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ABSTRACT 

 

Puurtinen, Marika. “I don’t have to be ashamed of myself and my past”. 
Recovering substance abusers’ perceptions and experiences of social 
rehabilitation. Helsinki, spring 2017. 71 p., 5 appendices. Language: Finnish. 
Diaconia University of Applied Sciences, Promotion of the health and wellbeing 
of people in danger of marginalization, Master of Social Services (UAS master’s 
degree). 
 
The objective of this final thesis was to explore recovering substance abusers’ 
perceptions and experiences of social rehabilitation provided by the Department 
of Supported Housing and Rehabilitative Work of the City of Vantaa, Finland. 
Specifically, the research goal was to assess the type of services used by 
recovering substance abusers and the ways in which the programs used by 
them offer opportunities for participation. Ultimately, this study sought to shed 
light on how the social rehabilitation established under the new social services 
law functions on the ground and examine its effectiveness from the perspective 
of clients.  
 
The theoretical framework for the study emerges from the definition of social 
rehabilitation provided by the new social services law and services, and the 
aims that this law establishes for client participation and social functioning. This 
thesis is based on qualitative research, which was conducted in the form of 
thematic interviews with six recovering substance abusers in the rehabilitative 
work program provided by the city of Vantaa. All interviews were conducted in 
April 2016. The guiding theory of content analysis was used as a method of 
analysis.  
 
The results of this research evidence that clients hold varied perceptions about 
social rehabilitation. In their view the content and goals of the service are often 
unclear and confusing. Nonetheless, the social rehabilitation services offer 
multiple benefits for clients when implemented with the support of a multi-
disciplinary professional network. The services’ participatory goals were fulfilled 
when clients obtained adequate housing, established daily and weekly routines 
daily, abstained from substance abuse, enjoyed good peer support, participated 
increasingly in recreational activities and improved their social relationships, all 
of which can be attributed to a sense of empowerment on a short-term, 
improved satisfaction, recovery, and improved health.  
 
When taken together the research results indicate that there is a need to 
improve client knowledge and understanding about the content and goals of 
social rehabilitation. It is critical that a client understands the terminology and 
concepts used in service programs for two reasons: for making well-informed 
and appropriate decisions concerning one’s own rehabilitation and for being 
able to demand services for which one is entitled to. Having adequate 
knowledge is a precondition for a successful client participation.   
 
Key words:  social rehabilitation, social participation, social functional capacity, 
rehabilitative work   



Sisällys 

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

2 SOSIAALINEN KUNTOUTUS ......................................................................... 8 

2.1 Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteet ......................................................... 8 

2.2 Sosiaalisen kuntoutuksen sisältö ............................................................ 13 

3 OSALLISUUS SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN TAVOITTEENA ............... 17 

3.1 Osallisuus .............................................................................................. 18 

3.2 Osallisuus mielenterveyden edistäjänä ................................................... 19 

3.3 Osallisuuden konsepti ............................................................................ 22 

4 TUTKIMUSYMPÄRISTÖN KUVAUS ............................................................ 26 

4.1 Vantaan kaupungin päihdepalvelut ......................................................... 26 

4.2 Kuntouttavat asumispalvelut päihdepalvelujen osana............................. 28 

4.3 Tuetun asumisen ja työtoiminnan yksikkö osana asumispalveluja .......... 29 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ........................................................................ 31 

5.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset ....................................... 31 

5.2 Tutkimusmenetelmä ............................................................................... 33 

5.3 Aineiston keruu ...................................................................................... 33 

5.4 Aineiston analyysi................................................................................... 36 

6 TULOKSET ................................................................................................... 40 

6.1 Haastateltavien taustatiedot ................................................................... 40 

6.2 Käsityksiä sosiaalisesta kuntoutuksesta ................................................. 41 

6.3 Palveluiden esiintyvyys .......................................................................... 43 

6.4 Kokemuksia sosiaalisen kuntoutuksen palveluista ................................. 48 

7 POHDINTA ................................................................................................... 56 

7.1 Tulosten tarkastelua ............................................................................... 56 

7.2 Eettisyys ja luotettavuus ......................................................................... 60 

7.3 Jatkotutkimusaiheita ............................................................................... 62 

7.4 Opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointia ............................. 62 

LÄHTEET ........................................................................................................ 65 



LIITE 1: Tiedote opinnäytetyöstä ..................................................................... 70 

LIITE 2: Suostumus tutkimukseen osallistumisesta.......................................... 73 

LIITE 3: Teemahaastattelurunko ...................................................................... 74 

LIITE 4. Opinnäytetyöprosessin kuvaus ........................................................... 76 

LIITE 5. Esimerkki teoriaohjaavasta sisällönanalyysista .................................. 77 

 

 

  



1 JOHDANTO 

 

 

Syrjäytymisen, köyhyyden ja eriarvoisuuden ehkäisy oli yksi hallitusohjelman 

strategisista painopistealueista vuosina 2011–2015. Väestön hyvinvointia ja 

terveyttä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluita vahvistamalla ja uudistamalla. 

Keväällä 2015 voimaan astuneessa sosiaalihuoltolaissa sosiaalinen kuntoutus 

määritellään yhdeksi sosiaalihuoltolain palveluista, jota toteutetaan sosiaalityön 

ja sosiaaliohjauksen avulla. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea so-

siaalisen toimintakyvyn vahvistumista, torjua syrjäytymistä ja edistää osallisuut-

ta. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 17 §.)  

 

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteina ihmisten osallisuuden vahvistaminen ja 

syrjäytymisen ehkäiseminen esiintyvät monissa poliittisissa hyvinvointiohjelmis-

sa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Osallisuutta edistämään pyrkivät ta-

voitteet esiintyvät eri kohderyhmiin ja erilaisiin elämänkaaren vaiheisiin liitettyi-

nä. Esimerkiksi varhaiskasvatus pyrkii suunnitelmillaan tukemaan lasten osalli-

suutta ja toisaalla kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma korostaa 

asiakkaidensa osallisuutta mielenterveys- ja päihdetyön eri prosesseissa. Osal-

lisuuden kokemuksilla on positiivinen vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja mielen-

terveyteen (Tambuyzer, Pieters & Van Audenhove 2011, 140 - 141). 

 

Asiakkaiden kokemuksia esiintuomalla voidaan tuottaa tietoa, jonka avulla pal-

velunjärjestäjä voi kehittää palveluaan, siihen liittyvien tahojen välistä yhteistyö-

tä sekä lisätä asiakkaiden osallisuutta palvelujen kehittämisessä heidän tarpeet 

ja toiveet huomioiden. Vaikka sosiaalisen kuntoutuksen palveluja on järjestetty 

eri tavoin ja eri tahojen toimesta jo ennen lain voimaantuloa, on se tällä hetkellä 

ajankohtainen aihe, joka näkyy kunnissa esimerkiksi erilaisten sosiaalista kun-

toutusta kehittävien hankkeiden kautta ja uudenlaisten työryhmien ja palvelui-

den perustamisena. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteina osallisuuden ja sosi-

aalisen toimintakyvyn käsitteitä leimaa erilaisten määrittelyjen ja näkökulmien 

ylitarjonta. Aihe on ajankohtainen, sillä se tarkastelee ja esiintuo uudessa sosi-

aalihuoltolaissa määritettyä, monisisältöistä palvelua. Opinnäytetyön tarkoituk-
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sena on selvittää, millaisia käsityksiä ja kokemuksia Vantaan kaupungin tuetun 

asumisen ja työtoiminnan yksikössä asiakkaina olevilla päihdekuntoutujilla on 

sosiaalisesta kuntoutuksesta. Tavoitteena on tuoda esiin, miten uuden sosiaali-

huoltolain asettama palvelu näyttäytyy asiakkaiden kokemana ja kuvata palve-

luita heidän näkökulmastaan. 
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2 SOSIAALINEN KUNTOUTUS 

 

 

Sosiaalista kuntoutusta toteutetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen avulla. 

Sosiaalityö on asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa yhteisölle, perheelle tai yksi-

lölle muodostetaan heidän tarpeistaan lähtevä palvelujen ja sosiaalisen tuen 

kokonaisuus. Palvelukokonaisuus sovitetaan yhteen muiden tahojen tarjoamien 

tukipalveluiden kanssa. Sosiaalityöhön kuuluu ohjaus sekä palveluiden toteu-

tumisen ja vaikuttavuuden seuranta. Sosiaalityö on yksilöiden, perheiden ja yh-

teisöjen kanssa tehtävää muutosta tukevaa yhteistyötä, jonka tavoitteena on 

vahvistaa osallisuutta, edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä, lieventää erilaisia 

elämäntilanteen haasteita ja tukea asiakkaiden toimintaedellytyksiä. Sosiaalioh-

jaus on sosiaalihuoltolaissa määritelty palvelu, joka näyttäytyy neuvontana, oh-

jauksena tai tukena. Sosiaaliohjaus sisältää moniammatillista yhteistyötä eri 

tukimuotojen yhteensovittamiseksi. Sosiaalityön tavoin sosiaaliohjauksella pyri-

tään vahvistamaan asiakkaiden toimintakykyä ja elämänhallintaa sekä edistä-

mään hyvinvointia ja osallisuutta. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 15–17 §.) 

 

Helmikuussa 2016 tehdyn kuntakyselyn tulosten mukaan sosiaalisen kuntou-

tuksen toteuttajia ja yhteistyötä tekeviä tahoja kunnissa ovat esimerkiksi aikuis-

sosiaalityö, kunnalliset päihde- ja mielenterveyspalvelut, työpajat, TE-toimistot, 

Työvoiman palvelukeskukset, nuorisotoimi, kolmas sektori, Kela, seurakunnat 

sekä erilaiset hankkeet ja perusterveydenhuolto.  (Karjalainen 2016.) 

 

 

2.1 Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteet 

 

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea sosiaalisen toimintakyvyn vah-

vistumista, torjua syrjäytymistä ja edistää osallisuutta (Sosiaalihuoltolaki 

1301/2014, 17 §). Kunta vastaa sosiaalisen kuntoutuksen suunnittelusta ja to-

teutuksesta. Sosiaalista kuntoutusta toteutetaan yhteistyössä terveydenhuollon, 

työ- ja elinkeinotoimen, opetustoimen ja muiden tahojen kanssa. Kunnat järjes-

tävät sosiaalisen kuntoutuksen palveluja eri tavoin ja usein hankerahoituksella. 
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Sosiaalisen 
toimintakyvyn 
vahvistaminen

Syrjäytymisen 
torjuminen

Osallisuuden 
edistäminen

Järjestöt ja muut kolmannen sektorin toimijat tuottavat myös sosiaaliseen kun-

toutukseen liittyviä palveluja. (Kuntoutusportti 2016 i.a.) Esimerkiksi nuoria tue-

taan sosiaalisen kuntoutuksen avulla opiskelemaan, työkokeiluihin, työpajatoi-

mintaan tai kuntoutukseen. Sosiaalisen kuntoutuksen keinoin pyritään myös 

ehkäisemään mahdollisia keskeytyksiä niissä palveluissa, joihin nuori on sosi-

aalisen kuntoutuksen avuin ohjautunut. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 17 §.) 

Sosiaalisen kuntoutuksen ja sosiaalityön tavoitteina osallisuuden ja sosiaalisen 

toimintakyvyn käsitteitä leimaa epämääräisyys (Kannasoja 2013, 15; Tambu-

yzer, Pieters, Van Audenhove 2011, 138; Karjalainen ja Raivio 2013,12). 

 

Seuraava kuvio havainnollistaa sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteita, joita käsi-

tellään seuraavissa luvuissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteet  
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Ihmisen toimintakyky jaetaan usein neljään osa-alueeseen, joita ovat fyysinen, 

psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky. Sosiaalisen toimintakyvyn 

tarkastelussa huomio kiinnittyy ihmisen vuorovaikutussuhteisiin, aktiiviseen toi-

mijuuteen ja osallistumiseen erilaisissa yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Sosiaali-

nen toimintakyky on ihmisen, ympäristön, erilaisten yhteisöjen ja yhteiskunnan 

välistä aktiivista ja muuttuvaa vuorovaikutusta. Sosiaalinen toimintakyky näyt-

täytyy ihmisen elämässä sosiaalisena aktiivisuutena, erilaisissa sosiaalisissa 

vuorovaikutustilanteissa ja saa aikaan osallisuuden ja osallistumisen kokemuk-

sia. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015. i.a.) 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylläpitää toimintakyvyn mittaamiseen ja arvioin-

tiin liittyvää TOIMIA-tietokantaa, jonka tavoitteena on tuottaa luotettavaa tietoa 

ja toimia ammattilaisten työkaluna (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011–2014. 

i.a). Heikkinen ja Tiikkainen (2011) ovat koonneet tietokantaan sosiaalisen toi-

mintakyvyn ja arvioinnin mittaamista koskevan suosituksen, jossa sosiaalinen 

toimintakyky nähdään moniulotteisena, aktuaalisena ja potentiaalisena toimin-

takykynä. He jakavat sosiaalisen toimintakyvyn viiteen osa-alueeseen, joita hei-

dän mukaansa tulisi tarkastella sosiaalista toimintakykyä mitattaessa. Alueet 

muodostuvat sosiaalisesta verkostosta ja sosiaalisesta eristyneisyydestä, sosi-

aalisesta yhteisyydestä, yksinäisyydestä, sosiaalisesta aktiivisuudesta ja osallis-

tumisesta sekä sosiaalisista taidoista; sosiaalisesta joustavuudesta ja mahdolli-

sista vuorovaikutusongelmista. (Heikkinen & Tiikkainen 2011, 2.) Heikkisen ja 

Tiikkaisen muodostama, alla esitelty kuvio on yksi esimerkki siitä, miten sisältö-

rikkaana ja moniulotteisena käsitteenä sosiaalinen toimintakyky voidaan nähdä 

yhtenä sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteista. 
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KUVIO 2. Sosiaalinen toimintakyky (Heikkinen & Tiikkainen 2011, 3). 

 

 

Sosiaalisen kuntoutuksen yksi tavoite on torjua syrjäytymistä (Sosiaalihuoltolaki 

1301/2014, 17 §). Syrjäytymisen käsitettä määritellään eri tavoin ja erilaisista 

näkökulmista. Sitä kuvataan usein erilaisten tapahtumien ketjuna, joka tuottaa 

yhteiskunnallista huono-osaisuutta. Ihminen ajautuu monien tapahtumien kautta 

elämäntilanteeseen, joka yleisesti koetaan sosiaalisesti ongelmallisina. (Törrö-

nen & Vornanen 2002, 33.) Ongelmat ja vaikeat elämäntilanteet seuraavat toi-

siaan ja niiden tuloksena ihmisen elämänlaatu heikkenee eikä ihminen välttä-

mättä kykene osallistumaan sellaisiin asioihin, joita yhteiskunnassa pidetään 

normaaleina, esimerkiksi työssäkäyntiin (Saari 2015, 114). Syrjäytyminen liite-

tään usein esimerkiksi koulutukseen, työllisyyteen ja terveyteen. Se voi olla ta-

loudellista tai sosiaalista ja siihen liittyy usein sosiaalinen leimautuminen. Se voi 

koskettaa kokonaista ihmisryhmää, yksittäistä ihmistä tai perhettä. Syrjäytymi-

nen periytyy usein vanhemmilta lapsille (Myrskylä 2012, 7).  
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Syrjäytymisen ja köyhyyden ehkäisemisen tavoite näyttäytyy sosiaali- ja ter-

veyspolitiikan strategiassa ja hallitusohjelmassa, joissa painotetaan ihmisten 

osallisuutta ja työkyvyn vahvistamista sekä työttömyyden, köyhyyden ja osatto-

muuden vähentämistä. Peruspalveluiden ja sosiaaliturvan parantaminen ja ke-

hittäminen ovat merkityksellisiä asioita syrjäytymisen ehkäisyssä. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö i.a.) Syrjäytymisen, köyhyyden ja eriarvoisuuden ehkäisemi-

nen oli vuosina 2011 – 2015 hallitusohjelman strateginen painopistealue, jota 

varten käynnistettiin erillinen syrjäytymistä vähentävä poikkihallinnollinen toi-

menpideohjelma. Ohjelman teemoja olivat yhdenvertaisuus ja kansalaisten 

osallistumismahdollisuudet, terveyden edistäminen, työstä ja työmarkkinoilta 

syrjäytymisen ehkäiseminen, pienituloisten aseman parantaminen, lasten ja 

nuorten syrjäytymisen vähentäminen, sosiaali- ja terveyspalveluiden vahvista-

minen ja uudistaminen sekä kansalaisjärjestöjen työn vaikuttavuuden tukemi-

nen ja parantaminen. Ohjelman tavoitteena oli luoda kaikenlaiseen yhteiskun-

nalliseen päätöksentekoon toimintamalli, jossa huomioidaan hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen liittyviä asioita. (Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2015 i.a.) 

 

Syrjäytymistä vähentävän toimenpideohjelman loppuarviossa esitellään keskei-

siä kokemuksia syrjäytymisen, köyhyyden ja terveysongelmien ehkäisemiseen 

keskittyneistä toteutuneista toimenpiteistä. Kansalaisten yhdenvertaisuutta ja 

osallistumismahdollisuuksia on edistetty useilla hallituksen hankkeilla. Yksi niis-

tä on pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma ja siihen sisältyvä Asun-

to ensin -periaate. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015 i.a.) ”Pitkäaikaisasunnot-

tomaksi määritellään henkilö, jonka asunnottomuus on pitkittynyt tai uhkaa pit-

kittyä sosiaalisten tai terveydellisten syiden vuoksi yli vuoden mittaiseksi tai 

asunnottomuutta on esiintynyt toistuvasti viimeisen kolmen vuoden aikana” 

(Asunto ensin i.a).  

 

Asunto ensin -periaatteessa asunto nähdään ihmisen perusoikeutena ja perus-

edellytyksenä kuntoutumisprosessin käynnistymiselle ja onnistumiselle. Periaa-

te haastaa asuttamismallin, jossa asiakkailta saatetaan edellyttää portaittain 

etenevää kuntoutumista oman kodin saadakseen. Palvelujärjestelmän puutteet 
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ja katkokset, kuntoutujien puutteelliset kyvyt ja taidot, palveluihin sitoutumatto-

muus ja motivaation puute aiheuttavat epäonnistumisia, jotka voivat pahimmil-

laan aiheuttaa kadulle päätymistä ja jopa ylläpitää asunnottomuutta. (Asunto 

ensin. Asunto ensin -periaate i.a.) Asunto ensin -periaatteessa korostetaan asi-

akkaan itsemääräämisoikeutta, valinnanvapautta, yhteiskuntaan integroitumista 

ja kuntoutumista. Tutkimustulokset ovat osoittaneet periaatteen myönteiset vai-

kutukset asiakkaiden elämänlaatuun, palveluiden käyttöön ja niistä aiheutuviin 

kustannuksiin. Asunto ensin -toiminnan levittäminen, vakiinnuttaminen ja peri-

aatteiden kirjaaminen toimintaa ohjaaviksi laatukriteereiksi nähdään yhtenä pit-

käaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman tavoitteista. (Fredriksson & 

Karppinen 2014, 3 – 4, 21 – 22.) 

 

 

2.2 Sosiaalisen kuntoutuksen sisältö 

 

Sosiaalinen kuntoutus muodostuu erilaisista palveluista, joita ovat sosiaalisen 

toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen, kuntoutusneuvonta ja -ohjaus 

sekä kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen. Erilaiset ryhmätoiminnot, val-

mennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan, tuki sosi-

aalisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä muut sosiaalista kuntoutumista edistävät 

toimenpiteet ovat myös sosiaalisen kuntoutuksen palveluja. (Sosiaalihuoltolaki 

1301/2014, 17 §.) Useimmat kunnat ovat järjestäneet sosiaalisen kuntoutuksen 

palveluja jo ennen uuden lain voimaantuloa (Karjalainen 2016). 
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Seuraava kuvio havainnollistaa sosiaalisen kuntoutuksen laissa määritettyä si-

sältöä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 3. Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluvat palvelut sosiaalihuoltolaissa 

 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteutti helmikuussa 2016 kunnille kyselyn so-

siaalisesta kuntoutuksesta ja sosiaalihuoltolaista. Kyselyn avulla haluttiin selvit-

tää kuntajohtajien näkemyksiä sosiaalihuoltolaista ja sen toimeenpanosta. Ky-

selyssä haluttiin selvittää, miten sosiaalinen kuntoutus näkyy käytännössä ta-

voitteiden, palvelun käyttäjien ja sisältöjen kautta. Sähköpostitse lähetettyyn 

kyselyyn vastasi 136 henkilöä 177 eri kunnasta. Vastaajista 66 % toimi palvelu-

johtajan tai toimialuejohtajan asemassa ja 16 % toimi lähiesimiesasemassa 

asiakastyötä tehden. (Karjalainen 2016.) 

 

Vastaajat näkivät sosiaalisen kuntoutuksen konkreettisena, monimuotoisena, 

moniammatillisuutta edellyttävänä ja asiakkaan tarpeista lähtevänä palveluna, 

jossa keskitytään tukemaan asiakasta tämän vaikeassa elämäntilanteessa hä-
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nen etunsa mukaisesti. Sosiaalisen kuntoutuksen pyrkimyksinä nähtiin osalli-

suuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy, asiakkaan voimaantumisen, so-

siaalisten suhteiden ja – tilanteiden tukeminen sekä puuttuminen arjen- ja elä-

mänhallinnan ongelmiin. Sen nähtiin sisältävän sosiaalityötä, sosiaaliohjausta, 

neuvontaa ja ohjausta, jonka välillisenä tai välittömänä tavoitteena on parantaa 

yksilön työelämävalmiuksia. Sosiaalinen kuntoutus näyttäytyi vastauksissa 

konkreettisina palveluina: ryhmätoimintana, vertaistukena, aktivoinnin toimina 

(harrastukset), sosiaalisten suhteiden ja -tilanteiden tukemisena sekä arjen- ja 

elämänhallinnan tukemisena. Kuntouttava työtoiminta ja päivätoiminta nähtiin 

osana sosiaalisen kuntoutuksen palveluja. Oikeanlaisen tuen löytymisen kan-

nalta tärkeänä pidettiin palvelutarpeen arvion tekemistä asiakkaalle. Osa vas-

taajista koki asiakkaiden hyötyvän sosiaalisesta kuntoutuksesta syrjäytymistä 

ennaltaehkäisevänä palveluna, osa kuntoutumisen kannalta hyödyllisenä vasta 

siinä vaiheessa kun asiakkaalla oli jo ongelmia elämänhallinnassa. (Karjalainen 

2016.) 

