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Ylä-Savon SOTE Joint Municipal Authority was felt the need to enhance rehabilitative work ser-

vices. The service is meant to increase young adults' life management skills and capabilities, and 

now it was decided to form groups instead of what earlier was individual service. The study fo-

cused on the first two groups with the aim of producing information for the development of the 

service.  Main priority research are the participants own experience of group life cycle impact of 

management and functional capacity, as well as ideas for further development of the service. 

 

The study was conducted, to identify experiential accordance, with a qualitative approach of 

theme interview. The theme interview frame consisted of the customer and service basis: young 

adults, life management and capability to function in social context. The interview material was 

treated with theory-based content analysis methods. 

 

Participants reported that rehabilitative work service groups helped especially in the external life-

management elements. Also the development of follow-up plans enabled during the rehabilitative 
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Keywords 
life management, functional capability, rehabilitative work experience 

      



         
         4 (62) 

SISÄLTÖ 

TIIVISTELMÄ 

ABSTRACT 

1 JOHDANTO ....................................................................................................................... 6 

2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT ................................................................... 8 

2.1 Asiakkaana aikuinen .................................................................................................................. 8 

 Aikuisuus sosiaalityön elämänkaarimallissa ..................................................................... 9 

 Aikuisuuden kehitystehtävät 20–35 -vuotiaana .............................................................. 10 

2.2 Aikuisen elämänhallinta ........................................................................................................... 12 

 Elämänhallinta koherenssin tunteen käsitteessä ............................................................ 13 

 Elämänhallinnan sisäinen ja ulkoinen ulottuvuus ........................................................... 14 

2.3 Aikuisen toimintakyvyn ulottuvuudet ........................................................................................ 15 

 Toimintakyvyn yleiskäsite ............................................................................................ 15 

 Toimintakyvyn fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen ulottuvuus ................... 16 

2.4 Sosiaalityö muutoksen tekijänä ................................................................................................ 17 

 Yhdyskuntatyöstä yhteisötyön kautta sosiaalityön ryhmiin ............................................. 18 

 Muutossosiaalityö kuntoutumisen tukena ...................................................................... 20 

 Aiemmin tutkittua sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan ryhmistä ........ 24 

 Kuntouttava työtoiminta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä ............................................. 26 

2.5 Yhteenveto teoreettisesta viitekehyksestä................................................................................. 28 

3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN ..................................................................................... 30 

3.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet .......................................................................................... 30 

3.2 Tutkimuksen eteneminen ........................................................................................................ 30 

 Kohderyhmä ja tutkimukseen osallistujat ...................................................................... 31 

 Tutkimusmenetelmänä teemahaastattelu ...................................................................... 33 

 Aineiston analyysi........................................................................................................ 35 

4 TULOKSET / TUOTOS ...................................................................................................... 38 

4.1 Elämänhallinnan ja toimintakyvyn muutokset ............................................................................ 38 

4.2 Ajatukset ryhmätoiminnan kehittämiseksi ................................................................................. 43 

5 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET ..................................................................................... 46 

5.1 Tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden arviointi ................................................................. 46 

5.2 Tulosten arviointi suhteessa tavoitteisiin ja aiempiin tutkimuksiin ............................................... 48 

5.3 Johtopäätökset ja kehittämishaasteet ....................................................................................... 49 

LÄHTEET ............................................................................................................................. 52 

LIITTEET ............................................................................................................................. 58 

Liite 1. Esite kuntouttavan työtoiminnan ryhmästä 

Liite 2. Tiedote tutkimushaastatteluun osallistuvalle 

Liite 3. Teemahaastattelurunko 

Liite 4. Esimerkki aineiston luokittelun alkuvaiheesta 

  



         
         5 (62) 

  



         
         6 (62) 

1 JOHDANTO 

 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä nähtiin vuoden 2014 aikana tarve työmarkkinoille vahvaa tukea tar-

vitsevien asiakkaiden tehostetumpaan ohjaukseen. Asiakkuudet pitkittyivät ja asiakkaiden aktiivinen 

ote itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tuntui olevan yhä useammalta yhä kauempana. Sosiaali-

palvelulain mukainen aktivointi työelämään, kuntouttava työtoiminta, ei sovi kaikille tai ei päädy toi-

vottuun lopputulokseen. Kuntouttava työtoiminta on jo vuodesta 2001 alkaen ollut lakisääteistä, kun-

nan järjestämää työllistymistä edistävää palvelua, jonka tavoitteena on työmarkkinanäkymän edistä-

minen mielekästä ja motivoivaa, asiakkaalle riittävän haastavaa työtoimintaa järjestämällä. Kuntout-

tavan työtoiminnan tavoitteet, sisällöt ja osallistumisajat määritellään kullekin osallistujalle hänen läh-

tökohtiensa mukaisesti, ja järjestämisestä tehdään sosiaalityön päätös. Kuntouttava työtoiminta on 

siis vahvasti yksilöpalvelu.  

 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toiminta-alueella on järjestetty kuntouttavaa työtoimintaa lain voi-

maantulosta alkaen. Yksilötyöllä on saavutettu hyviä tuloksia, mutta valitettavasti kuntouttavan työ-

toiminnan osallistujamäärän kasvaessa palveluiden kohdentuminen riittävän tukevalla tavalla ei näyt-

täisi aina toteutuvan.  Muutos yksilön ongelmaa korjaavasta asiantuntijatyöstä yhteisön pulmaan – 

yhteisön keinoin!- ratkaisua hakevaksi palvelumalliksi vaatii muutoksia toimintatapoihin. Yksi olennai-

sin muutos on tuoda sosiaalityö pois sosiaalitoimistosta ja järjestämällä sitä ryhmässä, järjestökentällä 

ja siten asiakkaiden omalla maaperällä. Uudessa toimintamuodossa asiakas saa mahdollisuuden mää-

ritellä itse, mikä palvelun tapa hänen tilannettaan parhaiten edistää. Vertaistuki samassa tilanteessa 

olevilta kytkettynä asiantuntevaan ohjaukseen ja neuvontaan mahdollistaa oman toimijuuden kunni-

oittamisen ohjatussa, valvotussa toiminnassa.   

 

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (L 2001/189) mainitsee elämänhallinnan parantamisen toiminnan 

tarkoitukseksi. Asiakassuhteiden pitkittymisen ja palveluiden tuloksettomuuden ristiriidasta sai alkunsa 

ajatus vertaistuesta ja ryhmän mahdollisuudesta toimia yksilöä tukevana sosiaalityön elementtinä. 

Kuntouttavan työtoiminnan ryhmät käynnistettiin hyvin lyhyen suunnitteluvaiheen jälkeen, kun haluk-

kaat toteuttajat löytyivät helposti kuntayhtymän yhteistyöverkostosta ja asiakaskunnan palvelutarve 

oli ilmeinen. Osallistujien yksilöllisten tavoitteiden lisäksi ryhmille määriteltiin yleiset elämänhallinnan 

ja toimintakyvyn kehittämiseen liittyvät tavoitteet. Elämänhallinta tarkoittaa lyhyesti kuvattuna tun-

netta siitä, voiko itse vaikuttaa elämänkulkuunsa. Toimintakyky kuvaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja 

sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle asetetuista vaatimuksista elinympäristössään. Ryhmien sisäl-

töä tai muuta toteuttamisen sisältöä ei ohjeistettu kuntayhtymän puolelta, vaan ohjautuvan asiakas-

kunnan kanssa käydyssä alkutapaamisessa sekä osallistujat että toteuttajat saivat esittää omia näke-

myksiään ja toiveitaan toteutukselle.  

 

Kuntouttavan työtoiminnan palvelun tilaajana toimiva Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on neljän kunnan 

– Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä – alueella toimiva sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayh-

tymä, joka tuottaa alueensa asukkaille terveys-, hyvinvointi-, hoito- ja hoivapalveluja sekä ympäristö-

, terveysvalvonta- ja eläinlääkintäpalveluita. Sosiaalityön palveluna myös kuntouttava työtoiminta si-

joittuu organisaatiossa hyvinvointipalveluiden vastuualueelle. (Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 2015.) 
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Tämä tutkimus kohdistuu keväällä 2015 toteutettaviin kuntouttavan työtoiminnan ryhmiin, joiden jär-

jestäjinä toimivat Päiväkeskus Pysäkki ry ja Iisalmen Nuorison tuki ry. Palvelun toteuttamispaikka mo-

lemmissa ryhmissä on Iisalmi, ja osallistujat molemmissa ryhmissä ovat iisalmelaisia.  

 

Päiväkeskus Pysäkki ry on vuonna 1994 perustettu päihteetöntä päivätoimintaa, asumista ja työllistä-

mismahdollisuuksia tarjoava yhdistys, jonka kuusi toimipistettä sijoittuvat Iisalmeen, Kiuruvedelle, 

Sonkajärvelle ja Vieremälle. Toiminnan tarkoituksena on tuottaa päiväkeskuspalveluita, työllistämisen 

edistämistä ja asumisen tukea tueksi arkipäivästä selviytymiseen. Tämän tutkimuksen kohteena oleva 

ryhmäpalvelu järjestetään Iisalmen keskustan päiväkeskuksella, joka tarjoaa avoimen oleskelutilan ja 

mm. ruokailumahdollisuuden kaikkina viikonpäivinä, kuusi päihteetöntä asuntoa päiväkeskuksen vä-

littömässä yhteydessä sekä ohjattua toimintaa ja tapahtumia mahdollisuuksien mukaan. (Päiväkeskus 

Pysäkki ry 2009.)  Päiväkeskus Pysäkin kuntouttavan työtoiminnan ryhmä kohdentuu Iisalmen aikuis-

sosiaalityön palveluiden nuorille miesasiakkaille. Toisena kuntouttavan työtoiminnan ryhmän järjestä-

jänä tässä tutkimuksessa toimiva Iisalmen Nuorison Tuki ry on vuonna 1974 nuorten hyvinvointia 

tukemaan ja edistämään perustettu kansalaisjärjestö, joka ylläpitää työpajatoimintaa ja starttivalmen-

nusta, etsivää nuorisotyötä ja asumistoimintaa Iisalmen vaikutusalueella. Lisäksi yhdistys ylläpitää 

mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennusta, koordinoi alueella järjestettävää tukihenkilötoimintaa 

sekä toteuttaa kehittämistyötä järjestämällä ja osallistumalla erilaisiin hankkeisiin. (Iisalmen Nuorison 

Tuki ry 2011.) Tähän tutkimukseen kohdentuvan kuntouttavan työtoiminnan ryhmän Iisalmen Nuori-

son Tuki ry järjestää nuorille sosiaalityön naisasiakkaille Etsivän nuorisotyön työntekijöiden ohjauk-

sessa yhdistyksen tiloissa. 

 

Tutkimuksessani pyrin tuomaan esiin sosiaalityön asiakkaiden kokemuksia kuntouttavan työtoiminnan 

ryhmistä haastattelemalla kahden ensimmäisenä toteutetun ryhmän osallistujia ryhmäjakson loppu-

vaiheessa. Lisäksi tarkoituksenani on löytää asiakaskunnalta nousevia kehittämisajatuksia tulevien 

ryhmien toteuttamista ja sisällön suunnittelua varten. 

 

Ryhmässä toteutettavan kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on edistää osallistujan elämänhal-

lintaa ja toimintakykyä siten, että edellytykset osallistua muihin työllistymistä edistäviin palveluihin 

kasvavat. Elämänhallinta ja toimintakyky ovat ulottuvuuksiltaan osin subjektiivisia käsitteitä, jolloin 

yksilön oma kokemus tilanteestaan toimii käsitettä kuvaavana mittarina. Tämän opinnäytetyön tavoit-

teena on tuottaa kokemuksellista tietoa elämänhallinnan ja toimintakyvyn muutoksista kuntouttavan 

työtoiminnan ryhmätoiminnan kehittämiseksi. Tutkimus toteutetaan haastattelemalla osallistujia ryh-

mäjakson loppuvaiheessa ja haastatteluaineistoa kuvataan siten että kokemuksia voidaan hyödyntää 

palvelumallin kehittämisessä edelleen. 
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

2.1 Asiakkaana aikuinen 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu sosiaalityön aikuisen asiakkaan itsenäisen suoriutumi-

sen edistämiseen tähtäävän palvelun lähtökohtiin. Aikuisuuden muutosvaihetta tarkastellaan tässä 

tutkimuksessa ensiksi elämänkaarinäkökulmasta ja elämänhallinnan ja toimintakyvyn ulottuvuuksista. 

Kun aikuisuuden tutkimukseen kohdistuva olemus on teorian tasolla avattu, siirrytään seuraavaksi 

tarkastelemaan sosiaalityön mahdollisuuksia muutosta tarvitsevien aikuisasiakkaidensa tukena. Lo-

puksi kuvaan myös kuntouttavaa työtoimintaa yleisesti ja alueella.  

 

Sosiaalityötä peruskäsitteenä voidaan määritellä muun muassa ammatin, oppiaineen tai tieteenalan 

näkökulmista (Henttinen 2010, 16). Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian suo-

mentaman kansainvälisen sosiaalityön määritelmän mukaan 

”sosiaalityö on käytännön työhön perustuva ammatti ja tieteenala, jolla edistetään yh-

teiskunnallista muutosta ja kehitystä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä ihmisten elä-
mänhallintaa ja itsenäistymistä. Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuk-

sien, kollektiivisen vastuun sekä erilaisuuden kunnioittamisen periaatteet ovat keskeisiä 
sosiaalityössä. Sosiaalityö nojautuu sosiaalityön, yhteiskuntatieteiden ja humanististen 

tieteiden teorioihin ja paikalliseen tietoon, ja sen tarkoituksena on saada ihmiset ja 

rakenteet ratkaisemaan elämän ongelmatilanteita ja lisäämään hyvinvointia. Edellä ole-
vaa määritelmää voidaan laajentaa kansallisella ja/tai alueellisella tasolla.” 

(Talentia 2014.) 

 

Laajempana käsitteenä sosiaalialan työn tehtävää on määritelty sosiaalityön kansainvälisessä järjes-

tössä, International Federation of Social Workers, seuraavasti: 

 

”Sosiaalialan työn tavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin lisääminen. Keinoina ovat tätä 
tukevan sosiaalisen muutoksen, ihmissuhdeongelmien ratkaisujen ja itsenäisen elä-

mänhallinnan edistäminen. Työn kohteena on vuorovaikutus ihmisen ja hänen ympä-
ristönsä välillä. Välineenä käytetään sosiaali- ja käyttäytymisteoreettista sekä yhteis-

kunnan järjestelmiä koskevaa tietoa ja sen soveltamiseen tarvittavaa taitoa.  

Sosiaalialan työ perustuu ihmisoikeuksien ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden 
periaatteisiin, jotka on kirjattu kansainvälisiin yleissopimuksiin.”   

(Kananoja 2010, 23–24.) 

 
 

Suomalaisen sosiaalialan työn arvoeettisenä perustana ovat jo pitkään olleet universaalisuuden ja nor-

maalisuuden sekä yhdenvertaisuuden periaatteet (Hämäläinen ja Niemelä 2014, 86). Vertailukohtina 

universaalille sosiaalipolitiikalle ovat suoritusperusteinen sosiaalipolitiikka, joka nojaa työperusteiseen 

vakuutuspolitiikkaan, sekä marginaalinen sosiaalipolitiikka, joka kohdennetaan vain niille jotka eivät 

omatoimisesti ole kyenneet toimeentuloaan ja huolenpitoaan järjestämään. Universaali sosiaalipoli-

tiikka lähtee idealistisesta ajatuksesta, jonka mukaan kaikki kansalaiset kuuluvat yhtäläisin ehdoin 

sosiaalipoliittisin järjestelmien – joiden rahoittamiseen käytetään suurissa määrin verotuloja – piiriin. 

(Anttonen ja Sipilä 2000, 191–195.) Sosiaalityön keskeiset arvot ovat jokaisen ihmisen yhtäläinen 
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ihmisarvo, oikeudenmukaisuus, yhteinen vastuu yhteisön jäsenistä ja asiakkaan itsemääräämisoikeus 

(Kananoja 2010b, 120).  Suomalaisen, niin sanotun pohjoismaisen hyvinvointimallin murros työelämän 

muutosten ja aktivointipolitiikan lisääntyessä lisää sosiaalityön painetta työttömyyden, irrallisuuden ja 

vallanpuutteen ongelmakentälle (Heinonen 2014, 47–48). Sosiaalityötä tehdään useimmiten tilan-

teissa, joissa yhteiskunnalliset, yhteisölliset ja yksilölliset tekijät monin eri tavoin kietoutuvat toisiinsa. 

Yksilöiden tai perheiden elämään sosiaalityö vaikuttaa vahvistamalla ihmisten toimintaedellytyksiä ja 

tukemalla heitä saamaan paremman otteen omasta elämästään ja sitä koskevista ratkaisuista. (Kana-

noja 2010, 24.)  

 

Historiallisesta näkökulmasta sosiaalityötä on esimerkiksi köyhäinhoidon ja sosiaalihuollon aikakausina 

toteutettu yksilökohtaisen, tarveharkintaisen päätöksenteon menetelmin tai kaavamaisin menetelmin, 

jossa samankaltaiset tilanteet käsiteltiin samanlaisin toimenpitein (Heinonen 2014, 39). Nykyaikai-

sessa sosiaalityössä korostetaan asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen ja oman toimijuuden 

kunnioittamisen eettisiä periaatteita huomioiden, että osa asiakkaista on kykenemättömiä toteutta-

maan itsemääräämisoikeutta omaksi parhaakseen (Juhila 2008, 95–96). Yhteistoiminnallisesta näkö-

kulmasta sosiaalityössä työntekijän pitäisi olla mahdollistaja, joka auttaa asiakasta näkemään omia 

mahdollisuuksiaan ja kehittymismahdollisuuksiaan siten että itsemääräämisoikeus rajoittuu mahdolli-

simman vähän (Rostila 2001, 33).  

 

Suomalaiselle sosiaalipolitiikalle on ollut tunnusomaista, että järjestöjen aloittamat, hyväksi havaitut 

toimintamallit on valtiollistettu kansallisen kattavuuden turvaamiseksi (Anttonen ja Sipilä 2000, 50–

51). Sosiaalialalla ryhmätoimintaa asiakkaille on järjestetty pääasiassa yksityisen sektorin taholta, ja 

kunnallinen sosiaalityö on keskittynyt yksilökohtaiseen asiakastyöhön ja yhteiskunnalliseen vaikutta-

miseen (Jouttimäki 2011, 94 ja Heinonen 2014, 39). Ryhmää käytetään sosiaalityössä ajan tarpeiden 

mukaisesti, jolloin yksilön elämän ongelmatilanteiden jälkeisessä uudelleenorganisoinnissa ryhmä-

muodosteet ovat käyttökelpoisia työkaluja. (Jauhiainen ja Eskola 1994, 138.) 

 

 

 Aikuisuus sosiaalityön elämänkaarimallissa 

 

Käsitteellä elämänkaari kuvataan yleensä elämän eri osien yhteenkuuluvuutta siten, että elämän eri 

vaiheista muodostuva kaari ulottuu korkeimmalle jossakin elämän keskivaiheessa. Yhteiskunnallisesti 

elämän katsotaan edellyttävän eri-ikäisiltä ihmisiltä erilaisia asioita: leikkiminen, koulutus, työelämä, 

perhetapahtumat, eläköityminen… (Härkäpää ja Järvikoski 1995, 161.) Elämänkaariajattelun keskei-

sinä ajatuksina ovat ihmisen kehityksen jatkuminen läpi koko elämän ja se, että aiempi kehitys luo 

pohjaa myöhemmälle kehitykselle. Vuorovaikutuksellisena tapahtumakulkuna elämänkaaren myö-

hempi kehitys voi kuitenkin suuntautua myös uudella tavalla. (Nurmi ja Salmela-Aro 2000, 86.) Aikuis-

sosiaalityö kohdentuu useimmiten elämänkaarimallin mukaisesti asiakkaisiin, jotka ovat lapsi- ja per-

hesosiaalityön ja toisaalta vanhussosiaalityön välimaastossa (Juhila 2008, 83). Aikuissosiaalityöllä ja 

perussosiaalityöllä viitataan yleisimmin sosiaalitoimistoissa tehtävään sosiaalityöhön, joka keskittyy 

erityisesti aikuisväestön kysymyksiin (Karjalainen 2010, 198). Ihmiselämään kuuluvien siirtymä- ja 
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muutosvaiheiden sosiaalinen tai henkilökohtainen merkitys voi olla erilainen riippuen siitä ajankoh-

dasta tai elämänvaiheesta, johon nämä tapahtumat sijoittuvat. Ne tapahtumat, jotka ajoittuvat kult-

tuurisesti ”väärään aikaan”, aiheuttavat usein enemmän hallinnan tunteen menetystä ja ovat vaikeim-

min käsiteltävissä. (Härkäpää ja Järvikoski 1995, 169.) Työskentelyssä aikuisten kanssa toimitaan 

usein tilanteissa, joissa ihmisen elämäntapa ei ole lähiyhteisön tai yhteiskunnan kannalta hyväksyt-

tävä. Tällöin sosiaalityöntekijä joutuu sovittamaan yhteen erisuuntaisia intressejä: asiakkaan ihmisar-

von kunnioittamisen, yhteiskunnan pelisäännöt sekä lähiyhteisön perustellut tarpeet ja vaatimukset. 

(Kananoja 2010b, 121). Aikuisten palveluihin ja aikuissosiaalityöhön liittyvien toimintojen ja toimijoi-

den kirjo on laaja, ja nähtävissä on myös eriytymistä jossa sosiaalityötä toteutetaan sosiaalitoimistojen 

lisäksi erityispalveluissa, järjestöissä ja diakoniatyössä (Karjalainen 2010, 197). Aikuissosiaalityön 

pääydin keskittyy kuitenkin kunnalliseen sosiaalityöhön (Kangas 2011, 15). Kunnallisen sosiaalityön 

näkökulmasta aikuissosiaalityön keskiöön kuuluvat toimeentulotuen, päihdetyön ja kuntouttavan työ-

toiminnan lakisääteiset tehtäväalueet (Juhila 2008b, 25). Elämänkaarimallin mukaisesti aikuissosiaali-

työn palveluissa korostuu työssä käymisen mahdollistaminen palveluiden tukemana (Roivainen 2008, 

260).  

 

Aktivointityö on tullut osaksi aikuissosiaalityötä lainsäädännön kautta ja sen tavoitteena on asiakkai-

den kuntouttaminen, työllistymisedellytysten parantaminen ja työllistymisessä tukeminen (Krook 

2012, 70).  Aktivoivan sosiaalityön tavoitteena on asiakaskansalaisten vastuullistuminen omassa ja 

läheistensä elämässä (Juhila 2008c, 53). Aktivoiva ja työllistymistä tukeva työote sosiaalitoimiston 

peruspalveluissa merkitsee asiakkaan piilevien voimavarojen käyttöön ottamista asiakasta motivoi-

malla ja tukemalla sekä uusien ratkaisujen etsimistä yhdessä. Lähtökohtana on asiakkaan elämänti-

lanteen peilaus, jonka kautta avataan tiedostettuja tai tiedostamattomia mahdollisuuksia ja asetetaan 

yhdessä tavoitteita, muodostetaan tavoitesopimuksia ja toimintasuunnitelma tavoitteisiin etene-

miseksi. (Tuusa 2005, 44.) Aktivoivassa sosiaalityössä edetään pienin askelin kohti asiakkaan ja työn-

tekijän asettamia tavoitteita (Matikainen 2006, 97). Työntekijä etenee asiakkaan kanssa toimien asi-

akkaan kanssakulkijana, mukana hänen arkitilanteissaan jolloin työntekijä näkee asiakkaan eri valossa 

kuin virastoasioinnilla (Tuusa 2005, 44).  

 

 

 Aikuisuuden kehitystehtävät 20–35 -vuotiaana 

 

Aikuisuus ajanjaksona on täynnä sosiaalista ja yhteiskunnallista toimimista perheessä, työelämässä, 

ystävien ja harrastusten parissa (Dunderfelt 2011, 97).  Aikuistuva nuori, noin 20–25 –vuotiaana, 

astuu entistä määrätietoisemmin kohti ammattia, sosiaalisia rooleja sekä muun muassa parisuhdetta 

ja vanhemmuutta (Siltala 1988, 111). Aikuisiän alussa aikuisuuden kehitystehtävät painottuvat pari-

suhteen solmimiseen ja perheen perustamiseen sekä ammatin hankkimiseen. Keski- ja myöhäisaikui-

suudessa kehityksen painopiste siirtyy taloudellisen aseman ja harrastusten kehittämiseen, omien las-

ten kasvun ja vanhempien ikääntymisen tukemiseen sekä kansalaisvastuun kantamiseen. (Pakarinen 

ja Roti 1996, 89.) Aikuistumisen voi katsoa tapahtuneen, kun persoonallisuus on vakiintunut ja yksilö 
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on löytänyt paikkansa yhteiskunnassa ja sen järjestelmissä (Turunen 2005, 175). Aikuisuuden keskei-

siä kehityshaasteita ovat siten henkilökohtaisen identiteetin ja maailmankuvan vakiinnuttaminen (Pa-

karinen ja Roti 1996, 90). 

