi kertoa selvästi ja totuudenmukaisesti. 

(Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2001, 213–214.) Opinnäytetyössäni olen 

pyrkinyt mahdollisimman tarkkaan kuvaukseen opinnäytetyöprosessin kaikissa 

vaiheissa. Olen kuvannut aineiston hankintaa, käsittelyä ja analyysin eri 

vaiheita. Opinnäytetyössä olen tuonut esille myös omaa itse arviointia 

opinnäytetyöprosessista. 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa voidaan puhua esimerkiksi 

tutkimuksen uskottavuudesta, siirrettävyydestä, vahvistettavuudesta tai 

riippuvuudesta (Tuomi 2007, 150). Tutkimusraportissa eli tässä yhteydessä 

opinnäytetyössä on hyvä ilmaista tutkijan eli minun omat sitoumukset tähän 

tutkimukseen. Olen työskennellyt ryhmäkeskusteluun osallistuneiden kanssa 

saman työnantajan palveluksessa ja olen itse osallistunut 

viljelyspalstatoimintaan ohjaajan roolissa. Omat kokemukseni 

viljelyspalstaryhmästä vaikuttivat etenkin siinä vaiheessa, kun aloin hahmotella 

ryhmäkeskustelun runkoa. Kokemusteni perusteella minulla oli mahdollista 
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ymmärtää viljelyspalstaryhmä ja siihen liittyvä toiminta kokonaisuutena ja osana 

sosiaaliohjaajien työtä.  

 

Olen tiedostanut opinnäytetyön tekijänä roolini puolueettomana tutkijana ja 

tuonut aineistoa mahdollisimman paljon esille esimerkiksi käyttämällä runsaasti 

suoria lainauksia aineistosta. Sillä olen halunnut tuoda aineistoani eli 

sosiaaliohjaajien kokemuksia elävästi esille. Aineiston esiin tuomisella olen 

myös halunnut lisätä opinnäytetyön luotettavuutta. Olen poistanut suorista 

lainauksista joitakin toistuvia täytesanoja kuten: ja, silleen ja niinku. 

Täytesanojen poistamisella halusin helpottaa runsaiden lainauksien lukemista, 

samalla kuitenkin huomioiden ettei sanojen poisto vaikuta tekstin sisältöön. 

 

Tutkijan omien sitoumusten lisäksi tutkimusraportissa on hyvä tuoda esille, 

miten aineiston keruu on tapahtunut ja muut mahdolliset merkitykselliset seikat 

(Tuomi 2007, 151). Opinnäytetyöstäni käy ilmi, että ryhmäkeskustelun runko 

annettiin keskusteluun osallistuville viikko ennen varsinaista keskustelua. Tällä 

helpotettiin keskusteluun osallistuvien valmistautumista ja toisaalta he saivat 

näin aikaa pohtia ja muistella käsiteltävää aihetta.  
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8 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

8.1 Viljelyspalstaryhmän lähtökohdat 

 

8.1.1 Halu tarjota asiakkaille toimintaa ja uusia kokemuksia 

 

Viljelyspalstaryhmän taustalla oli sosiaaliohjaajien halu kehittää omaa työtään 

asiakaslähtöisesti. Aineistossa toistui puhe työntekijöiden halusta tarjota 

asiakkaille mielekästä ja hyödyllistä tekemistä. Viljelyspalstan koettiin antavan 

asiakkaalle mahdollisuuden olla ulkona ja toimia luonnonläheisessä 

ympäristössä. Toiminnan tavoitteena oli tuottaa asiakkaalle virkistäviä 

kokemuksia: 

 
se lähti.. sellasesta.. että niinku vois tehä ja tuottaa jotain iloa just 
niille meidän asiakkaille, jotain sellasta virkistymistä ja sitten niillä 
ois ihan niitä mitä kasvattaa siellä ni semmostaki hyötyy sitten, sitä 
satoo... 
 

Eräs työntekijöistä kertoo oman kiinnostuksensa luontoon ja siitä saatujen 

kokemusten olleen yksi vaikutin viljelyspalstatoiminnan kehittämiselle. Lisäksi 

asiakkailta oli tullut rohkaisevaa viestiä heidän omista 

viljelyspalstakokemuksistaan. Viljelyspalstan koettiin tarjoavan hyödyllistä 

tekemistä asiakkaiden päiviin. Työntekijät ajattelivat sen tarjoavan myös paikan, 

jossa esimerkiksi kerrostalossa asuva asiakas voi käydä ja nauttia luonnosta:  

 

 sellasta ett olis joku paikka minne voi mennä ja tehdä; sellasta 
tekemistä, hyödyllist tekemistä päiviin, näin ett..sit et tavata ihmisiä, 
siellä voi viettää aikaa ja... 

 

Asiakaslähtöisessä työn kehittämisessä onnistuttiin erään vertaisasiakkaan 

antaman palautteen perusteella. Tämä positiivinen palaute annettiin 

koulutustilaisuudessa, jossa viljelyspalstaryhmä työntekijän toimesta esiteltiin: 

 

muistan viime keväältä, ku oli tämmönen aikuissosiaalityön päivät -
koulutus, missä me oltii... siel jakauduttii ryhmii ja mä menin sit 
tämmöseen ryhmätoiminnan ryhmään.. ja siellä sit kerrottii et mitä 
ryhmiä on ollu... et vedetty ympäri pääkaupunkiseutua 
sosiaalitoimessa. Ja sit kerroin tästä meidän ryhmästä omalla 
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vuorollani, siellä oli sit mukana tämmösiä niinku 
vertaistukiasiakkaita, ni yksi miesasiakas oikein käänty ku mä olin 
takapenkissä, käänty minuun päin ja sano et toi on juuri sitä 
ryhmätoimintaa mitä asiakkaat toivoisi! 

 

 

8.1.2 Esimiehen tuella iso merkitys 

 

Opinnäytetyön aineistossa yhtenä teemana toistui lähiesimiesten antaman tuen 

merkitys ryhmätoiminnan järjestämiselle. Lähiesimieheltä ja työnantajalta saatu 

tuki voidaan jakaa henkiseen ja taloudelliseen tukeen. Lähiesimiehen henkinen 

tuki koettiin yhdeksi viljelyspalstalla toteutetun ryhmätoiminnan perustamisen ja 

jatkuvuuden edellytykseksi. Keskustelussa korostui lähiesimiehen antaman 

rohkaisun ja kannustuksen merkitys, sen koettiin lisävään työn mielekkyyttä ja 

arvostusta. Yksi keskusteluun osallistuneista kuvaa lähiesimiesten 

suhtautumista viljelyspalstatoimintaan näin:   

 

ja nimenomaan ettei ainakaan kyseenalaisteta sitä, miksi te lähette 
kerran viikossa sinne [viljelyspalstalle], vaan päinvastoin niinku 
kannustetaan, että hyvä ku meette, ja kiva ku jaksatte käydä ja 
hoidatte myös tän perustyön, mutta jaksatte lisäksi tehä tämmöstä 
(- -). 

 

Toinen keskustelija kuvailee lähiesimiesten suhtautuvan ryhmätoimintaan 

ymmärtäväisesti ja kannustaen katsomaan mitä ryhmätoiminta tuo tullessaan. 

Yksi keskusteluun osallistuneista arveli, ettei ryhmätoimintaa olisi viitsinyt ehkä 

järjestää ollenkaan ilman lähiesimiesten tukea ja kannustusta. 

Ryhmätoiminnalle ei asetettu etukäteen tarkkoja tavoitteita, eikä 

lähiesimieskään asettanut toiminnalle esimerkiksi määrällisiä tavoitteita, se 

koettiin helpottavana.  

 

 just semmosella ymmärryksen hengellä et mitä me ollaan tehty, 
että ei mitään sellasta, että mikäs se on se tulos, että ei sadon 
kannalta eikä myöskään asiakastoiminnan kannalta, vaan niinku se 
että reilusti et kiva ku teette, katotaa mitä siitä tulee, ja miltä tää 
ryhmäkerta näytti ja muuta.. siks on ollu hyvä mieli olla siinä.. ja en 
tiiä oisko sitä muuten sit viittiny tehäkään.. 
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Toisaalta keskustelusta käy ilmi, että esimiesten antamaksi tueksi on koettu 

myös hiljainen hyväksyntä, sillä suoranaista palautetta toiminnan 

järjestämisestä ei saatu lähiesimiehiä lukuun ottamatta.  

 
et en tiiä miten muuten ajatellaan niinku tästä toiminnasta.. että 
ajatteleeks ne sillai et niinku päälliköt et tai että onks tää hyvä juttu 
tai, että mitä ne ajattelee sitte, et ei oo tullu sellast posiitivist tai 
niinku mitään palautetta sieltä... 

 

Taloudellinen tuki ryhmätoiminnan järjestämiseen on myös yksi ryhmätoiminnan 

edellytyksistä. Sosiaaliohjaajat kertoivat työnantajan rohkaisseen 

ryhmätoiminnan aloittamiseen vuonna 2012 myöntämällä erillistä 

ryhmätoimintarahaa. He kokivat silloin myönnetyn tuen rohkaisseen 

ryhmätoiminnan aloittamiseen. Sen jälkeen erillistä ryhmätoimintarahaa ei ole 

myönnetty, mutta työnantajalta on saatu taloudellista tukea esimerkiksi 

maksusitoumuksina ryhmätoiminnan perustarvikkeisiin.  

 

 et täällä [Maunulassa] meidän esimies tukee ja sit se päällikköki on 
tukenu sillai, et myöntäny kauppaan niit maksusitoumuksia.. et se 
on ollu tosi kiva. 
  