 

Sosiaalista kuntoutusta käsittelevän kuntakyselyn vastausten perusteella ai-

kuissosiaalityön ohella eniten sosiaalisen kuntoutuksen palveluja tuottaa kun-

nissa erilaiset päihde- ja mielenterveyssektorin toimijat (Karjalainen 2016). Van-

taan kaupungin aikuissosiaalityössä on nimetty sosiaalityöntekijä, jonka vastuu-

alueisiin kuuluu sosiaalisen kuntoutuksen palvelut. Hänen mukaansa Vantaan 

kaupungin aikuissosiaalityön sosiaalisen kuntoutuksen palvelut muodostuvat 

yksilöllisestä sosiaalityöstä ja sosiaaliohjauksesta. Sen lisäksi asiakkaita ohja-

taan kolmannen sektorin palveluihin; Tikkurilan klubitalolle ja Vantaan mielen-

terveysyhdistyksen Hyvät tuulet ry:n toimintaan. Asiakkaille voidaan tarvittaessa 

hakea myös ostopalveluina ostettavaa työ- ja päivätoimintaa. Sosiaalisen kun-

toutuksen palveluihin hakeudutaan erillisellä lomakkeella. Lomakkeessa sosiaa-

lisen kuntoutuksen vaihtoehtoina ovat päivätoiminta ja työtoiminta. Samalla lo-

makkeella voidaan hakea myös tuetun asumisen palveluihin. Lomake toimite-

taan sosiaalisen kuntoutuksen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle, joka 

esittelee hakemukset asiakasohjausryhmässä joka tekee päätökset palveluihin 

ohjautumisesta. (Susanna Kotilainen, henkilökohtainen tiedonanto 2.9.2016.) 
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Merkittävä, monipuolisia mielenterveyskuntoutujille suunnattuja sosiaalisen kun-

toutuksen palveluja tuottava taho on klubitalomalli, joka saapui Suomeen vuon-

na 1995. Vuonna 2015 Suomessa oli jo 25 klubitaloa, joiden jäsenmäärä oli yh-

teensä 6000. Heistä noin 3000 osallistui klubitalotoimintaan vähintään kerran 

kuukaudessa. Klubitalotoiminta pyrkii edistämään kuntoutujajäsentensä toipu-

mista, kuntoutumista ja yhteiskunnallista osallisuutta terveydenhoitojärjestelmän 

rinnalla. Klubitalotoimintaa ohjaavat kansainväliset laatusuositukset, joihin on 

kirjattu kuntoutujajäsenten oikeudet ja jotka samalla toimivat eettisenä ohjeis-

tuksena klubitalohenkilöstölle. Laatusuosituksia kehitetään ja arvioidaan joka 

toinen vuosi ja kuntoutujat ovat kehittämistyössä mukana. Maailmanlaajuinen 

klubitaloyhteisö valvoo laatusuositusten toteutumista maailman eri klubitaloissa 

akkreditoinnin eli laadunvarmistusjärjestelmän keinoin. Klubitalotoiminnan kan-

tavia arvoja ovat ihmisarvo- ja oikeudet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, yhteisöl-

lisyys ja vapaaehtoisuus, jotka näyttäytyvät vahvasti klubitalojen laatusuosituk-

sissa. (Hänninen 2016, 5, 23, 36 - 37.)  
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3 OSALLISUUS SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN TAVOITTEENA 

 

 

Asiakkaiden ja potilaiden osallisuutta ja sen lisäämistä erilaisissa palveluissa ja 

niiden kehittämisessä pidetään tänä päivänä eettisenä vaatimuksena maailman-

laajuisesti sosiaali- ja terveysalan sektoreilla ja se on maailmanlaajuinen suun-

taus terveydenhuollossa. Osallisuusteema on nostettu esiin eri maiden hallitus-

ten ja päättäjien keskuudessa. (Tambuyzer ym. 2011, 138 -139). Osallisuuden 

vahvistaminen ja edistäminen nähdään tärkeänä keinona syrjäytymisen eh-

käisyssä ja köyhyyden torjumisessa. Se näyttäytyy politiikassa ja hyvinvointioh-

jelmissa erikseen määriteltynä tavoitteena ja myös keinona lisätä ja edistää so-

siaalista yhteenkuuluvuutta ja tasa-arvoa. Osallisuuden edistämisen tavoite nä-

kyy Suomen hallituksen tavoitteissa ja EU:n tasolla. (Karjalainen & Raivio 2013, 

12.) Asiakkaiden osallisuuden vahvistamisen pyrkimys näkyy esimerkiksi kun-

tien päihde- ja mielenterveysstrategioissa ja se on saanut oman lukunsa esi-

merkiksi oppaassa, joka ohjaa kuntia päihde- ja mielenterveysstrategian laadin-

nassa (Laitila, Minna 2013, 5).  

 

Siitä, miten osallisuus ymmärretään, on erilaisia näkemyksiä ja tulkintoja. Jy-

väskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja sarjan artikkelikooste Osallisuus – 

oikeutta vai pakkoa esittelee osallisuuteen liittyviä artikkeleja, joiden aiheet vaih-

televat poliittisten ohjelmien analysoinnista nuorten miesten kokemuksiin osalli-

suudestaan palvelujärjestelmissä. Artikkelisarjassa esitetyt asiakaskokemukset 

olivat ristiriitaisia, sillä osa asiakkaista koki osallisuuden pakkona (etuus, osoi-

tettu aktivointitoimenpide) ja osa mahdollisuutena katkaista syrjäytymiskierre. 

Osallisuus esiintyy monissa poliittisissa ohjelmissa syrjäytymistä ehkäisevänä 

tavoitteena ja erilaisina mahdollisuuksina mutta jää ilman konkreettista sisältöä. 

(Era 2013, 141 - 142.) Tässä luvussa keskitytään osallisuuteen, jonka edistämi-

nen on yksi sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteista. 
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3.1 Osallisuus  

 

Osallisuutta kuvataan tutkimuksissa hyvinkin erilaisilla ja epäjohdonmukaisilla 

määritelmillä (Tambuyzer ym. 2011, 138; Kivirinta 2015, 40). Myös suomalaisis-

sa tutkimuksissa esiintyy kannanottoja osallisuuskäsitteen epämääräisyyteen 

liittyen. Karjalainen ja Raivio (2013, 12 - 13) kuvaavat osallisuuden käsitettä 

väljäksi, joka mahdollistaa monenlaista toimintaa ja toimenpiteitä, joihin liittyen 

voidaan tehdä monenlaisia tulkintoja ja arvioita erilaisten asioiden köyhyyttä ja 

syrjäytymistä torjuvista vaikutuksista. He kuvaavat osallisuutta sateenvarjomai-

sena ilmiönä, jonka alta löytyy monenlaisia käsitteitä, näkökulmia ja määritel-

miä. Osallisuus voidaan nähdä arvotavoitteena tai toimintana. Karjalainen ja 

Raivio (2013, 16) kuvaavat osallisuutta järjestelmänä, joka koostuu eri osa-

alueista. Yhteisöön kuuluminen, riittävä toimeentulo ja toiminnallinen osallisuus 

ovat yleisesti tunnistettuja perusedellytyksiä, jotka tukevat ihmisten yhteiskun-

nallista toimintakykyä ja osallisuutta. 

 

 

 

KUVIO 4. Osallisuuden ulottuvuudet Karjalaisen ja Raivion (2012,  

16) mukaan 
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Mielenterveyspotilaiden osallisuudesta systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 

tehneet tutkijat löysivät peräti 45 erilaista mielenterveyspotilaiden osallisuutta 

kuvaavaa määritelmää. Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esiin osallisuuskäsit-

teen monimuotoisuutta ja siihen liittyviä epäjohdonmukaisuuksia. Systemaatti-

sen artikkelikatsauksen tuloksena syntyi kattava teoreettinen malli (konsepti) 

osallisuudesta, siihen liittyvistä osa-alueista ja asioista. Konseptin avulla erilai-

set tahot (esimerkiksi päättäjät, alan työntekijät) voivat lisätä ja parantaa potilai-

den osallisuutta. (Tambuyzer ym. 2011, 138 - 139.) 

 

 

3.2 Osallisuus mielenterveyden edistäjänä 

 

Hyvä mielenterveys koostuu useista asioista, joita ovat esimerkiksi mielekäs 

tekeminen, hyvä itsetunto ja kyky solmia tyydyttäviä ihmissuhteita. Opinnäyte-

työni käsittelee päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sosiaalista kuntoutusta, 

jonka yhtenä tavoitteena on osallisuuden edistäminen. Tässä yhteydessä on 

perusteltua tarkastella osallisuuden yhteyttä ihmisen mielenterveyteen ja sen 

edistämiseen. 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mielenterveyteen painottuvalla www-

sivustolla mielenterveyden edistäminen määritellään hyvän mielenterveyden 

toteutumista tukevana toimintana, jonka tavoitteena on lisätä vahvistavia ja suo-

jaavia tekijöitä. Mielenterveyden häiriöitä voidaan ehkäistä myös yhteisön hyvää 

mielenterveyttä lisäämällä. Kuvio 5. havainnollistaa kolme tasoa, joilla mielen-

terveyttä voidaan edistää. Yksi tasoista on yhteisötaso, jossa tapahtuvaan mie-

lenterveyden edistämiseen liittyy yksilön saama sosiaalinen tuki ja osallisuuden 

kokemukset. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014. i.a. Mielenterveyden edis-

täminen.) 
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KUVIO 5. Mielenterveyden edistämisen tasot ja mielenterveyttä edistävien teki-

jöiden vahvistamisen keinoja (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014. i.a.). 

 

 

Aikuispsykiatristen potilaiden osallisuutta koskevan tutkimuksen tuloksissa poti-

laat kuvaavat osallisuuden toteutumista henkilöstön osoittamana aitona kiinnos-

tuksena, asiallisena kohteluna ja kokemuksena saada apua ja hoitoa. Osalli-

suuden toteutumisella nähtiin positiivisia vaikutuksia hoitoon sitoutumisessa, 

itsetunnon vahvistumisessa ja psyykkisen voinnin kohentumisessa. Parhaiten 

osallisuuden nähtiin toteutuvan silloin, kun hoitosuhde säilyi katkeamattomana. 

Osallisuuden toteutumattomuus näyttäytyi tuloksissa potilaiden kuvaamana vä-

hättelynä, vaihtoehdottomuutena ja kokemuksena siitä ettei tule kuulluksi. Poti-

laiden lisäksi omaiset ja henkilökunta näkivät toimivat vuorovaikutussuhteet 

osallisuuden toteutumisen edellytyksenä. (Tiainen 2016, 21 - 22, 42 - 43.)  

 

Mattila-Aallon (2009) väitöskirja käsittelee päihdeongelmaa ja siitä toipumista 

kuntoutumisen näkökulmasta. Hän on tutkinut, miten päihdekuntoutujat hahmot-

tavat osallisuuden itsensä näkökulmasta. Hänen tutkimuksensa tavoitteena oli 

selvittää osallisuuden hahmottumista kuntoutukseen liittyvän vuorovaikutuksen 

perusteella. Tutkimus käsittelee osallisuutta päihdekuntoutujien ja heitä autta-

neiden ihmisten kokemuksista ja vuorovaikutuksesta rakentuvana ilmiönä. Hän 
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liittää tutkimuksensa yhteiskuntatieteelliseen syrjäytymistä ja osallisuutta käsit-

televään keskusteluun. Tutkimuksen tuloksena kuntoutuksen sosiaalisissa suh-

teissa syntyy erilaisia osallisuuden muotoja, joita ovat elämänhallinnan, elä-

mänpoliittinen ja elämänorientaation osallisuus (Mattila-Aalto 2009, 38, 44, 

201).  

 

Mattila-Aallon tutkimus tuo esiin kuntoutuksen sosiaalista mekanismia, joka 

muodostuu osallisuuden muodoista, niiden sisällöistä sekä osallisuuden reflek-

tiomekanismista. Sosiaaliset suhteet ja kuntoutujan liittyminen niihin nähdään 

tutkimuksessa merkittävänä asiana kuntoutuksessa. Tutkimuksen johtopäätök-

senä kuntoutusjärjestelmän tarjoamat rakenteet nähdään sosiaalisina resurs-

seina, jotka ovat kuntoutujien elämänhallinnan kannalta tärkeitä. Tutkimuksessa 

todetaan virallisen kuntoutusjärjestelmän vastaavan huonosti niiden kuntoutu-

jien tarpeisiin, joiden ajattelutavat poikkeavat yhteiskunnassa vallalla olevista 

yleisistä ajattelutavoista. Johtopäätöksissä todetaan kuntoutusjärjestelmämme 

vastuuttavan kuntoutujia liikaakin, joka saattaa huonontaa kuntoutujien elämän-

hallintaa, jos heillä ei ole vastuunkantamiseen riittäviä edellytyksiä. Tämä voi 

osaltaan lisätä kuntoutujan syrjäytymistä. (Mattila-Aalto 2009, 201- 202.) 

 

Valkaman (2012, 78) sosiaali- ja terveysalan asiakkuutta analysoivan väitöstut-

kimuksen tuloksissa todetaan asiakkaiden palveluihin vaikuttamisen olevan 

pääasiassa välillistä. Osallisuuden määre korostui tutkimuksen aineistoissa yh-

tenä asiakkuutta määrittelevänä tekijänä. Aktiviinen asiakkuus koettiin asiak-

kuuden rooleista keskeisimpänä. Siihen liittyvät valinta- ja vaikutusmahdollisuu-

det lisäsivät osallisuutta. 
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3.3 Osallisuuden konsepti 

 

Vastauksena osallisuuskäsitteen monitasoisuuteen ja moniulotteisuuteen Tam-

buyzer ym. 2011 kehittivät tutkimuksensa perusteella kokonaisvaltaisen potilaan 

osallisuutta kuvaavan konseptin, jossa huomioidaan monipuolisesti osallisuu-

teen liittyviä osa-alueita ja näkökulmia. Vaikka osallisuuteen sisältyvä prosessi 

on tärkeä, niin se ei ole lopullinen päämäärä vaan keino saavuttaa positiivisia 

tuloksia. Konseptissa esitellään osallisuuteen sisältyviä ja siihen vaikuttavia asi-

oita: taustatekijöitä, siihen liittyviä elementtejä, haluttuja lyhyen aikavälin tulok-

sia sekä lopuksi toivotun päämäärän (elämänlaadun paraneminen), johon osal-

lisuudella pyritään. (Tambuyzer ym. 2011, 140). Konsepti huomioi laajuudes-

saan monenlaisia näkökulmia ja sitä voidaan käyttää näyttöön perustuvana työ-

kaluna asiakasosallisuuden lisäämisessä. Se tarjoaa vastauksen useissa tutki-

muksissa esiin tulleelle kritiikille, joissa osallisuus käsitteenä ymmärretään mo-

nin eri tavoin.  

 

 

KUVIO 6. Osallisuuden konsepti Tambuyzeria ym. 2011, 141 mukaillen 

 

Konseptin ensimmäisessä osiossa esitellään osallisuuden taustalla vaikuttavia, 
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donkulku ja kommunikaatio eri toimijoiden välillä, henkilöstön asenne potilaiden 

osallisuuteen liittyen, erilaiset resurssit (talous, aika), osallisuuteen liittyvä kou-

lutus ja tuki, osallisuuteen sidoksissa olevat toimintatavat sekä lainsäädännölli-

set näkökulmat. (Tambuyzer ym. 2011, 141). 

 

Konseptin toinen osio keskittyy osallisuuteen liittyviin tekijöihin ja määritelmiin. 

Osallisuutta koskevista tutkimuksista erottuu viisi osallisuuteen liittyvää keskeis-

tä elementtiä, joiden pohjalta osallisuus määritellään konseptissa. Se nähdään 

monipuolisena osallistumisena erilaisiin toimintoihin: palvelujen kehittämiseen ja 

arviointiin, työntekijöiden rekrytointiin, koulutuksiin, tiedotukseen tai tutkimus-

työhön. Se on potilaan tai asiakkaan osallistumista päätöksentekoon, joka tuo 

mukanaan tunteen vastuusta ja kontrollista. Osallisuus on aktiivista osallistumis-

ta, jossa ihminen ottaa aktiivisen roolin toimijana sen sijaan että hän olisi kon-

sultoinnin tai tiedonsaannin passiivinen saajapuoli. Osallisuus tulee nähdä pal-

velujen käyttäjän ja ammattilaisen / päätöksentekijöiden välisenä yhteistyönä, 

jossa potilas tai asiakas tulee nähdä yhteistyökumppanina. Palveluissa tulee 

hyödyntää kokemusasiantuntijoiden elämänkokemuksesta kumpuavaa tietoa, 

jota pidetään uudenlaisena tutkimustietona akateemisten tutkijoiden tuottaman 

tiedon rinnalla. (Tambuyzer ym. 2011, 141 - 142). 

 

Osallisuudessa tulee huomioida erilaiset alakohtaiset erityispiirteet. Esimerkiksi 

mielenterveysalalla tulee huomioida kuntoutujan/potilaan mahdollisen psykiatri-

sen häiriön vaikutukset hänen kykyynsä tai motivaatioonsa osallistua. Osallisuu-

teen liittyvien pyrkimysten taustalla voi olla monenlaisia perusteluita. Perustelut 

voivat olla esimerkiksi periaatteellisia ja / tai eettisiä. Osallisuutta edistävien 

pyrkimysten perusteluna voi olla esimerkiksi ajatus osallisuuden kuulumisesta 

kansalaisoikeuksiin, ihmisoikeuksiin ja demokratiaan. Kantavana ajatuksena voi 

olla, että osallisuus on ”oikein”. Osallisuutta voidaan perustella myös sen tera-

peuttisuudella: toteutuessaan se edistää henkilön voimaantumista, toipumista ja 

parantaa elämänlaatua. Sillä nähdään olevan positiivinen vaikutus terveyteen ja 

tyytyväisyyteen. Potilaiden osallisuuden tärkeyttä perustellaan myös sillä, että 

sen avulla voidaan parantaa mielenterveyspalvelujen laatua ja sen avulla palve-

luja voidaan parantaa potilaiden tarpeita vastaaviksi ja helpommin saataviksi. 
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Perustelut voivat olla myös poliittisia ja liittyä esimerkiksi palvelujen rahoitusten 

mukanaan tuomiin vaatimuksiin. (Tambuyzer ym. 2011, 143). 

 

Mielenterveyspotilaan osallisuus voi toteutua erilaisilla organisaatiotasoilla. Se 

voi olla mikrotason osallistumista, jolloin henkilö on esimerkiksi valitsemassa 

omaa terapeuttiaan ja päättämässä muista omaan hoitosuhteeseen liittyvistä 

asioista. Mesotason osallisuus voi toteutua esimerkiksi niin, että kuntoutujilla/ 

potilailla on edustaja hoitopaikan taustaorganisaation hallituksessa. Makrotason 

osallisuus toteutuu esimerkiksi politiikassa, jolloin kuntoutujat ovat mukana mie-

lenterveyssektoria koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. Makrotason poliit-

tista vaikuttamistyötä tekevät erityisesti potilasyhdistykset, jotka aikaansaavat 

omiin asioihinsa liittyviä lakimuutoksia. (Tambuyzer ym. 2011, 144). Alla oleva 

kuvio havainnollistaa tasoja, joilla potilaan osallistumista voi tapahtua ja osoittaa 

niiden välistä vuorovaikutusta. 

 

 

KUVIO 7. Osallisuuden tasot mielenterveyssektorilla Tambuyzeria ym. 2011, 

144 mukaillen. 

 

Osallisuus nähdään konseptissa monimuotoisena prosessina, joka huomioi eri-

laiset ryhmät ja niiden erityistarpeet. Prosessit tulisi aina sovittaa ja suunnitella 

tietyn kohderyhmän tarpeiden mukaisesti. Erilaisia osallisuutta tukevia mene-
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telmiä on kehitetty vuosien varrella. Esimerkkeinä potilaiden ja asiakkaiden 

osallisuutta tukevista menetelmistä ovat esimerkiksi osallistavat toimintatutki-

mukset, erilaiset potilasfoorumit ja paneelit sekä mahdollisuudet osallistua pää-

töksentekoon. Valitut osallisuutta tukevat menetelmät tulisi aina perustella ja 

määritellä ja niiden tulisi perustua todelliseen tarpeeseen. Menetelmät tulisi aina 

räätälöidä kohderyhmälle sopiviksi. (Tambuyzer ym. 2011, 145 - 146.) 

 

Osallisuutta määrittää myös sen muodollisuus. Tällä tarkoitetaan osallisuuden 

esiintymistä organisaationaalisissa rakenteissa. Osallisuus voi olla spontaania 

ja kertaluonteista tai säännöllisesti tapahtuvaa toimintaa. Osallisuutta voidaan 

edistää rakenteellisesti esimerkiksi poliittisten vaatimusten keinoin, joissa edel-

lytetään asiakasedustajaa päätöksentekoelimiin. Erilaiset kirjatut visiot, ohjeis-

tukset ja protokollat lisäävät myös rakenteellista osallisuutta ja tekevät sen nä-

kyväksi. (Tambuyzer ym. 2011, 146.) Klubitalojen toimintaa ohjaavat laatustan-

dardit ovat hyvä esimerkki siitä, miten asiakkaiden osallisuuteen liittyvät pyrki-

mykset on kirjattu, organisoitu ja viety toiminnan rakenteisiin pysyväksi ja toistu-

vaksi tavaksi toimia. Jaettua päätöksentekoa ja osallisuutta edistäviä rutiineja, 

tekniikoita ja välineitä tulisi kehittää jatkuvasti (Tambuyzer ym. 2011, 146). 

