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TIIVISTELMÄ 

 

Tämän työelämälähtöisen, toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on 
sosiaalipedagogisen intervention ja innostamisen kokeilu Mainio Vireen 
vanhusten palvelutalon työntekijöille Vire Koti Martinlähteessä. Työn 
yhteiskunnallisena taustana ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteissa 
tapahtuvien uudistusten aiheuttamat muutos- ja kehittymistarpeet niin 
työyhteisöille kuin yksittäisille työntekijöille. 

Uuden oppimisessa ja muutoksissa yksilöä auttaa oman yhteisön tuki. Työntekijä 
myös sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin paremmin, kun hän kokee osallisuutta. 
Jokaisen työntekijän kyvyt ja voimavarat ovat puolestaan vahvuuksia koko 
yhteisölle. Työntekijän osallisuutta ja kehittymistä voidaan vahvistaa 
sosiaalipedagogisen toiminnan avulla.  

Opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa työntekijöille järjestettiin kahdessa 
vaiheessa sosiaalipedagogisen intervention periaatteita soveltava kokeilu. Työn 
tarkoituksena oli vahvistaa sosiaalipedagogiikkaa vanhustyön tehtävänkuvan 
osana. Tavoitteena oli laatia Infopaketti-runko sovellettavaksi Mainio Vireen 
omaan käyttöön.  

Tuotoksena on syntynyt yritykselle sosiaalipedagogiikan ja innostamisen teoriaa 
sekä harjoitusesimerkkejä sisältävä Infopaketti-runko. Infopaketin avulla voidaan 
sosiaalipedagogiikkaa vahvistaa vanhustyön tehtävänkuvan osana. Infopaketti-
runko on Mainio Vireen käytössä ja yrityksen vapaasti sovellettavissa.  
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ABSTRACT 

 

The aim of this functional thesis is an experiment of social pedagogigal 
intervention and animation to workers of Mainio Vire at elderly sheltered house 
Vire Koti Martinlähde. The national backround to thesis are reforms in social- and 
healthservices basics, wich cause changes and developing needs as well to 
workplaces and individual workers.  

Support of the workplace will help an individual worker, when she/he learns new 
and face changes. An experiment of involvement will help worker also to better 
common goals. Abilitien and resources of individual are resources for whole 
community. Individual activity and involvement to community can strengthen 
with social pedagogigal activity.  

In the practical part of thesis workers had taken two steps applied experiment of 
socio-pedagogigal intervention principles. The purpose of this thesis was to 
strengthen social pedagogy as part of the job description in elderly work. The aim 
of it was to make a frame of Infopackage to Mainio Vire to apply for use. 

The product of this thesis is a frame of Infopackage wich contains theory of social 
pedagogy and animation and example exercises. With help of Infopackage can 
strenghten social pedagogy as part of the job description in elderly work. 
Infopackage frame is for Mainio Vire to use and apply freely.  

Key words: elderly work, social pedagogy, animation, dialogy, inclusion, 
community, solution-focused theory 
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1 JOHDANTO 

Meneillään oleva sote-uudistus saa aikaan muutoksia sosiaali- ja 

terveyspalveluiden rakenteissa. Uudistuksen tarkoituksena on turvata koko maassa 

yhdenvertaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, vahvistaa peruspalveluita 

sekä toteuttaa vaikuttava ja kustannustehokas palvelurakenne. Keskeisinä 

tavoitteina on edistää koko väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä sosiaalista 

turvallisuutta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014.) 

Sosiaali- ja terveysalan työntekijöille sote-uudistus aiheuttaa muutoksia 

esimerkiksi työtehtävissä ja koulutustarpeissa. Asukas-/asiakaslähtöinen työ 

edellyttää tekijöiltään laaja-alaista osaamista sekä oman ammattitaidon jatkuvaaa 

kehittämistä. Ulkopuolelta tulevat uudistukset eivät pelkästään riitä, vaan tarvitaan 

myös työntekijöiden omaa aktiivisuutta.  

Sosiaalipalveluiden piiriin kuuluvan vanhustyön perusta on eri tieteidenvälinen 

yhdistelmä, jossa erilaiset näkökulmat yhdistyvät. Yksi kokonaisvaltainen, 

näkökulmat yhdistävä näkemys vanhustyöstä puuttuu. (Kurki 2007, 13 -14.) Tämä 

vaikuttaa uudistuksissa, jolloin tulee huomioida vanhustyön hajanaisuus. 

Työnantajatahot panostavat kehittämistyöhön ja odottavat oma-aloitteisuutta myös 

työntekijöiltä. Työntekijät ovat oman työnsä asiantuntijoita, mutta monet kokevat 

todelliset vaikutusmahdollisuutensa silti yksin vähäisiksi.  

Vanhustyössä vaikuttavat niin moraalinen, historiallinen, sosiaalinen ja 

kasvatuksellinenkin näkökulma (Kurki 2007, 13). Sarvimäki, Simonen & 

Parviainen (2004, 2, 24) toteavat, että vanhustyön arvoja ja tavoitteita tuleekin 

tarkistaa säännöllisesti toisistaan erillisten työtä ohjaavien näkökulmien takia. 

Taloudellinen ja tieteellinen näkökulma sekä niiden painotukset määrittelevät 

kulloinkin, mitä hyvä vanhustyö on. Vanhustyö on tutkittuun tietoon perustuvaa ja 

tehokasta, ihmisarvoista ja oikeudenmukaista toimintaa, kun kaikki näkökulmat 

yhdistetään. Etiikka on tärkeä osa työn laatua, mutta suurin ongelma-alue siinä 

ovat ongelmat sosiaalisissa suhteissa. Taito kohdata ja ymmärtää toisen 

näkökulma vie aikaa, halua ja uskallusta.  

Sosiaalipedagogisessa työssä on keskeistä yksilöiden ja yhteisöjen omat 

voimavarat ja niiden saaminen käyttöön, sillä ihmiset motivoituvat kehitykseen 
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paremmin osallisuuden kautta. Muutos on yhteisenä tavoitteena ja sitä kohti 

pyritään oppimalla yhteisessä vuorovaikutusprosessissa. (Myllärinen & Tast 2001, 

39, 41. ) Sosiaalipedagogiikassa tutkitaan, miten asiat ovat ja miten ne voisivat 

olla sekä mitä niille voisi tehdä (Sosiaalipedagogiikka 2014). Ryhmien ja 

yhteisöjen aloittellisuuden herättelyssä ja aktivoimisessa käytetään erilaisia 

sosiaalisten käytäntöjen yhdistelmiä, joiden avulla ihmiset saadaan osallistumaan 

oman ympäristönsä kehittämiseen ja myönteiseen muutokseen. Tämä toimintatapa 

on sosiokulttuurista innostamista. (Hämäläinen & Kurki 1997, 203).  

Sosiaali- ja terveysalan työntekijöille sote-uudistus tulee aiheuttamaan muutoksia 

työtehtäviin sekä lisäämään koulutustarvetta. Sosiaali- ja terveyspalvelut 

koostuvat hyvin moninaisista ja säännöllistä uudistamista vaativista tehtävistä ja 

osaamisalueista, joten kehittämistyö on käynnissä jatkuvasti. Sekä julkinen että 

yksityinen sektori panostavat alan kehittämiseen.  

Toimeksiantajan toiveet työntekijöiden aloitteellisuuden aktivoimisesta sekä oma 

mielenkiintoni ihmisten välistä vuorovaikutusta ja elinikäistä oppimista kohtaan 

alkoivat yhdessä muovata opinnäytetyötä lopulliseen muotoonsa. Sosiaali- ja 

terveysalan työntekijät kohtaavat uusia ammatillisia haasteita sekä yksilöinä että 

yhteisöinä ja ja usein muutokset ovat ulkopuolelta tulevia. Ammattitaitoa tulee 

luonnollisesti kehittää, mutta jatkuva muutosvalmius saattaa olla haastavaa ja 

voimia kysyvää yksittäisiltä työntekijöiltä, kun työssä huolehditaan myös muiden 

hyvinvoinnista.  

Opinnäytetyössä on tarkoituksena vahvistaa sosiaalipedagogiikkaa Mainio 

Vireellä tehtävän vanhustyön osana. Sosiaalipedagogiikkaa toteutetaan sekä 

asukastyössä, työntekijöiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja oppimisessa 

sekä yhteisön osallistumisessa oman ympäristön muuttamiseen ja kehittämiseen. 

Sosiaalipedagogiikkaa vahvistamalla tuetaan myös vanhustyössä toteutettavaa 

yhteistyötä omais- sekä muiden yhteistyöverkostojen ja koko ympäröivän 

yhteiskunnan kanssa. Tavoitteena on laatia toimeksiantajalle, Mainio Vireelle 

Infopaketti-runko, jonka sisältö vahvistaa sosiaalipedagogiikkaa arjessa tehtävän 

työn osana.  
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2 TOIMEKSIANTAJA JA TYÖN RAJAUS 

2.1 Mainio Vire ja Vire Koti Martinlähde  

Työelämän yhteistyökumppani toiminnallisessa opinnäytetyössä on Mainio Vire 

ja tarkemmin Vire Koti Martinlähde Hyvinkäällä. Mainio Vire on yksityinen 

sosiaali- ja hoivapalveluita tarjoava ja ympäri maan toimiva yritys. Vanhuksille 

suunnattujen palveluiden lisäksi palveluita tarjotaan eri-ikäisille ja 

elämäntilanteissa oleville ihmisille. Henkilökuntana työskentelee sosiaali- ja 

terveysalan ammattilaisia.  

Mainio Vireen toimintaa ohjaavat arvot korostavat ihmisläheistä, luotettavaa ja 

vastuullista toimintatapaa sekä yhteistyötä ja toista ihmistä kunnioittavaa 

vuorovaikutusta. Eettiset toimintaperiaatteet perustuvat ainutkertaiseen ja 

ehdottomaan ihmisarvoon ja sen säilyttämiseen. Lisäksi toiminnassa kunnioitetaan 

asukkaan omia arvoja, itsemääräämisoikeutta, vakaumusta ja elämänhallintaa. 

(Mainio Vire 2014.)  

Hyvinkäällä sijaitseva Vire Koti Martinlähde tarjoaa ympärivuorokautista 

palveluasumista vanhuksille. Yksikössä asuu 40 asukasta ja jokaisella heistä on 

oma huone yhteisten tilojen lisäksi. (Vire Koti Martinlähde 2014.) Asukkailla 

tulee arjessa olla mahdollisuus sekä omaan rauhaan että yhteisöllisyyden 

kokemiseen. Myös vuorovaikutuksesta asukkaiden sekä ympäristön ja 

yhteiskunnan välillä tulee huolehtia. (Voutilainen, Vaarama, Backman, Eloniemi-

Sulkava & Finne-Soveri 2002, 125 -126.)  

Selkeä ympäristö tukee asukkaan turvallisuutta ja arjen sujumista. 

Asuinympäristöllä on tärkeä merkitys vanhukselle, joka on muuttanut kotoaan 

vieraaseen ympäristöön, vieraiden ihmisten ja uusien tapojen ja aikataulujen 

pariin. Palvelutalossa asuminen tuo vanhukselle yksityisyyden menetyksen tilalle 

seuraa ja turvaa. 

Mainio Vireellä on menossa parhaillaan Ikäinstituutin kanssa yhdessä toteutettava 

Mainio Matka kehitys- ja koulutushanke, jonka tehtävänä on tukea asukkaiden 

hyvinvointia logoterapian keinoin. Logoterapian pohjalta muodostuu yrityksen 

nykyinen palvelufilosofia, jossa korostuvat ihmisarvo, elämän merkityksellisyys 
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ja ainutlaatuisuus. Myös henkilökuntaa autetaan etsimään uusia näkökulmia 

omaan työhön, joten hanke vahvistaa koko hoitokulttuuria. Vire Koti 

Martinlähteeseen hanke ei ole vielä edennyt (Mainio Vire 2014.) Koulutusta ja 

työtehtävien päivitystä yksikön työntekijöille on silti säännöllisesti tarjolla.   

 

2.2 Työn rajaus 

Vanhustyö kuuluu sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin ja sen järjestäminen on 

kuntien vastuulla. Palveluiden tarjoajina ovat julkinen ja yksityinen sektori sekä 

säätiöt. Vanhusten pitkäaikaishoito on pysyvää ja jatkuvaa asumista. kuten 

ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarjoavissa palvelutaloissa. (Ruontimo 2009, 

21.)  

Opinnäytetyössäni käsittelen ainoastaan palvelutaloissa tehtävää työtä. 

Palvelutalot kuuluvat sosiaalipalveluiden piiriin, eikä niissä toteutettava työ ole 

laitoshoitoa, vaan hoitoa ja huolenpitoa kodinomaisessa ympäristössä.  

Mainio Vireen arvot toimivat myös opinnäytetyön arvopohjana. Yrityksestä, 

yksiköstä sekä meneillään olevasta hankkeesta mainitsen yleisiä tietoja, jotka ovat 

esillä yrityksen kotisivuilla. (Mainio Vire 2014.)  

Vanhustyötä tehdään asiakas-/asukaslähtöisesti, vuorovaikutuksessa ja 

yhteistyössä vanhuksen sekä hänen omaistensa kanssa. Työssä huomioidaan 

yksilöllisyys sekä kokonaisvaltainen hyvinvointi.  

Vanhustyöstä ja vanhuksista puhuttaessa käytetään usein käsitteitä ikääntynyt, 

seniori tai ikäihminen, myös käsitteet asukas tai asiakas ovat yleisiä. Olen rajannut 

käsitteiksi vanhus ja asukas. Muutamassa kohdassa tekstissä saattaa käsitteenä 

olla asiakas alkuperäislähteen mukaan. Henkilöstöstä käytän käsitteitä 

vanhustyöntekijä tai työntekijä, enkä ole eritellyt lähi- ja sairaanhoitajien 

työnkuvia vaikka ne osittain toisistaan eroavatkin.  

Avaan opinnäytetyössäni sosiaalipedagogiikan ja sosiokulttuurisen innostamisen 

käsitteitä ja toiminnallisessa osuudessa olen soveltanut sosiaalipedagogiikan ja 
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innostamisen periaatteita. Varsinaisen sosiokulttuurisen innostamisen toteutus on 

toimintatutkimuksen tekemistä, joka vaatii laajemmat resurssit kuin 

käytännönläheinen opinnäytetyö.  
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3 VANHENEMINEN JA VANHUSTYÖ  

 

3.1 Vanheneminen 

Kaaro (2010, 69 -71) toteaa, että vanheneminen on kehossa ja soluissa 

samanaikaisesti tapahtuvien pienten muutosten aiheuttamaa seurausta riippuen 

siitä, missä järjestyksessä ja tahdissa muutokset tapahtuvat. Solujen 

vanheneminen alkaa jo 25 -30-vuotiaana, mutta tuolloin ei vielä puhuta 

vanhenemisesta. Vanheneminen itsessään ei ole sairaus, mutta siihen liittyvät 

muutokset sen sijaan altistavat monille sairauksille.  

Vanhenemisen mukanaan tuomat sairaudet aiheuttavat usein fyysisen 

toimintakyvyn, aistien ja kognitiivisten toimintojen heikkenemistä sekä 

depressiivisyyttä. Näiden tekijöiden alentumisen myötä ihmisen kyky selvityä 

omatoimisesti arjen toiminnoissa ja sosiaalisissa suhteissa heikkenee, ja tämä 

ennakoi usein laitos- tai ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. (Lehtoranta, Luoma 

& Muurinen 2007, 11.) Erilaiset kansalliset ja terveyspoliittiset tavoitteet 

vanhusten hoidosta on kirjattu Terveys 2015- kansanterveysohjelmaan (Terveys 

2015).  