Yksi haastatelluista kokee, että vaikka taloudellisen tuen pyytäminen on välillä 

tuntunut anelulta, niin toisaalta lähiesimiehet ovat tukeneet, kannustaneet ja 

rohkaisseet ryhmätoiminnan jatkamiseen. Pelkkä raha ilman lähiesimiehen 

kannustusta ei kuitenkaan olisi inspiroinut ryhmätoiminnan aloittamiseen. Myös 

esimieheltä saadulla luottamuksella koettiin olevan merkitystä sille, että 

ryhmätoiminnan toteuttaminen toimeentulotukityössä oli mahdollista:  

 

 ja luottamus just siihen että se perustyö hoituu ja tehdään se hyvin, 
että tää ei oo pois siitä. 
 

Myös muulta työyhteisöltä saatu tuki, luottamus ja kannustus nähtiin 

merkitykselliseksi. Työyhteisön koettiin arvostavan toimintaa ja sosiaaliohjaajien 

viitseliäisyyttä järjestää sitä vaivannäöstä huolimatta.  

 
et ku miettii ni meillä on hyvä työyhteisö, saadaan itsenäisesti tehä 
tätä.. et ei sekään oo kyllä välttämättä itsestäänselvyys. 
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8.1.3 Työntekijöiden ammattitaitojen hyödyntäminen 

 

Sosiaaliohjaajien koulutus on sosionomi (AMK). Keskustelussa tuotiin esille 

sosionomin koulutuksen antamat valmiudet ohjata toiminnallista ryhmää. 

Koulutuksen koettiin luovan pohjan ryhmätoiminnan ohjaamiselle. 

Keskustelijoiden kokemusten mukaan sosionomit kykenevät 

ennakkoluulottomasti kokeilemaan erilaisia työmuotoja: 

 

ja sitte se että jos nostaa meidän ammattikuntaa ja koulutusta niin 
moniammatillisissa työryhmissä, niin kyllä se on aina sosionomi ja 
sosiaaliohjaajat jotka näitä tekee ja innostuu ja lähtee kokeileen ja 
kattoon. 

 

Sosionomin koulutuksen kuvattiin sisältävän useita harjoittelujaksoja ja 

ryhmätehtäviä, jotka omalta osaltaan antavat myös kokemusta ryhmässä 

toimimisesta. Toisaalta henkilökohtaisten ominaisuuksien ja työntekijän oma 

kiinnostus nähtiin merkityksellisinä tekijöinä ryhmän ohjaamisessa. Erään 

keskustelijan mielestä koulutuksen antamat valmiudet ja omat odotukset eivät 

kaikilta osin kohdanneet toimeentulotukityössä.  

 

mun mielestä se sosionomin koulutus oli sellanen, että se niinku 
tota ei ollu pelkästään semmoseen toimistotyöhön, vaan jotenki mä 
ajattelin sillon kouluaikana et se ois jotenki sellasta liikkuvampaa, 
että just noita ryhmiä ja ryhmätoimintaa ja kuuluis sellasta 
jalkautumista ja menemistä asiakkaiden kanssa. Se oliki 
käytännössä tääl sosiaalitoimistossa niin sellasta paljon sidottu 
tänne toimistoo, mut kuitenki on se mahollisuus sit lähtee.. mikä on 
sit.. tullu just sen kautta ku on ollu ja sillai oppinu taas sen, että sitä 
voikin järjeställä... onki mahollista ja sillai.. et kyll tuntu et siinä 
[ryhmätoiminnassa] voi just hyödyntää sitä koulutusta. 
 

 

8.2 Palstatoiminnan merkityksiä asiakkaille 

 

Aineistosta nousi esiin sosiaaliohjaajien pohdinta oman työn vaikuttavuuden 

arvioinnista ja siihen liittyvistä haasteista. Sosiaalialan työn vaikuttavuuden 

arviointi koettiin haastavaksi. Sosiaaliohjaajat nostivat keskustelussa esille 
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joitakin arvioita, mitä merkitystä ryhmätoiminnalla on ollut siihen osallistuneille 

asiakkaille. Yhden sosiaaliohjaajan mielestä viljelyspalstatoiminnassa olevat 

asiakkaat hyötyivät osallistumisesta suunnattomasti. Sosiaaliohjaajien 

kokemukset toiminnan merkityksistä asiakkaille voidaan jakaa ryhmätoiminnan 

toiminnallisuudesta ja vuorovaikutuksesta syntyneisiin neljään osa-alueeseen; 

kokemuksiin, keskusteluihin, tekemiseen ja yhteisöllisyyteen. Toisaalta nämä 

neljä osa-aluetta ovat osittain limittäisiä, koska esimerkiksi kokemuksiin voidaan 

katsoa sisältyvän sekä tekemistä että erilaisia vuorovaikutustilanteita. 

 

Kokemuksen voidaan kuvata olevan esimerkiksi arjesta poikkeavaa tekemistä, 

johon voi liittyä esimerkiksi miellyttävä tunnelma, ympäristö tai 

keskustelutilanne. Asiakkaat saivat palstalla toteuttaa itseään osallistumalla 

palstan kunnostukseen, kasvien kylvöön, hoitoon ja sadonkorjuuseen. He myös 

saivat uurastuksestaan konkreettisen palkkion sadon muodossa. Kesän lopussa 

asiakkaat saivat viedä viljelypalstalta kotiinsa esimerkiksi marjoja, mausteita ja 

perunoita. Kaupunki olosuhteissa kokemuksen palstaviljelystä arveltiin olevan 

ainutlaatuinen kokemus esimerkiksi toimintaan osallistuneelle lapselle: 

 

niin sehän oli justiisa se asiakas jolla oli [lapsi] mukana, sitten se 
lapsi sai istuttaa ne porkkanat sinne.. ett ei ois varmaan sekään 
sellast kokemusta välttämättä muuten täällä kaupungissa saanu. 
 
 
 et siel palstalla sitte ku ollaan oltu niin justii ni puhuuhan ne 
asiakkaat just sellasta, että just sitä et miten se on niin terapiaa olla 
siellä, että onki tääl kaupungissa, mut sit se on semmonen jotenkin 
niinku keskell sitä luontoo... 
 

Asiakkaat olivat tuoneet työntekijöiden tietoon havaintojaan ja kokemuksiaan 

viljelyspalstan terapeuttisista vaikutuksista itselleen. Hyvinvointia syntyi myös 

toiminnallisuuden kautta. Jo pelkkä viljelyspalstalle tuleminen toi asiakkaiden 

päivärytmiin uutta toimintaa ja poistumisen omasta kodista. Toiminnallisuutta 

pidettiin yhtenä ryhmätoiminnan lähtökohtana jo suunnitteluvaiheessa:  

 

ja sitä mietittiin että se ois nimenomaan toiminnallinen et asiakkaat 
pääsis tekemään jotaki, ettei vaan sitä tu että vaan me tekisimme ja 
asiakkaat ois jotenki passiivisesti vaan läsnä, vaan nimeenomaan 
että yhdessä tehdään, sitä toiminnallisuutta...  
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Palstan hoitoon liiittyy konkreettista tekemistä kuten rikkaruohojen leikkaamista, 

maan kääntämistä ja kasvuston kastelua. Viljelyspalstan hoitaminen on fyysistä 

toimintaa, jossa pääsee omalla toiminnallaan edistämään palstan hyvinvointia. 

Osa toimintaan osallistuneista asiakkaista innostui viljelyspalstalla toimimisesta 

jopa niin, että rohkaistuivat kokeilemaan palstaviljelyä itsenäisesti. Ainakin 

kahden toimintaan osallistuneen asiakkaan kerrottiin vuokranneen oman 

viljelyspalstan ryhmätoiminnan innoittamana. Yksi sosiaaliohjaajista uskoi 

palstalla olemisen vaikuttaneen ainakin epäsuorasti yhden asiakkaan 

työllistymiseen. Työntekijän mukaan ryhmätoiminnan yhteydessä oli mahdollista 

kannustaa asiakasta työnhaussa sekä ylläpitää positiivista virettä ja uskoa 

työpaikan löytymiseen. Sosiaaliohjaajat arvioivat osallistujille jääneen 

viljelyspalstatoiminnasta hyviä muistoja ja onnistumisen kokemuksia. 

Toimintaan osallistuneet saivat onnistumisen kokemuksia saadessaan jakaa 

omaa osaamistaan ohjaajille ja muille ryhmäläisille:  

 

 sen huomas niistä asiakkaista, et ne nauttivat siitä et saivat kertoa! 
 

minusta tuntui, että hän nautti siitä, että hän sai jakaa sen oman 
tietonsa siitä, että hän oli tosiaan se asiantuntija ja minä olin sitten 
vaan tämä oppipoika siinä! Et musta se oli vaan hyvä asia ja hieno 
nähdä että semmosta oli siinä.. ja sit se oli kiva et ne asiakkaat 
myös toinen toisilleen jakovat sitä tietoa, että tuli semmosta.. 
 

 

Vaikka yhteisöllisyys oli jäänyt sosiaaliohjaajien kokemana väljähköksi ja 

vertaisuus ohueksi, oli asiakkailla kuitenkin ollut keskusteluja ja vuorovaikutusta 

myös toisiinsa. Keskustelut ja onnistumisen kokemukset olivat tuoneet 

asiakkaille hyvän mielen.  