 

Osallisuuden lyhyen aikavälin tuloksina nähdään ihmisen voimaantuminen, toi-

puminen, tyytyväisyys ja parempi terveydentila. Sen nähdään myös parantavan 

hoidon laatua ja tavoitettavuutta. Osallisuuden lopullisena päämääränä näh-

dään elämänlaadun kohentuminen. (Tambuyzer ym. 2011, 141.) Siitonen 

(1999, 93) määrittelee voimaantumisen tutkimuskatsauksen perusteella seuraa-

vasti:  

 

Voimaantuminen on ihmisestä itsestään lähtevä prosessi: voimaa 
ei voi antaa toiselle. Se on henkilökohtainen ja sosiaalinen proses-
si, jota ei tuota tai aiheuta toinen ihminen. Voimaantuminen on pro-
sessi tai tapahtumasarja, jonka kannalta toimintaympäristön olo-
suhteet (esim. valinnanvapaus ja turvalliseksi koettu ilmapiiri) voivat 
olla merkityksellisiä, ja tämän vuoksi voimaantuminen voi olla 
jossain tietyssä ympäristössä todennäköisempää kuin toisessa. 
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4 TUTKIMUSYMPÄRISTÖN KUVAUS 

 

 

Tämä opinnäytetyö liittyy Vantaan kaupungin ja Diakonia-ammattikorkeakoulun 

väliseen hankkeeseen nimeltä Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvin-

voinnin edistäminen. Hanke liittyy Diakin ylempään terveysalan koulutuskoko-

naisuuteen ja sen tavoitteena on osaltaan kehittää Vantaan uudistuvia palveluja 

laadukkaiksi ja ennaltaehkäiseviksi. Hanke tähtää terveyden edistämiseen yh-

teiskunnan eri tasoilla sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen. (Karvi-

nen 2015a, 2.) Yhteistyön kautta pyritään tuottamaan tietoa Vantaan eri toimi-

alueiden nykytilasta ja niiden kehittämistarpeista sekä edistämään uudenlaisten 

asiakaskeskeisten työmenetelmien käyttöönottoa (Karvinen 2015b, 1). Opinnäy-

tetyön tutkimusympäristönä on Vantaan kaupungin päihdepalvelujen osana toi-

miva tuetun asumisen ja työtoiminnan kokonaisuus, jossa toimii päihde- ja mie-

lenterveyskuntoutujille työtoimintaa järjestävä Koison työpaja.  

 

 

4.1 Vantaan kaupungin päihdepalvelut 

 

Päihdehuoltolaki määrittelee päihteen alkoholijuomaksi tai muuksi aineeksi, jota 

käytetään päihtymistarkoituksessa. Samainen laki velvoittaa kunnat järjestä-

mään kuntalaisilleen tarvittavat päihdehuollon palvelut tarvittavassa laajuudes-

sa. Palvelujen tavoitteena on päihteiden ongelmakäytön ja siihen sisältyvien 

sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen. Niiden 

avulla pyritään edistämään päihdehuollon asiakkaiden ja heidän lähellään ole-

vien henkilöiden turvallisuutta ja toimintakykyä. (Päihdehuoltolaki 41/1986, 1 – 

3 §.)  

 

Vantaan kaupungin päihdepalvelut sijoittuvat perhepalveluiden alle ja ne koos-

tuvat A-klinikkatyöstä, huume- ja katkaisuhoidosta, kuntouttavista asumispalve-

luista, ehkäisevästä päihdetyöstä, lääkäripalveluista sekä erilaisista ostopalve-

luina toteutettavista palveluista (Palttila-Pulli, 2015). 
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KUVIO 8.  Vantaan kaupungin päihdepalvelut 2015 ylilääkäri Palttila-Pullia mu-

kaillen 

 

Vantaan päihdepalveluissa oli 2200 asiakasta vuonna 2014, joista valtaosa 

(66 %) oli miehiä. Asiakkaista 42 % oli 40 - 59 -vuotiaita. Seuraavaksi eniten 

(37 %) oli 20 - 39 -vuotiaita. Päihdepalvelujen asiakkaista 52 % oli naimattomia. 

Hoitoon hakeutumiseen liittyvä pääpäihde oli 70 %:lla alkoholi. Avopalveluiden 

asiakasmäärä oli 4 688 asiakasta. Katkaisu- ja vieroitushoidossa kävijöitä oli 

579 ja korvaushoitoasiakkaita 175 henkilöä. (Vartiainen 2016, 45 - 46, 51.) 
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4.2 Kuntouttavat asumispalvelut päihdepalvelujen osana 

 

Täysi-ikäiset, asunnottomat, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat voivat hakeu-

tua Vantaalla kuntouttavien asumispalveluiden asiakkaiksi. Kuntouttavia asu-

mispalveluja tarjoavat Vantaalla Koisorannan palvelukeskus, Pähkinärinteen 

asumispalveluyksikkö ja Koisotien tuettu asuminen ja työtoiminta. Asumispalve-

luiden henkilökunta tukee asukkaita päihteettömyyteen ja he saavat tukea asu-

miseen ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. (Kuntouttavat asumispalvelut 

– esite, 1.) Päihdehuollon asumispalveluissa oli vuonna 2015 yhteensä 394 

asiakasta. Asumisvuorokausia oli yhteensä 58 896. Asiakkaista 72 %:lla pää-

asiallinen päihde oli alkoholi. (Vartiainen 2016, 49, 53.) Kuntouttaviin asumis-

palveluihin haetaan erillisellä lomakkeella, jossa kysytään asiakkaan tämänhet-

kistä tilannetta, asunnottomuuden kestoa ja siihen johtaneita syitä. Hakemuk-

sessa kysytään asioita, joissa asiakas kokee tarvitsevansa tukea mahdollisen 

asumispalveluissa asumisensa aikana. Tukea voi saada esimerkiksi työhön pa-

luussa, opiskelussa ja ammatillisessa kuntoutuksessa, oikeudellisissa asioissa, 

velka-asioissa, virastoissa asioimisessa, päihdehoitoon ja – kuntoutukseen liit-

tyvissä asioissa, terveydenhoidossa, arkielämään liittyvissä asioissa (esim. sii-

vous, ruuanlaitto), vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvissä asioissa sekä talous-

asioihin liittyen. (Vantaan kaupunki i.a.) 

 

Kuntouttavien asumispalveluihin kuuluu tuetun asumisen ja työtoiminnan koko-

naisuus, joka käsittää Oraskoti ja Tähkä -nimiset päihteettömät asumisyhteisöt, 

etätuettuja tukiasuntoja sekä työpajatoimintaa. Asuminen perustuu vuokrasopi-

mukseen, yhteisesti sovittuihin asumisen sääntöihin ja asumisen tukisopimuk-

seen. Asuminen molemmissa asumisyhteisöissä on määräaikaista ja perustuu 

yhteisöllisyyteen, päihteettömyyteen ja vertaistukeen. Oraskodin asukkaat saa-

vat asumiseensa vahvempaa tukea ja siirtyvät n. 3-6 kk:n asumisjakson jälkeen 

kevyemmin tuettuun asumiseen joko Tähkään tai erillisiin tukiasuntoihin, joissa 

asuvat asiakkaat toivovat päihteetöntä asumisympäristöä eivätkä enää tarvitse 

päivittäistä ohjausta tai tukea asumiseen ja kuntoutumiseen. (Kuntouttavat 

asumispalvelut -esite, 4- 5). Henkilöstömäärä (12) koostuu ohjaajista, sosiaa-

liohjaajista, kotitalousohjaajasta, työtoiminnan ohjaajasta, työnjohtajasta, toimis-

tosihteeristä sekä esimiehestä. Tuetussa asumisessa oli vuoden 2014 aikana 
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yhteensä 85 eri asiakasta ja työtoiminnassa 50 eri asiakasta. (Anne Mustanie-

mi, henkilökohtainen tiedonanto 12.4.2016.) 

 

 
4.3 Tuetun asumisen ja työtoiminnan yksikkö osana asumispalveluja 

 

Osana Vantaan kaupungin päihdepalveluja toimii tuetun asumisen ja työtoimin-

nan yksikkö. Vuonna 2010 perustettu työtoiminnan yksikkö (Koison työpaja) 

tuottaa työllistymistä edistävää kuntouttavaa työtoimintaa sekä matalan kynnyk-

sen työtoimintaa. Työpaja toimii asumispalveluiden yhteydessä toimivassa erilli-

sessä tilassa, jonka muodostavat puutyöverstas ja toimistotila. Palvelut on tar-

koitettu Vantaan kaupungin päihdepalveluiden kuntouttavien asumispalveluiden 

asiakkaille. Työpajan yhteistyötahoja ovat kaupungin työllistämispalvelut ja työ-

hallinnon toimijat (TE-toimisto). Vuonna 2014 kuntouttavassa työtoiminnassa 

kävi 14 eri henkilöä, joiden kuntouttavien työtoimintajaksojen pituudet vaihtelivat 

viidestä viikosta 44 viikkoon. Vuoden 2015 aikana kuntouttavassa työtoiminnas-

sa pajalla kävi 12 eri asiakasta. (Anne Mustaniemi, henkilökohtainen tiedonanto 

12.4.2016.) 

 

Työpajalla työskentelee kaksi työtoiminnan ohjaajaa, joilla on erityistä osaamis-

ta kohderyhmään liittyen. Asiakkaat ovat usein entisiä asunnottomia päihdekun-

toutujia, joten on heidän etunsa mukaista, että henkilöstöllä on päihderiippuvuu-

teen liittyvää erityisosaamista ja tietoa päihdepalveluista eri hoitomuotoineen. 

Työpaja on pystynyt huomioimaan kohderyhmänsä ja asiakkaidensa erityistar-

peet ja muotoilla työtoiminnan palvelut heille sopiviksi. (Anne Mustaniemi, hen-

kilökohtainen tiedonanto 12.4.2016.) Työtoiminta on avoinna pääsääntöisesti 

arkisin klo 8-16. Asiakkaat käyvät työsalilla tavallisimmin 3 - 5 päivänä viikossa 

ja jaksot ovat kestoltaan olleet tavallisimmin noin puolen vuoden mittaisia, joi-

denkin yksittäisten kohdalla jopa yli 2 vuoden mittaisia. Työtoiminta sisältää 

kuntouttavaa työtoimintaa sekä niin kutsuttua matalan kynnyksen työtoimintaa. 

Matalan kynnyksen työtoimintaan osallistuvien kuntoutujien kohdalla työtoimin-

takäynnit eivät perustu virallisiin sopimuksiin. Näiden kuntoutujien kohdalla käy-

tetään harkinnanvaaraista toimintarahaa työtehtävien suorittamiseen liittyen. 

Mikäli suoritettu työtehtävä on ollut kiireellisesti hoidettava, niin sen hoitamises-
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ta on pyritty palkitsemaan. Työtehtävän suorittamista on voitu tukea esimerkiksi 

bussilipun tai ruuan keinoin. Työtoiminnalla ei ole säännöllistä viikko-ohjelmaa 

tai toimintaan liittyviä kokouksia, joissa asiakkaat olisivat mukana. (Paula Vaini-

onpää, henkilökohtainen tiedonanto 10.12.2015.)  

 

Työtoiminnan asiakkaiden työtehtäviä ovat olleet erilaiset huolto- ja kunnostus-

työt asumispalveluiden sisällä sekä erilaiset avustavat työtehtävät asukastuvalla 

toimivassa kahviossa. Vantaan päihdepalvelujen sisällä toimivat eri toimipisteet 

ovat voineet myös tilata työtoiminnalta erilaisia huolto- ja kunnostustehtäviä. 

Toiminnan haasteena on ollut mielekkäiden työtehtävien järjestäminen. Niiden 

monipuolistamien on vaatinut työntekijöiltä luovuutta ja yhteistyökontakteja eri-

lasiin yrityksiin. Monipuoliset työtehtävät ovat lisänneet asiakkaiden mielenkiin-

toa työpajatoimintaa kohtaan. (Anne Mustaniemi, henkilökohtainen tiedonanto 

16.11.2015.) Työtoiminnan ohjaajan Paula Vainionpään (henkilökohtainen tie-

donanto 10.12.2015) mukaan työpaja pyrkii edistämään kierrättämistä ja hyö-

dyntämään pajalle tullutta kierrätysmateriaalia erilaisissa töissä. Työtoiminnan 

yhteistyökumppanina on esimerkiksi Vantaan Valo, josta työtoiminta noutaa 

tietokoneen kovalevyjä purettavaksi. Kovalevyistä otetaan magneetit irti ja pure-

tut osat toimitetaan takaisin yritykseen.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

Opinnäytetyöni on laadullinen tutkimus. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin 

teemahaastattelua ja aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. 

 

 

5.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää, millaisia käsityksiä kuntoutujilla on 

sosiaalisesta kuntoutuksesta. Lisäksi halusin selvittää, millaisista sosiaalisen 

kuntoutuksen palveluista kuntoutujilla on kokemusta sekä millaisia kokemuksia 

ne ovat synnyttäneet. Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten uuden sosiaali-

huoltolain asettama palvelu näyttäytyy asiakkaiden kokemana ja kuvata palve-

lun nykytilaa heidän näkökulmastaan. Asiakkailta saadun tiedon avulla palve-

luntuottaja voi kehittää palvelujaan, siihen liittyvien tahojen välistä yhteistyötä 

sekä lisätä asiakkaiden osallisuutta palvelujen kehittämisessä. Palveluja järjes-

tettäessä on tärkeää, että kohderyhmällä on niistä riittävästi tietoa ja ymmärrys-

tä. Halusin selvittää miten kuntoutujat käsittävät sosiaalisen kuntoutuksen ter-

minä ja muodostaa kuvan siitä, miten he näkevät siihen liittyviä asioita. 

 

Opinnäytetyöni tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Millaisia käsityksiä kuntoutujilla on sosiaalisesta kuntoutuksesta? 

2. Millaisista (sosiaalisen kuntoutuksen) palveluista kuntoutujilla on kokemusta? 

3. Millaisia kokemuksia kuntoutujilla on (sosiaalisen kuntoutuksen) palveluista? 
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KUVIO 9. Tutkimuskysymysten kuvaus 

 

 

Sosiaalinen kuntoutus vaatii toteutuakseen eri toimijoiden välistä yhteistyötä. 

Tällaisia toimijoita voivat olla sosiaali- ja terveystoimi, työ- ja elinkeinotoimi, ope-

tustoimi ja esimerkiksi kolmannen sektorin erilaiset toimijat (Kuntoutusportti 

2016 i.a.). Opinnäytetyö pyrkii kuvaamaan myös sosiaaliseen kuntoutukseen 

liittyvää eri toimijoiden välistä yhteistyötä palvelunkäyttäjien kokemusten kautta.  

Opinnäytetyössä on huomioitu myös Vantaan kaupungin ja Diakonia-

ammattikorkeakoulun hankkeelle asetetut tavoitteet, joista esimerkkeinä mielen-

terveyden edistäminen palvelujärjestelmässä, terveys- ja hyvinvointierojen ka-

ventaminen osana marginalisaation vastaista työtä, laadukkaiden, kustannuste-

hokkaiden ja ennaltaehkäisevien ja uudistuvien palveluiden kehittymisen tuke-

minen sekä uuden sosiaalihuoltolain tuomien muutosten huomioiminen palve-

luissa (Karvinen 2015a, 1). Yhteistyöhankkeen avulla pyritään tuottamaan tietoa 

Vantaan eri toimialueiden nykytilasta ja niiden kehittämistarpeista ja edistämään 

uudenlaisten asiakaskeskeisten työmenetelmien käyttöönottoa (Karvinen 

2015b, 1).  

  

SOSIAALINEN 
KUNTOUTUS

Käsitykset 
sosiaalisesta 

kuntoutuksesta 

Millaisia 
kokemuksia?

Millaisista 
palveluista 

kokemusta?
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5.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Opinnäytetyöni on laadullinen ja aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelu 

tuo parhaiten tutkimuskysymyksen kannalta oleellisen eli tutkittavien äänen kuu-

luviin (Hirsjärvi & Hurme 2014, 28). Teemahaastattelun taustalla on ajatus, että 

sen avulla voidaan tutkia ihmisten tunteita, kokemuksia ja ajatuksia. Keskeisintä 

siinä on ihmisten asioille antamat tulkinnat ja merkitykset, jotka syntyvät vuoro-

vaikutuksessa. Teemahaastattelu etenee ennalta laadittujen teemojen mukai-

sesti ja tuo tutkittavien äänen kuuluviin. Haastattelu menetelmänä tekee tutkit-

tavan aktiiviseksi ja merkityksiä luovaksi osapuoleksi. Haastattelussa voi tarvit-

taessa myös selventää ja syventää vastauksia. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 35, 

48.)   

 

Käytin aineistonkeruumenetelmänä puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haas-

tattelun teema-alueet syntyivät sosiaalisen kuntoutuksen sisällöstä ja palveluis-

ta. Jokaisen teeman alle muodostui siihen liittyviä lisäkysymyksiä, joiden avulla 

selvitettiin kokemuksia kyseisestä palvelusta ja siihen liittyvistä tavoitteista. 

Teemahaastatteluun liittyvien, etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien 

kysymysten avulla sain enemmän avattua ja pilkottua opinnäytetyön viitekehyk-

senä olevaa sosiaalisen kuntoutuksen määritelmää. Testasin teemahaastattelu-

lomaketta muutamalla ystävälläni ja pyysin siihen palautetta. Testasin myös 

puhelimeni nauhoituksen toimivuutta ja äänitysten tallentamista koehaastatte-

luiden avulla. 

 

 

5.3 Aineiston keruu 

 

Opinnäytetyöprosessini alkoi syyskuussa 2015, jolloin Diakonia-

ammattikorkeakoulu oli kutsunut Vantaan kaupungin työelämän edustajia opis-

kelijoiden kanssa yhteiseen ideapajaan. Edustajia oli eri toimialoilta ja he esitte-

livät palvelujaan ja kertoivat mahdollisista opinnäytetyöaiheista. Kiinnostukseni 

heräsi ”Koisoniityn hyvinvointipalveluiden rakentuminen sekä uuden sosiaali-

huoltolain tuomat muutokset” -työpajaa kohtaan. Paikalla ollut Vantaan kaupun-
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gin erityisasiantuntija Tiina Turkia kertoi tilaisuudessa esimerkiksi suunnitteilla 

olevasta asunnottomien asumisyksiköstä ja siihen liittyvistä mahdollisista opin-

näytetyöideoista. Tapasimme Turkian Koisoniitty -kokonaisuudesta kiinnostu-

neiden opiskelijoiden kanssa uudestaan Vantaalla 1.10.2015, jossa saimme 

lisää tietoa eri opinnäytetyöaiheista ja niihin liittyvistä yhteistyötahoista. Yhtei-

sen tapaamisen tuloksena opinnäytetyöni aiheeksi muodostui sosiaalinen kun-

toutus. Sain tapaamisen yhteydessä yhteystietoja niistä vastuutahoista, joihin 

opinnäytetyöni tulisi liittymään. Kävin marraskuussa 2015 tapaamassa Vantaan 

tuetun asumisen ja työtoiminnan henkilökuntaa. Tapaamisen tuloksena syntyi 

opinnäytetyön aihe. Opinnäytetyöprosessi on kuvattu liitteessä 4. 

 

Opinnäytetyöni sisältää Hirsjärven, Remeksen & Sajavaaran (2014, 164) luette-

loimia laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä piirteitä: hankin aiheeseen liittyvää 

tietoa kokonaisvaltaisesti tutkimuksen kohderyhmältä ja tutkimukseen liittyvän 

yhteisön eri jäseniltä kirjallisten materiaalien, keskustelujen ja haastattelujen 

avulla. Haastattelin tutkimuksen kohderyhmää heidän omassa toimintaympäris-

tössään työtoiminnassa. Halusin tutkimuskysymyksilläni selvittää työtoiminnas-

sa käyvien päihdekuntoutujien kokemuksia, joten näiden ihmisten kohtaaminen 

ja heidän kanssaan keskusteleminen oli tutkimuskysymysten kannalta tarkoi-

tuksenmukaisinta.  

 

Keräsin Vantaan kuntouttaviin asumispalveluihin sekä tuettuun asumiseen ja 

työtoimintaan liittyvää taustatietoa tuetun asumisen ja työtoiminnan henkilökun-

nalta esittämällä heille kysymyksiä henkilökohtaisesti ja sähköpostitse. Etsin 

taustatietoa työhöni Vantaan kuntouttavia asumispalveluja ja sen asiakkaita 

koskevista julkaisuista, raporteista ja tilastoista, joita sain yhteistyötahon edus-

tajilta sähköpostitse ja henkilökohtaisen tapaamisen yhteydessä. Sain opinnäy-

tetyöhöni taustatietoa Vantaan kaupungin aikuissosiaalitoimen sosiaalityöntekijä 

Susanna Kotilaiselta, tuetun asumisen ja työtoiminnan esimieheltä Anne Mus-

taniemeltä, Vantaan kaupungin kuntouttavien asumispalvelujen päälliköltä Pat-

rik Silfverbergilta sekä työtoiminnan ohjaajalta Paula Vainionpäältä. Informoin 

yhteistyötahon edustajia tutkimusluvasta ja sopimuksesta kaupungin kanssa. 
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Kerroin, että olen sitoutunut käyttämään, säilyttämään ja hävittämään luotta-

muksellisia tietoja oikealla tavalla tutkimusprosessissa. 

 

Opinnäytetyöni kohderyhmänä olivat Vantaan kuntouttavissa asumispalveluissa 

asuvat päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, jotka ovat osallistuneet tai osallistu-

vat parhaillaan Vantaan kaupungin tuetun asumisen yhteydessä toimivaan työ-

pajatoimintaan. Tutkimusjoukon valintaan vaikutti työtoiminnassa olevien kun-

toutujien halukkuus osallistua tutkimukseen. Tuetun asumisen ja työtoiminnan 

henkilökunta avusti minua asiakkaiden tavoittamisessa ja opinnäytetyöstä tie-

dottamisessa. Kohderyhmä koostui päihde- ja mielenterveyskuntoutujista, joi-

den kohdalla henkilökohtainen haastattelu oli hyvä vaihtoehto aineiston keruu-

seen. Pystyin keskustelemaan haastateltavien kanssa ja toistamaan ja selven-

tämään kysyttäviä asioita tarvittaessa.   