Toimintakyvyn heikkeneminen ja sen aikaansaamat muutokset ovat oleellisia 

tekijöitä ulkopuolisen tuen ja avun tarpeeseen, mutta tarvetilanteessakaan ei 

ohiteta ihmisen itsemääräämisoikeutta ja omaa päätäntävaltaa. Vanhuksen 

autonomisuutta tulee kunnioittaa ja häntä tulee kuulla sekä tukea hänen omissa 

valinnoissaan. Näin hän voi edelleen elää arvokkaana persoonana ja toteuttaa 

kokonaisvaltaisesti omia toiveitaan ja tarpeitaan fyysisellä, psyykkisellä ja 

sosiaalisella tasolla. Aktiivisuus, osallistuminen sosiaaliseen toimintaan sekä 

sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen hidastavat vanhenemista. (Kurki 2007, 15, 

20.) Vanheneminen on silti myös paljon muuta kuin avun saamista ja 

vastaanottamista.  

Vanhuus on yksi vaihe ihmisen elämässä ja eliniän kasvu osoittaa, että sosiaali- ja 

terveydenhuolto toimii hyvin (Laitinen-Junkkari, Isola, Rissanen & Hirvonen 

1999, 20). Vanhuksella on takanaan elettyä elämää ja kokemuksia, joista 
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muodostuu jokaisen oma, ainutkertainen elämänhistoria. Vanhukset ovat 

heterogeeninen ryhmä, ja jokaisella on yksilölliset voimavarat sekä tarpeet. 

Kaikilla on myös yksilöllinen tarve sosiaalisiin suhteisiin sekä kanssakäymiseen 

ja osallisuuteen. Vanhuksenkin elämässä tulee edelleen olla sisältöä ja merkitystä. 

(Voutilainen ym. 2002, 117 -118.), sekä mahdollisuus elinikäiseen kasvuun ja 

kehitykseen ja toimintaa omien kykyjen mukaisesti. Vanhuksen tulee kokea 

olevansa yhteisönsä ja yhteiskunnan osa, sillä yhteiskunta on kaikkia jäseniään 

varten. ( Kurki 2007, 13.)  P. Himanen (2010, 40 -43) kirjoittaa, että Suomi voi 

toimia maailmalla edelläkävijänä tavassa, kuinka vanhenemiseen suhtaudutaan. 

Vanhenemiseen liittyviin ongelmiin on mahdollista luoda ratkaisuja palveluiden, 

tuotteiden ja teknologian muodossa. Lisäksi vanheneminen tulee nähdä 

työllisyyttä lisäävänä ja taloudellista hyvinvointia tuovana tekijänä unohtamatta 

vanhusten merkitystä kulttuurin kehittämisessä.  

 

3.2 Vanhus palvelutalon asukkaana 

Riippumatta iästä ihmisen itsemääräämisoikeus, autonomisuus sekä oikeus 

arvokkaaseen kohteluun säilyvät läpi elämän. Palvelutaloon muuttavalla 

vanhuksella on takanaan yksilöllistä elämänhistoriaa. Kaiken asukastyön tulee 

lähteä vanhuksen omista voimavaroista. Toimintakykyä tuetaan ja ylläpidetään 

sekä luodaan mahdollisuuksia itsensä toteuttamisessa. (Voutilainen ym. 2002, 24.) 

Vanhustyön ydin on osallistuminen (Kurki 2007, 13). Osallistuminen oman 

elämän ja hoidon suunnitteluun sekä vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet tekevät 

olemassaolon mielekkääksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Vanhuksen kokemus 

omanarvontunnosta ja elämänhallinnasta tulee säilyä. (Näslindh-Ylispangar 2012, 

15 -16.)  

Palvelutalossa asuminen tuo turvaa monella elämisen tasolla. Myös vanhuksen 

mahdollisuus sosiaalisiin suhteisiin ja niiden ylläpitämiseen voi olla helpompaa 

kuin kotona asuttaessa. Vuorovaikutuksesta ja osallisuudesta tulee silti huolehtia, 

sillä kommunikointi muiden asukkaiden sekä henkilökunnan kanssa saattaa jäädä 

vähäiseksi ja pinnalliseksi. Vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet auttavat vanhusta 

kiinnittymään nykyhetkeen. (Laitinen-Junkkari ym. 1999. 54.)  
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Kaaro (2010, 184 -185) tuo evoluution näkökulman ihmisen sosiaalisuuteen ja 

osallisuuteen. Ihminen on sosiaalinen laji, joka ilman sosiaalista ympäristöä elää 

tilassa, jota kutsutaan ”sosiaaliseksi kivuksi”. Kipu toimii varoittavana signaalina, 

ellei ihminen osaa lähteä hakemaan ulospääsyä tilanteestaan, mutta mitä 

pidempään tilanne jatkuu, sitä vähemmän ihminen enää sosiaalisista tilanteista 

saa. 

Vanhuksen itsemääräämisoikeus, omatoimisuus ja osallisuus ovat lähtökohtia 

hyvään arkeen ja elämään. Häntä tulee kuunnella ja hän saa olla mukana hoidon 

suunnittelussa. Lisäksi hänen kykynsä ja voimavaransa tulee huomioida ja tukea 

toimintakykyä. Näin omatoimisuus ja osallisuus myös säilyvät mahdollisimman 

pitkään. Ihmisellä on ambivalentti suhde sosiaalisuuteen, niin autonomian kuin 

osallisuudenkin tarve. Vasta yhteisöissä ja suhteissa muihin ihmisiin ihmisestä 

tulee ihminen ja omassa ympäristössään hän sekä toimii että muodostaa samalla 

käsitystä itsestään. (Myllärinen & Tast 2001, 33.)   

3.3 Työntekijä palvelutalossa  

Vanhusten palvelutaloissa työskentelee pääasiallisesti lähi- ja sairaanhoitajia ja 

heidän työnkuvansa on varsin laaja. Joissakin julkisen ja yksityisen sektorin tai 

säätiöiden ylläpitämissä palvelutaloissa saattaa työskennellä myös sosionomeja tai 

geronomeja. Vanhustyön osaamisalueisiin kuuluvat esimerkiksi terveyden 

edistäminen, kuntouttava työtapa, lääkeosaaminen, perushoito sekä asukkaan 

ohjaus ja tukeminen. (Ruontimo 2009, 49.) 

 Vanhustyön lähtökohtana ovat asiakaslähtöisyys ja työn kokonaisvaltaisuus, sillä 

työssä ollaan tekemisissä yhden merkittävän ihmiselämään kuuluvaan vaiheen 

kanssa siihen kuuluvine kehitystehtävineen. Työssä on keskeistä ihmisten välinen 

kohtaaminen ja työntekijän tulee kohdella kaikkia tasa-arvoisesti ja 

oikeudenmukaisesti. Työntekijällä on myönteinen asenne ihmisen omiin 

voimavaroihin sekä ikääntymiseen. Työ edellyttää niin teoriatietoa kuin 

käytännön kokemusta ikääntymisen vaikutuksista ja sen aiheuttamista 

yksilöllisistä muutoksista. Myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä työn 

kehittäminen kuuluvat ammatilliseen perusosaamiseen. (Voutilainen ym. 2002, 70 

-71, 73.) Työssä kunnioitetaan yksilöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä (Näslindh-
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Ylispangar 2012, 15). Laaja-alainen asiantuntijuus on ammatillista laaja-alaisuutta 

(Myllärinen & Tast 2001, 44).  

Työntekijä näkee vanhuksen ainutkertaisena yksilönä, jolla on oma tahto sekä 

käytettävissä olevia kykyjä ja vahvuuksia. Työntekijän toteuttama hyvä vanhustyö 

perustuu asukkaan yksityisen elämänhistorian tuntemiseen. Fyysisten, psyykkisten 

ja sosiaalisten voimavarojen ja tarpeiden määrittämiseksi työntekijä laatii yhdessä 

asukkaan ja omaisten kanssa hoito- ja palvelusuunnitelman, jota arvioidaan ja 

päivitetään säännöllisesti. Näin asukasta koskevat tiedot ja työn tavoitteet pysyvät 

ajan tasalla toteutettaessa kuntouttavaa työtapaa. Vanhuksen piilevien 

voimavarojen löytämiseksi työntekijällä tulee olla ongelmanratkaisutaitoja. 

Työntekijän tulee huolehtia myös asukkaan hoito koskevan työn jatkuvuudesta 

sekä kokonaisvaltaisesta työn kehittämisestä. (Voutilainen ym. 2002, 119 -120.) 

Kuntouttava työtapa on tapa tehdä arjen työtä, jonka perustana on toiminta 

yhdessä asukkaan kanssa. Toiminta lähtee asukkaan omasta käsityksestä omista 

voimavaroistaan, joita tuetaan. Asukkaalle annetaan mahdollisuus valintoihin ja 

toiminta on tavoitteellista. Kuntouttava työtapa näkyy tavassa kohdata asukas ja se 

vaatii työntekijöiltä tarkistusta niin omien asenteiden, tietoperustan kuin 

työskentelyn suhteen. (Voutilainen ym. 2002, 44 -45.) Voimavaraistava vanhustyö 

lisää myös työntekijöiden hyvinvointia, ja sen ansiosta he jaksavat kohdata 

vanhukset paremmin. (Näslindh-Ylispangar 2012, 166).  

Vanhustyön lähtökohtana on asukkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen, mutta 

työhön liittyviä tehtäviä ei voi tiivistää yleisiksi toimintaohjeiksi. Asukkaan ja 

työntekijän kannalta on eduksi, jos työntekijöiden monipuolinen koulutus ja 

ammattitaito otetaan täysipainoisesti käyttöön lisäämällä työntekijöiden 

vaikutusmahdollisuuksia. Valtuuttaminen tuo lisää vastuuta, mutta sekä 

asukastyytyväisyys että työhyvinvointi lisääntyvät elämän laadun parantuessa. 

(Ruontimo 2009. 12, 55.)  

Vanhustyön perusta on laaja-alainen, usean eri tieteenvälinen yhdistelmä. Työssä 

vaikuttavat niin moraalinen, sosiaalinen, historiallinen kuin kasvatuksellinen 

näkökulma, joiden yhteisenä pyrkimyksenä on vanhuksen elämän täydeksi 

saattaminen. Silti vanhustyöstä puuttuu yksi yhtenäinen, kaikki tieteenalueet 
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kokonaisuudeksi yhdistävä näkökulma. Sosiokultuurisessa innostamisessa 

vanhustyön ulottuvuuksista yhdistyvät sosiaalinen, kulttuurinen ja 

kasvatuksellinen. (Kurki 2007, 13 -14.) 
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4 TIEDONHAKU 

Lähteitä olen hakenut käyttämällä NELLI-, MASTO- ja MELINDA-tietokantoja, 

ELEKTRA-sähköisestä tietokannasta sekä Google ja Google Scholar-

hakupalveluista. Myös löytämieni lähteiden lähdeluetteloita olen käynyt läpi niitä 

jossain määrin hyödyntäen. Lisäksi olen etsinyt lähteitä manuaalisesti Riihimäen, 

Hyvinkään ja Rajamäen kirjastoista.  

Käyttämäni hakusanat ovat olleet vanhustyö, vanhus, vanheneminen, 

vanhustyöntekijä, vanhustyö+työntekijä, työntekijä, sosiaalipedagogiikka, 

dialogisuus, vuorovaikutus, sosiokulttuurinen innostaminen, osallisuus, 

yhteisöllisyys, vaikutusmahdollisuudet, ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys, empatia 

ja myötätunto sekä elderly work, social pedagogy, animation ja community. 

Seuraavaksi esimerkkejä MELINDA-monikenttähaun tuottamista osumista: 

sosiaalipedagogiikka 536 osumaa; sos* ped* 915 osumaa; sosiaalipedagogiikka 

275 osumaa ajallisesti rajattuna 2004 -2014;  sosiokulttuurinen innostaminen 98 

osumaa; sosiokultt? innost? 111 osumaa; sos* kultt* 784 osumaa; animation 1676 

osumaa; sos* kultt* 424 osumaa ajallisesti rajattuna 2004 -2014;työntek* innost* 

46 osumaa ajallisesti rajattuna 2004 -2014; dialogisuus 553 osumaa; 

vuorovaikutus 15767 osumaa; vuorovaikutus 7652 osumaa ajallisesti rajattuna 

2004 -2014; osallisuus 1013 osumaa; työntek* osall* 73 osumaa; yhteisöllisyys 

2400 osumaa; yhteisöll* 3296 osumaa; community 21424 osumaa; 

ratkaisukeskeinen 119 osumaa; ratk* kesk* 366 osumaa; ratkaisukeskeinen 53 

osumaa ajallisesti rajattuna 2004 -2014; voimavarakeskeinen 11 osumaa;  

voimav* kesk* 48 osumaa; voimavarakeskeinen 8 osumaa ajallisesti rajattuna 

2004 – 2014;  vanhustyö 1028 osumaa; vanh* työ 2451 osumaa; elderly work 4 

osumaa; empatia 246 osumaa ajallisesti rajattuna 2004 -2014;  myötätunto 15 

osumaa ajallisesti rajattuna 2004 -2014.  
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Muutama esimerkki MELINDA:n  tarkennetun haun tuottamista osumista:  

sosiaalipedagogiikka + vanhustyö 7 osumaa ajallisesti rajattuna 2004 -2014, joista 

valitsin Jansson, A.(toim.). 2012. Psykososiaalinen ryhmätoiminta ikäihmisten 

yksinäisyyden lievittäjänä. Helsinki: Vanhustyön Keskusliitto.  

dialogisuus + työntekijät 26 osumaa ajallisesti rajattuna 2004 -2014, joista valitsin 

Väistö, R. (toim.). 2007. Työntekijä oman työnsä kehittäjänä. Pohjois-Karjalan 

ammattikorkeakoulun julkaisuja.  

sosiaalipedagogiikka + dialogisuus? osumaa ajallisesti rajattuna 2004 -2014, joista 

valitsin Ranne, K. ym. 2005. Sosiaalipedagoginen ammatillisuus – Madsenin 

kukasta toiminnan tulppaaniksi. Satakunnan ammattikorkeakoulu. 

animation+community vain e-aineisto 6 osumaa, joista valitsin                                                  

M. Marrengula. 2010. Addressing Socio-Cultural Animation as Community 

Based  Social Work with Street Children in Maputo, Mozambique. Väitöskirja. 

Turun yliopisto.  
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5 SOSIAALIPEDAGOGISEN NÄKÖKULMAN VAHVISTAMINEN 

VANHUSTYÖSSÄ 

5.1 Sosiaalipedagogiikka 

Sosiaalipedagogiikan keskeiset käsitteet ovat sosiaalinen, ihmisten välinen, 

yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen sekä pedagoginen, kasvatuksellinen. 

Sosiaalipedagogiikassa teoria ja käytäntö ovat vuorovaikutuksessa jatkuvasti ja 

toiminnan perustana ovat aina arvot ja etiikka sekä yksilöiden sitoutuminen. 

Keskeistä on yksilön kasvun sosiaalinen luonne ja perusperiaatteena 

itsemääräämisoikeus ja sen kunnioittaminen. Muita periaatteita ja toimintatapoja 

ovat yhteisöllisyys ja osallisuus, toiminnallisuus, dialogisuus, tuen antaminen, 

reflektio, aktivointi ja liikkeelle saaminen sekä voimavarojen löytäminen. 