 

Ihminen kantaa mukanaan lapsuuden ja nuoruuden aikana sisäistämiään ajattelun, tuntemisen ja 

tekemisen malleja, joiden oikeellisuutta alkaa aikuisena kyseenalaistaa ja testata muodostaakseen 

niistä todellisen oman itsensä (Dunderfelt 2011, 106–107). Aikuistuvan yksilön on vastattava omista 

ajatuksistaan, käsityksistään, arvoistaan ja vakaumuksistaan mutta myös eläydyttävä toiseen ja kat-

sottava asioita toisen kautta (Siltala 1988, 111). Elämänkaaripsykologian ja individualisaation näkö-

kulmasta 20–35 –vuotiaan elämänkaari on jäsentymisen vaiheessa, jossa lapsuuden ja nuoruuden 

kokemuksista muodostetaan aikuiseen elämään ja omaan ajattelumaailmaan sopiva kokonaisuus 

(Dunderfelt 2011, 53–55, 104–105). Varhaisaikuisuus kehitysvaiheena on aikaa, jolloin nuoret aikuiset 

voivat keskittyä oman aikuisuutensa muodostamiseen ilman myöhäisemmän aikuisuuden mukanaan 

tuomia paineita (Karjalainen ja Kukkonen 2005, 80). Aikuisuuden kehitysvaiheet ovat suurelta osin 

yksilön yritystä seisoa omilla jaloillaan sekä löytää maailman moninaisuudesta ja omasta, sisäistetystä 

persoonallisuudesta oman itsensä: tavoitteensa, kykynsä ja yksilöllisyytensä (Dunderfelt 2011, 106). 

Varhaisaikuisuudessa ihmisen on ratkaistava kehitystehtävä yksinäisyyden tai läheisyyden suhteen, 

keski-iässä tuottavuuden tai pysähtyneisyyden suhteen (Nurmi ja Salmela-Aro 2000, 90). Ponnistelu 

omien sisäisen kehityksen keskeneräisyyksien ja sosiaalisen ympäristön kuten työn, ideologioiden ja 

rakkaussuhteiden ympäristössä luo aikuisuuden kehitysvaiheen tietoisen etenemisen pohjan (Siltala 

1988, 111). 

 

Nuoren aikuisen elämä on usein tiedostamatta hyvin itsekeskeistä ja maailman tulkitseminen perustuu 

vahvasti omiin tunnelmiin ja mielikuviin (Dunderfelt 2011, 100). Aikuistuessaan ihminen joutuu kiin-

teästi tekemisiin sosiaalisen todellisuuden kanssa, hän huomaa kaiken saavutettavissa olevan liittyvän 

ihmisten luomiin järjestelmiin ja niihin liittyviin arvostuksiin (Turunen 2005, 145–146).  Kolmannen 

vuosikymmenen puolivälissä, noin 25-vuotiaana, elämänpyörteet alkavat usein rauhoittua ja elämää 

arvioidaan uudelleen, mahdollisesti tehden voimakkaitakin korjauksia tai muutoksia elämänsuuntaan 

(Dunderfelt 2011, 103). Ajattelun voimistuessa nuori aikuinen kokee halua laittaa asiat järjestykseen 

niin omassa elämässä kuin ympäristössäkin ja toimii jopa kaikkivoipaisuuden käsityksen mukaisesti 

”tietäen asiat paremmin” (Turunen 2005, 162–163). Aikuisuuden seuraavaan vaiheeseen siirtyessään 

ihminen alkaa arvioida elämäänsä ja kyseenalaistaa tekemiään valintoja sekä omaksumiaan käsityksiä 

ja toimintoja (Karjalainen ja Kukkonen 2005, 80). Kolmenkymmenen ikävuoden siirtymävaiheessa yk-

silö läpikäy arvo- ja ajatusmaailmaansa, tunne- ja kokemusmaailmaansa, tapoja ja tottumuksia, ase-

maansa sosiaalisesti ja yhteiskunnassa sekä fyysisen kehityksensä muutoksia (Dunderfelt 2011, 110–

113). Suhde ympäristöön muuttuu tasapainoisemmaksi mikä mahdollistaa myös ammatillisen tavoit-

teen ja päämäärien asettamisen (Turunen 2005, 165). 

 

Ikävuosien 27–30 kohdalla tiivistyvät usein elämänmuutokset, joita voidaan kuvata ilmauksella ”toinen 

puberteetti”: kun varsinaisessa puberteetissa haetaan itsenäistymistä vanhemmista, kolmenkymme-
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nen ikävuoden lähestyessä ihminen hakee sisäistä itsenäistymistä, jonka saavuttaakseen pohtii syväl-

lisesti mitä elämässään tekee, miksi ja kenen vaikutuksesta tekee ja mikä on hänen oma sisäinen 

arvojärjestyksensä (Dunderfelt 2011, 109–110).  Keski-ikäinen joutuu luopumaan nuoren aikuisen 

identiteetistään (Karjalainen ja Kukkonen 2005, 80). Kuitenkaan aikuinen ikä ei takaa kypsää käytöstä: 

kypsyys ei ole riippuvainen henkilön iästä vaan hänen yksilöllisestä kehityksestään (Turner ja Helms 

1991, 370–371).  Kolmannenkymmenennen ikävuoden jälkeen ihminen saa yhä enemmän jalat maan 

pinnalle ja alkaa olla kiinnostunut asioista, jotka vielä 8-10 vuotta aiemmin mielsi paikalleen pysähty-

neiden ihmisten asioiksi (Dunderfelt 2011, 126). Nuoren aikuisen katse suuntautuu yhä kiinteämmin 

yhteiskuntaan ja sen tarjoamiin rooleihin (Turunen 2005, 167). Tässä vaiheessa nuoret tarvitsevat 

aikuisuuteen rohkaisevia, luotettavia toimintamalleja (Turner ja Helms 1991, 371). Muutoksen mah-

dollisuus ja oman tahdon vahva läsnäolo kuitenkin tiedostetaan, ja nuori aikuinen haluaa tehdä asiat 

aiempaa yksilöllisemmin: hän ei tyydy ulkopuolisten neuvoihin tai vaatimuksiin (Dunderfelt 2011, 129). 

Sosiaalinen ja sopeutuva arvotietoisuus voimistuvat ja välttämättömyys oman elämän ratkaisuihin he-

rää (Turunen 2005, 167). Näyttää siltä, että yksilö tässä vaiheessa hyväksyy elämänsä muodostuneen 

sellaiseksi kuin se tässä elämäntilanteessa on (Dunderfelt 2011, 129). 

 

 

2.2 Aikuisen elämänhallinta  
 

Elämänhallinnasta esiintyy kirjallisuudesta erilaisia määritelmiä. Yleisimmin elämänhallinnalla tarkoite-

taan yksilön tunnetta siitä, että hän voi vaikuttaa tapahtumiin elämässään ja ympäristössään, että 

hänen osallisuudellaan on merkitystä ja painoarvoa. Elämänhallinnan ja siihen liittyvien käsitteiden 

tarkka sisältö on usein määrittelemätön ja poikkeaa eri tieteissä toisistaan siten, että samoillakin kä-

sitteillä saatetaan tarkoittaa toisistaan poikkeavia asioita (Puukka 2013, 25). Ihminen pyrkii elämänsä 

erilaisissa siirtymävaiheissa arvioimaan aikaisempaa elämäänsä, tutkimaan sen muutostarpeita sekä 

luomaan uuden elämänsisällön sellaiseksi, että se vastaa paremmin hänen senhetkisiä tavoitteitaan 

(Härkäpää ja Järvikoski 1995, 170). Elämänhallinnan voidaan ajatella olevan oman elämänsä prosessin 

ohjaamista (Pakarinen ja Roti 1996, 203). Elämänhallinta tarkoittaa siis ihmisen uskoa siihen, että hän 

voi vaikuttaa asioihin ja muuttaa olosuhteita itselleen suotuisammaksi joko konkreettisesti muutta-

malla niitä tai muuttamalla omaa tapaansa tulkita asioita (Keltikangas-Järvinen 2008, 255).  Elämän-

hallinnan käsitteen pohjana käytetään usein Aaron Antonovskyn (1923 – 1994) koherenssin tunteen 

teoriaa, jolla on terveyslähtöinen lähtökohta. Antonovsky ei ollut teoriaa laatiessaan kiinnostunut siitä, 

miksi ihmiset menettivät terveytensä (patogeneesi), vaan halusi selittää sen, miksi he pysyivät ter-

veinä (salutogeneesi) (Virtanen 2010, 148).  Elämänhallinnan ulottuvuuksina kuvataan usein sisäistä 

ja ulkoista elämänhallintaa ja suuntina sisäisen ja ulkoisen kontrollin tunnetta, joiden tunnepohja ja 

ilmenemismuodot eroavat toisistaan (mm. Keltikangas-Järvinen 2008, 255–257; Liukko 2006, 81–85; 

Martikainen 2009, 15–31; Puukka 2013, 7–9).  
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 Elämänhallinta koherenssin tunteen käsitteessä 

 

Aaron Antonovskyn luomaa koherenssin tunteen (sence of coherence, SOC) teoriaa on hyödynnetty 

useissa yhteiskunta-, kasvatus- ja terveystieteen tutkimuksissa jo 1990-luvulta lähtien. Koherenssin 

tunteen käsitteen ohella tutkimuksissa on usein käytetty myös käsitteitä elämänhallinnan tunne tai 

eheyden tunne (Klen 2005, 9.) Antonovskyn mukaan ihmisellä on vahva koherenssin tunne silloin, kun 

hän kokee ympärillään ja itsessään tapahtuvat asiat ymmärrettäviksi (comprehensibility), hallittavissa 

oleviksi (manageability) ja kokee vaadittavat toimet mielekkäiksi (meaningfullness) (Virtanen 2010, 

151). 

 

Ymmärrettävyyden käsitteellä koherenssin tunteessa tarkoitetaan kokemusta siitä, että elämässä on 

loogisuutta ja että elämä on ennustettavissa ja järjestyksessä (Nyyssönen ja Peuhkuri 2006, 13). 

Kokemus ymmärrettävyydestä viittaa siihen, että ihminen voi tuntea jollakin tavalla ymmärtävänsä 

itseään, ympäristöään ja elämäänsä (Kettunen, Kähäri-Wiik, Vuori-Kemilä ja Ihalainen 2009, 49). Ym-

märrettävyyteen liitetään kokemus siitä, miten omat voimavarat hahmottuvat ja miten vuorovaikutus 

ympäristön kanssa toimii (Klen 2005, 9). 

 

Hallittavuus tarkoittaa yksilön tunnetta siitä, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin (Nyyssö-

nen ja Peuhkuri 2006, 13). Vaikutusmahdollisuus ilmenee tunteena omista voimavaroista fyysisen, 

psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden mukaan. Fyysisiä voimavaroja kuvaa esimerkiksi hyvä terveys, 

psyykkisiä voimavaroja hyvä itsetunto ja tietotaso ja sosiaalisia voimavaroja mukautumis- ja sopeutu-

miskyky sekä vuorovaikutustaidot. (Klen 2005, 9.) Hallinnan tunnetta voidaan pitää kokemuksena 

siitä, miten paljon ihminen pystyy säätelemään ja ohjaamaan tilanteita ja tapahtumia (Kettunen ym. 

2009, 50). Hallittavuuden tunnetta lisäävät kokemukset, joissa ongelmien tai tilanteiden aiheuttama 

kuormitus on tasapainossa omien kykyjen kanssa (Nyyssönen ja Peuhkuri 2006, 13). 

 

Mielekkyyden ulottuvuus kuvaa ihmisen halua käyttää voimavaroja ja sitoutua asiaan, jolloin motivaa-

tio kasvaa (Klen 2005, 9). Mielekästä on sellainen elämä; työ, perhe, harrastukset ja niin edelleen, 

jossa ihminen kokee voivansa toteuttaa omia arvojaan (Kettunen ym. 2009, 49). Mielekkyyden koke-

muksen kehitykselle on olennaista, että yksilö voi osallistua itseä koskevien tavoitteiden asettamiseen 

ja omaa elämää koskevien ratkaisuiden tekoon (Nyyssönen ja Peuhkuri 2006, 13).  

 

Antonovskyn teorian mukaan koherenssin tunteeseen tarvitaan kokemus elämän merkityksellisyydestä 

ja mielekkyydestä sekä kokemusympäristön hallittavuudesta (Metsävainio 2013, 59). Koherenssin 

tunne ilmenee valmiutena koordinoida ja aktivoida voimavaroja ja on yhteydessä siihen, kokeeko ih-

minen ulkoisen tekijän kielteisenä asiana vai haasteena (Nyyssönen ja Peuhkuri 2006, 12). Antonovs-

kyn mukaan elämänhallinnan tunne kehittyy elämänkokemuksen myötä, kehittyen suhteellisen va-

kaaksi voimavaratilaksi noin 30 ikävuoteen mennessä edellyttäen että kuhunkin ikäkauteen liittyvät 

kehitystehtävät ovat toteutuneet (Klen 2005, 10; Puukka 2013, 15). Koherenssin tunne on luonteel-

taan dynaaminen, kokonaisvaltainen ja pysyvä kolmen osatekijän kokonaisuus (Nyyssönen ja Peuhkuri 

2006, 13). Toisin sanoen ihmisellä on vahva koherenssin tunne, kun hän kokee ympärillään ja itses-
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sään tapahtuvat asiat ymmärrettäviksi, kykenee toimimaan asioiden vaatimalla tavalla ja kokee vaa-

dittavat toimet mielekkäiksi (Virtanen 2010, 151). Koherenssin tunne ei kuitenkaan ole muuttumaton 

tila, vaan mukautuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ja voi vahvistua tai heikentyä väliaikaisesti 

tai pidempikestoisestikin yksilön kokemusten mukaisesti (Feldt 2000, 16). 

 

 

 Elämänhallinnan sisäinen ja ulkoinen ulottuvuus 
 

Elämänhallinnan ilmenemismuodot voidaan jakaa ulkoisen ja sisäisen elämänhallinnan ulottuvuuksiin 

sekä ulkoisen ja sisäisen kontrollin tunteisiin. Ulkoinen elämänhallinta ilmenee aineellisena hyvinvoin-

tina tai henkisesti turvatussa asemassa olemisen kokemuksena (Martikainen 2009, 15–16). Ulkoisiin 

elämänhallinnan voimavaroihin kuuluvat siviilisääty, taloudellinen tilanne, elinolosuhteet ja sosiaaliset 

verkostot (Metsävainio 2013, 61). Sukupuoli, sukupolvi, koulutus ja ammatti ovat ulkoisen elämänhal-

linnan kokemiseen vaikuttavia tekijöitä. Ulkoisen hallinnan olemassaoloa kuvaa kokemus aineellisesti 

ja henkisesti turvatussa asemassa olemisesta – siksi taloudellisesti turvatun aseman tavoittelu on ko-

vin keskeinen osa ihmisen elämänkokonaisuutta. (Mäkiranta 2008, 7.) Ulkoinen elämänhallinta edel-

lyttää taloudellisia, sosiaalisia, psyykkisiä ja fyysisiä resursseja, jotka turvaavat ihmisen autonomiaa 

sekä hänen mahdollisuuksiaan, kykyjään ja oikeuksiaan toimia. Ulkoista elämänhallintaa voidaan tukea 

turvaamalla ulkoisen elämän sujuvuutta mahdollistavia resursseja, kuten hyvinvointipalveluita ja toi-

meentuloetuuksia (Liukko 2006, 82).  

 

Sisäinen elämänhallinta ja sisäisen kontrollin tunne kuvastuu vahvana itsetuntona ja tunteena siitä, 

että yksilö itse määrää elämäänsä ja on myös vastuussa siitä mitä hänelle tapahtuu (Keltikangas-

Järvinen 1998, 36 ja 2000, 43). Elämänhallinnan sisäisen ulottuvuuden tarkastelu kuvaa sen pääasi-

assa psyykkisenä kokemuksena, hallinnan tunteena, jolla on sekä toimintaa motivoiva että terveyttä 

ja hyvinvointia ylläpitävä vaikutus (Härkäpää ja Järvikoski 1995, 170–171). Sisäinen elämänhallinta 

toteutuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, jolloin sekä oman elämän että ympäristön muutokset 

voivat vaikuttaa elämänhallinnan tunteen vahvistumiseen tai horjumiseen (Liukko 2006, 81–83).  Ih-

minen pystyy sopeutumaan muutoksiin ja suhtautumaan elämään optimistisesti sisäisen elämänhal-

linnan toteutuessa (Martikainen 2009, 16). Täyttyäkseen elämänhallinnan tunne edellyttää ihmisen 

autonomiaa, todellisia vaihtoehtoja sekä tehdä valintoja että toteuttaa elämänsuunnitelmaansa 

(Liukko 2006, 81). Sisäisen elämänhallinnan toteutuessa ihmisellä on tunne siitä, että vaikeatkin ta-

pahtumat ovat ymmärrettäviä, hallittavia ja merkityksellisiä, ja että hänellä ylipäätään on voimavaroja 

ja valmiuksia yllättävienkin tapahtumien kohtaamiseen (Martikainen 2009, 16). Hän kokee itse aikaan-

saavansa sen mitä tapahtuu ja voi omilla ratkaisuillaan vaikuttaa elämäänsä.  

 

Sisäisen kontrollin omaava ihminen asettaa itselleen päämääriä ja miettii, miten voisi ne saavuttaa. 

Kokiessaan ulkopuolelta tulevia paineita hän muuttaa elämäntilannettaan muuttamalla joko tavoittei-

taan tai toimintatapojaan. Sisäisen kontrollin omaava ihminen kokee että hänen toimintansa, tunte-

mansa ja kokemansa ovat seurausta hänen omista päätöksistään tai ratkaisuistaan. (Keltikangas-Jär-

vinen 2000, 43.) Sisäisen kontrollin tunteen vastaparina on ulkoisen kontrollin tunne. Vahvan ulkoisen 
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kontrollin ilmeneminen elämänhallinnassa kuvastuu ihmisen tunteena siitä, että hänelle tapahtuu asi-

oita: hänen elämäänsä ohjaavat sattumat, muut ihmiset tai tapahtumaketjut, joita hän ei voi hallita 

(Keltikangas-Järvinen 2000, 42).  Ihmisellä on matala elämänhallinta, jos hän uskoo että hänelle vain 

tapahtuu asioita, ja tapahtuminen on vain sattumaa eikä seurausta hänen omista toimistaan (Kelti-

kangas-Järvinen 2008, 256). Vähäinen usko oman vaikutuksensa mahdollisuuksiin saa aikaan sen, 

että yksilö asettaa itselleen mieluummin liian alhaisia tavoitteita kuin ottaa riskin tavoitteiden toteutu-

misen epäonnistumisesta (Martikainen 2009, 17). Elämänhallinnan tunteen puuttuminen merkitsee 

sitä, että ihminen kokee elämänsä olevan kiinni sattumanvaraisista tapahtumista tai että muut ihmiset 

päättävät asioista hänen puolestaan ja säätelevät hänen elämäänsä (Keltikangas-Järvinen 1998, 227).   

 

Liian vahvaksikaan sisäisen kontrollin tunne ei saa muodostua: se aikaansaa ihmiselle ajatusmallin, 

että kaikki on hänelle mahdollista tai että hän on vastuussa kaikesta (Keltikangas-Järvinen 1998, 229). 

Se että yrittää kontrolloida asioita joihin ei itse tosiasiassa voi lainkaan vaikuttaa – kuten vaikkapa 

omaan tai läheisten terveyteen liittyvät asiat tai yhteiskunnalliset muutokset – aiheuttaa hyvin toden-

näköisesti uupumusta, josta seurauksena voivat olla entistä vakavammat elämänhallinnan ongelmat 

(Martikainen 2009, 20–21).  Hyvin korkea elämänhallinnan tunne tai tavoite ei auta ihmistä selviämään 

yllättävistä ja raskaista vastoinkäymisistä vaan voi johtaa jopa masennukseen, kun kaikki asiat eivät 

olekaan hallittavissa (Keltikangas-Järvinen 2008, 257).   

 

Elämänhallinta on kokonaisuus, jossa ihminen yrittää sovittaa yksilölliset tavoitteensa, yhteisön odo-

tukset ja velvollisuudet toimintaansa ohjaavaksi kokonaisuudeksi (Metsävainio 2013, 59). Hyvä elä-

mänhallinta ei ole riippuvainen vain yksilön selviytymiskyvystä vaan ennemminkin kyvystä ja halusta 

tunnistaa omat voimavaransa sekä avun tarpeensa (Martikainen 2009, 31). Hyvä elämänhallinnan 

tunne merkitsee sitä, että yksilö ja ympäristö ovat sopusoinnussa keskenään – ympäristö vaatii ihmi-

seltä sopivasti ja samalla tarjoaa hänelle mahdollisuuksia (Puukka 2013, 7). 

 
 

 
2.3 Aikuisen toimintakyvyn ulottuvuudet 

 

 

 Toimintakyvyn yleiskäsite 
 

Toimintakyvyn käsite pitää sisällään ajatuksen kyvystä suoriutua työssä ja myös työn ulkopuolisessa 

elämässä. Toimintakyvyllä tarkoitetaan siis ihmisen kykyä ottaa käyttöön voimavarojaan minkä ta-

hansa toiminnan suorittamiseksi. (Eskelinen 1988, 158.) Väljästi ilmaistuna toimintakyvyllä tarkoite-

taan ihmisen fyysisten, pyykkisten ja sosiaalisten ominaisuuksien suhdetta häneen kohdistuviin odo-

tuksiin, jotka voivat olla peräisin työn asettamista vaatimuksista tai kotona selviytymisen edellytyk-

sistä (Lehto 2004, 18). Toimintakykyinen henkilö selviytyy itselleen merkityksellisistä ja välttämättö-

mistä jokapäiväisen elämän toiminnoista siinä ympäristössä, jossa hän elää (THL 2014). Olennaista 

on ymmärtää toimintakyky kokonaisuudeksi ja tiedostaa eri osa-alueiden riippuvuus toisistaan (Ket-

tunen ym. 2009, 9). 
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Myös terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL 2014) määrittelee toimintakyvyn ulottuvuuksiksi fyysisen, 

psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Hyvä suoriutuminen työelämässä edellyttää 

osallistujalta riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä (Sainio, Koskinen, Martelin ja 

Gould 2006, 135). Koska erityisesti psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ovat hyvin riippuvaisia toi-

sistaan, ne toisinaan yhdistetään psykosiaalisen toimintakyvyn käsitteeksi (Kettunen ym. 2009, 9).  

 

Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen luokituksen (ICF) mukaisesti toimin-

takyky on yläkäsite, joka sisältää kaksi osaa: kehon rakenteiden ja toimintojen osion sekä suoritusten 

ja osallistumisen osion (Sainio ym. 2006, 135). Kehon rakenteilla tarkoitetaan ruumiin anatomisia osia, 

kuten esimerkiksi silmää, korvaa ja niihin liittyviä rakenteita, ja kehon toiminnoilla tarkoitetaan elin-

järjestelmien fysiologisia ja psykologisia toimintoja, kuten esimerkiksi aistitoimintoja sekä tuki- ja lii-

kuntaelimistöön liittyviä toimintoja. Suoritukset ovat tehtäviä tai toimia, joita henkilö toteuttaa, esi-

merkiksi liikkuminen, kommunikointi ja itsestä huolehtiminen. Osallistuminen on osallisuutta elämän 

eri tilanteisiin, kuten esimerkiksi ystävien tapaaminen tai yhdistystoimintaan osallistuminen. Suoritus-

ten ja osallistumisen toimintakykyosa-alueeseen on liitetty työkyvyn käsite, jolla nimenomaisesti arvi-

oidaan henkilön toimintakykyä ja mahdollisuuksia suoriutua erilaisista työtehtävistä (Aro 2004, 22).  

 

Toimintakyvyn eri osa-alueet tai ulottuvuudet ja tasot kytkeytyvät monin tavoin niin toisiinsa kuin 

ympäristön tarjoamiin edellytyksiin ja vaatimuksiin sekä yksilön terveyteen ja muihin henkilökohtaisiin 

ominaisuuksiin (Koskinen, Sainio, Stenholm ja Vaara 2011, 3). Toimintakyvyn tarkastelussa on tärkeää 

huomioida myös ympäristö, jossa ihminen elää ja toimii jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Toimintaym-

päristöön kuuluu fyysisen ympäristön ohella myös psykososiaalinen ympäristö, jolla käsitetään laajasti 

ottaen koko yhteiskunta ja suppeammin yksilön oman toimintaympäristön ihmiset. (Kettunen ym. 

2009, 11–13.) 

 

Toimintakyky on siis kykyä huolehtia itsestään ja selviytyä niistä toiminnoista joita tarvitaan jokapäi-

väisessä elämässä, kotitaloustehtävissä, asioinnissa ja työssä käymisessä ja opiskelussa. Toimintaky-

vyn heikkenemisellä tarkoitetaan näiden toimintojen heikkenemistä. (Pirttimäki 2004, 372.) Toiminta-

kyky on vahvasti subjektiivinen asia, ja sen rajoittumisesta aiheutuvat haitat riippuvat tehtävän lisäksi 

myös toimintaympäristöstä ja viime kädessä henkilöstä itsestään (Lehto 2004, 20). Toimintakyvyn tai 

toimintaympäristön muutokset aiheuttavat ihmiselle tarvetta mukauttaa toimintaansa tai käsitystä it-

sestään ylläpitääkseen toimintakykyään ja identiteettiään (Kettunen ym. 2009, 16).  

 

 

 Toimintakyvyn fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen ulottuvuus 

 

Fyysinen toimintakyky, johon kuuluvat elämää ylläpitävät fysiologiset perustoiminnot, fyysinen kunto 

ja terveydentila, luo perustan päivittäisistä toiminnoista selviytymiselle (Metsävainio 2013, 56). Fyysi-

nen toimintakyky rakentuu anatomisille rakenteille ja elimistön fysiologisille toiminnoille (Ojala 2003, 

25). Fyysisen toimintakyvyn arviointi perustuu ihmisen pystyvyyteen suoriutua lihasvoimaa vaativista 
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ja kehon liikkeeseen perustuvista toiminnoista (Metsävainio 2013, 57). Keskeistä fyysisen toimintaky-

vyn määrittelyssä on se, millaisessa kunnossa ihmisen keho on ja millaiseksi hän itse kokee toiminta-

kykynsä ikäänsä nähden (Kettunen ym. 2009, 91).  