 

Laadullisessa tutkimuksessa ratkaisevaa ei ole haastateltavien lukumäärä vaan 

aineiston analyysin tarkkuus ja syvällisyys. Haastateltavien määrään liittyi hei-

dän halukkuutensa osallistua tutkimukseen ja toisaalta siihen vaikutti aineiston 

kyllääntyminen. Haastattelin kuutta työtoiminnan asiakasta. Haastattelut tehtiin 

häiriöttömässä kokoustilassa 20. - 21.4.2016. Kävin jokaisen haastateltavan 

kanssa läpi suostumuslomakkeessa (Liite 1.) mainitut asiat ja pyysin heiltä sii-

hen allekirjoituksen. Haastattelujen kestot vaihtelivat 27 minuutista 49 minuuttiin 

ja aineistoa kertyi yhteensä yli viisi tuntia. Teemat ohjasivat haastatteluiden 

suuntaa mutta antoivat haastateltaville mahdollisuuden tuoda ajatuksiaan va-

paammin ja laajemmin esiin. Kuuden haastattelun jälkeen koin aineistonkeruun 

tulleen Hirsjärven ja Hurmeen (2014, 60) mainitsemaan saturaatiopisteeseen, 

joka saavutetaan kun haastateltavat eivät anna tutkimuskysymysten kannalta 

enää uutta tietoa. Nauhoitin aineistot omalla puhelimellani, jonka käyttö vaatii 

pääsykoodin. Tallensin äänitteet salasanasuojatulle henkilökohtaiselle tietoko-

neelle ja poistin ne sen jälkeen puhelimestani. Aineistot ja materiaalit eivät sisäl-

täneet tunnistetietoja haastateltavista. Käsittelin ja säilytin saamiani materiaale-

ja huolellisesti. 
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5.4 Aineiston analyysi 

 

Aloitin aineiston litteroinnit hyvin pian haastattelujen jälkeen. Kirjoitin haastatte-

lut auki lähes sanatarkasti jättäen pois muutamia täyte- ja toistosanoja. Yhden 

haastattelun kohdalla haastateltava poikkesi teemasta epäoleellisiin asioihin, 

joten jätin litteroimatta haastattelusta kyseisen kohdan. Litteroin aineiston Arial 

12 – fontilla käyttäen riviväliä 1. Aineistoa kertyi 51 liuskaa. Hyödynsin litteroin-

nissa puhelimeeni liittyvää iTunes-ohjelmistoa, joka salli äänitteiden tarkan tois-

ton ja kuuntelun. Pidin litteroinnin yhteydessä auki erillistä word-tiedostoa, johon 

pystyin kirjaamaan itselleni muistiin litteroinnin yhteydessä nousseita ajatuksia 

ja pohdintoja. Tallensin litteroidut aineistot tietokoneen lisäksi muistitikulle, pilvi-

palveluihin sekä otin niistä erilliset tulosteet kunkin haastattelun osalta. Koin 

litterointiprosessin raskaaksi ja hyvin paljon aikaa vieväksi, vaikka ymmärrykse-

ni sen merkityksestä kasvoi sillä työvaiheena se toi haastatteluista esiin paljon 

uusia ajatuksia, joita kirjasin samanaikaisesti itselleni ylös erilliseen word-

tiedostoon. Jokainen litteroitu haastattelu ja haastateltava sai oman fonttivärin-

sä, joka helpotti aineiston analyysia ja haastateltavien tunnistamista. 

 

Käytin opinnäytetyössäni teoriaohjaavaa sisällönanalyysia, jossa teoria toimii 

apuna analyysin etenemisessä. Teoriaohjaavassa analyysissa aikaisempi tieto 

ei testaa teoriaa, mutta voi tuoda uusia näkökulmia tutkittavaan asiaan. Analyysi 

aloitetaan aineistolähtöisesti ja loppuvaiheessa aineisto yhdistetään taustalla 

olevaan teoriaan. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 96 – 97.) Aineistolähtöisen ja teo-

riaohjaavan analyysin erona on, että teoriaohjaavassa analyysissa teoreettiset 

käsitteet on jo valmiiksi olemassa kun aineistolähtöisessä analyysissa ne syn-

nytetään aineistosta. Omassa opinnäytetyössäni teoreettiset käsitteet olivat jo 

tiedossa ja ne esiintyivät myös haastatteluiden teemoissa. Analyysin kannalta 

on merkittävää, poimitaanko aineistosta materiaalia aiempaan teoriaan perus-

tuen vai lähestytäänkö sitä sen omilla ehdoilla ja vasta loppuvaiheessa pakote-

taan sopimaan sopivaksi katsottuun teoriaan.  

 

Valitsin analyysimenetelmäksi teoriaohjaavan sisällönanalyysin, sillä halusin 

opinnäytetyöni analyysiprosessissani Tuomen ja Sarajärven (2009, 97, 117) 

kuvaileman mahdollisuuden tarkastella aineistoa vaihtelevasti aineistosta käsin 
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ja toisaalta valmiiseen teoriaan nojautuen. Heidän mukaansa aineistolähtöisen 

sisällön ja valmiiden mallien yhdistely antaa mahdollisuuden luovuuteen ja ana-

lyysi voi parhaimmillaan tuottaa uudenlaista tietoa. 

 

Analysoin haastatteluaineistoa tutkimuskysymysten lisäksi teoriasta muodostu-

vien käsitteiden ohjaamana. Aineiston analyysi eteni Tuomen ja Sarajärven 

(2009, 91- 92) kuvaaman laadullisen tutkimuksen analyysimallin mukaisesti: 

aloitin työn pohtimalla mikä aineistossani oli työni tutkimuskysymysten kannalta 

tärkeintä. Tämän jälkeen kävin aineistoa läpi ja erottelin ja merkitsin työni kan-

nalta oleellisia asioita. Kuuntelin haastattelut useaan kertaan lukien samalla 

litteroituja tekstejä. Pidin samanaikaisesti avoinna word-tiedostoa, johon pystyin 

kirjaamaan ajatuksiani ja pohdintojani, jotta muistaisin ne myöhemmin. Rajasin 

aineistosta ulkopuolelle työni kannalta epäoleelliset asiat.   

 

Aineiston analyysi eteni Tuomen ja Sarajärven (2009, 109 - 113) kuvaaman 

mallin mukaisesti: redusoin eli pelkistin litteroidusta aineistosta tutkimuskysy-

mysten ja opinnäytetyön teoriaosassa käytettyjen käsitteiden kannalta oleellisia 

ja niihin liittyviä asioita. Tämän jälkeen ryhmittelin eli klusteroin pelkistetyistä 

ilmauksista sisällöllisesti toisiinsa liittyviä asioita ja loin niille ala- ja yläluokat, 

jotka nimesin sisältöä kuvaavasti. Tarkastelin aineistoa tutkimuskysymys kerral-

laan ja leikkasin tekstinkäsittelyohjelman leikkaa-liimaa -toiminnolla kunkin tut-

kimuskysymyksen kannalta oleellisia alkuperäisilmauksia erillisiin taulukoihin. 

Jokaiseen tutkimuskysymykseen luotiin oma analyysitaulukko. Teoriaohjaavan 

sisällönanalyysin joustavuus mahdollisti luovan ajatteluprosessin ja toi parhaiten 

asiakkaiden äänen kuuluviin. Olen noudattanut opinnäytetyössäni Tuomen ja 

Sarajärven (2013, 117) kuvailemaa teoriaohjaavalle analyysille ominaista tapaa, 

jossa analyysin alaluokat voidaan synnyttää aineistosta ja yläluokat tuoda teori-

asta valmiiksi tiedettyinä.  

 

Kuntoutujien käsityksiä sosiaalisesta kuntoutuksesta käsittelevässä analyysissa 

aineistosta etsittiin puhtaasti käsityksiä sosiaalisesta kuntoutuksesta. Analyysis-

sa yhdistävänä luokkana toimi käsitys sosiaalisesta kuntoutuksesta.  

Millaisista (sosiaalisen kuntoutuksen) palveluista kuntoutujilla on kokemusta  
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– tutkimuskysymykseen rakensin analyysirungon tutkimuskysymykseen ja sosi-

aaliseen kuntoutukseen liittyviin käsitteisiin perustuen. Myös teemahaastattelun 

teemat muodostettiin samoista käsitteistä.  Näin ollen yhdistäväksi käsitteeksi 

muodostui sosiaalinen kuntoutus ja viideksi yläluokaksi sosiaalisen toimintaky-

vyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen, kuntoutusneuvonta ja -ohjaus ja kuntou-

tuspalvelujen yhteensovittaminen, valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutu-

miseen ja elämänhallintaan, ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuh-

teisiin sekä muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet.  

 

 

 

 

 

KUVIO 10. Teoriaohjaava sisällönanalyysi (yhdistävä käsite, yläluokat ja alaluo-

kat) 

 

 

Kolmannen, sosiaalisen kuntoutuksen palveluista saatuja kokemuksia kartoitta-

van tutkimuskysymyksen kohdalla aineiston analyysia ohjasi tieto sosiaalisen 

kuntoutuksen tavoitteista. Aineistosta etsittiin erityisesti alkuperäisilmauksia, 

jotka voisin yhdistää sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteisiin: sosiaalisen toiminta-

Sosiaalisen 
toimintakyvyn ja 

kuntoutustarpeen 
selvittäminen

* Vaikea muistaa, 
ei osaa kertoa

* Asumisen suunnitelma

* Aktivointisuunnitelma

* Hoitosuunnitelma

* Asumispalvelut

* Työvoimahallinto

* Sosiaalitoimi

* A-klinikka

* Psyk.pkl

Kuntoutusneuvonta 
ja -ohjaus, 

kuntoutuspalvelujen 
yhteensovittaminen

*Asumispalvelut

* A-klinikka

* Työtoiminta, 
työvoimahallinto

* Sosiaalitoimi

* Asumisen tuki

* Asiointiapu

* Sosiaalietuudet

* Päihteettömyys

* Moniammatillinen tuki

Valmennus arkipäivän 
toiminnoista 

suoriutumiseen ja 
elämänhallintaan

* Asumispalvelut / 
asumisen tuki

*Omatyöntekijä

Ryhmätoiminta ja tuki 
sosiaalisiin 

vuorovaikutussuhteisiin

Asumispalvelut

* Työtoiminta

* A-klinikka

* Kolmannen 
sektorin toimijat

* Työtoiminta / 
kuntouttava 
työtoiminta

* Vapaa-ajan 
toiminnot

* Päihde/

mielenterveys-
kuntoutukseen 
liittyvät ryhmät

* Henkilökunnan 
antama tuki ja 
kannustus 
osallistumiseen

MILLAISISTA PALVELUISTA KOKEMUSTA 
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kyvyn vahvistamiseen, syrjäytymisen torjumiseen ja osallisuuden edistämiseen 

sekä Tambuyzerin ym. (2011) osallisuuden konseptissa esitettyihin osallisuu-

den lyhyen aikavälin tuloksiin: voimaantumiseen, tyytyväisyyteen, parempaan 

terveyteen ja toipumiseen. Aineistosta poimittiin pelkästään tähän tutkimusky-

symykseen liittyen yli 80 alkuperäisilmausta, joista esimerkki liitteessä 5.  
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6 TULOKSET 

 

 

Opinnäytetyön tulososiossa kuvataan ensin kuntoutujien taustatietoja ja heidän 

käsityksiään sosiaalisesta kuntoutuksesta. Niiden jälkeisissä alaluvuissa esitel-

lään kuntoutujien kokemuksia sosiaalisen kuntoutuksen eri palveluista sekä ku-

vataan niissä syntyneitä kokemuksia. Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena on tuo-

da kuntoutujien ääni kuuluviin, joka mahdollistuu parhaiten autenttisten sitee-

rausten avulla, haastateltavien tunnistettavuuteen liittyvät asiat huomioiden.  

 

 

6.1 Haastateltavien taustatiedot 

 

Haastattelin kuutta työtoiminnassa säännöllisesti käyvää kuntoutujaa, joista 

nuorin oli 44 ja vanhin 63 -vuotias. Haastatteluajankohtana kaikki työtoiminnan 

asiakkaat olivat miehiä. Haastateltavista neljä oli pitkäaikaistyöttömiä ja kaksi 

eläkkeellä. Pitkään työttömänä olleet olivat ohjautuneet kuntouttavaan työtoi-

mintaan työvoiman palvelukeskuksen kautta. Kaksi kuntoutujaa oli mukana toi-

minnassa niin sanottuna matalan kynnyksen työtoimintana ilman minkäänlaista 

virallista kuntoutumiseen liittyvää sopimusta tai suunnitelmaa. 

 

Kuntouttavassa työtoiminnassa olevilla käynnit perustuivat työvoiman palvelu-

keskuksen kanssa tehtyihin puolen vuoden mittaisiin sopimuksiin ja aktivointi-

suunnitelmiin. Valtaosalle oli tehty useita peräkkäisiä puolen vuoden sopimuksia 

ja käynnit kuntouttavassa työtoiminnassa olivat saattaneet jatkua kahdesta vii-

teenkin vuoteen. Yksi haastatelluista oli osallistunut toimintaan kahdeksan vuo-

den ajan useilla perättäisillä sopimuksilla. Käynnit työpajalla olivat alkaneet kun-

touttavana työtoimintana ja muuttuneet sittemmin matalan kynnyksen toimin-

naksi.  

 

Haastateltavista kolmella oli kansa- tai peruskoulun lisäksi ammattikoulututkinto. 

Haastateltavia yhdisti asunnottomuushistoria sekä koettu asiakkuus Vantaan 
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kaupungin päihde- ja asumispalveluihin. Kaikki haastateltavat kuvasivat asu-

mishistoriaansa lähtien asunnottomuudesta edeten portaittaisen, kuntouttavan 

asumisen tuen eri muodoista itsenäiseen tai etätuettuun tukiasuntoon. Yhtä 

haastateltavaa lukuun ottamatta kaikki haastateltavat asuivat etätuetussa Y-

Säätiön tai VAV:in vuokra-asunnossa. Etätuetussa asumisessa kuntoutuja saa 

tukea asumiseen kotiin vietävien palvelujen ja tuen avulla. Etätuetussa asumi-

sessa asukas asuu normaalissa vuokrasuhteessa, johon sisältyy määräaikainen 

kotiin vietävä tuki, johon liittyen asukkaan kanssa tehdään erillinen tukisopimus. 

(Vantaan päihdepalvelut. Kuntouttavat asumispalvelut i.a.) 

 

 

6.2 Käsityksiä sosiaalisesta kuntoutuksesta 

 

Halusin opinnäytetyössäni selvittää, millaisia käsityksiä kuntoutujilla on sosiaali-

sesta kuntoutuksesta, mitä se heidän mielestään tarkoittaa. Kysymys oli kuntou-

tujille selvästi vaikea.  

 

Ne on sanoja mitä mä kuulen mutta mikä niitten niiku todellinen 
merkitys on nii eihän nyt kauheesti mulle niinku sano 

 

Kaikki haastateltavat kokivat sosiaalisen kuntoutuksen epäselvänä asiana. Yksi 

kuntoutujista kuvasi sitä asiana, josta kuulee puhuttavan mutta jonka merkitys 

on jäänyt epäselväksi. Sosiaalista kuntoutusta kuvattiin hankalana käsitteenä ja 

itselle epäselvänä asiana. Vastaajista kaksi kertoivat, etteivät tiedä eivätkä ym-

märrä mitä asialla tarkoitetaan. Yksi kuntoutujista kuvasi, ettei tiedä tarkalleen 

mitä sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa mutta tietää, miten itse kokee asian. Sosi-

aalinen kuntoutus ymmärrettiin kuitenkin positiivisena, kuntoutumista edistävä-

nä asiana. Sitä kuvattiin toisaalta tavoitteiden, toisaalta konkreettisen toiminnan 

kautta. 

 

Kyl mä sen ymmärrän et ei se varmaan mitään huonoa ole mut tota 
et ei mitää negatiivist 
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Osa haastateltavista yhdisti sosiaalisen kuntoutuksen työelämätaitoihin ja niiden 

kartoittamiseen. Sosiaalinen kuntoutus liitettiin vastauksissa myös työtoimintaan 

ja työllistymisen tukemiseen. 

 

Sillä varmaan kartotetaan sitä että onko susta työelämään vielä  
 

Sosiaalinen kuntoutus yhdistettiin vastauksissa myös sosiaalisten taitojen on-

gelmiin ja niihin liittyviin tuen tarpeisiin. 

 

Ihminenhän tuota… siinä vaiheessa ku se on niinku lähteny johon-
kin tälläseen tai ajautunut tälläseen pisteeseen, että tuota tarvii 
apua niin tuota se on monta kertaa se sosiaalinen kanssakäyminen 
aika suppeeta 

 

Sosiaalinen kuntoutus kuvattiin myös erilaisista tarpeista lähtevänä palveluna, 

joka saattoi olla ryhmätoimintaa tai konkreettista käsillä tekemistä. Se yhdistet-

tiin myös vapaa-ajan viettoon ja tueksi päihteettömyyteen. 

 

Kyl mä mielelläni lähden näihin retkiin. Sehän on just sitä sosiaalis-
ta kuntoutusta myös ja sitte tota...mul on aika pitkälle se et mä yri-
tän pysyy irti viinasta… 

 

Seuraava kuvio havainnollistaa kuntoutujien käsityksiä sosiaalisesta kuntoutuk-

sesta. Käsitykset muodostuivat ymmärryksestä ja tiedoista, toiminnan tavoitteis-

ta sekä konkreettisista palveluista. 
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KUVIO 11. Kuntoutujien käsityksiä sosiaalisesta kuntoutuksesta 

 

Sosiaalinen toimintakyky käsitettiin sosiaalisena vuorovaikutuksena; kanssa-

käymisenä, ihmisten kanssa toimeen tulemisena ja yhteistyötaitoina. Sosiaali-

seen toimintakykyyn liitettiin sosiaalisten tilanteiden hallinta ja mahdolliset hen-

kilökohtaiset puutteet sosiaalisissa vuorovaikutustaidoissa. Siihen liitettiin myös 

sosiaaliset vuorovaikutussuhteet erityisesti läheisiin ja omaisiin. Yksi kuntoutu-

jista toi esille sosiaalisten suhteiden, niiden säännöllisyyden ja suhteiden rehel-

lisyyden merkityksen sosiaaliseen toimintakykyyn liittyen. Sosiaalinen toiminta-

kyky koettiin myös vaikeasti määritettävänä asiana tai se liitettiin yleiseen toi-

mintakykyyn. 

 

Sosiaalisen kanssakäymisen mä tiedän et se on vaikka tätä ku me 
tässä puhutaan mut tota en mä noita oikee… noi on vähän sanoja 
joita mä en välttämättä oikeen ymmärrä tarkkaan mitä ne tarkottaa 
että… 
 

 

6.3 Palveluiden esiintyvyys  

 

Sosiaalisen kuntoutuksen perustana ovat kuntoutujan tarpeet. Oikeanlaisiin pal-

veluihin ohjautumisen perustana tulee olla sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntou-

Kuntoutujien käsityksiä sosiaalisesta 
kuntoutuksesta

YMMÄRRYS 
JA TIEDOT 

* Vaikea määritellä

* Epäselvä asia

TAVOITTEET

* Työelämävalmiuksia 
kartoittavaa, työllistymiseen 
liittyvää

* Päihteettömyyteen tukevaa

* Sosiaalisia suhteita tukevaa

* Joustavaa, kannustavaa

PALVELUT

* Työpajatoimintaa

* Tukea ja ohjausta, 
keskustelemista

* Konkreettista tekemistä: 
keskusteluryhmiä, käsillä 
tekemistä, yhdessä 
olemista
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tustarpeen selvitys, joka sisältyy sosiaalihuoltolain mukaiseen sosiaaliseen kun-

toutukseen.  Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kuntoutujat eivät joko muistaneet 

tai osanneet kertoa milloin, tai kenen toimesta sosiaalista toimintakykyä ja kun-

toutustarvetta olisi selvitetty. Kuntoutujat toivat sosiaaliseen toimintakyvyn ja 

kuntoutustarpeen selvittämiseen liittyvässä teemassa esiin eri palveluissa tehty-

jä kartoituksia ja suunnitelmia: asumispalveluissa tehdyn asumisen tuen suunni-

telman, kuntouttavaan työtoimintaan sisältyvän aktivointisuunnitelman sekä 

mielenterveyspalveluissa tehdyn hoitosuunnitelman. 

 

Neljä kuudesta haastatellusta oli työpajatoiminnassa mukana kuntouttavana 

työtoimintana työvoiman palvelukeskuksen tai TE-toimiston asiakkaina. Kun-

touttava työtoiminta käynnistyi yhteisellä tapaamisella, jossa oli kuntoutujan li-

säksi työpajan edustaja ja työvoimahallinnon edustaja. Osa kuntoutujista toi 

sosiaalisen toimintakykyyn ja kuntoutustarpeen selvittämiseen liittyvän kysy-

myksen yhteydessä esiin aktivointisuunnitelman, joka laaditaan työ- ja elin-

keinotoimiston, kunnan ja asiakkaan kanssa yhteistyössä. Se on pitkäaikaistyöt-

tömille laadittava, lakiin perustuva suunnitelma, jonka tavoitteena on työelämä-

valmiuksien ja elämänhallinnan parantaminen. Yhteistyössä laaditun suunnitel-

man perusteella asiakas ohjautuu tarpeisiinsa vastaaviin palveluihin. (Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitos 2015 i.a.) 