 

 
8.3 Ryhmätoiminnan merkitys asiakassuhteeseen 

 

Keskustelujen ja vuorovaikutuksen rooli nousi aineistosta esille analysoidessani 

aineistosta keskeisiä teemoja. Palstalla keskusteltiin asiakkaiden omasta 

arjesta kumpuavista aiheista, ajankohtaisista asioista sekä viljelyyn liittyvistä 



40 
 

kysymyksistä ja palstanhoidosta. Sosiaaliohjaajien ja ryhmätoimintaan 

osallistuneiden väliset keskustelut koettiin avartavina. Asiakas roolin takana 

nähtiin ihminen eri puolineen ja kykyineen. Vuorovaikutus koettiin sujuvammaksi 

palstalla tekemisen yhteydessä kuin toimistotyössä:  

 

ja sit sen tekemisen ohessa on helppo, jotenki helpompi puhua iha 
mistä vaan jos haluu mutta ei oo pakko. Et se ei oo semmone että 
istutaan pöydän ympärillä ja et nyt puhutaaa jostai juomisesta tai 
jostain.. mut sit jos haluaa ni sit sen voi tuoda... 

 

niin et voi puhua mistä vaan, et jos on jotai huoli, ni sit kitkemisen 
ohessa on jotenki helppo vaivihkaa tai sillai puhua sitte.. ei tarvii 
ees kattoo silmii tai istuu tuolissa vaa sillai vaa jutella. 
 

 
Palstalla käytyjen keskustelujen koettiin mahdollistavan asiakkaan äänen esiin 

tulemisen, sillä asiakkaat saivat olla vaikuttamassa keskustelun aiheisiin ja 

nostaa keskusteluun niitä asioita joita halusivat. Palstalla käytyjen keskustelujen 

arveltiin vaikuttavan myös toimistolla tapahtuviin kohtaamisiin ja keskusteluihin 

asiakkaiden kanssa: 

 
kyllähä se voi olla et se väljentää niinku, rohkasee muittenki 
asiakkaiden kanssa täällä, puhumaan sillä lailla välittömämmin ja 
sillä lailla, että ei enää ollakaa niin siinä formaatissa, vaan tietää 
että nää asiat etenee monella tavalla, et kuulostellaanpa tota juttua 
ja antaapa ton kertoa jotain, et varaa niinku enemmän aikaa siihen 
semmoseen. 
 

Palstalla roolien koettiin vaihtuneen, sillä joillakin asiakkailla oli ohjaajia 

enemmän kokemusta ja tietoa viljelystä ja palstanhoidosta. Yksi ohjaajista kertoi 

kokeneensa, ettei palstalla  ollut niin selkeitä työntekijä- tai asiakasrooleja, vaan 

siellä oltiin tasavertaisempina kuin toimistotyössä:  

 

et ne kääntyyki ne roolit. Ku tääl toimistolla onki työntekijä se jolla 
on kuitenki se semmonen päättösvalta. Siellä taas se asiakaski voi 
olla asiantuntijana, ja sillai et siellä ollaan sillai niinku tasavertasina 
ja samanlaisina ihmisinä kaikki. Et se voiki just kääntyä, et tulee 
esiin semmosia et missä joku on hyvä, et se on tärkee et se voi 
neuvoo... 
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Aineistossa viljelyspalstatoiminnan kuvauksessa tuotiin useita kertoja esille 

jonkin tietyn hetken tunnelmaan liittyviä havaintoja ja kokemuksia. Usein 

miellyttävä tunnelma yhdistettiin koettuihin vuorovaikutustilanteisiin ja 

miellyttävään kesäiseen säähän.  

 

mä muistan ku käveltii sinne palstalle ja sit ku me juteltii siin 
matkalla just siitä tota niin, tai ku tutustuu niihin asiakkaisiin, siinä 
oli pari niistä ainakin, niin niin tota just siitä kevään tulosta ja 
semmosesta ,ett oli semmmonen jotenki tosi kiva se tunnelma. 
 

 

8.4 Yhteisöllisyys ja vertaisuus haasteena 

 

Yhteisöllisyys koettiin viljelyspalstaryhmässä haastavaksi ja yhdeksi 

ryhmätoiminnan kehityskohdaksi. Toisaalta keskustelussa pohdittiin myös sitä, 

missä määrin viljelyspalstaryhmässä yhteisöllisyyttä ja ryhmään osallistuvien 

keskinäistä kommunikointia sekä vertaisuutta tarvitaan. Toiminnan suunnittelua 

muistellessaan yhteisöllisyys mainittiin yhdeksi kirjoittamattomaksi tavoitteeksi. 

Sosiaaliohjaajien tavoitteena on ollut ryhmätoimintaa aloittaessaan, että 

jokainen asiakas voisi osallistua toimintaan omien voimavarojensa mukaan. 

Sosiaaliohjaaja kuvasi puheenvuorossaan, kuinka liikuntarajoitteinenkin voisi 

osallistua toimintaan ja kokea ryhmässä yhteisöllisyyttä:  

 
et mutta onhan siell paljo muuta mitä voi tehdä ja vaikka tulla vaan 
ihan sen takia että kuulut johonki ryhmään, ja saat sitä sosiaalista 
niinku..verkostoa ympärillesi, ja raitista ilmaa ja ehkä pikkasen 
hyötyliikuntaa siinä samassa sitten.. niinku asiakkaan 
näkökulmasta. 

 

Sosiaaliohjaajat kokivat asiakkailla olevan oikeus varjella omaa 

anonymiteettiään ja yksityisyyttään myös ryhmätoiminnan jäsenenä. Tämän 

koettiin aiheuttavan haasteita yhteisöllisyyden kehittymiselle.   

 

ett ne on asioita mitä ei saa, eikä tarvii joutua jakamaan, sit se jää 
sellaseks, vähä irralliseks sit se yhdessä oleminen. 

 

Aineistossa esiintyi myös pohdintaa siitä, miten yhteisöllisyyttä ryhmäläisten 

kesken voitaisiin lisätä luontevasti. Kehittämisehdotuksina pohdittiin esimerkiksi 
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auttaisivatko ryhmäytymisessä toimistolla järjestettävät kokoontumiset ennen 

viljelykauden alkua. Toisaalta myös vierailukäynti nähtiin hyvänä 

mahdollisuutena luontevalle tutustumiselle.  

 
 et joku sellanen yhteinen käynti, et joku mihin nää asiakkaat ja me 
mentäs mukaan. Ni se vois olla kans semmonen tavallaan 
yhdistävä, et mentäisiin tavallaan tutustumaan johonkin paikkaan 
mikä liittyy siihen palstaviljelyyn, mut et sieltä sais tiedon jyväsiä 
kerättyä itse kukin itselleen, mutta myös siinä tutustuis sitte ehkä 
toinen toisiinsa... 
 

nii et sitähän me viimekin vuonna mietittiin et se ois voinu jotenki 
auttaa siinä sit, et ne asiakkaat ois sitoutunu ku ne ois tutustunu 
toisiin, et ois ollu jotain tapaamisia enneku se varsinaisesti alkaa. 
 

 

Ryhmätoimintaan osallistuvien asiakkaiden elämäntilanteet olivat hyvin 

toisistaan poikkeavia, eikä asiakkailla ollut toimeentulotukiasiakkuuden lisäksi 

juurikaan muita yhdistäviä tekijöitä. Sosiaaliohjaajat kokivat asiakkaiden 

erilaisten taustojen ja toimeentulotukiasiakkuuden henkilökohtaisen luonteen 

tuovan haasteita yhteisöllisyyden ja vertaisuuden kehittymiselle.  

 

 ne on tietysti myös niin intiimejä asioita, jotenki meijän asiakkaat 
on niin erilaisia, kukin siinä elämäntilanteessaan, et se on vaikee 
heidän olla ryhmässä ja sitoutuu siihen. 

 

 

8.5 Palkitseva kokemus työn kehittämisestä 

 

Sosiaaliohjaajat kokivat viljelyspalstalla toteutetun ryhmätoiminnan lisänneen 

heidän työhyvinvointiaan. Ryhmätoiminta koettiin voimauttavaksi ja positiiviseksi 

työkokemukseksi. Työntekijät kokivat asiakkaiden kanssa käydyt keskustelut 

avartavina ja virkistävinä. He myös kokivat viljelyspalstalla toimimisen 

voimauttavana vastapainona toimistossa tehtävälle työlle. Työntekijät 

mainitsivat puheenvuoroissaan luontokokemuksia kuten hetken jolloin linnut 

lauloivat alkukesällä, koivujen lehdet olivat hiirenkorvalla ja aurinko paistoi. 

Sosiaaliohjaajat kokivat palstalla toimimisen luontevana tilanteena osana omaa 

ammatillisuuta. Yhden keskusteluun osallistuneen mielestä heidän 
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koulutuksellaan pitää saada tehdä muutakin kuin toimistotyötä. Toimistotyö 

koettiin fyysisesti haastavana istumatyömäisen luonteen vuoksi: 

 

 eiks istumatyö oo maailman vaarallisin työ... ni sit pääsee tän 
istumatyön sijasta välillä vähän ulkoilemaan ja liikkumaan ja 
kökkimään sinne, niin pitäs tosiaan työnantajankin arvostaa sitä, ja 
nähdä se hyöty myös niinku meidän näkökulmasta, että sillä on se 
työhyvinvoinnillinen asbekti siinä 
 

Viljelyspalstalla voi toteuttaa itseään eri tavoilla, mikä koettiin merkityksellisenä 

oman työssä jaksamisen kannalta. Viljelyspalstatoimintaa verrattiin 

keskustelussa myös puutarhaterapiaan ja esiin nousi myös luonnon kokemisen 

ja luonnossa olemisen merkitys ihmisen hyvinvoinnille.  