 

Psyykkisen toimintakyvyn käsite sisältää muun muassa itsearvostuksen, mielialan, omat voimavarat 

ja erilaisista haasteista selviytymisen (Metsävainio 2013, 57). Se sisältää asenteet ja käyttäytymismallit 

ja rakentuu merkityssuhteiden tunnepohjaisesta kokemuksellisuudesta (Ojala 2003, 25). Psyykkisesti 

toimintakykyinen ihminen tuntee voivansa hyvin, arvostaa itseään ja luottaa kykyynsä selviytyä arjen 

tilanteista, pystyy tekemään harkittuja päätöksiä ja suhtautuu realistisen luottavaisesti tulevaisuuteen 

ja ympäröivään maailmaan (Aalto 2011). Hän kykenee laatimaan elämälleen suunnitelmia sekä teke-

mään tietoisia vastuullisia ratkaisuja ja valintoja elämässään (Metsävainio 2013, 57).  

 

Kognitiiviseen toimintakykyyn kuuluvat muun muassa muisti, oppiminen, älykkyys, luovuus ja havait-

seminen (Metsävainio 2013, 57). Kognitiivinen toimintakyky tarkoittaa kykyä ratkaista tehtäviä, jotka 

edellyttävät käytössä olevan tietämyksen soveltamista (Ojala 2003, 25). Kognitiivista toimintakykyä 

arvioidaan yleensä neuropsykologisella tutkimuksella, joka koostuu muun muassa neuropsykologisten 

tehtävistä, haastattelusta ja havainnoinnista (Tuulio-Henriksson 2011).  

 

Sosiaalinen toimintakyky ilmenee toimijuutena muun muassa vuorovaikutuksessa sosiaalisessa ver-

kostossa, rooleista suoriutumisena, sosiaalisena aktiivisuutena ja osallistumisena sekä yhteisyyden ja 

osallisuuden kokemuksina (Tiikkainen ja Heikkinen 2011). Tieteissä yleisesti hyväksytty sosiaalisen 

toiminnan määrittely jakautuu yksilöiden väliseksi vuorovaikutukseksi, toiminnaksi vuorovaikutustilan-

teissa ja yhdessä toimimiseksi (Metsävainio 2013, 94). Sosiaalinen toimintakyky on kykyä selviytyä 

erilaisista sosiaalisista rooleista, kuten vanhemmuus, työntekijä, nainen, mies.. tai iänmukaisista roo-

leista: lapsi, aikuinen, vanhus (Ojala 2003, 25). Sosiaalisen toimintakyvyn käsitettä käytetään ilmaise-

maan ihmisen pystyvyyttä olla vuorovaikutuksessa ja toimia muiden kanssa joko oman tai yhteisen 

päämäärän saavuttamiseksi; esimerkiksi ystävyys- ja perhesuhteiden, kielen ja yhteisen ymmärryksen 

ja merkitysten kautta (Metsävainio 2013, 97).  Sosiaalisen toimintakyvyn ongelmat näkyvät vaikeuk-

sina selviytyä arkielämän edellyttämistä tehtävistä tai varsinaisina sosiaalisina ongelmina, jotka ilme-

nevät esimerkiksi päihteiden liikakäyttönä tai rikollisuutena (Tiikkainen ja Heikkinen 2011). 

 

 

2.4 Sosiaalityö muutoksen tekijänä 
 

Sosiaalityö pyrkii toisaalta takaamaan kansalaisten tasa-arvoiset vähimmäisoikeudet, toisaalta edistä-

mään asiakkaidensa tilannetta niin yksilö- kuin yhteiskunnallisellakin tasolla. Sosiaalihuoltolaki (L 

1301/2014, § 3) määrittelee sosiaalihuollon tehtäväksi yksilön, perheen ja yhteisön toimintakyvyn, 

sosiaalisen hyvinvoinnin, turvallisuuden ja osallisuuden edistämisen ja ylläpitämisen. Suomalaisen so-

siaalityön juuret ovat toisaalla vaivaishoidollisissa auttamistehtävissä, toisaalta vapaaehtoisesti toteu-

tetussa hyväntekeväisyystyössä (Kananoja 2010, 21). Vähimmäisoikeuksien takaamisen näkökulmasta 

tulonsiirrot ja toimeentulon mahdollisuuksien varmistaminen ovat sosiaalityön perustoimintamalleja. 
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Asiakaskunnan tilanteen edistämiseksi tarvitaan työtä, joka auttaa asiakasta syvemmin: vanhan sa-

nanlaskun mukaisesti ei anneta kalaa vaan opetetaan kalastamaan. Nimenomaisesti muutossosiaalityö 

pyrkii suunnitelmallisen ja tavoitteellisen työskentelyn avulla tukemaan asiakasta saamaan aikaan toi-

votun parannuksen elämäntilanteeseensa (Liukko 2006, 13). Aktivointityöskentely ja työskentely niin 

asiakkaan omien sosiaalisten verkostojen kuin palvelujärjestelmän ja laajempienkin yhteiskunnan ver-

kostojen kanssa on muutossosiaalityön ammattikäytännöille ominaista (Roivainen 2008, 263). Sosiaa-

lityön toiminta asiakkaan ja hänen ympäristönsä välimiehenä on luonteeltaan muutokseen pyrkivää 

tai eheyttävää (Kananoja 2010, 22–23).  

 

Sosiaalityön kuntouttavien elementtien osalta keskustelussa käytetään rinnakkain termejä kuntouttava 

sosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus. Sosiaalityön toimijoiden näkökulmasta kyse on ytimeltään sa-

masta asiasta: asiakkaan tukemisesta kohti osallistuvampaa ja osallisempaa arkea. Huhtikuussa 2015 

astui voimaan uusi sosiaalihuoltolaki. Sosiaalinen kuntoutus saa ensimmäistä kertaa lakiin kirjatun 

määritelmän (Sosiaalihuoltolaki L 2014/1301, § 17):  

 

Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin an-
nettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen 

torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 
1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 

2) kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovitta-

minen; 
3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan; 

4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin; 
5) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet. 

 
 

 

 Yhdyskuntatyöstä yhteisötyön kautta sosiaalityön ryhmiin 

 

Amerikkalaisen setlementtityön 1800-luvun juurilla sosiaalisten ongelmien syynä ei pidetty ihmisiä, 

vaan ongelmien katsottiin heijastelevan epäinhimillisiä olosuhteita ja yhteisöjen hentoa sosiaalista ra-

kennetta (Karjalainen ja Kivipelto 2014, 220). Paikallisyhteisöihin kiinnittyvän, hyvinvointivaltiollisia 

sosiaalityön käytäntöjä toteuttavan yhdyskuntatyön toimintatavat omaksuttiin Suomeen 1970-luvulla 

pitkälti pohjoismaisten esikuvien pohjalta (Roivainen 2008a, 26). Sen avulla haluttiin paljastaa ja 

muuttaa yhteiskunnan eriarvoistavia ja syrjiviä rakenteita (Heinonen 2014, 40). Pohjoismaissa yhdys-

kunta- ja yhteisösosiaalityö on lähtenyt kahdesta päätavoitteesta: palvelujärjestelmän muokkaami-

sesta kansalaisten tarpeita paremmin vastaavaksi ja toisaalta yhdyskunnan asukkaiden omaehtoisen 

toiminnan käynnistämisestä yleisen hyvinvointipolitiikan osana. Työskentelymallilla on pyritty yhteisö-

jen osallistamiseen, kansalaislähtöiseen vaikuttamiseen ja voimavarojen vahvistamiseen (Turunen 

2008, 49–52). Saara Lipposen (2015, 19) mukaan Iso-Britanniassa ryhmämuotoinen sosiaalityö oli 

vahva osa sosiaalityön koulutusta ja työkäytäntöjä vielä 1970-luvulla, mutta uudemmassa vaiheessa 

sosiaalityön painotus on keskittynyt lainsäädäntöön ja julkisjohtamiseen.  Suomalaiseen sosiaalityöhön 

yhdyskuntatyön elementtejä saatiin muiden Pohjoismaiden kautta 1970-luvulla, vaikka yhteisöllinen 

toimintatapa oli ollut käytössä jo pidempäänkin (Karjalainen ja Kivipelto 2014, 220).  
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Lähtökohtaisesti yhdyskuntatyön tavoitteena on ollut ennaltaehkäistä sosiaalisia ongelmia asuinalu-

eilla ja tuoda sosiaalipalvelut lähelle asiakkaita (Roivainen 2008b, 27). Alkuvaiheessa suomalainen 

työskentelymalli keskittyi pääasiassa lähiötyöhön. 1980-luvulla into yhdyskuntatyöhön hiipui, ja sa-

malla kytkös pohjoismaiseen yhteisötyön kehitykseen katkesi (Karjalainen ja Kivipelto 2014, 221).  

Tanska alkoi kehittyä tuolloin paikallisyhteisöllisten ohjelmien ja projektien kautta 1990-lukuiseksi 

asuntososiaalityön maaksi. Norjassa yhdyskuntatyö muuntui 1980-luvulta valtiorahoitteisten projek-

tien systemaattiseksi toteuttamiseksi ja sielläkin alettiin käyttää asuntososiaalisen työn käsitettä. Ruot-

sissa rakenteisiin vaikuttamisen päätavoite muodostui suurkaupunkipolitiikaksi, jota sekä tuetaan että 

vastustetaan mutta myös tutkitaan paljon. (Turunen 2008, 53–54.)  

 

Suomessa alettiin puhua sosiaalialan yhdyskuntatyön sijaan kaikille toimijoille mahdollisesta yhteisö-

työstä 1990-luvulla. Sosiaalialan yhteisötyön käsite muuttui myöhemmin yhteisösosiaalityöksi, jonka 

keskeisinä periaatteina pidetään sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyä, lähipalveluiden kehittämistä, 

kansalaisten oma-aloitteisuuden tukemista sekä sosiaalisten verkostojen merkityksen tunnustamista. 

Tämän päivän yhteisösosiaalityössä yksilöt, perheet ja ryhmät nähdään osana sosiaalisia verkostoja 

ja yhteisöjä, joita tukemalla pyritään sosiaalityön tavoitteisiin. (Karjalainen ja Kivipelto 2014, 221–

222.) Käytännön sosiaalityössä tämä merkitsee työotetta, joka mahdollistaa ihmisten tilanteiden ja 

tarpeiden näkemisen yhteisöllisissä suhteissaan, ja tarjoaa tilaisuuksia kokoontua yhteen vaikutta-

maan asioihinsa (Roivainen 2008b, 42). Yhdyskuntatyön kuvauksissa kerrotaan opitun avuttomuuden 

poistamisesta tukemalla ihmistä niin, että asiat ovat alkaneet hoitua (Karjalainen ja Kivipelto 2014, 

228).  

  

Yhteisösosiaalityö on kokonaisvaltaista sosiaalityötä, jossa toimitaan samanaikaisesti yksilön, yhteisö-

jen ja yhteiskunnan tasoilla (Savolainen 2011, 153).  Sen sijaan, että työ tapahtuu sosiaalipalvelutoi-

mistoissa, sen tulee muuttua aktiiviseksi toimijaksi ja ottaa haltuunsa ne alueet, joilla se on paras 

asiantuntija. Osallistumalla luontevasti toimivana kumppanina erilaisissa verkostoissa sosiaalityö tuo 

sinne sosiaalisen tiedon eli tiedon osallisista, heidän mahdollisuuksistaan, pulmistaan ja asuinympä-

ristöön liittyvistä kehittämishaasteista. (Karjalainen ja Sarvimäki 2005, 46.) Konkreettisia esimerkkejä 

yhteisösosiaalityöstä ovat perhekeskukset, itseapuryhmät, yhteisöterapeuttiset ryhmät ja erilaisiin tar-

koituksiin kootut tiimit (Turunen 2008, 49). Osallistavan yhteisötyön kehittämistoiminta perustuu 

kumppanuuteen ja pyrkii tulokseen paitsi tarpeita tarkastelemalla myös asiakaskunnan olemassa ole-

via voimavaroja huomioimalla (Savolainen 2011, 164). Ihmisten auttaminen heidän omassa elinym-

päristössään ja asiakkaan aseman ja oikeusturvan varmistaminen ovat olennainen osa hyvää sosiaa-

lityötä (Hämäläinen ja Niemelä 2014, 89). Lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (L 

2000/812, § 1) tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta 

sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Lain tarkoituksena on myös 

lisätä asiakkaan osallistumista ja aktiivisuutta palvelunsa suunnitteluun ja toteuttamiseen siten, että 

palvelua järjestetään ensisijaisesti asiakkaan esille tuomien lähtökohtien mukaan, eikä auttajan tai 

organisaation sanelemista tarpeista (Karjalainen ja Sarvimäki 2005, 65).  
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Vahvan yksilöllisen ja yhteisöä tukevan sosiaalityön historian oheen muodostui vertaistukeen perus-

tuvia sosiaalityön ryhmäpalveluita etenkin 1960-luvulla. Ensisijaisesti ryhmätyöotetta käytettiin jo 

edellisellä vuosikymmenellä etenkin nuorisotyössä ja setlementtityössä, mutta varsinaisen jalansijan 

ryhmämuotoinen sosiaalityö sai alkoholistien huollossa ja myöhemmin mielenterveystyössä. (Eskola 

1981, 33–34.) Sosiaalialalla ryhmätoimintaa asiakkaille on useimmiten järjestetty yksityisen sektorin 

taholta, ja kuntien sosiaalitoimissa aikuissosiaalityössä on pitkään tehty pääsääntöisesti yksilökohtaista 

asiakastyötä. Sosiaalialan ammattieettisten ohjeiden mukaan sosiaalityön ydintehtävänä on asettua 

selkeästi niiden asiakkaiden puolelle, jotka elävät köyhyydessä tai joiden resurssit ovat muuten riittä-

mättömät.  Näiden ohjeiden mukaisesti sosiaalityöntekijän tulee keskittyä asiakasta ja hänen yhteisö-

ään tukevien voimavarojen löytymiseen ja kehittymiseen (Välimaa 2008, 176).  

 

Sosiaalityössä ryhmämuotoisuus on menetelmä, jonka avulla voidaan vahvistaa yksilöiden sosiaalista 

toimintakykyä ryhmäkokemusten avulla (Lipponen 2015, 20). Sosiaalityön tarkoitus on muuttaa sosi-

aalisia ongelmatilanteita ja saada asiakas toimimaan oman elämänsä subjektina, elämäntilanteensa 

parantamiseksi. Ryhmää työmenetelmänä käyttävän sosiaalityöntekijän on ymmärrettävä sekä ryh-

mään osallistujan oma päämäärä että keinot, joita tämä on aiemmin käyttänyt päämääräänsä pääs-

täkseen. Ryhmätoiminta tarjoaa mahdollisuuden uusien keinojen löytämiseen ja haitallisista eroon 

pääsemiseen. (Jauhiainen ja Eskola 1994, 8.) Yksilön elämässä lisääntyneet epävarmuuden ja avut-

tomuuden tunteet johtuvat osin siitä, että heillä on aikaisempaa epäselvemmät käsitykset vaikeuk-

siensa syistä. Ongelmat eivät keskity ainoastaan elintasoon, vaan myös elämänlaadun puolella. Näin 

ollen sosiaalityön apu ei voi olla ainoastaan aineellista, koska ongelmat eivät lähes yksinomaan ole 

aineellisia. (Karisto 1986, 23.) Samankaltaisista elämäntilanteista ryhmään osallistuvien tarpeet ja ryh-

män yhteiset tavoitteet kulkevat kuitenkin usein limittäin. Kun yksilötyöskentelyssä auttamisprosessin 

painopiste on asiakkaan ja työntekijän välisessä vuorovaikutuksessa, ryhmässä huomio kiinnittyy ryh-

mäläisten väliseen vuorovaikutukseen. (Lipponen 2015, 20–21.)   

 

 

 Muutossosiaalityö kuntoutumisen tukena 

 

Sosiaalityön kehittämisen keskeinen strateginen tavoite on sosiaalityön vahvistaminen sosiaalisena 

muutostyönä, joka tähtää sekä yksilö-, yhteisö- että yhteiskunnan tasoilla vaikeiden elämäntilanteiden 

ja elinolojen parantamiseen ja myös ihmisten sosiaalisten toimintaedellytysten ja elämänotteen vah-

vistamiseen (Matikainen 2006, 22). Perinteisessä, niin kutsutussa huollollisessa sosiaalityössä tuki on 

vastikkeetonta ja työn tavoitteena on varmistaa ihmisarvoinen elämä annetun tuen avulla. Muutosso-

siaalityö sen sijaan tukee asiakasta saamaan toivotun parannuksen elämäntilanteeseensa, jolloin työs-

kentely on suunnitelmallista ja tavoitteellista (Liukko 2006, 6–7). Sosiaalisen muutostyön ydinalueena 

on sosiaalisen kuntoutuksen suuntaus, joka toteutuu yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla (Krook 

2012, 6–7).  

 

Muutostyön asiakkailla on monia haasteellisia ongelmia samanaikaisesti, erityisesti vakavia päihde- ja 

mielenterveysongelmia. Asiakkaita osallistavat menetelmät ja toimintamuodot sekä verkostotyö ovat 

lisääntyneet ja niiden käyttö on tullut systemaattisemmaksi. Muutossosiaalityön keskiössä on pyrkimys 
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ekskluusiossa olevien ihmisten kanssa tehtävään inkluusioon, jolloin osallisuuden kokemus nousee 

tärkeämmäksi kuin osallistaminen. Asiakasosallisuuden kannalta ryhmät nähdään vuorovaikutuksen, 

toiminnan ja vaikuttamisen toimialueina ihmisille. (Koskinen 2007, 87.)  

 

Muutossosiaalityön työorientaatio on kuntouttava sosiaalityö, joka kohdistuu asiakkaan yleisten työ-

elämävalmiuksin vahvistamiseen vaikuttamalla asiakkaan elämänhallintaan, terveyteen ja talouteen. 

Muutossosiaalityön tavoitteena on myös asiakkaan voimaantuminen: asiakkaan osallisuuden koke-

muksia ja motivaatiota vahvistetaan ja asiakasta rohkaistaan kokeilemaan uutta pelkäämättä epäon-

nistumista. (Krook 2012, 79) Kuntouttavan sosiaalityön tavoitteena on luoda, palauttaa ja ylläpitää 

omaehtoisen selviytymisen, hyvän elämänlaadun ja elämänhallinnan edellytyksiä, ehkäistä syrjäyty-

mistä, tukea asiakkaiden itsenäisiä ja myönteisiä elämänvalintoja sekä täysivaltaista kansalaisuutta 

(Karjalainen 2010, 205).  Kansalaisesta itsestään lähtevä voimaantumistyö hakee muutosta, jossa 

alistetussa asemassa olevat kansalaiset nousevat aidosti oman elämänsä subjekteiksi, mutta jossa 

myös pyritään koko valtajärjestelmän uudelleen muotouttamiseen (Heinonen 2014, 53). Kuntoutta-

vaan sosiaalityöhön sisältyy myös epäonnistumisen hyväksyminen. Kun kuntouttavalla sosiaalityöllä 

on saatu vahvistettua ja parannettua yleisiä työelämävalmiuksia, voidaan siirtyä aktivointityöhön, jolla 

tavoitellaan työllistymistä. (Krook 2012, 79).  

 

Kuntoutuksellinen näkökulma on sisältynyt suomalaiseen sosiaalityöhön etenkin 1990-luvulta alkaen. 

Sosiaalityön tavoitteena on auttaa asiakas toimimaan oman etunsa mukaisesti siten, että sosiaalityön 

palveluille ei enää ole tarvetta.  (Liukko 2006, 29–30.) Kuntoutus on perinteisesti määritelty ja jaoteltu 

lääkinnälliseen, ammatilliseen, kasvatukselliseen ja sosiaaliseen kuntoutukseen (Krook 2012, 12). Ne-

lijaon lääkinnällisen kuntoutuksen osuus viittaa lääketieteellisiin tutkimuksiin ja niiden pohjalta käyn-

nistettäviin yksilön fyysistä tai psyykkistä toimintakykyä parantaviin tai ylläpitäviin toimenpiteisiin, joi-

den tavoitteena on kuntoutujan itsenäinen suoriutuminen.  Ammatillisen kuntoutuksen piiriin luetaan 

tavallisesti toimenpiteet, jotka tukevat kuntoutujan mahdollisuutta saada tai säilyttää hänelle sovel-

tuva työ. (Järvikoski ja Härkäpää 1995, 73–74.) Kasvatuksellinen kuntoutus keskittyy lapsiin ja nuoriin 

(Kettunen ym. 2009, 218). Kasvatuksellisella kuntoutuksella tarkoitetaan vammaisen tai vajaakuntoi-

sen lapsen kasvatusta ja koulutusta erityisjärjestelyineen mutta myös toimenpiteitä, joilla pyritään 

lisäämään kuntoutujan tietämystä sairauden kulusta ja itsehoidon mahdollisuuksista. Kuntoutusjaon 

viimeinen neljännes, sosiaalinen kuntoutus, on vaikeimmin määriteltävissä. Sosiaalisella kuntoutuk-

sella pyritään tukemaan yksilön sosiaalisen toimintakyvyn saavuttamista ja oikeutta saavuttaa paras 

mahdollinen osallisuus yhteiskuntaan. Laajasti tulkittuna sosiaalinen kuntoutus voisi siis pitää sisällään 

kaikki muut kuntoutuksen osa-alueet. Sosiaaliseksi kuntoutukseksi luetaan usein muun muassa sosi-

aalityö, jonka tavoitteena on asumisen, liikkumisen ja yleisen osallistumisen helpottaminen. (Järvikoski 

ja Härkäpää 1995, 73–74.) 

 

Vamman, vian tai sairauden hoitoon keskittynyt sosiaalinen kuntoutus kytkeytyi pitkään vammaispal-

veluihin tai päihdehuoltoon. 1990-luvulta alkaen sosiaalinen kuntoutus on jo ymmärretty vajaakuntoi-

suuden hoitamisen lisäksi toiminnaksi, joka huomioi työttömyyden seurausilmiöt ja syrjäytymisen. 

(Karjalainen 2012, 163.) Kuntoutusta voidaankin pitää kuntouttavan sosiaalityön jäsentämisen yhtenä 
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keskeisenä viitekehyksenä. Kuntouttavaa sosiaalityötä tarvitaan palauttamaan ja ylläpitämään oma-

ehtoisen selviytymisen, hyvän elämänlaadun ja elämänhallinnan edellytyksiä sekä ehkäisemään syr-

jäytymistä, tukemaan asiakkaiden itsenäisiä ja myönteisiä elämänvalintoja sekä täysivaltaista kansa-

laisuutta. Kuntouttava sosiaalityö pyrkii muutokseen sekä ihmisten elämässä että heidän ympäristös-

sään ja yhteiskunnassa silloin, kun yksityisten ihmisten tai ryhmien täysivaltainen toiminta on vaikeu-

tumassa tai jo vaikeutunut. (Krook 2012, 12.) Kuntouttavan sosiaalityön tärkeänä tehtävänä on tukea 

asiakkaiden sosiaalista osallisuutta ja heidän pyrkimyksiään päästä eteenpäin elämässään (Matikainen 

2006, 103).  

 

Sosiaalityön menetelmänä kuntouttamisella ei tarkoiteta vain työllistymisen mahdollisuuksien paran-

tamista, vaan laajemminkin asiakkaan sosiaalisen elämäntilanteen parantamiseen tähtäävää toimintaa 

(Juhila 2008b, 23). Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu yleisiä ja myös erityislaeilla määriteltyjä palve-

luita, joilla kuntoutujan toimintakykyä pyritään edistämään (Kettunen ym. 2009, 208). Kuntoutuksen 

näkökulmasta on tärkeää ylläpitää myös työttömien ja työkyvyttömien toimintakykyisyyttä, aktiivi-

suutta, itsenäisyyttä ja elämäntilanteiden hallintaa (Järvikoski ja Härkäpää 1995, 90). 

 

Termiin ”kuntouttava” sisältyy positiivinen sävy joka viittaa siihen, että asiakkaan elämäntilanteessa 

odotetaan tai luvataan tapahtuvan muutosta parempaan suuntaan (Matikainen 2006, 52, 101). 

Kuntouttava sosiaalityö voidaan nähdä joko kuntouttavaan työtoimintaan suuntaavana aktivointisuun-

nitteluna tai yleisempänä kuntouttavana työorientaationa, jolloin etusijalla ovat asiakkaiden voimava-

raistuminen, sosiaalisen osallisuuden edistäminen, elämänhallinnan tukeminen ja kokonaisvaltaisesti 

elämäntilanteen paraneminen. (Matikainen 2006, 99.)  Kuntouttavan sosiaalityön osaamista ovat sel-

viytymisen tukeminen asiakkaan arjessa, keskusteluapu, verkostotyö, palveluohjaus sekä toimintaky-

vyn ja sitä kautta työkyvyn vahvistaminen (Karjalainen 2010, 203). Kun asiakkaan kanssa aloitetaan 

kuntouttava työskentely, lähtökohtana käytetään usein jotakin syytä tai ongelmaa. Työskentelyn koh-

teena ei kuitenkaan ole ongelma, eikä työskentelyllä pyritä tilkitsemään sosiaalista ongelmaa vaan 

vastaamaan kuntoutukselliseen tarpeeseen. (Liukko 2006, 94.) Kuntouttavan sosiaalityön lähtökoh-

tana on asiakkaan kokonaistilanteen monipuolinen huomioon ottaminen. Se pyrkii etsimään yhdessä 

asiakkaan kanssa tämän tavoitteita ja tukemaan päämäärälähtöisesti niiden toteuttamisessa. (Tuusa 

2005, 44.) Kuntouttavan sosiaalityön työorientaatiolla voidaan vastata aikuis- ja nuorisososiaalityön 

kehittämishaasteisiin ja ratkaista niitä haasteita, joita sosiaalityölle asettuu sekä ongelmia korjaavassa 

työssä että voimavaroja lisäävien työmenetelmien konkretisoimisessa (Karjalainen ja Sarvimäki 2005, 

43). Sosiaalinen kuntoutuminen on usein vasta edellytys sille, että muita palveluita voidaan suunnitella 

tai että vaikutuksista saadaan kestäviä (Karjalainen 2010, 206).  