 

No sitä tavallaa sillon kun mä pistin paperit ja aloin pyrkii tähän kun-
touttavaan työhön niin tota sillon oli muutama palaveri ja siin oli jo-
pa kolme palaverii kaikenkaikkiaan muistaakseni ja yhdessä oli tuo-
ta siin oli sitä porukkaa siel oli kolme ihmistä eri alan ihmisiä ja yh-
den kerran oli sairaanhoitaja ja eiköhän ne sillon tehny just tätä 

 

No joka kerta täytetään semmonen paperi mis itse arvioidaan, että 
miten asiat on menny ja muuta ja niin poispäin ja onks jatkon kan-
nalta mitään suunnitelmia ja tämmöstä et semmonen paperi joka 
kerta niinku mä itse täytän ja niinpoispäin et mikä sitte annetaan täl-
le TE-toimiston virkailijalle että… 
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Tuloksista ilmenee, että kuntoutujat saavat kuntoutumiseensa liittyvää neuvon-

taa ja ohjausta eri tahoilta. Kuntoutusneuvontaa- ja ohjausta antavina tahoina 

mainittiin asumispalveluiden henkilökunta, A-klinikan henkilökunta, sosiaalitoimi, 

työvoimahallinnon edustajat sekä työtoiminnan henkilökunta.  

 

Asumispalveluiden henkilökunnan antama tuki ilmeni asumiseen liittyvänä por-

taittaisena, monimuotoisena prosessina, jota kuntoutujat kuvasivat asumishisto-

riansa kautta. Kuntoutujia yhdisti asunnottomuus ja portaittainen kuntoutuminen 

vahvasti tuetusta asumisesta kevyemmin etätuettuun tai itsenäiseen asumi-

seen. Kuntoutusneuvonta ja -ohjaus liitettiin asumispalvelutyöntekijöiltä saa-

tuun, moniammatilliseen tukeen ja omatyöntekijämalliin. Monissa vastauksissa 

annettava tuki liitettiin sosiaalietuuksien hakemiseen ja konkreettiseen asioin-

tiapuun esimerkiksi työvoimatoimistossa.  

 

Sosiaalitoimen kanssa jos on tullu tenkkapoo et pystyyks sieltä jo-

tain hakee nii heiltä on kyl saanu niihinki sitte kiitettävästi apua. 

 

Valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan liitettiin 

vastauksissa asumisen tukeen ja päihteidenkäytön hallintaan. Valmennukseen 

liittyvät tulokset voidaan jaotella palvelun tarjoajiin, valmennuksen tavoitteisiin ja 

sisältöön. Arkipäivän toimintoihin liittyvää valmennusta tarjosi asumispalvelui-

den henkilöstö. Valmennus toteutui yksilöllisenä sekä ryhmämuotoisena. Oma-

työntekijän rooli koettiin tärkeänä. Arkipäivän toimintoihin ja elämänhallintaan 

liitettiin talousasiat, ravinnonsaanti ja terveys, päihteidenkäyttö ja siihen liittyvä 

seuranta sekä siisteys. Valmennus nähtiin myös kotiin vietävänä asumisen tu-

kena, jonka mahdollisti portaittainen asumisen tukijärjestelmä. Asumispalveluis-

sa valmennus näkyi jokapäiväisenä tukena asumisessa. 

 

He tulee yleensä sinne ja vähän kattoo tietysti että missä kunnossa 
on huusholli ja missä kunnossa on mies muuten 

 

Kuntoutujat kertoivat vastauksissaan erilaisista, erityisesti päihde- ja mielenter-

veyskuntoutujille suunnatuista ryhmätoiminnoista. Niitä tarjoavina tahoina mai-

nittiin kuntouttavat asumispalvelut, A-klinikkasäätiö, Vantaan asunnottomien tuki 
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ry ja muutama muu kolmannen sektorin toimija. Kuntoutujat toivat ryhmätoimin-

toihin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvässä teemassa erityisesti esiin työpajatoi-

minnan. Tätä selitti asiakassuhde työpajaan sekä aktiivinen osallistuminen sen 

toimintaan. Suurin osa oli hakeutunut erilaisiin ryhmätoimintoihin asumispalve-

luiden henkilöstön tai sosiaalityöntekijän tukemina. Vastauksista erottui kuntout-

tavien asumispalveluiden tarjoamat erilaiset ryhmätoiminnot, joita olivat esimer-

kiksi ruuanvalmistusryhmät, yhteisölliset talokokoukset sekä mahdollisuudet 

yhteiseen juhlapyhien ja vapaa-ajan viettoon ja harrastamiseen.  

 

Pelaan porukan kanssa tossa alhaalla jazzii. Toi Arvin asukaspo-
rukka..melkeen joka päivä. Tiistaisin on talokokous mutta siihen en 
kerkee  kun on paja…Sitte meil on tässä havukka kahen viikon vä-
lein. Siinä on musiikkia ja ulkoilua mietitään että. Se on tunnin kes-
tävä. Asukkaat voi ehdottaa. 

 

Kuntouttavien asumispalveluiden osana toimii asunnottomille päihdeongelmai-

sille tarkoitettu Koisorannan palvelukeskus, johon kuuluvat Arvi-asunnot. Arvis-

sa asuminen on määräaikaista ja päihteetöntä ja sen yhteydessä asukkaalle 

tehdään asumiseen ja elämäntilanteeseen liittyvä selvitys. (Vantaan kaupunki 

i.a.) Erilaiset ryhmät ovat osa Arvin toimintaa. 

 

Arvissahan on myös omii ohjelmii aamupäivisin arkipäivinä sellasii 
teoriajuttuja terveydestä ja alkoholista ja kaikesta. Se kuuluu tohon 
Arvin systeemiin ja tota …ne on niinku ryhmiä, Siin on se Arvin po-
rukka, siit muodostuu se ryhmä. Ne on täällä, täs oli jossain sem-
monen tila ja siel on se juttu. 

 

Osa osallistui tai oli aiemmin osallistunut A-klinikan erilaisiin toimintoihin, joiden 

avulla sai vertaistukea päihteettömyyteen erilaisten keskusteluryhmien ja yhteis-

ten vapaa-ajanvieton tapahtumien kautta. 
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Siitä tää lähti tää juttu ku mä kävin sillon Arvin aikana A-klinikan 
sen viiden viikon intensiivikurssin. Ja mä pystyin Arvista sen käy-
mään koska mun ei tarvinnu täällä olla niis palavereis, ne oli nimit-
täin neljä päivää viikossa. Se oli kuus tuntii päivä ja viis viikkoo. Ja 
se ei ollu kato pelkkää luokassa istumista siel oli kaikenlaisii tapah-
tumii ja siin käytii tota kaikkee läpi…harrastuksii ja mitä voi harras-
taa ja kaikkee ja muita juttuja. Vähän menneisyyttä ja vähän kaik-
kee ja sitte myös tehtii se semmonen kaavio menneisyydestä ja sit-
te niinku täst eteenpäin tulevaisuudesta ja kaiken näkösii juttuja. Ja 
sit me käytii myös taidenäyttelyissä ja syömässä ulkona ja retkellä 
Kuusijärvellä ja paisteltiin makkaraa ja syötii salaattia. Ja siihen 
kuulu myös tälläsii retkii, aika montaki retkee. Mä sanoisin et se oli 
tosi kiva kurssi. 

 

Työpajatoiminta tuotiin vastauksissa myös esiin ryhmätoimintana. Muutama 

kuntoutuja mainitsi työtoiminnan järjestämät retket varsinaisen työtoiminnan 

lisäksi.  

Ollaan käyty tuolla tota Kotkas merimuseos käytii ja sit ollaa käyty 
tuolla ruukissa…jotain tommosii retkii sillon tällön tehty. 

 

Tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin näyttäytyi vastauksissa henkilökunnan 

antamana tukena ja kannustuksena hakeutua esimerkiksi työtoimintaan.  

 

Joo no sillonen sosiaalivirkailija X niiku siitä mulle puhu koko ajan ja 
mä itte vähän …mun elämäntilanne oli sillon aika aikalailla erilainen 
et mä en hirveesti halunnu olla kenenkää kans tekemisissä ja en 
mä ollu kauhee innokas sinnekkää lähtee. Mut X ei antanu periks et 
se vaa puhu et kannattaa mennä kannattaa mennä ja käy kattoo ja 
mee ja mee ja kyl mä sit mä menin sinne ja en oo katunut sitä kyl. 
 
 

No ku mä olin eläkkeellä ni sit me käytiin mun sosiaalityöntekijän 
kanssa semmosta juttuu et mun pitäs päästä johonkin et mä en voi 
vaan himassa olla tai kotona et jotain pitäs päästä tekee. No me sit 
juteltiin sen sosiaalityöntekijän kanssa ja sit me vaan löydettiin tää 
paikka ja käytiin sen sosiaalityöntekijän kanssa kahestaan ja mä sit 
tulin tänne. Ja mä aloin tekee vaan noit puupuolen hommii tuol al-
haalla tos pajalla. Ja oli siin välil jotain keikkaakin. Et sitä kautta mä 
löysin.  
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Monen kohdalla ehdotus ja kannustus työtoimintaan osallistumisesta oli tullut 

asumispalveluiden henkilökunnalta. Koska kaikilla haastateltavilla oli asumishis-

toriaa työpajan välittömässä sijaitsevista asumispalveluista, niin tuttu paikka ja 

sijainti koettiin myös merkityksellisenä. 

 

No oikeastaan täällä kun mä asuin tässä niin henkilökunta oli sitte 
sitä mieltä että kannattais ainakin mennä kokeilemaan edes.  

 

 

6.4 Kokemuksia sosiaalisen kuntoutuksen palveluista 

 

Opinnäytetyöni kolmas tutkimuskysymys koski kuntoutujien kokemuksia sosiaa-

lisen kuntoutuksen palveluista. Vastauksissa korostuvat erityisesti työtoimintaan 

ja asumispalveluihin liittyvät kokemukset, joka oli odotettavissa, sillä haastatel-

tavat olivat säännöllisesti mukana tuetun asumisen ja työtoiminnan yksikön toi-

minnassa. Työtoimintaa kuvattiin haastatteluissa vapaaehtoisuuteen perustuva-

na, itselle tärkeänä, omaan tahtoon ja haluun perustuvana toimintana ja viih-

tyisänä paikkana, jossa on hyvä henki ja ilmapiiri.  

 

Mä haluan olla tuolla et se on mulle niinku todella tärkeetä et mä 
saan olla tuolla että… 
 

 

Työpaja koettiin viihtyisänä paikkana, jossa on hyvä ilmapiiri ja jossa haluttiin 

käydä. Työtoiminta tarjosi paikan, jonne mennä ja jossa olla ja tavata ihmisiä. 

Vastauksissa korostui työtoiminnan tarjoama mahdollisuus sosiaalisiin vuoro-

vaikutussuhteisiin. 

 

Tottakai mä tykkään tälläsestä vuorovaikutuksesta. Mä tykkään sii-
tä kyllä. Et on niinku paikkoja jossa voi käydä juttelemassa. On tätä 
vuorovaikutusta ihmisten kanssa 

 

Moni kertoi jättäneensä päihteidenkäytön aikaiset ihmissuhteet taakseen ja 

saaneensa toiminnasta uusia sosiaalisia suhteita taakse jätettyjen tilalle. 
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Vanhasta elämästä mä jouduin jättämään kaiken niinku ni oonhan 
mä täällä tutustunut ihmisiin… 
 

..niinku puhua muitten kanssa…koska mä jouduin jättämään van-
han elämän kokonaan pois kun mä tänne tulin ja ennen oli varmaan 
tuhat kaverii ja tuttua ja ku mä tulin tänne ni niit ei voinu jättää ku 
kaks enää jäljelle että ja oli aika yksinäinen olo tuol.. just semmosta 
niinku sosiaalista kanssakäymistä saanu… 

 

Toimintaan osallistumisen koettiin olevan avuksi omien sosiaalisten taitojen yl-

läpidossa ja kehittämisessä. 

 

Mul on kyl ollu se ihan pienestä lähtien ollu et mä oon ollu ihan 
kauhee jännittäjä ihan oikeesti. että se rajottaa edelleenki aikalail-
la…mut tossa pajalla mä oon kyllä sillälailla onnistunut että kyl mä 
siinä juttelen niiden ihmisten kanssa… 
 

 

Vertaisten joukossa olemista ja vertaistuen merkitystä korostettiin vastauksissa. 

Toisten esimerkki päihteettömyydestä ja kuntoutumisesta oli laukaissut yhdelle 

vastaajista halun ja uskon omaan kuntoutumiseen. 

 

Sillon mä huomasin että kato tommonen joku niin sanottu tenukep-
pi, tenunenä on pystyny parantumaan, olin et miks tollane on pys-
tyny parantumaan, nii miks en minä.  Nämä on sellasia, jotka lau-
kas minulla sen et nyt minun kannattaa hakee mahollisimman pit-
kästi tähän hommaan…  

 

Päihteistä kuntoutuneiden vertaisten koettiin osaavan neuvoa ja keskusteluiden 

koettiin antaneen sysäyksen miettiä omaa kuntoutumista. Vertaisten kanssa 

keskustelu auttoi myös näkemään, ettei ole ainoa jolla on samankaltainen histo-

ria. 

Kyllä ku toiset on päässy irti tietyistä asioista ni kyllä ne niinku osaa 
neuvoo  vähän ja panee miettimään ite. Kyllä siellä porukka jutte-
lee. 
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…pystyy puhumaan siinä ja just niinku ymmärtää että mä en oo se 
ainoo ketä on töpeksiny koko vanhan elämänsä et meit on muita-
kin. 

 

Päihteisiin ja niistä kuntoutumiseen liittyvien keskusteluiden rinnalla työtoimin-

nan koettiin olevan paikka, jossa keskusteluaiheet koettiin monipuolisiksi. Yksi 

vastaajista totesi keskusteluiden rajoittuneen aiemmin päihteidenkäyttöön ja 

siihen liittyviin asioihin. 

 

Kato tuota saa olla täällä ja keskustella asioista ku asioista. Ennen-
hän sillon päihteitten aikaan ei puhuttu mistään muusta asiasta. Tai 
puhuttiin siitä et mistä saatais seuraava pottu ja tälleen näin. Nää 
asiat on paljon monipuolisempia kuin mitä silloin nää keskustelut. 
Pari päivää kun käy täällä ja pääsee oikeen laukomaan täällä omia 
ja kuuntelemaan toisten. Kyllä tää on vuorovaikutusta kato tuota en 
mä vaan yksin täällä. 

 

Työtoimintaan osallistumisen koettiin tarjoavan mahdollisuuden kuulua poruk-

kaan. Kuulumista johonkin pidettiin tärkeänä. Toimintaan osallistuvien koettiin 

olevan tasavertaisia toimijoita toisiinsa nähden. Tätä kuvattiin vastauksissa sa-

malla viivalla ja samalla tasolla olemisena. 

 

Että kuuluu johonkin porukkaan, niin se on aika tärkee ihmiselle. Ku 
mullakin oli sillon ennen kun mä tulin tänne Koisorantaan niin mä 
olin kymmenen vuotta asunu ittekseni. No viimeset vuodet oli kyllä 
melkeen sitä että mä olin aikamoinen erakko. Et jos voidaan sanoa 
että syrjäytynyt, niin sitä mä olin kyllä nimenomaan sitte jo pahem-
man kerran. 
 

Kyllä se tuntuu niinku että ollaan yhtä porukkaa minusta ainaki. 
Kaikki tietää kato kenenki taustat että mitä on toisella. 

 

Vastauksista heijastui kuntoutujien yhteinen pyrkimys saada työtoiminnan työ-

tehtävät suoritetuksi. Tehtävien tekemistä kuvattiin vastauksissa omien kykyjen 

mukaiseksi tekemiseksi, johon ei sisälly pakottamista. Työtehtävien hoitaminen 

yhdessä antoi mahdollisuuden näyttää omia taitoja ja olla muille avuksi. Toisten 

neuvominen koettiin palkitsevaksi. 
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Jos kaveri näkee ettei toinen meinaa saada jotain asiaa onnistu-
maan ja tietää että itteltä se onnistuis paremmin ni voi sanoo että 
annasku minä näytän että sillai se toimii hirveen hienosti. 
 

Siinä sitten kykyjen ja taitojen mukaan koitetaan auttaa toinen toisi-
aan. 

 

Työtoimintaan osallistuminen ja työtehtäviin liittyvistä asioista keskusteleminen 

toi yhden haastateltavan mieleen vanhat ajat ja oman työhistorian.  

 

No siit on tullu mieleen noi vanhat ajat et …lähinnä se metalliala ja 
joskus puhutaan höyryttimistä ja lauhduttimista. 

 

Tuloksista ilmeni työtoimintaan ja arjenhallinnan taitoihin liittyvien uusien asioi-

den oppimisen ja onnistumisen kokemuksia. Aluksi vaikeiltakin tuntuneista asi-

oista oli selviydytty tuen avulla. 

 

Sit on oppinu tekee kaikenlaisii asioita mitä ikinä en ois kuvitellu te-
kevänikään 

 

Jos on joku tosi vaikee niin sit voi olla et emmä oikeen niinkun. Mut 
kyl se kuitenkin aina onnistuu kun joku kuitenkin neuvoo siinä. 

 

Kaikki haastateltavat kuvasivat toimintaan osallistumisen kokemuksia eteen-

päinmenon termillä. Yhden kuntoutujan mukaan toimintaan mukaan pääsemi-

sen pelasti hänen henkensä. 

 

Mä oon päässy paljon eteenpäin siitä mikä mä olin sillon kun mä 
tänne tulin ja se on pitkälti ton pajan ansioo. 
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Toimintaan osallistumisella nähtiin olevan positiivinen, päihteidenkäyttöä rajoit-

tava vaikutus. Aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen toimintaan antoi syyn 

lähteä pois kotoa ja toi mukanaan normaalin vuorokausirytmin. 

 

Et se erottaa viikonloput arkipäivistä… 

 

Se pitää mut niinku täs…jonkunnäkönen rytmi koko ajan… 

 

Tuloksissa esiintyy monenlaisia kokemuksia, jotka liittyvät päihteettömyyden 

tukemiseen. Päihteettömyyttä edellyttävään toimintaan säännöllisesti osallistu-

misen koettiin jo rajoittavan päihteiden käyttöä. Työtoiminta koettiin työpaikan 

veroiseksi paikaksi, jonne ei voinut mennä kankkusessa vapisemaan. Kaikki 

haastateltavat kokivat päihteidenkäyttönsä vähentyneen toimintaan osallistumi-

sen avulla.  

 

Ei mul oo mitää haluja alkaa enää juomaa niinku ennen vanhaa. 

 

On paikka mihkä tulee ja vähän niinku menisit töihin olevinaan niin 
mun mielestä se rajottaa sitä omaa juomista. Kun tänne ei voi 
kankkuseskaan tulla vapisee.  

 

Erilaisiin toimintoihin osallistuminen auttoi ymmärtämään, että aiemmin päihty-

neenä tehtyjä, itselle tärkeitä asioita voi tehdä myös selvinpäin ja ne voivat toi-

mia myös itselle kannustimena olla ilman päihteitä. 

 

Mul valottu se että tota että nehän on sellasii asioita joita voi käyt-
tää niinku siihen että ettei dokaa. Että tekee jotain muuta selvin-
päin. Mä oon saattanu mennä pienes sieväs XXX:n esimerkiks. Niin 
miksei sitä vois tehdä selvinpäin. Ja tota…se niinku jollakin tavalla 
kirkastu se asia..  
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Työtoiminnan henkilökunnalta saatu tuki mahdollisissa päihteidenkäyttöön liitty-

vissä repsahdustilanteissa koettiin tärkeänä. Toimintaan osallistumisen jatka-

mista rohkaistiin mahdollisesta repsahduksesta huolimatta. Kuntoutujien koke-

muksista välittyi henkilökunnan päihdeosaaminen ja ymmärrys alkoholismista 

sairautena. Tuloksista välittyi myös työtoiminnan henkilökunnalta saatu muun-

lainen ja monipuolinen neuvonta ja ohjaus. Apua oli saatu varsinaisten työtoi-

mintaan ja kuntouttavaan työtoimintaan liittyvien asioiden lisäksi esimerkiksi 

sosiaalietuuksien hakemiseen ja tietokoneen käyttöön liittyviin asioihin. 

 

Sekin mikä on hirveen tärkeetä että kun on niitä retkahduksia tullu 
välillä, niin sitten kun on lopulta rohkastunut soittamaan ja kertonut 
että mikä on tilanne niin sieltä on sitte tullu oikee rohkasua että tule 
vaan tänne että jatketaan kuitenkin. Että kun he tietää sitte kuiten-
kin tän että mitä pitempään se jatkuu se tilanne semmosena että 
mä jatkan juomista, ni se menee vaan huonompaan suuntaan koko 
ajan.  

 

Sillä tavalla ei sitte tuomitse koska X on monta kertaa sanonutkin 
mulle (ja niin on X:kin) että sehän on sairaus tää alkoholismi. Että ei 
siitä tahdo päästä oikeesti eroon niin vaan. Ne on oikeesti harvoja 
tapauksia, jotka sitte kertaheitolla raitistuu. Ainaki mitä minä oon 
kuullu ja nähny. Et ennemmin tai myöhemmin sattuu se et retkah-
taa uudestaan siihen juomiseen mutta sieltä sitte täytyy yrittää taas 
nousta. 

 

Omaan historiaan ja päihteidenkäyttöön liittyvä häpeäntunne tuli esiin monissa 

vastauksissa. Moni kuntoutuja totesi haastattelussa, ettei työtoiminnassa tarvin-

nut hävetä itseään ja menneisyyttään. Toimintaan sai tulla omana itsenään il-

man esittämistä. Samantapaisten ihmisten ja samaa sairastavien ihmisten jou-

kossa asia koettiin mahdolliseksi. Muutama haastateltavista koki, ettei päih-

teidenkäyttöön liittyvistä asioista voinut keskustella kenen tahansa kanssa ja 

vertaisten ryhmä tarjosi tähän mahdollisuuden. 

 

Työtoiminta tarjoaa kuntoutujille konkreettista tekemistä. Tekeminen koettiin 

asiana, joka auttaa välttämään päihteidenkäyttöön liittyvät kiusaukset ja saa 

unohtamaan ongelmat. 
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Et tuolla ku oli ja käsillä teki ni siks aikaa ne ongelmat aina sit unoh-
tu ku siin oli jotain tekemistä. 