 

ruotsista löytyy jo kuntoutuspaikkoja joissa loppuunpalaneita 
työntekijöitä kuntoutetaan puutarhatoiminnan keinoin, et kyllä se on 
tärkee niinku sen huomaski se, sen tota huomaski sen 
työhyvinvoinnin ja semmosen oman virkistymisen.. 
 

Keskusteluissa tuotiin esille myös puutarhan voimauttavia ja hoitavia 

vaikutuksia. Sen kerrottiin lievittävän stressiä ja elvyttävän ihmisen 

keskittymiskykyä. Puutarhan koettiin vaikuttavan positiivisesti henkiseen ja 

fyysiseen terveyteen, elämänlaatuun ja hyvinvointiin. 

 

mä aattelen et kyllähän tämmöstä ryhmätoimintaa siinä mielessä 
niinku luulis et kaupunkiki vois lähtee tukemaan enemmän, että se 
sitä työntekijän työhyvinvointia lisäis... niinku että me ollaan koettu 
että tää lisää työhyvinvointia. 
 

Keskusteluun osallistuneet kokivat ryhmätoiminnan virkistävänä lisänä kesäajan 

työhön ja kertoivat sen olleen mukava ja odotettu hetki työviikossa. Lähes 

poikkeuksetta tuotiin esille myös säähän liittyviä positiivisia mielikuvia 

esimerkiksi auringon paisteesta ja linnunlaulusta. Toisaalta sää myös rajoitti 

toimintaa, mutta sään armoille alistuminen koettiin positiivisena kokemuksena.  

Viljelyspalstalla olemisesta ja siellä tapahtuneista keskusteluista ja 

kohtaamisista oli jäänyt rentoutunut olo ja kannattelevia muistoja: 
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aina oli jotenki tosi ihana mennä sinne ja semmonen hyvä olo aina 
tuli.. semmonen jotenki rentouttava kyllä 
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9 TULOSTEN TARKASTELUA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

9.1 Tulosten tarkastelua  

 

Tuloksia tarkastellessa voidaan huomata, että työyhteisöllä on merkitystä 

työntekijän mahdollisuudelle kehittää omaa työnäkyä ja konkreettista työtä. 

Työyhteisön jäsenten välinen luottamus on voimavara, joka vahvistaa 

työntekijöiden ammatti-identiteettiä ja itsenäisyyttä omassa työssään. 

Työyhteisön tuella ja esimiehen kannustavalla asenteella on positiivinen 

vaikutus työntekijän työssä jaksamiselle ja motivaatiolle työnkehittämiseen.  

 

Ryhmätoiminnan aloittaminen osana sosiaaliohjaajien toimeentulotukityötä vaati 

työnantajan taloudellista tukea ja lähiesimiehen rohkaisua ja kannustusta. 

Työnantajan ja esimiesten kannattaa tukea työntekijöiden paloa kehittää omaa 

työtään, koska kehittämismyönteisissä työyhteisöissä jaksetaan ja voidaan 

paremmin. Sen sijaan uupuneimpia ovat sellaiset työyhteisöt joissa 

kehittämisestä on luovuttu esimerkiksi resurssipulaan vedoten. (Mäkisalo-

Ropponen 2012, 122.) Pohjoisen sosiaaliohjauksen tiimissä kaksi, johon 

Maunulan palvelupisteellä työskentelevät sosiaaliohjaajat kuuluvat, tavataan 

sosiaaliohjaajien toimesta asiakkaita suhteessa eniten verrattaessa muihin 

sosiaaliohjauksen tiimeihin Helsingissä (Helsingin kaupunki 2014d). 

Sosiaaliohjaajat myös osallistuvat aktiivisesti toimeentulotukipäätösten 

valmisteluun ja tekemiseen sekä etuuskäsittelyn ohjeistamiseen. Voidaan siis 

todeta, että työmäärää ei voida yksistään pitää esteenä toimeentulotukityön 

kehittämiselle. 

 

Työyhteisön antama luottamus ja vapaus työn kehittämiseen eivät ole itsestään 

selvyys, vaan asia joka on ansaittava. Työnkehittäminen luo hyvinvointia; tässä 

tapauksessa voidaan mielestäni puhua kehittämisen luoneen työiloa. Työiloa 

kokeva työntekijä todennäköisesti jaksaa työssään paremmin (Mäkisalo-

Ropponen 2012, 72). Myös työyhteisön antama arvostus auttaa työntekijää 

jaksamaan, ja etenkin esimies voi vaikuttaa työntekijöiden itseluottamukseen 

(Mattila 2008, 81). Esimiehen ymmärtävä suhtautuminen, rohkaisu ja 
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taloudellinen tuki ovat siis tekijöitä, jotka vahvistivat työntekijöiden motivaatiota 

kokeilla ryhmätoimintaa osana toimeentulotukityötä. Työnantajalta saatu suora 

palaute olisi selkeyttänyt työntekijöiden pohdintaa omasta työnkuvasta ja 

ryhmätoiminnan jatkamisesta. Jouttimäen (2011, 129) mukaan ryhmämuotoisen 

sosiaalityön toteuttaminen osana Helsingin kaupungin aikuissosiaalityötä 

edellyttää lähiesimiehien tuen lisäksi koko organisaation johdolta saatua tukea 

ja hyväksyntää. Hänen mielestään sosiaalityötä on mahdollista Helsingissäkin 

tehdä ryhmämuotoisena, ja sitä tukevat myös Elämäni -kuvat ryhmän 

osallistujilta kerätty palaute. Jouttimäen (2011, 128) mukaan vaikuttaisi siltä, 

että keski-ikäiset asiakkaat ovat innokkaimpia osallistumaan aikuissosiaalityön 

ryhmätoimintoihin.  

 

Aineistosta nousi esille myös sosionomikoulutuksen antamat ammatilliset 

valmiudet ohjata toiminnallisia ryhmiä. Sosionomikoulutuksen kokonaisvaltaista 

hyödyntämistä ei nähty kaikilta osin mahdollisena toimeentulotukityössä. 

Sosionomikoulutuksen koettiin antavan valmiuksia enemmän 

toiminnallisempaan työnkuvaan kuin mitä toimeentulotukityö on. 

Toimeentulotukityö ei yhden vastaajan mielestä vastannut sitä mielikuvaa 

sosiaalialan työstä minkä hän oli saanut opintojen aikana. Mielikuvassa 

sosiaalialan työ oli jalkautumista asiakkaiden pariin, ryhmämuotoista ja 

toiminnallista. Pauliina Karppinen on tutkinut sosiaaliasemalla työskentelevien 

sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointia työn imun ja voimaantumisen 

näkökulmista. Hän toteaa progradussaan (2011, 71), että työn mielekkyyden ja 

työn imun kannalta on merkittävää, että työntekijä kokee voivansa hyödyntää 

omassa työssään koulutustaan, osaamistaan ja omia tavoitteitaan. Hänen 

mukaansa työntekijä voi helposti turhautua, mikäli työtehtävät eivät vastaa 

koulutusta tai tavoitteita. Karppisen (2011, 71) mukaan sosiaalityöntekijät 

kokevat oman työnsä kehittämisen tärkeänä työhyvinvoinnin kannalta. Työn 

kehittäminen ja viljelyspalstatoiminnan aloittaminen koettiin aineistossani 

rutiinien rikkomisena. Ruutinien rikkominen edellyttää uskallusta ja sen koettiin 

vaativan resursseja mutta sen koettiin antavan enemmän kuin ikuisissa 

rutiineissa pyörimisen. Aineiston perusteella voidaan todeta sosiaaliohjaajien 

kokeneen rutiinien rikkomisen voimauttavana kokemuksena. 
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Tutkimusta, jossa olisi selvitetty ryhmätoiminnan merkitystä sosiaaliohjaajien 

työhyvinvoinnille, oli hyvin haastavaa löytää. Sosiaaliohjaajan ammattinimike on 

suhteellisen uusi nykyisessä muodossaan, joten on luonnollista että siihen 

kohdistuvia tutkimuksia on tehty suhteellisen vähän verrattaessa esimerkiksi 

sosiaalityöntekijöihin. Tällä hetkellä on menneillään Työterveyslaitoksen 

Kunta10-tutkimus, jossa selvitetään sosiaalityöntekijöiden työnkuormittavuuteen 

vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen tavoitteen on selvittää mielenterveyden 

häiriöistä johtuvien sairauspoissaolojen kehitystä 2000-luvulla Suomessa ja 

Ruotsissa. Tutkimushankkeen tulokset ovat käytettävissä kuitenkin vasta 

loppuvuonna 2015. (Työsuojelurahasto 2013 ia.) 

 

Ryhmämuotoisen sosiaalityön suunnitteluvaiheessa lähtökohtana oli tarjota 

asiakkaille iloa ja virkistystä sekä mielekästä ja hyödyllistä tekemistä luonnossa. 

Toisaalta haluttiin tarjota myös paikka, jossa viettää aikaa ulkona ja saada 

mahdollisuus kokea kuuluvansa yhteisöön. Jouttimäen (2011, 118) mukaan 

ryhmämuotoisella sosiaalityöllä on parhaimmillaan mahdollisuus parantaa 

asiakkaiden hyvinvointia monella tasolla. Hänen mukaansa sillä voidaan 

tyydyttää asiakkaiden yhdessäolon ja yhteisöllisyyden tarpeita sekä lisätä 

sosiaalista ja henkistä osallisuutta.  