 

Yhtenä kuntouttavan sosiaalityön työvälineenä käytetään kuntouttavaa työtoimintaa. Laki kuntoutta-

vasta työtoiminnasta (L 2001/189) tuli voimaan 1.9.2001. Laissa määritellään kuntouttava työtoiminta 

kunnan järjestämäksi toiminnaksi, jonka tarkoitus on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda 

edellytyksiä työllistymiselle (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2001, § 2). Perusajatuksena on torjua 

syrjäytymistä aktivoimalla syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä mukaan työelämään (Kettunen ym. 

2009, 217). Voimaan tullessaan laki aktivoinnista ja kuntouttavasta työtoiminnasta loi kuntiin uuden-
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laisen tilanteen peruspalvelujen sosiaalityön noustessa pitkäaikaistyöttömien aktivoinnin, viranomai-

syhteistyön ja työllistämisen keskiöön (Tuusa 2005, 18). Kunta voi järjestää kuntouttavan työtoimin-

nan itse, tehdä sen hankkimiseksi kirjallisen sopimuksen kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä 

toisen kunnan tai kuntayhtymän taikka rekisteröidyn yhdistyksen, rekisteröidyn säätiön, valtion viras-

ton tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa. Kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia 

yritykseltä. (THL 2014b.)   

 

Kuntouttava työtoiminta on suunnattu niille työttömille, jotka eivät alentuneen työ- ja toimintakykynsä 

takia kykene osallistumaan työ- ja elinkeinohallinnon järjestämiin julkisiin työvoimapalveluihin, kuten 

työvoimakoulutukseen, työnhakuvalmennukseen, uravalmennukseen tai koulutus- ja työkokeiluun 

(STM 2015.) Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu, jonka tavoitteena 

on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asia-

kaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla 

mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin (STM 2014). Kuntouttavan työtoiminnan tulee olla 

työmarkkinoille etenemisen kannalta mielekästä, riittävän vaativaa ja tarkoituksenmukaista henkilön 

työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen kannalta (Kettunen ym. 2009, 218).  Sitä voidaan toteuttaa 

esimerkiksi työtoimintana, ryhmätoimintana tai yksilövalmennuksena (STM 2015).  

 

Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfon 9/2014 (STM 2014b) ohjeistamana kuntouttava työtoiminta 

tulee järjestää asiakkaan työ- ja toimintakyvyn mukaisesti siten, että se vastaa asiakkaan yksilölliseen 

tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa palvelun räätälöintiä asiakkaan työ- ja toimintakykyä tukevaksi ko-

konaisuudeksi siten, että kuntouttavaan työtoimintaan voidaan yhdistää asiakkaan tarvitsemat muut 

sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut. Esimerkiksi päihde- tai mielenterveyspalveluiden ja kuntout-

tavan työtoiminnan yhdistäminen voi olla asiakkaan kuntoutumisen kannalta tarkoituksenmukaista. 

Osallistava sosiaaliturva – työryhmän loppuraportin (STM 2015b, 43–45) mukaan toiminnan, jolla ta-

voitellaan työllistymisvalmiuksien paranemista, tulee kohdistua niihin työttömiin, joilla on työ- ja toi-

mintakykyyn tai elämänhallintaan liittyviä ongelmia. Tälle kohderyhmälle suunnattava toiminta voi olla 

kirjoltaan laajaa ja intensiivisyydeltään vaihtelevaa, asiakkaiden tarpeiden mukaisesti järjestettävää. 

 

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen edellytyksenä on aktivointisuunnitelman tai monialaisen 

työllistymissuunnitelman laatiminen. Suunnitelma laaditaan pitkään työttömänä olleelle henkilölle 

työllistymisedellytysten ja elämänhallinnan parantamiseksi työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan ja hen-

kilön yhteistyönä. (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2001, § 2.) Aktivointisuunnitelman laatiminen 

aktivointiehdon täyttävälle asiakkaalle on viranomaisten velvollisuus, ja suunnitelmaan ja sen toteut-

tamiseen osallistuminen asiakkaan velvollisuus. Aktivointisuunnitelma toimii eräänlaisena sopimuk-

sena asiakkaan ja viranomaisen välillä. Niinpä osapuolet allekirjoittavat sen ja sitä kautta sitoutuvat 

sen toteuttamiseen. (Karjalainen ja Karjalainen 2011, 10.)  Kuntouttava työtoiminta sisällytetään 

aktivointisuunnitelmaan silloin, jos henkilö itse, työ- ja elinkeinotoimisto ja kunta yhdessä arvioivat, 

että henkilö ei työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoima-

palveluihin tai työhön (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2001, § 8). Jos asiakkaan kanssa päädy-

tään siihen, että kuntouttava työtoiminta on hänelle sopiva ratkaisu, kunta etsii hänelle sopivan työ-
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toimintapaikan. Asiakkaan kanssa sovitaan työtoimintajakson paikasta ja kestosta, työajasta, työpäi-

vistä ja muista toimintajaksoon liittyvistä asioista. (Karjalainen ja Karjalainen 2010, 14.) Kuntouttava 

työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1-5 päivänä 

viikossa 3–24 kuukauden ajan. Toiminnan on oltava tavoitteellista siten, että se parantaa asiakkaan 

elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-

hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin. (THL 2014b.) Toisaalta kuntouttavan työtoiminnan 

osalta on suunniteltu myös palvelun jakamista kahteen eri luokkaan: osalle asiakkaista kuntouttava 

työtoiminta voi olla ainoa yhteisöllinen toiminta, jossa he selviytyvät. Työtoiminnalla on tällöin toi-

mintakykyä ylläpitävä luonne, ja toiseen ryhmään kuuluvat työllistymistä tavoittelevat osallistujat 

(Karjalainen ja Karjalainen 2011, 26–27).  

 

Aktivointisuunnitelman laatimiseen osallistuminen ja sen sisällön toteuttaminen on asiakkaalle velvoit-

tavaa, ja siten kieltäytyminen suunnitelmasta tai sovitun palvelun keskeyttäminen on sanktioitu työt-

tömyysaikaisen etuuden menettämisellä (Karjalainen ja Karjalainen 2011, 16). Sovitulta ja etenevältä 

kuntouttavan työtoiminnan jaksolta osallistuja saa työttömyysaikaisen etuutensa tai oikeuden Kelan 

suorittamaan työmarkkinatukeen koko jakson ajalle ja osallistumispäiville verottoman kulukorvauksen; 

vuonna 2015 kulukorvaus on 9 euroa päivältä. Kuntouttavan työtoiminnan jakso kirjataan osallistujan 

työhistoriaan TE-palveluissa samoin kuin työllistymistä edistävät palvelut. Lisäksi Kela voi myöntää 

asiakkaan 200 ensimmäiselle aktivoivaan palveluun osallistumispäivälle korotusosan työttömyysetuu-

teen. Mahdollisesti pitkän tai ongelmallisen matkan suorittamiseksi sosiaalityö myöntää toimeentulo-

tukena matkakorvauksen jakson ajalle, tyypillisesti matkakorttina paikallisliikenteen käyttöön. 

 

 

 Aiemmin tutkittua sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan ryhmistä 
 

Ryhmämuotoista aikuissosiaalityötä ja kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä on tutkittu Suomessa vielä 

melko vähäisesti, vaikka erilaisia kehittämishankkeita on toteutettu eri puolilla maata. Pääosa tutki-

muksista ja raportoinneista keskittyy yhden paikkakunnan oman käytännön kuvaamiseen, eikä elä-

mänhallinnallista tai toimintakyvyn ulottuvuutta ole pidetty tutkimusten pääpainopisteenä.  

 

Sosiaalityön ryhmässä toteuttamisen malleista tunnetuin lie taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolai-

sen lanseeraama voimauttavan valokuvauksen ryhmä, jonka ”maailman ihanin tyttö” – konsepti on 

saanut myös kansainvälistä huomiota ja kansallisesti muun muassa Suomalainen Lääkäriseura Duo-

decimin Vuoden kulttuuripalkinnon 2006. Voimauttavan valokuvauksen internetsivulla (www.voimaut-

tavavalokuva.net) menetelmän keskeisimmäksi tekijäksi voimauttavassa ryhmäprosessissa mainitaan 

moniäänisyys ja periaate jokaisen ryhmän jäsenen näkyväksi tulemisesta itse määrittelemällään ta-

valla. Voimauttavan valokuvauksen ohella osallistavan valokuvauksen menetelmää on käytetty muun 

muassa Helsingin sosiaalikeskuksessa uudistuvan aikuissosiaalityön Elämäni kuvat -hankkeessa 

vuonna 2011. Lähtökohtana sosiaalityön asiakkuuksien ryhmätyöskentelyn kehittämiselle oli halu tar-

jota asiakkaille vaihtoehtoja erilaisista palvelutavoista, tavoitteena sosiaalityön palveluiden parantami-

nen. Ryhmät kokoontuivat kerran viikossa, kuuden viikon ajan siten, että tapaamisten välillä ryhmä-

http://www.voimauttavavalokuva.net/
http://www.voimauttavavalokuva.net/
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läiset työstivät kunkin kerran valokuva-aihetta oman aikataulunsa mukaisesti. Osallistavan valoku-

vausryhmän hankkeen loppupäätelmänä oli, että ryhmämuotoinen sosiaalityö mahdollistaa asiakkai-

den hyvinvoinnin parantamista monella tasolla; se tyydyttää asiakkaiden yhdessä olemisen ja yhtei-

söllisyyden tarpeita, sosiaalista ja henkistä osallisuutta sekä lisää sosiaalisia, henkisiä ja sivistyksellisiä 

resursseja. Sosiaalityön palveluna ryhmän päätavoite ei ole toimintaan aktivointi, vaan asiakkaan voi-

mavaraistaminen tunnistamaan ja herättämään omaa osallisuuttaan tulevaisuutensa rakentamisessa. 

(Jouttimäki 2011, 100, 118, 125.)   

 

Asiakkaiden kokemuksia sosiaalityön ryhmätoiminnasta ja sen vaikutuksesta elämäntilanteeseensa on 

kartoitettu Helsingin tilapäisasumisen Kipinä-hankkeessa vuonna 2013. Hankkeen osallistujat arvioivat 

toiminnalliset osiot ryhmässä hyväksi, ja oman osallistumisen merkitys ryhmän suunnittelussa koettiin 

tärkeäksi. Yhdessä työskentelyn, vertaistuen ja hyvän olon vaikutukset nousivat vastauksissa esille. 

(Lipponen 2013, 17–19, 26). Edelleen pääkaupunkiseudulla on toteutettu kuntouttavan työtoiminnan 

ryhmiä Syty!-palveluna, jossa alun kahden kuukauden ryhmäjakson jälkeen viimeiselle viidelle viikolle 

osallistujille laadittiin yksilölliset työtoimintasuunnitelmat. Ryhmäläisten kokemuksista tehdyn tutki-

muksen (Suoknuuti 2013, 45, 48) mukaan ryhmäläiset kokivat hyötyneensä ryhmästä, eniten sosiaa-

lisen ja psyykkisen toimintakyvyn vahvistumisen alueilla.  

 

Vertaistuen merkitystä asiakkaalle sosiaalisen kuntoutuksen ryhmässä on tutkinut Tiina Tuiskunen Pro 

Gradu – työssään keväällä 2015. Tutkimuksen ryhmät toteutettiin myös kuntouttavan työtoiminnan 

päätöksillä, vaikka palvelusta käytettiinkin yksinomaan sosiaalisen kuntoutuksen nimeä. Tutkimuksen 

mukaan ryhmän merkitys koettiin suureksi etenkin kotoa lähtemisen motivaattorina, sosiaalisen tuen 

antajana ja oppimiskokemuksen mahdollistajana (Tuiskunen 2015, 51). 

 

Työntekijän näkökulmaa elämänhallinnan ja toimintakyvyn muutokseen ryhmämuotoisessa sosiaali-

työssä tai kuntouttavassa työtoiminnassa on tutkimuksissa valotettu vähäisemmin. Pietarsaaressa 

vuonna 2013 toteutetun, neljä kertaa kokoontuneen nuorten sosiaalityön asiakkaiden ryhmästä arvi-

oitiin – sosiaalityöntekijän näkökulmasta - saadun asiakkaiden voimavaroja huomattavasti paremmin 

esiin yksilötyöskentelyyn verrattuna (Peltola 2013, 21).   

 

Helsingissä vuonna 2003 toteutettiin Pyörre-projektin (2002–2004) järjestämänä neljä noin kuuden 

viikon pituista sosiaalisen kuntoutuksen jaksoa aikuissosiaalityön ryhmäpalveluna. Ryhmien tavoit-

teena oli sosiaalisen kuntoutuksen keinoin ja vertaistuen avulla vahvistaa kunkin ryhmäläisen yleistä 

aktivoitumista ja yksilöllistä toimintakykyä. Osallistujien yleiskokemus ryhmämuotoisesta ilmeni posi-

tiivisena vaikutuksina pieniin asioihin ja kokonaisuuden myönteisenä kokemisena. Toimintaan osallis-

tuneet sosiaalityöntekijät pitivät kokemusta myönteisenä ja vaikutusta asiakkaan aktivoitumiseen yl-

lättävänkin tehokkaana. Resurssien niukkuus työskentelymallin edistämisen rajoitteena koettiin har-

millisena seikkana. (Kuusela ja Kvick 2004, 45–48, 52–54).   

 

Kuntouttavaa työtoimintaa on yksilöpäätösten lisäksi järjestetty myös ryhmämuotoisesti eri puolilla 

Suomea. Kokkolassa kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä järjestettiin jo vuonna 2008, ja aloitusvaihetta 
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on arvioitu ammatillisen opettajakorkeakoulun kehittämishankeraportissa. Raportin (Jämsä 2008, 19–

21) mukaan sekä ryhmäläiset että kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja kokivat jaksot yksilöjaksoa hyö-

dyllisempänä alkuvaiheen sosiaalisen kuntoutumisen käynnistymisessä ja työyhteisöön sitoutumi-

sessa. Myös viihtyvyys ryhmissä oli tässä tutkimuksessa hyvää.  

 

Vantaan kaupunki on järjestänyt kuntouttavan työtoiminnan starttiryhmiä vuodesta 2009 alkaen. 

Starttiryhmät ovat pyrkineet vastaamaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tarjoamalla sekä ryhmätoi-

mintaa että työtoimintaa samanaikaisesti. Alkuvaiheeseen raportoinnin (Mattila 2010, 62–63) mukaan 

osa asiakkaissa ei kokenut ryhmätoiminnan vaikuttaneen tilanteeseensa, vaikkakin kaikkien tilanteessa 

oli jakson aikana tapahtunut muutosta. Ryhmämuotoisen palvelun eduksi todettiin mahdollisuus tar-

jota asiakkaille sekä toimintaa että yksilöaikoja ja täten mahdollistaa jatkosuunnitelmien realistinen 

arviointi. Yksilötasolla osallistuminen näytti merkitsevän sosiaalista kuntoutumista tukien aikaisempia 

tutkimustuloksia yksilöllisen kuntouttavan työtoiminnan merkityksistä.  

 

Vappu Karjalaisen ja Jarno Karjalaisen Kuntouttava työtoiminta kunnissa – tutkimuksen (2011, 53) 

tuloksissa korostetaan kuntouttavan työtoiminnan merkityksellisyyttä toisaalta pienenä osana kunnan 

palveluvalikoimaa, toisaalta ulottuvuutta linkkiasemana kunnan aktiivitoimien palveluverkossa, joka 

edelleen verkostoituu työ- ja elinkeinohallinnon, Kelan, järjestöjen ja työnantajien kanssa. Tutkimuk-

sesta nostettujen johtopäätösten mukaisesti kuntouttava työtoiminta on kunnassa toimintaa, jossa 

kohdataan niitä työikäisiä pitkään työttömänä olleita kuntalaisia, jotka ovat työelämään ja ei-työelä-

mään siirtymisen rajapinnassa. Tässä kohtaamisvaiheessa ollaan risteyksessä josta vaihtoehtoisia 

suuntia on kaksi: kohti työtä tai kohti toimintakykyistä arkea ja osallisuutta. Jokaisen kohdalla on 

tärkeää saavuttaa yksilön voimavaroihin rakentuva ratkaisu. 

 

Kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä on tutkittu etenkin yhteisöllisyyden ja osallisuuden näkökulmista. 

Tutkimuksissa on haettu vastauksia kysymyksiin, miten ryhmässä toimiminen on koettu ja toisaalta, 

mitä vaikutuksia työelämää kohti etenemisen kannalta ryhmään osallistumisesta on seurannut. Tutki-

mukset ovat siis kohdistuneet pääosin itse palvelun luonteeseen ja toisaalta siitä seuranneeseen akti-

voitumiseen. Lähestyn siis aihetta uudesta näkökulmasta: tutkimukseni kohdistuu asiakkaan omaan 

tulkintaansa ja näkemykseensä siitä, onko ryhmään osallistuminen muuttanut hänen elämänhallin-

taansa ja toimintakykyään. Lisäksi tutkimuksellani haetaan kehittämisajatuksia paikallisen ja alueelli-

sen toimintamallin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. 

 

 

 Kuntouttava työtoiminta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä 
 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä järjestää toiminta-alueensa asukkaille kuntouttavaa työtoimintaa vaih-

toehtona työttömyydelle. Kuntouttava työtoiminta on mielekästä tekemistä, joka on tarkoitettu pitkään 

työttömänä olleille asiakkaille, jotka saavat työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeen-

tulotukea. Toiminta perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta, jonka mukaan tavoitteena on luoda 

asiakkaille väylää työelämään sekä auttaa heidän toimintakykynsä ylläpitämisessä. Kuntouttavan työ-
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toiminnan järjestää osallistujan kotikunta (Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 2015b). Kuntouttavaan työ-

toimintaan osallistuneiden määrä on kasvanut voimakkaasti, ja sosiaalityön asiakasohjelmasta poimit-

tujen kuntouttavan työtoiminnan järjestämispäätösten määrä (taulukko 1) on edelleen nousujohteinen 

niin Iisalmessa kuin koko kuntayhtymän neljä kuntaa kattavalla alueellakin. 

 

      

TAULUKKO 1. Kuntouttavan työtoiminnan päätökset Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä 

 
Vuosi 

Alue 2010 2011 2012 2013 2014 

Iisalmi 83 123 198 242 286 

Kiuruvesi 2 33 27 58 69 
Sonkajärvi 16 11 19 25 36 

Vieremä 17 20 22 33 56 

Yhteensä 119 188 267 362 447 

 

 

 

Kuntouttava työtoiminta siirtyi jäsenkunnilta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle kuntayhtymän toiminnan 

käynnistymisen yhteydessä 1.1.2010. Kuntouttavan työtoiminnan vastuuhenkilönä toimiva aikuissosi-

aalityön esimies Outi Heusala (2015-06-10) kertoo, että yhtenäisten toimintakäytäntöjen käyttöönotto 

alueella on tapahtunut vähitellen arkityön ohessa, ja paikalliset toimintatavat vaihtelevat palvelutar-

jonnasta ja työkohteiden järjestämismahdollisuuksista riippuen. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä järjes-

tää kuntouttavan työtoiminnan asiakkailleen palvelutarvearvion mukaisesti elämäntilanteessa, jossa 

eteneminen työmarkkinoille ei tapahdu ensisijaisten työllistymistä edistävien palveluiden avulla. Asia-

kasmäärien kasvuun vaikuttavat etenkin alueella pitkittynyt taloudellinen taantuma, korkea työttö-

myysaste ja työpaikkojen vähäisyys. Myös TE-palveluiden uudelleenkohdentuminen ja tiukempi tar-

veharkinta aikaansaa yhä useamman ihmisen palveluhaun kohdentumista sosiaalityön palvelualueelle.  

Palvelutarpeen tunnistaminen on tehostunut kuntayhtymässä, ja toisaalta kuntoutuksellisen palvelu-

tarjonnan niukkuus lisää virtaa kuntouttavan työtoiminnan palveluihin. Lisäksi työttömyysaikana mak-

settavan työmarkkinatuen maksuosuuden siirtyminen valtiolta yhä enemmän kuntien vastuulle lisää 

kuntien halukkuutta järjestää työnhakija-asiakkaille aktivoivia palveluita. Kasvavan asiakasmäärän ja 

vähäisenä pysyvien sijoitusmahdollisuuksien ristipaineessa uusien toimintakäytäntöjen haltuunotto on 

edellytys asiakkaiden osallistumismahdollisuuksien ylläpitämiseksi. 

 

Kuntouttavan työtoiminnan kohderyhmä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella on laaja ja monimuo-

toinen. Jakson toteutus lähtee asiakkaan yksilöllisen elämäntilanteen muodostamasta tarpeesta, ja 

siten sen luoma merkitys vaihtelee yksilötasolla suurestikin. Kuntouttava työtoiminta on yksi osa sosi-

aalista kuntoutusta, joka kokonaisuudessaan on laaja elämänhallinnan ja hyvinvoinnin välikappale. 

Runsas asiakasmäärä ja kuntouttavan työtoiminnan vakiintuminen toimintakäytännöksi lisää myös 

väärää kohdentumista: kuntouttavaa työtoimintaa ehdotetaan eri tahoilta usein myös asiakkaille, joille 

se ensisijaisesti ei kohdentuisi. Massapaineesta huolimatta kuntouttavan työtoiminnan tulisi aina olla 

kuntoutuksellinen, yksilöllisesti määritelty palvelu, eikä mekaaninen väline toimintatavoitteiden saa-

vuttamiseksi. (Heusala 2015-06-10.)  
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Kun kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva henkilö saavuttaa yksilölliset elämänhallinnan ja toimin-

takyvyn tavoitteensa, on mahdollista siirtyä myös tuomaan yhteisön tavoitteiden mukaista työpanosta. 

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on valmentaa kohti työelämää, ja epämukavuuden sieto, 

siirtyminen pois omalta mukavuusalueelta on yksi valmentautumisen elementti. Sosiaalisen kuntou-

tuksen asiantuntijan arvio osallistujan valmiuksista siirtyä työtoiminnasta työhön ja osallistujan val-

mentaminen osallistumisen muutokseen ovat merkittävä tekijä etenkin alhaisen elämänhallinnan ja 

puutteellisen toimintakyvyn lähtökohdista, pienin askelin edenneen osallistujan kohdalla. (Heusala 

2015-06-10.) 

 

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen ryhmämuotoisena on hyvä etenkin vertaistuen näkökul-

masta. Sosiaalisen verkoston muodostuminen ja yhteisöön kuuluminen on monelle kuntoutujalle tär-

keä elementti, joka on voinut puuttua elämästä jo pitkän aikaa. Yksinäisyys näyttäytyy pohjana mo-

nelle mielenterveyden ja somaattisellekin pulmalle. Yhdessä tekemisen kokemukset, jaettu onnistu-

minen, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien osallistujien vertaistuki ja ryhmään kuulumisen 

kokemus ovat ryhmässä järjestettävän kuntouttavan työtoiminnan lisäelementit, jotka kuntouttavat 

osallistujaa työtaitojen lisäksi sosiaalisen ulottuvuuden saralla. (Heusala 2015-06-10.) 

 

 

2.5 Yhteenveto teoreettisesta viitekehyksestä 

 

Eri ikäkausina ihmiseen kohdistuu erilaisia työn ja elämänolon kuormitustekijöitä. Aikuisuuden kehi-

tysvaiheissa ihminen muodostaa aikuisen identiteettiään, tekee alustavia valintoja työn ja yksityiselä-

män suhteen ja alkaa uudelleen arvioimaan aiempia elämänvalintojaan. Nuoren aikuisen tulee toimia 

sekä suoritustilanteissa että ihmissuhteissa samalla kun hän rakentaa näkemystään itsestään aikui-

sena ja yhteisön osana (Eskelinen 1988, 158–162). Osallistumisen mahdollistavaa toimintakykyä arvi-

oitaessa selvitetään ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle asetetuista 

vaatimuksista elinympäristössään (Koskinen ym. 2011, 3). Aivan aikuisuuden kynnyksellä, 20–30 –

vuotiaana, kehittyy myöskin elämänhallinnan perustaso, alustava koherenssin tunteen taso. Kehityk-

seen vaikuttavat sitoutuminen pitkäkestoisiin suhteisiin, sosiaaliset roolit, työelämä sekä niiden voi-

mavarojen määrä ja laatu, jotka määräävät lopullisen koherenssin tunteen tason (Puukka 2013, 15).   

 

Vahva elämänhallinta tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että henkilöllä on tunne siitä, että hän 

pystyy vaikuttamaan elämänsä kulkuun sen sijaan, että hän tuntisi olevansa vain ulkoisten olosuhtei-

den armoilla. Elämänhallinta ja kokemus omista vaikuttamisen mahdollisuuksista ovat tämän sosiaali-

työn palveluun kohdistuvan tutkimuksen pääteemoja. Muutokseen tähtäävän kuntouttavan sosiaali-

työn tavoitteena on luoda, palauttaa ja ylläpitää omaehtoisen selviytymisen, hyvän elämänlaadun ja 

elämänhallinnan edellytyksiä, ehkäistä syrjäytymistä, tukea asiakkaiden itsenäisiä ja myönteisiä elä-

mänvalintoja sekä täysivaltaista kansalaisuutta. Kuntouttavaa sosiaalityötä tarvitaan erilaisissa elä-

mäntilanteissa, joissa ihmisten ja erilaisten ryhmien täysivaltainen toiminta on vaikeutunut tai vaikeu-

tumassa. Yleistäen ilmaistuna sosiaalityön pyrkimyksenä on edistää ihmisten ulkoista elämänhallintaa, 

jolla toivotaan olevan myös hyvinvointia lisääviä sisäisiä vaikutuksia (Mäkiranta 2008, 40). Sosiaalisen 
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kuntoutuksen osa-alueella toteutettava kuntouttava työtoiminta on kunnan järjestämisvastuulla oleva 

sosiaalipalvelu, jonka tarkoituksena on vahvistaa työttömän asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä 

työ- ja toimintakykyä (STM 2015). 