 

Kuntoutujat kuvasivat vastauksissa asumisen etenemistä portaittaisen tukijär-

jestelmän avulla itsenäiseen asumiseen ja elämään. 

 

Mä asuin täällä et sillon kun mä tulin ni ensin tos päivystykses ja 
sitte menin tohon Arviin ja siitä tänne just tohon yläkertaan näihin 
Koisokoteihin ja sitte tohon Tähkätaloon ja nyt mä oon vähän päälle 
kaks vuotta asunu sitte X:n asunnossa tuolla XXX. 
 

Oman asunnon saaminen merkitsi itsenäisyyttä ja kontrollista vapautumista. 

Kykeneminen itsenäiseen asumiseen ja arjen asioiden hoitamiseen koettiin on-

nistumisena. 

 

Kun ei ollu mitää ongelmia ni mä sain sen avaimen itselle ja nyt mä 
oon sit niinsanotusti omillani 
 

Se oli hieno tunne ku pääs asuu yksin ja ei kukaan enää niinku 
kontrolloi 

 

Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu erilaiset ryhmätoiminnot, joita kuntouttavat 

asumispalvelut tarjoaa eri tavoin. Erilaiset harrastusryhmät ja vapaa-

ajantoiminnot tarjoavat kuntoutujille mahdollisuuden yhdessäoloon, liikuntaan, 

harrastamiseen. Moni mainitsi säännöllisten vapaa-ajan toimintojen kuuluvan 

elämäänsä. 

 

Viime kesänä me käytiin aika paljon pyörälenkeillä omalla porukalla 
että siinä ei työntekijät ollu millään tavalla osallisena siihen. Ja sit 
käytiin frisbeetä heittämässä ja tolleen että se oli ihan kivaa touhua 
että… 

 

 
Haastatteluissa tuli esiin myös yksinäisyys, johon työtoimintaan osallistuminen 

auttoi. Yksinäisyydestä puhuminen ja sen puheeksi ottamista pidettiin hyvänä 

asiana. Yksi kuntoutuja kertoi olevansa monta päivää iloinen työtoiminnassa 

käynnin seurauksena ja koki asiasta kiitollisuutta koko porukalle. Samankaltai-
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nen huumori toisten kanssa tuli esiin kokemuksena että ryhmässä saattoi heit-

tää vitsejä, jotka toinenkin ymmärtää. 
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7 POHDINTA 

 
 

7.1 Tulosten tarkastelua 

 

Halusin opinnäytetyössäni selvittää, millaisia käsityksiä ja kokemuksia kuntoutu-

jilla on sosiaalisesta kuntoutuksesta. Tarkoituksena oli kartoittaa saatuja sosiaa-

lisen kuntoutuksen palveluja ja kokemuksia niistä liitettyinä sosiaalisen kuntou-

tuksen tavoitteisiin. Tavoitteena oli tuottaa asiakkaiden kokemuksista tietoa, 

jonka avulla Vantaan kaupunki voi kehittää sosiaaliseen kuntoutukseen liittyviä 

palvelujaan, siihen liittyvien tahojen välistä yhteistyötä sekä lisätä asiakkaiden 

osallisuutta palvelujen kehittämisessä.  

 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että työtoiminnassa asiakkaina olevat 

päihdekuntoutujat saavat kaikkia sosiaalisen kuntoutuksen määritelmän sisällä 

olevia palveluja. Palvelut saadaan erityisesti kuntouttavien asumispalveluiden 

järjestäminä. Niissä näyttäytyy moniammatillinen verkostoyhteistyö työvoima-

hallinnon ja sosiaalitoimen kanssa. Muita sosiaalisen kuntoutuksen tarjoavia 

tahoja ovat päihde- ja mielenterveyssektori ja kolmannen sektorin toimijat. 

Asumiseen liittyvän portaittaisen tuen lisäksi asumispalvelut tarjoavat monipuo-

lisia sosiaalisen kuntoutuksen palveluja ryhmätoimintoina ja työtoimintana. Pal-

velut tuotetaan asiakkaille tutussa ympäristössä, joka madaltaa palveluihin osal-

listumisen kynnystä. Virallisen asiakkuuden päättymisenkin jälkeen asiakas on 

edelleen tervetullut tuttuun yhteisöön. 

 

Asiakkaiden kokemukset sosiaalisesta kuntoutuksesta näyttäytyvät asumisen 

onnistumisena, ulkoapäin tulevan kontrollin vähenemisenä, säännöllisenä päi-

vä- ja viikkorytminä, päihteettömyytenä, vertaistukena sekä harrastusten ja so-

siaalisten suhteiden lisääntymisenä. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että 

sosiaalisen kuntoutuksen palvelut saavuttavat hyvin sosiaaliselle kuntoutukselle 

määritettyjä tavoitteita. Asiakkaiden sosiaalisen toimintakyvyn lisääntyminen 

näyttäytyi tuloksissa lisääntyneinä vuorovaikutussuhteina ja kanssakäymisenä, 

osallistumisena erilaisiin tilanteisiin ja toimintoihin, arjenhallinnan taitojen lisään-
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tymisenä, asumisen eteenpäinmenona ja harrastusten lisääntymisenä. Edellä 

mainitut asiat näyttäytyvät Heikkisen ja Tiikkaisen (2011, 3) sosiaalisen toimin-

takyvyn määritelmässä. Tulokset voidaan liittää myös Tambuyzerin ym. (2011) 

osallisuuden lyhyen aikavälin tuloksina voimaantumiseen, tyytyväisyyteen, toi-

pumiseen ja parempaan terveyteen. Loppuvuodesta 2016 erilaiset mediakana-

vat toivat esiin ihmisten yksinäisyyttä suomalaisena kansantautina. Puoli mil-

joonaa suomalaista eli joka kymmenes kokee yksinäisyyttä usein ja joka viiden-

nes kansalaisista joskus. Yksinäisyydellä on todettu olevan vaikutuksia ihmisen 

stressihormonien määrään, sydämen ja immuunijärjestelmän toimintaan.  En-

nenaikaisen kuoleman riski on yksinäisillä jopa 45 % suurempi. (Assulin 2016.) 

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin osallistuminen näyttäisi lisäävän sosiaali-

sia vuorovaikutussuhteita ja osallisuutta ja vähentävän yksinäisyyttä. 

 

Vantaan kaupungin päihdepalvelujen alaisuudessa toimivat kuntouttavat asu-

mispalvelut tarjoavat asiakkailleen monipuolisia sosiaalisen kuntoutuksen palve-

luja yhteistyössä muiden päihde- ja mielenterveyssektorin toimijoiden kanssa. 

Erilaiset yksilölliset tuen ja ohjauksen tarpeet kartoitetaan asumisen alkaessa ja 

asiakkaalla on mahdollisuus edetä asumisessaan portaittaisen järjestelmän 

avulla kohti itsenäistä asumista. Asiakas saa asumisensa aikana valmennusta 

erilaisiin arkipäivän toimintoihin erilaisten kuntoutumista edistävien ryhmien 

avulla ja sosiaalisia vuorovaikutussuhteita tuetaan yhteisöllisten kokousten, työ-

toiminnan ja vapaa-ajan toimintojen kautta.  

 

Tuetun asumisen ja työtoiminnan alaisuudessa toimiva työpaja tarjoaa asiak-

kaille mahdollisuuden osallistua työelämävalmiuksia ja osallisuutta edistävään 

työtoimintaan. Kuntoutujat korostivat työtoiminnan merkitystä sosiaalisessa kun-

toutumisessa sen tarjoaman sosiaalisen ympäristön takia. Tulosten perusteella 

voidaan todeta, että vaikka valtaosa haastateltavista oli työtoiminnassa mukana 

kuntouttavana työtoimintana, niin työllisyyttä edistävät asiat ja tavoitteet eivät 

juurikaan esiintyneet aineistossa. Tähän saattoi vaikuttaa haastateltavien ikä ja 

kuntoutumiseen liittyvä henkilökohtainen tilanne. Mikäli haastateltavat olisivat 

olleet nuoria, niin tuloksissa olisi voinut esiintyä työllistymiseen ja koulutukseen 

liittyvä asioita. Työtoiminta tarjoaa mahdollisuuden tavata ihmisiä, keskustella, 
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ja solmia uusia ihmissuhteita. Ympäristö koettiin sallivana ja hyvän ilmapiirin 

tarjoavan mahdollisuuden harjoittaa omia sosiaalisia taitoja. Konkreettinen te-

keminen, vertaistuki, avoin ja ymmärtävä ilmapiiri sekä normaalin päivärytmin 

löytyminen auttoivat kuntoutumaan.  Samankaltaisia tuloksia on saanut nuorten 

kokemuksia sosiaalisessa kuntoutuksessa tutkinut Kivirinta (2015). Nuoret koki-

vat saavansa monenlaista tukea kuntouttavan työtoiminnan ryhmistä. Mielekäs 

toiminta, arvostava kohtaaminen, vertaistuki ja henkilökunnalta saatu tuki nou-

sivat keskeisimmiksi asioiksi sosiaalisen kuntoutuksen prosessissa. Toimintaan 

osallistumiseen motivoivia asioita olivat esimerkiksi nuorten oma halu elämän-

muutokseen, toimintaan osallistumisesta maksettava korvaus ja siitä saatava 

todistus. Tutkielman tulosten perusteella sosiaalinen kuntoutus vahvistaa nuor-

ten toimijuutta ja toimintakykyä. Kuntouttavassa työtoiminnassa pysymiseen ja 

siihen motivoitumiseen vaikuttivat avoin, turvallinen, kannustava ja huolehtiva 

ympäristö. Myös vertaistuki nähtiin merkittävänä tekijänä nuorten sosiaalisten 

voimavarojen vahvistumisessa. Tulosten perusteella voidaan todeta, että sosi-

aalihuoltolaissa sosiaaliselle kuntoutukselle asetetut tavoitteet toteutuivat kun-

touttavan työtoiminnan ryhmissä. (Kivirinta 2015, 8, 86, 90, 94.)  

 

Opinnäytetyön tulosten perusteella asiakkaille tulisi avata sosiaalisen kuntou-

tuksen sisältöä yhä enemmän. Asiakkaan tulee ymmärtää palveluissa käytettä-

vät käsitteet ja termit, jotta hän osaa tehdä oikeanlaisia ratkaisuja omaan kun-

toutumiseensa liittyen ja vaatia palveluja joihin on oikeutettu. Sosiaalihuollon 

asiakkaan asemaa ja oikeuksia turvaa laki, jossa määritellään asiakkaan oikeus 

laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun. Laki velvoittaa sosiaa-

lihuollon toteutuksessa huomioimaan asiakkaan toiveet, mielipiteet, yksilölliset 

tarpeet ja edut. Asiakkaalle tulee selvittää hänen oikeudet ja velvollisuudet niin, 

että asiakas ymmärtää sisällön ja merkityksen. Asiakasosallisuuden mahdollis-

tajana tieto ja tiedonkulku on oleellinen asia. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan 

asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812, 4 - 5§.)  

 

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteisiin sisältyvät sosiaalisen toimintakyvyn ja 

osallisuuden käsitteet ovat laajoja ja monisisältöisiä. Sosiaalisen kuntoutuksen 

kentän toimijoilla tulisi olla yhteinen näkemys ja ymmärrys palvelujen tavoitteis-
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ta, jotta asiakkaiden tasavertainen kohtelu mahdollistuu. On haastavaa kehittää 

sosiaalisen kuntoutuksen erilaisia palveluja, jos ei ole yhteistä ymmärrystä mi-

hin tavoitteisiin palveluilla pyritään. Saila Kivirinta (2015, 40) on tutkinut sosiaa-

lista kuntoutusta nuorten palvelunkäyttäjien kokemana. Myös hän näkee sosiaa-

lisen kuntoutuksen määrittämisessä epämääräisyyttä ja on halunnut tuoda tut-

kimuksensa avulla uudessa sosiaalihuoltolaissa määritettyä käsitettä näky-

vämmäksi. Sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta tarkastellessa on syytä poh-

tia, miten ja milloin voidaan todeta, että tavoitteisiin on päästy? Riittääkö osalli-

suuden konseptissa jonkun siihen kuuluvan osa-alueen toteutuminen vai tulee-

ko koko konseptin kaikkien osa-alueiden toteutua, jotta voidaan todeta osalli-

suuden toteutuneeksi? 

 

Uusien lakimuutosten myötä olisi hyvä varmistaa, että lakiin perustuvia palvelu-

ja toteuttavat sosiaalialan työntekijät saisivat jo ennen lain voimaantuloa koulu-

tusta siihen perustuvista palveluista, tavoitteista ja niiden sisällöistä. Yhteinen 

käsitteiden määrittely on tärkeää palveluita kehitettäessä ja lain mukaisten pal-

velujen tavoitteista tulisi olla valtakunnallisella tasolla yhtenäiset näkemykset. 

Sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvä koulutusvelvoite voisi olla kirjattuna sosiaa-

lista kuntoutusta koskevaan lainsäädäntöön. Kunnan sosiaalitoimen ja muiden 

sosiaalisen kuntoutuksen palveluja tuottavien tahojen tulisi huolehtia työnteki-

jöidensä sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvästä tietotaidosta. 

 

Sosiaalinen kuntoutus vaatii toteutuakseen eri tahojen välistä yhteistyötä ja sen 

tulisi perustua kuntoutujien yksilöllisiin tarpeisiin. Vantaan asumispalveluiden 

asiakkaat saavat sosiaalisen kuntoutukseen kuuluvia palveluja eri tahoilta. Jo-

kaisella taholla vaikuttaisi olevan oma suunnitelma, jonka pohjalta palvelut rää-

tälöidään asiakkaille. Yhteistyön toimivuuden ja asiakkaan edun takaamiseksi 

toimijoilla olisi hyvä olla yhteinen sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvä palvelu-

suunnitelmapohja. Yhtenäinen tietokanta turvaisi tiedonkulkua ja edistäisi asi-

akkaan kuntoutumista. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamista 

mittaavia mittareita tulisi kehittää, jotta asiakkaan kuntoutumista ja palvelujen 

vaikuttavuutta voitaisiin seurata.  
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7.2 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Olen pyrkinyt noudattamaan opinnäytetyössäni Tutkimuseettisen neuvottelu-

kunnan (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012 - 2014 i.a.) laatimia tutkimus-

eettisiä ohjeita hyvistä tieteellisistä käytännöistä: olen huolehtinut opinnäytetyö-

prosessin alkaessa tutkimusluvasta ja opinnäytetyötä koskevasta sopimuksesta 

Vantaan kaupungin kanssa ja olen pyrkinyt koko prosessissa rehellisyyteen, 

tarkkuuteen ja huolellisuuteen. Olen toiminut opinnäytetyöprosessini suunnitte-

lussa, toteutuksessa, raportoinnissa ja aineistojen tallentamisessa tieteelliselle 

tiedolle asetettujen vaatimusten mukaisesti. Olen viitannut opinnäytetyössäni 

käyttämiini aiempiin tutkimuksiin asianmukaisesti niitä arvostaen. Opinnäytetyö-

ni tavoitteet ovat eettisesti hyväksyttäviä, sillä pyrkimyksenä on lisätä kuntoutu-

jien osallisuutta ja auttaa kehittämään palveluja asiakaslähtöisesti.  

 

Brinkmann ja Kvale (2009, 63) jakavat tutkimuksen eettiset osa-alueet seitse-

mään alueeseen: tutkimuksen tarkoitus, suunnitelma, haastattelutilanne, pur-

kaminen, analyysi, todentaminen ja raportointi. Olen huomioinut opinnäytetyö-

höni liittyviä luotettavuuteen ja etiikkaan liittyviä näkökulmia edellä mainitut osa-

alueet huomioiden ja pyrkinyt esittämään opinnäytetyössäni tietoa, joka on niin 

varmaa ja todennettua kuin mahdollista.  

 

Kävin ennen aineistonkeruuta tutustumassa tuettuun asumiseen ja työtoimin-

taan kahdesti (9.10.2015 ja 12.4.2016.) Kerroin paikalla olleille työntekijöille ja 

asiakkaille opinnäytetyöni tarkoituksesta ja tavoitteista, haastattelujen kulusta ja 

ajankohdista, luottamuksellisuudesta, tietojen käsittelystä ja säilyttämisestä se-

kä osallistumisen vapaaehtoisuudesta. Halusin toiminnallani lisätä tietoa opin-

näytetyöstäni, pyytää ja rohkaista asiakkaita haastateltaviksi, saavuttaa luotta-

musta ja rikkoa mahdollista jännittyneisyyttä. Opinnäytetyön kohderyhmään 

kuuluvat ovat päihde- ja mielenterveyskuntoutujia, joilla saattaa olla esim. sosi-

aalisten tilanteiden pelkoa. Koin eettisesti hyvänä ratkaisuna olla itse pyytämäs-

sä haastateltavia mukaan työtoiminnan henkilökunnan sijasta. Tällä toiminnalla 

pyrin ehkäisemään, ettei haastatteluihin osallistumisesta tai osallistumatta jät-
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tämisestä koituisi minkäänlaisia mahdollisia jännitteitä henkilökunnan ja asiak-

kaiden välille.  

  

Halusin teemahaastatteluiden avulla tutkia kuntoutujien kokemuksia ja ajatuk-

sia. Keskeisintä haastatteluissa on ihmisten asioille antamat tulkinnat ja merki-

tykset, jotka syntyvät vuorovaikutuksessa. Kuntoutuminen on jokaiselle ihmisel-

le hyvin henkilökohtainen asia. Siihen liittyvien asioiden kyseleminen ja tutkimi-

nen saattaa tuoda mieleen kipeitäkin asioita ja muistoja, vaikka kysymysten ja 

haastattelutilanteen eettisyyttä olisi pohtinutkin etukäteen. Ennen aineiston ke-

ruuta ajattelin 15 vuoden kokemukseni päihde- ja mielenterveystyössä tuovan 

minulle vaadittavaa ammatillista ja eettistä varovaisuutta kuntoutumiseen liitty-

vien asioiden käsittelyssä. Sain aineiston keruun myötä kokea tähän liittyvän 

opettavaisen kokemuksen, jonka jälkeen voin todeta, että jokaisen ihmisen 

haastattelutilanne on ainutlaatuinen ja omanlaisensa. Haastatteluista jäi positii-

vinen tunne, joka syntyi siitä, että kuntoutujille tarjoutui niissä mahdollisuus py-

sähtyä miettimään omia onnistumisia esimerkiksi työpajan työtehtäviin liittyen. 

Haluan uskoa, että onnistumisista ja oman elämän eteenpäinmenosta kertomi-

nen omalta osaltaan vahvistaa ja voimaannuttaa. Haastatteluista välittyi mieles-

täni aitoja ilon ja onnistumisen tunteita. 

 

Opinnäytetyöni on laadittu Diakonia-ammattikorkeakoulun Kohti tutkivaa am-

mattikäytäntöä -oppaan ohjeistuksen mukaisesti. Olen työstänyt kirjallisen ra-

portin oppaassa ohjeistetussa muodossa ja merkinnyt lähteet ja lähdeluettelon 

oppilaitoksen edellyttämällä tavalla. Olen huolehtinut raportoinnissa haastatte-

luun osallistuneiden anonymiteetistä, luottamuksellisuudesta sekä tutkimuksen 

tulosten raportoinnista aiheutuvat mahdolliset seuraukset kaikkien opinnäyte-

työhön osallistuneiden tahojen kannalta.  

 

Olen arvioinut opinnäytetyöni luotettavuutta Tuomen ja Sarajärven (2013, 140) 

kuvailemalla tavalla kokonaisuutena, jonka osat ovat järkevällä ja tarkoituksen-

mukaisella tavalla kytköksissä toisiinsa. Tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus 

eli koherenssi lisää tutkimuksen luotettavuutta. Olen rajannut teoriaosuudessa 

käytetyt käsitteet ja tutkimukset opinnäytetyön tutkimuskysymysten kannalta 
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järkevästi ja tarpeen mukaisesti, joka lisää opinnäytetyön laatua ja luotettavuut-

ta. Olen pyrkinyt kuvailemaan ja perustelemaan tekemiäni valintoja ja rajauksia 

opinnäytetyöraporttini eri luvuissa prosessin eri osa-alueisiin liittyen ja tällä ta-

voin lisäämään opinnäytetyöni luotettavuutta. 

 

 

7.3 Jatkotutkimusaiheita 

 

Osallisuuden konsepti tarjoaa monenlaisia mahdollisia jatkotutkimusaiheita laa-

juutensa ja monipuolisen sisältönsä takia. Se voisi toimia jatkossa lähtökohtana 

tutkimus- tai kehittämispainotteisille opinnäytetöille. Konseptista voisi synnyttää 

työelämäyhteistyössä esimerkiksi osallisuutta lisäävän, tieteelliseen näyttöön 

perustuvan käsikirjan, jonka pohjalta organisaatiot voisivat kehittää toimintaan-

sa. Konsepti voisi toimia esimerkiksi teoreettisena viitekehyksenä ja pohjana 

asiakkaiden osallisuutta lisäämään pyrkivän organisaation toiminta- tai vuosi-

suunnitelmassa. Konseptin eri osa-alueet tarjoavat monipuolisia ja mielenkiin-

toisia tutkimusaiheita niin asiakkaisiin kuin henkilöstöön liittyen. Mielenkiintoista 

olisi tutkia esimerkiksi osallisuutta edistävien ja estävien ilmiöiden esiintymistä 

jossain organisaatiossa. 

 

Sosiaalinen toimintakyvyn ja osallisuuden lisääminen ovat tavoitteita, joiden 

saavuttamiseksi eri toimijoilla tulisi olla yhtenäinen näkemys niiden sisällöstä ja 

määrittelystä. Jatkotutkimusaiheena aihe on merkittävä, koska tavoitteet esiin-

tyvät niin monenlaisissa ohjelmissa. Sekä henkilökunnan, että asiakkaiden tie-

toa palveluiden tavoitteisiin liittyvistä käsitteistä tulisi lisätä esimerkiksi kehittä-

mispainotteisen opinnäytetyön keinoin. 