(Hämäläinen & Kurki 1997, 10 -11, 15, 18, 42.) Yksilöön painottuvassa 

persoonallistavassa kasvatuksessa on sisältönä ihmisen elämän ja toiminnan 

laajentaminen sekä autonomian vahvistaminen. Yhteisöllisessä kasvatuksessa 

päätavoitteena on tukea yksilöä liittymään yhteisöönsä ja yhteiskuntaan. Kaikessa 

pedagogisessa tukemisessa ovat mukana aina sekä persoonallinen että 

yhteisöllinen puoli.(Kurki 2007, 44.)  

Sosiaalipedagogian ihmiskäsityksessä persoona ei ole objekti, vaan koko 

elämänsä ajan dynaaminen toimija. Toiminnassa on mukana eettinen ulottuvuus, 

joka tähtää ihmisen kehittymiseen ja sisältää sitoutumisen, joka on yksilön elämää 

kiinteyttävä tekijä. Sitoutuminen integroi koko olemassaolon, tavoitteet, ajattelun 

ja tahdon. Yksilön vapaus toteutuu omien valintojen kautta ja toiminnassa hän 

rakentaa ja ilmaisee itseään. Ainoastaan yhteisessä toiminnassa muiden kanssa 

yksilö herää tietoiseksi omasta ja yhteisönsä sekä yhteiskunnan tilanteesta. 

Ihmisten olemassaolo on toimintaa ja täydellisin olemassaolo on siten 

täydellisintä toimintaa, vuorovaikutusta ajattelun ja toiminnan välillä (praksis). 

(Kurki 2007, 44 -45.)  

Sosiaalipedagogisen työn sisältö, menetelmät ja muodot ovat joustavia, mutta 

toiminta on aina käytännöllistä ja soveltavaa, eikä sillä pyritä ratkaisemaan 

kaikkia ongelmia. (Mäkinen, Raatikainen, Rahikka & Saarnio 2009, 109). 

Yhteisenä tavoitteena on muutos, jota kohti pyritään vuorovaikutuksessa 
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oppimisen kautta yhdessä. Pelkkä sosiaalipedagoginen interventio väliintulo 

(interventio) ei riitä, vaan omaa selviytymistä vahvistamaan tarvitaan apukeinoja. 

(Myllärinen & Tast 2001, 41.) 

Sosiaalipedagogian käsite liittyy arkeen ja subjektiuteen. Yksilön ja yhteisön 

vuorovaikutus on keskeistä toiminnassa, jolla pyritään muutokseen ja toiminnan 

luonne on yhteiskuntakriittistä ja vapauttavaa (emansipatorista). Työn keskiössä 

ovat yksilöiden ja yhteisöjen omat voimavarat ja niiden käyttöön saaminen sekä 

ihmisten ja yhteisöjen motivoituminen kasvuun ja kehitykseen osallisuuden 

kautta. (Myllärinen & Tast 2001, 23, 39.) Lisäksi toiminnassa pohditaan, mitä on 

hyvä arki, hyvä elämä ja mitä sen hyväksi tulisi tehdä. (Kurki 2007, 13).  

Arkilähtöisessä sosiaalipedagogiassa keskeiset käsitteet ovat dialogisuus, 

osallisuus ja yhteisöllisyys. Toiminnalla aktivoidaan ja rohkaistaan ihmisiä 

kehittämään itseään ja ympäristöään sekä edistämään arjen sujumista ja elämän 

hallintaa. (Jansson 2012, 20.) Tavoitteena ei ole selvittää konflikteja lopullisesti 

vaan selviytyä niistä huolimatta. Etsitään mahdollisuuksia yhteisöllisyyden 

vahvistamiseen, jolloin sosiaalinen kasvu ymmärretään sekä persoonallisen että 

ryhmän yhteisenä päätöksenteon tapahtumana. Päätös perustuu kaikkien jäsenten 

tarpeeseen löytää ratkaisu ja keskinäiseen kunnioitukseen. Elämänhallintaa 

edistetään ja tuetaan kiinnittämällä huomio oppimisen ja inhimillisen kasvun 

prosesseihin. (Myllärinen & Tast 2001, 17 -18, 26.) 

Toiminnan onnistumiseksi ihmisten välistä vuorovaikutusta ja kommunikaatiota 

tulee edistää, sillä ihmiset oppivat vasta aidossa kohtaamisessa jolloin he kasvavat 

vuorovaikutuksen ja osallisuuden kautta. Subjektiuden kannalta on tärkeää, että 

jokainen ymmärtää arkeen kuuluvat merkitykset ja ehdot. (Ranne, Sankari, 

Rouhiainen-Valo & Ruusunen 2005, 16.) Vuorovaikutukuksessa, dialogissa ja 

toiminnassa yhdessä ympäristön kanssa yksilö tulee tietoiseksi itsestään, jonka 

jälkeen hän pystyy muuttamaan tilannettaan. Sosiaalipedagogiassa itseapuun 

auttaminen on juuri auttamisen ydinajatuksena. (Myllärinen & Tast 2001, 26.) 

Ammatillinen sosiaalipedagoginen suuntautuneisuus edellyttää tiettyä 

yhteisöllisyyttä, jossa kasvatetaan ja vahvistetaan yksilöiden ja ryhmien 

sosiaalisia taitoja. Myös jokainen työntekijä käy lisäksi läpi omaa 

henkilökohtaista kasvuaan. (Ranne ym. 2005, 17, 24.)  
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Ihmistä kasvattaa kaikki, mikä häntä ympäröi ja mitä hänelle elämänsä aikana 

tapahtuu ja prosessi kestää koko elämän. Integroituminen ympäristöön ei 

pelkästään riitä, vaan yksilön tulee yhdessä muiden kanssa pyrkiä ratkaisemaan 

ongelmia ja muuttamaan ympäristöä laadullisesti (transformatiivinen prosessi). 

(Hämäläinen & Kurki 1997, 34.) Suhde sosiaalisuuteen voidaan nähdä 

kaksijakoisena, niin itsenäisyyden kuin osallisuuden tarpeena. Yhteisöllisyys on 

sosiaalipedagogiassa merkityksellistä, sillä vasta vuorovaikutuksessa muihin 

ihmisestä tulee ihminen (Myllärinen & Tast 2001, 33.), ja toiminnan lähtökohtana 

on pyrkimys kasvaa ihmiseksi, jolloin yhteiskuntaan jäsentyminen voi johtaa 

eettiseen sosiaalistumiseen. Kaikkien ihmisten yhteisenä päämääränä on kasvu, 

joten kasvatus on myös muiden auttamista itsetuntemukseen. (Skinnari 2004, 100, 

102.)  

5.2 Sosiokulttuurinen innostaminen 

Sosiokulttuurinen innostaminen on sosiaalipedagogiikan tietoperustaan 

pohjautuva suuntaus, jossa perustana on yksilön oppiminen. Sen rakenteista 

löytyy aina kolme ulottuvuutta: pedagoginen, sosiaalinen ja kulttuurinen. 

Innostamisen taustamallina käytetään Merinon educere-mallia, jonka mukaan 

aikuiskasvatuksen tehtävänä on voimistaa ihmisten ja ryhmien kykyjä, jolloin 

ihmiset voivat osallistua ja kommunikoida sekä tiedostaa omaa ympäristöään. 

Tarkoitus on herättää ja saada esiin sekä vahvistaa olemassa olevia kykyjä, joiden 

avulla ihmisten osallistuminen toimintaan arjessa aktivoituu. Tavoitteena on 

oppimiskyvyn kehittyminen, jolloin opitaan ajattelemaan, toimimaan ja luomaan 

sekä omaksumaan uusia toiminnan muotoja niin elämään kuin työhön. (Kurki 

2000, 43 -44.) 

Unesco määrittelee sosiokulttuurisen innostamisen niiden sosiaalisten käytäntöjen 

yhdistelmäksi, joiden tavoitteena on herätellä yhteisöjen aloitteellisuutta ja 

osallistumista oman yhteisönsä sekä koko maailmaa koskevaan kehittymiseen. 

Kysymyksessä on muutos, jossa ihmiset ovat mukana omasta halustaan mutta 

muutos saadaan aikaan vain osallistumisen avulla. Se on lisäksi tavoitteellista, 

tiedostavaa ja tahdonalaista toimintaa, joka on sitoutunut inhimilliseen 

kehittymiseen. Innostamisessa ovat läsnä esimerkiksi spontaanisuus, vapautus ja 
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itsetoteutus, sillä sen tarkoitus on luoda energiaa sosiaalisissa prosesseissa. 

(Hämäläinen & Kurki 1997, 204 -205.) 

”Olla ihminen on olla luova” on näkemys, jonka mukaan jokaisella on oikeus 

luovuuteen ikään, rotuun ja sukupuoleen katsomatta ja oma yhteisö voi 

osoittautua varsinaiseksi luovuuden lähteeksi. Kun ihmiselle annetaan 

mahdollisuus irtautua arjesta, hänessä herää uusi ja ihmettelevä tapa katsoa 

maailmaa, jota edesauttaa ryhmän ymmärrys ja tuki. (Hohenthal-Antin 2006, 38, 

46 -47.)  

Innostamiseen liittyy eettiselle perustalle rakentuva tieteellinen ja toiminnallinen 

puoli ja toteuttamisessa lähdetään ajatuksesta, että kukaan ihminen ei ole täysin 

tietämätön muttei tiedä kaikkea. Toisille ei voi opettaa mitään tärkeää, jollei siihen 

ole itse valmis. (Kurki 2000, 225.)  

Sosiokulttuurinen innostaminen on aina ammatillista toimintaa, jossa on kyse 

voimien liikkeelle saattamisesta, aktivoinnista ja aktiviteettien herättämisestä. 

Käsitteellä on kaksoismerkitys, sillä innostamisessa annetaan elämä ja 

osallistumalla asetutaan suhteeseen. (Hämäläinen & Kurki 1997, 196, 202 -203.) 

Sosiokulttuurisella innostamisella on kolme tavoitetta ja myös toiminnassa on 

kolme puolta: 1) innostaja, joka luo toiminnan mahdollisuuksia, 2) toiminta,  

jonka avulla muutos aikaansaadaan sekä 3) ryhmä eli innostamisen varsinainen 

kohde ja toiminnan ydin. Lisäksi toiminnan tekee mahdolliseksi taustalla oleva 

instituutio. (Kurki 2000, 47.) Freiren mukaan innostaminen aloitetaan ihmisten 

nykyisen todellisuuden kriittisestä arvioinnista ja tuomitsemisesta, jonka jälkeen 

todellisuus diagnosoidaan ja tilalle esitetään parempi visio tulevaisuudesta (Kurki 

2000, 112). 

Innostamiseen ei ole valmiita toimintamalleja, ja kulloinkin käytetäänkin niitä 

toiminnan muotoja sekä välineitä, jotka vievät lähimmäs tavoitetta. Ongelmat ja 

resurssit priorisoidaan, mutta diagnoosin voi jättää muuten avoimeksi. (Kurki 

2000, 112 – 113, 118.) Innostaminen vaatii aikaa, sillä yksilön ja yhteisön hyvää 

arkea ja elämää ei uudisteta hetkessä. (Kinnunen, Penttilä, Rantala, Salonen & 

Tervo 2003, 8).  
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Sosiokulttuurisen innostamisen periaatteissa vapaus on arvokkaampaa kuin 

tukahduttaminen, aktiivinen kokeminen parempaa kuin passiivisuus, 

itseohjautuvuus arvokkaampaa kuin olla muiden ohjattavissa oleminen ja 

sosiaalinen sovittelu sekä kriittinen osallistuminen oman yhteisön sekä 

yhteiskunnan elämään arvokkaampaa kuin yksityiset tavoitteet. Nämä periaatteet 

edellyttävät myönteistä ihmisnäkemystä ja uskoa persoonaan. Jokainen yksilö 

kykenee dialogiin, reflektioon ja päätösten tekemiseen. Lisäksi uskotaan ryhmään, 

sillä ihminen on ihminen juuri siksi, että hän kykenee suhteisiin muiden ihmisten 

kanssa.  (Hämäläinen & Kurki 1997, 206.)  

Freiren mukaan innostaminen on vapautuksen pedagogiikkaa (educatión 

liberadora), jolla tarkoitetaan ihmisen vapauttamista kasvuun lisäämällä 

tietoisuutta ja toimintaa (Myllärinen & Tast 2001, 26). Käsite vapaus on vapautta 

suhteessa muihin ja itseen ja siinä korostuvat vapauden ja vastuun tasapaino 

(Skinnari 2004, 82). Kasvatus ymmärretään ihmisen itseavuksi toteuttaa itseään 

kaikilla olemassaolon tasoilla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa (Kurki 

2000, 42).  

Ander-Egg on sanonut, että elämässä ei ole varmoja totuuksia, on vain ikuista 

etsintää ja aavistuksenomaista löytämistä. Olemme olemassa ollaksemme 

onnellisia ja on jotain, minkä vuoksi elää. Jokaisen ihmisen tulee saada kokea 

itsensä arvokkaaksi sekä nähdä visio paremmasta tulevaisuudesta. (Kurki 2000, 

164.)  

5.2.1 Dialogisuus 

W. Isaacs (2001, 39 -40) toteaa, että dialogi on keskustelua, jossa on ydin, eikä 

siinä valita puolta. Dialogi on vuoropuhelua, jossa ihmiset ajattelevat yhdessä. 

Yhdessä ajattelu on puolestaan sitä, että yksilö ei pidä kantaansa lopullisena vaan 

ainoastaan askeleena kohti lopputulosta. Dialogi on sekä vuorovaikutusta että 

suhde.  

Sosiaalipedagoginen toiminta edellyttää onnistuakseen dialogia, joka on 

luonteeltaan yhteisöllistä ja sen ominaisuudet ovat rakkaus, usko ihmisiin, toivo ja 

kriittinen ajattelu (Kurki 2007, 47 -48). Vilen, Leppämäki & Ekström (2008) 
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mukaan dialogi on vuoropuhelua, jossa kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen ovat 

oleellisia. Dialogisuus vuorovaikutuksessa on tapa toimia ja kohdata toisensa 

avoimin mielin, siinä otetaan sanoja vastaan ja samalla hiljennetään oma sisäinen 

hälinä. Dialogin harjoittelu aloitetaan oman itsen kuuntelusta, sillä sen jälkeen on 

helpompi kuunnella toista aidosti, sillä vasta silloin toisen ymmärtäminen 

mahdollistuu. (Vilen ym. 2008, 86 -87.) Itsetuntemus auttaa ottamaan vastuun 

omista ajatuksista ja teoista (Vilen ym. 2008, 79).  

Dialogisessa ajattelussa ihmisten kokemukset ovat yksilöllisiä, mutta maailma on 

kaikille sama (Mäkinen ym. 2009, 138). Kun dialogin osapuolten välille syntyy 

riittävä ymmärrys, päästään kohti kolmatta näkökulmaa, joka mahdollistaa 

yhteisen ihmettelyn (Mönkkönen 2007, 94 -95). Dialogiseen vuorovaikutukseen 

sisältyy pyrkimys yhteisen ymmärryksen rakentumiseen sekä taitoa ohjata ja 

auttaa dialogia siihen suuntaan. Vuorovaikutus on kommunikaatiota ja suhde, sillä 

se perustuu vastavuoroisuudelle ja rakentuu luottamukselle. (Mönkkönen 2007, 86 

-87, 89.) Parhaimmillaan molemmat osapuolet oppivat sekä muuttavat 

mielipiteitään ja asenteitaan. Muutos alkaa ja kehittyy jokaisessa yksilöllisesti ja 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tieto rakentuu ja elää. Vuorovaikutussuhteessa 

molemmat ovat tasavertaisia, se on kahden subjektin välinen suhde. (Mäkinen ym. 