 

Niin elämänkaarinäkökulmassa aikuisuuteen kuin elämähallinnan ja toimintakyvyn käsitteissä löytyy 

paljon yhteneväisyyttä. Osallisuuden merkitys, kokemus siitä mihin pystyy elämässään vaikuttamaan 

ja mitä voi omalla toiminnallaan aikaan saada, nousevat kaikista näistä esille. Sosiaalityön osuus muu-

toksen tekijänä aikuissosiaalityön kuntouttavassa tarkoituksessa on nimenomaisesti sosiaalisen osalli-

suuden lisääminen, elämänhallinnan tukeminen ja yksilön omien voimavarojen tukeminen. Näiden 

käsitteiden suhdetta toisiinsa tämän tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä olen kuvannut ohei-

sessa kuviossa 1.  

 

 

 

KUVIO 1. Teoreettisen viitekehyksen kokonaisuuden muodostuminen tutkimuksessa. 

  

 

Aiempien tutkimusten mukaan ryhmätoiminnot aikuissosiaalityön osana on koettu hyvänä toiminta-

mallina sekä osallistuvien asiakkaiden että ohjaavien työntekijöiden näkökulmasta. Kuitenkin painotus 

ryhmän merkityksessä on ollut aktivoitumiselle ja jatkotavoitteiden asettamiselle, eivätkä niinkään si-

säisen maailman muutoksille. Kuntouttavan työtoiminnan palvelun tavoitteiksi kirjatut elämänhallin-

nan ja toimintakyvyn kehittyminen jäävät näkymättömiksi aiemmissa tutkimuksissa. Tässä työssä ai-

hetta lähestytään nimenomaisesti siitä näkökulmasta, kuinka yksilö kokee ryhmän pystyvän vastaa-

maan omiin kehittymisen tarpeisiinsa. Lisäksi haetaan tietoa siitä, minkälaisen palvelun osallistujat itse 

kokisivat tukevan tarpeitaan parhaiten: kuinka kehittää palvelua jatkossa. 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN  

 

3.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet  

 

Ryhmässä toteutettavan kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on edistää osallistujan elämänhal-

lintaa ja toimintakykyä siten, että edellytykset osallistua muihin työllistymistä edistäviin palveluihin 

kasvavat. Elämänhallinta ja toimintakyky ovat ulottuvuuksiltaan osin subjektiivisia käsitteitä, jolloin 

yksilön oma kokemus tilanteestaan toimii käsitettä kuvaavana mittarina. Tämän opinnäytetyön tavoit-

teena on tuottaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle kokemuksellista tietoa elämänhallinnan ja toiminta-

kyvyn muutoksista kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan kehittämiseksi. Tutkimuksen toteutus-

tapa on kvalitatiivinen tutkimus, teemahaastattelun menetelmin haastatellaan osallistujia ryhmäjakson 

loppuvaiheessa ja kertynyt haastatteluaineisto analysoidaan ja kuvataan siten että kokemuksia voi-

daan hyödyntää palvelumallin kehittämisessä edelleen. 

 

Tutkimuskysymykset: 

1. miten osallistujat kuvaavat ryhmän vaikuttaneen elämänhallintaansa ja toimintakykyynsä? 

2. mitä kehittämiskohteita osallistujat näkevät ryhmätoiminnassa? 

 

Tutkimuksella pyritään selvittämään ryhmätoiminnan hyvät, toimivat puolet osallistujan elämänhallin-

nan ja toimintakyvyn kehittymisen kannalta. Toisena näkökulmana on kehittämisen näkökulma – mitä 

tulisi tehdä enemmän, vähemmän, toisin kuin nyt. 

 
 

 

3.2 Tutkimuksen eteneminen 
 

Tässä alaluvussa esittelen ensin tämän tutkimuksen kokonaisuuden muodostumisen. Ensimmäisessä 

alaluvussa kuvailen tarkemmin kohderyhmää ja tutkimukseen osallistujia. Sen jälkeen alaluvussa 3.2.2 

kuvaan teemahaastattelua yleensä ja nimenomaisesti tässä tutkimuksessa. Viimeisessä alaluvussa 

esittelen aineiston analysointivaiheen, joka tässä tutkimuksessa toteutettiin teorialähtöisen sisäl-

lönanalyysin keinoin.  

 

Kokemuksellisuuden esilletuominen kuntouttavasta työtoiminnasta tai palvelumallin uudistaminen 

nousi tutkimuksen aiheeksi Iisalmen aikuissosiaalityössä vuoden 2014 loppupuolella.  Ylä-Savon SOTE 

kuntayhtymässä koettiin jo tarvetta palvelun uudistamiselle, ja opinnäytetyön ajankohta tuntui palve-

levan juuri oikeaan aikaan organisaation tarpeita. Kuitenkin itse ryhmätoiminnan käynnistäminen ta-

pahtui varsin nopealla aikataululla, eikä tutkimuksellisin keinoin päästy itse palvelun suunnittelu- tai 

käynnistämisvaiheeseen mukaan. Siten työn aiheeksi muodostui osallistujien kokemusten esille tuo-

minen yhteisten tavoitteiden toteutumisen ja palvelun edelleen kehittämisen näkökulmasta. Ryhmät 

ajoittuivat keväälle 2015 ja osallistujakokemukset kerättiin viimeisellä ryhmätapaamisella. Oheisessa 

kuviossa (kuvio 2) olen kuvannut pääkohdat tutkimuksen etenemisvaiheista. 
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KUVIO 2. Tutkimuksen eteneminen, päävaiheet. 

 

 
Tutkimuksen suunnitteluvaihe sisälsi niin itse palvelun kuin tutkimuksenkin ideointia ja täsmentymistä. 

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen ja pääkäsitteiden omaksuminen olivat suunnitteluvaiheen 

tärkeintä antia. Tutkimusvaiheessa suunnittelu konkretisoitui toiminnan tasolle: ryhmät käynnistyivät, 

haastattelurunko rakentui – ja lopulta: itse haastattelut toteutettiin. Kolmantena kokonaisuutena tut-

kimuksen etenemisessä on analysointivaihe, joka ajallisesti vaati ehdottomasti eniten aikaa työvai-

heista. Analysointivaiheen lopputuotoksena on valmis tutkimus, jota ei tokikaan ilman suunnittelu- ja 

tutkimusvaihetta voisi aikaan saada.  

  

 

 

 Kohderyhmä ja tutkimukseen osallistujat  

 

Kuntouttavan työtoiminnan ryhmien ideointi ja suunnittelutyö aloitettiin Ylä-Savon SOTE kuntayhty-

män aikuissosiaalityössä joulukuussa 2014. Ryhmiin kutsuttavaksi päätettiin henkilöt, joilla ei elämän-

tilanteensa vuoksi ole kykyä tai mahdollisuutta osallistua yksilölliseen, työpainotteiseen kuntouttavaan 

työtoimintaan. Ryhmistä päätettiin tehdä vertaistuen maksimoimiseksi mahdollisimman homogeeniset 

ongelmallisen elämäntilanteensa perustekijän suhteen. Ensimmäiset ryhmät suunniteltiin järjestettä-

väksi a) päihdeongelmaisille, kouluttamattomille nuorille miehille ja b) sosiaalisesti aroille nuorille nai-

sille sekä näiden ryhmien jälkeen c) oman suunnitelmansa käynnistymistä odottaville nuorille miehille. 

Tämän tutkimuksen kohderyhmäksi valikoituivat ensimmäisenä käynnistyneet päihdeongelmaisten 

kouluttamattomien nuorten miesten ja sosiaalisesti arkojen nuorten naisten ryhmät.  

 

Ryhmän yhteiseksi tavoitteeksi on sovittu totuttautuminen säännönmukaiseen päivärytmiin ja ohjat-

tuun toimintaan. Ryhmän avulla pyritään parantamaan osallistujan elämänhallintaa ja toimintakykyä 

jotta hän voi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin pal-

veluihin. Yhteiset tavoitteet esiteltiin ryhmäehdokkaille sekä suullisesti että ryhmistä laaditussa esit-

teessä (liite 1), joka jaettiin potentiaalisille osallistujille. Ryhmien kokoontumisaikatauluksi sovittiin 
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kolmen kuukauden toiminta-aikana, ajalla 1.3.–31.5.2015, kerran viikossa neljä tuntia kerrallaan. Ha-

lukkaista osallistujia ilmoittautui riittävästi ryhmien käynnistämiseksi. Jokaiselle ryhmään osallistujalle 

tehtiin sosiaalityön päätös kuntouttavasta työtoiminnasta ryhmän kokoontumisajalle. Nuorten miesten 

ryhmä kokoontui tiistaisin ja nuorten naisten ryhmä keskiviikkoisin. Kaikkiaan tapaamisia sovitulle kol-

men kuukauden jaksolle ajoittuu 13 kappaletta. Miesten ryhmän työtoiminnallinen sisältö koostui toi-

mintaympäristönä toimivan päiväkeskuksen työtehtävistä, kuten kiinteistönhoidolliset tehtävät, pieni-

muotoiset rakennustehtävät ja osallistuminen päivätoimintaan. Muu toimintasisältö – ryhmäytymistä 

tukevat tilanteet, vierailukohteet, vierailijat – suunniteltiin ja sovittiin yhdessä ryhmäläisten kanssa 

ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Naisten ryhmän ohjelmarungon suunnittelivat ryhmän vetovas-

tuussa olevat työntekijät jo ennen ryhmän varmistumista. Sisällöt painottuvat itsestä, arjesta ja hy-

vinvoinnista huolehtimiseen ja tulevaisuusajatusten herättämiseen. Myös tässä ryhmässä järjestettiin 

vierailuita ja tutustumiskäyntejä. 

 

Kuntouttavan työtoiminnan ryhmien suunnittelu ja toteutus tapahtuivat lyhyellä aikataululla. Osallis-

tujia ja halukkuutta ryhmiin osallistumiseen selvitettiin sosiaalityön ohjaajaresurssein käytännössä ai-

noastaan helmikuun 2015 aikana. Tarve ja motivaatio osallistumiselle kuntouttavan työtoiminnan ryh-

mään oli ilmeinen; aloitustapaamisessa osallistujia nuorten miesten ryhmään tuli 11 henkilöä ja kaik-

kiaan 10 nuorta miestä suoritti ryhmän loppuun saakka. Nuorten naisten ryhmän aloitti 6 henkilöä, 

joista puolet keskeytti ryhmän henkilökohtaisista syistään ennen sen puoliväliä, ja 3 suoritti ryhmän 

sitoutuneesti loppuun saakka.  Toteuttajana nuorten miesten ryhmässä toimi Päiväkeskus Pysäkki ry 

Iisalmen keskustan päiväkeskuksella ja nuorten naisten ryhmässä Iisalmen Nuorison Tuki ry Iisalmen 

Kivirannan toimitiloissa. Osallistujien ikäjakauma asettuu linjalle 21 – 31 vuotta siten, että keskimää-

räinen osallistujan ikä on noin 24,6 vuotta: ryhmän loppuun saakka suorittaneista 13 henkilöstä 8 ei 

ollut vielä täyttänyt 25 vuotta. Osallistujista kaikki olivat työttömänä ennen ryhmän käynnistymistä. 

 

Ryhmämuotoisesta toteuttamisesta huolimatta jokaiselle osallistujalle tehtiin henkilökohtainen kun-

touttavan työtoiminnan päätös, jossa määriteltiin ryhmätavoitteiden lisäksi myös osallistujan henkilö-

kohtaiset tavoitteet. Kuntouttavan työtoiminnan jakson ajalta osallistuja saa työllistymistä edistävän 

palvelun toimintakäytäntöjen mukaisesti työttömyysetuuden tai työmarkkinatuen sekä toteutuneille 

osallistumispäiville kulukorvauksen. Kuntouttavan työtoiminnan ollessa järjestämisperusteeltaan sosi-

aalipalvelu ja asiakaskunnan tullessa pääosin pitkittyneen sosiaalityön asiakkuuden parista, päätettiin 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän aikuissosiaalityössä kannustaa ryhmään lähteviä lisähyödyllä: ryhmän 

hyväksytysti suorittamisesta luvattiin jokaiselle osallistujalle 50 euron sijoitusmahdollisuus liikunnalli-

seen tai kulttuurihankintaan: esimerkiksi maksusitoumus lenkkikenkien ostoon tai konserttilippuihin 

jakson päätyttyä. Sovituista osallistumispäivistä näillä ryhmäjaksoilla toteutui noin 72 %, ja osallistu-

mispalkkio voitiin perustellusti suorittaa kaikille loppuun saakka osallistuneille. Lisäksi kukin tutkimuk-

seen osallistunut sai haastattelun jälkeen tutkijalta kiitokseksi kertakäyntilipun uimahalliin ja paketin 

xylitolipurukumia; tätä bonusta ei kerrottu osallistujille ennakkoon ja se ilahduttikin saantihetkellä jopa 

enemmän kuin kolme kuukautta odotettu isompi osallistumispalkkio. 
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 Tutkimusmenetelmänä teemahaastattelu 

 

 

Elämänhallinnan ja toimintakyvyn kokemuksen kuvaamiseen ja toimintamallin kehittämisajatusten 

koostamiseksi sopivimmaksi lähestymistavaksi toiminnan alkuvaiheen tutkimuksessa soveltui kvalita-

tiivinen tutkimus. Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus kuvataan usein vastakohtana kvantitatiiviselle 

eli määrälliselle tutkimukselle (Eskola ja Suoranta 2008, 13). Kvalitatiivisen tutkimuksen kiinnostus-

kohteina ovat tapahtumien yksityiskohtaiset rakenteet ja merkitykset, eikä niinkään niiden yleisluon-

toinen jakautuminen (Metsämuuronen 2008, 14). Yleisen tason kuvauksena voidaan määritellä, että 

kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata aineistoa ja analyysia ei-numeerisin menetelmin. 

(Eskola ja Suoranta 2008, 13).  

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan asema on eri tavalla keskeinen aineiston keruussa ja käsittelyssä 

kuin määrällisessä tutkimuksessa (Eskola ja Suoranta 2008, 20). Tutkijan käsitys tutkittavasta ilmiöstä, 

sille annetut merkitykset ja tutkimuksessa käytettävät välineet vaikuttavat tutkimuksen tuloksiin 

(Tuomi ja Sarajärvi 2009, 20). Laadullisen tutkimuksen kokonaisuuden tarkoitus on tiivistettävissä 

kysymykseen ”miten minä voin ymmärtää toista”, ja tutkimusta tehtäessä on siis perusteltua joka 

kerta erikseen määrittää, mitä on tekemässä (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 67–68).  

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa keskeinen tutkimuskohde näyttäytyy tutkijalle ennen kaikkea kielellisen 

kommunikaation kautta (Eskola ja Suoranta 2008, 142). Haettaessa vastauksia kokemuksellisuuteen 

perustuviin kysymyksiin, on asiaa paras kysyä asiaa suoraan tiedonantajalta. Laadullisen tutkimukset 

yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, kysely, havainnointi ja erilaisiin dokumenttei-

hin perustuvan tiedon keruu (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 71). Yleisin laadullisen aineiston keruumene-

telmistä on haastattelu, jossa tutkijan aloitteesta ja hänen johdattelemanaan saadaan vuorovaikutuk-

sen keinoin hankittua tutkimuksellista aineistoa. (Eskola ja Suoranta 2008, 85.) Haastattelua voidaan 

pitää eräänlaisena perusmenetelmänä, joka soveltuu moneen tilanteeseen (Metsämuuronen 2008, 

39). Haastattelu on laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä, jossa haastattelija esittää sa-

nallisesti kysymykset ja merkitsee tiedonantajan vastaukset muistiin (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 73). 

Yksinkertaistettuna haastattelua voidaan kuvata keskusteluksi, jolla on ennalta päätetty tarkoitus 

(Hirsjärvi ja Hurme 2008, 42). Haastattelun etu on ennen kaikkea joustavuus: haastattelijalla on mah-

dollisuus toistaa kysymys, oikaista väärinkäsityksiä, selventää sanamuotoa ja käydä vapaamuotoista 

keskustelua tiedonantajan kanssa (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 73).  

 

Haastattelutyypit jaetaan klassisesti strukturoituihin, puolistrukturoituihin ja avoimiin haastatteluihin. 

Strukturoitu haastattelu on yleensä lomakehaastattelu, jossa on valmiit kysymykset ja niiden esittä-

misjärjestys on jokaiselle haastateltavalle sama.  Puolistrukturoitu haastattelu kohdistui ennalta valit-

tuihin teemoihin mutta etenee vapaassa muodossa. Avoin haastattelu on olemukseltaan lähinnä ei-

ohjailtua keskustelua. (Metsämuuronen 2008, 40–41). Haastattelumuotona tässä tutkimuksessa on 

teemahaastattelu, jossa teoriasta nousevat teemat johdattavat keskustelua eteenpäin lukitsematta 

sitä tiiviisti kysymysmuotoihin tai käsittelyjärjestykseen. 
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Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelu, jossa kysymyksiä ei ole valmiiksi kirjoitettu vaan 

haastattelu etenee etukäteen valittujen teemojen ja tarkentavien kysymysten varassa. Teemahaas-

tattelu pyrkii löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimustehtävän mu-

kaisesti. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 75.) Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit, teema-alueet, 

määritellään etukäteen mutta kysymysten tarkkaa muotoa ja järjestystä ei valmistella ennakkoon (Es-

kola ja Suoranta 2008, 86). Metodologisesti teemahaastattelussa korostetaan ihmisten tulkintoja asi-

oista, heidän asioille antamiaan merkityksiä ja sitä, miten merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. 

Siten teemahaastattelu sopii juuri tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi: pyrinhän nimen-

omaisesti kartoittamaan osallistujien omia kokemuksia heiltä nousevia kehittämisajatuksia. Teema-

haastattelussa pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimus-

tehtävän mukaisesti (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 75). Etukäteen valitut teemat perustuvat tutkimuksen 

viitekehykseen eli tutkittavasta ilmiöstä jo tiedettyyn (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 75). Tässä tutkimuk-

sessa haastattelun teemarunko (liite 2) nousi teoreettisesta viitekehyksestä siten, että sekä haasta-

teltavien näkemykset omasta tilanteestaan että ryhmän kehittymistä vaativista paikoista pääsisivät 

esille.  

 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hoivapalvelupäällikkö myönsi tutkimusluvan teemahaastattelun suo-

rittamiselle. Haastatteluun osallistujat informoitiin alustavilla tutkimusaihe-esittelyillä useaan kertaan 

ryhmäjakson aikana, ja haastatteluun vapaaehtoisiksi ilmoittautuneille annettiin tiedote tutkimuksen 

tarkoituksesta ja aineiston käsittelystä (liite 3). Lisäksi ennen kutakin haastattelua tutkija esitteli suul-

lisesti sekä tutkimustiedotteen että erikseen pääkäsitteet. Haastattelujen luottamuksellisuutta ja käyt-

töä ainoastaan tutkimustarkoitukseen on korostettu koko prosessin ajan. 

 

Haastattelija varmistaa, että kaikki etukäteen päätetyt teema-alueet käydään haastateltavan kanssa 

läpi (Eskola ja Vastamäki 2015, 29). Teemahaastattelu rakentuu aidosti haastateltavan henkilön ko-

kemuksista käsin, ja tutkijan etukäteen valitsemat teemat sitovat aineiston käsillä olevaan tutkimus-

ongelmaan rajaamatta kertyvää aineistoa (Tilastokeskus 2015). Tässä tutkimuksessa teemahaastat-

telun runko muodostuu tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen tutkimuskysymysten mukaisesti. Tee-

mahaastattelun runko (liite 2) toimi haastatteluissa lähinnä muistilistana asioiden monipuolisen käsit-

telyn varmistamiseksi.  

 

Tutkimushaastattelut suoritettiin kuntouttavan työtoiminnan ryhmien viimeisenä osallistumispäivänä 

ryhmätoimintapaikalle varatussa erillisessä tilassa. Näin haastattelu kytkeytyi suoraan palveluun, josta 

tietoa haettiin, ja oli toisaalta haastattelun molempien osapuolten kannalta neutraalissa ympäristössä. 

Haastattelut nauhoitettiin tarkan aineistonkeruun mahdollistamiseksi. Haastattelut etenivät vapaa-

muotoisesti tiedonantajan oman puheentuoton mukaisesti siten, että tarvittaessa tutkija ohjasi tai 

palautti haastateltavaa teeman aiheisiin.  Haastattelujen kesto oli keskimäärin 15,5 minuttia siten, että 

haastatteluista yksi nauhoitus kesti vain hieman yli 10 minuuttia ja muut 13 – 18 minuuttia kukin. 

Haastatteluista nauhoitettiin ainoastaan teemarungon mukainen varsinainen haastatteluosuus, ei en-

nakkoesittelyä enkä jälkipuheita. Nauhoitetut haastattelut purettiin kirjalliseen muotoon eli litteroitiin 

analyysin aloittamiseksi. 
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 Aineiston analyysi  
 

Tämän tutkimuksen aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia, joka 

on laadullisen tutkimuksen perusmenetelmä. Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleis-

tyksiin vaan kuvaamaan ilmiötä, ymmärtämään toimintaa, antamaan mielekäs tulkinta ilmiölle (Tuomi 

ja Sarajärvi 2009, 85). Laadullisen aineiston analyysin tarkoitus on luoda aineistoon selkeyttä ja siten 

tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta (Eskola ja Suoranta 2008, 135). Perusanalyysimenetelmä tai 

yleisnimike useille analyysityypeille, joita voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä, 

on sisällönanalyysi (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 91). Analyysilla pyritään tiivistämään aineisto kadotta-

matta sen sisältämää informaatiota (Eskola ja Suoranta 2008, 135). Aineiston runsaus ja elämänlä-

heisyys tekee analyysivaiheesta mielenkiintoisen ja haastavan, mutta samalla ongelmallisen ja työlään 

(Hirsjärvi ja Hurme 2008, 135). Strukturoimattoman aineiston käsittelyyn sopivana menetelmänä si-

sällönanalyysi tuottaa lopputuloksenaan ilmiötä kuvaavia kategorioita (Kyngäs ja Vanhanen 1999, 4). 

Teorialähtöinen aineistoanalyysi lähestyy kerättyä aineistoa kuitenkin teorian näkökulmasta käsin (Es-

kola ja Suoranta 2008, 152). Deduktiivisessa eli teorialähtöisessä sisällönanalyysissa aineiston käsit-

telyä ohjaa aikaisempaan tietoon perustuva luokittelurunko (Kyngäs ja Vanhanen 1999, 3). Teoriaoh-

jaava analyysi käyttää teoriaa analyysin apuvälineenä, ja tutkija pyrkii yhdistelemään aineistoa val-

miina olevaan teoriamalliin (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 96–97). Teemahaastattelun runko toimii teorian 

apuvälineenä aineistoa seulottaessa ja luokiteltaessa (Eskola ja Suoranta 2008, 152).   

 

Teemahaastatteluaineistoa analysoidaan useimmiten teemoittelemalla ja tyypittelemällä. Teemoittelu 

tarkoittaa aineiston jäsentämistä teemojen mukaisesti ja sitten sen pelkistämistä. Tyypittely tarkoittaa 

erilaisten tyyppikuvausten konstruoimista aineistosta. (Eskola ja Vastamäki 2015, 43.) Sisällönanalyysi 

perustuu tutkijan tulkintaan ja päättelyyn, jossa eteneminen on empiirisestä aineistosta kohti käsit-

teellisempää näkemystä tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä.  Teorialähtöisen sisällönanalyysin 

luokittelu perustuu aiempaan viitekehykseen, josta muodostuva käsitekartta tai teemoitus ohjaa ana-

lyysia. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 112–113.)  

  

Analyysivaiheen voi katsoa alkaneen jo kuunnellessani haastatteluita läpi yleiskäsityksen saamiseksi 

aineiston sisällöstä. Ensimmäinen konkreettinen vaihe aineiston käsittelyssä haastattelujen jälkeen on 

niiden kirjoittaminen puhtaaksi eli litterointi (Eskola ja Vastamäki 2015, 42). Kuntouttavan työtoimin-

nan ryhmäläisten nauhoitettu lähes 2,5 tunnin haastatteluaineisto tuotti ainoastaan haastateltavien 

puheosuuksista tekstiksi muutettuna 13 sivua kirjallista aineistoa pienellä fontilla ja tiiviillä rivivälillä: 

litteroimatta jätettiin haastattelijan omat puheenvuorot, kysymykset ja tarkentavat kommentit jolloin 

kirjalliseen muotoon päätyi pääasiassa ainoastaan haastateltavien tuottama aineisto. Seuraavana työ-

vaiheena seurasi aineiston toistuva lukeminen ja kuuntelu, ajatustason kokonaiskuvan rakentamiseksi 

aineistosta. Aineistoon perinpohjaisesti tutustumalla muodostui jo alustavaa käsitystä aineiston jäsen-

tymisestä teemarungon ja teoriataustan muodostamaan luokitteluun. Jatkokäsittelyn aluksi aineiston 

koodattiin vastaajittain väri- ja numerokoodilla jotta käsittelyn myöhäisemmissä vaiheissa pystyisi hel-

posti palaamaan yksittäisen lauseen kontekstiin.  Perinpohjaisen aineistoon tutustumisen myötä mah-

dollistui värikoodista luopuminen ja jatkoanalyysi tapahtui ainoastaan numerokoodia käyttäen. 
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Analyysiyksikön määrittäminen on ensimmäinen vaihe litteroidun analyysissa (Kyngäs ja Vanhanen 

1999, 5).  Aineiston vapaan muodostumisen kannalta analyysiyksiköksi oli tässä tutkimuksessa perus-

teltua valita yksittäisten sanojen sijaan lauseet tai sanayhdistelmät, jotka heijastavat tutkimuskysy-

myksiä teemarungon mukaisesti. Aineistoni analyysiyksiköitä ovat siten sanayhdistelmät tai virkkeet, 

jotka kuvaavat haastateltavien kokemuksia kuntouttavan työtoiminnan ryhmän vaikutuksesta elämän-

hallintaan ja toimintakykyyn sekä ajatuksia ryhmätoiminnan kehittämiseksi jatkossa.  