 

 

7.4 Opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointia 

 

Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Vantaan kaupungin kuntouttavien asu-

mispalveluiden kanssa ja aihe syntyi yhteisten tapaamisten tuloksena. Aihe on 

ajankohtainen, sillä se tarkastelee ja esiintuo uudessa sosiaalihuoltolaissa mää-
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ritettyä, monisisältöistä palvelua Vantaan kaupungin kuntouttaviin asumispalve-

luihin kuuluvassa tuetussa asumisessa ja työtoiminnassa.  

 

Opinnäytetyöhön liittyvänä ammatillisen osaamisen ja kehittymisen tavoitteena-

ni on ollut uudenlaisten toimintatapojen ja näkökulmien löytäminen, joiden avul-

la voin kehittää mahdollisesti myös omaa työtäni päihdekuntoutujien kanssa. 

Ammatillista kasvuani on lisännyt mahdollisuus tutustua toisen kunnan ja orga-

nisaation järjestämiin kuntouttaviin asumispalveluihin. Opinnäytetyön aihe on 

tukenut omaa ammatillista kehittymistäni, sillä se on avannut minulle mahdolli-

suuden tarkastella syvemmin uudessa sosiaalihuoltolaissa määritettyä palvelua. 

Koen, että opinnäytetyöprosessin avulla sosiaalisen kuntoutukseen ja osallisuu-

teen liittyvä asiantuntijuuteni on kehittynyt. Olen saanut ajankohtaista tietoa so-

siaalisesta kuntoutuksesta osallistumalla esimerkiksi sosiaalista kuntoutusta 

käsittelevän SOSKU-hankkeen aloitustapahtumaan ja vienyt sieltä saatua tietoa 

ja infoa myös Vantaan kaupungin yhteistyökumppaneille. SOSKU on valtakun-

nallinen kehittämishanke, jossa sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset ja 

asiakkaat kehittävät ja testaavat erilaisia toimintamalleja sosiaaliseen kuntou-

tukseen liittyen (THL 2016 i.a). Olen pyrkinyt opinnäytetyöprosessissani lisää-

mään myös asiakkaiden ja yhteistyökumppanin edustajien tietämystä sosiaali-

sesta kuntoutuksesta siihen liittyvistä asioista keskustelemalla ja viemällä esi-

merkiksi Sosku-hankkeen esitteitä Vantaan asumispalveluihin. 

 

Sain opinnäytetyöprosessissa mahdollisuuden oppia laadullisen opinnäytetyön 

tekemistä. Sain oppimiskokemuksen teemahaastattelun tekemisestä ja aineis-

ton analysoinnista teoriaohjaavaa sisällönanalyysia käyttäen. Aiempaan koulu-

tukseeni liittyvä opinnäytetyö oli kvantitatiivinen ja käytin siinä aineistonkeruu-

menetelmänä kyselylomaketta. Mahdollisuus oppia uutta vaikutti osaltaan opin-

näytetyöprosessiin. Alkuperäinen ajatukseni oli opinnäytetyön tekeminen pari-

työnä mutta asia kariutui työkiireiden takia. Opinnäytetyöprosessi tuntui ajoittain 

yksinäiseltä ja mahdollisuus pohtia asioita toisen kanssa olisi tukenut prosessia 

monin tavoin.  
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Opinnäytetyöhön liittyvä työelämäyhteistyö on ollut antoisaa ja se on antanut 

mahdollisuuden tutustua Vantaan kaupungin päihdepalveluihin monipuolisesti. 

Opinnäytetyöprosessin alkaessa yhteistyössä ilmeni tiedonkulun katkoksia työ-

elämäyhteistyökumppaneiden välillä. Asia hidastutti prosessia jonkin verran. Eri 

toimijoiden väliseen viestintään on tärkeää kiinnittää huomiota erilaisissa kehit-

tämishankkeissa. Tiedonkulku takaa sujuvan yhteistyön.  

 

Ajankohtaiseen yksinäisyysteemaan liittyen moni ihminen tuntuisi tarvitsevan 

ihmisten kohtaamisia mahdollistavia, sosiaalista toimintakykyä edistäviä osalli-

suuden olohuoneita, joissa ihmiset voisivat tehdä erilaisia asioita ja saada näin 

terveyttä edistäviä ja yksinäisyyttä lieventäviä tai poistavia osallisuuden koke-

muksia. Tarvitseeko yhä useampi suomalainen tulevaisuudessa jonkinlaisia 

sosiaalisen kuntoutuksen palveluja? Mistä yksinäisyys johtuu? Johtuuko se joil-

tain osin sosiaalisen toimintakyvyn puutteista ja heikkouksista ja niistä aiheutu-

vista osattomuuden kokemuksista? Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluvia asioita 

tulisi lisätä ja tarjota ennaltaehkäisevinä toimina ihan jokaiselle kansalaiselle, 

ilman erityistä syytä tai minkäänlaiseen erityisryhmään kuulumisen statusta. 

 

Haluan kiittää Vantaan kaupungin tuetun asumisen ja työtoiminnan yhteisön 

jäseniä yhteistyökumppanuudesta. Erityisen kiitollinen olen työtoiminnan asiak-

kaille, jotka haastatteluihin suostumalla ja elämäänsä minulle avaamalla mah-

dollistivat opinnäytetyöni tekemisen.  
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LIITE 1: Tiedote opinnäytetyöstä 

Sosiaalinen kuntoutus Vantaan asumispalveluiden tuetussa asumisessa ja työtoimin-

nassa     (20.4.2016) 

 

Pyydämme Teitä osallistumaan tähän opinnäytetyöhön, joka on osa laa-

jempaa hanketta nimeltä Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvin-

voinnin edistäminen. 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupungin sosiaali- ja tervey-

denhuollon toimiala ovat valmistelleet yhdessä tätä tutkimushankekoko-

naisuutta. Hanke tukee Vantaan kaupungin valtuustokauden strategiaa. 

Hankkeessa laaditaan vuonna 2015 käynnistyvään Syrjäytymisvaarassa 

olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ylempään koulutukseen liit-

tyviä opinnäytetöitä ja oppimistehtäviä.  

 

Hankkeen tarkoituksena on edistää erityisesti mielenterveyden edistämis-

tä yhteiskunnan eri tasoilla sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventamis-

ta. Hanke tuottaa tietoa nykytilasta ja kehittämistarpeista sekä mahdollis-

taa uusien asiakaskeskeisten työmenetelmien käyttöönottamisen. 

 

Hankkeen tutkimusluvan on myöntänyt Vs. Apulaiskaupunginjohtaja Ma-

ritta Pesonen 20.8.2015 (Viranhaltijapäätös §39/2015). Teillä on mahdol-

lisuus halutessanne tutustua tutkimuslupapäätökseen ottamalla yhteyttä: 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Ikali Karvinen, Puh. 040 509 80 50. 

 

Tämän opinnäytetyön tekijä ja tarkoitus 

 

Tämän opinnäytetyön tekijä on: Marika Puurtinen 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millaisia sosiaaliseen kuntou-
tukseen kuuluvia palveluja Vantaan asumispalvelujen tuetun asumisen ja 
työtoiminnan asiakkaina olevat päihde- ja/tai mielenterveyskuntoutujat 
kokevat saavansa ja tarvitsevansa. Tutkimuskysymysten kautta voidaan 
myös selvittää, miten uuden sosiaalihuoltolain asettama palvelu näyttäy-
tyy asiakkaiden kokemana ja kuvata palvelun nykytilaa palvelunkäyttäjien 
näkökulmasta. Asiakkaiden kokemuksia esiintuomalla voidaan tuottaa tie-
toa, jonka avulla palveluntuottaja voi kehittää palveluaan, siihen liittyvien 
tahojen välistä yhteistyötä sekä lisätä asiakkaiden osallisuutta palvelujen 
kehittämisessä heidän tarpeet ja toiveet huomioiden.  
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Tutkimuksen kulku 
 

Olen perehtynyt opinnäytetyöni teoriaviitekehykseen liittyvään kirjallisuu-

teen ja aikaisempiin tutkimuksiin. Olen tutustunut Vantaan päihdepalvelu-

jen ja asumispalvelujen toimintaan ja saanut opinnäytetyöhöni lisätietoa 

tuetun asumisen ja työtoiminnan henkilökunnalta. 

Haastattelen työtoiminnan asiakkaita todennäköisesti huhtikuun 2016 ai-

kana. Menetelmänä käytän teemahaastattelua, jonka avulla saan sosiaa-

lisen kuntoutuksen eri osa-alueet esiin. Jään opintovapaalle huhti-

joulukuun ajaksi ja teen opinnäytetyöni sinä aikana valmiiksi.  

 

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit 

 

Tutkimus auttaa kehittämään erityisesti mielenterveyden edistämistä yh-

teiskunnan eri tasoilla sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista 

osana marginalisaation vastaista työtä Vantaan kaupungissa ja sen yh-

teistyöorganisaatioissa. Tutkimuksen avulla saamme arvokasta tietoa ke-

hittämis- ja tutkimustyötä varten. Teillä on mahdollisuus keskustella kai-

kesta tutkimukseen, haastatteluun ja siihen liittyvästä opinnäytetyön teki-

jän kanssa. Teillä on mahdollisuus vetäytyä osallistumisesta missä ta-

hansa tutkimuksen vaiheessa ja osallistuminen on Teille täysin vapaaeh-

toista. 

 

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen 

 

Teistä kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti 

henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Tutkimustiedostoa säilytetään sii-

hen saakka, kun tutkimuksen tulokset on analysoitu ja julkaistu. 

 

 

Vapaaehtoisuus 

 

Voitte keskeyttää osallistumisenne missä tahansa opinnäytetyön vai-

heessa ennen sen päättymistä ilman, että siitä koituu Teille mitään hait-

taa. Voitte myös peruuttaa suostumuksenne, jolloin teistä kerättyjä tietoja 

ei käytetä enää tutkimustarkoituksessa.  

Vakuutukset ja korvaukset 

 

Tätä opinnäytetyötä varten teitä ei ole erikseen vakuutettu. Osallistumi-

sesta ei myöskään makseta korvausta. 
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Tutkimustuloksista tiedottaminen 

 

Tämä opinnäytetyö julkaistaan joko raporttina tai artikkelina. Teillä on ha-

lutessanne mahdollisuus saada julkaisu sähköisenä sen julkaisemisen 

jälkeen ottamalla yhteyttä korkeakouluun: Diakonia-ammattikorkeakoulu / 

Ikali Karvinen, puhelin: 040 509 80 50.  

 

Lisätiedot 

 

Pyydämme teitä esittämään kysymyksiä opinnäytetyöstä sen tekijälle it-

selleen. Mikäli teillä on kysymyksiä laajemmasta kokonaishankkeesta, 

voitte olla yhteydessä Diakonia-ammattikorkeakouluun: Ikali Karvinen, 

puhelin: 040 509 80 50.  

 

Opinnäytetyöntekijän yhteystiedot  

 

Yhteystiedot: Marika Puurtinen, marika.puurtinen@student.diak.fi 
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LIITE 2: Suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

Opinnäytetyö – Sosiaalinen kuntoutus Vantaan tuetussa asumisessa ja työtoi-

minnassa 

Minua on pyydetty osallistumaan yllämainittuun opinnäytetyöhön tiedonantajana ja olen 
saanut sekä kirjallista että suullista tietoa opinnäytetyöstä ja mahdollisuuden esittää 
siitä kysymyksiä joko suullisesti, puhelimitse tai sähköpostitse. 
 

Ymmärrän, että opinnäytetyöhön osallistuminen on vapaaehtoista, ja että minulla on 

oikeus kieltäytyä siitä sekä perua suostumukseni milloin tahansa syytä ilmoittamatta. 

Ymmärrän myös, että tiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä henkilöllisyyteni tule 

ilmi tutkimustuloksia raportoitaessa. 

 

Ymmärrän, että voin keskeyttää opinnäytetyöhön osallistumiseni missä tahansa sen 

vaiheessa ennen sen päättymistä ilman, että siitä koituu minulle mitään haittaa. Voin 

myös peruuttaa tämän suostumuksen, jolloin minusta kerättyä tietoa ei enää käytetä. 

Ymmärrän kuitenkin, että jo tallennettuja tietoja ei voida poistaa tutkimuksesta vetäy-

tymisen jälkeen, jos tiedot on jo ehditty analysoida. 

 

 

______________  ___.___.201__                  ________________  ___.___.201__ 

 

 

Suostun osallistumaan opinnäytetyöhön:   Suostumuksen vastaanottaja: 

 

_______________________________                      ___________________________ 

Osallistujan allekirjoitus    Opinnäytetyöntekijän allekirjoitus  

 

_____________________________________ __________________________ 

Nimenselvennys    Marika Puurtinen 

 

____________________________________ 

Osallistujan syntymäaika 

 

____________________________________ 

Osoite 

Tämä suostumuslomake tuhotaan silloin, kun opinnäytetyön aineistot tuhotaan ja kun opinnäy-

tetyö on hyväksytty ja julkaistu  



74 
 

LIITE 3: Teemahaastattelurunko 

 

1. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 

- Ikä, sukupuoli 

- Koulutus 

- Ammatti / status 

- Asuminen (tuettu asuminen, itsenäinen asuminen…) 

 

2. TYÖTOIMINTA 

- Kuinka kauan on ollut mukana työtoiminnassa? 

- Työtoimintajakson sovittu pituus? 

- Miten ohjautunut työpajan asiakkaaksi? Kenen / minkä tahon ohjaa-

mana?  

- Millaisia tehtäviä työtoiminnassa? 

- Miksi käy työtoiminnassa? Millaisia omia tavoitteita? Kenen / minkä 

tahon kanssa tavoitteita pohdittu? 

- Miten tavoitteita saavutettu? 

- Onko työtoiminta vaikuttanut kuntoutumiseen / elämään? Jos on, niin 

miten? (Yhteisyyden kokeminen, vertaistuki, sosiaalisuus, ystävyys-

suhteet, harrastukset, osallisuuden kokeminen) 

 

3. MITÄ MIELESTÄSI ON SOSIAALINEN KUNTOUTUS? 

 

4. SOSIAALISEN TOIMINTAKYVYN JA KUNTOUTUSTARPEEN SEL-

VITTÄMINEN 

 

- Miten asiakas ymmärtää palvelun / käsitteen? 

- Onko asiakkaan toimintakykyä ja kuntoutustarvetta selvitetty viimei-

sen vuoden aikana?  

- Minkä tahon / tahojen toimesta? Milloin? 

- Kuinka usein viimeisen vuoden aikana?  

- Onko / olisiko asia ollut tarpeellista asiakkaan mielestä? 

- Onko asia vaikuttanut kuntoutumiseen / elämään? Jos on, niin miten? 

 

5. KUNTOUTUSNEUVONTA JA – OHJAUS. KUNTOUTUSPALVELUJEN 

YHTEENSOVITTAMINEN 

 

- Miten asiakas ymmärtää palvelun / käsitteen? 

- Onko asiakas saanut kuntoutusneuvontaa tai – ohjausta viimeisen 

vuoden aikana?  

- Millaista? Minkä tahon tai kenen toimesta?  

- Milloin? Kuinka usein?   

- Onko / olisiko neuvonta ja ohjaus ollut tarpeellista/hyödyllistä?  

- Onko asia vaikuttanut kuntoutumiseen? Jos, niin miten? 
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6. VALMENNUS ARKIPÄIVÄN TOIMINNOISTA SUORIUTUMISEEN JA 

ELÄMÄNHALLINTAAN 

 

- Miten asiakas ymmärtää palvelun / käsitteen? 

- Onko asiakas saanut valmennusta arkipäivän toiminnoista suoriutu-

miseen ja elämänhallintaan viimeisen vuoden aikana?  

- Millaista? Missä? 

- Minkä tahon tai kenen toimesta?  

- Milloin? Kuinka usein?   

- Onko / olisiko valmennus ollut tarpeellista/hyödyllistä?  

- Onko valmennus ollut tarpeellista asiakkaan mielestä?  

- Onko valmennus vaikuttanut kuntoutumiseen / elämään? Jos on, niin 

miten? 

 

7. RYHMÄTOIMINTA  

 

- Miten asiakas ymmärtää palvelun / käsitteen? 

- Onko asiakas osallistunut ryhmätoimintaan viimeisen vuoden aikana? 

Missä? 

- Missä? Minkä tahon järjestämänä? Kuinka usein?   

- Millaisia omia tavoitteita ollut ryhmiin osallistumiseen liittyen?  

- Kenen / minkä tahon kanssa tavoitteita pohdittu? 

- Onko / olisiko ryhmätoiminta ollut tarpeellista/hyödyllistä?  

- Mitä se on antanut asiakkaalle? Miten muuttanut asiakkaan elämää? 

 

8. TUKI SOSIAALISIIN VUOROVAIKUTUSSUHTEISIIN 

 

- Onko asiakas saanut tukea sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin vii-

meisen vuoden aikana?  

- Miten, millaista? 

- Kuinka usein?  

- Minkä tahon, kenen toimesta?  

- Onko / olisiko tuki ollut tarpeellista / hyödyllistä? Onko tuki vaikuttanut 

kuntoutumiseen / elämään? 

- Miten tuki on ilmennyt sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa? 

 

 

9. MUUT SOSIAALISTA KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄT TOIMENPITEET:  

Mitä toimenpiteitä / palveluja? Mitä pitäisi olla? Mikä edistäisi kuntoutu-

mista? Mitä toiveita? 

 

 

 

 

Ajatukset tulevaisuudesta, jatkosuunnitelmat? Toiveet? 
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LIITE 4. Opinnäytetyöprosessin kuvaus 

 

3.9.2015 Opintojen aloitus ja yhteinen opinnäytetyö-
ideapaja Vantaan kaupungin edustajien 
kanssa. Kiinnittyminen ”Koisoniityn hyvin-
vointipalveluiden rakentuminen sekä uu-
den sosiaalihuoltolain tuomat muutokset” 
 – ryhmään. 

1.10.2015 Tapaaminen Vantaan kaupungin erityis-
asiantuntija Tiina Turkian kanssa. Opin-
näytetyöehdotus Vantaalta Kumppanuus-
talo-suunnitelmaan ja sosiaaliseen kuntou-
tukseen liittyen. 

15.10.2015 Ensimmäinen opinnäytetyön ideapaperi 
valmis. Aiheena Kumppanuustalo ja sosi-
aalinen kuntoutus Ajatuksena toteutus 
parityönä opiskelijakollegan kanssa. 

Lokakuu 2015 Opinnäytetyöidea kariutuu koska Kumppa-
nuustaloon liittyvää yhteistyö/vastuutahoa 
ei löydy Vantaalta.  

6.11.2015 Tutustumismiskäynti Vantaan kuntouttaviin 
asumispalveluihin, Tuettuun asumiseen ja 
työtoimintaan. Uuden opinnäytetyöaiheen 
kartoittaminen. 

22.11.2015 Alustava versio opinnäytetyösuunnitelmas-
ta valmis. Yhteistyökumppanina Vantaan 
kaupungin kuntouttavat asumispalvelut. 
Tuettu asuminen ja työtoiminta. Aiheena 
sosiaalinen kuntoutus. 

27.1.2016 Opinnäytetyösuunnitelma hyväksytty.  

12.4.2016  Yhteistyötapaaminen Vantaalla. Aineiston-
keruuseen liittyvistä käytännön järjestelyis-
tä sopiminen. Asiakkaille tiedottaminen 
tulevista haastatteluista. 

20.–21.4.2016 Aineistonkeruu Vantaalla 

Tammikuu 2017 Opinnäytetyön julkaisu Vantaan tuetussa 
asumisessa ja työtoiminnassa 
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LIITE 5. Esimerkki teoriaohjaavasta sisällönanalyysista tutkimuskysymykseen 3. 

Millaisia kokemuksia kuntoutujilla on (sosiaalisen kuntoutuksen) palveluista? 

ALKUPERÄINEN ILMAUS PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA 

Mä haluan olla tuolla  
et se on mulle niinku todella tär-
keetä et mä saan olla tuolla että… 
 

Oma halu osallistua toimintaan 
Itselle tärkeää olla mukana 

KOKEMUS OSALLISTUMISESTA 
ITSELLE TÄRKEÄNÄ ASIANA 

No se on tuonu ihan mukavaa 
tekemistä ja paikka mihinkä välillä 
lähtee jotain tekemään 

Mukavaa tekemistä 
Paikka johon lähteä tekemään 
jotain 

TOIMINTA TARJOAA MAHDOL-
LISUUDEN LÄHTEÄ POIS KOTOA 
JA MUKAVAA TEKEMISTÄ 

En oo katunut sitä kyl hetkeekää 
et se on ollu mulle todella tärkee 
juttu ja on edelleen  
 
 

Itselle tärkeä asia KOKEMUS OSALLISTUMISESTA 
ITSELLE TÄRKEÄNÄ ASIANA 

Tuol on niin hyvä ilmapiiri et tota 
mä todella viihdyn et mä käyn siel 
niinäki päivinä kun mul ei oo ees 
työpäivää että… 
 

Hyvä ilmapiiri 
Paikka jossa viihtyy 
Paikka jossa haluaa käydä 

HYVÄ ILMAPIIRI 
 
OMA HALU OSALLISTUA TOI-
MINTAAN 

Mul on on jotain mihin mä menen 
ja missä mä olen  
 
ja tapaan ihmisiä 

On paikka johon mennä 
On paikka jossa olla 
 
On paikka jossa tavata ihmisiä 

PAIKKA JONNE MENNÄ JA JOS-
SA OLLA 
 
MAHDOLLISUUS SOSIAALISIIN 
SUHTEISIIN 

Kyl toi niinku autto pitkälti kyl kans 
pääsemään elämäs eteenpäin ja 
saada niit asioit vähä taakseppäin 

Auttanut pääsemään elämässä 
eteenpäin 

KOKEMUS ETEENPÄINMENEMI-
SESTÄ JA KUNTOUTUMISESTA 

On sitä päässy niistä hetkistä 
eteenpäin kun tänne tuli mut 
että… 
tuol on ihan hyvä olla että. Et sopii 
mulle 

On päässyt eteenpäin 
 
Hyvä olla 
 
Sopii itselle 

KOKEMUS ETEENPÄINMENEMI-
SESTÄ JA KUNTOUTUMISESTA 

Se on auttanu mua pääsee elä-
mässä eteenpäin.  
 