2009, 138, 141.)  

Hiljainen tieto on tietoa, jolle ei ole sanoja mutta se vaikuttaa toimintatapoihin. 

(Isaacs 2001, 69). ”Tiedämme aina enemmän kuin osaamme kertoa” (Koskimies, 

Pyhäjoki & Arnkil 2012, 9).  

Dialogi on sosiokulttuurisen innostamisen ydinkäsitteitä, sillä vuorovaikutuksessa 

kuunnellaan, tullaan kuulluksi ja uskaltaudutaan suhteeseen tasapuolisesti muiden 

kanssa. Oppiminen ja tietäminen yhdessä on aina vuorovaikutussuhde ja sellainen 

todellisuus, joka ei ole yhteydessä toisiin ihmisiin, on keinotekoinen. (Kinnunen 

ym. 2003, 19.) Sosiokulttuurinen lähtökohta kielen ja ajattelun kehittymiselle on, 

että vasta vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa rakentuu ymmärrys 

maailmasta. Vygotskyn (1982) mukaan puhe toimii välittäjänä kulttuurissa sekä 

välineenä ajattelussa. Ihmisten välillä oleva sosiaalinen kieli mahdollistaa myös 

yksilön ajattelun ja oppimisen, joka tapahtuu ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa.  
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Dialogin keskeiset piirteet ovat kuuntelu, kunnioitus, odottaminen sekä 

puhuminen suoraan. Puhe vaikuttaa ajatteluun ja dialogia käytetään muutosten 

toteuttamisessa. Dialogissa toimitaan johdonmukaisesti ja ajatukset sekä asiat 

tehdään näkyviksi, sillä kokonaisuus on jo olemassa, dialogin avulla selvitetään 

millainen se on. Samalla muodostetaan käsitystä omasta itsestä olemalla 

vuorovaikutuksessa muiden kanssa, osallistumalla. (Isaacs 2001, 98, 122, 144, 

167, 295, 320, 377.)  

5.2.2 Osallisuus ja yhteisöllisyys 

Osallisuus on kuulumista, tunnetta mukanaolosta ja toimimista yhdessä muiden 

kanssa, jossa keskeistä on luottamus, sitoutuminen ja kuulluksi tuleminen. 

Osallisuus voi olla yksilöllinen tunne tai kokemista kuulumisesta yhteisöön tai 

yhteiskuntaan, se on osoitusta demokratian toteutumisesta ja mahdollisuudesta 

päätöksentekoon. Yhteisössä on kysymys kiinnittymisestä ja yhteenkuuluvuuden 

tunteen syntymisestä sekä turvallisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. (Jämsen & 

Pyykkönen, 2014, 9.) Osallisuuden toteutumiseen tarvitaan yhteisöjä, jotta yksilö 

tulee kuulluksi ja nähdyksi sekä ainutkertaisena ihmisenä ja yhteisön jäsenenä 

tunnustetuksi. Se tuo sekä valtaa että vastuuta, sitoutumista ja mahdollisuuksia 

toimia yhteisten asioiden parantamiseksi niin omassa elinympäristössä kuin 

yhteiskunnallisesti. Yhteisön tulee tukea yksilöä osallisuuden vahvistumisessa, 

mutta osallisuuden edistämiseen tähtäävän toiminnan lähtökohtana on, että se ei 

ole osallistumisen edistämistä eikä osallistumista automaattisesti seuraa 

osallisuus. Osallisuuden edellytyksiä luodaan tukemalla yksilöiden ja yhteisöjen 

muutoksia ja kasvua, jolloin niiden välisen suhteen kehittymistä edistetään. 

(Rahikka & Ryynänen 2014, 12.)  

Sosiaali- ja terveyspolitiikalla tuetaan eri-ikäisten ihmisten hyvää elämää 

sukupuolesta, kieli-, kulttuuri- tai muista eroista riippumatta. Hallitusohjelmassa 

ja sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiassa pyritään vähentämään eriarvoisuutta ja 

syrjäytymistä, mutta hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen osallisuuden lisääminen on 

tavoitteena. Osallisuuden edistäminen kuuluu KASTE 2012 -2015-

ohjelmaan.(Sosiaali- ja terveysministeriö 2014.)   
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Osallisuus ja yhteenkuuluvuus rakentuvat vuorovaikutuksessa ja suhteissa, ja 

ihminen liittyy sellaiseen ryhmään tai yhteisöön, jonka hän kokee arvokkaaksi. 

Jokaisella jäsenellä on annettavaa ja myös ryhmä toimii yksittäisille jäsenille 

mahdollisuutena ja voimavarana. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014.) 

Osallisuus on yksi perusedellytyksistä hyvälle elämälle.  

Käsitteitä yhteisö ja yhteisöllisyys on vaikea määritellä, sillä ne ovat 

monimerkityksellisä. Durkheim piti yhteisöä ihmisten hyvinvoinnille elintärkeänä 

sekä oli sitä mieltä, että yhteisöllisyys on vastakohta yksilöitymiselle. 

Yksilöitymisen mukana myös katoaa moraaliyhteisö. (Eilola & Moilanen 2013, 7, 

9.) 

Yhteisöllisyys saa alkunsa yhteisistä arvoista, vuorovaikutuksesta ja aktiivisesta 

toiminnasta sekä luottamuksesta (Manka & Larjovuori 2013, 4). Yhteisön 

jäsenten keskinäinen ymmärrys, vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet sekä tunne 

yhteenkuuluvuudesta pitävät yhteisöllisyyttä yllä. (Eilola & Moilanen 2013, 11 -

12). Yhteisöllisyyteen kuuluvia piirteitä ovat avoimuus ja rehellisyys, auttaminen 

ja kokemusten jakaminen, yhdessä toimiminen ja oman työn arvostus sekä 

sitoutuminen. Myös kannustus ja kiittäminen sekä yhdessä iloitseminen ja 

kärsivällisyys kuuluvat yhdessä toimimiseen. (Manka & Larjovuori 2013, 23.)  

Hyvä vuorovaikutus lisää luottamusta ja avoin sekä myönteinen ilmapiiri antavat 

positiivista energiaa. Kaikki nämä antavat voimaa ja lisäävät siten sosiaalista 

pääomaa. Sosiaalinen pääoma on yritysten aineetonta, mutta menestystä lisäävää 

pääomaa, joka syntyy yhdessä tekemisestä sekä kokemusten jakamisesta. 

Toiminnan perustana ovat yhteiset arvot, luottamus sekä ryhmän jäsenten 

keskinäinen arvostus, joka tekemisen myötä vahvistuu. Sosiaalisen pääoman 

aikaansaama hyvä ilmapiiri ja työntekijöiden mahdollisuudet vaikuttaa omaan 

työhön parantavat sekä työn laatua että tuottavuutta. (Manka & Larjovuori 2013, 

4, 6, 10 -11.)  

Yhteisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman syntymiseen vaikuttavat myönteisyys, 

hyvä johtaminen ja oikeudenmukaisuus. Työntekijän keinoja lisätä sosiaalista 

pääomaa ovat perustehtävien hoitaminen sekä omasta osaamisesta ja yleisistä 

käytöstavoista huolehtiminen. Lisäksi hyviä keinoja ovat yhteistyövalmiudet ja 
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avun tarjoaminen sekä työn kehittäminen. Työntekijän on hyvä myös omalta 

osaltaan huolehtia työpaikan ilmapiiristä ja resursseista. Lisäksi palautteen 

antaminen ja pyytäminen on oleellista, sillä mielipiteen ilmaiseminen edistää 

asioita. Ongelmat kannattaa kohdata hyvässä ja ratkaisukeskeisessä hengessä. 

(Manka & Larjovuori 2013, 12, 14 -15, 18 -19.)  

5.2.3 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys 

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys on ajattelutapa, menetelmä ja työote, joka 

perustuu ajatukseen ihmisen omasta viisaudesta. Se on myös tapa olla toisen 

ihmisen kanssa vuorovaikutuksessa. Ajattelussa ei kielletä ongelmien 

olemassaoloa, sillä ne kuuluvat elämään kuten ratkaisutkin. Kyvyt ja resurssit 

huomiodaan ja ihmisen voimavaroja ovat kaikki ne seikat, mitä hän jaksaa tehdä 

ja kokee siitä onnistumisen iloa. Ihmisessä itsessään ja ympäristössä on sekä 

fyysisiä että sosiaalisia voimavaroja, ihmisessä on lisäksi myös psyykkisiä 

voimavaroja. Toiminta tähtää tulevaisuuteen ja suhtautumistapa on positiivinen 

tavoitteiden ollessa silti realistisia ja konkreettisia. Toiminnassa yritetään asettua 

toisen ihmisen asemaan sekä osoitetaan empaattisuutta puhujaa kohtaan. 

(Mäkinen ym. 2009, 119 -121.) 

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyydessä on ominaista ihmisestä ja tavoitteista 

lähtevä toiminta sekä kunnioitus ja luovuus, myös tulevaisuuteen 

suuntautuneisuus ja myönteisyys ovat ominaisia piirteitä. On myös tärkeää luottaa 

ihmisten omiin kykyihin ja resursseihin sekä huomioida pienetkin merkit 

edistymisessä ja muutoksessa. Toiminta perustuu avoimeen kommunikaatioon, 

ajatusten vaihtoon ja tukeen sekä pyrkimykseen nähdä ongelmat opetuksina ja 

tavoitteiksi muutettuina. (Ratkes 2014.)  

Ratkaisu- ja voimavarakeskeistä ajattelutapaa ja menetelmiä käytetään 

asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä, mutta se antaa monia työvälineitä myös 

työyhteisöjen ongelmien työstämisessä ja ratkaisemisessa. Tavoitteellinen ja 

myönteinen, tulevaisuuteen suuntaava ajattelu- ja vuorovaikutustapa, luottamus 

kykyihin ja tasavertaisuus sekä osallistaminen toimivat hyvin työntekijöiden 

parissa. (Terveyskirjasto 2014.)  
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5.3 Vanhustyön muutoksiin ja sosiaalipedagogiseen näkökulmaan liittyviä 

tutkimuksia ja hankkeita 

Työelämää uudistavien menetelmien on oltava perusteltavissa sekä teoriasta että 

käytännöstä käsin. Teoreettisesti perusteltu tieto auttaa ammattihenkilöstöä 

ilmaisemaan, mikä ammatillisessa käytännössä on keskeistä. Teoriatieto auttaa 

myös ammattihenkilöä perustelemaan itselle omat toimintatavat ja ilmaisemaan ne 

jäsentyneesti ulkopuolisille. (Ranne ym. 2005, 30.) Sosiaalipedagogisen työn 

keskiössä ovat yksilöt ja yhteisöt sekä niiden omat voimavarat ja käyttöön 

saaminen. Ihmiset ja yhteisöt motivoituvat kasvuun ja kehitykseen osallisuuden 

kautta.  (Myllärinen & Tast 2001, 39.)  

V. Lauttamäki & O. Hietanen (2006) Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden 

tutkimuskeskuksesta laativat Sosiaali- ja terveysalan työvoima ja koulutustarpeet 

vuoteen 2015 mennessä loppuraportin. Loppuraportin mukaan alan tulevaisuus 

tulee sisältämään medikalisoitumista, juridisoitumista ja erikoistumista sekä 

palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvua. Kun nämä tekijät yhdistetään, 

eri toimialojen ja työtehtävien rajat tulevat epäselviksi. Kuitenkin juuri työntekijät 

kohtaavat suomalaisen yhteiskunnan todellisuuden ja mikäli siihen liittyvät seikat 

pystytään tuomaan esiin, saadaan muutoksia aikaan. (Lauttamäki & Hietanen 

2006, 17 -19.)  

T. Krögerin & M. Vuorensyrjän (2008) artikkeli Suomalainen hoivatyö 

pohjoismaisessa vertailussa- Vanhuspalvelujen koti- ja laitoshoidon piirteitä ja 

ongelmia koski NORDCARE-kyselytutkimusten tuloksia. Tutkimusten mukaan 

työntekijät kokivat vaikutusmahdollisuutensa työssään vähäisiksi, vaikka juuri 

vaikutusmahdollisuudet ja luottamus omaan ammattitaitoon suojaavat 

työhyvinvointia. Artikkelissa todettiin, että Suomessa työntekijöiden 

vaikutusmahdollisuudet ovat vähentyneet entisestään 2000-luvun aikana. (Kröger 

& Vuorensyrjä 2008, 3: s.251.)  

T. Ruontimo (2009) Tehyn julkaisuihin kuuluvassa Vanhustyön vastuunkantajat-

julkaisussa totesi, että työn edellytyksillä on merkitystä ammattihenkilöstölle alan 

arvostuksen ja käytännön työn kannalta. Työntekijöiden tulee voida toimia omaa 

ammattitaitoaan hyödyntäen sosiaali- ja terveyslan eri osa-alueilla. Alaa koskevat 
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yhteiskunnalliset päätökset tehdään usein muiden kuin alan ammattilaisten 

toimesta, vaikka yhteistyötä ja vuorovaikutusta korostetaan jo 

opiskeluvaiheessa.(Ruontimo 2009, 54.)  

M.-L. Vesterinen (toim.) (2011) ennakoi, että sosiaali- ja terveysalan 

henkilöstörakenne ja työnjako eri ammattiryhmien välillä uudistuu. 

Työntekijöiden tulee valmistautua lisäkoulutukseen ja henkilöstön vaikuttavuuden 

ja parhaan osaamisen hyödyntämiseksi. Haasteita Vesterisen mukaan olisivat 

alaistaidot, kuten työhön sitoutuminen ja oman ammattitaidon aktiivinen esille 

tuominen sekä halu kehittyä työssä. Alaistaidot tukevat samalla koko työyhteisön 

kehittymistä, työn laatua ja asiakastyytyväisyyttä, sillä lopullisen tuloksen 

asiakkaan/asukkaan kanssa tehtävässä työssä tekevät työntekijät. (Vesterinen 

2011, 14 -15, 23 -25, 27 -35.)  

Työsuojelurahaston ja Liedon kunnan (2004) vanhustyön henkilöstön 

kehittämässä Ratkaisukeskeinen työmalli edistää vuorovaikutusta-hankkeessa 

pyrittiin edistämään työyhteisön avoimuutta ja toimivuutta työmallin avulla. 

Ongelmakeskeisyyden sijaan etsittiin yhdessä tavoitteita. Keskeisenä ajatuksena 

oli, että työntekijät ovat oikeutettuja niin energiaa antavaan työhön, että se antaa 

voimia myös vapaa-aikaan. Työssä jaksamisen tilalle työssä tarvitaan energiaa 

vuorovaikutukseen ja yksitoikkoisen suorittamisen tilalle tulivat arvoihin 

perustuvat unelmat. (Työsuojelurahasto/Strann 2004.)  

R. Väistö (2007) kirjoitti Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisussa 

Työntekijä oman työnsä kehittäjänä sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle 

järjestetystä Dynamo-hankkeesta. Hankkeessa pyrittiin kielteisestä ajattelusta 

eroon ja muutettiin käytettyä kieltä positiivisemmaksi. Hankkeen aikana 

huomattiin, että yksittäinen työntekijä oli valmis kehittämään omaa työtään, kun 

hän tunnisti siinä muutostarpeita ja osaamisen siirtymistä muuhun työyhteisöön 

tapahtui vuorovaikutuksen välityksellä. Hankkeessa olivat ominaisia 

työyhteisöjen ulkopuolelta tulevat sote-uudistukseen liittyvät muutokset. (Väistö 

2007, 14, 18, 31 -32, 40, 43.)  