 

Sisällönanalyysin tekninen vaihe käynnistyy aineiston alkuperäisilmaisujen pelkistämisestä ja jatkuu 

pelkistettyjen ilmauksien, analyysiyksiköiden, ryhmittelystä yhtäläisten ilmaisuiden joukoksi (Tuomi ja 

Sarajärvi 2009, 101). Aineiston muokkaamista teoreettiseksi ja käsitteelliseksi siten, että johtopäätök-

set voidaan erottaa yksittäisistä henkilöistä ja lausumista, kutsutaan abstrahoinniksi (Metsämuuronen 

2008, 48). Abstrahoinnissa ei kuitenkaan ole kyse siitä, että yksilölliset piirteet häivytettäisiin, vaan 

aineiston kuvauksesta merkityskokonaisuuksia jäsentämällä (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 103). Teoriaan 

pohjaavassa analyysissa aikaisemman tiedon varaan rakennetaan analyysirunko, johon sopivia asioita 

etsitään aineistosta (Kyngäs ja Vanhanen 1999, 7).  Sisällönanalyysin alkuvaiheessa tutkija pelkistää 

tuotetun aineiston siten, että aineistosta karsitaan tutkimukselle epäolennainen sisältö pois (Tuomi ja 

Sarajärvi 2009, 107–109), ja näin aikaansaadut analyysiyksiköt sijoitetaan muodostettuun analyysi-

runkoon.  

 

Aineiston ryhmittelyvaiheessa pelkistetystä aineistosta etsitään samankaltaisuuksia, jotka yhdistetään 

samaa tarkoittavan sisällön luokiksi (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 110). Tässä tutkimuksessa teoreettinen 

viitekehys ja sen pohjalta muodostettu teemahaastattelurunko muodostivat analyysirungon ja aineis-

ton luokittelun, johon aineistosta nousseet, aihetta kuvaavat pelkistetyt ilmaukset siirrettiin jotta niistä 

muodostuisi kattava kuva aineiston sisällöstä. Esimerkkiotos alkuvaiheen ryhmittelystä on liitteenä 

(liite 4). Alkuvaiheessa litteroitua aineistoa siirrettiin sellaisenaan analyysirunkoon. Seuraavassa vai-

heessa lainauksia tiivistettiin siten, että aineistosta pystyi erottamaan tutkimuskysymyksiin vastausta 

antavat aineistonosat ja muodostamaan niistä yhtenäisen käsityksen. Esimerkki tiivistämisestä ja pää-

luokkien muodostamisesta oheisessa taulukossa (taulukko 2).  

 

 

     

TAULUKKO 2. Aineiston tiivistäminen ja pääluokkien muodostaminen, esimerkki. 

 
Mitä kehittämiskohteita ryhmätoiminnassa? 

                           Lainaus        Pääkohde Luokka 
() pakolliseks päiväks vaikka maanantaipäivää ja alkuviik-

koa, että monella lähtis se viikko käyntiin siitä 
 

() Joka päivälle jos olis, tai ei nyt joka päivälle mutta jos 
kolmenaki päivänä 

 
ryhmäpäivien sijoittelu 

 
ryhmäpäivien määrä 

 
 

vierailuita lisää 
 

tutustumiskäyntejä lisää 
 

osallistumisajat, kellonajat 
 

osallistumisajat, pvn kesto 

 
osallistumis-

aika,  
vk 

 

 
() että oltais lähetty muualle enempi. 

 

                      
ohjelma,                        

sisältö 
 
 

osallistumis-
aika,  

pv 

() Tutustumisia justiin tehtaisiin 
 

() ehkä olisi parempi yhdestätoista kolmeen 
 

() ehkä tuo 4 tuntia, niin voisi olla ehkä pidempikin aika 
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Aineistolähtöisen sisällönanalyysin käsitteellistämisvaiheessa muodostetut luokat yhdistetään ja edel-

leen luokitellaan kielellisistä ilmauksista edeten teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin (Tuomi ja 

Sarajärvi 2009, 111–112). Teorialähtöisesti aineistoa lähestyessä luokitus perustuu luokittelurunkoon, 

ja sen ulkopuolelle sijoittuva aineisto on mahdollista käsitellä aineistolähtöisen luokittelutavan mukai-

sesti (Kyngäs ja Vanhanen 1999, 7–8). Tällöin teoriaohjaava analyysi perustuu sisältölähtoiseen päät-

telyyn, johon tuodaan teoria ohjaamaan lopputulosta (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 100). Teemarungon 

ohjaamana tämän tutkimuksen haastatteluaineisto pysyi varsin tiiviisti tekstin aiheessa, eikä uutta 

luokkaa valmiin rungon ulkopuolelle ollut tarvetta muodostaa. Perinpohjaisen luokitellun aineiston lä-

pikäymisen jälkeen oli aika uudelleen tarkastella aineistoa kokonaisuutena ja pohtia sen vastaavuutta 

tutkimuskysymyksiin. Samalla tuli tarkastella mahdollista uutta tietoa, joka aineistosta voisi nousta. 

Tämän vaiheen yhteydessä haastattelunauhoitusten uudelleenkuuntelulla pyrittiin vahvistamaan asi-

oiden liittyminen toisiinsa, äänensävyjen ja kirjoittamattomien vihjeiden sekä haastattelijan omien pu-

heenvuorojen liittyminen vastauksiin.  

 

Selkeästi erilaisille kohderyhmille järjestetyt kuntouttavan työtoiminnan ryhmät tuottivat aineistoa, 

joka haastatteluryhmä nimeämällä voisi vaikuttaa myös tiedon yksilöitävyyteen. Kokemuksia kuvaa-

miseksi tulososiossa on haluttu käyttää myös haastateltavien suoria lainauksia. Analyysin edetessä 

johtopäätösvaiheeseen tunnistettavuuteen liittyvät järjestys- ja yksilöintitiedot päätettiin häivyttää. 

Lainausten yhteydessä ei siis käy ilmi, kummasta ryhmästä osallistuja on, eikä myöskään ryhmäkoh-

taista järjestysnumeroa, jotta tiedonantajan tunnistaminen lainauksia toisiinsa yhdistämällä ei mah-

dollistuisi. Lainauksista on myös poistettu tunnistettavuuteen liittyviä ilmauksia sekä välisanoja tiivis-

täen lainaukset ytimekkäämmiksi jotta henkilöön kohdistuva tunnistettavuus edelleen vähenee. On 

mahdollista, että ryhmien ohjaukseen tai muutoin tiiviiseen asiakastyöhön ryhmäläisten kanssa kuu-

luva henkilöstö tunnistaa yksittäisen vastaajan lainauksen perusteella, mutta täysin tätä ei voitane 

välttää. Suorat lainaukset elävöittävät kokemuksellisuutta ja antavat lisäsyvyyttä tekstille, joten mini-

moimalla riskit pyritään kuitenkin maksimoimaan asiakkaan ääni tässä työssä. 
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4 TULOKSET / TUOTOS 

 

Tutkimukseen osallistuneet nuoret aikuiset olivat juuri osallistuneet kolmen kuukauden mittaiseen, 

elämänhallinnan ja toimintakyvyn kehittämiseen tähtäävään kuntouttavan työtoiminnan ryhmään. 

Kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen yksilöllisesti on toiminta-alueella jo tuttu käytäntö, mutta 

ryhmämuotoinen malli käynnistyi vasta näistä ryhmistä. Haastattelemalla ryhmiin osallistuneita nuo-

ria aikuisia pyrittiin tavoittamaan kokemuksellisuus ryhmien aikaansaamasta muutoksesta elämän-

hallinnan ja toimintakyvyn eri osa-alueilla. Lisäksi selvitettiin asiakaskunnalta nousevia kehittämisaja-

tuksia tulevien ryhmien toteuttamista ja sisällön suunnittelua varten. Tähän lukuun sisältyvissä alalu-

vuissa kuvataan ensin ryhmäläisten haastatteluista nousseita kokemuksia elämänhallinnan ja toimin-

takyvyn kehittymisestä ja toisessa alaluvussa kehittämisajatuksia ryhmätoiminnan jatkotyöstä-

miseksi. 

 

 

4.1 Elämänhallinnan ja toimintakyvyn muutokset 
 

Jokainen kuntouttavan työtoiminnan ryhmään osallistunut nuori oli työttömänä ennen ryhmän alka-

mista, ja yhtä lukuun ottamatta kaikki olivat myös aikuissosiaalityön asiakkaita. Ryhmään osallistumi-

nen antoi varsinaisen toimintasisältönsä lisäksi kullekin kolmen kuukauden mittaisen jakson työhisto-

riaan. Antoiko ryhmä myös valmiuksia kohdata sosiaalinen todellisuus, ymmärtää ja hallita ympärillä 

tai itsessään tapahtuvat muutokset? 

 

 

Elämänhallinnan muutokset ryhmäläisten kokemana  

 

Aivan suoraan elämänhallinnan tai toimintakyvyn kehittymistä koskevaan kysymykseen pääosa haas-

tatelluista vastasi, ettei ryhmällä ole ollut vaikutusta. Tarkentavissa kysymyksissä ja keskustelun ede-

tessä vapaammin, omaehtoisen puheentuoton myötä, nousi kuitenkin esiin useita kehittymistä tukevia 

seikkoja. Pääasialliset muutoskokemukset elämänhallinnan osalta liittyivät  

- ulkoisen elämänhallinnan vahvistumiseen 

- itsetunnon ja –arvostuksen lisäämiseen ja jatkosuunnitelmien muodostumiseen 

- oman aseman pohtimiseen osana yhteiskuntaa tai lähiyhteisöä. 

 

Ryhmään osallistumisen aikaansaama välitön vaikutus elämänhallintaan ilmeni haastatteluissa kysyt-

täessä, mitä hyötyä osallistuja koki ryhmästä saaneensa. Haastatteluissa nousi vahvasti esille ryhmään 

osallistumisen tuoma taloudellinen etu ja sen mahdollistamana ulkoisen elämänhallinnan vahvistumi-

nen. Kouluttamaton alle 25-vuotias henkilö ei pääsääntöisesti ole oikeutettu työttömyysetuuteen, vaan 

hankkii elantonsa muutoin tai voi tulottomana olla oikeutettu toimeentulotukeen. Ryhmään osallistu-

minen mahdollisti työmarkkinatuen ja kulukorvauksen saamisen, mikä lisäsi lähes kaikkien osallistujien 

säännöllisiä tuloja huomattavasti. Taloudellista muutosta ryhmäläiset toivat esiin sekä elämänhallin-

nan mahdollisuuksia lisäävänä elementtinä että ulkoista elämänhallintaa, turvallisuuden tunnetta li-

säävänä tekijänä. 
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”Ja sit ku tästä saa vähän enemmän rahaa ni pystyy vähän elämäänki. Vähä  

enemmän ruokaa ja ei oo ihan niin tiukilla ku aikasemmin.”  

 
”Emäntäkin on työkuntouttavassa ni on pakko olla itekin, muute alkaa nuo tulot.. mä 

oon laskelmoinu kaikki vaihtoehdot miten - - jos molemmat on soskun rahoilla ni sillon 
tippuu, ja jos toinen on ja toinen ei ni sillonki tippuu, ja..  Sillä turvaa erittäin monen 

asian. Se on aika iso asia elämässä.”  
 

 

Ryhmäläisten kokemus ryhmän vaikutuksesta jatkosuunnitelmiin tai sijoittumiseen työmarkkinoilla 

vaihteli suuresti. Ryhmänaikaisen taloudellisen varmuuden lisäksi haastatelluista yhdeksästä nuoresta 

aikuisesta kuitenkin kahdeksan kertoi haastattelun aikana aloittaneensa tai aloittavansa myös uuden 

työelämään suuntaavan jakson, yksi jopa palkkatyön. Näin ulkoisen elämänhallinnan vahvistuminen 

jatkuisi myös ryhmän jälkeen. Osa kertoi myös saaneensa vahvistusta tai uutta ajatusta pidemmän 

jakson jatkosuunnitelmiinsa. Näin ryhmään osallistuminen vahvisti myös oman ajattelun arvostamista 

ja siten itsetuntoa ja –arvostusta. Osalle jo ryhmään pääsy, poistuminen työttömyydestä vaikkakin 

vain osaviikkoisella osallistumisella, oli merkkinä etenemisestä kohti työmarkkinoita. Ryhmän yhtei-

senä tavoitteena ollut elämänhallinnan ja toimintakyvyn vahvistaminen siten, että sijoittuminen työhön 

tai työllistymistä edistävään palveluun mahdollistuu, täyttyi. Ryhmään lähteminen oli osallistujien ker-

toman mukaan se porras, jolta eteenpäin ponnistettiin. 

 

”Silleen niinku monella hulttionuorella ensimmäinen porras että päästään Kelan rahoille 
soskun rahalta. - - Nyt kait sitä seuraavaks nuo kouluun valihtijat päättää meenkö minä 

kouluun vai en.”  

 

” kyllä tämä ryhmäkin varmaan, se että on tästä tullu semmonen into että lähtee aina 

kuiteski johonki. Että se on sitä myötä sitte lähteny liikkeelle. Ja nyt sitten jatketaan 

niin että yks päivä lisää tähän viikkoon uudesta jaksosta, niin saapi enemmän käytyä 
sitten.”  

 

”Nyt oon ollu kolme päivää viikossa [toisessa paikassa] ja sit täällä käynyt kerran vii-
kossa ja nyt sitten on nämäkin päivät töitä ensi viikosta alkaen”  

 

 

Haastattelut toivat pienin askelin etenemisen, tulevaisuuden vähitellen rakentamisen lisäksi esiin myös 

tulevaisuudensuunnittelun kaksi ääripäätä: tarkkaan harkitun elämänsuunnan, joka ilmentää vahvaa 

sisäistä kontrollia, sekä ajelehtijan, joka antaa asioiden tapahtua. Ryhmällä ei näihin kumpaankaan 

vaikuttanut olevan suurta merkitystä, vaan toimintamalli oli jo niin omaksuttu, että sen purkaminen 

tai muuttaminen vaatisi syvempää ottautumista. Haastatteluissa sekä vahvan sisäisen kontrollin että 

heikon elämänhallinnan edustajat kertoivat elämäntyylistään jopa hieman ihmettelevään sävyyn, lä-

hinnä etteikö tutkija kenties ymmärrä miten itsestään selvä tämä asia on. 

 

”..pääpiirteittäin suunnittelen valmiiksi koko elämän. Silleen että aina lissäilen sinne  
asioita tiettyihin kohtiin. Minusta on tärkeetä että on elämässä tietyt tavoitteet ja pää-

määrät, että ei kule niin kuin päätön kana täällä. Silloin minä tunnen hallitsevani niinku 
jollain tavalla tätä minun elämää. - - Joo se on ollu sama tavoite jo monta vuotta.  Ei 

ruppee ainakaan sillä saralla millään tavalla ahistammaan.”  
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”Enpä minä tiiä, mitä vastaan tulloo. Mitä sitä suotta kymmeniä asioita kerralla  

miettimään.”  

 
 

Vastaajista yksi ilmensi puheenvuoroissaan ristiriitaa elämänhallinnan osalta. Kertoessaan elämästään 

hän vaikutti kokevan ympäristön ja muut ihmiset suurena vaikuttajana elämässään, vaikka lähes jo-

kaisessa puheenvuorossaan vakuuttikin itse päättävänsä mitä elämässään tapahtuu. Puheenvuoroista 

kuitenkin ilmenee vahvaa ajattelumallia siihen, että asiat tapahtuvat hänelle, ei hänen toimestaan, 

eikä hän voi niihin juuri vaikuttaa. Kerran viikossa tapahtuvaan osallistumiseenkin saa yhdistettyä 

samaan aikaan muuta välttämättömäksi koettua siten, ettei aina pääse paikalle. 

 

”No on mulla pari poissaoloo, ja sitten kun tulee näitä että pitää hakee veljelle postit ja 

kaikki..”  
 

”Minä oon aika lailla kaikki koulutuspolut koittanut ja ne on aina kaatunu johonkin ka-

tastrofiin. En enää uskalla edes mennä koulun penkille. Viimeksi menin koulun penkille, 
kaks päivää kerkesin olla ni veli vaipu koomaan. Sitä edellisellä kerralla lähti kämppä 

alta ja emäntä jätti ja sillon kerkesin olla kuukauden koulussa. Ne sattuu aina silloin 
kun minä opiskelen.”  

 

 

Tutkimukseen osallistuneet nuorten aikuisten puheesta nousi esiin myös jäsentymistä osaksi yhteis-

kuntaa. Osalla osallistujista ihmisten rakentamien toimintajärjestelmien hyväksyminen osaksi omaa 

elämää oli vielä alussa, osa jo selkeämmin pyrki löytämään oman paikkansa yhteisössä. Arvostus 

järjestelmiä kohtaan vaihteli suuresti puheenvuorojen välillä. Myös itsensä näkeminen ja roolittaminen 

joko ohjattavaksi nuoreksi tai omaa elämäänsä rakentavaksi aikuiseksi vaihteli ryhmäläisten puheissa. 

Oman osallisuuden, merkityksellisyyden kokemukset nousivat esiin monissa teemoissa; osa arvosti 

edelleen käynnissä olevaa nuoruuden vapauttaan, osa jo tavoitteli aikuisuuden pysyviä elementtejä. 

 

” mitenkä sitä pittää kikkailla jos ei ovet [koulutukseen] aukee normaalin kaavan 
kautta. Viranomaiset ovat vain pieniä barrikadeja matkan varrella!”  

 

”sitä mielikuvituksen kasvattamista siellä viranomaisten edessä ja arpomassa, sählää-
mässä .. niin kait se [säännöllinen tulo] sitten siihen yleiseenki tasoon vaikuttaa että 

ei tartte nuihe kanssa venkuloija koko ajan.  
 

” Kyllä minulla nyt suurinpiirtein on elämä hallussa, että nyt sain tuon asunnon tuolta 
vähän aikaa sitten ja niin poispäin. Nyt otin tähän noita lisäpäiviäkin.”  

 

”Ei pysty mitään ylimäärästäkään [huvituksia] kesälle suunnittelemaan kun ei kuiten-
kaan tiedä miten on sitten töitä”  

 
”..vieraita nuoria, joita me ollaan enemmän kuin aikuisia-aikuisia…”  

  

 

Kuinka ryhmä sitten oli pystynyt vaikuttamaan näihin aikuisuuden tehtäviin? Antamalla syyn lähteä 

liikkeelle, pois kotoa; kannustamalla olemaan itsensä; tukemalla valinnoissa ja esittelemällä uusia 

vaihtoehtoja. Kaikkien haastateltujen mukaan ryhmästä on ollut jotakin hyötyä myös muutoin kuin 

taloudellisesti. Kiitosta saivat niin toiminta ryhmässä, työtoimintapaikan ulkopuoliset tutustumiset, 

henkilökohtaiset keskustelut omista suunnitelmista sekä jo velvoittavuus osallistua. Vastauksista on 
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nähtävissä myös se, että osallistujille on määritelty ryhmän yhteisten tavoitteiden lisäksi myös yksi-

lölliset tavoitteet, joita osaviikkoinen alkuvaiheen sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä tulee. Osa haasta-

telluista tuntui nimenomaisesti tämän kysymysalueen yhteydessä peilaavan vastauksia ikään kuin 

muun ryhmän kautta, jättäen itsensä sivuun fokuksesta. Ehkä omaa hyötyä ei tässä kohtaa vielä 

nähty – tai ehkä sen paljastaminen tutkijalle tuntui liian henkilökohtaiselta? 

 

”joillekin voi tulla jotakin visioita niistä yrityskäynneistä ja niistä voi tulla jonkin sortin 
inspiraatioo.”  

 

”ku pitää tosiaan nousta [ryhmäpäivänä] ylös ja lähtee kävelemään, oli sitte kuin 
kurja olo tahansa.”  

 
”Silleen että on itsevarmuutta enemmän, että on päätös että haluaapi siihen koulu-

tukseen lähtee.”  
 

”Ehkä nyt on taas vähän sitä itseluottamusta. Että taas on uskaltanut olla ihan vie-

raidenkin ihmisten seurassa.”  
 

 

 

Toimintakyvyn muutokset ryhmäläisten kokemana 

 

Osa elämänhallintaa koskeneesta teemahaastatteluosiosta sai vastauksissa viitteitä toimintakyvyn 

muutoksista. Käsitteet liittyvätkin läheisesti toisiinsa, ja haastateltavien puheessa niiden erot loivenivat 

entisestään. Nimenomaan toimintakyvyn osalta ryhmän koettiin vaikuttaneen pääosin kaikilla osa-

alueilla: merkitystä osallistumisella oli sekä fyysiseen, psyykkiseen että sosiaaliseen toimintakykyyn. 

Ainoastaan kognitiivisen toimintakyvyn osalta haastateltavien omaa kehitysarviota ei saatu, ja kogni-

tiivinen toimintakyky testataankin tavallisimmin neuropsykologisilla testeillä.  

 

Fyysisen toimintakyvyn osalta kehittyminen liittyi säännölliseen viikkorytmiin ja sen tuomaan arkiliik-

kumiseen: saapumiseen kävellen työtoimintapaikalle. Sekä vuorokausirytmin, säännöllisen heräämi-

sen että sovitun osallistumisen arvioitiin olevan fyysisen toimintakyvyn saama hyöty ryhmätoimin-

nasta. Terveydentilaan ja fysiologisiin toimintoihin ei ryhmällä nähty olevan merkitystä, vaikka toi-

saalta yksi osallistuja pohtikin voiko sitä itse arvioida, kun ei ole terveydenhuollon ammattilainen. 

Osalla haastatelluista hyvä kokemus arkiliikunnasta laajeni myös ryhmäosallistumisen ulkopuolelle. 

 

”No joo, on tää silleen niinku on ainakin kerran viikossa pakko lähtee jonneki tässä. 

Että ei tuu sitte sitä että kotona vaa oleilua ja.. Mutta nyt on kyllä enemmänki tullu 
tässä just sitte että ei haluakaan enää olla paljo, että tekee mieli enemmän just kaik-

kee lenkkeilyssä käyvä ja kaikkee, mahollisimman paljo ulkona.”  
 

 

Psyykkinen toimintakyky koettiin ryhmän avulla vahvistuneen etenkin osallistumisen mahdollistumi-

sen, jatkosuunnitelmien laatimisen ja itsearvostuksen osalta. Sekä säännölliseen osallistumiseen että 

itsearvostukseen liittyen myös sosiaalisen toimintakyvyn vahvistuminen ryhmässä toimimisen myötä 

lisäsi osallisuuden tunnetta ja halua toimia ryhmän mukana. Vaikutuksen kestoa arvioitiin kuitenkin 
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lyhyeksi, enintään sovitun toimintajakson mittaiseksi. Toisaalta myönteisen vaikutuksen arveltiin ulot-

tuvan myös ryhmän ulkopuolelle. 

 

” No kyl silleen ku ekan kerran ku tuli ni sit sen jälkeen on helpompaa joka kerta. Et 

kun tulee vaan.”  
 

”Mitä nyt täällä aina tulee juteltua. Silleen, häviää stressi silleen ja unohtaa ajatella 
asioita.”  

 

”Juttelen muitten kanssa ja tuommosta. Normaalisti hiljanen oon, kyllä se on ni ihan 

tuossa normaalissa elämässäkin auttanu aika paljon.”  
 

 
Ryhmän koettiin vaikuttaneen talouden, arkirytmin ja osallisuuden lisäksi myös päihteidenkäyttöä vä-

hentävästi, jonka taas koettiin lisänneen sekä sosiaalista että fyysistä toimintakykyä. Päihteidenkäytön 

tuomat psyykkiset oireilut, kuten pahenevat jakson paniikkihäiriön ilmenemisessä ja etenkin krapula-

aikaiset pelkotilat vähenivät luonnollisesti päihteiden käytön ollessa kurissa. Pidemmän ajanjakson 

vähentämistavoitteita tai raitistumisnäkymää ei haastatteluissa noussut esiin, mutta jo ryhmänaikai-

nenkin vaikutus oli osalle osallistujista merkittävä. 

  

”Mul on semmosii ahdistuskohtauksii, paniikkihäiriö on diagnosoituki jo.”  

 

”Että minullahan saatto olla parin viikonkii, nii että minä käytin alkoholia, mutta ne on 
jääny oikeestaan tai onkin jääny pois ihan.”  

 
”Ihan jees on nyt ollut tuo, on parantunut huomattavasti tuo että en oo arkipäivisin 

ryyppäillyt.”  