 

Työntekijän omat kokemukset luonnosta ja sen positiivisista vaikutuksista 

ihmisen hyvinvoinnille vahvistivat halua kokeilla ryhmätoimintaa viljelyspalstalla. 

Suunnitteluvaiheessa huomioitiin asiakkaiden asuinalueen luonne ja 

asiakkaiden asumismuoto. Tuolloin toiminnalle ei laadittu erityisiä tavoitteita 

vaan toiminnan tarkoitus oli osallistaa asiakkaita tarjoamalla palstatoimintaa 

mahdollisuutena toimimiseen, olemiseen ja keskustelemiseen. Jouttimäki (2011, 

124) kokee, ettei ryhmämuotoisella sosiaalityölle pitäisi asettaa vaatimuksia, 

vaan toiminnan tulisi pyrkiä voimavaraistamaan asiakasta. Hän viittaa (2011, 

125) holistiseen ja toiminnalliseen ihmiskäsitykseen, minkä mukaan ihminen 

aloittaa etenemisensä silloin kun hänellä on siihen tarvittavat voimavarat.  

 

Ryhmään osallistuneet saivat osallistumisellaan kokemuksia, joita eivät 

välttämättä kaupunkiolosuhteissa olisi saaneet. Asiakkaan pääsivät arjestaan 

poikkeavaan luontoympäristöön, jossa kokivat elämyksiä luontoa ihastellen, 
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maaperää kaivaen ja sadon kasvua seuraillen. Mukavissa kokemuksissa 

yhdistyivät luontokokemukset, positiiviset vuorovaikutustilanteet ja 

toiminnallisuus.  

 

Viljelyspalstaryhmän puitteissa asiakkaat saivat keskustella sosiaaliohjaajien 

kanssa niistä asioista joita halusivat itse nostaa keskusteluun. Usein keskustelut 

kumpuilivat asiakkaiden omasta elämästä ja arjesta. Keskustelujen teemoina 

olivat myös kulloisetkin ajankohtaiset asiat ja viljelyspalstaan, sen hoitamiseen 

ja satoon liittyvät ajatukset. Jouttimäki (2011, 122) kuvailee ryhmätoiminnoissa 

keskustelua edesauttavan, jos ryhmään on luotu vuorovaikutuksellinen ilmapiiri. 

Sellainen ilmapiiri sallii ihmisen halutessaan osallistua keskusteluun tai olla 

mukana kuuntelijan roolissa. Viljelyspalstalla keskusteluja käytiin yleensä 

asiakkaiden ja sosiaaliohjaajien välillä, ohjaajat olivat ryhmäläisten välisessä 

vuorovaikutuksessa ikään kuin välittäjinä.  

 

Viljelyspalstaryhmässä yhteisöllisyyden koettiin olevan väljää ja vertaisuuden 

asiakkaiden välillä ohutta. Sosiaaliohjaajat kokivat, ettei asiakkaiden välille 

syntynyt vertaisuuden edellyttämää vuorovaikutusta. Yhteisöllisyys ja vertaisuus 

koettiin keskeiseksi kehityshaasteeksi viljelyspalstatoiminnan jatkoa 

pohdittaessa. Toisaalta aineistosta käy ilmi, että asiakkailla oli jonkin verran 

keskusteluja ja vuorovaikutusta myös toistensa kanssa. Ilman asiakkailta 

itseltään kysymistä on mielestäni vaikeaa arvoida heidän kokemustaan 

viljelyspalstaryhmän yhteisöllisyydestä tai vertaisuuden asteesta.  

 

Ryhmäytymistä suunniteltiin edistettävän tulevaisuudessa esimerkiksi 

vierailukäynnillä tai kokoontumalla ryhmän kanssa palvelupisteellä ennen 

varsinaisen viljelykauden alkamista. Vierailukäynnin yhteydessä asiakkailla olisi 

mahdollisuus luontevaan vuorovaikutukseen toistensa kanssa ja tutustumista 

tapahtuisi asiakkaiden omilla ehdoilla. Yhteinen kokoontuminen ja viljelykauden 

suunnittelu etukäteen mahdollistaisivat luottamuksen syntymistä, järkevää 

työnjakoa ja ryhmän voimavarojen kartoitusta. Ryhmäytymisen uskottiin 

edistävän myös asiakkaiden sitoutumista toimintaan. Toimiva vuorovaikutus 

ryhmäläisten välillä mahdollistaisi myös suunnitelmallisemman toiminnan ja 

ryhmässä luotujen sosiaalisten kontaktien eli sosiaalisen pääoman 
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hyödyntämistä aiempaa monipuolisemmin. Sosiaalinen pääoma tarkoittaa 

sosiologian yleisen hyväksytyn määritelmän mukaan kykyjä ja mahdollisuuksia 

hyödyntää sosiaalisille suhteille perustuvien verkostojen mukanaan tuomia 

etuja. Ihmisten välinen luottamus voidaan nähdä keskeisemmäksi sosiaalisen 

pääoman rakennusaineeksi. (Räsänen 2014, 55.) 

 

Merkittävä osa viljelyspalstaryhmän kokoontumisista sisälsi toiminnallisuutta 

kuten maan muokkaamista, rikkakasvien kitkemistä, viljelykasvien kastelua ja 

palstan yleistä kunnostamista. Loppukesällä koitti hetki kun asiakkaat saivat 

maistella työnsä satoa ja viedä kotiin esimerkiksi marjoja, perunoita ja 

mausteita. Sadonkorjuu oli konkreettinen palkkio sitoutumisesta ryhmään ja sen 

toimintaan. Osallistuminen edellytti asiakkaiden poistumista kotoaan ja 

kulkemista palstalle pyörällä, kävellen tai bussilla. Ryhmätoiminta tuo 

asiakkaalle tekemistä ja vähentää esimerkiksi yksinäisen ihmisen kokemaa 

yksinäisyyttä (Jouttimäki 2011, 122). 

 

Viljelyspalstaryhmä koettiin työhyvinvoinnin näkökulmasta virkistävänä ja 

voimauttavana kokemuksena ja lisänä kesäajan työhön. Se koettiin myös 

antoisana rutiinien rikkomisena. Keskustelut asiakkaiden kanssa nähtiin 

avartavaksi; asiakkaat opittiin tuntemaan uudesta näkökulmasta jossa 

asiakkaan kokonaisvaltainen elämäntilanne avautui toimistotapaamista 

laajempana kokonaisuutena. Aineiston perusteella voidaan todeta 

sosiaaliohjaajien kokeneen työhyvinvoinnin lisääntyneen viljelyspalstaryhmän 

seurauksena. Opinnäytetyöni aineistossa esiintyi useammassa kohdassa 

positiivisia kuvauksia luonnosta, ja sen koettiin tuottaneen hyvinvointia niin 

ruumiille kuin mielellekin. Yksi koskettava kuvaus palstatoiminnasta liittyi 

tilanteeseen, jossa asiakkaan lapsi sai istuttaa palstalle porkkanoita. 

Lapsuudessa saadut luontokokemukset ovat merkittäviä, sillä yleensä ne 

muistetaan huippukokemuksina vielä vanhanakin (Green Care Finland ry 2014 

ia).  

 

Esittelen lyhyesti viljelyspalstaympäristön tuottamia positiivisia 

luontokokemuksia, sillä pidän niitä ryhmätoiminnan yhtenä tärkeimpänä 

voimauttavana tekijänä. Viljelyspalstatoimintaa muistellessa aineistossani tuotiin 
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esille esimerkiksi keväinen tai kesäinen vuodenaika, hiiren korvalla olevat 

koivunlehdet ja linnun laulu. Tuohon kuvaukseen liittyy vahvoja positiivisia ja 

rauhoittavia vireitä. Tutkijoiden mielestä luonnon levollinen vaikutus ihmiseen 

liittyy jo evoluution aikaiseen kehitykseen. Ihminen on evoluution aikana 

sopeutunut olemaan levollisessa ympäristössä, jonka kokee turvalliseksi ja 

ravinnon hankintaan soveltuvaksi. Viherympäristö vaikuttaa ihmiseen usein 

nopeasti ja tiedostamatta. Luonnon vaikutuksesta ihmisen syke, verenpaine ja 

lihasjännitys alenevat sekä stressihormoni kortisolin määrä vähenee. Luonnon 

hyödylliset vaikutukset voi mitata jo 20 minuutin luonnossa olon jälkeen. (Green 

Care Finland ry 2014 ia.) 

 

Viljelyspalstaa kuvaillessa heittäydyttiin useamman kerran aurinkoiseen 

torstaiseen iltapäivään, jolloin ryhmä kokoontui hoitamaan viljelyspalstaa, 

keskustelemaan ja nauttimaan päiväkahvit miellyttävässä ympäristössä. 

Aineistossa sosiaaliohjaaja kuvaili esimerkiksi metsässä kävelyn tekevän hyvää 

ja myös asiakkaat olivat kommentoineet luonnon vaikuttavan heihin 

terapeuttisesti. Eräässä kommentissa kerrottiin, että asiakas oli rauhoittunut 

palstalle päästyään ja palstalla olemisen kerrottiin tuoneen hyvän ja 

rentouttavan olon. Kajanderin (2013, 50) mukaan myös vangit kokivat 

puutarhalla työskentelyn rentouttavana ja leppoisena toimintana. Green Care 

Finland ry:n (2014 ia) mukaan luonnossa ihmisen tunteet saavat uudet 

mittasuhteet. Luonnossa kielteiset tunteet ja levottomuus vähenevät, jolloin 

ihminen on enemmän tilanteessa läsnä. Kajanderin (2013, 50) mukaan 

puutarha koettiin turvalliseksi ympäristöksi olla ja työskennellä.  