M. Pääkkö (2009) laati yhdessä työntekijöiden kanssa konkreettisen käsikirjan 

nimeltään Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Käsikirja toteutettiin 
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Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön- hankkeen pohjalta työntekijöiden 

työkaluksi. Työntekijät saivat olla mukana vaikuttamassa oman työn 

kehittämisessä ja asiakkaiden elämän laadun parantamisessa. Lisääntyneiden 

vaikutusmahdollisuuksien myötä työntekijät sitoutuivat paremmin hankkeeseen ja 

vaikuttamisen avulla oma työ nähtiin osana laajempaa kokonaisuutta. 

Sitoutumisen kannnalta tärkeitä tekijöiksi havaittiin oma-aloitteisuus, motivaatio, 

myönteinen ilmapiiri ja vaikuttamisen ja vastuun suhde. (Pääkkö 2009, 9, 21, 27, 

42.)  

T. Järvensivu, K. Nykänen & R. Rajala (2010) laativat Verkostojohtamisen 

oppaan, jonka perustana oli Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen – hanke. 

Hankkeessa kehittämistyö toteutettiin verkostomaisesti moniammatillisissa 

kehittämisryhmissä. Verkostomaisen työn onnistumisen edellytyksiksi havaittiin 

jäsenten keskinäinen luottamus ja yhteistyöhön sitoutuminen. Yhdessä tekemisen 

ja osallistamisen menetelminä olivat esimerkiksi dialogi, learning cafe ja idea- ja 

aivoriihet. (Verkostojohtaminen 2014.)  

S. Laulajainen (2010) väitöskirjassa ”Jos mittää et anna niin mittää et saa” – 

Strateginen toimijuus ja organisaatiokansalaisuus vanhustyössä käsitteli 

vanhustyötä ja siinä tapahtuvaa kehitystä. Laulajaisen mukaan työssä tarvitaan 

aktiivisia ja kriittisiä työntekijöitä, joilla tulee olla mahdollisuus parantaa omia 

vaikutusmahdollisuuksiaan. Tällä on vaikutusta laajemmin koko vanhustyön 

kenttään. 2000-luvun alun negatiivinen työilmasto tulee muuttaa myönteiseksi ja 

motivoituneeksi. Perinteisen hoito- ja hoivakeskeisyyden lisäksi vanhustyössä on 

oleellista sosiaalisuus ja vanheneminen historiallisena ja kulttuurisena ilmiönä. 

Työntekijöiden osallisuus on tärkeässä roolissa työpaikoilla, mutta työntekijät 

kokevat silti vaikutusmahdollisuutensa rajallisiksi. Aktiivisuutta, elinikäistä 

oppimista, jatkuvaa itsensä kehittämistä sekä vastuullisuutta työntekijät kokevat, 

että heiltä odotetaan. He kokevat lisäksi, että heidän tulee osallistua työn 

kehittämiseen ja laajentaa oman perustehtävänsä rajoja, mutta todelliset 

vaikutusmahdollisuudet arjessa koetaan silti vähäisiksi. Työn kehittämiseen 

käytetty aika koetaan olevan pois vanhuksilta, vaikka juuri työntekijöiden 

lisääntyvät mahdollisuudet vaikuttaa parantavat sekä vanhusten että 

työntekijöiden arkea ja elämänlaatua. Laulajainen totesi, että merkittävintä on 

jokaisen oma aktiivisuus sekä vallan ja vastuun tasapainon ymmärtäminen, niin 
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oman kuin yhteisen hyödyn näkökulmasta. (Laulajainen 2010, 14, 19, 50, 147, 

159.) 

M. Marrengulan (2010) väitöskirja Addressing Socio-Cultural Animation as 

Community Based Social Work with Street Children in Maputo, Mozambique on 

esimerkkinä sosiokulttuurisen innostamisen monipuolisesta käytöstä eri 

ikäryhmien parissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli vahvistaa katulasten aktiivista 

osallisuutta ja saada aikaan sosiaalista muutosta vapauttavilla sekä tietoisuutta ja 

itsetuntemusta lisäävillä käytännöillä. Lapsia motivoitiin osallistumaan sekä 

priorisoimaan ongelmat ja pohtimaan eri vaihtoehtoja niiden ratkaisemiseksi. 

Tutkimuksessa lapsia havainnoitiin olemalla tasavertaisessa dialogisessa 

vuorovaikutuksessa heidän kanssaan ja toiminnan tavoitteena oli työskentely 

heidän kanssaan, ei puolesta. Marrengulan mukaan tutkimuksessa oli keskeistä, 

että sosiokulttuurinen innostaminen mahdollisti lasten osallistumisen ja kehitti 

lisäksi tietoisuutta omasta sosiaalisesta asemasta sekä lisäsi osallisuutta 

päätöksentekoon. (Marrengula 2010, 58, 60, 62, 208.)  

R. Malliuksen (2011) tutkimus käsitteli työntekijöiden keskinäistä palautetta ja 

sen tärkeää merkitystä vuorovaikutuksessa. Tuolloin on kysymys sekä toiminnan 

tarkastelusta että kokemusten jakamisesta. Kysymyksessä on oppimisen 

sosiaalinen prosessi, mutta Malliuksen mukaan kaikissa työyhteisöissä ei 

saavuteta sellaista ilmapiiriä, jossa palautetta odotetaan osana vuorovaikutusta ja 

siitä oppimista arvostetaan. Palaute ei pakota oppimaan tai kehittymään, mutta 

tutkimuksesta ilmeni, että työntekijöiden keskinäisen vuorovaikutuksen ja 

palautteen asema on selkeä oppimisessa ja kehittymisessä. Työssä oppimisessa ja 

tulosten syntymisessä on kysymys yhdessä toimimisesta ja työntekijät ovat 

toisilleen tärkeitä palautelähteinä sekä tiedon jakajina ja keskinäinen palaute tulisi 

hyödyntää koko työyhteisön voimavarana. (Mallius 2011, 14 -15, 21-22, 26, 77, 

81.)  

A. Saarisen (2012) Ammatillisen empatian oppiminen sosiaalityön käytännön 

opetuksessa – Miten kokemus muuttuu taidoksi-  pro gradu käsitteli sosiaalisen 

oppimisen teoriaa. Tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa käytäntöön sovellettavaksi. 

Tutkimuksen mukaan asukkaan kohtaamisessa keskeisiä arvoja ovat ihmisarvo, 

kunnioitus, ennakkoluulottomuus ja tasa-arvo sekä taito dialogiin, jotta pystytään 
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asettumaan toisen asemaan. Saarisen mukaan työntekijän tulee pystyä 

reflektoimaan kriittisesti omia kokemuksiaan ja peilaamaan niitä muiden 

vastaaviin sekä oppimaan muiden antamasta palautteesta. (Saarinen 2012, 66, 68 -

69.) 

Suomen Setlementtiliitto (2014) on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton 

sivistys- ja sosiaalista työtä tekevä kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on tukea 

yhdenvertaisuutta edistävän kansalaisyhteiskunnan kehitystä. Toiminnan 

tavoitteena on luoda ihmisille mahdollisuuksia sekä tukea heitä osallistumaan ja 

vaikuttamaan omaan lähiympäristöönsä. Suunnittelussa ja toteuttamisessa 

huomioidaan ihmisten erilaiset tarpeet. (Suomen Setlementtiliitto 2014.) Liitolla 

on useita hankkeita ja projekteja, joista esimerkkeinä Uusi paikallisuus-hanke 

(2014) ja Yhdessä mukana-projekti (2014). Uusi paikallisuus-hanke on 

kansalaistoiminnan kehittämishanke, jota toteutetaan ja kehitetään yhdessä 

asukkaiden kanssa arjessa. Toiminnan lähtökohtina ovat kansalaislähtöisyys, 

paikallisuus, osallisuus ja yhteistyö. Toimintamuotoina ovat esimerkiksi 

kehittämiskävelyt, kaupunkiviljely, aikapankki, taitojenvaihtokerhot ja world cafe. 

Toiminnalla pyritään vahvistamaan sisäistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä 

sekä omaehtoista toimintaa. Lisääntyneet vaikutusmahdollisuudet luovat 

sosiaalista pääomaa ja ehkäisevät syrjäytymistä. (Uusi paikallisuus-hanke 2014.) 

Yhdessä mukana-projektissa yli 60 vuotiaat vapaaehtoiset ovat vertaistoimijoita 

ikäisilleen sekä iäkkäämmille. Vapaaehtoiset tukevat osallistujien toimijuutta sekä 

vahvistavat elinympäristön turvallisuutta ja toiminta edistää yhteisöllisyyttä. 

(Yhdessä mukana-projekti 2014.)   
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6 TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUOTOS 

Vilkka (2004) toteaa, että toiminnallinen opinnäytetyö on työelämälähtöinen sekä 

käytännönläheinen ja siinä tulee huomioida toimeksiantajan toiveet ja 

kohderyhmä. Opinnäytetyön hyöty kohderyhmälle tulee huomioida sekä nyt että 

tulevaisuudessa. Toiminnallinen opinnäytetyö on tutkimuksellisella asenteella 

tehty selvitys, jossa ei välttämättä käytetä tutkimuksellisia menetelmiä. Ongelman 

määrittelyyn riittää haastattelussa suuntaa antava tieto, ja lisäksi selvitetään 

ajalliset sekä muut resurssit. Yleensä lopullinen opinnäytetyön toteutus on 

kompromissi.(Vilkka 2004, 10, 22 -23, 38, 56, 58.)  

Vastaukset etsitään intuitiosta, ei valmiista tietovarastosta, sillä kirjoittaminen on 

oppimistapahtuma, joka synnyttää uutta oivallusta sekä luovaa ideointia. Ihminen 

tietää hiljaisen tiedon kautta ja hiljainen tieto näyttäytyy toiminnassa. Dialoginen 

kirjoittaminen on omaa sisäistä dialogia, jossa tärkeintä ovat kysymisen ja 

vastaamisen vuorovaikutus, arkitieto sekä spontaanius. Ihminen ei ole valmis 

koskaan. (Viskari 2009, 91 -93, 96 -97.)   

Arjen tieto sekä uudet kokemukset, ajatukset ja näkökulmat auttavat meitä 

paremmin selviämään elämässä ja työssä. Toiminnallisessa opinnäytetyössä 

yhdistyvät sekä käytännön toteutus että sen raportointi. (Vilkka 2003, 7, 9.) 

Hirsjärven (2009, 41, 134 -135) mukaan opinnäytetyön tarkoitus tulee pitää 

selkeänä. Tavoite taas ilmaisee, mitä hyötyä opinnäytetyöstä on toimeksiantajalle 

sekä opiskelijalle itselleen omassa ammatillisessa kasvussaan.  

Tämän työelämälähtöisen, toiminnallisen opinäytetyön tarkoituksena on vahvistaa 

sosiaalipedagogiikkaa vanhustyön tehtävänkuvan osana. Tavoitteena on laatia 

Infopaketti-runko Mainio Vireen käyttöön ja sovellettavaksi. Tuotoksena on 

syntynyt yritykselle sosiaalipedagogiikan ja innostamisen teoriaa sekä 

harjoitusesimerkkejä sisältävä Infopaketti-runko. Infopaketin avulla yrityksessä 

voidaan vahvistaa sosiaalipedagogiikkaa vanhustyön tehtävänkuvan osana.   
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7 TOIMINNALLINEN OSUUS 

7.1 Alkuidea 

Meneillään oleva sote-uudistus, yrityksen ja Ikäinstituutin Mainio Matka-hanke 

sekä monet pienemmät muutokset, joita Vire Koti Martinlähteen työntekijät 

kohtaavat antavat heille uusia taitoja sekä sisältöä työhön. Mutta uudistukset ja 

muutokset vaativat työntekijöiltä myös valmiuksia ja voimia muutosten suhteen. 

Lisäksi työntekijöiltä odotetaan aloitteellisuutta niin asukkaiden kanssa tehtävässä 

työssä kuin työyhteisöön liittyvissä asioissa ja oman työn kehittämisessä. Työssä 

jaksaminen sekä osallisuus ja yhteisöllisyys kaipaavat ajoittain vahvistamista. 

Vanhustyö on perinteisesti hoitokeskeistä, vaikka se monitieteisenä työnä 

vaatiikin laaja-alaista osaamista työntekijöiltä. Yhteinen, eri tieteenalat yhdistävä 

näkökulma puuttuu.  

Sosiaalipedagogiikka korostaa vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä 

yhteisöllisyyttä, joka liittyy työhyvinvointiin. Osallisuus lisää puolestaan 

työyhteisön sosiaalista pääomaa. Innostamisella tavoitellaan yhteisön 

aloitteellisuuden heräämistä ja aktivoitumista oman työn kehittämiseen.  

Sosiaalipedagogisessa työssä on keskeistä saada käyttöön yksilöiden ja yhteisöjen 

omat voimavarat, sillä ihmiset motivoituvat paremmin osallisuuden kautta 

muutoksiin ja kehitykseen (Myllärinen & Tast 2001, 39). Sosiaalipedagogisessa 

toiminnassa rohkaistaan ja aktivoidaan ihmisiä realistiseen toimintaan 

kehittämään omaa elämäänsä ja ratkaisemaan ongelmiaan. Se on 

käytännönläheinen tiede, jossa tieto muodostuu kokemuksen kautta. (Hämäläinen 

& Kurki 1997, 19, 43.)  

Ammattihenkilö, jolla on sosiaalipedagoginen näkemys, arvioi ryhmän sosiaalista 

ympäristöä ja tekee siitä sosiaalisen diagnoosin esimerkiksi havainnoimalla tai 

haastattelemalla (Ranne ym. 2005, 33). Saatu aineisto analysoidaan ja siinä 

havaitaan mahdollisia ongelmia (Hämäläinen & Kurki 1997, 51). Suunnittelun 

jälkeen toteutetaan tarkoituksenmukainen interventio ryhmän elämään (Ranne ym. 

2005, 35). Intervention avulla pyritään muutokseen yhteisessä 
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vuorovaikutusprosessissa yhteisen oppimisen kautta  (Myllärinen & Tast 2001, 

23).  

Toiminnallisen osuuden tavoitteena oli syntyneiden kokemusten ja ideoiden sekä 

osallistujilta saadun palautteen pohjalta laatia yrityksen käyttöön Infopaketti-

runko. Infopaketin sisältämän teorian ja käytännön harjoitteiden avulla on 

tarkoitus tehdä arjessa toteutettavaa sosiaalipedagogiikkaa tutuksi ja vahvistaa sitä 

vanhustyön tehtävänkuvan osana.  

Ideoin toteuttavani kaksivaiheisen sosiaalipedagogisen toiminnan kokeilun Vire 

Koti Martinlähteen työntekijöiden kanssa. Aikataulullisista syistä johtuen 

ensimmäisessä vaiheessa oli yksi kokoontumiskerta ja toisessa vaiheessa kolme, 

eli yhteensä neljä erillistä kokoontumiskertaa. Ensimmäinen vaihe oli tarkoitettu 

realistisen kuvan saamiseksi sosiaalisesta todellisuudesta sekä tiedon keräämiseksi 

ja seuraavan vaiheen kolme kokoontumiskertaa (sisällöllisesti samanlaiset) oli 

tarkoitettu kokeiluksi sosiaalipedagogisen intervention ja innostamisen 

periaatteiden soveltamisesta.  