 

 

Yhteenvetona muutoskokemuksista 

 

Ensisijainen ryhmäläisten kokema ja itse näkemä hyöty kuntouttavan työtoiminnan ryhmään osallis-

tumisesta oli siis taloudellisen tilanteen vahvistumisessa. Taloudellinen varmuus ilmentää ulkoisen elä-

mänhallinnan osa-aluetta, joka luo perustaa sisäisen tyyneyden saamiselle. Vastausten selkeästä al-

kurajallisuudesta huolimatta haastatteluista nousi kuitenkin myöhemmin esiin monia elämänhallinnan 

ja toimintakyvyn osa-alueita, joiden vahvistamiseen ryhmällä oli ollut merkitystä. Vaikutuksia kuvattiin 

pääosin ryhmäjäkson mittaiseksi mutta myös sen ulkopuolelle yltäviksi, ja pidemmät jatkosuunnitel-

mat viittaavat myös pidempikestoiseen vaikutukseen. Keskustelun edetessä kukin haastateltava kuvasi 

selkeitä muutoksia toiminnassaan ja tavoitteissaan, ja kertoi näiden tapahtuneen ryhmään osallistu-

misen myötä. Edelleen osalla tutkimushaastatteluun osallistuneista ryhmäläisistä säilyi tai jatkui pul-

mallinen elämänhallinnan tai toimintakyvyn tilanne, mutta muutostakin näillä osa-alueilla ryhmä sai 

aikaan.  
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4.2 Ajatukset ryhmätoiminnan kehittämiseksi 

 

 
Toisena tutkimuskysymyksenä tässä tutkimuksessa kysyttiin, mitä kehittämiskohteita osallistujat nä-

kevät ryhmätoiminnassa. Haastateltavat kertoivat pääosin omia toiveitaan, lisäten kuitenkin tietävänsä 

etteivät kaikki osallistujat pidä samoista asioista ja myös, että toiminnan järjestämisellä on sekä ta-

loudelliset, aikataululliset että ohjausresurssien osalta rajalliset mahdollisuudet. Selkeät kategoriat ke-

hittämisajatuksissa muodostuivat koskemaan  

- osallistumisaikaa 

- toiminnan sisältöä  

- ryhmäläisten yksilöllistä huomioimista. 

 

Osallistumisaikaa koskevat kehittämisajatukset nousivat aineistoa läpikäydessä ensimmäisenä esille. 

lähes jokainen haastateltava näki muutostarvetta ryhmän kokoontumisen ajankohdassa tai tapaamis-

kertojen määrässä. Pääasiassa ryhmäpäiviä toivottiin useammin kuin kerran viikkoon. Ryhmäläiset 

kokivat siis olevansa valmiimpia kohti työmarkkinoita kuin ryhmää perustettaessa oli sosiaalityön 

osalta arvioitu. Toisaalta lähes kaikkien ryhmäläisten eteneminen uuteen työ- tai työtoimintajaksoon 

ja esimerkiksi opiskelupaikan hakeminen osoittaa tavoitteellista tulevaisuudensuunnittelua ja aloitus-

tilannetta –pitkittynyttä työttömyyttä!- parempaa osallistumiskykyä. Osallistumisajan lisäämisen lisäksi 

päivien sijoittelu herätti ajatuksia. 

 

”Melkein kannattais että pakolliseks päiväks vaikka maanantaipäivää ja alkuviikkoa, 

että monella kuitenkin lähtis se viikko käyntiin siitä. - - miettis ylipäänsä sitä rytmin 
pitämistäkin niin sitten jaottelis sitä vaikka maanantai, keskiviikko, perjantai –meinin-

gillä.”  
 

 ”Joka päivälle jos olis, tai ei nyt joka päivälle mutta jos kolmenaki päivänä..”  

 

Osallistumispäivien lisäksi myös kellonajat ja päivän pituus saivat haastateltavat pohtimaan ajankoh-

tien sopivuutta itselleen ja uusille ryhmäläisille. Osa vastauksista kuvasti myös ajatusta, ettei alkuvai-

heen kuntouttava jakso tarvitsekaan yhtään enempää kuin kerran viikossa neljän tunnin osallistumis-

ajan. Kuitenkin myös ajoituksen sopivuutta itselle ja myös toisille, ehkä jopa heikommassa tilanteessa 

oleville, osattiin vastauksissa pohtia perustellustikin. 

 

”Kyllähän nämä [ryhmäpäivät] silleen [ovat hyviä], että kun tulee se aamuherätys.”  

 

”Ehkä olisi parempi yhdestätoista kolmeen. - - kun täällä kuitenkin näillä nuorilla on 
paljon asioita säädettävänä ja valittavana mitä pitäis tehdä niin ku paikat menee jo 

kiinni neljän aikaan.”  
 

”En tiä, olis ehkä tuo 4 tuntia, niin voisi olla ehkä pidempikin aika.”  
 

 

 

Kuntouttavan työtoiminnan ryhmän osallistumisaikaa koskevien kehittämisajatusten lisäksi varsinaisen 

toiminnan sisältöön ja osallistumispäivien rakentumiseen liittyvät kehittämisajatukset nousivat myös 
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varsin kattavasti koko haastateltavalta ryhmältä. Pääasiallisina teemoina aineistosta nousivat ajatuk-

set, että toiminnan toivottaisiin monipuolisempaa etenkin vierailuiden ja tutustumiskäyntien osalta ja 

että ryhmäpäivässä olisi nyt toteutunutta enemmän tekemistä. Vierailuiden ja tutustumiskäyntien koh-

dentumista ei kuitenkaan vastauksissa osattu tarkentaa, lukuun ottamatta vastausta jossa toivottiin 

tutustumiskäyntiä tiettyyn pienyritykseen, johon haastateltava toivoi pääsevänsä jatkossa työllisty-

mään. Työtoimintapäivien ohjelman osalta tyhjäkäyntiaikaa, toiminnan odottelua ei juurikaan tahdottu 

sietää. Kuitenkin päiväohjelman täyttämistoiveiden täsmällinen määrittely osoittautui hankalaksi. 

 

”Välillä ehkä vähän tekemisen puute, istumista vähä. Mutta kyllä tää on ollut mulle 
ihan hyvä.”  

 
”Jotain tekemistä vois ehkä olla vähän enemmän, mutta en osaa vaan äkkiseltään 

heittää että mitä.”  
 

”Ettei oltais oltu niin paljon täällä, että oltais lähetty muualle enempi.”  

 
”No ehkä enemmän semmoisia asioita mitä niinku ite haluais tehdä, mutta tässä ryh-

mässäki on ollut niin paljo erilaisia ihmisiä sitte että niin kaikki tykkää niin erilaisista 
asioista. Ettei mekään päästy tekemään kaikkea sitä mitä jokainen ois toivonut että 

olis voinut tehdä.”  

 
 

Vierailuiden ja tutustumiskäyntien hyöty ja kiinnostavuus koettiin haastatteluiden perusteella ryhmien 

parhaaksi toiminnalliseksi anniksi. Itse työtoimintaympäristössä tehty osallistuminen toisaalta täytti 

osallistumisaikaa, toisaalta ei vastannut työllistymistoiveita. Ryhmän tavoitteenahan ei toki ollutkaan 

edistää ammatillista osaamista, vaan vahvistaa elämänhallintaa ja toimintakykyä jotta jatkoaskeleen 

ottaminen helpottuisi. Tämän tavoitteen muistaminen ei aina ollut niin selkeänä mielessä, ja haasta-

teltavien oma asennoituminen vaikuttaakin vastausten sävyyn. Yhtäältä ryhmätoimintaa arvioitiin liian 

leppoisaksi, toisaalla ymmärrettiin järjestäjien rajallisia mahdollisuuksia, ja joku vieläpä nauttikin ke-

vyemmän otteen sisällöstä.  

 

”Ei tää minusta mitenkään edusta sitä että minkälainen tullee olemaan työelämä oi-
keesti.”  

 
”Ei voi niin ku silleen välttämättä ni koko neljäks tunniks jotaki hommaa järjestää, 

että tulee sitten tämmöisiä niin sanottuja suvantovaiheita.”  

 
”Minä olen tästä ryhmästä pitänyt just näin. Että se on ollut rentoa, eikä ole ollut mi-

tään pakkoa aina tyhjän takia jotakin ruveta tekemään.”  
 

 

Kolmantena kehittämisajatuksena uusia ryhmiä ajatellen haastatteluista nousi esille osallistujien yksi-

löllinen huomioiminen. Vaikka ryhmälle määriteltäisiinkin yhteiset tavoitteet ja ryhmä koostuisi sama-

taustaisesta, rajatusta kohderyhmästä, pitäisi muistaa osallistujien yksilöllisyys niin toiminnan sisällön, 

ryhmäohjauksen kuin taustabyrokratiankin näkökulmasta.  

 

”Jotain tekemistä viikoille, kun ei oo ihan työkuntonenkaan kuitenkaan. Tää on ihan 
hyvä sellaseen.”  
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”..ne ei nyt välttämättä silleen oo ihan koko ajan tässä maailmassa. Ni semmoisten 

suhteen vähän niin kuin erikseen räätälöijä sitä meininkiä että hei tuo on vielä enem-

män pihalla, että otetaan vähän lepsumpi meininki, että saapi edes ne työmarkkina-
tuet ja näin päin pois.”  

 
”Se ohjelma vähän sellaista että siitä vähän kaikki tykkäis. Vaikkei aina ihan kaikesta 

niin joskus tykkäis.”  

 
 

Elämänhallintaa ja toimintakykyä edistämään tarkoitettu ryhmä oli nyt siis saavuttanut kolmen kuu-

kauden määrämittansa. Olivatko osallistujat oikein valikoituneita – minkälaisille henkilöille tätä ryhmää 

he haluaisivat suositella? Kaikilta haastatelluita löytyi vastaus, kenelle ryhmä sopii. Useimpien vastaus 

sopi myös heihin itseensä. 

 

”Kaikille jotka on samassa tilanteessa. Ku haluu muutaki ku istuu himassa. Ei tästä 

nyt ainakaan mitään haittaa oo, pelkkää hyvää, oon ite kokenu. Kannattais ainaki ko-
keilla.”  

 

”Varsinkin sellaisille jotka ovat työttöminä ja joilla ei oo mitään tekemistä. Ovat vaan 
kotona päivät nukkumassa. Ainakin päivärytmi varmasti paranisi ja olisi enemmän 

jotain tekemistä.”  
 

”Ehkä samanlaisille venkuloille mitä me ollaan! (nauraa)”  
 

”Nuorelle, jolla on ollut elämässä vaikeeta. Vaikka just sitä masennusta, Jollakin itse-

tunto ei ihan kohillaan. Semmoselle just, ja että jos ei ole siinä arjessa mitään tapah-
tumia, tai jos onkin jotakin niin siihen semmosellekin. Kyllä se olis monelle nuorelle 

hirmu hyvä.”  
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5 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

5.1 Tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden arviointi 
 

Laadullisen tutkimuksen arviointi suoritetaan yleensä kokonaisuutena, jolloin sen sisäinen johdonmu-

kaisuus painottuu (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 140). Tämän tutkimuksen lähtökohdan muodosti toimek-

siantajan tarve saada lisätietoa palvelunsa jatkokehittämisen tueksi. Teoriapohjaa tutkimukselle muo-

dostettiin hakemalla tietoa palvelun käyttäjäryhmän kehitysvaiheesta, palvelumuodon rakentumisen 

historiasta ja palvelun tavoitteiden käsitteistöstä. Näin rakennetun viitekehyksen voi arvioida vastaa-

van tutkimuksen lähtökohdallisia tarpeita. Koska tutkimuksen tavoitteena oli kerätä kokemuksellista 

tietoa, oli sitä järkevintä kysyä suoraan tiedonantajilta. Näinollen teorian pohjalle rakennettu teema-

haastattelu muodosti loogisen työkalun tutkimusaineiston keruulle. Teoriaohjaava analyysi auttaa löy-

tämään vastaukset nimenomaan tutkimuskysymyksiin, ja sen käyttö analyysimenetelmänä oli siten 

perusteltua ja johdonmukaista. 

 

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen myöntäminen, että tut-

kija on tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline (Eskola ja Suoranta 2008, 210). Tässä tutkimuksessa 

tutkija itse on virkasuhteessa toimeksiantajaan ja osa tutkimukseen osallistuneista henkilöistä oli tut-

kijalle jo työn kautta tuttuja. Taustansa vuoksi tutkijalla oli jo ennakkokäsityksiä ja –oletuksia tutki-

muskysymyksiä koskevasta alueesta. Varsinainen tutkimushaastatteluosio suoritettiin kuitenkin siten, 

että tutkija korosti asemaansa tutkijana, ei työntekijänä. Haastatteluihin liittyvät yhteydenotot pyy-

dettiin hoitamaan oppilaitoksen yhteystietoja käyttäen, ja kaikki haastattelijan työrooliin liittyvät asiat 

ohjattiin hoitamaan muita väyliä pitkin, ryhmä- ja haastattelutilanteiden ulkopuolella. Haastatteluun 

vapaaehtoisesti osallistuneet tiedonantajat saivat vastata haastattelukysymyksiin vapaasti, ja tutkija 

tietoisesti pyrki välttämään valmiiden vastausvaihtoehtojen esittelemistä. Haastatelluille korostettiin 

koko tutkimusprosessin ajan tutkimuksen tekoa opiskelijan, tutkijan roolin kautta. 

 

On eettisesti perusteltua kertoa tiedonantajalle, mitä aihetta haastattelu koskee (Tuomi ja Sarajärvi 

2009, 73). Ihmisarvon kunnioittamisen periaatteen mukaisesti on jokaiselle tutkittavalle annettava 

riittävä informaatiotutkimuksen luonteesta ja tavoitteesta sekä korostettava vastaamisen vapaaehtoi-

suutta (Eskola ja Suoranta 2008, 56). Tämän tutkimuksen tavoite ja tarkoitus esiteltiin kohderyhmälle 

useaan otteeseen ryhmäjakson aikana, ja tutkimukseen kuuluvia käsitteitä esiteltiin kaikille ryhmäläi-

sille ennen haastatteluja. Kaikki kohdejoukkoon kuuluneet saivat myös kirjallisena tiedotteen tutki-

mushaastattelusta (liite 3), ja haastatteluun osallistuneiden kanssa käsitteet ja haastattelun tarkoitus 

käytiin myös suullisesti läpi haastattelutilanteen alussa. Haastatteluun osallistuminen perustui täysin 

vapaaehtoisuuteen, eikä haluttomuutta osallistua ollut tarpeen perustella millään tavoin. Haastatelta-

ville kerrottiin tutkimusaineiston käytöstä ainoastaan tutkimuksen tarkoituksiin ja mahdollisuudesta 

perua aineiston käyttö missä vaiheessa tahansa tutkimuksen julkaisemista ennen.  Näin toimien sekä 

tutkijan aseman määrittely että tutkimuksen avoin esittely ovat tulleet luotettavasti ja eettisesti kat-

tavasti käsitellyiksi tutkimuksen toteutuksessa.  
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Aineiston keruuvaiheen lisäksi myös tietoja julkistettaessa tulee pitää huolta siitä, ettei tutkittavien 

henkilöllisyys paljastu (Eskola ja Suoranta 2008, 57). Tässä tutkimuksessa päädyttiin poistamaan yk-

silöitä ja ryhmää koskevat tunnistetiedot tuloksia elävöittävistä lainauksista yksilönsuojan vahvista-

miseksi. Haastateltavien suorat lainaukset kuvaavat elävästi aineistoa analyysin takana, ja antavat 

läpinäkyvyyttä tutkimukselle. Läpinäkyvyys ei kuitenkaan voi koskea salassa pidettävää tietoa, jollai-

nen sosiaalityön palveluasiakkuuskin on.  

 

Tutkimusmenetelmän luotettavuutta arvioitaessa käsitellään yleensä tutkimuksen validiteetti eli vas-

taavuus tutkimusongelmiin ja reliabiliteettia, eli tutkimustulosten toistettavuutta (Tuomi ja Sarajärvi 

2009, 136).  Tutkimuksen sisäistä luotettavuutta arvioitaessa pohditaan, kuvaavatko kootut tiedot 

niitä asioita joihin tutkimuksella oli tarkoitus perehtyä (Hakala 2015, 24).  Tällä tutkimuksella haettiin 

kokemuksellista tietoa palveluun osallistuneiden nuorten aikuisten elämänhallinnan ja toimintakyvyn 

muutoksesta ryhmässä sekä ajatuksia ryhmätoiminnan kehittämiseksi jatkossa. Teemarunkoon poh-

jautuva haastattelu haki kaikilta vastaajilta omaa ajatusta näihin tekijöihin, ja kuvauksia tulikin moni-

puolisesti. Uskottavuus luotettavuuden kriteerinä tarkoittaa, että tutkijan on tarkistettava vastaavatko 

hänen tulkintansa tutkittavien käsityksiä (Eskola ja Suoranta 2008, 211). Tuloksen luotettavuuden 

kannalta on tärkeää, että tutkija pystyy osoittamaan yhteyden tuloksen ja aineiston välillä (Kyngäs ja 

Vanhanen 1999, 10). Tässä tutkimuksessa haastatteluaineisto nauhoitettiin hyvälaatuisella nauhurilla, 

litteroitiin sanasta sanaan ja litterointi tarkastettiin useaan otteeseen. Vielä analyysin edettyä varsin 

pitkälle tutkija palasi alkuperäiseen aineistoon varmistaakseen mahdollisimman oikeat tulkinnat. Ai-

neiston käsittely on raportissa esitetty vaiheittain, esimerkkien avulla, ja tulosten esittelyyn on otettu 

myös suoria lainauksia aineistosta. Siten sekä vastaavuus tutkimusongelmaan että tulkinnan vastaa-

vuus haastateltavien käsityksiin on pyritty tekemään läpinäkyväksi ja rehellisen kuvaavaksi.  

 

Millainen reliabiliteetti tällä tutkimuksella sitten on? Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu 

palvelun perustavoitteistossa olevan käsitteistön pohjalle. Jatkossakin palvelun kohderyhmä pysynee 

samankaltaisena mikäli palvelun tarkoitus ei muutu. Siten sama tutkimus, samaa teemarunkoa käyt-

täen, on mahdollista suorittaa tulevaisuudessa muodostuville uusille ryhmille. Tulosten vastaavuutta 

ei voi varmistaa, koska tutkimuskohteena ovat tutkittavien henkilökohtaiset tulkinnat muutoksista 

omassa elämänpiirissä. Myöskään automaattisesti ei voida tulkita, että kaikissa alkuvaiheen sosiaalisen 

kuntoutuksen ryhmissä osallistumisen vaikutus elämänhallintaan ja toimintakykyyn olisi vastaavan kal-

tainen kuin tämä tutkimus antaa ymmärtää - tulosten siirrettävyys toiseen kontekstiin riippuu siitä, 

miten samankaltainen tutkittu ympäristö on (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 138).   

 

Kokonaisuutena arvioiden tutkimus on suoritettu hyvää tieteellistä tapaa käyttäen siten, että aiheen 

taustateoria ja käsitteet on kattavasti esitelty, tutkimusongelmaan haettu soveltuvalla menetelmällä 

vastauksia ja koko tutkimusprosessi on kuvattu avoimesti tutkimusraportissa. Tutkimusaineisto on 

hankittu, käsitelty ja esitelty eettisiä ohjeita noudattaen. Tulokset ja johtopäätökset ovat etenkin tut-

kimuksen toimeksiantajan mutta myös muiden aiheesta kiinnostuneiden käytettävissä, ja tutkimuksen 

aineistonkeruuta ohjaava teemahaastattelurunko on siirrettävissä vastaaviin tutkimuskonteksteihin 

sellaisenaan. Näin ollen tutkimuksen voinee katsoa olevan eettisesti ja luotettavuudeltaan hyväksyt-

tävä kokonaisuus. 
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5.2 Tulosten arviointi suhteessa tavoitteisiin ja aiempiin tutkimuksiin 

 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteeksi asetettiin tuottaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle kokemuksellista 

tietoa elämänhallinnan ja toimintakyvyn muutoksista kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan ke-

hittämiseksi. Ryhmässä toteutettavan kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on edistää osallistujan 

elämänhallintaa ja toimintakykyä siten, että edellytykset osallistua muihin työllistymistä edistäviin pal-

veluihin kasvavat. Elämänhallinta ja toimintakyky ovat ulottuvuuksiltaan osin subjektiivisia käsitteitä, 

jolloin yksilön oma kokemus tilanteestaan toimii käsitettä kuvaavana mittarina.  

 

Teemahaastatteluina ryhmäjakson lopussa toteutettu tutkimus tuotti aineistoa, joka analysoitiin siten, 

että kokemusten hyödyntäminen palvelumallin kehittämisessä mahdollistuu. Tutkimusaineistosta 

muodostuu selkeä kuva ryhmän merkityksestä etenkin ulkoisen elämänhallinnan ja jatkosuunnitelmien 

laatimisen ja edistämisen suhteen. Näinollen ryhmä on vastannut nimenomaisesti alkuperäisiin yhtei-

siin tavoitteisiinsa erinomaisesti.  

 

Elämänhallinnan ja toimintakyvyn käsitteitä pyrittiin ennakkoon avaamaan haastatteluun osallistu-

neille, ja vielä tutkimushaastattelun yhteydessä peruskäsitteitä käytiin läpi. Tästä huolimatta käsit-

teistö tuntui jäävän liian abstraktille tasolle, ja vasta käsitteiden osa-alueiden yksityiskohtaisempi erit-

tely tai käytännön esimerkin antaminen haastattelutilanteessa avasi niitä osalle tutkittavista. Tutki-

mukseen olisikin voinut tuoda lisäulottuvuuksia kysymällä haastateltavilta, mitä he käsittävät elämän-

hallinnan ja toimintakyvyn tarkoittavan – ja kenties myös, mitä tapahtuu ihmisen elämässä hänen 

kasvaessaan nuoresta aikuisesta keski-ikäiseksi.  

 

Käsitteiden abstraktiuden tuottamasta epävarmuudesta huolimatta aineistosta oli löydettävissä sel-

keitä osa-alueita vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Haastateltavat myös kokivat itse hyötyneensä ryh-

mästä, vaikka tarkempi erittely ja perustelu eivät olleetkaan haastattelutilanteessa löydettävissä. Myös 

Helsingissä toteutetun Kipinä-hankkeen ryhmämuotoinen sosiaalityön palvelu oli osallistujien mukaan 

hyödyllinen ja positiivinen kokemus. Ryhmä loi mahdollisuuksia oman elämän muutokseen tuomalla 

tukea elämänhallinnan kohentumiseen. (Lipponen 2015, 46; 66.)  

 

Osa ryhmäläisistä arvosti ryhmän tuomaa välitöntä vaikutusta elämäänsä, ja oli tulkittavissa myös 

näkemystä ryhmän positiivisten vaikutusten kestosta ainoastaan ryhmän ajan. Nämä ajatukset voi-

vat olla tyypillisiä nuorella aikuisella, jonka tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä avoimia ja elämi-

nen toteutuu päivä kerrallaan. Helsingin sosiaaliviraston kuntouttavan aikuissosiaalityön Pyörre-pro-

jektissa tehty asiakaskysely on tuottanut samansuuntaisen tuloksen: projektin kohderyhmässä mo-

nelle jo säännöllinen osallistuminen kurssille oli aivan riittävä ja arvokas tulos. Vasta alustavan voi-

maantumisen ja liikkeellelähdön jälkeen voidaan siirtyä suunnitelmien tekoon ja niiden toteuttami-

seen. (Kuusela ja Kvick 2004, 47.)  

 

Osassa haastatteluaineistoa ilmeni myös viitteitä toimintakyvyn ja elämänhallinnan osa-alueiden ke-

hittymisestä siten että myös pidempikestoinen suunnitelmallisuus ja tavoitteenasettelu mahdollistuisi. 
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Vaikka ryhmän jälkeen jatkuvaa vaikutusta ei haastatteluissa noussutkaan selkeästi esiin, voidaan 

kuntouttavan työtoiminnan ryhmään osallistuneiden elämänhallinnan ja toimintakyvyn voidaan arvi-

oida kasvaneen ryhmän aikana huomattavasti. Selkeästi muutoksen näkee kun vertaa ryhmäläisten 

lähtö- ja lopputilannetta: helmikuussa kaikki ryhmäläiset olivat työttömänä ilman jatkosuunnitelmaa; 

toukokuussa ryhmän päättyessä haastatteluun osallistuneiden joukosta yhtä vaille kaikki kertoivat jo 

käynnistyneestä tai jatkoksi käynnistyvästä uudesta työllistymistä edistävästä jaksosta.  Muutokseen 

vaikuttavina tekijöinä olivat lisätiedon saaminen ja ryhmään osallistumisen myötä kohonnut itsetunto 

ja luottamus omiin kykyihin. Tiina Tuiskunen (2015, 43–44) toteaa ryhmämuotoisen sosiaalisen kun-

toutuksen pro gradu –tutkimuksessaan keväältä 2015, että ryhmään osallistuminen vahvistaa itseluot-

tamusta, muuttaa käsitystä toimijuudestaan positiivisemmaksi ja antaa siten uskoa ja innostusta omiin 

mahdollisuuksiin työelämässä. Samankaltaisen muutosprosessin voi arvioida toteutuneen myös tämän 

tutkimuksen kohdejoukossa. 

 

 

5.3 Johtopäätökset ja kehittämishaasteet 
 

 

Tutkija ja prosessi 

 

Elämänhallinnan ja toimintakyvyn kehittymistä ja ryhmäpalvelun kehittämisajatuksia mittaava tutki-

musprosessi on ollut kestoltaan virallisesti noin vuoden mittainen. Epävirallinen vaihe on alkanut jo 

aiemmin, paljon aiemmin – viranhaltijana tutkimuksen toimintaympäristössä toimiva tutkija on ollut 

teeman kanssa tekemisissä useita vuosia, joista muutaman viimeisimmän erityisen tiiviisti. Siksi tämä 

aihe todennäköisesti valikoituikin tutkimukseen, ja siksi se todennäköisesti imaisikin tutkijan voimak-

kaasti mukaansa. 