 

Ryhmässä keskusteltiin usein kasvien istuttamisesta, niiden kasvusta, 

kastelusta ja sadon korjaamisesta. Viljelyspalstalla myös luonnonvoimat tulivat 

tutuksi ja sään merkitys palstan hoidossa huomattiin. Palstalla ihmeteltiin 

yhdessä luontoa ja sen moninaisuutta. Asiakkaat saivat kokea onnistumisen 

kokemuksia korjatessaan syksyllä satoa. Aiemmista viljelykokemuksista 

puhuttiin innostuneesti ja kuvia esiteltiin ylpeänä. Opinnäytetyön aineistosta oli 

huomattavissa, kuinka positiivisiin kuvauksissa ja muistoissa useita kertoja 

liitettiin luontoympäristön läsnäolo.  
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Omat empiiriset kokemukseni palstatoiminnasta ovat yhdenmukaisia aineiston 

kanssa. Toimistotyöstä irrottautuminen vaati oman energiansa, mutta jo pelkkä 

viljelyspalstapellon näkeminen auttoi unohtamaan työhön liittyvät paineet ja 

mieli siirtyi viljelyspalstaryhmän kohtaamiseen. Kohtaamiset palstalla 

toimimisen yhteydessä olivat opettavaisia ja positiivisia kokemuksia. Aineistosta 

tehtävät johtopäätökset ovat ekopsykologian ja Green Care -toiminnan kanssa 

samoilla linjoilla; luonto ja luontoympäristössä toimiminen lisää ihmisen 

hyvinvointia ja osallisuutta. 

 

Alla oleva kuvio esittää viljelyspalstatoiminnan tuottamaan hyvinvointiin liittyviä 

tekijöitä. Asiakkaan hyvinvoinnin koettiin lisääntyneen aktiivisuuden ja 

vuorovaikutuksen kautta. Yhteisöllisyys oli tässä ryhmässä heikkoa, mutta 

senkin nähtiin kuitenkin tarjoavan hyvinvointia tukevia elementtejä. 

Aktiivisuuteen sisältyvät sekä toiminnallisuus että kokemukset. Työntekijöiden 

hyvinvointi lisääntyi myös aktiivisuuden ja vuorovaikutuksen kautta, mutta 

hyvinvointia loi myös työn kehittäminen. Toisaalta jo olemassa oleva 

työhyvinvointi antoi voimavaroja työnkehittämiseen. Erityisenä löytönä pidän 

luontokokemusten ja palstaympäristössä toimimisen merkitystä mielen ja kehon 

hyvinvoinnin edistäjänä. 
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Kuvio 2. Viljelyspalstaryhmä hyvinvoinnin tuottajana.  
 

 

9.2 Johtopäätöksiä 

 

Sosiaaliohjaajien kertomusten perusteella ryhmätoiminnan aloittaminen ja 

järjestäminen toimeentulotukityössä ei ole mahdotonta, mutta ei myöskään 

itsestäänselvyys. Ryhmätoiminnan aloittamisen mahdollisti useamman 

myönteisen tekijän summa. Työnantajalta saatu taloudellinen tuki oli 

ensimmäinen askel kohti viljelyspalstalla toteutettua ryhmätoimintaa.  

Taloudellinen tuki eli ”ryhmätoimintaraha” oli korvamerkitty ryhmätoiminnan 

kehittämiseen. Taloudellisen tuen lisäksi lähiesimiehen kannustava ja 

rohkaiseva suhtautuminen oli siivittämässä kohti uudenlaista työmuotoa osana 

sosiaaliohjaajien toimeentulotukityötä. Sosiaaliohjaajien mukaan tämän 

mahdollisti myös hyvä työyhteisö ja siinä vallitseva rohkaiseva ilmapiiri.  

 

Toiminnan aloittamisen edellytyksenä oli kuitenkin työntekijöiden oma innostus, 

sitoutuminen ja halu työnsä kehittämiseen. Viljelyspalstan ja ryhmätoiminnan 

yhdistämisestä oli kuulunut hyviä kokemuksia muilta Helsingin kaupungin 

toimijoilta ja myös asiakkaat olivat kertoneet omista viljelyspalsta 

kokemuksistaan. Työntekijöiden ja asiakkaiden yhteinen kiinnostus luontoa ja 

palstaviljelyä kohtaan antoi lähtökohdat ryhmätoiminnalle. Pitkäaikaiset ja 

sitoutuneet työntekijät työyhteisössä mahdollistivat osaltaan työn kehittämisen. 

Tällöin työntekijöillä on mahdollisuus kohdistaa resurssinsa omaan työhönsä, 

eikä resursseja kulu esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. 

Perustyön sujuminen, esimiehen luottamus ja rohkaisu sekä työntekijöiden 

kiinnostus ja ammatillinen osaaminen mahdollistivat kokeilla ryhmämuotoista 

sosiaalityötä osana toimeentulotukityötä ja sosiaaliohjausta. 

Viljelyspalstatoiminta ei vienyt työntekijöiltä paljoa resursseja, vaan toimintaa 

voitiin ylläpitää pienellä taloudellilla ja ajallisella panostuksella. Opinnäytetyön 

tuloksista tehdään kehittämiskuvaus Soccan aikuissosiaalityön sivustolle, josta 

se on hyödynnettävissä muillekin sosiaalialan toimijoille. Opinnäytetyöntuloksia 

voidaan siis hyödyntää myöhemmin esimerkiksi ottamalla mallia 

viljelyspalstaryhmän ideasta ja toteutustavasta.  
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10 POHDINTA 

 

 

10.1 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana olen halunnut pyrkiä noudattamaan hyviä 

tieteellisiä käytäntöjä. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu noudattaa 

tiedeyhteisön toimintatapoja joihin sisältyy rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus 

tutkimustyössä sekä tulosten esittelyssä ja arvioinnissa. Lisäksi hyvään 

tieteelliseen käytäntöön sisältyy eettisesti kestävien tiedonhankinta-, tutkimus ja 

arviointimenetelmien käyttäminen ja avoimuus tutkimusten tulosten 

julkistamisessa. Tutkimus tulee olla hyvin suunniteltu, toteutettu ja raportoitu 

tiedolle asetettujen vaatimusten mukaisella tavalla. (Kuula 2006, 34–35.) 

 

Olen pohtinut opinnäytetyöprosessin aikana, kuinka varmistun tutkimukseni 

eettisyydestä. Haluan noudattaa opinnäytetyöprosessissani tärkeintä 

tutkimuseettistä periaatetta eli varmistaa, ettei tutkimuksesta koidu haittaa 

siihen osallistuville tutkimuksen aikana tai sen seurauksena (Erola & Räsänen 

2014, 75–76). Tutkimusprosessien eri vaiheissa tulee huomioida kuinka 

tutkimuksessa huomioidaan siihen osallistuvien henkilöiden kunnioittaminen, 

oikeudenmukaisuuden korostuminen sekä tasa-arvoinen vuorovaikutus 

(Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 11). Tutkimukseeni osallistuminen on ollut 

vapaaehtoista sen kaikissa vaiheissa. Sain tutkimusluvan Helsingin kaupungilta 

sosiaaliohjaajien haastattelemiseen. Tutkimusaineistoa olen käsitellyt siten, ettei 

ulkopuolisten ole mahdollista päästä käsiksi aineistoon tai tunnistaa 

ryhmäkeskusteluun osallistuneita henkilöitä. Aineisto kerättiin nauhoittamalla 

noin kaksi tuntia kestänyt ryhmäkeskustelu. Keskustelun nauhoittaminen oli 

siihen osallistuvien tiedossa. Nauhoite sekä nauhoitteesta tehty litterointi 

hävitettiin tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Litteroinnissa suojeltiin 

osallistujien anonymiteettiä muuttamalla tunnistetiedot. 

 

Opinnäytetyöhön osallistuneiden anonymiteetin varmistamiseksi tutkimukseen 

osallistuneiden henkilötietoja ei mainita ja muut tunnistettavuuteen vaikuttavat 

tiedot on muutettu (Talttula & Ruusuvuori 2009, 17). Opinnäytetyön raportissa 
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käytetyissä suorissa lainauksissa ei ole eritelty keskustelijaa. Päädyin tähän 

ratkaisuun, koska halusin suojella kaikin tavoin osallistuneiden henkilöiden 

anonymiteettiä. Huomioin opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa 

luottamuksellisuuden säilymisen itseni ja haastateltavien välillä. 

Luottamuksellisuus on esimerkiksi sitä, että haastattelija kertoo haastateltaville 

totuudenmukaisesti haastattelun tarkoituksesta, sekä kertoo ja käsittelee tietoja 

luottamuksellisesti ja haastateltavien anonymiteettia varjellen (Talttula & 

Ruusuvuori 2009, 17). Tutkimustyöltä edellytetään läpinäkyvyyttä ja rehellisyyttä 

(Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 12). Opinnäytetyön tuloksia on selvitetty ja 

kuvattu mahdollisemman tarkasti ja rehellisesti. Pyrin käyttämään 

opinnäytetyössäni monipuolisesti lähteitä sekä merkitsemään lähdeviittaukset 

niin tarkasti, että alkuperäinen lähde tekstini taustalla tulee ilmi. 