Menetelmiksi valitsin ratkaisu- ja voimavarakeskeiset menetelmät, sillä ne 

vahvistavat yksilöitä saamaan omia voimavaroja käyttöön ja siten yksilöiden ja 

yhteisön osallisuutta ja omaloitteista toimintaa. Olisin mielelläni ottanut 

kokeiluun mukaan koko työyhteisön, mutta tiesin sen olevan epärealistista, sillä 

töiden täytyy hoitua. Osallistujien määrästä ei aluksi ollut minkäänlaista tietoa, 

mutta päätin huomioida jo sen toiminnan kehittelyvaiheessa.  

 

7.2 Kehittelyn ensivaihe 

Suunnittelun perustaksi valitsin Ranteen ym. (2005, 86, kuva 1) 

sosiaalipedagogisen mallin, joka pohjautuu ns Madsenin kukkaan. Suunnittelua ja 

toimintaa ohjaavat työtä ohjaavat organisaation arvot ja eettisyys, ja siinä 

yhdistyvät teoria sekä käytäntö. Näistä yhdistyvää tietoa reflektoidaan ja 

arvioidaan, jotta toimintaa pystytään kehittämään. Sosiaalipedagogiikka tarjoaa 

mahdollisuuden työn tarkasteluun ja uusien menetelmien kokeiluun.(Ranne ym. 

2005, 35, 89, 91.)  
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Ensimmäisen vaiheen kokoontumiskertaan toteutettavaksi suunnittelin learning 

cafe-oppimiskahvilan. Learning cafe on menetelmä, jonka avulla voidaan kerätä 

tietoa toiminnan suunniteluun (Jelli 2014). Lisäksi se on yhteistoiminnallinen tapa 

ideoida ja oppia sekä luoda tietoa. Oleellista on myös keskustelu, jossa tuodaan 

esille omia näkemyksiä ja kuunnellaan erilaisia mielipiteitä sekä muodostetaan 

lopuksi  yhteinen näkemys. Learning cafessa ideoidaan, reflektoidaan ja 

kehitellään yhdessä. (Innokylä 2014.) 

Learning cafe sisälsi viisi erilaista teemaa. Teemoittelu riittää toiminnallisessa 

opinnäytetyössä sekä havainnoimalla että kirjallisesti kerätyn, suuntaa antavaa 

tietoa sisältävän aineiston analysoinniksi. (Vilkka 2003, 63, 64).  

Teemat olivat:  

Asukkaiden mahdollisuudet osallisuuteen arjessa, esimerkiksi 

virike- tai muun toiminnan avulla. 

Työntekijän mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön. 

Omat kyvyt ja vahvuudet, erityisosaaminen työssä. 

Yhdessä tekeminen antaa – mitä? 

Tulevaisuuden toiveita omassa työssä, työyhteisössä. 

 

Learning cafen tarkoituksena oli saada osallistujat aktiivisesti ja tasapuolisesti 

keskustelemaan sekä osallistumaan rennossa ilmapiirissä kahvittelun ohessa. 

Aikaa varasin 1,5 tuntia, sillä en voinut olettaa, että  työntekijät voivat olla 

pidempään poissa varsinaisista tytehtävistä.  

Learning cafe aineistosta saadun tiedon avulla laaditaan diagnoosi sosiaalisesta 

todellisuudesta, josta muodostetaan haluttu tulevaisuuden visio. Suunnitellaan 

myös toiminta ja keinot, millä tavoitteisiin päästään. Lisäksi huomioidaan keitä 

toiminta koskee ja käytettävät resurssit. (Hämäläinen & Kurki 1997, 51.)  
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7.3 Learning cafe 

Toteutuspäivänä osallistujia oli kahdeksan ja aikaa oli varattu 1,5 tuntia. 

Osallistujat pitivät rennosta ja kahvilamaisesta tunnelmasta ja uudesta ja 

erilaisesta toteutustavasta. Aika rajoitti teemojen käsittelyä ja aikaa varattiin 

teemaa kohden 15 minuuttia. Teemat olivat eri kohteissa, pöydissä, seinillä ja 

lattialla, joten siirryimme koko ryhmä aina seuraavaan teemaan. Olin ajatellut 

saavani itselleni toisen ”emännän” keskustelua ohjaamaan, jolloin keskustelua 

olisi voitu käydä kahdessa pienemmässä ryhmässä samanaikaisesti. Yhtenä 

ryhmänä keskustelu onnistui silti hyvin, sillä osallistujat antoivat toisilleen hyvin 

puheenvuoroja. Eri näkökulmia otettiin hienosti huomioon ja aiheessa pysyttiin 

hyvin. Hieman ennen loppuyhteenvetoa tapahtui osallistujien jaksamisessa selkeä 

kahtiajako, sillä osan keskittyminen herpaantui kun taas toiset olisivat jaksaneet 

jatkaa keskustelua.  

Yhteenvetona teemoista saatiin seuraavat asiat: 

Asukkaiden kanssa tehtävää toimintaa ja vuorovaikutusta 

kaivattiin nykyistä enemmän. 

Vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön toivottiin lisää.  

Omia kykyjä tai vahvuuksia ei oikein osattu hahmottaa.  

Oltiin sitä mieltä, että asukkaan kanssa toimiminen synnytttää 

luottamusta ja läheisyyttä, auttaa tuntemaan paremmin asukasta 

ja asukasta koskevan työn suunnittelu on helpompaa 

Toivottiin enemmän arkilähtöistä toimintaa asukkaiden kanssa 

ja lisää mahdollisuuksia oman työn suunnitteluun.  

7.4 Kehittelyn loppuvaihe 

Learning cafe aineistosta nousi mielestäni ensijaisiksi haasteiksi niin asukkaiden 

osallistaminen arjessa kuin työntekijöiden kokema vaikutusmahdollisuuksien 

vähäisyys. Päätin yhdistää haasteet yksilön osallisuuden vahvistamiseksi, jolloin 

aihetta päästiin lähestymään sekä asukkaan kanssa tehtävässä työssä että 

työntekijän roolissa työyhteisön jäsenenä. Osallisuus on kuulumista johonkin, 

tunnetta kuulumisesta sekä osallistumista, joka on omassa yhteisössä ja 

yhteiskunnassa mukana oloa ja toimintaa. 
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Sosiaalipedagogisen intervention ja innostamisen kokeiluun halusin valita 

ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä, osallistavia ja aktivoivia menetelmiä. Vilenin ym. 

(2008) mukaan dialogisessa vuorovaikutuksessa tulevaisuuteen suuntaava, 

myönteinen ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ajattelutapa on tapa katsoa maailmaa 

ja työote. Sen keskeisiä piirteitä ovat yksilöllisyys, kunnioitus, luottamus sekä 

vastuu. Kielellä on suuri merkitys, sillä se tekee ajatukset ja olemassa olevan 

todellisuuden näkyväksi. Ihmisten välinen yhteistyö perustuu avoimeen 

vuorovaikutukseen ja ajatusten vaihtoon. Ongelmat ja muutokset ovat osa elämää 

ja muutosta luovia voimia pystytään tunnistamaan sekä vahvistamaan. (Vilen ym. 

2008, 172 – 181.)  

Jotta osallisuutta ja aloitteellisuutta aktivoiva ja vahvistava innostaminen saatiin 

Vire Koti Martinlähteessä alkuun, tuli osallistujat ensin pysähdyttää ja saada 

pohtimaan, miksi ja keitä varten työtä tehdään. Innostamisessa on kyse 

herkistämisestä ja motivaation herättämisestä. (Kinnunen ym. 2003, 18). 

Hyvinvointiyhteiskunnassa etiikka perustuu elämän haurauden periaateelle, jonka 

ydinajatuksena on, että voisi itse elää kenen tahansa toisen asemassa. Tämä ajatus 

muuttaa ihmisen toimintaa suhteessa toiseen. (Himanen 2010, 49.) 

 Toisen vaiheen toiminnalliset kokoontumiset jakaantuivat kolmeen erilliseen 

kertaan ja sisältö oli suunniteltu jokaisella kokoontumiskerralla toistuvaksi. 

Toiminnan alkuun valitsin kuvien, pienten arkisten esineiden, runojen, 

mietelauseiden ja musiikin avulla toteutettavan pysähdyttämisen. Eräänä esineenä 

oli esimerkiksi peili, jonka äärellä saattoi pohtia, missä itse on ikääntyneenä ja 

missä haluaisi silloin olla. Valitsin mukaan arkeen liittyviä tavaroita, joista 

muodostuu niin työntekijän kuin asukkaankin hyvä arki ja hyvä elämä. 

Pysähtymisessä oli tarkoitus asettua asukkaan asemaan, ymmärtää työtä ohjaavat 

arvot sekä tiedostaa omat ja asukkaan tunteet. Sjöroos (2010) sanoo, että 

myötätunnossa ei ole kyse vain itsestä, vaan asettumisesta toisen asemaan, jolloin 

tiedostetaan molempien arvo. Myötätunto on vastavuoroista ja edellyttää ihmiseltä 

tietoista suhdetta omiin tunteisiin, jolloin hän tunnistaa ne ja ottaa niistä vastuun. 

(Sjöroos 2010, 30, 38, 105.) Ihmisen on ensin oltava tietoinen itsestään, 

ennenkuin hän voi puuttua muihin asioihin, sillä muuten hän muuttaa asioita vain 

omasta näkökulmastaan (De Mello 1999, 132).  
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Tiedostaminen on innostamisessa sekä tavoite että väliintulon instrumentti. 

Rutiini ja kyllästyminen tukahduttavat, mutta innostaminen herättää tietoisuuteen 

ja toimintaan. (Hämäläinen & Kurki 1997, 214.)  

Pysähtymisen jälkeen, ennen varsinaisen dialogisen vuorovaikutuksen 

aloittamista, valitsin käytäväksi minuuttikierroksen. Sen tarkoitus oli saada 

osallistujat ilmaisemaan ajatuksiaan havahtumisen aikaansaamia ajatuksia 

arvoista, tunteista ja myötätunnosta. Näin oli mahdollisuus kuulla toisten ajatuksia 

ja näkökulmia ja peilata niitä omiin. Minuuttikierroksen tarkoitus oli myös 

aktivoida passiivisia osallistujia (Vuorovaikutuspakki 2014.), sillä innostamisessa 

on kyse aktiivisen roolin ottamísesta oman itsen ja ympäristön suhteen. (Kinnunen 

ym. 2003, 18).  

Valitsin erilaisia menetelmiä dialogisen vuorovaikutuksen aktivoimiseksi. Niistä 

ensimmäinen oli mindmap, käsitekartta. Se auttaa hahmottamaan käsitteitä sekä 

niiden välisiä yhteyksiä ja sitä voidaan käyttää myös ideointiin. Mindmap on 

lisäksi tehokas apuväline oppimiseen. (Maaseudun Sivistysliitto 2014.) Mindmap 

voidaan laatia myös omasta osaamisesta sekä kehittämistarpeista 

(Vuorovaikutuspakki 2014). Mindmapin käsitteinä olivat arvot, eettisyys, 

itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus, asukaslähtöisyys, ammatillinen 

toiminta, ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys, sosiaalipedagogiikka ja 

sosiokulttuurunen innostaminen sekä osallisuus ja yhteisöllisyys. Käsitteiden 

tarkoituksena oli saada aktiivinen vuorovaikutus osallistujien kesken käyntiin 

työtä ohjaavista arvoista, asukkaan oikeuksista ja ammatillisuudesta. 

Monitieteellistä vanhustyötä tehdään asukaslähtöisesti ja ammatillisesti 

ympäristön ja yhteiskunnan arvoihin perustuen.  

Ihmekysymyksen valitsin mukaan, jotta osallistujien toiminnassa päästiin kohti 

tulevaisuutta ja uusia tavoitteita. Ihmekysymys voi olla esimerkiksi 

seuraavanlainen:”Kuvittele, että yöllä nukkuessasi on tapahtunut ihme ja ongelma, 

jota tässä käsittelemme on ratkennut. Kun seuraavan kerran tulet töihin, mistä 

tiedät, että näin on? Mitä itse teet toisin? Ketkä muut huomaavat ja miten he 

toimivat?” (Vilen ym. 2008, 186.) Ihmekysymys kuuluu ratkaisu- ja 

voimavarakeskeisiin menetelmiin, joka tähtää ajatusten ja toiminnan 

muuttamiseksi tulevaisuuteen suuntautuvaksi.  
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 Seuraavaksi menetelmäksi valitsin aivoriihen ja /tai porinaryhmän. Aivoriihi on 

menetelmä, joka aktivoi luovuuteen ja osallistumaan, ja jossa voidaan lyhyessä 

ajassa tuottaa paljon tietoa sekä ideoita (Vuorovaikutuspakki 2014). Porinaryhmä 

sopii osallistujien aktivointiin, kokemusten jakamiseen sekä ideointiin ja eri 

näkemysten selventämiseen (Vuorovaikutuspakki 2014). Innostaminen perustuu 

ihmisen omaan osallistumiseen ja jokaisella on vastuu toiminnasta, joka tapahtuu 

yksin ja yhdessä. Lisäksi oma tekeminen heijastuu yhteisen kokemisen kautta 

(Hohenthal-Antin 2006, 77).   

Aivoriihen/porinaryhmän tarkoitus oli tuottaa ideoita, joita ihmekysymyksen 

esittämisen jälkeen syntyi. Tavoitteena oli, että osallistujat saisivat kirjattua ylös 

ainakin kolme ideaa, jotka olivat tulleet mieleen ongelman ratkaisemisessa. Mikäli 

ideat ja ajatukset saadaan kirjattua ylös heti, on helpompi valita ja suunnitella, 

mitä ideoista lähdetään toteuttamaan. Tulevaisuuden suunnittelussa ja tavoitteiden 

laadinnassa ja tekemisessä kaikille näkyviksi auttaa esimerkiksi aikajanan 

käyttäminen. (Jelli 2014). 

Mikäli ryhmä olisi ollut suuri, olisi valinnut kumuloituvan ryhmän. Kumuloituvaa 

ryhmää voidaan käyttää tietopohjan ja kiinnostusten kohteiden keräämiseen, 

vuorovaikutukseen, ongelman ratkaisuun tai yhteisen näkemyksen luomiseen ja 

siihen sitoutumiseen, mikäli osallistujia on enemmän. Aluksi aihetta pohditaan 

yksin, sen jälkeen parin kanssa, sitten kahden parin kesken ja niin edelleen, 

kunnes lopulta voidaan muodostaa aiheesta koko ryhmän yksi yhteinen näkemys. 

(Järvensivu ym. 2010.) Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyydessä vahvistetaan 

kollektiivista näkökulmaa. (Vilen ym. 2008, 237).  

Rakentava palaute on tärkeä osa dialogista vuorovaikutusta toiminnan 

kehittämisen kannalta. Palautteen antamista ja saamista voidaan myös aikuisilla 

harjoitella esimerkiksi sydänleikin ja aurinkopalautteen avulla. 

(Vuorovaikutuspakki 2014.) 

Hämäläisen ja Kurjen (1997) mukaan esille nousevia ongelmia ja haasteita 

pyritään ratkaisemaan erilaisten keinojen ja menetelmien avulla. Ongelmien 

ratkaisemiseen sitoutuneille ryhmille käsitteet ja ideat eivät tule ulkoapäin, vaan 

ryhmäläiset löytävät sekä tuottavat niitä itse. (Hämäläinen & Kurki 1997, 224.) 
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Ratkaisu- ja voimavarakeskeisissä menetelmissä ryhmän toimintaa tukevia 

tekijöitä ovat tiedon jakaminen ja ryhmään kuuluminen, toivo, autaminen sekä 

sosiaaliset taidot ja tuki (Vilen ym. 2008, 276 – 278).  

 

7.5 Kokemuksia, palautetta sekä Infopaketti-runko 

 Toisen vaiheen kokoontumisia oli yhteensä kolme ja jokaisen kesto yksi tunti. 