Auttaa kun pääsee elämässä 
eteenpäin 
 

KOKEMUS ETEENPÄINMENEMI-
SESTÄ JA KUNTOUTUMISESTA 

Jos makoilee tuolla nii se on vaa 
kato…siirrytää ja levätään ja sit 
lähetään taas kentälle ja se on 
sitä ees taas, mut tässä pääsee 
monta kertaa just eteenpäin niitä 
portaita. 
 

Toiminnassa pääsee eteenpäin 
portaita 

KOKEMUS ETEENPÄINMENEMI-
SESTÄ JA KUNTOUTUMISESTA 

Mä oon päässy paljon eteenpäin 
siitä mikä mä olin sillon kun mä 
tänne tulin ja se on pitkälti ton 
pajan ansioo 

Päässyt paljon eteenpäin siitä 
mikä oli pajan ansiosta 

KOKEMUS ETEENPÄINMENEMI-
SESTÄ JA KUNTOUTUMISESTA 

On ollu kiva huomaa siel on op-
pinu uusii asioita ja tommosta 

Kiva huomata oppineensa 
uusia asioita 

UUSIEN ASIOIDEN OPPIMINEN 

Sit on oppinu tekee kaikenlaisii 
asioita mitä ikinä en ois kuvitellu 
tekevänikää 

Oppinut tekemään kaikenlaisia 
asioita joita ei olisi voinut kuvi-
tella tekevänsä 

UUSIEN ASIOIDEN OPPIMINEN 

Jos on joku tosi vaikee niin sit voi 
olla et emmä oikeen. Mut kyl se 
kuitenkin aina onnistuu kun joku 
kuitenkin neuvoo siinä 
 

Vaikealtakin tuntuvat asiat 
onnistuu kun joku neuvoo 

UUSIEN ASIOIDEN OPPIMINEN 
 
ONNISTUMISIA 

Meil oli hetki et me valmistettiin 
ruokaa, opeteltiin ruuan valmis-
tusta ja kaikkii tämmösii juttuja 
 

Ruuanvalmistuksen opettelua UUSIEN ASIOIDEN OPPIMINEN 
ARJEN TAITOJEN OPPIMINEN 

Kyl (työpajan henkilökunta) on 
saanu apuu niin moneen ihan 

Apua saanut monenlaisiin 
asioihin 

MONIPUOLINEN AVUNSAANTI 
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pajan ulkopuolisiin asioihinkin 

Siel on hyvä henki siel on kiva olla 
että… 

Hyvä henki 
Kiva olla 

KOKEMUS PAIKAN HYVÄSTÄ 
HENGESTÄ 

Ihan kykyjensä mukaan et ketään 
ei niinku pakoteta tekemään mi-
tään niinku mut että jokaiselle 
yritetään antaa hommia 

Tekemistä kykyjen mukaan 
Ei pakoteta tekemään 
Jokaiselle tarjotaan hommia 

 
KYKYJEN MUKAISTA TEKEMIS-
TÄ 
VAPAAEHTOISUUS 

Et tuolla ku oli ja käsillä teki ni 
siks aikaa ne ongelmat aina sit 
unohtu ku siin oli jotain tekemistä 

Ongelmien unohtaminen käsillä 
tekemisen avulla 

KONKREETTINEN TEKEMINEN 
KUNTOUTUMISEN TUKENA 

Kyllä siinä niitä kiusauksia ainakin 
alkuun tulee mut niistäki pääsee 
kyllä yli ku vaan …mut se tärkein 
on et pitää olla jotain tekemistä.  
 

Pitää olla tekemistä joilla vält-
tää kiusaudet 

TEKEMINEN PÄIHTEETTÖMYY-
DEN TUKENA 

Jokainen pyrkii tekemään kaikki 
mitä pyydetään tekemään 

Yhteinen pyrkimys työtehtävien 
tekoon 

RYHMÄN YHTEISET PYRKIMYK-
SET   

No esimerkiksi …x. Sitä mä 
osaan tehdä, sitä muut ei osannu 
tehdä 

Mahdollisuus tuoda omaa 
osaamista ja taitoja esiin  

OMAN OSAAMISEN ESIINTUO-
MINEN 

Jos itsellä on joku idea mitä halu-
aa tehdä nii sen voi tehdä 

Omien ideoiden toteuttaminen 
työtehtävissä 

OMIEN IDEOIDEN ESIINTUOMI-
NEN 

Sit ku sitä on yksin ni sitä on kans 
yksin sitte että sen takiii toi paja 
on mulle todella tärkee et ilman 
tota pajaa niin huh huh en viitti 
edes ajatella mimmost elämä olis 
taas sitte että… 
 
 

Yksinäisyyden torjuntaa 
 
 
 
 
 
 

YKSINÄISYYDEN TORJUNTAA 
 
 
 
 
 
 

Muistetaan kysyy et onko alkanu 
tuntuu yksinäiseltä ja noin et-
tä…mut ei mul oo ollu sitä kun 
oon ollu aika paljon liikkeellä. Mä 
oon huomannu et se ei oikeen 
hyväksi oo et jämähtää sinne 
neljän seinän sisään et jos niinku 
tämmösilläkin ilmoilla sattuu jus-
tiin ettei oikee viittis lähtee mihin-
kään. Et jos mä oon päivänkin 
sisällä niin kyl se vaan alkaa 
tuntuu jotenkin nuutuneelta et-
tä…pitäis johonkin päästä.  
 

Yksinäisyyden puheeksiotto YKSINÄISYYDEN TORJUNTAA 

Ne (työpajan henkilökunta) on ne 
minkä puoleen ensin kääntyy, 
sielt saa apuu kyllä aina… 

Työpajan henkilökunnalta saa 
aina apua 

AVUNSAANTI 

Mun ei tarvii tuolla hävetä itseäni 
ja menneisyyttä 

Ei tarvitse hävetä itseä ja men-
neisyyttä 

POIS HÄPEÄSTÄ 

et siel ei tarvii hävetä itseään 
yhtään 

Ei tarvitse hävetä itseään POIS HÄPEÄSTÄ 

Onneks pääsin tänne et en mä ois 
enää hengissäkään jos tätä paik-
kaa ei ois ollu. 

Toimintaan mukaanpääsy 
pelastanut hengen 

KOKEMUS TOIMINNASTA HEN-
GENPELASTAJANA 

 
…pystyy puhumaan siinä ja just 
niinku ymmärtää että mä en oo se 
ainoo ketä on töpeksiny koko 
vanhan elämänsä et meit on 
muitakin. 

 
Puhuminen ja ymmärrys siitä 
ettei ole ainoa  

MAHDOLLISUUS SOSIAALISIIN 
VUOROVAIKUTUSSUHTEISIIN 
JA SOSIAALISEEN KANSSA-
KÄYMISEEN 
 
VERTAISUUS, VERTAISTUKI 

pystyy olee vähän samantapais-
ten ihmisten kanssa siinä niinku  

Samantapaisia ihmisiä VERTAISUUS 

Kyllä ku toiset on päässy irti tie-
tyistä asioista ni kyllä ne niinku 
osaa neuvoo  vähän ja panee 
miettimään ite. Kyllä siellä poruk-

Kuntoutuneet osaavat neuvoa 
ja panevat miettimään omaa 
tilannetta 

VERTAISUUS, VERTAISTUKI 
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ka juttelee 
 

Sillon mä huomasin että kato 
tommonen joku niinsanottu tenu-
keppi, tenunenä on pystyny pa-
rantumaan, olin et miks tollane on 
pystyny parantumaan, nii miks en 
minä.  Nämä on sellasia jotka 
laukas minulla sen et nyt minun 
kannattaa hakee mahollisimman 
pitkästi tähän hommaan…  
 

Muiden esimerkki laukaisi 
halun kuntoutua 

VERTAISUUS, VERTAISTUKI 

Tottakai mä tykkään tälläsestä 
vuorovaikutuksesta. Mä tykkään 
siitä kyllä. Et on niinku paikkoja 
jossa voi käydä juttelemassa. On 
tätä vuorovaikutusta ihmisten 
kanssa 

Tykkään vuorovaikutuksesta ja 
että on paikkoja jossa voi käy-
dä juttelemassa 

MAHDOLLISUUS SOSIAALISIIN 
VUOROVAIKUTUSSUHTEISIIN 
JA SOSIAALISEEN KANSSA-
KÄYMISEEN 
 

Kyl mä oon saanu kavereita lisää Saanu kavereita lisää MAHDOLLISUUS SOSIAALISIIN 
VUOROVAIKUTUSSUHTEISIIN 
JA SOSIAALISEEN KANSSA-
KÄYMISEEN 
 

Vanhasta elämästä mä jouduin 
jättämään kaiken niinku ni oonhan 
mä täällä tutustunut ihmisiin 

Uudet ihmissuhteet taakse 
jätettyjen jälkeen 

MAHDOLLISUUS SOSIAALISIIN 
VUOROVAIKUTUSSUHTEISIIN 
JA SOSIAALISEEN KANSSA-
KÄYMISEEN 
 

Kyl mä oon siit niinku saanu kave-
reita 

Saanu kavereita MAHDOLLISUUS SOSIAALISIIN 
VUOROVAIKUTUSSUHTEISIIN 
JA SOSIAALISEEN KANSSA-
KÄYMISEEN 

..niinku puhua muitten kans-
sa…koska mä jouduin jättämään 
vanhan elämän kokonaan pois 
kun mä tänne tulin ja ennen oli 
varmaan tuhat kaverii ja tuttua ja 
ku mä tulin tänne ni niit ei voinu 
jättää ku kaks enää jäljelle että ja 
oli aika yksinäinen olo tuol.. just 
semmosta niinku sosiaalista 
kanssakäymistä saanu muuta 
niinku että 
 

Muiden kanssa puhuminen 
 
Sosiaalista kanssakäymistä  
 
 
Yksinäisyyden torjuntaa 

MAHDOLLISUUS SOSIAALISIIN 
VUOROVAIKUTUSSUHTEISIIN 
JA SOSIAALISEEN KANSSA-
KÄYMISEEN 
 

Se et näkee muita ihmisii 
 

Muiden ihmisten näkeminen MAHDOLLISUUS SOSIAALISIIN 
VUOROVAIKUTUSSUHTEISIIN 
JA SOSIAALISEEN KANSSA-
KÄYMISEEN 
 

Kato tuota saa olla täällä ja kes-
kustella asioista ku asioista. En-
nenhän sillon päihteitten aikaan ei 
puhuttu mistään muusta asiasta. 
Tai puhuttiin siitä et mistä saatais 
seuraava pottu ja tälleen näin. 
Nää asiat on paljon monipuoli-
sempia kuin mitä silloin nää kes-
kustelut. Pari päivää kun käy 
täällä ja pääsee oikeen lauko-
maan täällä omia ja kuuntele-
maan toisten. Kyllä tää on vuoro-
vaikutusta kato tuota en mä vaan 
yksin täällä. 
 

Monipuolisia ei-päihteisiin 
liittyviä keskustelunaiheita 
 
 
 
 
Keskustelua ja kuuntelua 
 
 
Vuorovaikutusta 
 
 
 
 
 
 
 

MAHDOLLISUUS SOSIAALISIIN 
VUOROVAIKUTUSSUHTEISIIN 
JA SOSIAALISEEN KANSSA-
KÄYMISEEN 
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Saa pidettyy niit sosiaalisii taitoja 
yllä ainakin jonkun verran. 
 

Saa ylläpidettyä sosiaalisia 
taitoja 

SOSIAALISTEN TAITOJEN YL-
LÄPITO 

Mul on kyl ollu se ihan pienestä 
lähtien ollu et mä oon ollu ihan 
kauhee jännittäjä ihan oikeesti. 
että se rajottaa edelleenki aikalail-
la…mut tossa pajalla mä oon kyllä 
sillälailla onnistunut että kyl mä 
siinä juttelen niiden ihmisten 
kanssa 
 

Onnistunut juttelemaan jännit-
tämisestä huolimatta 

SOSIAALISTEN TAITOJEN KE-
HITTYMINEN 

Kyllä se tuntuu niinku että  ollaan 
yhtä  porukkaa minusta ainaki. 
Kaikki tietää kato kenenki taustat 
että mitä on toisella. 
 

Ollaan yhtä porukkaa 
 

YHTEISÖLLISYYS 

Että kuuluu johonkin porukkaan, 
niin se on aika tärkee ihmiselle. 
Ku mullakin oli sillon ennen kun 
mä tulin tänne Koisorantaan niin 
mä olin kymmenen vuotta asunu 
ittekseni. No viimeset vuodet oli 
kyllä melkeen sitä että mä olin 
aikamoinen erakko. Et jos voi-
daan sanoa että syrjäytynyt, niin 
sitä mä olin kyllä nimenomaan 
sitte jo pahemman kerran. 
 

Porukkaan kuuluminen tärkeää YHTEISÖLLISYYS 

Jeesaan sit pajan ulkopuolellakin Toisten auttaminen TOISTEN AUTTAMINEN 

Kyl kaikki ollaa iha samalla viival-
la…et kukaa ei oo muita ylempä-
nä 
 

Ollaan samalla viivalla TOIMIJOIDEN VÄLINEN TASA-
VERTAISUUS 

Me ollaan kaikki samalla tasolla 
 

Samalla tasolla TOIMIJOIDEN VÄLINEN TASA-
VERTAISUUS 

 
siinä sitten kykyjen ja taitojen 
mukaan koitetaan auttaa toinen 
toisiaan 
 

Kykyjen ja taitojen mukaan 
autetaan toisia 

VASTAVUOROINEN AUTTAMI-
NEN KYKYJEN JA TAITOJEN 
MUKAAN 

Kun se työ etenee siinä ni et 
toinen saattaa et annappas minä 
näytän sulle miten se menee 
et….ettei sitä ruveta istumaan ja 
miettimään 
 
 

 
Voi näyttää omaa osaamistaan 
ja auttaa toista 

OMAN OSAAMISEN ESIINTUO-
MINEN, TOISTEN AUTTAMINEN 

Jos kaveri näkee ettei toinen 
meinaa saada jotain asiaa onnis-
tumaan ja tietää että itteltä se 
onnistuis paremmin ni voi sanoo 
että annasku minä näytän että 
sillai se toimii hirveen hienosti 
 

 
Toisen auttaminen näyttämisen 
avulla 

VASTAVUOROINEN AUTTAMI-
NEN, OMAN OSAAMISEN ESIIN-
TUOMINEN 

Se luo ton rytmin mun viikkoon Toimintaan osallistuminen luo 
viikkorytmin 

PÄIVÄ/VIIKKORYTMIN YLLÄPI-
TÄJÄ 

Et onhan siinä se et tulee se 
päivärytmi 

Päivärytmi PÄIVÄ/VIIKKORYTMIN YLLÄPI-
TÄJÄ 

Et se erottaa viikonloput arkipäi-
vistä 

Normaalin viikkorytmin mahdol-
listaja 

PÄIVÄ/VIIKKORYTMIN YLLÄPI-
TÄJÄ 

Se pitää mut niinku 
täs..jonkunnäkönen rytmi koko 
ajan 
 

Jonkunnäkönen rytmi PÄIVÄ/VIIKKORYTMIN YLLÄPI-
TÄJÄ 

Välillä oon viitenä päivänä viikos- Aktiivista, säännöllistä osallis- PÄIVÄ/VIIKKORYTMIN YLLÄPI-
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sa siinä tumista TÄJÄ 

Omalla kohdallani voin sanoa että 
paja on ehkäissy kyllä mun syrjäy-
tymistä kyllä 

Paja on ehkäissyt syrjäytymistä SYRJÄYTYMISEN EHKÄISIJÄ 

Mä asuin täällä et sillon kun mä 
tulin ni ensin tos päivystykses ja 
sitte menin tohon Arviin ja siitä 
tänne just tohon yläkertaan näihin 
Koisokoteihin ja sitte tohon Täh-
kätaloon ja nyt mä oon vähän 
päälle kaks vuotta asunu sitte 
XX:n asunnossa tuolla Korsossa 
 

 
 
 
Asumisen eteenpäinmeno 

ASUMISEN ONNISTUMINEN, 
ITSENÄINEN ASUMINEN 

Kun ei ollu mitää ongelmia ni mä 
sain sen avaimen itselle ja nyt mä 
oon sit niinsanotusti omillani 
 

Omillaan olo asumisen onnis-
tumisena 

ITSENÄINEN ASUMINEN 

 
Se oli hieno tunne ku pääs asuu 
yksin ja ei kukaan enää niinku 
kontrolloi 
 

Itsenäinen asuminen hieno 
tunne 
 
Kukaan ei kontrolloi 

ITSENÄINEN ASUMINEN ILMAN 
KONTROLLIA 

Et mä pystyn asumaan omillani, 
hoitamaan asiat  
 

Pystyn asumaan omillani ASUMISEN ONNISTUMINEN, 
ITSENÄINEN ASUMINEN 
 

Mä pystyn hoitaa kaikki laskut ja 
tommoset ite niinku suht koht 
hyvin 
 

Pystyä hoitamaan laskut  ONNISTUMINEN ARJENHALLIN-
NASSA 

Oon mä välillä käyny tossa sählyy 
pelaamassa 
 

Sählyn pelaaminen VAPAA-AIKA, HARRASTAMINEN 

Pelaan porukan kanssa tossa 
alhaalla jazzii. Toi Arvin asu-
kasporukka..melkeen joka päivä. 
Tiistaisin on talokokous mutta 
siihen en kerkee  kun on pa-
ja…Sitte meil on tässä havukka 
kahen viikon välein. Siinä on 
musiikkia ja ulkoilua  
 

Pelien pelaaminen, ulkoilu VAPAA-AIKA, HARRASTAMINEN 

Viime kesänä me käytiin aika 
paljon pyörälenkeillä omalla poru-
kalla että siinä ei työntekijät ollu 
millään tavalla osallisena siihen. 
Ja sit käytiin frisbeetä heittämäs-
sä ja tolleen että se oli ihan kivaa 
touhua että 
 

Pyöräily, frisbee VAPAA-AIKA, HARRASTAMINEN 

Kylhän mä harrastankin sählyy 
pelaan 
 

Sähly VAPAA-AIKA, HARRASTAMINEN 

Jotain tommosii retkii sillon tällön 
tehty  
 

Retkiä VAPAA-AIKA, HARRASTAMINEN 

Kyllä ne kannustaa mutta ei pako-
ta 
 

Kannustetaan ei pakoteta KANNUSTUS 
VAPAAEHTOISUUS 

En ryyppää joka päivä Ei jokapäiväistä alkoholinkäyt-
töä 

TUKI PÄIHTEETTÖMYYTEEN 

No sanotaako että mulla se alko-
holi päällimmäinen syy on et-
tä…no tää nyt on onnistunu sillee 
suht koht hyvin nytten että 
 

Onnistunut olemaan ilman 
päihteitä 

TUKI PÄIHTEETTÖMYYTEEN 

Ei tuu sillä tavalla pämpättyy Ei tuu pämpättyy TUKI PÄIHTEETTÖMYYTEEN 
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vaikka lomilla ottaaki että… se 
rajottaa 
 

Mul valottu se että tota että nehän 
on sellasii asioita joita voi käyttää 
niinku siihen että ettei dokaa. Että 
tekee jotain muuta selvinpäin. Mä 
oon saattanu mennä pienes sie-
väs XXX:n esimerkiks. Niin miksei 
sitä vois tehdä selvinpäin. Ja 
tota…se niinku jollakin tavalla 
kirkastu se asia.. Kyl se niinku 
autto se kurssi. Monella tämmösel 
tapaa.  
 

Asioita voi tehdä selvinpäinkin TUKI PÄIHTEETTÖMYYTEEN 

Ei mul oo mitää haluja alkaa enää 
juomaa niinku ennen vanhaa 

Ei halua alkaa juoda PÄIHTEETTÖMYYS 

Ja sitte tietysti sekin mikä on 
hirveen tärkeetä että kun on niitä 
retkahduksia tullu välillä niin sitten 
kun on lopulta rohkastunut soit-
tamaan niin ja kertonut että mikä 
on tilanne niin sieltä on sitte tullu 
oikee rohkasua että tule vaan 
tänne että jatketaan kuitenkin 
että…että kun he tietää sitte kui-
tenkin tän että mitä pitempään se 
jatkuu se tilanne semmosena että 
mä jatkan juomista ni se menee 
vaan huonompaan suuntaan koko 
ajan.  
 

Rohkaisu osallistumaan rep-
sahduksista huolimatta 

TUKI PÄIHTEETTÖMYYTEEN 

Sillä tavalla ei sitte tuomitse koska 
X on monta kertaa sanonutkin 
mulle (ja niin on X:kin) että sehän 
on sairaus tää alkoholismi. Että ei 
siitä tahdo päästä oikeesti eroon 
niin vaan. Ne on oikeesti harvoja 
tapauksia, jotka sitte kertaheitolla 
raitistuu. Ainaki mitä minä oon 
kuullu ja nähny. Et ennemmin tai 
myöhemmin sattuu se et retkah-
taa uudestaan siihen juomiseen 
mutta sieltä sitte täytyy yrittää 
taas nousta. 

 

 

Ei tuomita repsahduksista 
 
 
 
 
Ymmärrys alkoholismista sai-
rautena johon kuuluu repsah-
dukset 

TUKI PÄIHTEETTÖMYYTEEN 

Ne on kyllä hyvii palavereita noi 
A-klinikanki ku siinähän on sit 
sellasii sääntöjä ku et pysytää 
mahdollisimman paljon täs asias-
sa eli puhutaan kaikesta siitä mikä 
liittyy tähän alkoholismiin. Niin 
sehän siinä on tietysti. On se hyvä 
kato ku enhän mä tuolla voi ke-
nenkä tahansa kans alkaa bamlaa 
näit juttuja.  
 

 VERTAISTUKI PÄIHTEETTÖ-
MYYTEEN 

 

 