 

 

10.2 Mahdollisuuksia jatkotutkimukselle 

 

Tutkimusaiheeseeni liittyvistä teemoista olisi mielestäni mahdollista tehdä 

jatkotutkimuksia myös nykyistä aineistoani hyödyntäen. Jatkotutkimuksen 

teemat voisivat liittyä erimerkiksi ryhmän toiminnallisuuteen, vuorovaikutukseen, 

yhteisöllisyyteen tai luontokokemusten merkitysten tarkempaan tutkimiseen. 

Jatkotutkimuksessa voitaisiin haastatella myös asiakkaita ja erimerkiksi vertailla 

heidän kokemuksia sosiaaliohjaajien kokemuksiin. Opinnäytetyötä tehdessäni 

olen huomannut Green Care -toimintaan liittyviä opinnäytetyötasoisia 

tutkimuksia olevan suhteellisen paljon, jatkossa olisi hyvä tehdä laajempiakin 

tutkimuksia aiheesta tietoisuuden lisäämiseksi. Esimerkiksi Armi Lehdon (2012, 

40) progradun mukaan 75:stä Lapin alueen sosiaalityöntekijästä 41 prosenttia ei 

ollut koskaan kuullut puutarhaterapiasta Green Care -menetelmänä. 

Luontoavusteinen Green Care oli tuntematon viidesosalle vastanneista. Hyvin 

tuttuja Green Care -menetelmät olivat vain 1:lle prosentille tutkimukseen 

osallistuneista sosiaalityöntekijöistä. 

 

Mielestäni sosiaalialan työntekijöiden työhyvinvoinnin tutkiminen on 

ajankohtainen aihe hyvinvointipalveluiden resurssien niukentuessa nykyisen 

taloudellisen kehityksen seurauksena. Se tarkoittaa työmäärän lisääntymistä 
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jokaista työntekijää kohtaan. Sosiaalialan työtä tehdään vahvasti omalla 

persoonalla ja yhteydessä tukea tarvitseviin asiakkaisiin ja yhteisöihin, jolloin on 

tärkeää huolehtia työntekijöiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.  Uskon, 

että sillä on merkitystä myös alan imagolle ja kiinnostukselle hakeutua 

sosiaalialalle. 

 

Tasapainoinen työntekijä voi mahdollisesti tukea asiakasta asiakaslähtöisemmin 

kuin työssään uupunut tai kyllästynyt työntekijä. Toisaalta jatkotutkimuksessa 

olisi mahdollisuus syventyä tarkemmin tutkimaan luonnon ja maaseutumaisen 

ympäristön merkitystä visuaalisena maailmana ja toiminnallisena ympäristönä. 

Ihmisten pahoinvointi, yksinäisyys ja osattomuus ympäröivään yhteiskuntaan 

ovat lisääntymässä. Samaan aikaan taloudellinen taantuma vähentää 

yhteiskunnan mahdollisuuksia tarjota hyvinvointipalveluita, joilla ihmisten 

osallisuutta ja hyvinvointia voitaisiin lisätä. Viheralueiden huomioiminen, 

istuttaminen ja säilyttäminen kaupungin suunnittelussa voisivat lisätä ihmisten ja 

yhteisöjen hyvinvointia suhteellisen edullisesti. 

 

Tampereella ja Helsingissä tehdyn tutkimuksen mukaan vain 5 -prosenttia 

kaupunkiasujista pitää tärkeimpänä kaupunkiasumisessa palveluja, heille 

luontoympäristö kaupunkiasumisessa ei ole niin merkittävää. Heidän 

vastakohtana viidesosa kaupunkilaisista on luontoihmisiä, jotka pitävät luontoa 

erittäin merkittävänä elementtinä myös kaupunkiasumisessa. Loput mielipiteet 

jakautuvat näiden ääripäiden välille. (Niemelä, Tyrväinen & Schulman 2009, 11.) 

Luonnon terapeuttisten vaikutusten tutkimista ja tutkimusten tuloksia voitaisiin 

hyödyntää Helsingin kaupungin kehittämisessä ja luonnon hyödyntämisessä 

hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemisessa entistä tehokkaammin. Tätä tukevat 

myös Helsingin kaupungin arvot, joihin sisältyvät asukaslähtöisyyden ja 

ekologisuuden periaatteet (Helsingin kaupunki 2014a).  

 

 

10.3 Diakoniaryhmät osallisuuden mahdollistajina 

 

Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa työskentelevien diakoniatyöntekijöiden 

työ on yleensä itsenäistä, ja työntekijöillä on mahdollisuus kehittää omaa 
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työtään väljemmin kuin kuntien sosiaaliohjaajien. Seurakuntien työntekijöillä on 

kokemusta ja sitä kautta paljon osaamista erilaisista ryhmistä. Diakoniatyössä 

käytetään erilaisia menetelmiä huolten ja ongelmavyyhtien kanssa 

kamppailevien ihmisten auttamiseksi. Joskus ryhmätoiminta ja vertaistuki ovat 

paras keino auttaa ihmistä. Ihminen voi kokea ryhmän turvallisena yhteisönä, 

jossa omaa positiivista identiteettiä on mahdollista rakentaa. (Puuska 2012, 

111–112.) Esimerkiksi vuonna 2010 diakoniatyön alaisuudessa säännöllisesti 

kokoontuvia päihdetyön ryhmiä oli 1815 ja ihmissuhde- ja mielenterveysryhmiä 

5303. Tuolloin ryhmät oli jaoteltu yhdeksään eri kategoriaan. Eniten vuonna 

2010 pidettiin eläkeläisryhmiä, joita oli yhteensä 26 179 ryhmän verran. (Puuska 

2012, 121.) 

 

Puuskan mukaan ryhmätoiminnan vahvuus on sen tarjoamassa vertaistuessa. 

Se tarjoaa ihmiselle mahdollisuuden harjoitella vuorovaikutustaitoja, mikäli ne 

ovat syrjäytymisen seurauksena heikentyneet. Vertaisryhmät kokoavat ihmisiä, 

joilla on yhdistävä hätä kuten yksinäisyys. Tällaisessa ryhmässä ihminen voi 

kokea tulevansa ymmärretyksi ja hyväksytyksi. Vertaistuen tärkeimpänä 

tavoitteena on antaa ihmiselle kokemus osallisuudesta. Sillä kuvataan ihmisen 

sisällä tapahtuvaa prosessia ja kokemusta, jota on mahdollista kokea vertaisten 

kesken. Osalliseksi tulemisen voidaan tässä yhteydessä sanoa olevan 

luottavaista ja osallistavaa olemista samanlaisia kokemuksia jakavien seurassa. 

(Puuska 2012, 112.)  

 

Seurakunnan diakoniatyöllä olisi mahdollisuus järjestää ryhmätoimintaa myös 

viljelyspalstalla. Tämän opinnäytetyön tuloksien perusteella voidaan todeta, että 

viljelyspalstatoimintaa toimisi myös seurakuntien diakoniatyön menetelmänä. 

Toimintaa voitaisiin järjestää joko itsenäisesti tai jonkin muun toimijan kanssa 

yhteistyössä. Diakoniatyöntekijän yhtenä tehtävänä on ohjata ja rohkaista 

diakoniatyön asiakkaita osallistumaan myös muiden toimijoiden järjestämiin 

ryhmätoimintoihin. (Helin ym. 2010, 103.) Diakoniatyössä ryhmien sisältöä 

voidaan rakentaa monilla tavoin. Yksinäisyyttä kokevien ryhmä voi olla 

toteutuksellaan vapaa ja sen tavoitteena voi olla ilon ja virkistymisen 

tuottaminen. (Puuska 2012, 114.) Diakoniatyössä olisi mahdollista hyödyntää 

luonnon posiitivisia vaikutuksia sekä työntekijälle että asiakkaalle. 
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Diakoniatyöntekijä voisi mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi käydä 

liikuntakykyisen asiakkaan kanssa puistossa kävelyllä, sen sijaan että tapaa 

asiakasta toimistossa. Luontevimmin luontoympäristössä toimiminen onnistuu 

erilaisten retkien ja leirien muodossa.  

 

Seurakuntien diakoniatyötä määritellään kirkkojärjestyksessä minkä mukaan 

seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tavoite on auttaa 

niitä joiden hätä on suurin ja joita muulla tavoin ei auteta (Helin ym. 2010,13). 

Diakoniatyöntekijä työskentelee usein varattomien ihmisten kanssa, joilla ei ole 

varaa vapaa-ajan harrastuksiin. Viljelyspalstaryhmään osallistumalla asiakkaalla 

olisi mahdollisuus sosiaaliseen yhteisöön, toiminnalliseen aktivoitumiseen ja 

sadon korjuuseen syksyllä; luontokokemuksia unohtamatta. Diakoniatyössä 

luonnon merkitys koetaan merkitykselliseksi ja ihminen nähdään osaksi luontoa. 

Esimerkiksi leirien muodossa toteutuva luonnonläheinen toiminta osana 

diakoniatyötä auttaa ihmisiä huomaamaan kestävän kehityksen merkityksen ja 

luomakunnan eheyden. Retkien yhtenä tavoitteena on myös auttaa ihmistä 

aistimaan Pyhän läsnäoloa luonnon keskellä.  (Puuska 2012, 124.) Ekologisen 

vastuun, toiminnan ja kestävän kehityksen tukeminen ovat osa diakoniatyön 

yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen ydinosaamisalueen tehtäväkenttää (Suomen 

evl.lut.kirkko 2010 ia). 

 

Ryhmäkeskustelussa pohdiskeltiin viljelyspalstatoiminnan kehittämistä 

yhteistyökumppaneita ajatellen. Tällä hetkellä yhteistyökumppaneille ei koettu 

olevan tarvetta. Seurakunnan diakoniatyötä pidettiin kuitenkin yhtenä 

mahdollisena yhteistyökumppanina. Pohdinnoissa tuotiin esille, että 

mahdollisen yhteistyökumppanin tulisi olla mielellään sosiaalialan toimija. 