 

Tutkimuksen rakentaminen alkoi syyskaudella 2014 taustan hahmottamisella ja perusrungon raken-

tamisella. Talvella 2014–2015 oli ajankohtaista jo itse ryhmätoiminnan käynnistäminen ja sen ohessa 

voimakas viitekehyksen vahvistaminen, käsitteiden omaksuminen osaksi tutkimusta. Kevään vaihtu-

essa kesäksi 2015 suoritettiin aineistonkeruu tutkimushaastatteluna, sateinen kesä vietettiin analyysin 

merkeissä ja syyskauden alkaessa kolkutella oli aikaa viimeistelylle. Yllättävä tarve aikaistaa valmistu-

mista tehosti prosessia loppuvaiheessa siten, että tutkimusprosessi tuli jo uniinkin. Mikäpä siinä, aa-

muherätys valmiin ajatuksen kanssa sopii mainiosti luovalle tekstintuottajalle!  

 

Tutkimusprosessin läpi vieminen on ollut antoisa prosessi tutkijan näkökulmasta. Sen lisäksi, että ai-

heeseen perehtyminen on opettanut lisää nuorten aikuisten maailmasta ja elämänhallinnan ja toimin-

takyvyn ulottuvuuksista, on se opettanut paljon myös tutkijasta osana työyhteisöä, itsenäisenä toimi-

jana ja suhteessa asiakkaan kohtaamiseen. Itsenäinen tiedonhankintaprosessi on ollut mukaansatem-

paavaa, ja halu hautautua tutkimuskammioon perehtymään vielä vähän lisää! Ja vielä! Ja vielä! ..oli 

viedä mukanaan. Palvelumuodon, taustaorganisaation ja palveluntuottajien tuttuus ovat olleet mer-

kittävästi tutkimusta helpottava tekijä. Kuntouttavan työtoiminnan palvelumuodon muutos on ollut 
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helppo ymmärtää kun historia muutoksen taustalla on ollut osa omaa työhistoriaa. Näin ollen tutki-

muksen muun viitekehyksen rakentaminen on ollut se antoisampi, vaativampi ja houkuttelevampi osa. 

 

Pelkkää taustakirjallisuuden tutkimista tekemällä tämä työ ei olisi kuitenkaan syntynyt. Fokuksen koh-

dentaminen teorian jälkeen tosielämän tutkimusjoukkoon oli tehtävä, ja se osoittautuikin tutkijalle 

haastavammaksi vaiheeksi. Se, että tutkimuksen tavoitetta ja tarkoitusta esiteltiin ryhmäläisille useaan 

otteeseen ryhmäjakson aikana, lisäsi todennäköisesti haastatteluun halukkaiden määrää. Ryhmä ikään 

kuin kasvoi ajatukseen, että viimeisellä tapaamisella ovat haastattelut niille jotka haluavat kertoa ko-

kemuksistaan. Myös se, että tutkija osallistui ryhmätapaamisiin – vaikka sitten vain hetkellisesti pii-

pahtamalla, tutkimuksesta muistuttaakseen – oli hyvä ratkaisu, joka lisäsi tuttuutta tutkijan ja kohde-

joukon välille. Syvä uppoutuminen teoriaan tahtoi kuitenkin nousta tutkijan puheeseen, ja innostumi-

nen aiheesta oli viedä haastateltavilta mahdollisuuden kuulla käsitteistä konkretian tasolla. 

 

Tutkimuksen peruskäsitteiden operationalisointi olisi siis ollut syytä tehdä huolellisemmin ja kuvaa-

vammin, jotta kaikkien haastateltavien kanssa varmasti puhuttaisiin samasta asiasta. Vapaasti etenevä 

teemahaastattelu mahdollisti kuitenkin sen, että käsitteitä voitiin pohtia ja avata keskustelun yhtey-

dessä, ja lähes jokaisessa haastattelussa palattiinkin tutkimushaastattelutiedotteen (liite 2) lyhyisiin 

käsitemääritelmiin keskustelun kohdentamiseksi tutkimuskysymyksiin. Jälkeenpäin ajatellen myös se, 

että haastateltavilta olisi kysynyt omaa tulkintaa elämänhallinnan ja toimintakyvyn sisällöistä, olisi 

voinut olla hyvä lähtökohta muutosta kuvaavalle keskustelulle. 

 

Haastateltavien kohtaaminen tuntui jo haastattelutilanteessa onnistuneen hyvin, ja haastattelutalti-

ointeja kuunnellessa oli selkeästi huomattavissa tilan anto vastauksille. Myös jatkokysymyksiä vas-

tausten uusista painopisteistä nousi hyvin esiin, ja keskustelu etenikin varsin hyvin haastateltavien 

puheentuoton mukaisesti. Nauhoittaminen osoittautui ehdottoman hyväksi vaihtoehdoksi, katsekon-

taktin säilyminen ja rohkaisevat eleet olisivat jääneet pois muistiinpanoja tehden – samoin kuin to-

dennäköisesti osa hienosta aineistosta, joka nauhoittamalla saatiin äänenpainoja myöten muistiin. 

Tutkimuksen kannalta kriittinen aineistonkeruuvaihe siis onnistui kuitenkin varsin hyvin, ja oli myös 

opettavainen kokemus aloittelevalle tutkijalle. Asiakkaan kohtaaminen ja asiakkaan oman äänen kuu-

leminen on tavoitteena niin sosiaalityössä yleensäkin, mutta myös tässä tutkimuksessa eritoten. 

 

Aineiston analyysivaihe on ollut ehdottomasti aikaa ja panostusta vievin tutkimusprosessin vaihe. Halu 

säilyttää ja nostaa esiin haastateltavien oma kertomus on ollut kirkkaana päämääränä, ja siksi toistuva 

alkuperäisaineistoon paluu on ollut välttämätöntä. Tällä tavoin toimimalla tutkija säilyttää sekä tutki-

muksen rehellisyyden että rauhan itsellään: olen tehnyt parhaani, tässä tämä nyt on. Olkaa hyvät! 

 

 

Tulokset ja jatkosuositukset 

 

Kuntouttavan työtoiminnan ryhmään osallistuneiden kokemukset ryhmän vaikutuksesta elämänhallin-

taan ja toimintakykyyn olivat pääsääntöisesti positiivisia. Ryhmään osallistumisesta koettiin hyötyä 

vähintäänkin taloudellisesti, mutta myös osallistumiskyvyn, jatkosuunnittelun ja itsetuntemuksen 
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osalta. Eniten kehittämistä ryhmässä nähtiin työtoimintapäivien sisällössä; toimintaa ja tapahtumia 

kaivattiin lisää. Suurimpana kiitoksena ryhmien toteutumiselle voinee yhtäältä ajatella sitä, että kaikki 

haastatteluun osallistuneet osasivat nimetä jonkun, jolle ryhmää voisi suositella. Ryhmille siis mitä 

ilmeisimmin on tarvetta myös ryhmiin osallistuneiden itsensä mielestä. 

 

Vappu Karjalaisen ja Jarmo Karjalaisen (2011, 50) kuntouttavan työtoiminnan raportin arvion mukaan 

kuntouttavan työtoiminnan erityisyys verrattuna muihin työllistymistä edistäviin palveluihin on tervey-

dentilan sekä työ- ja toimintakyvyn mahdollisessa selvittämisessä ja tukemisessa. Kuntouttava työtoi-

minta on pysähdyspaikka, jonka yhteydessä voidaan arvioida aiempaa perusteellisemmin, mihin suun-

taan asiakkaan on mielekästä suunnata. Tätä tarvetta palvelemaan myös ryhmämuotoinen kuntout-

tava työtoiminta löytänee paikkansa: toimintakyvyn ja sen rajoitteiden selvittelyn kautta oikea-aikai-

sen ja oikeasuuntaisen suunnitelman laatiminen yksilöllisesti. Huomioiden tämä tavoite, olisi kuntout-

tavan työtoiminnan ryhmien sisältöön syytä lisätä työ- ja toimintakyvyn arviointia, seurantaa ja suun-

nitelmallisuutta. Ehkä näissä arvioinneissa olisi se lisä, jota osallistujatkin päiviin kaipaavat? 

 

Kuntouttava työtoiminta ja kuntouttava sosiaalityö ovat jatkuvassa muutoksessa yhdessä monipuoli-

sen toimintaympäristön muutoksen kanssa. Työttömyysaste on korkea, työelämä tuntuu vaativan 

enemmän erikoistumista ja tarkempaa osaamista, ja työllistämisen päävastuun siirto valtiolta kunnille 

vaikuttaa toteutuvan kiihtyvällä tahdilla.  Kuntouttavan työtoiminnan ryhmään osallistuneet – ja ryh-

män ulkopuolelle jäänyt suurempi joukko! – etenee huomattavasti kiihkeärytmistä työelämää pienem-

min askelin. Askelet ovat kuitenkin ilmeisesti samansuuntaisia, tavoitteellisia ja tulevaisuutta rakenta-

via. Tutkimushaastatteluissa nousi yksilövastauksissa esille asioita, tavoitteita ja toiveita, joita osallis-

tujat eivät olleet aiemmin joko kertoneet tai edes itse tunnistaneet. Oman suunnan löytymiseen tulisi 

varata tarpeeksi aikaa, jos tavoitteenasettelu elämänpäämäärän osalta on vielä vaiheessa nuorena 

aikuisena. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmä voisi olla paikka, jossa saa aikaa pohtia ja testata paitsi 

kykyään, myös tahtoaan suhteessa laajaan työmarkkinatarjottimeen.  

 

Ryhmätoimintaa koskevien kehittämisajatusten lisäksi tutkimus herätti ajatuksia myös jatkotutkimus-

mahdollisuuksista. Yksi suunta olisi tutkia tämän tutkimuksen kohderyhmää: mitä heille kuuluu esi-

merkiksi puolen vuoden päästä? Kuinka he kokevat ryhmän vaikutuksen silloin, jälkeenpäin asiaa miet-

tiessään? Toisaalta myös sen tutkiminen, mitä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat kokisivat tar-

vitsevansa, jotta elämänhallinta ja/tai toimintakyky lisääntyisivät, on yksi mahdollisuus sekä kehittää 

palvelua että tukea kohderyhmän oikeita ratkaisuja jatkossa. Lisäksi tutkimuksen ulkopuolelta mutta 

läheisesti aiheeseen liittyen: kuntouttavan työtoiminnan mahdollinen jakautuminen työllistymistä ta-

voittelevaan ja toimintakykyä ylläpitävään malliin herättää uusia tutkimusajatuksia – kuinka määritel-

lään, kuka ei tarvitse etenemistä? Millainen muutos pitää tapahtua, jotta siirtyy ryhmästä toiseen? 

Lisäkiinnostusta tutkimus nosti myös kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuuteen pitkällä tähtäimellä: 

onko jakson tuomasta osallistumisesta hyötyä etenemiselle kohti työtä tai koulutusta? Ja vielä: kuinka 

elämänhallinnan ja toimintakyvyn tasoa voitaisiin mitata luotettavasti siten, että kehittyminen saatai-

siin näkyväksi? Tämä tutkimus toi arvokasta tietoa pienen joukon omista kokemuksista. Moni kokemus 

kaipaa vielä ääntä. 
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LIITTEET 

Liite 1.  Esite kuntouttavan työtoiminnan ryhmästä 

 

Onko kuntouttavan työtoiminnan ryhmä  

sinun seuraava askeleesi? 

 

 

Ota yhteyttä: 

 

                         ________________________________________________ 

 

                  S  o  s  i  a  a  l  i  t  y  ö 

 

 

 

Iisalmi:  Kankaankatu 1 B 1 (sosiaalikeskus) 

Kankaankatu 1 A 8 (työvoiman palvelukeskus) 

 

Kiuruvesi: Harjukatu 2 

 

Sonkajärvi: Taivallahdentie 4 

 

Vieremä: Myllyjärventie 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

KUNTOUTTAVAN 

TYÖTOIMINNAN 

RYHMÄ 
 

Uusin askelin kohti työmarkkinoita 
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Kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä järjestetään Ylä-Savon SOTE 

kuntayhtymän sosiaalityön asiakkaille eri kunnissa,  

eri toimijoilla ja eri sisältöisinä. 

 

Ryhmien yhteisenä tavoitteena on  totuttautuminen  

säännönmukaiseen päivärytmiin ja ohjattuun toimintaan.  

Ryhmän avulla pyritään parantamaan osallistujan elämänhallintaa ja  

toimintakykyä jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua 

TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin. 

 

Kuntouttavan työtoiminnan ryhmät toteutetaan pääsääntöisesti siten,  

että osallistumisaika on yhtenä päivänä viikossa 4 tuntia kerrallaan. Jakson 

ajaksi osallistujille tehdään kuntouttavan työtoiminnan sopimus,  

joka oikeuttaa työmarkkinatukeen ja osallistumispäivien  

kulukorvaukseen sekä tarvittaessa matkakuluihin. 

 

Kuntouttavan työtoiminnan ryhmään osallistuminen kerryttää myös  

työkokemushistoriaasi ja käsitellään Kelalla työllistymistä edistävänä  

palveluna. 

 

Tämän esitteen saadessasi sinulle kerrotaan myös, mikä on sen  

ryhmän pääasiallinen sisältö, johon sinua ohjataan. Mahdollisen  

esittelytilaisuuden ajankohta ilmoitetaan erikseen. 

 

 

                                 

 

 

Mitä kuntouttavan työtoiminnan ryhmä sitten sinulle antaa? 

 

Asiantuntevaa ohjausta ja neuvontaa, arvokasta vertaistukea  

samassa tilanteessa olevilta ryhmäläisiltä, omien vahvuuksien ja  

kehittämiskohteiden tutkiskelua ja vaikka mitä muuta! 

 

 

 

 

Kaikkea tätä, ja paljon muuta! Mitä sinä keksit ohjaajiltasi pyytää?     

  

                                 

Mielekästä 
tekemistä

Työkokemusta!

Tukea 
arkiasioissa

Taloudellista

tukea!

Tavoitteiden 
asettelua

Jatkosuunnitelma 
seuravaksi 
askeleeksi!
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Liite 2.  Teemahaastattelurunko 

 

Pääkysymykset ja aputeemoja aiheen lähestymiseen 

 

1) Elämänhallinta ja toimintakyky 

a. millaiseksi kuvailisit omaa elämänhallintaasi? 

Apukysymykset:  millainen se on nyt? Millainen oli ennen ryhmää? 

Jos muutosta - vaikuttiko ryhmä vai joku muu tekijä? Mikä? 

Aputeemoja: tunne siitä, että voit vaikuttaa tapahtumiin elämässäsi ja ympäristössäsi 

  osallisuudellasi on merkitystä ja painoarvoa 

  koherenssi: tapahtumat ovat ymmärrettäviä, hallittavissa olevia, mielekkäitä 

  ulkoinen elämänhallinta: turvatussa asemassa olemisen tunne 

  sisäinen elämänhallinta: vahva itsetunto, vastuu ja mahdollisuus määrätä elämästä 

 sisäinen tai ulkoinen kontrolli: teetkö itse vai tapahtuuko sinulle asioita 

b. millaiseksi kuvailisit omaa toimintakykyäsi? 

Apukysymykset: millainen se on nyt? Millainen oli ennen ryhmää? 

Jos muutosta - vaikuttiko ryhmä vai joku muu tekijä? Mikä? 

Aputeemoja: kyky suoriutua työstä ja sen ulkopuolisesta elämästä 

 fyysinen toimintakyky: terveydentila, kunto.. 

 psyykkinen toimintakyky: hyvinvointi, itsearvostus, luottaa kykyynsä selviytyä arjen  

    tilanteista, pystyy tekemään harkittuja päätöksiä ja suhtautuu realistisen luottavai- 

    sesti tulevaisuuteen ja ympäröivään maailmaan 

kognitiivinen toimintakyky: muisti, oppiminen, tiedonkäyttö, luovuus, havaitseminen.. 

sosiaalinen toimintakyky: pystyvyys olla vuorovaikutuksessa ja toimia muiden kanssa 

   joko oman tai yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Roolit. Ongelmakäytös? 

 

2) Ryhmätoiminnan kehittäminen 

a. miten ryhmä mielestäsi onnistui tavoitteissaan? 

Aputeemoja: totuttautuminen säännönmukaiseen päivärytmiin ja ohjattuun toimintaan 

 elämänhallinnan ja toimintakyvyn parantaminen – jotta voisi osallistua työhön, koulu- 

    tukseen tai työllistymistä edistäviin palveluihin 

ohjaus ja neuvonta 

vertaistuki 

omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tutkiskelu 

b. mitä olisi voitu tehdä toisin? 

c. jos lähtisit uudestaan tällaiseen ryhmään, mitä odottaisit? 

d. kenelle voisit suositella tällaista ryhmätoimintaa? 

 
 

 
3) Mitä muuta haluaisit vielä sanoa? 
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Liite 3.  Tiedote tutkimushaastatteluun osallistuvalle 

 

 
Tiedote tutkimushaastatteluun osallistuvalle 
 
Olet osallistunut ajalla 1.3.-31.5.2015 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän sosiaa-
lityön järjestämisvastuulla toteutettuun kuntouttavan työtoiminnan ryh-
mään. Ryhmän yhteisenä tavoitteena on edistää osallistujan elämänhallin-
taa ja toimintakykyä siten, että edellytykset osallistua muihin työllistymistä 
edistäviin palveluihin kasvavat. Elämänhallinta tarkoittaa lyhyesti kuvattuna 
tunnetta siitä, voiko itse vaikuttaa elämänkulkuunsa. Toimintakyky kuvaa ih-
misen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle asete-
tuista vaatimuksista elinympäristössään. 
 
Opiskelen Savonia-ammattikorkeakoulun Kuopion yksikössä sosiaali- ja ter-
veysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa ylempää ammatti-
korkeakoulututkintoa (sosionomi (YAMK). Teen opintoihini kuuluvan opin-
näytetyön kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnasta Ylä-Savon SOTE 
kuntayhtymässä. Tarkoituksenani on kerätä osallistujilta kokemustietoa 
ryhmän yhteisten tavoitteiden toteutumisesta ja ajatuksia palvelun kehittä-
miseksi. 
 
Kokemukset ryhmästä kerään haastattelemalla kahden eri ryhmän osallis-
tujia jakson viimeisellä tapaamiskerralla. Haastatteluun osallistuminen on 
vapaaehtoista. Haastattelun voi halutessaan keskeyttää ja aineiston käytön 
tutkimuksessa kieltää. Haastattelut ovat luottamuksellisia. 
 
Nauhoitan haastattelut, jotta saan kaikkien ajatukset ja mielipiteet tarkasti 
talteen. Haastattelut litteroin eli puran kirjalliseen muotoon. Nauhoitukset 
tuhotaan litteroinnin valmistuttua. Haastateltavan henkilöllisyys ei tule ilmi 
tuloksissa tai opinnäytetyössä. Opinnäytetyö valmistuu vuoden 2015 aikana 
ja julkaistaan sähköisesti theseus-tietokannassa. 
 
Kiitos! 
 
Tuuli Sokka-Hukkanen 
tuuli.h.sokka-hukkanen@edu.savonia.fi 
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Liite 4.  Esimerkki aineiston luokittelun alkuvaiheesta 

 

millaiseksi kuvailisit toimintakykyäsi 

 millainen nyt millainen ennen ryhmää ryhmän vaikutus 

kyky suoriu-

tua työstä ja 

sen ulko- 

puolisesta 

elämästä: 

yleistä toimin-

takyvystä 

: No kyl silleen ku ekan kerran ku tuli ni sit 
sen jälkeen on helpompaa joka kerta. Et 
kun tulee vaan. 
 
: ei oo ihan työkuntonenkaan kuitenkaan. 
Tää on ihan hyvä sellaseen. 
 
: Mun pitäis käydä lääkärissä tämän jäl-
keen. Taas joku selkkaus apteekin kanssa. 
 
: ei nämä oikeen mitään kuntouttavaa tai 
työhön valmistavaa tai silleen. Ei tämä 
edes kata sitä aluetta mitä tullee oikees-
taan, jos aattelee sitä mitä oon käyny. 
 
: että tekemistä ollut ja näkee muitakin ih-
misiä kuin nämä niin sanotut renttukaverit 
 
: minun mielestä ihan hyvät, että ei oo tällä 
hetkellä mitään ongelmia. 

: [toimintakyky] En tiä, mul riip-
puu päivästä aika kovasti. 
 
: ku on itekki, ku on menny lujaa 
välillä.. 
 
: se on ehkä ollu just silleen että 
ei oo oikein ollu intoo tehä mi-
tään .. ja sillon ko ei ollu sitten 
tätä kurssiakaan ni ei ollu syytä 
lähtee sillo oikein minnekään 

: . Ja sit ku tästä saa vähän 
enemmän rahaa ni pystyy vähän 
elämäänki. Vähä enemmän ruo-
kaa ja ei oo ihan niin tiukilla ku 
aikasemmin  
 
: minä hyppäsinkin tähän, ja nyt 
on paperit kesäkuulle asti 
 
: Esim tuossa nii unirytmissä, 
tännäänkin heräsin ekan kerran 
ennen kuutta. Sitten nukuin vielä 
jonkun aikaa ja kaheksalta nou-
sin ylös. Viikonloppunakin saat-
taa olla että kaheksalta ruppeen 
heräämään ylös. 
 
: ja nyt sitten jatketaan niin että 
yks päivä lisää tähän viikkoon 
uudesta jaksosta, niin saapi 
enemmän käytyä sitten 
 

fyysinen: ter-

veys, kunto.. 

: Tulee pakollinen kävely aina jos on muu-
ten jääny liikuttua  
 
 

: Yhessä välissä kun en jaksanu 
kämpiltä lähtee minnekään 

: ei haluakaan enää olla paljo, 
että tekee mieli enemmän just 
kaikkee lenkkeilyssä käyvä ja 
kaikkee, mahollisimman paljo ul-
kona 

psyykkinen: 

hyvinvointi, it-

searvostus, 

luottamus tule-

vaisuuteen ja 

ympäristöön.. 

: Mitä nyt täällä aina tulee juteltua. Silleen, 
häviää stressi silleen ja unohtaa ajatella 
asioita. Mulla on aina silleen että mä pis-
tän asiat silleen järjestykseen ja sitten mun 
pitää ruveta niitä hoitamaan, ja jos mä en 
pysty hoitamaan sitä ensimmäistä asiaa 
niin mä en pysty hoitamaan sitä toista 
asiaa ja sitten ne jää vaan pyörimään sii-
hen sisäkkäin ennen kuin mä pystyn ne 
hoitamaan. Täällä kun on ja juttelee ni ne 
unohtuu aina. 
 
: hyvin saan nukuttua yöni ja hoidan näitä 
asioita ja sen näkee sitten tulevaisuudessa 
mitä sitä sitten keksii 
 
: Ei se niinku hyvä vieläkään ole se itse-
tunto, mutta semmonen ehkä varmempi it-
sestään. 

: Mul on semmosii ahdistus-koh-
tauksii, paniikkihäiriö on diag-
nosoituki jo. 
 
: Minusta on tärkeetä että on 
elämässä tietyt tavoitteet ja pää-
määrät, että ei kule niin kuin 
päätön kana täällä. 
 
: Minä oon aika lailla kaikki kou-
lutuspolut koittanut ja ne on aina 
kaatunu johonkin katastrofiin. En 
enää uskalla edes mennä kou-
lun penkille 
 
: Enpä minä tiiä, mitä vastaan 
tulloo. Mitä sitä suotta kymmeniä 
asioita kerralla miettimään.  
 
 

: Tietysti jotkut haastavat, jännit-
tävät tilanteet.. niinku tääki vähä 
jännittää. Mut tuolla kyllä tutus-
tuu helposti uusiin ihmisiin ja tu-
lee kaikkien kans toimeen kyllä. 
 
: on tällä ollu [positiivinen vaiku-
tus itsetuntoon] varmaan, mi-
nusta jotenkin, kun on sitä seu-
raa saanut. 
 
: aiemmin oli vähän semmonen, 
ennen ryhmän alkua, vähän pe-
lokas tulevaisuusajattelu. Se ei 
oo enää nyt sitä.  Vähän toiveik-
kaampi, sellainen tyyneys tullut 
siihen. 

kognitiivinen: 

muisti, oppimi-

nen.. 

: minä kun oon ollut täällä niin oon aina 
piirrellyt. Muisti mulla on ollut huono pikku-
lapsesta alkaen. 

: ei minulla ole vaikeuksia esim 
muistaa asioita tai tämmöstä. 

 

sosiaalinen: 

vuorovaikutus-

kyky, ryh-

mässä toimi-

minen, roolit.. 

: nuo muut ni on silleen että minä en tunne 
niitä käytännössä ollenkaan. Eikä se mi-
nua nyt niin haittaakaan. 
 
: Tuossa ryhmän mukana oon ollu mahdol-
lisimman paljon. Tämän jakson oon ollut 
joka kerta. 
 
: Täällä on kuiteski joku koko ajan, jonku 
kanssa jutella täällä ja jos että pitäis ky-
sellä jotaki kysymyksiä tästä tai tämmöstä 
 
: Ehkä nyt on taas vähän sitä itseluotta-
musta. Että taas on uskaltanut olla ihan 
vieraidenkin ihmisten seurassa. 
 

: ei oo oikein ollu intoo tehä mi-
tään .. ja sillon ko ei ollu sitten 
tätä kurssiakaan ni ei ollu syytä 
lähtee sillo oikein minnekään 
 

: Ehkä tuo juominen on vähenty-
nyt, tai onkin vähentynyt vielä 
enemmän 
  
: Ihan jees on nyt ollut tuo, on 
parantunut huomattavasti tuo 
että en oo arkipäivisin ryyppäil-
lyt. 
 
: kun oon ujo ihminen niin en 
aina viiti tai halua mennä kaik-
keen yksin. Että haluan vähän 
niin kuin seuraa. Ajattelin että 
tämä on mahdollisuus saada 
semmoistakin. 

 

 

 

 