Osallistujia ensimmäisessä ja viimeisessä oli kolme, keskimmäisessä neljä. Olisin 

toivonut suurempaa osallistujamäärää, mutta Vire Koti Martinlähteen muut kiireet 

eivät antaneet myöten.  

Ensimmäinen kokoontuminen aloitettiin pysähtymisellä, jolloin jokainen 

osallistuja pääsi rauhoittumaan eri kohteiden (mietelauseet, kuvat, arkiset esineet, 

peili) äärellä omien ajatustensa pariin. Melko pian he alkoivat vaihtaa 

kokemuksiaan ajatuksista ja tuntemuksista, joita mieleen oli noussut. Erillistä 

minuuttikierrosta ei tarvittu ja tuntemuksia herättäneitä aiheita olivat esimerkiksi 

toimintaa ohjaavat arvot ja eettisyys, asukkaan itsemääräämisoikeus ja toiveet, 

empatia ja myötätunto, asukkaiden välinen tasa-arvo, millaista on hyvä arki ja 

hyvä elämä palvelutalossa sekä oma rooli työntekijänä. Osallistujamäärä oli 

vähäinen ja osallistujat aktiivisia, joten kaikki saivat puheenvuoron eikä erityistä 

aktivointia tai puheenvuorojen jakamista tarvittu. Vuorovaikutus lähti hyvin 

luontevasti käyntiin ja osallistujat vertailivat pintaan nousseita tuntemuksiaan. 

Tilanne olisi kenties ollut toinen, jos ryhmä olisi ollut suurempi.  

Ulkopuolisena oli vaikea arvioida vuorovaikutuksen tasoa. Ryhmää ja yhteisöä 

itseään hyödyttää aito dialogi, sillä vain silloin löydetään aito yhteisymmärrys, 

joka mahdollistaa yhteisen ihmettelyn ja jolloin löydetään yksi yhteinen näkemys. 

Parempi ryhmän tuntemus olisi arvioinnissa auttanut.  

Mindmapin sisältämät käsitteet antoivat lisää aiheita vuorovaikutuksen 

jatkamiseen sujuvasti. Jatkettiin vielä arvoista ja eettisyydestä, joihin työ perustuu. 

Perusoikeuksista, tasa-arvosta sekä yksilöllisyydestä puhuttiin paljon, myös 

työntekijöiden oikeudesta persoonallisuuteen ammatillisuutta unohtamatta. 

Sosiaalipedagogiikka ja sosiokulttuurisen innostamisen käsitteistä käytiin läpi 
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pääperiaatteet. Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden käsitteet olivat myös mukana. 

Voimavarojen ja kykyjen hyödyntämistä pohdittiin niin asukkaiden kuin 

työntekijöiden kannalta. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan asukkaan 

olemassa olevat voimavarat, työntekijöiden kykyjä ja voimavaroja ei niinkään, 

joten niitä ei täysin hyödynnetä työyhteisössä yhteiseksi voimavaraksi. Yhtälailla 

yksilö saa voimaa yhteisöstään. Ratkaisukeskeisyydessä tuntui toisaalta 

viehättävän sen myönteisyys ja tulevaisuuteen suuntautuneisuus, mutta epäilyä 

tuli myös liiallisesta optimistisuudesta.  

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden käsitteitä käytiin läpi pitkään, sillä ne menivät 

sekaisin keskenään. Asukkaiden osallisuus arjessa oli varsinainen aiheemme, jota 

käsittelimme Ihmekysymyksen avulla. Työntekijät olivat sitä mieltä, että 

asukkaita pitäisi enemmän tukea osallistumaan arjessa. Puolesta tekemisessä ei 

pitäisi vedota esimerkiksi kiireeseen, sillä asukasta voi pienin teoin osallistaa 

kokonaisvaltaisesti pitkin päivää. Ihmekysymyksen avulla saatiin suunnattua 

ajatuksia tulevaan, kun ongelma on jo ratkennut. Näin saatiin luovuutta vaativa 

ideointi aivoriihessä käyntiin, jossa osallistujat pääsivät keskenään pohtimaan 

asukasta arjessa osallistavia tekijöitä. Tässä vaiheessa olisi pitänyt olla 

käytettävissä muistivihko, johon ideat olisi voinut heti kirjata. Samalla 

periaatteella työyhteisö saisi koottua yhteisiä ehdotuksia, joista yhdessä 

päättämällä valitaan käyttöönotettavat vaihtoehdot. Ideavihko voi olla esimerkiksi 

toimistossa, jolloin työntekijät voivat kirjata ideat ylös milloin tahansa. Huomasin, 

että toimintoihin nähden olin varannut liian vähän aikaa. Lopuksi pyysin 

palautetta toiminnasta.  

Toinen kokoontuminen alkoi heti paikan vaihtamisella, sillä kokoontumistilassa 

oli muuta toimintaa. Tämä aiheutti sen, että osallistujien keskittymiskyky ei ollut 

paras mahdollinen rauhoittumista vaativassa aloituksessa. Muuten kokoontumisen 

harjoitukset päästiin toteuttamaan lähes samoin kuin ensimmäisessä 

kokoontumisessa. Dialogissa esiin nousseet ajatukset ja tuntemukset olivat 

samansisältöisiä. Tällä kertaa pohdittiin myös enemmän työntekijöiden mielestään 

vähäisiä vaikutusmahdollisuuksia oman työn suunnittelussa. Palautteet sain 

jälleen kokoontumiskerran lopussa.  
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Viimeinen kokoontumiskerta sujui rauhallisesti kuten ensimmäinenkin, sillä 

saimme olla toimintaan varatussa tilassa. Tällä oli selkeä vaikutus toimintaan. 

Lopuksi sain taas palautteet. Seuraavassa lyhyt yhteenveto toiminnallisen osuuden 

palautteista, jotka on kerätty  havainnoimalla ja kirjallisesti. 

Miltä toiminnot ja käytetyt menetelmät ovat vaikuttaneet? 

Monipuolinen toteutus, paljon erilaisia tapoja ja menetelmiä. 

Learning cafe oli hyvä ja mielenkiintoinen.                          

Hyviä uusia ideoita! 

 

Miltä toiminnot ja menetelmät vaikuttivat yksilötasolla? 

Laittoivat miettimään, millaista se on täällä (asukkaana).      

Joo. ikä on vaan asennekysymys.                                                

Ei aina tiedä, mitä hän (asukas) haluaa.                               

Pitäis aina muutenkin välillä pysähtyä, miks täällä ollaan. 

 

Miten toiminnot ja menetelmät ovat vaikuttaneet aktiivisuuteen, osallisuuteen ja 

yhteisöllisyyteen? 

Välttämättä yleensä ei olla yhdessä käyty läpi. Tää on hyvä, kun 

ehtii.                                                                               

Keskustelut on olleet antoisia.                                               

Pitäis vaan useammin ehtiä näin rauhassa puhumaan.          

Aina ei tiedä, mitä on sovittu tai miten muut toimii.             

Paljon ajatuksia on herännyt keskusteluista.                        

Pitäis nyt yhdessä kunnolla alkaa suunnittelemaan.  

 

Voisiko vastaavasta toiminnasta ja menetelmistä olla tukea koko yhteisölle/ 

yritykselle? 

Tällaista tarvittaisiin lisää, arjessa ei ole aikaa.                  

Kyllä, on herättänyt paljon uusia ideoita – ja innostusta  

Kokeilu on ollut hieno juttu!                                                 

Kaikki mikä osallistaa ja lisää yhteisöllisyyttä on tervetullutta. 

Oon tykännyt, on ollut uutta ja erilaista.  
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 Kaikissa kokoontumisissa osallistujat olivat sitä mieltä, että osa käsitteistä, kuten 

sosiaalipedagogiikka ja sosiokulttuurinen innostaminen vaikuttivat vierailta. 

Sensijaan itse toiminnot koettiin inspiroiviksi ja aktivoiviksi. Osallistujat 

ymmärsivät vuorovaikutuksen merkityksen asukkaiden kanssa tehtävässä työssä  

ja myös omaisten ja yhteistyökumppaneiden välillä. Omaan työyhteisöön 

vuorovaikutusta ja yhdessä oppimista lisäämään toivottiin vastaavaa toimintaa. 

Viikkopalavereissa ei ole samanlaisia mahdollisuuksia käydä läpi työntekijöiden 

väliseen vuorovaikutukseen tai ideointiin liittyviä harjoituksia.  

Toiminnallisen osuuden aikana saatuja palautteita oli vaikea arvioida, sillä ne 

olivat henkilökohtaisia ja osa oli annettu kasvotusten. Nimettömänä kriittisen 

palautteen antaminen olisi helpompaa. Nyt käytetyt menetelmät koettiin uusiksi ja 

erilaisiksi, sillä vastaavaa toimintaa ei ollut aikaisemmin ollut eikä osallistujilla 

ollut mitään vertailupohjaa. Menetelmät koettiin helpoiksi toteuttaa työpäivän 

ohessa. Esimerkkiharjoitukset koettiin monipuolisiksi, mutta muutaman mielestä 

niitä oli liikaakin käytettävissä olleeseen aikaan nähden. Silti osallistujat olivat 

sitä mieltä, että on hyvä, kun toiminta on suunniteltua. Osallistujat olivat kaikki 

aktiivisesti mukana ja toiminnot etenivät spontaanisti heidän ehdoillaan, vaikka 

suunnitelma ja menetelmät olivatkin taustatukena. Osallistujat suhtautuivat 

joustavasti muutoksiin ja äkillisiin paikanvaihdoksiin. Innostamisessa eli 

työntekijöiden aktivoitumisessa oman työn suunnitteluun päästiin ainastaan 

vähäiseen alkuun, sillä yhteisiä kokoontumisia oli rajoitetusti ja niihinkin pääsi 

vain osa työntekijöistä. 

Infopaketti-rungon laadin keräämäni tietoperustan, learning cafen sekä 

intervention ja innostamisen kokeilujen ja niistä saatujen kokemusten ja 

palautteen pohjalta. Sosiaalipedagogiikka on teorian ja käytännön 

vuorovaikutusta, jossa käsitteitä ovat sosiaalinen, ihmisten välinen ja yhteisöllinen 

sekä pedagoginen, kasvatuksellinen. Keskeistä on yksilön kasvun sosiaalinen 

luonne. Sosiaalipedagogiikassa kysytään, miten asiat ovat ja miten ne voisivat olla 

sekä mitä niille voisi tehdä. (Sosiaalipedagogiikka 2014). Sosiokulttuurisen 

innostamisen ulottuvuudet ovat sosiaalinen, pedagoginen ja kulttuurinen ja sen 

tehtävänä on voimistaa ihmisten ja yhteisöjen kykyjä, jolloin he voivat aktivoitua 

toimimaan itsenäisesti. (Kurki 2000, 43 -44). Sosiaalipedagogiikkaan ja 

innostamiseen kuuluvat keskeisesti dialogisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys sekä 
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ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys, jotka lisäsin Infopaketti-runkoon (Kurki 2007, 

47, Jämsen & Pyykkönen 2014, 9, Manka & Larjovuori 2013, 4, Mäkinen ym. 

2009, 119). Kokoontumiskerroilla käyttämiämme harjoitusesimerkkejä lisäsin 

myös mukaan, sillä tarkoituksena tarkoituksena oli, että Infopaketti-rungon 

harjoitusten avulla tehdään sosiaalipedagogiikkaa arkisessa työssä tutuksi ja siten 

vahvistetaan sitä vanhustyön osana.  

7.6 Toiminnallisen osuuden arviointi 

 

Ranne ym. (2005, 16) toteavat, että sosiaalipedagogisen toiminnan onnistumiseksi 

dialogista vuorovaikutusta tulee edistää, sillä ihmiset oppivat aidossa 

kohtaamisessa, jolloin he kasvavat vuorovaikutuksen ja osallisuuden kautta. 

Osallistujat kokivat vuorovaikutustilanteet hyviksi erityisesti silloin, kun aikaa oli 

riittävästi. Eniten aikaa oli varattu ensimmäisen vaiheen kokoontumiskertaan, 

jolloin learning cafe toteutettiin. Tuolloin oli myös eniten osallistujia, mutta 

osallistujat antoivat toisilleen hyvin tilaa sekä kuuntelivat toisiaan keskittyneesti, 

kun puheenvuoroja hiukan jaettiin.  

Toisen vaiheen sosiaalipedagogisen intervention ja innostamisen periaatteita 

soveltava kokeilu toteutettiin kolmena erillisenä kokoontumiskertana. Jokaisessa 

kokoontumisessa oli kolme-neljä osallistujaa ja kokoontumisaika- sekä paikka 

välillä vaihtuivat. Osallistujat suhtautuivat muutoksiin joustavasti ja olivat 

tyytyväisiä järjestettyyn toimintaan, erityisesti uusien ja aktivoivien menetelmien 

ansiosta. Innostamisessa ei voi olla tarkkoja suunnitelmia, vaan se on dynaaminen 

prosessi. Keskinäinen vuorovaikutus oli kaikilla kerroilla tasaisen vilkasta, vaikka 

osallistujat vaihtuivat.  Toisen kokoontumiskerran paikanvaihto aiheutti selvästi 

rauhattomuutta, vaikka sitä ei myönnetty. Osallistujilla olisi mielestäni ollut 

oikeus rauhalliseen keskittymiseen ja osallistumiseen, sillä aikatauluista oli 

hyvissä ajoin sovittu.  

Janssonin (2012, 20) mukaan arkilähtöisen sosiaalipedagogisessa toiminnassa on 

tarkoitus aktivoida ihmisiä kehittämään itse itseään sekä ympäristöään ja vaikuttaa 

oman elämänlaatuunsa sekä elämänhallintaan. Osallistujat toivoivat, että  
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vastaavaa toimintaa olisi jatkossakin, mutta he pohtivat sen 

toteutumismahdollisuuksia käytännössä, esimerkiksi vetäjän tai ajankäytön 

suhteen. Nykyisissä palavereissa ei ole lainkaan mahdollisuutta kyseisen 

kaltaiseen toimintaan työntekijöiden kesken. Kurjen (2000, 77) mukaan 

innostamisessa kaikkein keskeisintä on ihmisten oma osallistuminen ja myös 

vastuu toiminnasta on yhteinen. Jatkossa voi ajatella työntekijät toteuttamaan 

oma-aloitteisesti toimintaa kuten vuorovaikutus- ja ideointi- harjoituksia, oman 

työn suunnittelua, ideoimaan ja toteuttamaan kehittämispäiviä ja järjestämään 

asukastapahtumia. Opitaan tekemään yhdessä ja yhdessä tekemällä opitaan. 

Arjessa asukkaan kanssa sosiaalipedagogiikka toteutuu jatkuvasti, kun asukkaan 

itsemääräämisoikeutta kunnioittavalla ja omatoimisuutta tukevalla 

yhteistoiminnalla tähdätään asukkaan elämän laatua parantaviin muutoksiin.  

Olisin toivonut osallistujia olevan kokoontumisissa enemmän, sillä osallistujat 

inspiroivat ja innostavat toisiaan ja mitä enemmän yhteistoimintaa on, sitä 

tiiviimmäksi yhteisö muodostuu.  Työtä tehdään asukkaiden kanssa ja heitä 

varten, joten myös asukkaiden mielipiteiden kuuleminen on oleellista, kun 

työntekijät kehittävät omaa työtään.  