Seurakunnan diakoniatyön todettiin olevan luontevimpia kumppaneita, mikäli 

yhteistyötahoja etsittäisiin. Keskustelijat kokivat yhteistyötahot ja verkostot 

positiivisena lisänä. Diakoniatyö vuorostaan kokee sosiaaliviraston kanssa 

tehtävän yhteistyön eduksi sosiaaliviranomaisten lakiin sidotun auttamistyön 

velvollisuuden ja konkreettisen mahdollisuuden auttaa niitä ihmisiä joiden 

vuoksi työtä tehdään. Seurakuntien ja kuntien taloudellisen tilanteen kiristyessä 

on luontevaa lisätä näiden tahojen välistä yhteistyötä. (Puuska 2012, 131–132.) 

Esimerkiksi sosiaaliasemalla toteutettua Elämäni kuvat -ryhmää markkinoitiin 
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läntisen sosiaaliaseman asiakkaiden lisäksi myös Länsi-Helsingin seurakunnille 

(Jouttimäki 2011, 99). 

 

 

10.4 Opinnäytetyö ja ammatillinen kasvu 

 

Opinnäytetyöprosessia ja siihen liittyvää ammatillista kasvua voi mielestäni 

tarkastella sosiaalialan ammatillisuuden lisääntymisen ja tutkimusmaailmaan 

perehtymisen näkökulmista. Sosiaalialan ammatillisuuden koen lisääntyneen 

erityisesti lukiessani sosiaalialan kirjallisuutta ja pohtiessani aineistoni pohjalta 

nousseita teemoja. Prosessin aikana olen tutustunut sosiaaliohjauksen 

historiaan ja ammattikuvan nopeaan kehittymiseen. Helsingin kaupungin 

sosiaali- ja terveysviraston alaisuudessa tehtävä toimeentulotukityö on ollut 

minulle tuttua työkokemukseni kautta, mutta olen saanut opinnäytetyöni 

ansiosta tarkastella sitä uusista näkökulmista. Erityisen rikastuttavana koen 

mahdollisuuteni tutustua ansioituneiden sosiaaliohjaajien kertomuksiin omasta 

työstään ja siihen liittyvistä ammatillisista pohdinnoista. Omaa ammatillista 

kasvua koen lisänneen myös tutustumiseni kohtaamisen ja vuorovaikutuksen 

teorioihin, ekopsykologiaan ja Green Care -menetelmiin. Koen luonnon ja 

puutarhamaisen ympäristön olevan merkittävä tekijä ihmisten 

kokonaishyvinvoinnin ja osallisuuden kokemisen kannalta. Ekopsykologian 

menetelmien huomioiminen sosiaalialan työssä on usein edullista ja 

suhteellisen pienillä panostuksilla mahdollista.  

 

Opinnäytetyö on ollut innostava tutustumisprosessi tutkimuksen maailmaan. 

Prosessin aikana olen oppinut paljon tieteellisyydestä ja tieteellisen tutkimuksen 

tekemisestä. Tutkimusprosessi sisältää monia vaiheita joiden ylittäminen on 

vaatinut itseltä esimerkiksi istumatyötä, pohtimista ja keskusteluja vertaisten, 

läheisten ja ohjaavan opettajan kanssa. Koen opinnäytetyöprosessin 

kehittäneen ammatillista kasvuani ja pitkäjänteisyyttäni. Opinnäytetyöprosessi 

on vaatinut suunnitelmallisuutta, perehtymistä sekä aikaa. Erityisesti aikaa ovat 

vaatineet lähdemateriaalin etsiminen, siihen syventyminen kuin myös sen jatko 

työstäminen osaksi opinnäytetyön raporttia.  
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Opinnäytetyöprosessin haastavimmaksi osuudeksi koen kuitenkin aineiston 

analysoinnin ja tulosten pohtimisen ja vertailun. Se on ollut myös 

opinnäytetyöprosessin vaihe, jossa olen kokenut oman ajattelun 

riittämättömyyttä ja suoranaista ahdistumista. Hurtigin (2010, 32) kokemuksen 

mukaan opinnäytetyöprosessin vaikein vaihe onkin korkeakouluopiskelijoille 

vaihe, jossa aineistoa tulisi analysoida ja tulkita. Opinnäytetyöprosessin aikana 

olen ajautunut pohtimaan tieteellisyyttä ja etenkin tieteellistä ajatteluani ja sen 

laatua. Mielestäni tieteellinen ajatteluni on kehittynyt opinnäytetyöprosessin 

aikana, vaikkakin koen sen itselleni yhä hyvin haastavaksi osa-alueeksi. 

Tieteellinen ajattelu on kuitenkin taitolaji, jota on mahdollista oppia ja jota on 

harjaannutettava oman ajattelunsa kehittämiseksi (Hurtig 2010, 40). 

Ajatteleminen on luonnollista ja automaattista toimintaa, eikä siten loppujen 

lopuksi mikään sen ihmeellisempi asia. Tärkeintä on jatkuvasti ylläpitää 

havainnoivaa mieltä! (Hurtig 2010, 13.)
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LIITE 

Erik Reinikka c19856   RYHMÄKESKUSTELU 
Diakonia-ammattikorkeakoulu 
Diak Etelä, Helsingin toimipaikka 
Opinnäytetyö    
 

 

 

Ryhmäkeskustelun vetäjän puheenvuorot 

 

Keskustelun aloituspuheenvuoro: 

– Hei vielä kaikille, kiva että olette kaikki päässeet paikalle, tervetuloa vielä 

kerran. Meillä on varattu kaksi tuntia aikaa tähän ryhmäkeskusteluun 

jossa on tarkoituksena keskustella viljelyspalstaryhmästä, siellä 

tapahtuneista asiakkaiden kohtaamisista ja teidän kokemuksista niihin 

liittyen. Tarkoitus olisi että keskustelu saisi edetä ihan vapaamuotoisesti, 

ohjaan keskustelua tarvittaessa tiettyyn suuntaan kommenteillani. 

Aloitetaan keskustelu taustoittamalla tätä ryhmää ja palataan 

ensimmäiseen kesään, jolloin ryhmätoiminta järjestettiin. Olen 

kiinnostunut miten te olette kokeneet ryhmätoiminnan ja mitä se on 

tuonut asiakassuhteeseen ryhmän aikana ja sen seurauksena. Voidaan 

myös keskustella siitä miten ryhmätoiminta on vaikuttanut työhönne 

ylipäätään. Nauhoitan keskustelun luvallanne. Tämä nauha hävitetään, 

kun opinnäytetyö on valmis. Henkilöllisyytenne ei paljastu missään 

vaiheessa opinnäytetyöprosessia, eikä työssä käytetä tunnistettavia 

työntekijöiden tai asiakkaiden henkilöllisyyteen liittyviä tietoja kuten 

esimerkiksi nimiä tai ikää. Aloitetaan sillä että esittelette itsenne ja 

kerrotte omasta työhistoriastanne sosiaalialalla. 

 

 

Ryhmäkeskustelua ohjaavat kommentit: 

 

Vetäjän ohjaavat kysymykset tarvittaessa: 

Alkuvaihe 

– Mistä idea viljelyspalstaryhmälle sai alkunsa? 
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– Mikä ryhmän tavoite oli? 

– Miten asiakkaat ottivat tiedon vastaan ryhmästä? 

– Mitä ryhmän perustaminen vaati teiltä työntekijöinä? 

– Miten ryhmätoiminta lähti liikkeelle? 

– Miten aktiivisesti jäsenet osallistuivat toimintaan? 

– Mikä asiakkaan kohtaamisessa palvelupisteen ulkopuolella on ollut 

merkityksellistä? 

Kohtaaminen viljelyspalstalla 

– Miten keskustelun aiheet ryhmässä eroavat toimistolla käytävistä 

keskusteluista? 

– Minkälaisia kokemuksia sinulla on työntekijänä asiakkaiden 

kohtaamisesta ryhmätoiminnassa? 

– Miten asiakkaan kokonaistilanne näkyy kohtaamisissa? 

– Mitkä asiat nousevat keskusteluissa esille? 

– Mikä on ollut yllättävää? 

– Miltä asiakkaan kohtaaminen toimiston ulkopuolella on tuntunut? 

Ryhmätoiminnan merkitys toimistossa tapahtuvaan työhön: 

– Minkälaisia merkityksiä ryhmällä on toimistolla tehtävään asiakastyöhön? 

– Mitä lisäarvoa nämä kohtaamiset palstalla ovat tuoneet 

asiakassuhteeseen? 

– Onko asiakassuhteessa tapahtunut muutoksia ryhmätoiminnan aikana? 

– Mikä merkitys näille palstalla käydyille keskusteluilla on teille itsellenne? 

– Onko ryhmätoiminnalla ollut merkitystä asiakkaan tilanteeseen? 

– Minkälaista palautetta ryhmään osallistuvilta on tullut? 

– Millaista palautetta olette saaneet työyhteisössänne muilta työntekijöiltä? 

 

Keskustelun loppupuheenvuoro 

 

– Kiitos osallistumisestanne tähän keskusteluun ja muusta tuesta jota olen 

teiltä saanut. Mikäli teillä tulee vielä myöhemmin ajatuksia mitä 

haluaisitte sanoa tai kertoa niin olkaa yhteydessä minuun. Kiitos 

osallistumisestasi! 

 