Vilen ym. (2008) mukaan ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys on myönteistä ja 

tulevaisuuteen suuntautunutta sekä avoimeen vuorovaikutukseen perustuvaa, jossa 

kieli on keskeisessä asemassa. Oleellista on myös yksilön voimavarojen 

vahvistaminen. (Vilen ym. 2008, 171 -181.) Kun harjoituksia sisältävää, 

suunniteltua sosiaalipedagogista toimintaa järjestetään, saavat työntekijät 

demokraattisesti äänensä kuuluviin. Aloitteellisuus ja yhdessä toimiminen 

vahvistavat yhteenkuuluvuutta ja oma-aloitteisuutta. Lisäksi voidaan nostaa esiin 

mahdollisia arkisia ongelmatilanteita tai vahvistaa yksilöiden voimavaroja ja lisätä 

sosiaalista pääomaa. Kaikki tämä vahvistaa erilaisia yksilöitä ja koko yhteisöä 

sekä lisää työntekijöiden ja asukkaiden hyvinvointia ja elämän laatua. Ratkaisu- ja 

voimavarakeskeinen näkökulma vuorovaikutuksessa auttavat näkemään 

monitasoisen totuuden avoimesti, jolloin omia ennakkoluuloja ja näkökulmia 

tarkastellaan dialogissa toisten kanssa. (Vilen ym. 2008, 172). 

Omasta mielestäni ensimmäisen vaiheen learning cafe onnistui hienosti sekä 

osallistujilta saamani palautteen ja suunnitelmien sekä toteutuksen puolesta. 
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Osallistujia oli sopivasti ja aikataulu oli mitoitettu oikein. Osallistujat olivat 

aktiivisia, ja tietoa saatiin kerättyä hyvin diagnoosin tekemistä varten.  

Sensijaan toisen vaiheen sosiaalipedagogisen intervention ja innostamisen 

kokeilun kokoontumiset eivät sujuneet aivan suunnitelmien mukaan, mutta 

Hämäläinen ja Kurki (1997, 49) sanovatkin, että liian tarkkoja toimintamalleja 

tulee välttää, vaikka kokonaissuunnitelman on hyvä olla riittävän tarkka. Aikaa 

olisi voinut olla enemmän jokaisella kerralla ja myös Vire Koti Martinlähteen 

muut kiireet saivat aikaan muutoksia, mutta niissä auttoivat luovuus ja joustava 

asenne. Tästä kiitokset kaikille osallistujille. Kiitokset myös Vire Koti 

Martinlähteelle ja Mainio Vireelle kokeilun tekemisestä mahdolliseksi. Jokaisessa 

kokoontumisessa osallistujien aktiivinen läsnäolo ja osallistuminen kertoivat 

omaa kieltään toiminnan tarpeellisuutta ja työntekijöiden vastaanottavaisuudesta. 

Työnantaja odottaa työntekijöiltään aloitteellisuutta ja osallisuutta, mutta nämä 

eivät toteudu itsestään, vaan vaativat tukea ja vahvistamista. Halu kuulua 

johonkin, olla osallisena jossakin ja tehdä sen hyväksi jotain lähtee aina yksilön 

omasta halusta eikä siihen voi pakottaa ulkopuolelta. Parhaimmillaan osallisuus ja 

yhteisöllisyys sitouttaa ja motivoi yhteisön jäseniä.  

Infopaketti-runkoon sain runsaasti lisää materiaalia käytännön tuomista 

kokemuksista. Myös osallistujien sekä toimeksiantajan edustajan antamat 

palautteet olivat tarpeellisia ja sisältöä kehittäviä. Materiaalia oli reilusti ja sisältöä 

tuli varmasti liikaa, mutta sitä on helppo muokata ja soveltaa yrityksen tarpeita 

vastaavaksi ja omaa designia vastaavaksi, sillä Mainio Vireellä on oma vahva  

brändi. 

Infopaketti-rungon (LIITE 1) kehittäminen ja sen avulla saatava tuki 

sosiaalipedagogiikan käyttämiseen vanhustyön tehtävänkuvan osana jäivät 

yrityksessä myöhemmin nähtäväksi. Infopaketti-runko on monin eri tavoin 

varioitavissa niin työntekijöiden kuin asukkaiden parissa käytettäväksi. 
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8 POHDINTA 

Opinnäytetyön tavoite saavutettiin eli Mainio Vireelle sovellettavaksi Infopaketti-

runko. Infopaketti-runko sisältää sosiaalipedagogiikan ja sosiokulttuurisen 

innostamisen teoriaa sekä harjoitusesimerkkejä, ja sen avulla on yrityksessä 

tarkoitus vahvistaa sosiaalipedagogiikkaa osana vanhustyön tehtävänkuvaa.  

Infopaketin käytöstä ei saatu vielä konkreettisia tuloksia ja nähtäväksi jää, kuinka 

Mainio Vire tulee sen sisältöä omiin tarpeisiinsa käyttämään ja hyödyntämään.  

Infopaketti-runko sisältää teoriaosuuden lisäksi esimerkkejä sosiaalipedagogiikan 

menetelmistä käytännön työskentelyä varten. Esimerkiksi vuorovaikutuksen 

harjoitteluun, yksilöllisten voimavarojen löytämiseen, yksilöiden ja ryhmien 

aktivoimiseen ja osallistamiseen. Dialogi ja ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat 

nostamaan esiin ja selvittämään, kenties ennalta ehkäisemään arkisia 

pulmatilanteita. Aktivoituminen ja aloitteellisuus saavat aikaan itsenäisyyttä, oma-

aloitteista toimintaa ja toisaalta myös vastuullisuutta. Avoin vuorovaikutus luo 

hyvää työilmapiiriä ja päinvastoin.  

Huomioitavaa on, että Infopaketti-runko sisältöineen ei yksin tarjoa toimintaa tai 

ratkaisuja, se yksin ei luo työhyvinvointia tai hyvää työilmapiiriä. Yhteisö ja siinä 

vaikuttavat sosiaaliset suhteet luovat itse oman todellisuutensa. Yksilöt voivat 

päättää, nähdäänkö haasteet ongelmina vai tavoitteina? Organisaatio ja 

yhteiskunta määrittelevät toimintaa ohjaavat arvot ja etiikan, mutta vapauden ja 

vastuun suhde tulee jokaisen ymmärtää henkilökohtaisesti.  

Infopaketti-runko sisältöineen pyrkii tarjoamaan tukea siinä olevien ratkaisu- ja 

voimavarakeskeisten harjoitusten käyttöön, jotka parhaimmillaan toimivat 

yksilöitä voimaannuttavasti ja siten lisäävät koko yhteisön sosiaalista pääomaa. 

Avoin vuorovaikutus ja yhdessä toimiminen lisäävät luottamusta ja 

yhteenkuuluvuutta, osallisuutta, jolla on hyvinvointia lisäävä vaikutus. Itseensä ja 

toisiinsa luottavat yksilöt uskaltavat ja haluavat kantaa vastuuta, sillä heillä 

takanaan yhteisön tuki.  

Muutokset eivät tapahdu nopeasti, ja pelkästään uusien toimintatapojen tai 

menetelmien omaksuminen vaatii aikaa. Näin on myös Infopaketin sisällön 
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suhteen. Ratkaisut eivät välttämättä löydy heti. Myös aidon yhteisöllisyyden 

rakentuminen kestää pitkään. Useimmiten kärsivällisyys, toivo paremmasta sekä 

selkeät yhteiset toimintaperiaatteet ja aktiivinen osallistuminen johtavat 

sosiaalisen ympäristön kehittymiseen. 

Oman oppimisen ja ammatillisen kasvun suhteen opinnäytetyöprosessin aikana 

korostui sekä teorian ja että käytännön tasa-arvoinen merkitys. Teorian avulla 

pystyi perustelemaan käytettyjä toimintoja ja menetelmiä muille. Lisäksi jatkuvan 

sekä kriittisen reflektoinnin ja arvioinnin merkitys opinnäytetyön kaikissa 

vaiheissa tuli esiin konkreettisella tavalla. Myös palautteen saaminen muilta oli 

tärkeää niin prosessin etenemisen kuin oman kehittymisen suhteen. 

Vanhustyö on ollut perinteisesti melko hoivakeskeistä, joten uuden, 

sosiaalipedagogisen näkökulman nostaminen näkyvämpään rooliin tehtävänkuvan 

osana oli aluksi haastavaa. Toimeksiantajan kannustus sekä osallistujien 

myönteinen ja ennakkoluuloton suhtautuminen osoittivat kuitenkin, että uusiin 

ideoihin ollaan Vire Koti Martinlähteessä valmiita. Vanhustyöhön myös kuuluvat 

mukaan eri tieteenalat, mm sosiaalinen, pedagoginen ja kulttuurinen, joten 

sosiaalipedagogisen intervention ja innostamisen voisi ajatella olevan osa 

vanhustyön arkipäivää muutenkin.  

Vuorovaikutustilanteita ja toiminnallisia menetelmiä edeltäneet kohtaamiset olivat 

ratkaisevia. Kohtaamisten perusteella ihmiset joko kiinnostuvat tai eivät ja se 

vaikuttaa sen tulevaan vuorovaikutukseen ja toimintoihin. Myös ihmisten arvostus 

ja kunnioitus sekä erilaisten näkökantojen ja mielipiteiden hyväksyminen tuli 

muistaa, vaikka toimintaa piti samalla pyrkiä ohjaamaan. Vaikka olinkin 

ulkopuolinen, löydettiin avoimissa vuorovaikutustilanteissa silti ”kolmansia 

näkökulmia”, yhteisen ihmettelyn tasoja. Tämä olisi mahdollisesti toteutunut 

helpommin oman yhteisön jäsenten kesken.  

Työssä ammatillinen rooli suojaa sekä työntekijää että asukasta/asiakasta. Roolin 

tuoma neutraali asenne ei ole samaa kuin välinpitämättömyys, sillä tunteet ja 

aitous kuuluvat ihmisläheiseen vanhustyöhön. Ammatillisuus esimerkiksi asettaa 

rajat tunteiden osoittamisessa ja käyttäytymisessä, luo tasa-arvoisen 

suhtautumisen muihin ja myös omaan itseen. Omia tunteitaan ja jaksamistaan 
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tulee kuunnella, sillä parempi itsetuntemus auttaa ymmärtämään ja hyväksymään 

muita. Omasta fyysisestä ja henkisestä jaksamisestaan tulee huolehtia erityisesti 

aloilla, joissa huolehditaan muista ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan.  

Ihminen ei ole koskaan valmis ja elämä on ikuista oppimista. Me kaikki käymme 

koko elämän kestävää oppimista ja eri kehitysvaiheita päästäksemme edelleen 

seuraavalle oppimisen tasolle. Lisäksi opimme erilaisissa sosiaalisissa yhteisöissä, 

joihin elämämme aikana kuulumme. Opimme niissä henkilökohtaisesti sekä 

yhdessä muiden kanssa, viemme yhteisöihin palan itsestämme ja osaamistamme 

sekä opimme niiltä, peilaamme omia kokemuksiamme muiden kokemuksiin sekä 

saamme ja annamme palautetta. Esimerkiksi eri-ikäisten tai erilaisista 

kulttuureista olevien ihmisten väliset oppimiskokemukset rikastuttavat yksilöitä ja 

ryhmiä hyvin monella eri tasolla.  

Omassa tulevassa ammatissani tulee olemaan vielä paljon opittavaa, mutta 

onneksi oppimista ei tarvitse tehdä yksin. Opittu teoriatieto ja itse työ sekä 

ympäröivä yhteisö tulevat olemaan apuna siinä. Toivon puolestani, että minulla on 

annettavaa esimerkiksi uudenlaisen vanhustyön näkökulman suhteen. Yhteisön 

jäsenet, niin työntekijät kuin asukkaat, tuntevat oman ympäristönsä parhaiten itse 

ja heidän oma aktiivisuutensa ja osallistumisensa edistää koko yhteisön 

hyvinvointia. Yhdessä etsitään ja löydetään vaihtoehdoista sopivimmat ja 

laaditaan suunnitelma niiden saavuttamiseksi. Tämä vaatii kaikilta osapuolilta 

kompromisseja, sitoutumista ja vastuunottamista, mutta myös antaa jokaiselle 

motivaatiota ja iloa toimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen yhdessä.  

Osallistaminen ja osallisuus ovat hyvin paljon toisiaan muistuttavia käsitteitä, 

mutta eroavat sisällöllisesti toisistaan. Ihmiset saattavat osallistua, mutta he eivät 

välttämättä koe olevansa osallisia. Osallisuus edellyttää tahtoa liittyä johonkin, 

olla osana sen toiminnassa ja myös tehdä jotain sen hyväksi omalta osaltaan. 

Osallisuus ja sen intensiivisempi muoto yhteisöllisyys vaativat aikaa ja työtä 

kehittyäkseen. Nykyajan hektisyydessä ja ihmisten nopeassa liikkuvuudessa 

pitkän kehitysprosessin osakseen vaativa aito yhteisöllisyys ei välttämättä ehdi 

syntyä. Tähän olisi hyvä kiinnittää huomiota, sillä osallisuus ja yhteisöllisyys ovat 

ihmistä sitouttavia sekä turvaa ja jatkuvuutta luovia tekijöitä.  
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Sosiaalipedagogiikka ja sosiokulttuurinen innostaminen auttavat yksilöitä ja 

yhteisöjä oppimaan sekä aktivoitumaan omassa elämässään. 

Sosiaalipedagogiikassa keskeistä on yksilön kasvun sosiaalinen luonne ja 

innostamisessa tavoitteena herätellä yhteisöjen aloitteellisuutta ja osallisuutta 

kehittämään omaa yhteisöä ja koko maailmaa.  

 Vanhustyössä moninaiseen kohtaamisia ja oppimiskokemuksia mahdollistavaan 

toimintaan on runsaasti tilaisuuksia. Osallisuus ja yhteisöllisyys lisäävät kaikkien 

jäsenten hyvinvointia ja elämän laatua. Yhteisössä hyvä olo ja hyvinvointi on 

voimaanuttavaa ja sosiaalista pääomaa lisäävää,  joka taas puolestaan luo 

edellytyksiä uudelle osallistavalle ja yhteisölliselle toiminnalle. Työn laatu 

kohoaa, mikä näkyy myös ympäröivään yhteiskuntaan.  

P.Himanen (2010, 31, 63) kirjoittaa, että suomalaiset kaipaavat uutta 

arvomaailmaa ja henkistä kulttuuria, jossa lähtökohtana on jokaisen arvokkuus 

ihmisenä. Omaan itseen kohdistuva arvonanto lisää kykyä ilmaista sitä myös 

muille. Tämä synnyttää yhä lisääntyvän vuorovaikutuksen kulttuurin, jonka 

päämääränä on arvokas elämä. Myös taloudellisesti korkein taso saavutetaan 

arvonannon kulttuurissa, joten talous ja arvokas elämä eivät ole myöskään 

toisensa pois sulkevia tekijöitä. 

Mainio Vireellä voidaan hyödyntää Infopakettia työntekijöiden kesken sekä 

asukkaiden kanssa arjessa toteutettavassa .työssä, kun halutaan vahvistaa 

sosiaalipedagogiikan asemaa vanhustyössä. Arkilähtöisen sosiaalipedagogiikan 

lisäksi voidaan järjestää intensiivisiä tapahtumia tai kehittämispäiviä.  

Jatkotutkimusaiheita voivat olla Kokemuksia Infopaketin käytöstä Mainio 

Vireellä, Miten rakennetaan aitoa yhteisöllisyyttä, Mitkä ovat osallisuuden 

vaikutukset työhyvinvointiin ja Työntekijöiden käsityksiä vallasta ja vastuusta 

sekä niiden välisestä suhteesta. 
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